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Rohkeasti kohti korjaushanketta!
Lämmityskausi on aluillaan ja taloyhtiöissä tämä tarkoittaa käyttö- ja ylläpitokustan-
nuksiltaan ehkä sitä kiivainta aikaa. Käyttökustannukset on hyvä huomioida myös 
korjaushankkeita suunniteltaessa, sillä korjaushanke on ennen kaikkea mahdollisuus 
kiinteistön perusparannukselle. Perusparannuksessa elinympäristön parantaminen 
huomioidaan kokonaisuudessaan, olipa kyse sitten käyttökustannuksista tai asumis-
viihtyisyydestä. Jälleen on hyvä aika tutustua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja Oma-
taloyhtiö.fi auttaa sinua tässä. Tarkoituksenamme on jakaa tietoa niin taloyhtiöiden 
hallinnoimisesta kuin korjaushankeratkaisuistakin. Tästä syystä suosittelemme läm-
pimästi siirtymistä osoitteeseen www.omataloyhtiö.fi.
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Taloyhtiösi päättäjänä olet avainasemassa, sillä kiinteistökantamme on tilanteessa, 
joka edellyttää toimenpiteitä. Vuonna 2012 taloyhtiöitä remontointiin 1,5 miljar-
dilla. Vaikka summa on suuri, ei se silti riitä kattamaan vuotuista korjaustarvetta.

Järjestimme ensimmäistä kertaa syyskuun puolivälissä taloyhtiöille koulutustilai-
suuden, jossa käsiteltiin korjaushankeen kulkua sekä eri tekijöiden merkitystä, paitsi 
onnistumiseen myös kustannuksiin. Ehkä päällimmäisenä opetuksena tästä minulle jäi 
mieleen se, että asioiden liika yksinkertaistaminen on tosiasiassa väärin, vaikkakin tar-
peen. Asiat tulisi huomioida osana kokonaiskuvaa ja jos kokonaiskuvaa ei ymmärrä, on 
väärin yrittää yksinkertaistaa.

Jotta hanke olisi onnistunut investointi, tulisi taloyhtiössä ymmärtää se tilanne, jos-
sa kiinteistö on juuri nyt. Päätökset tulisi tehdä nimenomaan kiinteistön, ei osakkai-
den, mukaisesti. Korjaushanketta suunniteltaessa on tarkoituksenmukaista hahmottaa, 
missä kunnossa kiinteistö on nyt, vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä ja vieläpä 
40 vuoden päästä. Vain tällä tavoin voidaan sanoa, että investointi tehdään kiinteistön 
elinkaaren kannalta tavoitteellisesti. Osakkaalle, jonka käyttötarve kiinteistölle päättyy 
kesken syklin, on toki vaikea perustella, miksi nyt pitäisi miettiä tulevaa putkiremont-
tia seuraavaa putkiremonttia. Kiinteistön kannalta tämä on kuitenkin enemmän kuin 
tarkoituksenmukaista. Osakasta palvellaan siten, että huomioidaan hankkeen osana 
asumisviihtyisyys, kiinteistön arvon nousu jne. 

Kaikesta synkkyydestä huolimatta tarkoituksena ei ole pelotella, vaan herätellä Tei-
tä siihen, että kiinteistökantaamme korjataan jatkuvasti ja enenevässä määrin. Tänä-
kin syksynä tehdään useita päätöksiä, joiden vaikutukset kantavat vuosikymmenien 
päähän. Tehkäämme ne siis parhaalla mahdollisella tavalla, perustellusti ja elinkaarta 
hyvänä pitäen.

 Topi Aaltonen
 päätoimittaja

Kiinteistökanta kuntoon!

Edellisen lehden lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin 
kaksi Tuta S30 GSM-pistorasiaa. Onnetar suosi seuraavia:

Keijo Malin, Helsinki ja Jukka Mannerto, Huutokoski
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Kenelle – kuinka paljon?
Avustusta voivat saada asunto-osakeyhtiöt, 
vuokrataloyhtiöt ja asumisoikeustalot.

Käynnistysavustuksia myönnetään vuok-
ratalojen ja asumisoikeustalojen peruspa-
rantamiseen hakijoille, jotka voisivat saada 
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalo-
jen korkotuesta annetun lain (604/2001) mu-

Avustus ARA:lta asuntojen 

perusparantamiseen

Valtioneuvoston lisätalousarvio-
esityksen mukaan valtion asun-
torahaston varoista voidaan 
myöntää käynnistysavustuksia 
perusparantamiseen mm. asun-
to-osakeyhtiöille. Käynnistys-
avustuksiin esitetään yhteen-
sä 115 miljoonaa euroa vuosil-
le 2013–2014; tälle vuodelle 15 
miljoonaa ja vuodelle 2014 enin-
tään 100 miljoonaa euroa. 

kaisia perusparannuslainoja sekä asunto-osa-
keyhtiötalojen perusparantamiseen niille, 
jotka voisivat saada asunto-osakeyhtiölai-
nojen korkotuesta annetun lain (205/1996) 
mukaisia perusparannuslainoja. Avustusta 
myönnetään 10 % ARA:n hyväksymistä kus-
tannuksista.

Mitä avustetaan
Tarkoitus ei ole tukea vähäistä rakennuksen 
huoltoon ja ylläpitoon liittyvää toimintaa 
vaan perusparannus- ja korjaustoimenpitei-
den arvioitujen kustannusten minimiraja on 
200 euroa/asuinneliö ja korjauskustannusten 
tulee olla vähintään 150 000 euroa.

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

Avustus myönnetään mahdollisen korko-
tukilainapäätöksen yhteydessä, mutta sitä 
voidaan hakea ja se voidaan myöntää myös 
ilman korkotukilainapäätöstä.

Hakeminen
Avustusta haetaan ARA:sta lomakkeella ARA 
83. Avustuksen hakuaika on jatkuva.

Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Lisätietoja asunto-osakeyhtiöitä koske-
vista avustuksista sekä hakuohjeita saa 
ympäristöministeriön ja ARA:n sivuilta.

Tutustu tarkemmin netissä

Ovien uusimiseen myönnetään avustusta.

Yläpohjan eristyksen tarkistus.
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Tiesitkö tämän 

tilaajavastuulaista?

Tilaajavastuulaki velvoittaa työn tilaa-
jan (esim. asunto-osakeyhtiön) selvit-
tämään, että hänen sopimuskumppa-

ninsa on hoitanut lakisääteiset yhteiskun-
nalliset velvoitteensa (mm. verojen maksu, 
vakuutukset ym.).

Lain noudattamista on tehostettu laimin-
lyöntimaksulla, joka määrätään, mikäli tilaa-
ja laiminlyö tämän selvitysvelvollisuutensa. 
Maksun suuruus on 1 600–16 000 euroa. 
Rakentamistoimintaa koskeva ns. korotettu 
laiminlyöntimaksu on 16 000–50 000 euroa.

Maksu voidaan määrätä esimerkiksi, jos ti-
laaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiel-
lossa olevan kanssa. Laiminlyöntimaksu voi-
daan määrätä myös, jos tilaaja osoittaa selvää ja 
yleisen elämänkokemuksen mukaan havaitta-
vaa välinpitämättömyyttä siitä, että hänen so-
pimuskumppaninsa ei noudata velvoitteitaan.

Tilaajavastuulain noudattamista valvo-
taan valvomalla tilaajia. Aluehallintoviraston 
mukaan vuonna 2013 valvonnan painopistei-
tä ovat palvelualat, logistiikka, rakennusala 
ja teknologiateollisuus.

Huomioitavaa on, että laki koskee myös 
korjausrakentamista sekä hoito- ja kunnos-
sapitotoimintaa, ei vain rakennuttamista. 
Selvitykset on saatava sopimuskumppanilta 
ennen sopimuksen allekirjoittamista ja ne on 
oltava enintään kolme kuukautta vanhoja. 
Selvitysvelvollisuus ei koske alle 7500 euron 
(vuodessa) alihankintasopimuksia ja vuokra-
työn käyttöä, jos työskentely kestää alle 10 
työpäivää. Lakia ei sovelleta, jos tilaajan so-
pimuskumppania voidaan pitää luotettava-
na (esim. valtio, kunta, julkinen osakeyhtiö).

Vaadittavat selvitykset:
– Selvitys merkinnästä ennakkoperintäre-

kisteriin, työnantajarekisteriin ja arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin.

– Kaupparekisteriote.
– Todistus verojen maksamisesta, verovel-

katodistus tai selvitys siitä, että verovel-
kaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

– Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta 
ja eläkevakuutusmaksujen suorittami-
sesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä 

eläkevakuutusmaksuja koskeva maksu-
sopimus on tehty.

– Selvitys työhön sovellettavasta työehto-
sopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

– Todistus työtapaturmavakuutuksen ot-
tamisesta.

Tilaajavastuulain tarkoitus on edistää yri-
tysten välistä tasavertaista kilpailua ja työ-
ehtojen noudattamista. Lailla pyritään tor-
jumaan harmaata taloutta.

Ohjeita tilaajavastuulain  
noudattamiseksi:

– Jo tarjouspyynnössä edellytetään tilaaja-
vastuulain mukaiset tiedot.

– Urakkaneuvotteluihin otetaan vain toi-
mittajat, joiden tilaajavastuutiedot ovat 
kunnossa, tarkastetaan myös luottotie-
dot.

– Urakkasopimuksen allekirjoituksen yh-
teydessä varmistetaan tilaajavastuura-
portti ja se liitetään sopimukseen.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä eli tilaajavastuulaki koskee myös isännöintiyritysten ja talo-
yhtiöiden välisiä sopimuksia.

Teksti:Heidi Uusitalo Kuvat: Keijo Aulu
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toa voida jatkaa ellei laissa mainitut perus-
teet hallintaanotolle täyty. Pelkästään se, että 
osakkeenomistajaa ei tavoiteta, ei riittäisi 
hallintaanottopäätöksen perusteeksi. Hallin-
taanotossa tulee noudattaa lain määräämiä 
menettelytapoja (varoitus, yhtiökokouksen 
päätös, päätöksen tiedoksianto).

Vuokrista voidaan periä hallintaan otta-
misesta aiheutuneet kustannukset, osake-
huoneiston korjaamisesta yhtiölle aiheutu-
neet kustannukset, maksamatta olevat yh-
tiövastikkeet sekä ne yhtiövastike-erät, jotka 
erääntyvät osakkeenomistajan maksettavik-
si hallinnassa olon aikana. Erotus tilitetään 
osakkeenomistajalle. Jos vuokra ei riitä yh-
tiövastikkeen suorittamiseen, tulee osak-
keenomistajan maksaa erotus yhtiölle itse.

Yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan, jolloin 
osakkeenomistaja luovuttaa osakkeet vapaa-
ehtoisesti. Yhtiö voi lunastaa (ilman osakkeen-
omistajan suostumusta) omia osakkeitaan 
vain yhtiöjärjestyksessä olevan lunastuslau-
sekkeen perusteella, jota sovelletaan osakkeen 
siirtyessä uudelle omistajalle. Osakkeita ei voi 
lunastaa muulla perusteella, esim. vastikkeen 
maksun laiminlyönnin tai huoneiston huonon 
hoidon perusteella. Yhtiökokous voi päättää 
omien osakkeiden hankkimisesta ja lunasta-
misesta 2/3 määräenemmistöllä. Katsoisin, 
ettei oikeudelta voida var-
sinaisesti hakea päätöstä 
osakkeiden myymiseksi, 
mutta yhtiö voi kyllä ostaa 
yhtiön saamisesta ulosmi-
tatun oman osakkeensa 
huutokaupassa.

Eeva Vesterbacka
OTM

K: onko yhtiöllä oikeus rajoittaa osakkaan 
pintamateriaalivalintoja?
Vuonna 1995 valmistuneessa rivitaloyhtiössä 
on päätetty uusia pesutilat, koska seinissä ja 
lattioissa ei ole ollut nykymääräysten mukaista 
vesieristystä (ainoastaan ns. kosteussively) ja 
ko. tiloissa alkanut esiintyä kosteusongelmia. 
Koska remonttien tekeminen on viivästynyt (ei 
ole saatu kohtuuhintaista tarjousta), on asuk-
kaille annettu mahdollisuus teettää remontit 
itse laaditun sopimuksen mukaisesti ja tiettyä 

korvausta vastaan. Kaksi huoneistoa on jo teet-
tänyt remontit itse tehden suuriakin muutoksia 
(mm. lämminvesivaraajan siirto saunaan tarvit-
tavine putkituksineen ja saunan seinien siirrot). 
Mekin haluaisimme teettää vastaavan remontin 
itse käyttäen seinälaattojen (ja mahdollisesti 
myös lattialaattojen tilalla) hartsipinnoitetta. 
Seinissä on jo kaksi kerrosta laattoja, joten ne ja 
kipsilevyt joudutaan purkamaan ja levyttämään 
seinät uudestaan (esim. Wedi, Tulppalevyjä 
käyttäen). Käyttäisimme Belle Artin maahan-
tuomia aineita ja asennuksen tekisi ammattitai-
toinen urakoitsija, jolla on kokemusta hartseista.

Taloyhtiön hallitus on jo kertaalleen kokouk-
sessaan yksimielisesti hyväksynyt remonttimme 
tekemisen (vaikkakaan kaikki hallituksen jäse-
net eivät ole suostuneet pöytäkirjaa allekirjoit-
tamaan). Kaiken lisäksi hallitus on kutsunut 
ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään hart-
sipinnoitteen käytön hyväksymisestä/kieltämi-
sestä. Voiko yhtiökokous kieltää hartsipinnoitteen 
asentamisen? Millä ehdoilla hartsipinnoitteen 
asentaminen olisi mahdollista? Miten tällöin vas-
tuut määräytyvät asukkaan ja taloyhtiön välillä?

V: Lähtökohta on, että osakkeenomistaja saa 
tehdä hallitsemassaan huoneistossa muutos-
töitä ja valita itse käyttämänsä pintamateriaa-
lit. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, 
että muutokset toteutetaan hyvän rakennus-
tavan mukaisesti. Yhtiö tai toinen osakkeen-
omistaja voi asettaa muutostyölle ehtoja, jos 
työ voi vahingoittaa yhtiön omistamaa raken-
nusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai 
toiselle osakkeenomistajalle. Ehtojen on olta-
va tarpeen rakennuksen vahingoittumisen tai 
muun haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi. 
Käsitykseni mukaan hartsipinnoite sopii hy-
vin esimerkiksi juuri kosteisiin tiloihin, joten 
sen käyttämisestä ei pitäisi aiheutua yhtiölle 
vahinkoa. Tapauksen yksityiskohtia tuntemat-
ta totean, että yhtiöllä ei ole oikeutta kieltää 
hartsipinnoitteen asentamista. Jonkinlaisia 
ehtoja voidaan ehkä asettaa, mutta niiden on 
yllä lausutun mukaisesti oltava tarpeellisia.

Kunnossapitovastuun jakautumiseen yh-
tiön ja osakkeenomistajan välillä ei ole mer-
kitystä sillä, minkälaisen pintamateriaalin 
osakkeenomistaja valitsee. Osakkeenomista-
ja vastaa pintamateriaaleista ja niiden kun-

K: mitä on tehtävissä kun osakas ei maksa 
vastikkeitaan?
Meillä on taloyhtiössä hankala tilanne, joka ai-
heuttaa paljon töitä, sillä jouduimme ottamaan 
asunnon haltuun maksamattomien vastikkei-
den takia. Otimme asuntoon vuokralaiset, jot-
ka hekin lähtivät ennen aikojaan pois ja meillä 
on vuokrarästejä saamatta.

Haltuunottoaika on mennyt umpeen ja omis-
tajaan ei ole yrityksistä huolimatta saatu yhteyt-
tä. Onko ainoa keino pitää ylimääräinen yhtiöko-
kous (tulee kuluja) ja ottaa asunto taas hallintaan, 
jotta se voidaan vuokrata kulujen kattamiseksi?

Yhtiö ei halua olla jatkuvana asunnonvälit-
täjänä, joten onko ainoa keino päästä asunto-
asiasta irti hakemalla oikeudelta päätös asun-
non myymiseksi? Tiettävästi asunnon omistaa 
suurimmalta osin pankki lainan kautta, mutta 
siitä ei ole varmuutta.

Yhtiöllä on tunne, että omistaja käyttää yh-
tiötä rahanlähteenä, joka hoitaa hänen omai-
suuttaan, mutta näinhän ei voi olla jatkossa? 
Mitä pitäisi tehdä ja mitkä kaikki kulut voidaan 
vuokratuloista tilittää yhtiölle?

V: Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneis-
to voidaan ottaa hallintaan enintään kolmen 
vuoden määräajaksi. Määräaika lasketaan 
siitä, kun yhtiö on saanut osakehuoneiston 
hallintaansa, ellei yhtiökokous päätä aikai-
semmasta ajankohdasta. Hallintaanottoajan 
kuluttua umpeen osakkeenomistaja saa huo-
neiston hallinnan takaisin.

Laissa ei ole varsinaisesti säännelty ky-
symyksenalaista tilannetta. Itä-Suomen ho-
vioikeuden tekemän päätöksen (10.2.2011, 
S10/120) mukaan laissa ei ole kieltoa ottaa 
samaa huoneistoa uudelleen yhtiön hallin-
taan, jos aikaisemman hallintaanoton aika-
na on erääntynyt uutta vastikevelkaa, jota 
huoneiston omistaja ei ole maksanut ja jota 
ei myöskään saatu katetuksi huoneistoa yhti-
ön toimesta vuokraamalla. Hovioikeus katsoi, 
että yhtiöllä on tällöin oikeus ottaa huoneisto 
uudelleen hallintaan tällaisen uuden vastike-
velan perimiseksi.

Vastaavasti osakehuoneistosta voidaan 
tehdä hallintaanottopäätös, jos muut laissa 
mainitut perusteet hallintaanotolle täytty-
vät. Katsoisin kuitenkin, ettei hallintaanot-

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin 
kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle ja sen on 
pidettävä kunnossa osakehuoneistojen raken-
teet ja eristeet. Yhtiöllä on velvollisuus korjata 
osakkaan hallinnassa olevien tilojen sisäosat, 
jos sisäosat ovat vaurioituneet yhtiön vastuul-
la olevan rakennuksen vaurioitumisen vuoksi 
tai, jos sisäosat vaurioituvat yhtiön vastuulle 
kuuluvaa osaa korjattaessa tai huoltaessa. Yh-
tiön vastuu koskee sen itsensä asennuttamia 
rakenteita, eristeitä ja järjestelmiä.

Mikäli kylpyhuoneessa on rakenteista johtu-
va vaurio, jonka johdosta kylpyhuone on kun-
nostettava, on vastuu tästä asunto-osakeyh-
tiöllä. Mikäli vaurio johtuu asunto-osakeyh-
tiöstä riippumattomasta seikasta esimerkiksi 
väärästä pinnoitteesta, joka on lisätty raken-
teisiin jonkun muun kuin asunto-osakeyhtiön 
toimesta sen jälkeen, kun tila on luovutettu 
osakkeenomistajan hallintaan, ei asunto-osa-
keyhtiöllä ole näiden seikkojen osalta vastuuta.

Huomioitava on kuitenkin korjausvastuun 
taso, joka tulee arvioida niin sanotun perus-
tason perusteella. Perustasona on pidettä-
vä yhtiössä korjaushetkellä tavanomaiseksi 
katsottavaa, yhtiöjärjes-
tyksestä ilmenevän käyt-
tötarkoituksen mukaista 
tasoa, joka yhtiö on valin-
nut noudatettavaksi.  

Teresa Laine-Puhakainen, 
asianajaja, OTK

K: isännöitsijälle erilliskorvaus?
Onko isännöitsijä oikeutettu perimään erillis-
korvauksen yhtiöjärjestyksen muutoksien laa-
timisesta, kun muutostarve perustuu muuttu-
neeseen lainsäädäntöön (=muuttuneeseen asun-
to-osakeyhtiölakiin)?

V: Vastaukseni riippuisi valitettavasti isän-
nöitsijän ja taloyhtiön välisen isännöintisopi-
muksen sisällöstä ja sitä, mitä siinä sopimuk-
sessa on tällaisista asioista sovittu.

Lähtökohtaisesti tuo kuitenkin kuulostaa 
sellaiselle ylimääräiselle työlle, jota kuukau-
sittainen mahdollinen isännöitsijänpalkkio 
ei pitäisi sisällään. Toisaalta jos taloyhtiö 
ei halua tästä työstä maksaa isännöitsijäl-
le korvausta tai taloyhtiö ei halua lainkaan, 
että yhtiöjärjestystä muutetaan, ei sinun tar-
vitse sitä ilmaiseksikaan 
tehdä. Taloyhtiön halli-
tus siinä tapauksessa kan-
taa vastuun päätettävistä 
asioista.

Markus Talvio, 
OTM, toimitusjohtaja

Yhtiöllä on velvollisuus korjata osakkeen-
omistajan hallinnassa olevien tilojen sisäosat, 
jos sisäosat ovat vaurioituneet yhtiön vastuulla 
olevan rakennuksen osan vaurioitumisen vuok-
si tai jos sisäosat vaurioituvat yhtiön vastuulle 
kuuluvaa rakennuksen osaa korjattaessa. Tämä 
ennallistamisvelvollisuus rajoittuu kuitenkin 
vain ns. perustasoon eli yhtiössä korjaushetkel-
lä tavanomaiseksi katsottavaan tasoon.

Mikäli vahinko yhtiön kunnossapitovas-
tuun piiriin kuuluvassa rakenteessa johtuu 
kuitenkin osakkeenomistajan puolella ole-
vasta syystä ts. huoneiston virheellisestä 
käytöstä taikka huolimattomuudesta tai vir-
heistä osakkeenomistajan oman kunnossapi-
tovastuun piiriin kuuluvissa töissä tai muu-
tostöissä, osakkeenomistaja on velvollinen 
korvaamaan yhtiölle aiheutuneen vahingon.

Mikäli yhtiön suorittamista korjaustoimis-
ta aiheutuu kysyjälle kustannuksia esim. ra-
hoitusvastikkeen muodossa, voi tällöin koh-
distaa hinnanalennus tai vahingonkorvaus-
vaatimuksen taloudellisen virheen perusteella 
myyjää vastaan. Myös, mikäli kosteusvahinko 
johtuu siitä, että myyjän tekemissä tai teettä-
missä muutostöissä on ollut virheitä tai puut-
teita voi vaatimukset kohdistaa myyjään. Edel-
lytyksenä kuitenkin on, 
että ostaja reklamoi myy-
jää virheestä kohtuullisessa 
ajassa siitä kun havaitsi vir-
heen tai hänen olisi pitänyt 
se havaita.

Julia Plathin-Kankare
asianajaja, varatuomari

K: kylpyhuoneremontti – kunnossapitovas-
tuun jakautuminen?
Kyseessä rivitalo, valmistusvuosi 1971 ja tähän 
osakkeeseen ei ole aiemmin tehty kylpyhuone re-
monttia, nyt kysyisin mitä kuuluu osakkaan ja 
mitä yhtiön vastattavaksi, itse olen ymmärtänyt 
että kosteuseristeen yhtiö kustantaa, entä sitten 
altaat, vesikiertopatterit ym.?

V: Kosteuseriste lähes poikkeuksetta kuuluu 
yhtiölle tuon ikäisessä huoneistossa.

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhti-
össä määräytyy asunto-osakeyhtiölain sää-
dösten mukaan.

Sen säännösten perusteella yhtiön raken-
nuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu 
jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken 
asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 ja 3 §:n sään-
nösten mukaisesti, jollei yhtiön yhtiöjärjes-
tyksessä määrätä toisin. Täten tapauksessa 
tulisi tarkistaa yhtiön yhtiöjärjestys.

nossapidosta. Selvää toki on, ettei yhtiöllä 
ole jatkossakaan korjaamis- tai korvaamis-
velvollisuutta pintamateriaalien osalta kuin 
perustason mukaan siinä 
tapauksessa, että pinta-
materiaalit vahingoittuvat 
yhtiön vastuulle kuuluvan 
vian korjaamisen vuoksi.

Joni Brander
asianajaja, varatuomari

K: kosteutta kylpyhuoneessa?
Ostimme paritaloasunnon (rakennus v. 1994) 
vuosi sitten pienestä taloyhtiöstä. Yhtiössä ei 
ole isännöitsijää, vaan ”asiat hoituu”, jos hoituu 
hallituksen toimesta.

Muuton jälkeen huomasimme kylpyhuonees-
sa suihkutilassa lattialaatoissa hiushalkeamia ja 
sen lisäksi edellinen asukas oli vaihtanut muuta-
mia seinälaattoja suihkutilassa. Emme havain-
neet vaihdettuja laattoja esittelyssä, emmekä 
myöskään vaatineet kosteusmittausta ennen 
kaupantekoa, koska kylpyhuone näytti päällisin 
puolin olevan kunnossa. Kyseessä on siis talon 
ulkoseinä ja suihkutila on kellarikerroksessa, 
maan alla. Silloinen hallituksen jäsen oli sitä 
mieltä, ettei hiushalkeamat vielä välttämättä 
tarkoita kosteusvauriota rakenteissa.

Keväällä havaitsimme värimuutoksia muuta-
massa suihkutilan seinälaatassa. Laatat näyttä-
vät ikään kuin märiltä. Tilanne pysyi kevään ja 
kesän samanlaisena, mutta nyt se näyttää jat-
kuvan jo seuraavaan laattaan. Lähetin hallituk-
selle asiasta sähköpostia ja kutsuin heidät katso-
maan ongelmaa, sillä haluamme selvittää mistä 
se johtuu. Saimme vastauksen, että vuokratkaa 
kosteusmittari tai teettäkää kosteusmittaus. En 
usko pelkän pintapuolisen kosteusmittauksen 
tuovan ratkaisua asiaan, sillä siitä tuskin selviää 
mistä ongelma johtuu. Mikä neuvoksi, jotta sai-
simme ongelmaan aiheuttajasta ja laajuudesta 
ammattimaisen selvityksen ja kuka vastaa mah-
dollisesti aiheutuvista kuluista?

V: Ensimmäiseksi on teetettävä kosteusmit-
taus tai -kartoitus niitä tekevällä yrityksellä, 
jolloin selvitetään, onko rakenteissa kosteut-
ta ja sen mahdollinen syy.

Mikäli kosteutta on, jakautuu vastuu 
vahingon selvittämisestä ja korjaamisesta 
asunto-osakeyhtiölain 4 luvun säännösten 
mukaisesti, ellei yhtiöjärjestyksessä ole täs-
tä poikettu. Lain mukaan yhtiön on pidettä-
vä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja 
eristeet. Ulko- ja väliseinät ovat rakenteita. 
Osakkeenomistajan on lain mukaan pidet-
tävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat.

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

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

JuriNet on myös kansainvälinen yhteistyöverkosto. JuriNet tarjoaa kansainvälises-
ti yli 150 asiantuntijaa ja juristia sekä muita kontakteja. JuriNet koostuu itsenäisistä 
luotettavista asianajotoimistoista, minkä vuoksi asiakas ei koskaan katoa massaan.
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Hankekoulu opastaa 
korjaushankkeen saloihin
Taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu ju-
ridisia velvoitteita niin huoltosuunnitelmien 
kuin hankkeidenkin osalta. Haasteita vastaa-
vaa osaamista löytyy kuitenkin valitettavan 
harvoin taloyhtiön sisältä suoraan. Omata-
loyhtiö.fi yhteistyökumppaneineen päätti 
toteuttaa koulutuksen, jotta tämän haas-
teen kohtaaminen olisi edes hieman yksin-
kertaisempaa.

Tähtäimessä onnistunut hanke!
Kahtena peräkkäisenä iltana Sanomatalos-
sa järjestetyn hankekoulun pyrkimyksenä 
oli niin taloyhtiöiden hallitusten jäsenten, 
isännöitsijöiden kuin muidenkin hankkeiden 
sidosryhmien tietotaidon ja osaamisen lisää-
minen. Hankekouluun oli valikoitunut kolme 
pääteemaa: taloyhtiön suunnitelmallinen yl-
läpito, hallituksen vastuiden ja velvoitteiden 
läpikäyminen sekä taloyhtiön korjaushank-
keiden hyvä suunnittelu ja toteutus.

Hankekoulu pohjautuu esimerkkinä toi-
mivan taloyhtiön hallituksen työskentelyyn. 
Lähtökohtana on taloyhtiön elinkaarisuun-
nittelun ymmärtäminen; miksi korjauspro-
jektia suunnitellaan taloyhtiössä ja mitkä 
ovat mm. tämän nyt tehtävän korjaustyön 
kustannusvaikutukset sekä korjausta seuraa-

vat vaikutukset mm. taloyhtiön arvoon. Han-
kekoulussa käydään esimerkkeinä taloyhtiön 
korjaushankkeen eri vaiheet, suunnittelus-
ta toteutukseen. Lisäksi käydään läpi miten 
hankkeita tulisi kilpailuttaa ja mitkä ovat ta-
loyhtiön hallituksen vastuut ja velvollisuudet.

Kiinteistön elinkaari hallintaan
Koulutuksen ensimmäinen vaihe paneutui 
kiinteistön elinkaaren hallintaan. Suunnitte-
le – Rakenna – Käytä ja huolla, tämä on kiin-
teistönpidon sykli tiivistetysti. Onnistunees-
sa elinkaarihallinnassa kiinteistön korjauk-
sista aiheutuvat kustannukset jakautuvat 
tasaisesti pidemmälle aikajänteelle. Käytän-
nössä tämä ei ole mikään taikatemppu vaan 
suunnitelmallinen tapa ajoittaa toimenpitei-
tä niin, että korjausvelkaa ei synny. Kun asioi-
ta tehdään suunnitelmallisesti ja oikea-aikai-
sesti vältytään taloyhtiössä ylimääräisiltä ku-
luilta. Edellytyksenä tähän on kuitenkin se, 
että taloyhtiöstä löytyvät ajantasaiset tiedot 
ja yhteinen päämäärä jonka eteen taloyhtiös-
sä tehdään töitä ja päätöksiä.

Korjaushankkeen kulku
Koulutuksessa läpikäydyistä osioista yksi 
keskeisimmistä oli korjaushankkeen kulku. 

Useimmille taloyhtiöille, varsinkin silloin kun 
kyseeseen tulee laajemmat saneeraustyöt tai 
korjaushanke on tilanne mahdollisesti laatu-
aan ensimmäinen ja kokonaisuutena täysin 
vieras. Korjaushankkeen kulku -osioissa py-
rittiin selventämään korjaushankkeen eri vai-
heita ja niissä tehtäviä päätöksiä sekä niiden 
vaikutuksia lopputulokseen. On hyvä ym-
märtää, että esimerkiksi linjasaneerauksen 
suunnitteluvaihetta olisi hyvä edeltää noin 
vuoden mittainen tarveselvitysvaihe, jossa 
määritellään ne asiat joita hankkeen toteu-
tuksessa tavoitellaan. Hankkeen edetessä on 
syytä muistaa, että alkuvaiheen isot päätök-
set sitovat taloyhtiötä tarveselvitysvaihees-
sa tehtyihin tavoitteisiin, samalla vaikutus-
mahdollisuudet lopputulokseen pienenevät.

Hallituksen hankintaosaaminen
Taloyhtiössä hallituksen ensisijainen tehtävä 
on vahtia osakkaiden etua. Korjaushankkei-
den osalta tämä tehtävä korostuu siinä, että 
hallitus on nimenomaisesti se toimielin, joka 
varmistaa että taloyhtiöllä on oikeat resurs-
sit ja osaaminen on saatavilla hankkeen lä-
pivientiä varten. Koulutuksessa pyrittiin ko-
rostamaan sitä, että kaikki lähtee tavoitteis-
ta ja niiden määrittelystä. On syytä selvittää 

Taloyhtiön hallitus on aina isojen päätösten ja mittavan projektin 
äärellä kun taloyhtiössä joudutaan tekemään korjaustöitä. Olipa ky-
seessä putkiremontti, julkisivuremontti tai ikkunoiden uusiminen, 
hanke vaatii sekä asiantuntemusta että todellisen tarpeen oikeaa 
määrittämistä.
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minkä tasoiseen lopputulokseen taloyhtiössä 
halutaan päästä, ratkaisut on syytä miettiä 
aika-, laatu- ja kustannustekijät huomioiden.

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet
Taloyhtiön toimintaa ohjaa asunto-osakeyh-
tiölaki ja yhtiöllä on oltava hallitus jonka 
valitsee yhtiökokous. Hallituksen puheen-
johtajan valitsee hallitus. Koulutuksen kan-
nalta oleellinen osa asunto-osakeyhtiölaista 
käsittelee hallituksen tehtäviä. Hallituksen 
yleisiin tehtäviin kuuluu mm. huolehtia yh-
tiön hallinnosta sekä kiinteistön ja raken-
nusten ylläpidon ja muun toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä. Korjaushankkei-
den päätösehdotukset ja taustatyöt tehdään 
hallituksessa, päätökset näihin tulee yhtiö-
kokoukselta.

Hankkeen toteutus – Kuka tekee ja mitä?
Taloyhtiöiden osalta on tarkoituksenmukais-
ta selventää hankkeen aikaiset roolit eri osa-
puolille. Tilaaja päättää – isännöitsijä johtaa 
taloyhtiötä – projektinjohtaja johtaa hanket-
ta – valvoja valvoo – urakoitsija toteuttaa ja 
tiedottaa – osakas/vuokralainen ”sopeutuu”. 
Hankekoulussa haluttiin korostaa sitä miten 
yksinkertainen kokonaisuus korjaushanke 

todellisuudessaan on, kaikilla on omat roo-
linsa ja syystä. Rakentamista ohjaavat mää-
räykset joita on noudatettava ja niiden nou-
dattamista on valvottava.

Esimerkkikohteet konkretisoimassa 
opittua
Hankekoulun sisältöä haluttiin konkretisoida 
tuomalla esimerkkejä erilaisista saneeraus-
hankkeista. Koulutuksen jälkimmäisenä il-
tana saimme kuulla asiaa ensin rahoitus- ja 
vakuutuslaitoksen näkökulmasta tarkastel-
tuna ja sen jälkeen kuultiin eri toimijoiden 
kuvaukset toteutuneista linjasaneeraus-, 
julkisivuremontti- ja vesikattoremonttikoh-
teista. Keskustelua riitti pitkin koulutusta ja 
aikataulussa pysyminen tuotti ennustetusti 
oman haasteensa. Palaute joka tapauksessa 
oli erinomaista!

Palautetta hankekoulusta
Koulutus järjestettiin 18. – 19.9.2013 Sano-
matalossa kahden illan koulutustilaisuutena. 
Osallistujia oli kaikkiaan 100 henkeä. Kerä-
simme palautteen osallistujilta.
•	 yli	97	%	piti	koulutusta	erittäin	hyödylli-

senä tai hyödyllisenä
•	 yli	89	%	uskoo	pystyvänsä	hyödyntämään	

opittuja asioita taloyhtiön tulevissa hank-
keissa

•	 noin	80	%	piti	koulutuksen	tukimateriaa-
lia erittäin hyvänä tai hyvänä

•	 noin	80	%	on	halukkaita	pitämään	yhteyt-
tä tilaisuuteen osallistuneiden kesken.

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

”Korjausprosessit käytiin johdonmukaisesti 
läpi ja saatiin kokonaisuudesta selkeä kuva.”

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

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

Järjestämämme tilaisuus oli laatuaan 
ensimmäinen, ja jatkoa tälle on luvas-
sa. Mikäli olet kiinnostunut vastaavaan 
koulutustilaisuuteen osallistumisesta, 
ilmoita halukkuudestasi osoitteessa 
www.omataloyhtio.fi/ilmoittautuminen

Kiinostaako hankekoulu?
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Kerrostalon saneerauksella nostetaan 

asumisen laatua ja 
kiinteistön arvoa

Saneerauspäätöstä tehdessään kerrostalon osakkaat joutuvat huomioimaan 
lakisääteiset velvoitteet, miettimään millaisessa talossa he haluavat asua, ja 
miten haluavat pitää kiinteistön arvoa yllä.
Uusia energiatehokkuusvaatimuksia pitää noudattaa luvanvaraisissa korjauk-
sissa. Enää ei välttämättä riitä, että korjauksen jälkeen rakenne on ”yhtä hyvä 
kuin silloin joskus uutena”, vaan sen pitää vastata nykyisiä vaatimuksia myös 
energiatehokkuuden osalta

Kiinteistön korjaustasosta päätettäessä 
pitää myös miettiä, tehdäänkö taloon 
peruskorjaus vai perusparannus. Pe-

ruskorjaus on kiinteistön arvoa ylläpitävä 
remontti. Perusparannus sitä vastoin nostaa 
kiinteistön tasoa, ja sen myötä arvoa. Jos mi-
tään ei tehdä, kiinteistön arvo laskee.

Mutkatonta saneerausrakentamista  
nykyaikaisilla järjestelmillä
Uponorin edistykselliset järjestelmät tarjo-
avat valmiita ratkaisuja kerrostalojen putkis-
tosaneerauksiin. Uponorin menetelmiä käyt-
tämällä nostetaan vanhan rakennuksen talo-
tekniikkajärjestelmien taso vastaamaan asu-
misen vaatimuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Rakennusten ulkopuoliset järjestelmät 
huolehtivat talon ja piha-alueen kunnosta
Kerrostaloalueilla tiiviiden pintojen määrä on 
suuri, jolloin sade- ja sulamisvesien normaali 
imeytyminen häiriintyy. Huolellinen huleve-
sien käsittely pitää piha-alueen siistinä myös 
kovimmilla sateilla, ja toimiva salaojajärjes-
telmä suojaa rakennuksen perustuksia kos-
teusvaurioilta.

Kerrostalojen katoille kertyvä sadevesi 
voidaan imeyttää hulevesikasettien avulla 
suoraan piha-alueen maaperään. Jos talo ei 
sijaitse pohjavesialueella, myös pysäköinti-
alueen vedet voidaan imeyttää omalla tontil-
la. Syntypaikalla tapahtuva huleveden käsit-
tely vähentää viemäriverkoston kuormitusta.

Uponor -eristetyt putkistot
Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät on 
kehitetty toimimaan Pohjolan vaativissa olo-
suhteissa. Ne ovat kestäviä, luotettavia, tur-
vallisia ja taloudellisia. Laajasta eristettyjen 

nusten erityistarpeita. Käyttämämme putki-
materiaalit kestävät kaikkia vesilaatuja ilman 
korroosioriskiä. Edistyksellinen liitintekno-
logia sekä vuotosuojattu järjestelmä estävät 
tehokkaasti vesivahinkojen ja niistä aiheutu-
vien kosteusvaurioiden syntymisen.

Helposti asennettava  
Uponor-komposiittijärjestelmä
Uponor-komposiittijärjestelmä tarjoaa no-
pean ja turvallisen ratkaisun kerrostalon put-
kiremonttiin. Järjestelmän merkittävä etu 
on sen soveltuminen moneen käyttökohtee-
seen. Kiinteistön käyttövesijärjestelmä, pat-
teriputkistot, tai jopa lattialämmitys voidaan 
rakentaa yhdestä ainoasta ”putkilaadusta”.

Uponor-komposiittiputkissa yhdistyvät 
muovin ja metallin hyvät materiaaliominai-
suudet. Putken muovinen sisäpinta ei altistu 
korroosiolle, ja alumiinivaippa tekee putkesta 
happitiiviin ja antaa sille lujuutta sekä muo-
donpitävyyden. Komposiittiputken raken-
ne estää äänen siirtymisen putkistoa pitkin.

putkien valikoimasta löytyvät ratkaisut eri 
käyttötarpeisiin:
– Lämmön siirto rakennusten välillä
– Lämpimän käyttöveden siirto rakennusten 

välillä
– Jäähdytysveden siirto rakennusten välillä
– Jäätymättömät kylmävesiputket

Radonpitoisuudet pieniksi myös  
kerrostaloissa
Radon on erityisen suuri ongelma Etelä-Suo-
messa. Pitoisuudet voivat olla suuria myös 
kerrostalojen alimmissa kerroksissa. Asen-
nusvalmiit Uponor-radonsaneerauspaketit 
tarjoavat luotettavan ratkaisun, jolla raken-
nuksen alla oleva radon saadaan ohjattua hal-
litusti alapohjan ulkopuolelle.

Puhdasta vettä taloon ilman  
kosteusvaurioita
Uponor-käyttövesijärjestelmät ovat varma 
valinta käyttöveden jakeluun. Ne on suun-
niteltu vastaamaan monikerroksisten raken-

Remontoinnin tasot ja niiden vaikutus kiinteistön arvoon 
osakkaan kannalta

Perusparannus (tasoa nostava) 
 Ajantasaistaminen
  Millaisessa kiinteistössä halutaan asua?
  Miten omaisuutta halutaan hoidettavan?
Peruskorjaus (tasoa säilyttävä)
 Korjausvelka
  Missä ollaan nyt?
  Mihin suuntaan ollaan menossa?
  Riskit?
Ei toimenpiteitä (tasoa laskeva)

Taso

+

-
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1. Viemärielementti
2. Seinä-WC-elementti
3. Vesielementti
4. Yläasennuselementti
5. Suihkukulma
6. Ilmanvaihtoelementti
7. Lämmityselementti
8. Sähköelementti
9. Jakotukki
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Maunulan ryhmäkorjaushanke

Helsingin Maunulassa toteutettiin ainutlaatuinen kuuden talo-
yhtiön yhteinen ryhmäkorjaushanke.

Asuntojen talotekniikan perusparannus tehtiin Uponor Cefo 
-linjasaneerausmenetelmällä, jonka elementeistä asennettiin käyt-
tövesi, viemäröinti ja ilmanvaihto.

Talokanta: Rakennettu 1955-1962
Taloyhtiöiden määrä: 5 kpl
Kerrostalojen määrä: 7 kpl
Asuntojen määrä: 293 kpl
Cefo-elementtien määrä: 1350 kpl
Cefo-elementteinä kohteisiin asennettiin: käyttövesi, viemäri ja 
ilmanvaihto
Urakan kokonaiskestoaika: 2 vuotta
Urakan aloitus: syksy 2011

Hankkeen vaiheisiin voi tutustua osoitteessa www.omataloyhtio.fi

Uponor-komposiittijärjestelmän putket 
voidaan asentaa joko koteloon tai pintaan, 
jolloin rakenteita ei tarvitse rikkoa. Kote-
loon tai alakattoon asennettuja putkia pys-
tyy myöhemmin vaihtamaan tai korjaamaan 
rakenteita rikkomatta.

Peruskorjausrakentamiseen Uponor-kom-
posiittijärjestelmä soveltuu erinomaisesti, 
koska putkien liitoksien tekemiseen ei tar-
vita hitsaus- tai juotosvälineitä eikä tulitöitä.

Vaivaton putkiremontti  
Uponor Cefo -linjasaneerauksella
Uponor Cefo on modulaarinen linjasanee-
rausjärjestelmä, joka sisältää kytkentävalmii-
ta elementtejä ja moduuleita kerrostalojen 
putkiremonttien toteutukseen. Uponor Cefo 
-elementtien avulla huoneistoihin voidaan 
tuoda käyttövesi, lämmitys, viemäröinti ja 
ilmanvaihto. Reitityselementeillä kalusteille 
menevät putkivedot saadaan mahdollisim-
man lyhyiksi, jolloin asennusaika nopeutuu.

Projektin ollessa visio-
vaiheessa kehitämme 
hanketta yhdessä 
tilaajan kanssa ja 
tarjoamme mm. kiin-
teistön elinkaareen 
vaikuttavien teknis-
ten ja taloudellisten 
valintojen vertailua.

Soveltuvuus 
ja esiselvitys
(visiovaihe)

Hanke
suunnittelu

Tekninen 
suunnittelu

Rakentaminen 
ja investointi

Käyttö ja 
elinkaari

Suoritamme mm. 
taloteknisten järjes-
telmien optimointia, 
jonka tavoitteena 
on löytää jokaiseen 
kohteeseen parhaat 
taloudelliset sekä 
tekniset kokonaisuu-
det. Tällä varmistam-
me tilaajan laatu-, 
energiatehokkuus- ja 
olosuhdetavoitteiden 
toteutumisen valmiis-
sa kiinteistössä.

Teemme tiivistä 
yhteistyötä raken-
nuttajan ja suunnit-
telijoiden kanssa ja 
tarjoamme suunnit-
telun tukipalveluita 
ja suunnittelun 
ohjausta. Suunnit-
telun ohjauksella 
varmistamme, että 
tilaajan tavoitteet 
siirtyvät lopullisiin 
suunnitelmiin.

Toimitamme tavarat 
työmaalle haluttuna 
aikana ja huolehdim-
me, että rakentami-
nen on osaltamme 
kaikin puolin sujuvaa. 
Vastaamme mm. 
LVIJ-tekniikan laadun 
varmistuksesta yh-
dessä urakoitsijoiden 
kanssa.

Valitsemalla ratkai-
summe varmistat 
kiinteistösi energia-
tehokkuuden nyt 
ja tulevaisuudessa. 
Tuemme rakennuk-
sen omistajaa, isän-
nöitsijää, huoltoa ja 
asukkaita kiinteistön 
elinkaaren aikana.

Laatutakuu
– Koko järjestelmä samalta toimittajalta
Luotettavuus – testattuun järjestelmään 
voi luottaa
– Viimeisten 35 vuoden aikana Uponorin 

putki-, lämmitys- ja viilennysjärjestel-
missä on asennettu yli neljä miljardia 
metriä putkea

Yhteensopivuus erilaisten rakenteiden 
kanssa
–  Laajan tuotevalikoiman ansiosta op-

timaalinen ratkaisu erilaisille kerros-
taloille

Uponor-ratkaisujen hyödyt 
kerrostaloissa

Jär jestelmään kuuluvat myös sei-
nä-WC-elementit ja sähkökeskuksilla varus-
tetut sähköreitityselementit. Viemäröinti-
moduuleissa on valmiina ääni- ja paloeristys. 
Lisäksi järjestelmä antaa mahdollisuuden 
asentaa huoneistokohtaiset käyttöveden ve-
simittarit ja painesäädöt lämpimälle käyttö-
vedelle. Elementtien pinnoitukseen on tarjol-
la erilaisia, sisustukseen sopivia vaihtoehtoja.

Uponor Cefo -linjasaneerauksella putki-
remontin läpimenoaika saadaan entistä ly-
hyemmäksi. Perusparannus sujuu työmaal-
la tehokkaana sarjatyönä, jolloin projektin 
kesto voidaan arvioida tarkasti etukäteen. 
Elementtien ansiosta myös putkiston huol-
lettavuus paranee huomattavasti perinteisiin 
remonttiratkaisuihin verrattuna.

Kosteiden tilojen lattialämmitys
Kun lattia on lämmin, pysyvät kylmää ja ve-
toa herkästi aistivat jalat lämpiminä. Etenkin 
kiviset lattiapinnat tuntuvat lämmittämät-

töminä kylmiltä. Lattialämmityksen toinen 
tärkeä tehtävä on varmistaa kosteiden tilojen 
tehokas kuivuminen.

Vesikiertoinen lattialämmitys on ener-
giatehokkain tapa toteuttaa kosteiden tilo-
jen lämmitys. Toteutus on helppoa, jos ta-
lon muu lämmönjako tapahtuu veden avulla 
tai kiinteistöön tehdään laajempi kylpyhuo-
neremontti.

Vesikiertoinen lattialämmitys pystyy hyö-
dyntämään kaikkia energianlähteitä ja läm-
mitystapaa voidaan muuttaa rakennuksen 
elinkaaren aikana. Lattialämmityksessä koko 
lattiapinta toimii lämmittimenä. Siksi alhai-
nen veden lämpötila riittää kattamaan tilan 
lämmitystarpeen.

Rakentamisen palvelut
Uponor on mukanasi rakennushankkeenne 
eri vaiheissa esiselvityksistä asumiseen vielä 
vuosienkin jälkeen.
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Talopesuloilla 
 nouseva trendi

Omissa koneissa pestään päivittäinen pikkupyykki ja vii-
kon-kuukauden välein käydään pesemässä isompi määrä 
pyykkiä, kun pesuun pitää viedä lakanat tai pyyhkeet.

Nykypäivänä asukkaiden viihtyisyys on yhä merkittävämmässä 
roolissa.

Energiataloudellisuus – tietenkin
Talopesulan koneiden vaihdon syistä ilmeisin lienee kaikille selvä – 
energian- ja vedensäästö. Osassa taloyhtiöitä on jo siirrytty asunto-
kohtaisiin vesimittareihin. Talopesulalla saadaan omaa vedenkulu-
tusta pienemmäksi, kun ainakin osa pyykeistä pestään pesutuvassa.

Itse koneet eivät radikaalisti ole muuttuneet. Samalla tavalla ko-
neisto pyörittää rumpua ja vesi otetaan hanasta. Olennaisin muutos 
liittyy koneen automatiikkaan sekä koneen näyttöön – kotitalousko-
neeseen verrattaessa talopesulan koneessa on tehostettu pesurytmi: 
kone ei juuri mieti, vaan rullaa koko ajan.

Vettä kuluu vain tarvittava määrä
Nykyaikainen kone osaa itse pyykin painon mukaan arvioida, pal-
jonko vettä se tarvitsee pestäkseen koneessa olevat likaiset vaatteet/
lakanat/verhot/päiväpeitot/peitot/tyynyt. Mekaanisissa koneissa 
vuosikymmen sitten ei veden tasoa pystytty tarkkailemaan, nykyi-
sissä automaattikoneissa se onnistuu. Välillä näyttäisi siltä kuin ko-
neessa ei vettä juuri olisikaan… Silti pesuainejäämiä ei pyykeissä ole.
Toinen näkyvämpi uudistus on elektroninen näyttö, josta näkee mis-
sä vaiheessa pesuohjelmaa ollaan menossa. Voidaankin sanoa, että 
koneiden ulkonäössä ei viimeisen 15 vuoden aikana ole muutoksia 
tullut, mutta tekniikka on nykypäivää.

Vaikka yhä yleisemmin omissa asunnoissa pestään omilla koneilla pyykkiä, 
talopesuloita ja niiden koneita on viimeisen 15 vuoden aikana silti korjattu 
ja tehty uusia talopesuloita enenevässä määrin.

Kuivatus huoneistossa rasittaa
Jokainen lisäkosteuden lähde asunnossa on liikaa. Taloyhtiön asun-
tojen ilmanvaihtoa ei ole mitoitettu pyykkien kuivatukseen kotona. 
Asunnossa ei myöskään ole tiloja isompien pyykkien kuivaamiseen. 
Harvalta myöskään löytyy kuivausrumpu tai mankeli kotoa - pesu-
tuvasta näiden ainakin pitäisi löytyä. Kuivaushuoneen pyykinkui-
vauskoneen pitää olla nopea ja vähäkulutuksinen, lämpöpumppupe-
riaatteella toimiva kuivauskone. Talpetin valikoimasta löytyy edellä 
mainitut kriteerit täyttyvä kone Talpet Sahara Eko.

Talopesulan mitoitus
Talopesulasta löytyy yleensä taloyhtiön suurin kone kilomäärältään. 
Pienet kotikoneet ovat yleensä 5-6 kg kapasiteetiltaan, pesutuvasta löy-
tyy 8 kg kone. Sen suurempaa ei silti tarvita, tämän kokoisessa koneessa 
pystyy yleensä peiton tai petauspatjan päällisen pesemään. Talopesu-
lasta pitäisi kuitenkin löytyä kaksi tämän kokoista konetta, sillä pesu-
ajat ovat usein iltapainotteisia ja pesu kestää kuitenkin parisen tuntia. 
Kahdella koneella isompikin pyykkivuori saadaan kerralla puhtaaksi.

Nopea ja tehokas kuivausrumpu kuuluu itsestään selvästi tämän 
päivän pesulaan ja löytyyhän sieltä myös mankeli.

Maton pesuun käytettävää pesukonetta harvemmin löytyy talo-
yhtiöistä. Mikäli sellainen taloyhtiöön halutaan, voi maksumieheksi 
löytyä läheltä muutama muukin taloyhtiö.

Talopesulan koneistamisen hinta?
Kaksi konetta à 8 kg, kuivausrumpu ja mankeli eli pesutuvan tarpeelliset 
koneet maksavat n. 400 €/asunto (n. 30 asunnon taloyhtiö). Jos kysees-
sä on 60 asunnon taloyhtiö, pesutupa maksaa 200 €/asunto, 15 vuoden 
aikana 13 €/asunto. Suuresta sijoituksesta ei sinänsä siis ei ole kyse.

Talopesulat Oy

– Suomalainen vuonna 1978 perustettu perheyritys
– erikoistunut pesulakoneiden ja kuivauslaitteiden 

valmistukseen ja markkinointiin Suomessa ja lä-
hialueilla

– tuotevalikoimaan sisältyvät kaikki nykyaikaisessa 
pesulassa tarvittavat koneet, laitteet ja kalusteet

– kattava alue-edustajien ja asentajien joukko Suo-
messa.
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Lahden Saksalassa sijaitseva, vuonna 1973 
rakennettu As. Oy Poppelipolku 3 päätettiin 
korjata kerralla kuntoon. As. Oy Poppelipol-
ku 3 muodostuu neljästä kerrostalosta, joista 
yksi on 7-kerroksinen ja loput kolmikerroksi-
sia. Kaikissa taloissa on lisäksi pohjakerros. 

Työt jatkuvat 
Lahden Poppelipolulla

Keltaisten rappauspintojen osalta julkisivutyöt alkavat olla valmiita. Rapattujen pin-
tojen molemmin puolin lisäeristyksen päälle asennetaan harmaa Keratwin-laatta 
ja ikkunoiden väliin laminaattilevy.
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Kohteessa uusitaan julkisivut lämmöneristeineen, ikkunat ja 
parvekeovet, parvekkeiden kaiteet ja samalla parvekkeet la-
sitetaan. Myös vesikatto ja rakennusten ympärillä oleva sala-

ojitus uusitaan sekä perustukset vesieristetään.LVIS-töitä tehdään 
tarpeen mukaan. Porrastetusti toteutettavat työvaiheet ovat eden-
neet suunnitelmien mukaan ja niinpä työt Lahden Poppelipolulla 
jatkuvat hyvissä merkeissä.

Julkisivukunnostus ja lisäeristykset
Julkisivupinnoista osa tulee rapattuna ja sen alle tulevat lisäerityk-
set ja rappausaluslevyt ovat jo asennettuna. Rappaustyöt saadaan 
tehdyksi syyskuun alkupuolella. Julkisivuista osa pinnoitetaan eri 
levyvaihtoehdoilla ja niiltä osin lisäeristys ja levyjen asennukset ovat 

vasta alkamassa. Ikkunoiden ja ovien vaihto on pääosin tehty. Parve-
kekaiteiden korjaus sekä lasitus on aloitettu. Vesikaton korjaus on 
aloitettu syyskuun alkupuolella. Sähkötyöt ovat myös meneillään.

Näinkin laajan korjaustyön ollessa kyseessä, on projektin jaksot-
tamisella ja aikatauluttamisella suuri merkitys. Jo pieneenkin asiaan 
tuleva viive voi muuttaa koko projektin toteuttamista. Siksi on tär-
keää, että hankesuunnitteluun ja projektin toteutukseen panoste-
taan. Asukastiedottamista unohtamatta.

Korjausrakentamisenmääräykset
1.9.2013 tulivat voimaan uudet määräykset, jotka saattavat vaikut-
taa tuleviin korjaushankkeisiin. Aina kun rakennuksia korjataan lu-
vanvaraisesti, tulee parantaa myös energiatehokkuutta.

Poppelipolun korjausta eivät uudet määräykset vielä koske, ja 
meneillään olevilla toimenpiteillä kohdetta voidaankin energiate-
hokkuuden paranemisen osalta verrata vuonna 2010 rakennettui-
hin asuintaloihin.

Voimaan tulleet määräykset ovat monitahoisia ja niiden sovelta-
minen voi poiketa toisistaan kuntakohtaisestikin. Tässä yhteydessä 
määräyksiä ei tarkastella tarkemmin. Kuitenkin julkisivukorjausten 
osalta on hyvä huomioida muutama asia.

Pääsääntö on, että ehjää ja toimivaa rakennetta ei kannata pur-
kaa. Kun taloyhtiössä päädytään uusimaan julkisivua ja sille hae-
taan rakennuslupaa, on myös energiatehokkuuden parantaminen 
huomioitava.

Korjausta kaipaavat julkisivuvaihtoehdot voivat olla mm.
• Bsw-elementtijulkisivut
 – ongelmana ulkokuoren rapautuminen ja terästen korroosio
 – oikea-aikainen ja riittävän tehokas lisälämmöneristys ja uusi 

julkisivu pysäyttävät tai merkittävästi hidastavat rapautumista ja 
vältetään paljon kalliimpi remontti

• Puujulkisivut
 – puupintojen halkeilu lähinnä auringon puoleisilla sivuilla

Kohdetiedot:

Julkisivujen, parvekkeiden ja vesikaton kunnostus
tilaaja:
As Oy Poppelipolku 3, Lahti
isännöinti:
Saksalan Huolto Oy, isännöitsijä Marianna Jokela, tekninen 
isännöitsijä Ilkka Pollari
Pääsuunnittelija:
Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara, Markku Vaara
suunnittelijat:
•	Arkkitehdit	Oy	Latva	ja	Vaara,	Markku	Vaara
•	Insinööritoimisto	Honkanen&Huumonen,	Arto	Hannukainen
•	LVI-Insinööritoimisto	Kaven,	Jorma	Kaven
•	Sähköinsinööritoimisto	Urpala	Ky,	Jaakko	Urpala
•	Rakennuttajatoimisto	Rantatupa	Oy,	Petri	Rantatupa
Vastaava työnjohtaja
Etelä-Suomen Lähiökunnostajat Oy, Jorma Väisänen

Sokkelikerros päällystetään 
tummanharmaalla gramos-
laatalla.

Lisäeristys on tehty vanhan betonisandwich-elementin päälle. Poppelipolun lisäeristeiksi valittiin 
PAROC eXtra, paksuus 80 mm, sekä PAROC Cortex, paksuus 30 mm.
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Tuote PAROC Cortex PAROC eXtra+ PAROC eXtra
   PAROC Cortex PAROC Cortex 
Kokonaiseristepaksuus 50 70 100 125 150
Hinta €/m2 22,00 26,00 29,00 30,00 36,00

Lisäeristyksen kustannusvaikutus eri tuotevaihtoehdoilla

 – ongelmana riittävä säänkestävyys (vesi, 
lumi)

 – ulkonäkö
• Muut julkisivut (erilaiset levyt ja pellit)
 – uusiminen pääasiassa ulkonäkösyistä
• Talon ulkovaipan korjauksen yhteydessä 
tehtävät toimenpiteet
 – ulkopuolinen lisälämmöneristys
 – ikkunoiden ja ovien uusiminen
 – parvekkeiden lasitus

On kyseessä mikä tahansa em. julkisivu 
ja sen energiatehokkuutta halutaan paran-
taa, on ensin selvitettävä vanhan seinäraken-
ne kuntotutkimuksella. Sen avulla voidaan 
määrittää mahdollinen korjaustarve. Tarvit-
seeko esim. vanha seinä purkaa sisäkuoreen 
saakka vai voidaanko lisäeritys ja uusi tuleva 
pinnoite laittaa suoraan vanhan seinäraken-
teen päälle. Määräykset täyttävä uusi raken-
ne määritellään vanhan rakenteen mukaan.

Poppelipolun lisäeristys vanhan rakenteen 
päälle
Poppelipolulla kävi ilmi, että lisäeristys voi-
tiin tehdä vanhan seinärakenteen päälle. Mi-
käli Poppelipolulla olisi päädytty tekemään 

Eristeiden kustannustasossa ei muodostu merkittävää muutosta, vaikka paksuutta 
lisätäänkin.

Kiinteät kulut, kuten telineet, asennukset sekä muut tarvikekulut, ovat samat eris-
tepaksuudesta riippumatta.

Lämpöhäviön vähenemisen kautta lisäeristyksellä saavutettavalle säästölle voidaan 
laskea takaisinmaksuaikaa, joka tietenkin riippuu kohteen koosta sekä lämmitysmuo-
dosta. Usein takaisinmaksuaika on edellä mainituilla vaihtoehdoilla noin 5–10 vuotta.

Kaikkia etuja ei voi mitata rahassa, sillä lisäeristyksen avulla myös asumismukavuus 
lisääntyy ja ääneneristävyys paranee. Rakennuksen elinkaari pitenee, rakennuksen 
kuin taloyhtiönkin arvo nousee, jolloin vaikutuksia voi olla koko alueen arvostukseen.

suus on 110 mm ja uusi U-arvo on näin ollen 
0,21 W/m2/K. Uuden rakenteen lämpöhäviö 
on noin 28 kWh/m2/vuosi. Energiansäästöä 
saavutetaan 38 kWh/m2/vuosi.

Poppelipolun asukkaat myötämielisinä 
hankkeelle
Asukkaiden mukaan korjaustyöt eivät ole 
haitanneet päivittäistä elämää. Asukastie-
dottaminen on toiminut hyvin ja vain pieniä 
aikataulumuutoksia on havaittu. Asukkaiden 
mukaan turvallisuudesta on myös huolehdit-
tu ja mm pihan keskellä oleva leikkipuisto 
on ollut koko ajan perheiden käytettävissä.

Asumismukavuuden osalta voitiin jo nyt 
todeta ääneneristävyyden parantuneen. Esi-
merkiksi lähellä sijaitsevan rautatien äänet 
eivät enää kuulu sisälle.

Jonkin verran asukkaita kuitenkin huo-
lettaa korjauskustannus ja miten se maksaa 
itsensä takaisin.

Kokonaisuutena energiankulutuksen pi-
täisi laskea merkittävästi, jolloin myös asu-
miskulut pienenevät. Lopullinen energian-
säästö riippuu kuitenkin myös asumistottu-
muksista. Jo asteenkin muutos huoneen läm-
pötilassa vaikuttaa kulutukseen. Ikkunoiden 
kautta tapahtuva tuuletus, sekä lämpimän 
veden runsas käyttö lisäävät energiankulu-
tusta. Kohteessa on kuitenkin huomioitu 
myös lämmönjaon ja ilmanvaihdon säätöjen 
tarkennus.

Paikallisen kiinteistövälityksen mukaan 
asunnon arvoissa tapahtuu merkittävä muu-
tos. Näin sijoitukselle saadaan hyvä tuotto, 
joka tietenkin näkyy vasta myyntihetkellä ku-
ten muissakin sijoituskohteissa. Rakennuk-
sen elinikä kuitenkin pitenee, jolloin tuotto-
mahdollisuus myös säilyy.

Poppelipolun työt siis jatkuvat ja kohteen 
tilanteeseen tutustutaan vielä korjaustöiden 
valmistumisen yhteydessä.

vain julkisivukorjaus ja jo uusien määräys-
ten mukaisesti, niin lähtökohtana tarkas-
telulle olisi ollut vanha seinärakenne. Se on 
tyypillinen betonisandwich-elementti, jonka 
välissä on vanhaa eristettä noin 80–90 mm. 
Nykylaskelman mukaan sen nykyinen U-arvo 
on noin 0,50 W/m2K. Rakenteen lämpöhäviö 
on noin 66 kWh/m2/vuosi. Määräysten mu-
kaan uuden arvon tulisi tästä puolittua, jol-
loin vaadittu taso on 0,25 W/m2K.

Esimerkkejä, miten lisäeristyksen paksuus 
vaikuttaa arvoon:
•	 Lähtöarvo	0,50	W/m2/K (esim. BSW eris-

tepaksuus 80 mm)
– Lisäeristys 80 mm, uusi U-arvo 0,25

•	 Lähtöarvo	0,50	W/m2/K (sama rakenne)
– Lisäeristys 160 mm, uusi U-arvo 0,17

•	 Lähtöarvo	0,50	W/m2/K (esim. BSW eris-
tepaksuus 80 mm)

– Lisäeristys 80 mm, uusi U-arvo 0,25
•	 Lähtöarvo	0,50	W/m2/K (sama rakenne)

– Lisäeristys 160 mm, uusi U-arvo 0,17 
W/m2/K

Poppelipolun lisäeristeiksi valittiin PA-
ROC eXtra, paksuus 80 mm, sekä PAROC 
Cortex, paksuus 30 mm. Kokonaiseristyspak-

Huolimatta kaikkien neljän talon 
korjaustöistä, on talojen keskellä 
oleva leikkialue ollut käytettävissä 
koko ajan.
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Keraamisilla pihatiilillä 

kaunis kerrostalopiha
Helsingin Etelä-Hermanniin valmis-

tunut neljän asuntoyhtiön kerros-
taloalue sai arvoisensa pihapäällys-

teen keraamisista pihatiilistä. Koska urbaanit 
kaupunkipihat ovat nykyisin kooltaan varsin 
pieniä, kuten tässäkin tapauksessa, haluttiin 
ja toisaalta myös jouduttiin pihojen toteu-
tukseen kiinnittämään erityistä huomiota. 
Pihojen suunnittelua mietittiin osana arkki-
tehtisuunnittelua heti alkumetreistä lähtien, 
kertovat kohteen pääsuunnittelusta vastan-
neet Olli Sarlin ja Marja Sopanen Arkkitehdit 
Sarlin+Sopanen Oy:stä.

Pihojen suunnittelu osana ympäröivää 
arkkitehtuuria
Toteutettu kortteli sijoittuu paikalle, jossa 
aiemmin sijaitsi yliopiston eläintieteenlaitos 
ja eläinsairaala. Toisaalta alue rajoittuu myös 

hieman alempana sijaitsevaan punatiiliseen 
pienteollisuus- ja vihannestukkualueeseen. 
Kohteen piha-alueiden materiaalivalintoja 
tehtäessä seurattiin asemakaavan antamia oh-
jeita, jossa esimerkiksi luonnonkivi oli yhtenä 
vaihtoehtona, kertoo Sarlin. Alueen luontees-
ta ja historiasta johtuen punertavasävyinen 
keraaminen pihatiili oli kuitenkin arkkiteh-
tien mielestä parempi ja samalla myös luon-
nonkiveä selkeästi edullisempi vaihtoehto pi-
ha-alueiden päällystemateriaaliksi. Pihapiirin 
elävöittämiseksi haluttiin tiilen ohella käyttää 
myös muita materiaaleja. Pihan eri alueiden ja 
materiaalien sommittelussa toistuu sama tee-
ma kuin julkisivuissakin eli suorakaiteiden ja 
neliöiden muodostamat kuviot, paljastaa So-
panen. Idea aiheeseen saatiin ympäröivien ra-
kennusten aukotuksista eli pihalla toistuvat 
samat teemat kuin itse rakennuksissa.

Piha suunniteltiin yhteistyössä
Yleensä pihasuunnitelman tekee pihasuun-
nitteluun erikoistunut pihasuunnittelija. Kun 
kyseessä on uudiskohde, tehdään pihasuun-
nitelmat yhdessä pääsuunnittelusta vastaa-
van arkkitehdin kanssa, kuten tässäkin koh-
teessa. Hermannin kohteen varsinaisesta pi-
hasuunnittelusta vastasi maisema-arkkitehti 
Soile Heikkinen VIREARCista. Hän kertoi, 
että tässä kohteessa pihan materiaaleille oli 
asetettu tietty laatutaso ja keraaminen hie-
man ”ropusti” pihatiili täytti nuo rakennus-
tapaohjeiden määrittelemät vaatimukset. 
Materiaalina pihatiili on laadukas, mutta 
toisaalta kodikkaamman oloinen kuin monet 
muut kivivaihtoehdot, kertoo Heikkinen. Pi-
hatiilen tehtävänä on luoda tässä kohteessa 
myös yhtenäistä ilmettä koko korttelialueel-
le. Uusien rakennusten julkisivut ovat tiiltä 

Pihan eri alueiden ja materiaalien sommittelussa 
toistuu sama teema kuin julkisivuissakin, eli suo-
rakaiteiden ja neliöiden muodostamat kuviot.



18

nertavasta kivituhkasta ja vihreästä nurmes-
ta muodostuvilla suorakaide alueilla. Jonkin 
verran on käytetty myös betonista nurmi- ja 
reunakiveä. Tiiltä haluttiin käyttää myös ra-
kennusten esteettömyyttä parantavissa si-
säänkäyntien luiskissa sekä muutamissa pi-
haportaissa.

Pihatiili arkkitehdeille uusi kokemus
Sarlinille ja Sopaselle tiilen käyttö nimen-
omaan maankatemateriaalina oli ensikoke-
mus, mutta he olivat lopputulokseen tyyty-
väisiä. Tiilessä on se hyvä puoli, että se sopii 
hyvin yhteen niin monien eri materiaalien 
kanssa. Esimerkiksi tässä Etelä-Hermannin 
korttelissa se istuu yhtä hyvin kivituhkan 
kuin teräksen tai puunkin kanssa – nurmi-
alueista puhumattakaan. Lisäksi tiili, vaikka 

se kivimateriaali onkin, ei ole luonteeltaan 
kova, vaan paremminkin kodikas. Kohtee-
seen valittu pihatiili oli tarkoituksella myös 
hieman ”elämää nähneen näköinen” – ikään 
kuin se olisi ollut siinä aina. 

Kaunis piha lisää kiinteistön arvoa
Pihoja arvostetaan nykypäivänä aivan toisella 
tavalla kuin aiemmin ja niihin ollaan valmiita 
myös panostamaan, kertoo arkkitehti Sarlin. 
Pihat toimivat urbaaneilla kaupunkialueilla 
yhä enemmän myös ns. katselupihoina, vaik-
ka niissä ei varsinaisesti aikaa paljon vietet-
täisikään. Tällä seikalla on merkitystä myös 
taloyhtiön yleiseen viihtyvyyteen ja totta kai 
kaunis ja viihtyisä piha lisää myös kiinteistön 
ja samalla asuntojen arvoa, jatkaa Sopanen. 
Myös Etelä-Hermannin alueella talot on ra-
kennettu varsin tiiviisti, joten pihojen mer-
kitys korostuu. Alueella on käytetty eri ma-
teriaaleja, kuten tiiltä, kivituhkaa ja ruohoa, 
joita on hauska katsella. Heikkinen lisää vielä, 
että alueen pihat ovat parhaimmillaan vasta 
muutaman vuoden kuluttua, kun istutukset 
ovat hieman kasvaneet ja pihat ikään kuin 
tulleet siihen tilaan, jollaiseksi suunnittelija 
ne on mielessään ajatellut.

Mitä pihasuunnittelussa tulee huomioida?
Viihtyisyys ja ulkonäkötekijöiden lisäksi tu-
lee pihasuunnittelussa ottaa huomioon myös 
lukuisa määrä määräysten vaatimia niin sa-
nottuja teknisiä asioita, kuten esimerkiksi 
polkupyörä- ja pysäköintipaikat, pelastus-
reitit, esteettömät sisäänkäyntiväylät, hu-
levedet jne. Myös piha-alueen valaistus on 
tärkeässä asemassa pihaa suunniteltaessa. 
Aikojen kuluessa monet asiat ja vaatimukset 
ovat kuitenkin muuttuneet. Esimerkiksi au-
toja ei kaupunkialueilla haluta enää sijoittaa 
kerrostalopihoille. Myös katualueet tiiviis-

samoin kuin alueella olleiden vanhojenkin 
rakennusten, joten tiili oli siinäkin mielessä 
hyvä vaihtoehto, jatkaa Heikkinen.

Pihatiili yhdistettiin muihin  
pintamateriaaleihin
Lopullinen pihatiilen väri päätettiin ottaa 
uudisrakennuksissa käytetyn vaalean tiilen 
sijasta alueen historiasta ja ympäröivistä 
vanhemmista rakennuksista, jotka edusta-
vat punatiilen eri sävyjä. Näin uusille vaaleille 
julkisivutiilipinnoille saatiin samalla hieman 
kontrastia. Punainen luontevasti kuluneen 
omainen pihatiili löytyi Wienerbergerin Pen-
ter-pihatiilimallistosta. Tummanpunainen 
pihatiili liittää hienolla tavalla eri talojen vä-
liset urbaanit pihat yhdeksi kokonaisuudek-
si. Lisäksi alueita on kevennetty hieman pu-

Vaikka pihatiili maankatemateriaalina oli arkkitehti 
Olli Sarlinille ja Marja Sopaselle uusi tuttavuus, olivat 
he lopputulokseen tyytyväisiä.

Pihatiiltä käytettiin myös rakennusten esteettömyyttä parantavissa sisäänkäyntien luiskissa sekä muutamissa 
pihaportaissa.

Pihatiili on kivimateriaali, joka sopii hyvin yhteen niin betonin ja kivituhkan kuin teräksen ja puunkin kanssa.
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Kohdetiedot:

asunto oy:t
Helsingin Roxy ja Regina, Helsinki  
– Skanska Kodit Oy
kiinteistö oy:t
Plazankuja 5 ja Tuulensuunkuja 3, 
Helsinki – VVO Asunnot Oy
arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy
Pihasuunnittelu:
Maisema-arkkitehti 
Soile Heikkinen VIREARC

ti rakennetuilla alueilla ovat usein ahtaita, 
mistä johtuen autopaikoitus onkin sijoitettu 
joko pihakannen alle tai lähistölle rakennet-
tuihin paikoitushalleihin. Samalla saadaan 
enemmän tilaa erilaisille viihtyvyyttä lisäävi-
lle tekijöille. Kun ennen vanhaan autot täyt-
tivät asfaltilla pinnoitetun kerrostalopihan, 
on niiden paikalle tänä päivänä sijoitettu esi-
merkiksi laadukkaammat ulko-oleskelutilat 
ja paremmin varustetut lasten leikkialueet, 
kasvillisuuttakaan unohtamatta, kertoo Sar-
lin. Ennen vanhaan ei vaadittu oikeastaan 
erillistä pihasuunnitelmaa. Nykyisin sen si-
jaan viranomaiset kiinnittävät aivan toisella 
tavalla huomiota pihojen suunnitteluun ja 
toteutukseen.

Mistä pihoihin on haettu ideoita?
Suomessa kerrostalopihat olivat vielä 80–90 
-luvuilla varsin yksinkertaisia, eikä niihin 
haluttukaan panostaa. Katsottiin, että mie-

luummin satsataan itse rakennukseen kuin 
pihaan. Viranomaisten, suunnittelijoiden ja 
yhtä lailla myös kansalaisten tietoisuus sii-
tä, miten esimerkiksi Tukholmassa tai Köö-
penhaminassa kerrostalopihojen viihtyvyy-
teen oli satsattu jo paljon aikaisemmin kuin 
meillä, sai myös suomalaiset rakennuttajat 
ja suunnittelijat panostamaan enemmän pi-
harakentamiseen. Tänä päivänä kaunis piha 
on ikään kuin käyntikortti itse rakennukselle. 
Hyvä piha antaa lisäarvoa taloyhtiölle, joka 
näkyy edelleen asuntojen myyntihinnan ke-
hityksessä, tähdentää Heikkinen.

Tiili luo uusia mahdollisuuksia  
piharakentamiseen
80–90 -luvuilla kerrostalopihat olivat yleen-
sä asfalttipäällysteisiä. Kaksituhatluvulle 
tultaessa haluttiin hieman lisäilmettä pihoi-
hin ja alettiin käyttää betonilaattoja ja -kiviä 
elävöittämään pihapiiriä. Julkisilla pihoilla 

käytettiin myös luonnonkivilaattoja. Aivan 
viime vuosina on markkinoille tuotu yhä laa-
jempi valikoima erivärisiä ja -muotoisia kiviä 
ja laattoja. Aito keraaminen pihatiili on yksi 
mielenkiintoinen uutuus, jonka käyttö on 
alkanut lisääntyä myös Suomessa. Ruotsis-
sa ja Norjassa keraamisilla tiilillä päällystet-
tyjä alueita on jo varsin runsaasti Tanskasta 
ja Keski-Euroopasta puhumattakaan, mut-
ta Suomeen ne tekevät vasta tuloaan. Usein 
epäillään tiilen mekaanista lujuutta tai pit-
käaikaiskestävyyttä maankatteena, mutta 
esimerkiksi maankatteeksi valmistetut Wie-
nerbergerin Penter-pihatiilet ovat säänkes-
toltaan testattuja ja kuormituskestävyyskin 
puristuslujuuden osalta jopa yli 80 N/mm2. 
Keraamisten pihatiilien hyviin ominaisuuk-
siin kuuluu myös se, että ne tasaavat sadekau-
sien aikaista hulevesikuormitusta piha-alueil-
la. Keraamisten tiilien väri ei myöskään kulu 
tai katoa ajan kuluessa.

Keraaminen Penter-pihatiili tuo kerrostalopihaan aja-
tonta kodikkuutta.

Esimerkkejä eri värein toteutetuista muista pihatiilikohteista.
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Olipa taloyhtiösi kokonaisilme millainen tahansa, 
Crawfordilla on siihen sopiva autotallinovi. Ovi ko-
rostaa talon arkkitehtuuria, kun sen väri ja muoto 
valitaan huolella. Ikkunoiden ja muiden lisätarvik-
keiden avulla oven ulkonäköä voi muunnella.

Uudet autotallinovet 
taloyhtiön tarpeisiin

Turvallinen, energiatehokas, 
muotoiltu
Valikoimaa & muotoilua 
Crawfordin ovissa huippuluo-
kan turvallisuus ja optimaalinen 
tilankäyttö, suuntaa näyttävä 
turvajärjestelmä ja erinomainen 
passiivinen turvallisuus, helppo-
käyttöisyys ja maksimaalinen toi-
minnallisuus kuuluvat hintaan. 

Energiaa säästävä 
Lamellien rakennepaksuus on 42 
mm. Katkaistut kylmäsillat sekä 
tiivisteet alareunassa, oviaukon 
yläreunassa ja sivukehyksissä ta-
kaavat sen, että oviaukko on täy-
sin tiivis ja oven lämmöneristys-
arvo (k-arvo) on näin ollen hyvä. 

ovikoneistot 
Elämä helpottuu, kun autotallin 
oveen asennetaan Crawford-ovi-
koneisto. Kotiin tullessa, rentou-
tuneena autossa, painetaan pie-
nen kaukosäätimen painiketta 
ja ovi alkaa avautua. Varmasti ja 
lähes äänettömästi. 

Oven uudistaminen 
Autotallinovien uudistaminen on 
helpompaa kuin on luultu. Craw-
fordilla tarjotaan käyttöön paljon 
vaihtoehtoja, joita ei voi jättää 
hyödyntämättä! 

Valikoimasta löytyy  
tarpeitanne vastaavat ovet
secura 
Turvallisuus muuttuu yhä tär-
keämmäksi näkökohdaksi. Uu-

Teksti: Pirkka Markkula  Kuvat: Crawford

Akkutoiminen ovi autotalliin
Erilleen pystytetyistä valmisau-
totalleista puuttuu usein sähkö-
liitäntä, jotta ovikoneiston voisi 
asentaa. Tähän on tullut muutos: 
Normstahl AKKU PLUS -koneis-
toa käyttämällä erilleen pysty-
tetty valmisautotallikin saa säh-
köoven.

Koneiston virransyöttö tehok-
kaalla akulla takaa riippumatto-
muuden ja joustavuuden. Lisäva-
rusteena tarjoamme käytännöl-
lisen aurinkomoduulin akun on-
gelmattomaan lataukseen. Mo-
duuli voidaan asentaa autotallin 
katolle tai ulkoseinään.

sissa rakennuksissa pääovien 
laajat lukitusjärjestelmät ovat 
jo vakiovarusteita. Myös perus-
korjauskohteissa omaisuuden 
suojaaminen on tärkeä osa-alue. 
Suojaus on kaikkien valittavissa 
ilman lisäkustannuksia.

g60
lhastut jo ensisilmäyksellä. g60 
on hyvännäköinen, tyylikäs ja 
edustava. Sen erityisominaisuu-
det paljastuvat kuitenkin vasta 
toisella silmäyksellä. Löydät li-
sää toimivia ratkaisuja, useam-
pia vaihtoehtoja, uudistuksia ja 
kehittyneempää tekniikkaa. 

satin 
SATIN pinnassa yhdistyvät satii-
ninsileä ulkoasu sekä teräspintai-
sen oven uusimmat tekniset rat-
kaisut. Paras eristys sekä vakaat 
42 mm:n paneelit. Suuri kuosi- ja 
värivalikoima tuo paljon sisus-
tuksellisia vaihtoehtoja! 

Crawford autotallinovilla 
luotettava ovikoneisto
magic 600
Uuden Magic-koneiston avulla 
voit avata autotallin oven vaikka 
olisit etäällä autotallista. Saman-
aikaisesti voit sytyttää valaistuk-
sen autotalliin tai sisäänkäyntiin. 
Tehokkaasti, nopeasti ja lähes 
äänettömästi ovi aukeaa - ja voit 
itse istua rauhassa autossasi tai 
mukavasti sisätiloissa rasittavan 
työpäivän jälkeen.

Huolimatta tehokkuudestaan 
oviautomatiikka toimii säästä-
väisesti. Kulutus lepotilassa on 
vain 2 W.

magic 1000 
Vahva – kun MAGIC 1000 oviko-
neisto on toiminnassa, liikkuvat 
raskaimmatkin ovet kepeästi. 
1000 newtonin vetovoima on yk-
sinkertaisesti väkivahva. 



Kiinteistön ylläpidon kustannukset  
nousivat vuodessa 2,8 prosenttia

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 2,5 prosenttia vuoden 
2012 neljännellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavasta ajanjaksos-
ta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustan-
nusindeksistä 2005=100.

Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat kaukolämpö-
kustannukset 7,9 prosenttia. Erilliskustannukset kasvoivat 5,8 pro-
senttia, käyttö- ja jätevesikustannukset 5,6 prosenttia, lämpökustan-
nukset 4,8 prosenttia, hoitopalvelukustannukset 2,7 prosenttia, työ-
kustannukset 1,2 prosenttia, kunnossapitopalvelun kustannukset 0,8 
prosenttia, käyttösähkön kustannukset 0,5 prosenttia ja tarveaineiden 
kustannukset 0,4 prosenttia. Kevyt polttoöljy laski 1,9 prosenttia. 
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Asunto-osakeyhtiöitä 
korjattiin vuonna 2012  
1,5 miljardilla eurolla

Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyh-
teisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yh-
teensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enem-
män kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilasto-
keskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen 
tilastosta.

Asunto-osakeyhtiöt
Asunto-osakeyhtiöt korjasivat vuonna 2012 rakennuksiaan noin 1,2 
miljardilla eurolla. Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset muodostivat 
yli kolme neljännestä koko asuntoyhteisöjen korjauksista. Vuoteen 
2011 verrattuna korjausten arvo kasvoi 5,1 prosenttia. 

Talotyypeittäin tarkasteltuna kerrostalojen korjauskustannukset 
pysyivät lähes vuoden 2011 tasolla, 900 miljoonassa eurossa. Kor-
jaukset kohdistuivat vanhoihin 1970-luvulla rakennettuihin kerros-
taloihin ja tätä vanhempiin rakennuksiin. Rivitalojen korjauskustan-
nukset olivat noin viidennes kaikista asunto-osakeyhtiöiden kor-
jauksista. Vuoteen 2011 verrattuna rivitalojen korjauskustannusten 
kokonaisarvo nousi 42 prosenttia. Korjaukset kohdistuivat 1970- ja 
1980-luvulla valmistuneisiin taloyhtiöihin.

Yli 60 % kaikista korjauksista kohdistui LVI-järjestelmien ja julki-
sivujen korjaamiseen
Korjauskustannuksista yli 60 prosenttia kohdistui rakennusten jul-
kisivuun ja LVI-järjestelmien korjauksiin kuten putkiremontteihin. 
Julkisivukorjauksia, rakennuksen ulkovaippaan kohdistuvia kor-
jauksia, parvekeremontteja, kattokorjauksia, ikkunoiden ja ulko-ovi-
en korjauksia tehtiin noin 400 miljoonalla eurolla. Noin viidennes 
asunto-osakeyhtiöiden kaikista korjauskustannuksista kohdistui ra-
kennusten pohja- ja sisärakenteisiin, huoneistoihin ja sähköjärjestel-
miin. Sekä kerros- että rivitaloissa valtaosa korjauskustannuksista 
kohdistui kahteen pääkorjausluokkaan, julkisivu- ja LVI-järjestelmien 
korjauksiin. Rivitaloissa näiden kahden pääkorjausluokan osuus oli 
noin 70 prosenttia kaikista rivitaloihin kohdistuneista korjauksista. 

Lähde: Asuntoyhteisöjen korjaukset. Tilastokeskus, Kaj Isaksson (09) 1734 3633,
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi, vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Vuoteen 2011 verrattuna rivitalojen korjauskustannusten kokonaisarvo nousi 42 %.

Korjauskustannuksista yli 60 prosenttia kohdistui rakennusten julkisivuun ja LVI-järjes-
telmien korjauksiin kuten putkiremontteihin.

Asunto-osakeyhtiöiden korjausten arvo 2009-2012 talotyypeittäin
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Tutustu Omataloyhtiö.fi-sivustolla Fortum Kaukolämpöön 
osoitteessa www.omataloyhtio.fi/fortum.

Kiinnostuitko Fortumin palveluista? 

Uudessa energiatodistuksessa esitetään sekä kiinteistön las-
kennallinen energiantarve että toteutunut kulutus.  Toteu-
tunut energiankulutus riippuu paljolti rakennuksen käytöstä 

ja käyttäjistä, joten se ei suoraan kerro kiinteistön todellisesta ener-
giatehokkuudesta. Kun esillä ovat sekä laskennallinen energiantar-
ve että toteutunut kulutus, todistuksen lukija kykenee arvioimaan 
mahdollisuuksia energiansäästöön ja sitä, minkä verran omilla ku-
lutustottumuksilla voi vaikuttaa rakennuksen energiankulutukseen.

Energiatodistuksen tekee ammattilainen, joka tekee samalla myös 
toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi. Paran-
nusehdotusten hyödyt tulevat esiin tulevia korjauksia ja investoin-
teja suunniteltaessa.

Energiatodistus on esitettävä taloyhtiön huoneiston myynnin tai 
vuokrauksen yhteydessä. Uutta on se, että energialuokitus on ilmoi-
tettava myös myynti- ja vuokrausilmoituksissa.

Kaukolämpöisessä talossa on hyvä energiakerroin
Uusi energiatodistus muuttaa energiatehokkuusluvun laskentatavan. 
Siksi vanhan todistuksen ET-luku ei ole vertailukelpoinen uuden E-lu-

Kaukolämmitetty taloyhtiö hyötyy 

E-luvusta ja 
energiatodistuksesta

Energiatodistus on ollut taloyhtiöissä käytössä vuodesta 2008 lähtien. 
Kesäkuussa 2013 tuli voimaan uusi laki rakennusten energiatodistuk-
sesta. Uuden lain tuomista muutoksista merkittävin on rakennuksen 
laskennallisen ostoenergian huomioiminen.

vun kanssa. Energiamuodon vaikutus huomioidaan nyt erityisellä 
kertoimella, johon vaikuttaa energiantuotannon primäärienergian 
eli polttoaineen kulutus.

Kaukolämpöä tuotetaan keskitetysti ja useimmiten samassa pro-
sessissa sähkön kanssa, eli niin sanottuna yhteistuotantona. Kun 
sähköä ja lämpöä tuotetaan samassa prosessissa, saadaan siitä eri-
tyisen energiatehokasta. Tämä on yksi selittävä tekijä sille, että kau-
kolämmön energiakerroin uudessa energiatodistuksessa on pieni 
(0,7) ja pienempi kuin esimerkiksi sähkölämmityksen kerroin (1,7).

Laskennallinen E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotet-
tu ostoenergian ominaiskulutus rakennustyypin standardikäytöllä. 
Ominaiskulutuksella tarkoitetaan kulutusta lämmitettyä nettoala-
neliötä kohti.

Kaukolämpötalon energialuokka voi kuitenkin vaihdella paljon, 
sillä siihen vaikuttavat myös rakennuksen muut ominaisuudet, kuten 
esimerkiksi seinien ja ikkunoiden paksuus, eristyskyky sekä ilman-
vaihto. Uusissa rakennuksissa on kaiken kaikkiaan parempi energi-
aluokka kuin vanhoissa, sillä rakennusmääräykset ovat vuosien var-
rella kiristyneet ja energiatehokkuuteen on sitä myötä kiinnitetty 
rakentamisessa yhä enemmän huomiota.

Energiatodistuksen voimassaoloaika
Jos taloyhtiöllä on ns. vanhan lain aikana laadittu energiatodistus, 
on se voimassa 10 vuotta sen laatimisesta. Tällöin asia pitää mainita 
selkeästi myynti- ja vuokrausilmoituksissa.

Isännöitsijät ovat aikaisemmin voineet laatia energiatodistuksen, 
joka on sisältynyt isännöitsijätodistukseen. Tämän kaltaiset todistuk-
set ovat voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Energiatodistuksia 
saavat jatkossa laatia vain henkilöt, joilla on voimassa oleva todis-
tuksen antajan pätevyys. Lista energiatodistuksen laatijoista löytyy 
ARAn internet-sivuilta.

Uusi energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen laadintapäivästä 
lukien. Jos taloyhtiö muodostuu useasta rakennuksesta, pitää kulle-
kin rakennukselle laatia oma energiatodistus.  Kerrostaloyhtiön ener-
giatodistus maksaa noin 1000–1500 euroa. Se tehdään katselmuksen 
perusteella ja siinä käytetään rakennusta parhaiten kuvaavia tietoja.
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•	Nostaa	rakennuksen	energiatehokkuus	osto-	ja	vuokraustilanteessa	tärkeäksi	valintakriteeriksi.
•	Mahdollistaa	vertailu	rakennusten	välillä.
•	Kiinnittää	huomiota	rakennusten	energian	käyttöön	ja	energiatehokkuuteen.
•	Ohjata	kuluttajia	valinnoissa	esimerkiksi	kodinkoneiden	energiamerkintöjen	tapaan.

Energiatodistuksen tavoitteet:

Uuden taloyhtiön uusi energiatodistus Espoossa.

ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite:

Rakennustunnus:
Rakennuksen valmistumisvuosi:

Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Todistustunnus:

Asunto Oy Energiapuro 5
Energiapuro 5
02400 ESPOO

49-99-66-77-1
1990

Asuinkerrostalo (Asuinkerrostalot)

Energiatehokkuusluokka

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Uudisrakennusten

määräystaso 2012

Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
kWh   /m²vuosiE

186

Todistuksen laatija: Yritys:

Allekirjoitus:

Ilmari Insinööri Insinööritoimisto Energia Oy

Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä:
31.08.2013 31.08.2023

Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013).
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Energiatalouden remontointiin taloyhtiössä 
herättiin, kun lämmitysenergian hinta nousi 
äkillisesti vuonna 2008. Taloyhtiössä toteu-
tettiin kaksivaiheinen perusteellinen ener-
giaremontti.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin Väinä-
möisentiellä julkisivujen korjaustyöt. Julki-
sivuremontti taloyhtiössä valmistui vuoden 
2010 keväällä ja siihen sisällytettiin osittais-
ta lisäeristystä, sekä ikkunoiden ja parveke-
ovien vaihdot. Parvekelasitukset oli jo tehty 
aikaisemmin vuonna 2009.

– Taloyhtiössämme investoinnit energia-
tehokkuuteen pyritään luonnollisesti teke-
mään parhaalla mahdollisella tavalla. Perus-
periaatteena on päästä irti maailmanmark-
kinahinnoista. Julkisivuremontti toi yleisil-
meen kohottamisen ja asumismukavuuden 
parantamisen lisäksi noin 10 %:n energian-
säästöt vuosittain. Julkisivuremontin hin-
naksi tuli n. 100 euroa/neliö, kertoo taloyh-
tiön puheenjohtaja Martti Järvinen.

Lisää energiansäästöä - mutta miten?
Heti julkisivuremontin valmistumisen jäl-
keen vuonna 2010 Nummelaan tuli myös 
kaukolämpölinjat sekä kaasulinjat lämmitys-
vaihtoehdoiksi. Taloyhtiö aloitti välittömästi 
suunnittelutyöt lämmitysjärjestelmän uudis-
tamiseksi. Kaikki vaihtoehdot haluttiin sel-
vittää, sillä tulevan energiaremontin tavoit-
teena oli saavuttaa lisää säästöjä paitsi läm-
mitys – myös ylläpitokustannuksiin.

– Öljylämmitysjärjestelmän säilyttämi-
nen osana kokonaisuutta oli selvää, mutta 
rinnakkaisia vaihtoehtoja todella etsittiin. 
Ensimmäisenä ajatuksissa oli luonnollisesti 
maalämpö, mutta maaperä ei ollut tältä osin 
suotuisa. Lopulta sopivin ratkaisu löytyi läm-
möntalteenotosta sekä talteenoton rinnalle 
kytketystä ilma-vesilämpöpumpuista, ker-
too Kari Järvinen taloyhtiön hallituksesta.

Hankkeen valmistelu aloitettiin tutustu-
malla useisiin tarjouspyyntöjen mukana saa-
tuihin referenssikohteisiin. Taloyhtiön halli-
tus kiersi kohteita, joissa vastaavia investoin-
teja oli jo toteutettu ja todellisista säästöis-

Väinämöisentiellä 

lämmityskuluja leikattiin 
investoimalla energiatehokkuuteen

Asunto Oy Nummelan Väinämöisentie 5:ssä kiinteistön energiataloudelliseen 
toiminnallisuuteen kohdistuva kehittäminen on merkittävässä roolissa. Tur-
hia investointeja kiinteistöön ei tehdä, mutta uskallusta myös hieman uudem-
pien ratkaisuiden hyödyntämiseen löytyy, jos perusteet ovat oikeat.

Tyypillinen kerrostalokiinteistö 70-luvulta
Taloyhtiö on hyvin tyypillinen, kahdesta ra-
kennuksesta koostuva, 60 huoneiston ker-
rostaloyhtiö. Talot on rakennettu 1970-luvun 
puolivälissä ja niiden alkuperäisenä lämmön-
lähteenä on toiminut öljylämmitys. Ilman-
vaihto on hoidettu koneellisella poistolla 
sekä korvausilmaventtiileillä. Kuten tämän 
tyyppisissä ja ikäisissä taloyhtiöissä yleensä, 
ei energiatehokkuus alkuperäisillä järjestel-
millä päätä huimaa.

Järkevillä investoinneilla merkittäviä 
säästöjä
Väinämöisentiellä remontteja on tehty tar-
peen mukaan, eikä ylimääräistä korjausvel-
kaa ole syntynyt. Taloyhtiö on onnistunut 
tekemään kaikki isot remonttinsa hyvään 
toteutusaikaan, kun markkinat eivät ole 
olleet liian kuumina. Tästä hyvä esimerkki 
on käyttövesipuolen putkiremontti vuonna 
2006. Myös pienempiä korjauksia on asun-
to-osakeyhtiössä tehty pitkin sen elinkaarta. 

Kuvassa vasemmalta energia-asiantuntija Kari Balk, Ekolämmöx Oy, hallituksen jäsen Kari Järvinen, hallituksen pj. 
Martti Järvinen ja isännöitsijä Matti Halonen, Realia Isännöinti Oy.

Taloyhtiön julkisivuremontti 
valmistui keväällä 2010.
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öljysäiliöt vaihdettiin, automatiikkaa lisättiin 
merkittävästi ja lämmöntalteenottolaitteis-
ton lisäksi taloyhtiöön hankittiin kaksi NI-
BEn ilma-vesilämpöpumppua. Kaikkea tätä 
voidaan nyt osaksi ohjata ja valvoa etänä, 
lisäksi teimme vielä valmiudet aurinkosäh-
köenergialle. Olisimme saaneet investoin-
nin toteutettua halvemmallakin, mutta ha-
lusimme tehdä asiat kunnolla. Se mitä nyt 
panostettiin ylimääräistä, säästetään mm. 
huoltokuluissa, täydentää hallituksen pu-
heenjohtaja Järvinen. 

tä saatiin hyviä, konkreettisia esimerkkejä 
suoraan taloyhtiöiden hallitusten jäseniltä 
ja puheenjohtajilta.

– Päätöksenteon tueksi halusimme saada 
riittävästi tietoa toteutuneista säästöistä, 
pelkät lupaukset laitetoimittajilta eivät riit-
täneet. Kävimme useammassa taloyhtiössä 
Lahdessa ja Järvenpäässä tutustumassa to-
teutuksiin ja tuloksiin. Näin ollen päätös, 
joka sittemmin yhtiökokoukselta haettai-
siin hankkeen toteuttamiseen, pohjautuisi 
faktoihin, kertoo hallituksen puheenjohtaja 
Martti Järvinen.

Taloyhtiössä päädyttiin modernisointiin
Taloyhtiön tavoitteena on päästä vähitellen 
irti energiasta, jonka hinta on riippuvainen 
maailmantaloudesta. Täydelliseen omava-
raisuuteen siirtyminen ei kuitenkaan ollut 
järkevää, joten vanhan jo olemassa olevan, 
järjestelmän tehostaminen tuli ajankohtai-
seksi. Kiinteistössä entuudestaan oleva öljy-
lämmitysjärjestelmä antaa hyvät lähtökohdat 
modernisointiin. Vesikiertoinen lämmönjako 
mahdollistaa eri lämmönlähteiden hyödyntä-
misen, ja mikäli öljylämmitysjärjestelmä on 
toimiva, antaa se turvallisen ja käyttövarman 
lisätuen esimerkiksi talven kulutuspiikkeihin. 
Asunto Oy Nummelan Väinämöisentien kal-
taisissa kohteissa ilmanvaihto aiheuttaa lähes 
puolet lämpöhäviöistä, joten kapasiteettia 
parannuksiin todella löytyy.

Lämpö talteen poistoilmasta ja takaisin 
kiertoveteen

Kokonaisuudessaan paras mahdollinen 
ratkaisu taloyhtiön lämmitysjärjestelmän 
saneeraukselle löytyi lämmöntalteenoton 
ja ilma-vesilämpöpumpun yhdistelmästä. 
Molemmissa rakennuksissa on kolme por-
raskäytävää ja jokaista porraskäytävää koh-
den oli yksi poistoilmakone. Saneerauksessa 
kummankin rakennuksen katolle asennettiin 
Therecon lämmöntalteenottolaitteisto. Ra-
kennuskohtaiset poistokanavat yhdistettiin 
katolla ja poistuvasta ilmasta otetaan nyt tal-
teen lämpö, joka siirretään lämpöpumpuilla 
takaisin lämmönjakoon ja edelleen kiertoon.

– Taloyhtiössä saneeraus toteutettiin mit-
tavalla modernisoinnilla. Varaajat, pumput ja 

Lisää tietoa öljylämmityksestä ja sen 
modernisoinnista löytyy osoitteesta  
www.oljylammitys.fi

Remonttiin liittyviin kysymyksiin vastaa 
taloyhtiön puheenjohtaja Martti Järvi-
nen, puh. 050  581 2338 ja sähköposti 
martti.jarvinen@mjvalmennuspalvelut.fi

Haluatko tietää lisää?

Mitä tehtiin?
•	 Toinen	öljykattiloista	poistettiin
•	 Öljysäiliöt	 vaihdettiin	 (kokonaiska-

pasiteetti ennen 10 000 litraa ja nyt 
6 000 litraa)

•	 Lisättiin	Therecon	lämmöntalteenot-
to (poistoilmasta veteen)

•	 Lisättiin	kaksi	NIBEn	 ilma-vesiläm-
pöpumppua

•	 Uusittiin	kaikki	varaajat
•	 Uusittiin	 järjestelmän	 ilmanvaihto-

pumput portaattomiksi
•	 Uusittiin	lämmönjaon	sähköjärjestel-

mät
•	 Lisättiin	 automatiikkaa	 ja	 ohjausta	

(etäohjaus/-valvonta)
•	 Lisättiin	varaukset	ja	kiinnikkeet	au-

rinkosähköpaneeleille
•	 Ilmanvaihdon	säätö	ja	kanavien	puh-

distus
•	 Sovittiin	viiden	vuoden	takuu	ja	huol-

tosopimus

Opit projektista
Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän 
vesi kannattaa vaihtaa puhtaaseen kat-
kon aikana, ja putkiston linjat tasapai-
nottaa.
Myös kiertovesipumput kannattaa vaih-
taa tasavirtamalleiksi energiakulutuk-
sen vuoksi.

Mitä maksoi ja  
mitkä olivat kokemukset?
Investointi maksoi noin 210 000 € ja to-
dellinen takaisinmaksuaika investoinnil-
le on noin 5–6 vuotta riippuen energian 
hinnasta. Ensimmäinen lämmityskausi 
on nyt takana ja muutamista säätötoi-
mista huolimatta ollaan taloyhtiössä 
erittäin tyytyväisiä. Laskelmat osoitta-
vat säästöjen olevan todellisia. Sanee-
raus toteutettiin syksyllä 2012, työt 
aloitettiin elokuussa ja saatiin valmiiksi 
marraskuun lopussa. Asukkaiden koke-
ma haitta oli lähes mitätön.

Lisäksi käänteisellä lainamallilla ta-
loyhtiö pystyi vakioimaan hoitovastik-
keensa seuraavaksi viideksi vuodeksi 
kiinteälle tasolle. Laina maksetaan ta-
kaisin joustavasti siten, että joka syksy 
loka-marraskuussa katsotaan säästöt ja 
maksetaan ylimääräinen lyhennyserä 
vakiolyhennysten lisäksi.

Säästöt
Kohteessa öljynkulutus on tippunut 
noin 8–10 %:iin aikaisemmasta, alle 
6000 litraan vuodessa. Kokonaisläm-
mitys- ja kuumavesikulut taas ovat vä-
hentyneet kokonaisuudessaan noin 60 
%:a aikaisemmasta. Kiinteistön energi-
aluokka oli ennen remontteja D, nyt se 
on B ja hyvin lähellä A:ta.

Therecon lämmöntalteenotto -laitteistot sijaitsevat  rakennusten katoilla.

NIBEn ilma-vesilämpöpumpput sijaitsevat lämmönjako-
tilan ulkopuolella.
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Taloyhtiössä tehtävä putkiremontti  
on täydellinen hetki 

keittiön remontointiin
Keittiöiden uusiminen sarjatyönä tuo 

synergiaetuja: vanhat keittiöt voidaan 
kuljettaa asianmukaiseen kierrätyk-

seen samoilla kuljetuksilla koko taloyhtiöstä 
ja uudet keittiöt asentaa sarjatyönä, jolloin 
syntyy kustannusetuja. Putkiremontin takia 
vanhat keittiökalusteet joudutaan tavallises-
ti joka tapauksessa purkamaan joko osittain 
tai kokonaan, mikä on oikealla ajoituksella 
pelkkää säästöä keittiöremontissa, kun pur-
kutyöt tehdään jo putkiremontin alta. Myös 
asukas on tyytyväinen, sillä hänen tarvitsee 
tyhjentää keittiö ja sietää melua ja pölyä vain 
yhden kerran. Jatkossa säästöä syntyy siitä, 
että uusitussa keittiössä voidaan huomioida 
ekologiset näkökohdat ja energia-asiat.

Riittävästi tilaa jätteiden lajittelulle
Uuteen keittiöön varataan riittävästi tilaa 
jätteiden lajittelulle. Nykysuositusten mu-
kaan keittiössä tulisi voida lajitella 7-8 jä-

Keittiöremontin aika on putkiremontin yhteydessä. 
Silloin keittiö on joka tapauksessa poissa käytöstä ja 
osa keittiöstä joudutaan usein myös purkamaan.

tejaetta. Uusitussa keittiöissä biojäte kan-
nattaa sijoittaa omaan laatikostoonsa heti 
työtason alapuolelle keskeisen työskentely-
alueen kohdalle, jolloin leikkuulaudalta on 
helppo pyyhkäistä biojätteet niille varattuun 
astiaan. Kierrätettävät tekstiilit kannattaa 
säilyttää muualla asunnossa, esimerkiksi 
vaatehuoltohuoneessa tai vaatehuoneessa, 
josta ne viedään keräykseen säännöllisesti. 
Esimerkiksi Juntusen (2011) tutkimuksen 
mukaan kierrätysinnokkuuteen vaikuttaa 
suoraan jäteastioiden määrä keittiössä. Jopa 
89 prosenttia tutkimukseen osallistuneista 
kertoo lajittelevansa jätteensä useimmiten 
tai aina. Ainoastaan kaksi prosenttia ei la-
jittele koskaan.

Kestävät materiaalit
Ekologisessa keittiössä kiinnitetään toimi-
vuuden lisäksi huomiota materiaalivalin-
toihin. Kestävän kehityksen kannalta pitkä-

ikäiset materiaalit ovat ekologisia. Kivi, puu 
ja erilaiset kierrätysmateriaalit ovat hyviä 
valintoja keittiön työtasoiksi. Ne kestävät 
kulutusta ja vanhenevat kauniisti. Astianpe-
supöytään sopii edelleen ruostumaton teräs.

 A-luokan kodinkoneet
Kodinkoneita valitessa on hyvä tutustua nii-
den energiaa ja vettä säästäviin ominaisuuk-
siin. Isoissa kodinkoneissa on energiamerkki, 
jonka on oltava esillä myymälöissä myytävis-
sä malleissa. Energiamerkeissä ilmoitetaan 
laitteen energiatehokkuusluokka asteikolla 
A-G. Kannattaa suosia A-luokan koneita, jot-
ka kuluttavat vähän energiaa. Kylmälaitteissa 
on markkinoilla myös A+ ja A++ -luokan lait-
teita, jotka kuluttavat vielä vähemmän säh-
köä kuin A-luokan kylmälaitteet.

Eniten sähköä kuluttavat jatkuvasti päällä 
olevat kylmäsäilytyslaitteet. Vanhat kylmä-
kalusteet saattavat olla varsinaisia energia-
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Keittiömaailman A la Carte -keittiö, jossa on huomioitu 
ekologiset ja ergonomiset näkökohdat. 

liian kirkas valo haittaavat värien ja yksityis-
kohtien näkemistä. Valitsemalla epäsuoran 
valaistuksen voi välttää liian kirkasta valoa 
ja voimakkaita heijastuksia. Värit toistuvat 
parhaiten silloin, kun keinovalo muistuttaa 
eniten luonnonvaloa. Hyvän valaistuksen 
keittiön työtasolle voi tehdä monella taval-
la. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun 
käytetään LED valoja. Hyvässä työvalaistuk-
sessa valo jakautuu tasaisesti koko työtasol-
le, eikä muodosta pistemäisiä valopisteitä ja 
varjoja. Valovoimakkuuden tulee olla työta-
son pinnalla vähintään 300 luksia (lx) ja va-
lon värilämpötila soveltuva.

Toimivuus ja ergonomia suunnittelun 
lähtökohtina
Uusittu keittiö on paitsi kaunis, myös toimi-
va. Uusilla mekanismeilla keittiöön saadaan 
toimivuutta. Ergonomia paranee tasokor-
keuksia muuttamalla. Esimerkiksi kodinko-
neet kannattaa sijoittaa ergonomisesti hyväl-
le käyttökorkeudelle. Astianpesukone kan-
nattaa sijoittaa kalusteen päälle 300–400 mm 
lattiasta. Uuni ja mikroaaltouuni saadaan 
sopivalle käyttökorkeudelle sijoittamalla ne 
kodinkonekomeroon, jolloin uunin sijoitus-
korkeus on 500 mm ja mikroaaltouunin 1200 
mm lattiasta. Lisäksi on huolehdittava, että 
kodinkoneiden ympärille jää lasku- ja käyt-
tötilaa. Yhtenäistä työskentelytilaa kannat-
taa varata esimerkiksi leipomiselle vähintään 
1200 mm. Liesi ja vesipiste voidaan sijoittaa 
samalle seinälle tai kulmittain, lieden ja ve-
sipisteen välille tulisi jättää kuitenkin vähin-
tään 400–1 000 mm työtilaa.

Suunnittelu kannattaa antaa ammattilais-
ten tehtäväksi. TTS kouluttaa keittiösuunnit-
telun ammattilaisia. Sisustusalan ammatti-
tutkinto, erikoistumisalana keittiösuunnit-
telija, on uraauurtava koulutuskokonaisuus 
Suomessa. Koulutuksessa käydään läpi muun 
muassa sisustussuunnittelun ja toimivan 
keittiön perusperiaatteet, keittiötyylit ja 
kodinkoneiden sijoitustekijät sekä opitaan 
tuntemaan kestävät ja helppohoitoiset pin-
tamateriaalit, energiatehokkaat kodinkoneet 
ja eri kalustevalmistajien tuotteet, samoin 
kuin hanat, valaisimet, välitilakalusteet, he-
lat ja mekanismit. Koulutuksessa harjoitel-
laan ammattitutkintoon kuuluvia käytän-
nön asennustehtäviä ja opetellaan Winner 
-suunnitteluohjelman käyttöä. Koulutus si-
sältää myös mielenkiintoisia yritysvierailu-
ja, joiden tarkoituksena on tuoda uusin tieto 
opiskelijoiden käyttöön. Toteutus painottuu 
yrityksissä tapahtuvaan työssä oppimiseen.

syöppöjä. Niiden korvaaminen uusilla, vähän 
energiaa kuluttavilla on remontin yhteydessä 
perusteltua. Myös sähköliesi ja astianpesuko-
ne kuluttavat paljon sähköä. Energiatehokkain 
valinta keittotasoksi on induktiotaso. Induk-
tiokeittotaso kuluttaa sähköä noin 40 % vä-
hemmän kuin valurautalevy ja 30 % vähem-
män kuin vastuksilla lämpenevä keraaminen 
keittoalue. Pienkoneet, kuten kahvinkeitin 
ja monitoimikone, kuluttavat vähän sähköä.

Kylmäkalusteiden sijoittelulla ja asennuk-
sella on suuri merkitys niiden toiminnalle. 
Pakastimen ja jääkaapin energiankulutus 
saattavat yli kaksinkertaistua, jos niiden ym-
pärillä ei ole tehokkaan toiminnan vaatimaa 
tuuletustilaa. Kylmäkalusteita ei myöskään 
saa sijoittaa hellan tai astianpesukoneen 
viereen, koska niiden tuottama lämpö nos-
taa kylmäkalusteiden jäähdytystarvetta ja 
energiankulutusta 10–20 prosenttia. Lisäksi 
vierekkäin sijoitettuna koneiden viereen on 
vaikea sijoittaa laskutilaa.

Veden lämmittäminen kuluttaa energiaa
Suomessa vedenkäyttö ei ole keskeinen ympä-
ristökysymys, mutta maailmalaajuisesti puh-
das, makea vesi on hupenemassa. Vedensääs-
tötekniikan kehittyminen on ekologisesti vält-
tämätöntä. Veden säästöllä on myös paikallis-
ta merkitystä, sillä se vähentää raakavesi-, ve-
denpuhdistus- ja jätevedenpuhdistustarpeita. 
Lisäksi kannattaa muistaa, että vaikka vettä 
riittää, sen lämmittäminen kuluttaa energiaa. 
Keittiöremontin yhteydessä kannattaa asen-
taa astianpesukone, sillä astioiden käsinpesu 
kuluttaa kolme kertaa enemmän vettä, kuin 
konepesu, jos pestään täysiä koneellisia.

Valaistus
Mitä enemmän keittiöön saadaan luonnon-
valoa sen parempi. Sekä liian hämärä että 

Keittiömaailma on kouluttanut suunnittelijoitansa 
TTS:ssä jo usean vuoden ajan.

www.keittiomaailma.fi /rakenna ja re-
montoi-osiosta löytyy lisätietoja putkire-
montista sekä video toteutuneesta asiak-
kaan kohteesta.

Heräsikö mielenkiintosi?
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Toimiva kylpyhuone 
kattaa asukkaan tarpeet 

Teksti: Topi Aaltonen Kuvat:IDO Kylpyhuone Oy

Kotimaista osaamista IDOlta
IDO tukeutuu osaamisessaan vahvasti koti-
maiseen esteettisyyteen sekä pitkän elinkaa-
ren kannalta tärkeisiin tekijöihin kuten laa-
tuun, huollettavuuteen, varaosien saatavuu-
teen sekä vedensäästöön. Nämä tuotteiden 
ominaisuudet korostuvat huolimatta siitä 
puhutaanko yksilö- vai taloyhtiötasolla tehtä-
vistä hankinnoista. Toki, kun kyseessä on iso 
kymmenistä tai jopa sadoista huoneistoista 
koostuva taloyhtiö, ovat käytöstä aiheutuvat 
kustannukset ja samalla myös investoinnilla 
saavutettavat säästöt moninkertaisia.

Säästäminen on helppoa,  
kun se tapahtuu itsestään
Jokaisessa taloyhtiössä halutaan saavuttaa 
kustannussäästöjä ja keinoja onkin useita. 
Yksinkertaisin tapa on muuttaa kulutustot-
tumuksia, mutta toisinaan myös investoinnit 
ovat vähintäänkin kannattavia. Investointeja 
tehtäessä on kuitenkin syytä pitää mielessä 
takaisinmaksuaika, eli esittää kysymys siitä 

Kylpyhuone on toiminnallisuu-
deltaan haastava tila. Kylpyhuo-
neen kalusteiden pitäisi palvella 
käyttötarkoitusta, mutta samalla 
tarvittaessa puristaa pienenkin 
kylpyhuoneen neliöt asukkaiden 
tehokkaaseen käyttöön. Oikein 
suunniteltuna ja toteutettuna 
saadaan pienimmistäkin tilois-
ta asukkaan tarpeita palveleva ja 
samalla tyylikäs kokonaisuus.



29

•	 Kaikki kalusteet, posliinituotteet, 
suihkuseinät ja varusteet samalta 
toimittajalta

•	 Tuotteet ovat yhteensopivia keske-
nään

•	 Tuotetuki, huolto ja varaosat
•	 Edelläkävijä vettä säästävissä rat-

kaisuissa
•	 IDO Seven D sarja valmistetaan 

Suomessa ja se on suunniteltu suo-
malaiseen kylpyhuoneeseen.

Miksi IDO?

Elinkaariremontti.fi on 1950-1970 -luvun 
kerrostalojen putkiremontteja varten ke-
hitetty ylivoimainen suunnittelu- ja urak-
kapalvelutuote, joka tarjoaa täyden talo-
tekniikan peruskorjauksen laadukkaasti ja 
asukasystävällisellä remonttiaikataululla. 
Perushankkeeseen sisältyy aina kylpyhuo-
neiden peruskorjaus sekä vesi- ja viemärijär-
jestelmän uusiminen laadukkailla tuotteilla, 
jotka täyttävät kaikki rakentamismääräys-
ten ehdot ja tuovat remontin jälkeen sääs-
töä taloyhtiölle mm. vähentyneen vedenku-

lettavuuteen ja vesitalouteen. Vedenkulu-
tus optimoidaan taloudelliseksi ja jokainen 
maksaa remontin jälkeen oikeudenmukai-
sesti kuluttamastaan vedestään. Kalustei-
den ja vesivirtaamien säädöt, vedenpai-
neen tasaus, taloudellisesti vettä kulutta-
vat vesikalusteet sekä huoneistokohtainen 
vedenmittausjärjestelmä kuuluvat Elinkaa-
riremontti.fi -hankkeen perussisältöön.

Tutustu elinkaariremonttiin osoitteessa 
www.elinkaariremontti.fi

Elinkaariremontti taloyhtiöön

kun käyttöä suihkulle on, saadaan vesirois-
keet rajattua tiettyyn alueeseen. Koko tilan 
viimeistely hoituu vaivatta IDOn kylpyhuo-
nevarusteilla.

Olipa kylpyhuone minkä kokoinen tahan-
sa, on tila suunniteltava ja varustettava aina 
käyttäjiensä mukaan. Isoakin kylpyhuonet-
ta kalustaessa on syytä pitää mielessä tilan 
toimivuus. Jo aikansa eläneiden kylpyhuo-
nekalusteiden uusiminen on kannattavaa, 
se tuo säästöä ja lisää asunnon arvoa mer-
kittävästi. IDOlta löytyy ratkaisut niin uuden 
kylpyhuoneen toteuttamiseen kuin vanhan 
remontointiinkin.

missä ajassa kustannussäästöt kattavat teh-
dyn investoinnin. Yllättävää kyllä, osa inves-
toinneista maksaa itsensä takaisin erittäin-
kin nopeasti.

Yksinkertaisena säästöesimerkkinä mai-
nittakoon vaikkapa vanhojen WC-istuinten 
uusiminen. Jos nykyisetWC-istuimet on 
asennettu ennen 1980-lukua, saadaan uudet 
IDOn istuimet maksettua takaisin vedenku-
lutuksesta tingityillä säästöillä jo hieman yli 
kahdessa vuodessa ilman, että ikääntyneen 
istuimen huollosta aiheutuvia kustannuksia 
edes huomioidaan. Tämän jälkeen jokainen 
huuhtelu on pelkkää veden ja kustannusten 
säästöä verrattuna aiempaan.

Toimiva kokonaisuus
Oikeat tuotteet oikeassa paikassa - osaltaan 
tähän lausahdukseen kiteytyy hyvä tilasuun-
nittelu. Toimiva asuinhuoneiston kylpyhuo-
ne muodostuu yhä useammin WC- ja kylpy-
huonetilan yhdistämisestä, useimmissa ta-
pauksissa myös pyykkihuolto kuuluu tähän 
tilaan. Yhdistämällä IDOn WC-ratkaisu kyl-
pyhuonekalusteiden kanssa suihkukulmaan 
tai -seinään, saadaan toiminnallisuudeltaan 
ja käyttötarkoitukseltaan tarkoitusta palvele-
va kokonaisuus. Lattiatila pysyy vapaana, kun 
suihkunurkkaus ei ole käytössä. Toisaalta, 

lutuksen ja huolto- ja korjaustarpeen kautta. 
Toteutustapana Elinkaariremontti.fi on täysin 
tuotteistettu alusta loppuun asti. Sen toteutus 
on perinteistä menetelmää paljon tehokkaam-
pi. Linjakohtainen aikataulu on kohteen omi-
naisuuksista ja asuinkerrosten määrästä riip-
puen vain n. 5–8 viikkoa.

Säästöä käyttökustannuksiin  
koko elinkaaren ajan
Elinkaariremontti.fi -putkiremontissa on 
kiinnitetty erityisesti huomiota myös huol-



30 Teksti: Tapio Näslund Kuvat: Whirlpool

Tehokasta perheen 

 pyykinpesua

Yhä useampi kodinkoneen ostaja valitsee koneensa energiatehokkuuden 
ja samalla ympäristöystävällisyyden perusteella. Säästämällä resursseja 
ja kuormitusta säästyy myös rahaa. Whirlpool ottaa vastuun pitkällä täh-
täimellä ympäristöstä ja kestävästä luonnon resurssien hyötykäytöstä.
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Uusia tuotteita luotaessa otetaan huo-
mioon tuotteen koko elinkaari val-
mistuksesta hävittämiseen, ja val-

mistuksessa sovelletaan kansainvälisiä ym-
päristösäännöksiä ja standardeja. Suurin 
osa kodinkoneen ympäristölle aiheuttamasta 
kuormituksesta syntyy käyttöaikana. Yli 90% 
kasvihuonepäästöistä tulee epäsuorasti ko-
neiden tarvitseman sähkön, luonnonkaasun 
ja muiden resurssien tuotannosta.

Tästä syystä Whirlpool onkin jo monien 
vuosien ajan pitänyt tärkeänä kehittää ko-
neita, joiden energian- ja vedenkulutus on 
paras mahdollinen. Yksi tämän vuosikau-
sien panostuksen tulos on Green Generation 
tuoteperhe 6th SENSE sensoriteknologialla. 
Se on sarja ympäristöystävällisiä tuotteita, 
jotka kuuluvat luokassaan markkinoiden te-
hokkaimpiin energian- ja vedenkulutuksessa. 
Energiatehokas kodinkone on hyvä vaihtoeh-
to sekä ympäristölle että omalle taloudelle.

Onko pesukoneesi kapasiteetti oikea?
Pyykinpesu on jokaisen kodin arkiaskare ja 
useamman hengen kotitalouksissa, etenkin 
lapsiperheissä, pyykkiä pestään useammin.

Jotta pyykinpesusta saisi mahdollisim-
man tehokasta, on hyvä valita pesukone ja 
kuivausrumpu suurella täyttökapasiteetilla. 
Tänä päivänä edestä täytettävien pesukonei-
den rumpukapasiteetti on aina 9 kg, jopa 10 
kg saakka samoin kuin kuivausrumpujen. 
Pienempään tilaan mahtuvan päältä täytet-
tävän pesukoneen kapasiteetti on 5–7 kg. 
Mitä enemmän pyykkiä saadaan pestyä ker-
ralla, sitä vähemmän pesukertoja tarvitaan 
ja näin resursseja säästyy.

Muita huomioitavia asioita pyykinhoito-
laitteissa on energialuokka ja sopivat ohjel-
mat, esim. vähän likaisten vaatteiden päivit-
täispesu. Whirlpoolin pesukoneissa on mark-
kinoiden nopein päivittäispesuohjelma, joka 
kestää vain 60 minuuttia.

Annostele pesuaine oikein
Useimmat meistä käyttävät pesuainetta tar-
peettoman paljon. Vuotuisella tasolla määrä 

on suuri ja tuo pyykinpesukerralle ylimää-
räistä hintaa.

Whirlpool pesukonevalikoimasta löytyy 
malleja, joissa on pesuaineen annostelun 
suositus- indikaattori, joka auttaa annostele-
maan oikean määrän pesuainetta. Näin sääs-
tät sekä rahassa että teet ekoteon käyttäes-
säsi pesuainetta vain tarpeellisen määrän.

Hellävaraista mutta tehokasta
Whirlpoolin Best Care- pesukoneet pesevät 
arimmatkin vaatteet hellävaraisesti vaatet-
ta liikaa kuluttamatta. Rummun rakenne 
vähentää pesun aikana muodostuvaa kitkaa 
ja näin vaatteet puhdistuvat hellävaraisesti 
mutta tehokkaasti.

Pesukoneiden 6TH SENSE sensoritekniik-
ka optimoi pesuohjelman käytettävän ajan, 
energian ja veden määrän, pyykin määrän 
mukaan tehden pesuohjelmasta tehokkaan 
mutta ekologisen.

Myös kuivausrummuissa Whirlpoolilla on 
uniikkeja ominaisuuksia, mm. 6TH SENSE 
Air Care, joka perustuu sensoritekniikkaan, 
rummun suuntaa vaihtavaan epäsäännölli-
seen pyörimissykliin sekä uniikkiin ilmakier-
tojärjestelmään.

Infinite Care- kuivausrummuissa on uusi 
rummun rakenne ja pyykinkohottajat: ilma-
virta pääsee kulkemaan tehokkaasti pyykin 
läpi ja pyykinkohottajat luovat kolmasosan 
ilmavirrasta ohjaten sen rummun keski-
osaan päin.

Näiden kaikkien ominaisuuksien yhteis-
summana on tasaisen kuiva pyykki mahdol-
lisimman lyhyessä ajassa ja hellävaraisesti.

Lämpöpumppukuivausrummut on TÜV- 
sertifioituja: ne on testattu ja käyttötuntien 
määrä vastaa normaalissa kotitalouskäytös-
sä 10 vuotta. A-50 % energialuokituksen läm-
pöpumppukuivausrummulla on 10 vuoden 
moottoritakuu.

Myös pesukoneissa, joissa on hiiliharjaton 
moottori, on 10 vuoden takuu moottorille.



32 Teksti: Satu Evilampi Kuvat: Pukkila Oy

Pukkilan kotimaassa valmistettujen 
tuotteiden toimitusajat ovat lyhyitä. 
Korkean laadun ohella Pukkilalla on 

tarjota vankkaa asiantuntemusta eri ikäisten 
saneerauskohteiden materiaalivalintoihin.

Suomalaiseen mallistoon kuuluu useita 
sarjoja: Harmony, Color, Pukkila Valkoinen, 
Pukkila Värillinen, Saaristo-mallisto, Bam-
boo, Kaarna, Ruoko ja Lumi.

Näistä valikoimista löytyy sekä hillittyjä 
skandinaavisia sävyjä että vaihtoehtoja roh-
keammistakin väreistä pitäville.

Suomalainen luonto ja maisema  
innoittajina
Pukkilan kotimainen Saaristo-mallisto on 
täynnä tarinoita raikkaan suomalaisesta me-
rimaisemasta ja luonnon kauneudesta: aa-
mun Usvasta, Kasteesta, Laineista rannalla ja 
Aavasta taivaanrannasta. Malliston kauniin 
elävät ja samalla ajattoman rauhalliset laat-
tapinnat sopivat moniin erilaisiin koteihin ja 
julkisiin tiloihin.

Saaristo-mallisto on yksi Pukkilan ja Helo-
rinne	&	Kallion	yhteistyönä	tekemistä	laat-
tamallistoista. Saariston sarjat Usva, Kaste, 
Laine ja Aava liittyvät pehmeän värimaail-
mansa kautta toisiinsa muodostaen koko-
naisuuden, jonka osia voi yhdistellä mielen-
sä mukaan.

Kosketus-malliston laatoissa tuntuvat 
luonnon materiaalit. Mallisto sisältää kauniin 
ajattomia yksivärisiä struktuuripintoja suo-
malaiseen kotiin. Kosketus-malliston, johon 
kuuluvat ajattomat Kaarna- ja Ruoko-sarjat, 
on suunnitellut Jarkko Kallio.

Kaipaavatko taloyhtiön laattapinnat uusimista? 
Suomalaiseen makuun suunniteltu kotimainen 
laatta on valinta, josta on iloa pitkään. Pukkilan 
laattojen värit ja muodot kestävät aikaa, min-
kä lisäksi monia kotimaisia tuotesarjoja saa vielä 
vuosienkin päästä. 

Bamboo on muotoilija Markku Pirin Puk-
kilalle suunnittelema laattasarja, jossa graa-
fisuus ja vähäeleisyys yhdistyvät luonnonlä-
heisiin värisävyihin.

Kotimaisissa laatoissa herkkyyttä  
ja kontrasteja
Useimmat Pukkilan kotimaiset laattamal-
listot ammentavat suomalaisesta luonnosta 
tuoden mieleen nostalgisia muistoja. Kuviot 
ovat hienovireisiä ja sävyt luonnonmukaisia. 
Hengeltään laatat ovat ajattomia. Voimaa laa-
toista ei kuitenkaan puutu: esimerkiksi vaa-
lean pehmeään kokonaisuuteen saa kontras-
tia värikkäällä suihkuseinällä.

Pukkila Värillinen -sarjasta löytyy vahvo-
jakin värejä. Kiiltävälasitteinen Pukkila Väril-
linen on kevään 2013 uutuus, jossa hehkuvat 
värit Curry, Paprika, Merensininen , Kaakao 
ja Grafiitinharmaa. Värillisen voi yhdistää 
hienosti Pukkila Valkoisen kanssa ja näin 
luoda raikkaita väriyhdistelmiä. Myös Har-
mony-sarjan värivalikoima on uudistunut ja 
siitä löytyy niin herkkiä kuin voimakkaitakin 
sävyjä jokaiseen tilaan ja makuun. Harmo-
ny-sarjassa on kaikkiaan 25 eri sävyä.

Kokoja sekä uudis- että  
saneerauskohteisiin
Pukkilan kotimaiset laatat sopivat sekä uu-
dis- että saneerauskohteisiin. Esimerkiksi 20 
x 25 cm seinälaatat soveltuvat erittäin hyvin 
vanhoihin saneerauskohteisiin, joissa seinät 
eivät välttämättä ole täysin suoria. Laatta on 
kooltaan kustannustehokas käyttää ja helppo 
työstää. Pukkila laajentaa mallistoaan jatku-

Saaristo-malliston sarjat: Aava, Kaste, Laine ja Usva.

Pukkilan kotimaiset laatat – 

muotoilua 
suomalaiseen 

makuun
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Pukkila Valkoinen ja Värillinen

vasti paitsi laattasarjojen uusilla väreillä ja kuvioilla, myös yhä mo-
nipuolistuvalla kokovalikoimalla. Esimerkiksi kotimainen Harmo-
ny-sarja täydentyi viime vuoden lopulla M10 x 30 cm koolla.

Kansainvälisesti palkittu Pukkila
Pukkilan kotimaiset laatat ovat saavuttaneet useita kansainvälisiä 
palkintoja. Mm. vuonna 2009 lanseerattu Pala-mallisto on palkittu 
Red Dot Design Award -palkinnolla. Suomalaisen designin liittämi-
nen osaksi Pukkilan tuotekehitystä on ollut kilpailuvaltti, jolla Puk-
kila on erottunut ja erottuu yhä ratkaisevasti kilpailijoista.

Vaikka Pukkila on tänä päivänä osa kansainvälistä konsernia, on se 
yhä suomalainen yritys, jolla on suomalainen identiteetti. Kotimaisen 
tuotannon etuja ovat joustavuus ja valmius tuottaa juuri suomalaisen 
kuluttajan makuun sopivia laattoja pienemmissäkin erissä. Kartano 
tuo satiinisine pintoineen syksyn laattamallistoon jotain täysin uut-
ta. Sama kuulas, herkkä voima löytyy vain suomalaisesta luonnosta.

Pukkilan syksyn 2013  
ylellinen Kartano-uutuus hunnuttaa 
kauniit reliefipinnat satiinilla

Pukkilan syksyn 2013 kotimainen uutuus, Kartano-seinälaatta-
sarja huokuu hienostunutta ylellisyyttä. Vanhanajan kartanotun-
nelma syntyy pehmeän hienostuneista muodoista ja kokonaan 
uudenlaisesta satiinipintaisesta lasitteesta. Kartanon lasite ei 
ole kiiltävä eikä himmeä, vaan kauniin utuinen, kiiltävän ja him-
meän rajamailla. Satiinilasite yhdessä muotolaatan pehmeälinjai-
sen reliefipinnan kanssa luo ainutlaatuisen herkän vaikutelman.

Sarjaan kuuluvat sekä tasainen laatta että kaksi reliefipintais-
ta muotolaattaa: Aino ja Sofia. Ainon väri on helmi ja sen kuvio 
on pehmeän aaltomainen. Sofiassa on herkkä lehtikuvio ja väri-
nä sinkki. Sarjassa on kaiken kaikkiaan neljä klassisen hienos-
tunutta väriä: helmi, kitti, pellava ja sinkki.

Kartano seinälaattasarja sopii niin maalaisromanttisen tun-
nelman kuin moderninkin tyylin luomiseen.  Laattojen koko on 
200 x 400 mm, joten laatat soveltuvat sekä vaaka- että pystyla-
dontaan.  Pystyladonnalla voi luoda illuusion korkeammasta ti-
lasta tai vaakaladonnalla synnyttää leveyttä ja avaruutta. Muo-
tolaatoilla ja tasaisilla laatoilla saa esim. pesutiloihin romanttista 
kylpylän tunnelmaa laatoittamalla seinän alaosan pystyladonnal-
la muotolaatoilla ja yläosan tasaisella. Väliin ladotaan vaakaboor-
di tai lista. Modernimpi mutta kuitenkin herkkä ja hieno Karta-
no-ilme syntyy esim. laatoittamalla vaakaladonnalla yksi seinä 
muotolaatoilla ja muut yksivärisellä tasaisella laatalla.

Kartano seinälaatat valmistetaan kotimaassa Pukkilan Tu-
run tehtaalla.

Bamboo

Harmony
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Lattia jätetäänkin usein uusimatta, kos-
ka sen tekeminen on hidasta, kallista, 
pölyistä ja remontti yleensä häiritsee 

normaalia asumista ja naapureitakin mel-
ko pitkään.

Lattiapinnalla on kuitenkin melkoinen 
vaikutus huoneiston sisustukselliseen il-
meeseen ja myyntiarvoon, joten esim. put-
ki- ja keittiöremontin yhteydessä se kannat-
taisi uusia.

Liimaamatta vanhan päälle
Lattiaremonttiin on helpompikin tapa, asen-
nus suoraan vanhan pinnoitteen päälle Allu-
re-vinyylilankuilla.

Mikäli nykyinen pinnoite on alustassaan 
kiinni eikä alustassa ole kosteusvaurioita, 
sen päälle voidaan asentaa suoraan Allure-vi-
nyylilankku. Merkittävä etu on, että vanhaa 

Vanhan pinnoitteen päälle 

uusi lattia
Asuintilojen lattian uusiminen tuottaa usein asukkaalle ja isännöit-
sijälle päänvaivaa. Remontti on luvanvaraista, koska pitää varmis-
taa, että askeläänitasot säilyvät vähintään entisellä tasolla. Lisäk-
si lattiaremontti on pölyistä, äänekästä ja hidasta hommaa, koska 
vanhat pinnoitteet joudutaan useimmiten poistamaan sekä tasoit-
tamaan ja hiomaan lattia.

Allure Ash light

Allure Frenc Oak

Teksti: Jouko Siltanen Kuvat: Upofloor Oy

pinnoitetta ei tarvitse poistaa eikä uutta lii-
mata alustaansa kiinni. Uusi lattiamateriaali 
voidaan poistaa jälkiä jättämättä sitten, kun 
uudistamisen aika taas tulee.

Allure-vinyylilankut voidaan asentaa 
suoraan lähes kaikkien vanhojen, ehjien 
lattiapintojen päälle. Ainoastaan tekstiili-
pohjaiset materiaalit tekevät poikkeuksen. 
Asennus sujuu yleensä ongelmitta ihan tee 
se itse -remontoijaltakin. Työkaluksi riittää 
mattopuukko.

Mikä parasta lattian korkeus nousee ai-
noastaan 3,8 mm, jolloin ovet aukeavat re-
montin jälkeenkin lyhentämättä.

Paremmat käyttöominaisuudet
Miellyttävä ulkonäkö, helppohoitoisuus ja 
kulutuksen kesto ovat tärkeitä tekijöitä lat-
tiapinnan valinnassa. Aitoa puuta muistut-
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Katso asennusvideo

www.upofloor.fi/asuintilat/ irtoasen-
nettavat vinyylilankut/allure/asennus

tava Allure-vinyylilankku kestää hyvin kos-
teutta, ei elä eikä rakoile ilmankosteuden 
muutoksista sekä eristää myös tehokkaasti 
ääntä. Asennettaessa vinyylilankku vanhan 
pinnoitteen päälle askelääneneristävyys säi-
lyy vähintään entisellään. Huoneääni jopa 
pienenee, mikäli vanha pinnoite on ollut 
esim. laminaatti tai parketti. Alluren pinta 
ei ole liukas, vaan turvallinen ja miellyttävä 
niin ihmisille kuin kotieläimillekin.

Materiaali on hieman kalliimpaa, mut-
ta asennuksessa taas säästää kustannuksia, 
koska lankkuja ei tarvitse liimata alustaansa 
kiinni. Materiaalin paino on yli 7 kg/m², jol-
loin se pysyy tukevasti paikallaan.

Lankkujen eri värisävyjä hyödyntämäl-
lä voi huonetiloihin tuoda erilaista ilmettä.

Värin vaihto käy missä kohdassa tahansa 
ja vaihtokohta on saumaton.

Asennuksen takia ei asumiseen eikä naa-
pureille aiheudu käytännössä juuri mitään 
häiriöitä.

Periaatteessa riittää, että kyseinen lattiati-
la on vapaana. Remontista ei tule pölyjä eikä 
liimahaittoja, se on erittäin siisti asentaa. 
Tilan voi myös ottaa välittömästi käyttöön 
asennuksen jälkeen.

Täydellinen ratkaisu kodin tilojen  
remontointiin
•	 Helppo
•	 Nopea
•	 Siisti
•	 Kosteudenkestävä (ei märkätiloihin)
•	 Askelääneneristävä
•	 Ei liukas
•	 Paloluokiteltu
•	 Paksuus 3,80 mm
•	 FloorScore-sertifioitu
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Jos olet joskus pohtinut asuntosi vuokraamista, 
olet saattanut huomata asian herättävän mui-
takin kysymyksiä kuin mistä löytyy vuokralai-
nen tai miten laaditaan vuokrasopimus. Erityi-
sesti, jos asunto on toiminut perheenne kotina, 
tulee miettineeksi, miten vuokralainen hoitaa 
asuntoa tai miten suojella asuntoa vahingoilta? 
Lähtökohtaisesti AHVL eli asuinhuoneistojen 
vuokrauksesta annettu laki suojelee heikom-
paa osapuolta, joka on aina vuokralainen. 

Asunnon vuokraamisessa tuleekin pa-
nostaa vuokrasopimuksen laatimi-
seen ja muistaa erityisesti sen liit-

teet, kuten asunnon kunnon tarkastus, josta 
jää valitettavan usein pöytäkirja laatimatta. 
Kaikki kuitenkin lähtee vuokralaisen valin-
nasta. Siinä tapauksessa, että et käytä vuok-
ravälittäjää, on muistettava pyytää vuokra-
laista toimittamaan ainakin luottotieto-ote. 
Vaikka varsinaisia vuokranmaksun laimin-
lyömisiä ei luottotieto-otteessa näkyisikään, 
luottotiedot kertovat kuitenkin hyvin pitkäl-
le siitä, miten vuokralaisehdokas suhtautuu 
maksuvelvoitteisiinsa. Vuokralaisehdokas 
voi siis vaikuttaa hyvinkin lupaavalta, mut-
ta kun selvität taustoja, voi selvitä jotakin yl-
lättävää. Luottotietojen lisäksi voi kurkkaus 
Facebook-sivuille olla hyvä ajatus. Myös, jos 
vuokralaisehdokkaalla tuntuu olevan kova 
kiire asunnonhaussa, kannattaa selvitellä 
kiireen oikeaa syytä.  

Vuokrasopimus ja sen irtisanominen
Kun sopiva vuokralainen on löytynyt, laa-
ditaan vuokrasopimus, joka on syytä tehdä 
poikkeuksetta kirjallisesti. Vuokrasopimus 
voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi 
voimassa oleva. On hyvä selvittää erikseen 
vuokralaiselle vuokra-ajan merkitys. Mää-
rä-aikainen vuokrasopimus päättyy ilman 
irtisanomisaikaa, määrä-ajan päättyessä. 
Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus 
päättyy jommankumman sopimuspuolen ir-
tisanoessa ja irtisanomisajan loputtua. Kun 
vuokralainen irtisanoo asuntonsa vuokraso-
pimuksen, on irtisanomisaika aina yksi ka-
lenterikuukausi eli vuokrasopimus päättyy 
irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden 
viimeinen päivä. 

Kun vuokranantaja irtisanoo vuokrasopi-
muksen, on irtisanomisaika kuusi kuukaut-
ta, jos sopimus on ollut voimassa vähintään 
vuoden. Jos sopimus on ollut voimassa vä-

hemmän aikaa, on irtisanomisaika vuokra-
nantajan puolelta kolme kuukautta. Vuok-
ranantajan irtisanomisperuste ei voi olla hy-
vän tavan vastainen. Hyvän tavan mukaisia 
irtisanomisperusteita ovat esimerkiksi huo-
neiston ottaminen omaan tai perheenjäse-
nen käyttöön, asunnon myyminen tai sopi-
muksen ehtojen muuttaminen. Vuokralaisen 
sen sijaan ei tarvitse esittää irtisanomiselleen 
mitään perusteita.

Vuokran määrä ja vuokravakuus
Vuokran suuruus on vuokranantajan ja vuok-
ralaisen välinen sopimus. Muista kuitenkin 
vuokraa määrittäessäsi, että vuokran suu-
ruus voi vaikuttaa vuokralaisen pysyvyyteen 
ja tuotottomat kuukaudet tulevat kuitenkin 
aina kalliiksi. Vuokran määrän sopimisen li-
säksi on sovittava vuokranmaksun eräpäivä. 
Jos vuokralainen on oikeutettu asumistu-
keen, kannattaa vuokrasopimuksella sopia, 

Vuokraisinko 
asuntoni?
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että vuokralaisen saama asumistu-
ki maksetaan suoraan vuokranan-
tajan tilille (vuokralainen ilmoittaa 
asian asumistukihakemuksessa). 
Näin toimimalla varmistat saava-
si ainakin osan vuokrasta vuok-
ralaisen laiminlyödessä vuokran-
maksunsa.

Vuokralaiselta kannattaa aina 
pyytää vuokravakuus. Vuokrava-
kuus sekoitetaan usein ennakko-
vuokraan. Vuokravakuus on vuok-
ranantajalle maksettava vakuus, 
joka palautetaan, jos vuokralainen 
on maksanut vuokransa, palautta-
nut haltuunsa saamat avaimet ja 
asuntoa on hoidettu huolellises-
ti eikä laskutettavia korjaustöitä 
ole. Asuinhuoneistojen vuokrauk-
sesta annetun lain mukaan vuok-
ravakuus saa olla enimmillään kol-
men kuukauden vuokraa vastaava 
määrä. Usein vakuutena käytetään 
juuri tätä maksimimäärää. Erittäin 
suositeltavaa on myös laittaa vuok-
rasopimukseen ehto, joka velvoit-
taa vuokralaisen pitämään voimassa kotiva-
kuutusta, joka sisältää vastuuvakuutuksen. 

Järkevää on myös laatia asuinhuoneistos-
ta kuntotarkastuspöytäkirja, jota mahdol-
lisesti täydennetään valokuvilla. Kuntotar-
kastuksessa käydään koko asunto huoneit-
tain läpi ja todetaan järjestelmällisesti sen 
kaikkien osien kunto. Tarkastuksen jälkeen 
molemmat sopimusosapuolet allekirjoittavat 
kuntotarkastuspöytäkirjan. Näin menettele-
mällä vältytään monilta turhilta riitaisuuksil-
ta poismuuton yhteydessä. On hyvä muistaa, 
että vuokralainen ei ole vastuussa tavanomai-
sesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston 
käyttämisestä vuokrasopimuksessa mainit-
tuun tarkoitukseen. Tavanomaisella kulumi-
sella tarkoitetaan asunnon normaalia kulu-
mista, ikääntymistä, joka syntyy pitkän ajan 
kuluessa, vähitellen. Asumisesta jää ajan ku-
luessa aina jälkiä. Vuokranantaja ei voi edel-
lyttää, että asunto olisi vuokrasuhteen alus-
sa ja lopussa täsmälleen samassa kunnossa. 

Mikäli vaurio on syntynyt siksi, että mate-
riaalia on käsitelty väärin (esim. liiallinen ve-
denkäyttö lattianpesussa) tai on laiminlyöty 
sen hoito kokonaan, ei syntynyttä vauriota 
kuitenkaan voida pitää tavanomaisena ku-
lumisena. Kun tarkastellaan, onko kyse nor-
maalista kulumisesta, on otettava huomioon 
vuokrasuhteen kesto (pitkän ajan kuluessa 
asunto luonnollisesti kuluu enemmän), asun-
non ikä, pintamateriaalien laatu, mahdolli-
set remontit ja mm. asukkaiden lukumäärä. 
Jos korvattavaa vuokranantajalle syntyy, on 
huomattava, että tällöinkin vuokralainen on 
vastuussa korjauskustannuksista vain tavan-
omaisen kulumisen ylittävältä osalta. Luon-
nollista kulumista ovat esimerkiksi huoneka-

lujen (esim. sohvan) aiheuttamat painaumat 
ja värijäljet tai kulumajäljet. Luonnollista ku-
lumista on myös kohtuullinen määrä jälkiä, 
jotka ovat syntyneet hyllyjen, julisteiden tms. 
kiinnittämisestä. Vuokralainen on kuitenkin 
velvollinen korvaamaan vuokranantajalle 
asuntoon kohdistuvat vahingot, jotka hän 
(tai hänen vieraansa) on aiheuttanut tahal-
lisesti, laiminlyönnin tai huolimattomuuden 
seurauksena.

Remonttia, lemmikeitä ja  
järjestyshäiriöitä – taloyhtiöelämää
Entä, kun taloyhtiössä aloitetaan putkire-
montti tai muu suurempi korjaustyö? Yleen-
sä tässä kohdassa vuokralainen irtisanoutuu. 
Tiedota vuokralaista remontista heti, kun itse 
saat siitä tiedon ja keskustele vuokralaisen 
kanssa eri mahdollisuuksista. Vuokralaisel-
la on asuntoon jäädessään joka tapauksessa 
oikeus vuokranalennukseen remontin ajalta. 
Mikäli asunnossa ei voida olleenkaan asua, ei 
myöskään vuokraa voida periä. Remontin lä-
hestyessä istu siis vuokralaisen kanssa neu-
vottelupöytään ja yrittäkää löytää molempia 
tyydyttävä ratkaisu. Ratkaisuvaihtoehtoja 
on monia, asioista on vain syytä neuvotella 
hyvissä ajoin.

Miten tulisi suhtautua lemmikkien pitoon 
asunnossa? Jos et itse ole kovin eläinrakas, 
saattaa lemmikin asuttaminen tuntua vas-
tenmieliseltä ajatukselta. Lemmikkieläinten 
pitäminen vuokrahuoneistossa on kuitenkin 
lähtökohtaisesti sallittua. Perustellusta syys-
tä lemmikkien pitäminen voidaan kuitenkin 
kieltää vuokrasopimuksessa. Tällainen perus-
teltu syy voisi olla esimerkiksi asunnon käyt-
tö ns. allergia-asuntona. Suositeltavin tapa 

olisi kuitenkin kirjata vuokraso-
pimukseen ehto, jonka mukaan 
lemmikin ottaminen huoneis-
toon edellyttää vuokranantajan 
erillistä kirjallista lupaa. Ehdo-
tonta lemmikkikieltoa ei siis ole 
tarpeen asettaa (vrt. kultakala tai 
bernhardinkoira), vaan tässäkin 
käyttää maalaisjärkeä.

Järjestyshäiriötilanteet ovat 
ongelmallisia ja niiden selvitte-
lyssä voi mennä aikaa. Vaikka 
olisit tiedottanut vuokralaista 
taloyhtiön järjestyssäännöistä 
(kuten hiljaisuuden alkamisesta) 
ja vuokralaisesi on kaikin puolin 
hoitanut aina asiansa kunnolla, 
ongelmia saattaa tulla. Yleensä 
ongelmat syntyvät varsin tahat-
tomasti ja epähuomiossa. Esi-
merkiksi vuorotyötä tekevien 
myöhään illalla suihkussa käy-
minen voi aiheuttaa naapureiden 
mielestä harmia. Vuorotyöläisil-
läkin on kuitenkin oikeus hygie-
niaansa ja he saavat työvuoronsa 

päätteeksi käydä suihkussa – ja kyllä – myös 
vetää sen vessan yöllä. Jos saat ilmoituksen 
vuokralaisesi järjestyshäiriörikkomukses-
ta, älä hätäile, vaan selvittele asiaa rauhas-
sa vuokralaisesi kanssa. Kyse voi olla myös 
perättömästä ilmoituksesta. Jos ilmoituksia 
alkaa kasaantua, kannattaa keskustella myös 
taloyhtiön isännöitsijän kanssa tilanteesta. 
Vuokranantajana sinun on hyvä pyytää häi-
riöstä ilmoittaneelta muistiinpanoja siitä, 
millaista häiriötä on tapahtunut ja milloin.

Mitä täsmällisemmän vuokrasopimuksen 
laadit, sitä pienemmäksi saadaan vuokrauk-
seen liittyvät riskit. Esimerkiksi vuokralai-
sen häätämisprosessi voi olla erittäin pitkä, 
jos vuokralainen tuntee lain kiemurat. Vuok-
rasopimuksessa voidaan sopia lähes mistä 
tahansa, kunhan ehto ei ole kohtuuton tai 
hyvän tavan vastainen. Asuinhuoneistojen 
vuokrauksesta annetussa laissa on ehtoja, 
joista ei voida poiketa vuokralaisen vahingok-
si. Esimerkiksi vuokralaisen irtisanomisaikaa 
ei voida sopimuksella pidentää. Kaikessa yh-
teydenpidossa vuokralaiseesi muista, että 
vuokraamasi asunto on nyt vuokralaisesi koti 
ja hänellä on siihen nyt vähintään yhtä suuri 
tunneside kuin sinulla. Näin toimimalla var-
mistat avoimen, pitkäaikaisen ja toimivan 
vuokrasuhteen.

Lisää tietoa taloyhtiötoiminnasta löydät 
www.omataloyhtio.fi

Lisää taloyhtiöistä
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Missä kaikissa tilanteissa tarvitset 

kotivakuutusta?
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OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omis-
tajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asi-
akkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen 
pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähin-
tään 5 000 euroa kuukaudessa.

OP-bonus

On varmasti helppo kuvitella, millainen 
ruljanssi alkaisi, jos asuntosi kaik-
ki irtaimisto tuhoutuisi esimerkiksi 

pesukoneen tulipalon seurauksena. Pienikin 
palonalku aiheuttaa yleensä mittavan savu-
vahingon. Vesi ja parketti eivät myöskään ole 
hyvä yhdistelmä. 80 % suomalaisista onkin 
turvannut irtaimistonsa ja kodin pinnoitteet 
kotivakuutuksella. Ero omistusasunnossa 
asuvien ja vuokralla asuvien vakuuttamisin-
nossa on kuitenkin suuri. Vain noin puolet 
vuokralla asuvista on nähnyt kotivakuutuk-
sen tarpeellisena, kun taas omistusasunnossa 
asuvista vakuutus on lähes kaikilla.

Kotivakuutus mielletään usein irtaimiston 
vakuutukseksi. Melkeinpä merkittävin turva 
jää useimmilta huomaamatta. Kotivakuutuk-
seen voi nimittäin sisällyttää myös vastuuva-
kuutuksen. Vastuuvakuutus korvaa toiselle 
osapuolelle, kuten naapurille aiheuttamasi 
henkilö- tai esinevahingon, josta olet lain 
mukaan korvausvastuussa. Tällainen turva 
on mitä hyödyllisin myös vuokralla asuvalle. 
Ei ole kerta eikä edes kaksi, kun virheellisesti 
asennetun astianpesukoneen tai pesukoneen 
likavedet ovat valuneet alakerran naapuriin. 
Korjaus- ja kuivatuskustannukset nousevat 
tällöin yleensä kymmeniin tuhansiin euroi-
hin, pahimmillaan satoihin tuhansiin.

Korjaus- ja remontointitöissä valvonta-
vastuu on aina työn teettäjällä. Esimerkiksi 
korjausten ja remonttien aikana palkkaama-
si yritys voi aiheuttaa huolimattomuudellaan 
vahinkoa kiinteistön rakenteille tai muille 
asukkaille. Sinun kannattaakin varmistaa, 
että remontin suorittavalla yrityksellä on voi-
massa oleva vastuuvakuutus (pyydä vakuu-
tustodistus). Myös oma vastuuvakuutuksesi 
on tärkeä, koska taloyhtiö kääntyy ensisijai-
sesti sinun puoleesi ongelmatilanteessa. Sil-
loin kun olet itse remontoijana, kotivakuu-
tukseen sisällytetty vastuuvakuutus turvaa 
taloudellisilta menetyksiltä vahingonkorva-
ustilanteessa.

Ennen korjaustyöhön ryhtymistä on 
oman kotivakuutuksen korvauspiirin laajuus 
syytä selvittää. Pohjolan Omakoti-vakuutuk-
sella voit vakuuttaa sekä kodin tavarat että 

huoneiston osat. Omakoti-vakuutukseen si-
sältyvät myös vastuu- ja oikeusturvavakuu-
tukset. Omakoti-vakuutus koostuu viidestä 
eri turvasta: palo- ja luonnonilmiöturvasta, 
rikosturvasta, putkistovuototurvasta, laite-
rikkoturvasta sekä särkymis- ja menetystur-
vasta. Näistä voi kukin valita itselle tarpeelli-
set turvat, ja niihin jokaiseen voi määritellä 
omavastuun erikseen.

Tiesitkö, että Omakoti-vakuutuksen va-
kuutusmaksuihin käytetään kertyneitä 
OP-bonuksia*? Vakuutuslasku kuitataan bo-
nuksilla joko osittain tai kokonaan riippuen 
siitä, paljonko OP-bonuksia on käytettävis-
sä. Parhaassa tapauksessa saat kotiisi ”viiden 
tähden laskun” eli koko vakuutuslasku kuita-
taan bonuksilla!

Mitkä huoneiston osat ovat osakkaan 
kunnossapitovastuulla?
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä raken-
nuksen vakuuttamisesta vastaa taloyhtiö, 
mutta taloyhtiön vastuu rakennuksen kai-
kista osista ja kiinteistä rakenteista ei ole it-
sestään selvää.

Asunto-osakeyhtiölaissa määritellään, 
mitkä osat huoneistosta ovat osakkaan kun-
nossapitovastuulla. Yhtiöjärjestyksessä ja 
yhtiökokouksessa päätetään monesti osak-
kaan/asukkaan kunnossapitovastuun laa-
jennuksista. Näihin vastuunjakosopimuksiin 
kannattaa tutustua hyvin ja olla selvillä sii-
tä, mitkä asunnon rakenteet ovat itse asias-
sa osakkaan tai asukkaan omalla vastuulla. 
Asunto Oy:n vastuu ulottuu vain perustasoon 
asti, eli osakkaiden tai asukkaiden itse asen-
tamat, rakentamat tai teettämät huoneiston 
osat, jotka ylittävät kaikille yhteisen ns. pe-
rustason, eivät kuulu taloyhtiön vastuulle.

Pohjolan Omakoti-vakuutukseen voi si-
sällyttää tällaiset huoneiston osat. Vakuu-
tettavia huoneiston osia voivat olla esimer-
kiksi sisustukselliset parannukset, erikois-
rakenteet, kuten parvekelasit sekä kiinteät 
koneet, kalusteet ja laitteet. Pohjola suosit-
telee enimmäiskorvausta pinta-alan perus-
teella, mutta summaa voi helposti muuttaa 
tarpeen mukaan. Varsinkin remontin jälkeen 
vakuutuksen enimmäiskorvausmäärät kan-
nattaa tarkistuttaa.

Kotiturvapalvelu
Oma kotisi on varmasti kaikkein lähimpänä 
sydäntäsi. Hyvä kotivakuutus on mainio asia, 
mutta parasta olisi, jos voisit estää vahingot 
ennalta – silloin säästyisit monelta murheel-
ta. Pohjolan kotivakuutusasiakkaalle ennal-
taehkäisy voikin olla yllättävän huoletonta. 
Pohjolan Kotiturvapalvelu on kotiisi räätälöi-
ty turvapalvelu, joka sisältää murtohälytti-
men, savutunnistimen, kosteustunnistimen 
ja jopa (rajatulla alueella) vartijapalvelun. 
Laajimmassa palvelussa saat ilmoituksen 
sähköjen katkeamisesta. Lisäksi voit seurata 
perheenjäsenten (esimerkiksi lasten tai van-
husten) liikkumista kotiin tai kotoa ja näin 
varmistua heidän turvallisuudestaan.

Kun sinulla on Kotiturvapalvelu, ja häly-
tyslaitteisto on rajoittanut tai estänyt suu-
remman vahingon syntymisen, Pohjola ei 
peri omavastuuta palovahingossa, varkaus-
vahingoissa tai vuotovahingoissa.

Pohjolan palvelunumero vakuutus- ja 
korvauspalveluissa on 0303 0303.
www.pohjola.fi
Lisätietoja ja ohjeet Kotiturvapalvelun 
tilaamiseen saat osoitteesta 
www.op.fi/kotiturva.

Vakuutukset Pohjolasta

Kotona sattuu ja tapahtuu, 
joskus ikäviäkin asioita. Koti-
vakuutus mielletään usein 
irtaimiston vakuutukseksi, 
mutta sen melkeinpä merkit-
tävin osa, vastuuvakuutus, 
jää useimmilta huomaamatta. 
Vastuuvakuutusta tarvitaan 
myös korjaus- ja remontti-
töissä.
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Nykyisin energiatodistuksen energia-
tehokkuusluku (E-luku) lasketaan 
täysin teoreettisesti eikä todellisen 

kulutuksen perusteella, E.ONin tekninen pal-
veluneuvoja Manu Leppänen sanoo.

– Todelliseen energiankulutukseen vaikut-
taa suuresti asukkaiden käyttötottumukset. 
Etäluettavat sähkömittarit yleistyvät koko 
ajan, joten sähköenergian seuranta todelli-
suudessa on nykyisin helppoa ja vaivatonta. 
Energiatodistus on suuntaa antavaa, teoreet-
tinen laskelma kohteen kokonaisenergian ku-
lutuksesta, Leppänen toteaa.

Kaikki E.ONin asiakkaat voivat seurata 
omaa sähkönkäyttöään netin kautta Oma 
Energia -palvelussa, joka kuuluu sähkön hin-
taan. Palvelu toimii, kun asiakkaan käyttö-
paikalla on etäluettava sähkömittari ja pai-
kallinen verkkoyhtiö lähettää E.ONille tun-
tikohtaista tietoa asiakkaan sähkönkäytöstä.

– Nykyisin isännöitsijä voi tilata tunnuk-
set erikseen jokaiseen kohteeseen Oma Ener-
gia -palveluun netin kautta. E.ON voi lada-
ta palveluun käyttötietoja myös menneeltä 
ajalta, Leppänen sanoo. Isännöitsijä pääsee 
seuraamaan vain taloyhtiön kulutusta, mut-
tei asukkaiden omia kulutuksia.

Oma Energia -palvelun käyttö on helppoa
Isännöitsijä voi seurata taloyhtiön kulutus-
ta vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja jopa 
tuntitasolla sekä kilowattitunteina että eu-
roina. Kerros- tai rivitalon hoitokustannuk-
sista noin 40 % muodostuu energian- ja ve-
denkulutuksesta.

Eniten hyötyä isännöitsijälle on tarkas-
ta seurannasta, jonka avulla voi tarkastella 
saunan lämmityksen, kylmäsäilytystilojen 
ja autojenlämmityksen sähkön kulutusta. 
Palvelusta löytyy monta työkalua, jotka aut-
tavat seurannassa. Palveluun voi kirjata ns. 
muistilappuja, joihin voi merkitä energian-
säästötoimia.

Tarkka kulutusseuranta auttaa havait-
semaan äkilliset sähkönkäytön muutokset 
ja lisää asumisen energiatehokkuutta. Jos 
isännöitsijällä on satoja kohteita, hän voi 
ottaa seurantaan esim. eniten kuluttavat ta-
loyhtiöt.

Oma Energia -palvelua kannattaa käyttää 
myös silloin, kun kiinteistöä remontoidaan. 
Silloin tavallista suurempi sähkölasku ei pää-
se yllättämään.

Oma Energia -palvelusta saa erilaisia säh-
könkäytön raportteja excel- tai pdf-muodos-
sa. Raportin voi tulostaa ja lähettää sähkö-
postina hallituksen jäsenille.

Asunto-osakeyhtiön sähkönkäyttöä voi 
verrata muihin vastaaviin kohteisiin sen jäl-
keen, kun isännöitsijä on syöttänyt palve-
luun kohteen tiedot (neliöt, kuutiot, lämmi-
tystapa jne.).

Oma Energia -palvelu auttaa 

energiansäästössä

E.ONilla on Suomessa noin 200 000 asi-
akasta. Sähköverkkoa sillä on Kainuus-
sa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kotkassa. 
Vuonna 2012 Suomen E.ON-yhtiöiden 
yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 147 
miljoonaa euroa.

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

Pyydä sähkötarjous

Oma Energia -palvelu

Oma Energia -palvelussa E.ONin asi-
akkaat voivat seurata sähkönkäyttöään 
sekä kilowattitunteina että euroina. Seu-
ranta auttaa havaitsemaan äkilliset säh-
könkäytön muutokset ja lisää asumisen 
energiatehokkuutta.
https://omaenergia.eon.fi

Tilaa tunnukset tai tutustu palveluun 
antamalla tunnukseksi demo ja salasa-
naksi demo.

Neuvoja palvelun käytöstä voi kysyä 
asiakaspalvelustamme puh. 0800 9 2000 
(maksuton) arkisin klo 8-20 ja 
asiakaspalvelu@eon.fi.

Teksti: Reija Huttunen Kuvat: E.On
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Päivitä ikkunat paremmiksi!

Ikkunaremonttien tuoksinassa uusien ikkunoiden ominaisuuksien 
miettimiseen ei hankintavaiheessa välttämättä ehditä laittaa riit-
tävästi aikaa. Pohdinta kuitenkin kannattaisi. 
– On sääli, että vanhojen perusikkunoiden tilalle vaihdetaan joskus 

automaattisesti uudet perusikkunat eikä mietitä, miten modernien 
ikkunoiden ominaisuudet voisivat esimerkiksi parantaa asumisviih-
tyvyyttä ja pienentää kuluja, Taneli Lundén, korjausrakentamisen 
myyntipäällikkö Fenestralta huomauttaa.

Lundén korostaa, että hyvä ennakkosuunnittelu on muutenkin 
ikkunoiden vaihtoprojektissa A ja O. Esimerkiksi malli-ikkunan ti-
laaminen ja asennus ennen varsinaista lopputilausta on asia, mistä 
harmittavan moni yhtiö tinkii. 

– Se pidentää projektia ehkä muutamalla viikolla, mutta siinä 
taloyhtiö konkreettisesti näkee mitä on tulossa. Tämä taas puoles-
taan yleensä sujuvoittaa ratkaisevasti itse projektin kulkua, Lundén 
selvittää. 

Asumisviihtyvyyttä ja tyyliä
Ikkunoiden ominaisuudet ovat monin tavoin kehittyneet huimasti 
useilla eri osa-alueilla. Muun muassa asumisviihtyvyyttä voi paran-
taa niillä monin tavoin: hyvä ääneneristys on esimerkki ominaisuu-
desta, josta asukas voi nauttia joka päivä. 

– Vaikka omalla asuinalueella ei olisikaan hirvittävää liikenneme-
lua, kaupunkiolosuhteissa ääneneristävyys on joka tapauksessa hyvä 
hoitaa ajan tasalle ikkunoiden vaihdon yhteydessä, Lundén sanoo. 

Lundén huomauttaa, että ikkunaremontin yhteydessä ikkunoi-
den lisävarustelu on pieni investointi niiden elinkaarikustannuk-
siin suhteutettuna. 

Teksti: Laura Cankar   Kuvat: Fenestra

Kun taloyhtiöön vaihdetaan ikkunat, eri vaihtoehtojen 
punnitsemiseen kannattaa uhrata aikaa, jotta lopputulos 
palvelee asukkaiden ja taloyhtiön tarpeita parhaiten. Ik-
kunanvaihtoprojektia ei kannata myöskään tehdä hosuen: 
Hyvään ennakkosuunnitteluun käytetyt panostukset mak-
savat itsensä nopeasti ajan oloon monin kerroin takaisin.  

– Taloyhtiön kannattaa miettiä, voisiko esimerkiksi etelän julkisi-
vuun hankkia auringonsuojausikkunat ja vastaavasti pohjoisen puo-
lelle perusikkunaa tuhdimman lämmöneristyksen. Asukkaat puoles-
taan voisivat arvostaa myös itsepuhdistuviin laseihin satsaamista.  

Myös asuntokohtaisille ratkaisuille on hyvä varata mahdollisuus. 
Asukkaat voivat valita auringonsuojaukseen perinteisten sälekaih-
timien lisäksi myös ikkunoiden väliin integroituja ratkaisuja. Helo-
jenkaan ei tarvitse olla bulkkitavaraa: Fenestra tarjoaa yksinoikeu-
della Suomessa tanskalaisen Randin design-heloja, joiden avulla voi 
vaikuttaa kodin ilmeeseen. 

– Ikkunaremontin mittakaavassa tällaiset yksityiskohdat ovat pie-
niä, mutta yksittäisen asukkaan kodissa niillä voi olla iso esteettinen 
merkitys, Lundén huomauttaa. 

Kulut alas tuloilmaikkunoilla
Taloyhtiön kuluihin voi vaikuttaa huomattavasti perehtymällä kor-
vausilmajärjestelmiin. Niin sanotut tuloilmaikkunat, joissa tuloilma 
esilämmitetään talviaikaan kierrättämällä ilma ikkunan välitilassa, 
säästävät lämmityskustannuksissa selvää rahaa. Muutenkin ikkuna-
remontin yhteydessä kannattaa muistaa ilmanvaihtoasiat eikä tyytyä 
heti halvimpaan vakioratkaisuun. 

– Juuri korvausilmaratkaisuissa maksaa vaivan perehtyä muihin-
kin kuin perustuotteisiin, Lundén vinkkaa. 

– Lisäksi nykyään tätä päivää on ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestel-
mien keskinäisistä säädöistä ja tasapainottamisesta huolehtiminen 
ikkunoiden vaihdon yhteydessä. Vasta kun kokonaisuus on kunnos-
sa, saadaan kaikki energiatehokkuushyödyt irti.



42 Teksti: Jyrki Hutri    Kuvat: Lumon Oy

Lasiterassi ja parvekelasitus alkavat olla 
itsestäänselvyys uusissa kerros-, rivi- ja 
omakotitaloissa. Ihmiset lasittavat in-

nokkaasti myös vanhojen talojen katettuja 
terasseja sekä rakentavat lasiterasseja sisäti-
lojen jatkeeksi. Lasiterassi sopiikin mainiosti 
Suomen vaihteleviin vuodenaikoihin. Lasitus 
suojaa sateelta, lumelta, tuulelta ja tuiskulta. 
Se on sisä- ja ulkotiloja yhdistävä monikäyt-
töinen välitila. Siellä voi aistia luonnon läsnä-
olon kaikkina vuodenaikoina. Lasitettu par-
veke tai lasiterassi on mukava ja mieluinen 
osa kotia ja paikka, missä rentoutua ja antaa 
mielen levätä. Se tarjoaa luontevat puitteet 
yhdessäololle niin oman perheen kuin ystä-
vienkin kanssa.

Olemme nähneet lasiterassien suosion 
kasvun ja vakiintumisen osana uudisraken-
tamista sekä asumisviihtyisyyden lisääjänä 
vanhoissa taloissa. Ihmiset ovat yhä vaati-
vampia tyylin ja arkkitehtuurin suhteen. He 
haluavat panostaa kotiin ja omaan viihtyi-
syyteen.

Nykytrendin lasiterassi
”Haastattelimme kerros-, rivi- ja omakoti-
talojen asukkaita, arkkitehteja ja muita alan 
toimijoita ymmärtääksemme niitä vaatimuk-
sia ja odotuksia mitä he uudelta lasiterassilta 
edellyttivät” , kertaa Lumonin markkinoin-
tijohtaja Erkki Hilliaho uuden lasiterassipro-
jektin alkuvaiheita. ”Kuulimme että uuden 
lasiterassin käyttöalueen tulisi olla laaja. Sen 
tulisi soveltua niin omakoti- kuin rivi- ja pa-
ritaloihin, kesämökkeihin, ravintoloihin, kat-
toterasseihin, ylimpien kerrosten parvekkeil-

Uutta eleganssia 
ja avaria näkymiä lasiterassilta

Lasiterassi on kasvattanut 
suosiotaan viime vuosina. On-
han se kuin vanhan lasikuistin 
nykyaikaan päivitetty versio.

Lasielementteihin voidaan integroida vekkikankaasta valmistetut auringonsuojaverhot. Ne liikkuvat lasielementtien mu-
kana sivuun. Auringonsuojaverhot estävät auringonpaahdetta ja suojaavat myös uteliailta katseilta. Auringonsuojaverhot 
voidaan asentaa myös terassin lasikattoon. Verhoa voidaan liikuttaa ylä- tai alareunastaan säätösauvan avulla.

Puitteettomat lasielementit, sirot rakenteet ja viimeistel-
lyt yksityiskohdat luovat miltei aineettoman vaikutel-
man. Lasielementtien avaustapa on aivan uusi. Siinä 
näkyy Lumonin pitkäaikainen parvekelasiosaaminen 
hienolla tavalla. Lasielementit liukuvat sivuun ja limitty-
vät viemättä juurikaan sisätilaa. Lasiterassin koko pin-
ta-ala voidaan käyttää hyödyksi sisustuksessa.

le ja jopa moderniksi kesämökiksi”, summaa 
Hilliaho vaatimuksia. Energiansäästö, ekolo-
gisuus ja estetiikka olivat nousseet tärkeiksi 
asioiksi tiedostavien kuluttajien arvomaail-
massa. Nykyarkkitehtuuri suosii minimalis-
tista ja aineetonta tyyliä. Lasiterassi on nä-
kyvä osa rakennuksen arkkitehtuuria. Uuden 
lasiterassin tuli soveltua eurooppalaiseen, 
varsin rikkaaseen ja vaihtelevaan rakenta-
misperinteeseen.

”Tänään suunnittelijat ja asukkaat kerto-
vat näkevänsä tässä uudessa lasiterassissa 

samanlaista uraauurtavaa innovatiivisuutta 
kuin sisäänavautuvissa parvekelaseissa, jotka 
toimme markkinoille 25 vuotta sitten”, ker-
too Erkki Hilliaho kehitystyön lopputulosta.

Muotoilulla keskeinen rooli
Muotoilulla on keskeinen rooli tuotteen ha-
luttavuudessa. Muotoilu ei ole vaan pinta-
kuorrutuksen tekoa vaan alusta asti tärkeä 
osa tuotekehitystyötä. ”Tuotteen tulee olla 
ilo silmälle, ilo sormille, ilo katsoa, kosket-
taa ja käyttää – ja käyttää pitkään”, kiteyttää 
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ED-Designin muotoilujohtaja Jouni Teittinen 
muotoilun antaman lisäarvon tuotteelle. De-
signperimän, sen DNA:n, mukaisesti mini-
malismi osien määrässä ja muotoratkaisuissa 
ovat olleet käytettävyyden ohella päätavoit-
teita lasiterassin designissä. Lasiterassin in-
novatiiviset, asiakaskeskeiset tuoteratkaisut: 
vaivaton käyttö, lasielementtien kehykset-
tömyyden tuoma avoimuus ja esteettömyys, 
aistittava laadukkuus sekä kestävyys ovat 
käyttäjien mielestä arvokkaita ja keskeisiä 
ominaisuuksia.

Kansainvälisillä, vaativilla markkinoilla 
tuotteen laatuilmeen merkitys on alati kasva-
nut. Selkeät harkitut rakenteet, miellyttävät 
sekä mukavat pinnat ja muodot ovat asioita 
joita odotetaan. Hillityllä, maltillisella ais-
tikkuudella niin arkkitehtuurissa kuin muo-
toilun yksityiskohdissa tavoitellaan kestävää 
ajattomuutta ja kokonaan uutta lasiterassi-
en laatutasoa.

Perustukset osana kokonaisuutta
Perustukset ovat tärkeä osa valmista koko-
naisuutta. Kokemus on osoittanut, että jos 
asukkaat jätetään yksin miettimään perus-
tusratkaisua, päätös viivästyy vuosia tai han-
ke jää jopa kokonaan tekemättä.

Perustusten teko valmiiksi rakennettuun 
ympäristöön on vaativa tehtävä. Maaperä 
vaikuttaa perustustapaan. Tontille voi olla 
vaikea pääsy ja valmiit istutukset sekä puus-
to tuovat lisähaasteita. Monesti hyvä valin-
ta on kierrepaaluperustus. Se voidaan tehdä 
kautta vuoden, yhdessä päivässä kevyillä lait-
teilla. Maan pinta ei turhaan rikkoudu eikä 
kasvillisuus kärsi.

Patiolattian materiaaliksi sopii erityises-
ti paksu pontattu lankku. Puu on miellyttä-
vä ja lämmin jalalle. Se on ekologinen, kevyt 
ja kestävä materiaali. Pontattu lankku kiin-
nitetään piiloruuveilla ja lopputuloksena on 
yhtenäinen puupinta. Paksu lankku ei taivu 
askeleen alla ja paksuus sallii myös runko-
palkkien vapaamman sijoittelun, jos maape-
rässä on kiviä tai muita esteitä.

Perustuksen ja pation tarjoaminen osana 
valmista lasiterassikokonaisuutta helpottaa 
ostopäätöstä ja varmistaa kokonaisuuden 
toimivuuden.



44 Teksti ja Kuvat: Topi Aaltonen

Ummehtunut tuoksu 
porraskäytävässä voi kieliä  
alapohjan kosteusongelmasta!

Maata myötäilemällä rakennettu
Ummehtunut tuoksu kiinteistön porras-
käytävässä oli vaivannut asukkaita jo jonkin 
aikaa – kesällä enemmän ja talvella vähem-
män. Syyksi oli epäilty alapohjan huonoa 
tuuletusta, mutta todellisuus olikin hieman 
mutkikkaampi.

– Kiinteistö on rakennettu rinteeseen ja 
alkuperäisten kuvien mukaan alapohja oli 
täytetty maa-aineksilla. Näin ei kuitenkaan 
todellisuudessa ollut. Hajuongelmaan pu-
reuduttiin ensi kerran noin kolme vuotta 
sitten, kun yritimme lisätä alapohjan tuule-
tusta muutamilla läpivienneillä. Tällä emme 
kuitenkaan saaneet merkittävää muutosta 
aikaiseksi. Vuosi tämän jälkeen teetätimme 
sokkeliin tarkastusluukun, jonka myötä to-
dellinen ongelmakin saatiin selville. Kuvista 
poiketen alapohjaa ei talossa ollutkaan täy-
tetty, vaan se oli umpinaiseksi rakennettu 
avoin tila, jonka sisään oli jätetty valussa käy-
tetyt laudoitukset. Maasta nouseva kosteus 
ja merkittävä määrä rakennusjätettä mah-
dollistivat mikrobikasvustolle ihanteelliset 
kasvuolosuhteet, kertoo tekninen isännöit-
sijä Roy Johansson Heka Roihuvuori Oy:stä.

Ensin kuivaksi, sitten puhtaaksi
Tuoksun leviäminen alapohjasta porraskäy-
täviin oli selitettävissä rakennevuodoilla. 
Kiinteistöissä ei ole koneellista ilmanvaih-
toa, joten tuuletus varsinkin kesä aikaan on 
heikkoa ja näin ollen tuoksu käytävissä var-
sin huomattava.

– Ongelma liittyi vahvasti porrashuonei-
siin. Lähtökohtaisesti haluttiin alapohjan kos-
teus poistaa ennen kuin mitään muuta tehtäi-
siin. Se, että olisimme heti alkaneet poistattaa 
homeisia rakennusjätteitä, ei välttämättä olisi 
ollut ratkaisu koko ongelmaan. Asioissa, joissa 
oma osaaminen ei riitä, on syytä kääntyä am-
mattilaisen puoleen ja niinpä otinkin yhteyttä 
Suomen Terveysilmaan, kertoo Johansson.

Kosteuden poisto ja riittävä tuuletus
Aikaisemmin teetetty tarkastusluukku oli 
omiaan tilanteen havainnoimiseen. Rintee-
seen rakennetun kerrostalon alapohjaan 

Suuri osa Helsingin Roihuvuoren keskeisistä rakennuk-
sista on peräisin 1950- ja 1960-luvulta. Tältä aikakaudelta 
on myös vuonna 1964 rakennettu Prinsessakadulla sijait-
seva 5-kerroksinen kerrostalo.
Vuosia jatkuneelle ummehtuneelle tuoksulle löydettiin 
vihdoin syy ja ongelmalle ratkaisu.

Heka Roihuvuori Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ljungberg (vas.)  
ja tekninen isännöitsijä Roy Johansson.
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kosteus oli tullut joko kalliota pitkin valuen 
tai suoraan maaperästä. Ratkaisuna tässä 
olisi ollut poistaa kosteus ja varmistaa riit-
tävä tuuletus tulevaisuudessa unohtamatta 
kuitenkaan rakennusjätteiden hävittämistä.

– Asensimme talon alapohjaan VELCO 
APT-laitteiston keväällä 2013 ja tulokset 
ovat havaittavissa nopeasti. Kosteusantu-
rilla ohjattu laitteisto pysähtyy vasta, kun 
kosteusprosentti tilassa alittaa 40 %:n rajan. 
Maaperän kapillaariselle kosteudelle ei voi 
mitään, mutta tärkeintä on ettei kosteus jää 
alapohjaan. Nyt, kun alapohjaan on asennet-
tu VELCOn laitteisto, saa alapohja korvausil-
maa ja kosteaa ilmaa poistetaan tehokkaas-
ti. Lisäksi laitteisto poistaa radonia, kertoo 
Timo Muhonen Suomen Terveysilma Oy:stä.

Tapaus oli laatuaan ensimmäinen jo 30 
vuotta Roihuvuoren kiinteistöjen kanssa te-
kemisissä olleelle Johanssonille. Suurin osa 
Heka Roihuvuori Oy:n hallinnoimista kiin-
teistöistä on rakennettu 1990-luvun jälkeen 
tuulettuvilla alapohjilla – tosin vastaavat kiin-
teistöt ovat saaneet jo samanlaisen laitteiston.

Asiasta ilmoittaminen  
on edellytys parannuksille
Ihmiset tapaavat olla luonteeltaan usein sel-
laisia, ettei turhasta haluta valittaa. Tämän 
tyyppisten ongelmien osalta se voi olla ainoa 
tapa päästä ongelman lähteelle.

– Asukkaiden valveutuneisuus on hyvä 
asia, sillä se osoittaa heidän olevan kiinnos-
tuneita ympäristöstään. Kiinteistön omista-
ja tai edustaja ei kuitenkaan ole jatkuvasti 
läsnä, joten on tärkeää keskustella asioista. 
Vain sitä kautta niitä voidaan ratkaista. Ala-
pohjien kunnostustarpeiden selvittäminen 
otetaan mukaan peruskorjausohjelmaamme, 
kertoo Heka Roihuvuori Oy:n toimitusjohtaja 
Pekka Ljungberg.

Alapohja sisäilmaongelmien  
yksi yleisimpiä aiheuttajia
Sisäilmaongelmat tiedostetaan tänä päivänä 
selvästi paremmin kuin esimerkiksi 10 vuot-
ta sitten. Tyypillisin syy lähteä selvittämään 
ongelmia on, kun joku asukkaista tai kiin-

Velco-laitteisto tuo pysyvän ja edullisen 
ratkaisun alapohjien kosteusongelmiin
– Velcon-laitteisto on saavuttanut lyhyessä 
ajassa suurta kiinnostusta niin rivitalo kuin 
kerrostalopuolellakin, kertoo Timo Muho-
nen. – Myös monen omakotitalon alapohjaan 
on asennettu kyseinen laitteisto, mm. Tam-
pereen suuntaan. Asennustyö ei ole pääsään-
töisesti hankalaa eikä edes kallista, mutta työ 
vaatii kuitenkin sähköasennuksen/-miehen. 
Muutamalla tuhannella eurolla on päästy 
eroon kauan vaivanneesta asunto-osakeyh-
tiöitä vaivanneesta hajuongelmasta.

teistössä työskentelevä henkilö alkaa oireilla 
huonosta sisäilmasta johtuen.

– Suurin osa sisäilmaongelmista on läh-
töisin alapohjan kosteudesta. Suljettu tila on 
otollinen kosteudelle, kuten tässä alapohja, 
tai vaikkapa muovimaton alle jäänyt kos-
teus. Kosteuden hallinta on siis kaiken A ja 
O. Tähän liittyy vahvasti toimiva ilmanvaihto, 
jota tässäkin tapauksessa lähdettiin paran-
tamaan. Kohteeseen asennettu laitteisto on 
varmasti erinomainen ratkaisu alapohjassa 
vallinneiden olosuhteiden muuttamiseksi, 
kertoo toimitusjohtaja Keijo Tolonen Suo-
men Sisäilmakeskuksesta.

Alapohjan sisään oli jätetty valussa käytetyt laudoitukset.

Alapohjaan asennettu VELCO APT-laitteisto tuo sinne 
korvausilmaa ja poistaa kosteaa ilmaa sekä radonia.
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uusimaa ja länsi-Rannikko:
Energiapulssi Oy
Riku Ikonen, 0400-908 010
Pirkanmaa:
Insinööritoimisto Henri Mäkinen, 
020 734 4711

Lämpökuvauksia tekevät:

Teksti: Riku Ikonen   Kuva: Energiapulssi ja Rakentaja.fi

Lämpökuvaukset ovat yleistyneet viime 
vuosina mm. niissä taloyhtiöissä, jois-
sa ajankohtaiseksi on tulossa ikkuna- 

tai julkisivuremontti. Kuvauk sella voidaan 
varmistaa taloyhtiön todellinen remontoi-
mistarve, tarvittavien toimenpiteiden laa-
juus sekä varmistaa jo suoritetun korjauksen 
laatu. Suunnitteluvaiheessa toteutettu läm-
pökuvaus antaa taloyhtiön päättäjille tarvit-
tavaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Lämpökuvauksella kiinni ongelmiin
Lämpökuvaus on rakenteiden kunnon ja laa-
dun arviointiin tarkoitettu menetelmä. Läm-
pökamera kuvaa kohteen lähettämää lämpö-
säteilyä, jota kaikki rakennuksen pinnat lä-
hettävät. Kylmät, kuumat ja kosteat pinnat 
omaavat omanlaisen lämpösäteilyn ja ne nä-
kyvät selkeästi lämpökuvassa. Käyttökohtei-
ta kuvaukselle on siis monia.

Kunnon arvioinnin menetelmänä läm-
pökuvaus on kiistaton. Suomessa lämpöku-
vausta on käytetty ongelmien havainnointiin 
1970-luvulta lähtien paperitehtaissa, voima-
laitoksissa sekä suurjännitteisissä sähkölai-
teissa. Kiinteistön rakennusvirheet, kuten 
eristyksen puutteet tai virheet näkyvät kyl-
mempinä alueina rakennuksen sisäpinoilla. 
Lämpökuvaus on myös nopea menetelmä 
tutkia mm. suurien teollisuushallien huopa-
kattojen kuntoa tai kuljetinlinjojen satojen 
laakereiden lämpötiloja.

Kuvauksella laatua uudisrakentamiseen
Rakennusaikainen lämpökuvaus on merkittä-
västi vähentänyt takuukorjauksia ja lisännyt 
laadukasta rakentamista, sillä lämpökuvista 
saadaan luotettavia tuloksia jatkotoimenpi-
teiden suunnitteluun.

Ilmavuodot ovat yleisimpiä rakennusvir-
heitä, joiden takia asumisviihtyvyys laskee ja 
energiankulutus kasvaa. Vastaanotettaessa 
esim. taloyhtiön ikkunaremonttia voidaan 
lämpökuvista tarkastaa asennuksen ja eris-
tyksen onnistuminen.

Ammattilainen tulkitsee kuvat ja  
antaa kattavan raportin
Lämpöindeksi kertoo, mikä on hyväksyttä-
vä pintalämpötila rakennuksen vaipan sisä-

pinnalla suhteessa sisä- ja ulkolämpötilaan. 
Lämpökuvauksen jälkeen tulkinnanvaraisia 
korjauskohteita ei jää, vaan annetut ohjeet 
sekä määräykset antavat arvot, joihin verrata 
saatuja tuloksia. Kuvauksella saatuja lämpö-
kuvaustuloksia verrataan mm. rakentamis-
määräyskokoelman vaatimuksiin.

Tilaajalle jää tehdystä lämpökuvauksesta 
selkeä raportti digi- ja lämpökuvien kans-
sa. Oikein laaditusta raportista saa selkeän 
käsityksen rakennuksen ulkopintojen läm-
pöteknisestä toimivuudesta. Raportti an-
taa vastauksen, mihin korjaukset kannattaa 
kohdentaa.

Dokumentointi ostajan ja myyjän tukena
Rakennuksen osto- ja myyntitilanteessa osa-
puolet saavat luotettavaa tietoa sopiessaan 
kohteen hinnasta sekä hintaan vaikuttavista 
tekijöistä. Kiinteistössä esiintyvät viat eivät 
estä kaupantekoa, kun ne on mitattu ja arvi-
oitu luotettavasti. Lämpökuvaus käy doku-
menttina kaupanteon aikaisesta rakennuk-
sen kunnosta.

Jälkeenpäin tapahtuneet mahdolliset 
muutokset eivät johda korvausvaatimukseen 
myyjälle. Mahdollisessa rakenteen laadun 
todentamisessa lämpökuvaus käy mittaus-
tulosten ja kuvien kera oikeudessa lisäto-
distusmateriaalina arvioitaessa työn onnis-
tumista suhteessa rakentamismääräyksiin. 
Tilaajan tulee kuitenkin muistaa, että raken-
nus on aina yksilö ja kokonaisuus. Lämpöku-
vaaja tutkii kattavasti kohteen teknistä laa-
tua tehden tarvittaessa lisämittauksia muilla 
menetelmillä.

VTT Expert Services Oy pitää julkista listaa 
sertifioiduista lämpökuvaajista, jotka ovat 
osoittaneet osaamisensa koulutuksessa ja 
kokeissa.

Karkaako taloyhtiöstäsi 

lämpö?
Lämpöhäviöt ovat taloyhtiölle kustannuksia aiheuttavia ongelmia. 
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi on tarkoituksenmukaista koh-
distaa toimenpiteet oikeisiin paikkoihin.

Ilmavuoto lattianrajassa.
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Lisätietoa

Lue lisää sukitusmenetelmis-
tämme ja katso video: 
www.newliner.fi/palvelut.

Sisäpuolisten putkiremonttimenetelmien etuja ovat nopeus, 
kustannustehokkuus ja erittäin vähäinen asukkaille aiheutuva 
remonttihaitta verrattuna perinteisiin menetelmiin. Käytettä-

vä tekniikka valitaan putkien sijainnin ja ominaisuuksien mukaan.
Aiemmin ei ole ollut mahdollista tehdä ruiskuvalulla uusia put-

kia vanhojen muoviputkien sisään. Alalla on jo jonkin aikaa kaivattu 
vaihtoehtoja muoviputkien saneerauksiin.

Newliner Ruiskuvalu-menetelmä
Newliner Ruiskuvalu-menetelmä soveltuu kiinteistöjen sisäisiin vie-
märeihin, kuten valurauta-, muovi- ja betoniputkille, jotka ovat hal-
kaisijaltaan 50–200 mm. Newliner -ruiskuvalumenetelmällä vanhat 
putket ruiskuvaletaan lasihiutalevahvisteisella polyesterimuovimas-
salla tai polymeerimuovilla, joka kestää hyvin liuottimia ja happamia 
aineita sekä antaa pitkäaikaisen korroosiosuojan. Ruiskuvalu-mate-
riaalit eivät sisällä haitallista Bishphenol A:ta. Työ tehdään käsityö-
nä kameran avulla, jolloin asuntojen pintoja ei tarvitse purkaa eikä 
remontista synny pölyä tai roskaa. Vanhan putken sisälle muodostuu 
homogeeninen, uusi, itsekantava putki, jonka vetolujuus on 14MPa 
ISO 527-testin mukaan. Puhdistetut sekä ruiskuvaletut putket do-
kumentoidaan asiakkaalle NLIP-menetelmällä.

NewLiner sukitus -menetelmä
Newliner sukitus -menetelmä soveltuu pohjaviemäreiden sekä pys-
tylinjojen, kuten sadevesiputkien saneeraukseen. Myös viemärien 
pysty- ja haaralinjoja voidaan sukittaa. Sukitus sopii kaikille putki-
materiaaleille, kuten valurauta-, betoni- ja muoviputkille, jotka ovat 
halkaisijaltaan 42–300 mm. Materiaalina sukituksessa käytetään 
epoksihartsikyllästettyä muovipinnoitteista kuitusukkaa. Tasalaa-
tuisuuden varmistamiseksi NewLiner käyttää sukituskohteissaan 
ainoastaan tehdastekoisia yhdepaloja ja haarayhteitä.

Sukituksen lopputuloksena syntyy uudet, saumattomat ja itse-
kantavat putket, jotka ovat DIN EN ISO 1183-13:n -testin mukaan 
tiheydeltään 1,12 g/cm3. 

Pystysukitus
Pystysukitus on NewLinerille uusi menetelmä, jonka yhtiö otti käyt-
töönsä markkinoiden toiveesta. NewLiner on jo pitkään käyttänyt 
sukitusta muun muassa pohjaviemäreissä, mutta tarjoaa nyt myös 
pystyviemäreiden ja haaraviemäreiden sukituksen. Tilaajan toiveen 
mukaan kohteessa käytetään joko ruiskuvalua, sukitusta tai näiden 
yhdistelmää. NewLinerilta löytyy pystysukituksen tekemiseen erittäin 
hyvä ammattitaito ja lisäksi sillä on käytössään nykyaikainen laitteisto. 

Muoviputkien 
sisäpuoliset saneeraukset tekee NewLiner

NewLinerin kehittämällä ruiskuvalu- ja sukitusmenetelmällä 
saadaan aikaan nopeasti ja kustannustehokkaasti vanhoja  
putkia muotteina käyttäen uudenveroiset, itsekantavat ja  
saumattomat putket rikkomatta rakenteita.

 NewLiner-menetelmä on  
ympäristöystävällinen
– Kaikkia toimintaa koskevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan.
– Saneerauksen aikana ei synny poiskuljetettavaa purkujätettä 

eikä betoni- eikä asbestijätettä kaatopaikoille.
– Työvälineet ovat testattuja, kestäviä ja energiatehokkaita.
– Ruiskuvalumateriaalit eivät sisällä haitallista Bisphenol-A:ta, 

jolloin materiaalit sopivat hyvin asunnossa työskentelyyn.
– Newliner-menetelmät on hyväksytty vakuutuskorvausten piiriin 

ja ruiskuvalu-menetelmälle on myönnetty VTT:n sertifikaatti.
– Ssukitusmenetelmä on testattu myös Saksassa ja sillä on Deut-

ches Institut für Bautechnikin hyväksyntä. 
– Newliner isännöintiliiton kumppani, ja sillä on korkein luot-

toluokitus AAA.

Teksti: Minna Saha Kuvat: NewLiner Oy

Putken puhdistus eli rassaus. Putken pinnoitus eli ruiskuvalu.

Ruiskuvalun tai sukituksen lopputulokse-
na on putkisto, jonka putket ovat vahvat, 
saumattomat ja itsekantavat. Putkisto vi-
deokuvataan ja työvaiheet tallennetaan 
laatuprosessin mukaisesti.

Newliner sukitus -menetelmä.
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Helsingin tuomiokirkon 

katto on hyvissä käsissä

Pääkaupunkimme symboli ja ehkäpä koko 
Suomen tunnetuin rakennus, Helsingin  
tuomiokirkko, sai saneerauksen yhteydessä 
uuden sulanapitojärjestelmän. Tuomiokir-
kon katolle ja jalkaränneihin valittiin Enston 
OptiHeat -sulanapitoratkaisu turvaamaan 
rakennusta ja sen ympäristöä lumen ja jään 
aiheuttamilta vaurioilta.

Senaatintorin varrelle vuonna 1852 valmistunut Helsingin tuo-
miokirkko on eittämättä yksi Suomen tärkeimpiä maamerkke-
jä. Rakennukseen on kätketty satoja metrejä Enston OptiHeat 

-sulanapitokaapeleita ja -tarvikkeita, jotka edesauttavat historialli-
sen arvorakennuksen kunnossapitoa Pohjolan ankaran talven aikana.

Tuomiokirkon sadevesijärjestelmän sulanapito uusittiin kirkon 
perusteellisen restauroinnin ja ulkovaipan kunnostuksen yhteydes-
sä 1996–1999, mutta se jouduttiin uusimaan täysin vuonna 2012. 
Urakan toteutti kattosaneerauksiin erikoistunut Ten-Watt, joka on 
toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 1999.

Tuomiokirkon katto on rakennettu kolmeen tasoon, ja sen ison 
pinta-alan vuoksi kaapelin menekki oli suuri; sitä vedettiin kirkon 
katolle ja jalkaränneihin yhteensä 840 metriä.

Enston ratkaisu täyttää arvokohteen erityisvaatimukset
Helsingin tuomiokirkko on suosittu tapahtuma- ja turistikohde, ja 
sen ympäristössä kulkee päivittäin satoja ihmisiä. Tämä aiheutti sa-
neeraustöissä erityisjärjestelyjä. Asennuksessa oli otettava ympäristö 
huomioon erityisen tarkasti sekä käytettävä varovaisuutta ja huolel-
lisuutta. Asennustyöt haluttiinkin hoitaa mahdollisimman pikaises-
ti ja turvallisesti pois alta, ja helposti asennettava Enston OptiHeat 
tarjosi tähän hyvän mahdollisuuden.

Tuomiokirkon sulanapitoratkaisuksi valikoitui Enston OptiHeat 
15/30 -sulanapitokaapeli. ”Valinnan suurin syy oli tuotteen asen-
tamisen helppous, mikä oli olosuhteet huomioon ottaen erityisen 
tärkeää”, kertoo Ten-Wattin toimitusjohtaja Tero Aaltonen. ”Lisäksi 
Ensto pystyi tarjoamaan kaikki työtä varten tarvittavat asennustar-
vikkeet, mikä helpotti urakkaa huomattavasti.”

OptiHeat olikin kohteeseen optimaalinen ratkaisu. Itserajoittuvat 
OptiHeat-kaapelit voivat risteillä keskenään niiden tehon muuttuessa 
ympäristön lämpötilan mukaan kaapelin oman lämpötilan pysyessä 
vakiona. Ratkaisulla eliminoitiin tehokkaasti väärinmitoituksen ja 
sähköpiikkien syntymisen vaara.

Projektissa kaikki Tuomiokirkon kattorakenteiden ja sadevesi-
rännien vanhat ja halkeilleet sulanapitokaapelit vaihdettiin uusiin. 
Kaapelit vedettiin sadevesikaivoihin saakka taaten jäätymiseneston 
myös kaivojen ympäristössä.

Carl Ludwig Engelin ja Ernst Lohrmannin suunnittelema 
Helsingin tuomiokirkko on rakennettu vuosina 1830–1852. 
Uusklassista tyyliä edustava kivikirkko on tuomiokirkko-
seurakunnan ja Helsingin hiippakunnan pääkirkko. Siellä 
järjestetään vuosittain ekumeeniset valtiopäivien avajais- ja 
päättäjäisjumalanpalvelukset sekä itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus. Lisäksi se palvelee Helsingin yliopistoa ja muita 
korkeakouluja promootiojumalanpalveluksissa.

Tuomiokirkko on myös suosittu juhla-, konsertti- ja vih-
kikirkko. Vuosittaisia kävijöitä kirkossa ja sen tilaisuuksissa 
on noin 500 000 eri puolilta maailmaa. Suomen suurimpiin 
kuuluva, 1300-paikkainen kirkko on jumalanpalvelus- ja kon-
serttikäytössä viikon jokaisena päivänä.
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Luotettava sulanapito minimoi vahingot
Sulanapidon luotettavuus on tärkeää Pohjois-
maiden vaativissa sääolosuhteissa. Sulanapi-
to ehkäisee jäätyneiden putkien aiheuttamia 
vesivaurioita vesi- ja viemäriputkistojen ym-
päristössä, ja ulkoalueilla sen avulla pidetään 
kiinteistöjen kulkureitit turvallisina liikkua.

Sadevesijärjestelmien sulanapidolla eh-
käistään lämpötilavaihtelujen yhteydessä 
tapahtuvaa veden jäätymistä sadevesikou-
ruihin ja kattorakenteisiin. Raskaat jäämas-
sat vahingoittavat rakenteita ja voivat olla 
vaaraksi ympäristössä liikkuville.

”Sulanapidon puuttuminen ja huonosti 
toimiva sulanapito saattavat aiheuttaa vaka-
via kattovaurioita; peltien saumat kohoavat, 
syöksytorvet halkeavat ja aukeavat sekä sa-
devesikourut jäätyvät ja halkeavat aiheuttaen 
mittavia taloudellisia vahinkoja”, luettelee 
Ensto Building Technology -liiketoimintayk-
sikön aluemyyntipäällikkö Hannu Kukkonen. 
”Tämän takia kannattaa aina valita kohtee-
seen ja käyttötarkoitukseen optimoitu, laa-
dukas sulanapitoratkaisu ja suunnitella sen 
toteutus huolella.”

Aaltonen on Kukkosen kanssa samoilla 
linjoilla. ”Helsingin tuomiokirkon kaltaisissa 
suojelukohteissa sulanapidon luotettavuus on 
erityisen tärkeää, sillä katto- ja vesivahingot 
saattavat aiheuttaa peruuttamatonta vahin-
koa mittaamattoman arvokkaalle rakennuk-
selle ja sen sisältämille arvokalusteille ja -esi-
neille. Enston korkealaatuinen sulanapitorat-
kaisu oli tässä kohteessa ainoa oikea valinta.”

www.ensto.fi/kerrostalo

Lue lisää

Sulanapito lisää turvallisuutta kotikerrostalossakin

Enston sadevesijärjestel-
män turvallisuutta lisää-
vät sulanapitoratkaisut on 
suunniteltu Suomen vaa-
tiviin olosuhteisiin. Läm-
pökaapelit pitävät rännit 
ja räystäät sulina niin, et-
tei vesi pääse jäätymään ja 
aiheuttamaan vahinkoja 
ja vaaratilanteita. Jäiden 
voimasta huomaamatta 
rikkoutuneet rännit ai-
heuttavat myös usein kal-
liiksi tulevia kosteusvauri-
oita talon rakenteissa. Rä-
ystäistä roikkuvat ja putoi-
levat jääpuikot puolestaan 
uhkaavat jalankulkijoita. 
Sulanapito on ennalta eh-
käisevää kiinteistön kun-
nossapitoa.

Ränneihin ja räystäisiin 
asennettavien itserajoit-
tuvien lämmityskaapelei-
den teho muuttuu ulko-
lämpötilan mukaan: kyl-
memmällä ilmalla kaape-
lin teho on suurempi kuin 
lämpimämmällä. Kehitty-
neiden, energiaa säästä-
vien ohjauslaitteidemme 
avulla kaapelit lämpiävät 
tarpeen mukaan.



51Teksti: Marianne Junkkarinen   Kuvat: Icopal Oy

Icopal Katto Oy
liiketoimintajohtaja Petri Perta
puh. 020 7436 241, fipep@icopal.com

Lisätietoja:

Tarkastuksen ja korjaamisen tärkeyden ko-
rostaminen ei ole vain myyntimiesten puhetta 
vaan kyse on todellisesta riskistä. Esimerkiksi 
Espoossa lumenpudottajien tekemistä rei’istä 
aiheutuneet homevauriot ajoivat alakoulun 
oppilaat evakkoon remontin ajaksi tänä syk-
synä. Pahimmillaan pitkään sateille alttiina ol-
leen vaurioituneet katon korjauskustannukset 
nousevat satoihin tuhansiin euroihin.

Huoltoyhtiöt ostavat lumenpudotusta 
alihankintana
Jälkeenpäin on vaikea osoittaa että vauriot 
ovat tulleet juuri lumenpudotukseen käyte-
tyistä työkaluista ja työmenetelmistä joten 
korjauslasku jää usein taloyhtiön/asiakkaan 
maksettavaksi. Korjaamatta vahinkoja ei kan-
nata jättää, sillä mitä pidemmän aikaa vesikat-
teessa on reikä, sen laajempaa ja kalliimmin 
korjattavaa vahinkoa se saa aikaan. Katot ovat 
vielä lumesta vapaita joten vielä on mahdol-
lisuus tarkastaa edellisen talven mahdolliset 
vauriot ennen uuden lumen satamista.

Kiinteistönhuoltoyhtiöistäkin voi löytyä 
osaamista myös kattoalalta mutta kaikkea ei 
kannata tehdä itse. Varsin moni huoltoyhtiö os-
taa lumenpudotuspalvelut alihankintana katto-
alan ammattilaisilta. – Kiinteistönhuoltoyhtiöt 
ovat meille merkittävä asiakasryhmä, Petri Per-
ta kertoo. Erityisesti parina viime talvena huol-
toyhtiöt ovat käyttäneet runsaasti ulkopuolisia 

Taloyhtiöt ja kiinteistönomistajat, 

vaatikaa 
lumenpudottajalta 
takuu!

palveluita kun jo pelkästään väylien pitäminen 
lumesta puhtaana on vaatinut huoltoyhtiön 
omat resurssit lähes kokonaan. Erikoistunut 
yhteistyökumppani hoitaa erikoisosaamista 
vaativan työn varmasti ammattitaidolla taiteen 
sääntöjen mukaan ja huoltoyhtiö voi keskittyä 
päivittäisen kiinteistönhuollon hoitamiseen.

Näin varmistat lumenpudottajan  
luotettavuuden:
– Y-tunnus Osoitteessa ytj.fi voit yrityksen 

Y-tunnuksen avulla selvittää esimerkiksi sen 
kuinka kauan yritys on ollut olemassa. Pitkä 
historia toimialalla kertoo usein yrityksen 
ammattiosaamisesta ja luotettavuudesta.

– tilaajavastuu.fi Tilaajavastuulaki velvoit-
taa työn tilaajan selvittämään, että hänen 
sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmu-
kaiset velvoitteensa. Lailla pyritään har-
maan talouden torjuntaan ja sen tarkoituk-
sena on edistää yritysten välistä tasavertais-
ta kilpailua sekä työehtojen noudattamista.

– työturvallisuuskortti Katoilla työsken-
televillä tulee olla vihreä työturvallisuus-
kortti joka kertoo työntekijän saaneen 
asianmukaisen turvallisuuskoulutuksen 
katolla työskentelemistä varten.

– työturvallisuusselvitys Erityisen haasta-
vissa kohteissa vastuullinen yhteistyökump-
pani tekee työturvallisuusselvityksen ennen 
töihin ryhtymistä. Selvityksellä kartoitetaan 
mahdolliset riskit ja määritellään kuinka tur-
vallisuus työkohteessa varmistetaan.

– takuu Katon ennakkotarkastuksella ja lu-
menpudottajan myöntämällä työtakuulla 
varmistat että yhteistyökumppani kantaa 
vastuun luomenpudotustöiden yhteydessä 
katolle mahdollisesti aiheutuneista vahin-
goista.

Parin viime vuoden lumiset talvet houkut-
telivat lumenpudotusalalle monenlaisia 
yrittäjiä. Kun lunta tuli pitkään ja paljon, 

palveluita ostettiin sieltä mistä saatiin eikä 
palveluntarjoajan ammattitaidon ja vastuun 
perään osattu vielä kysellä. Jäljet ovat alka-
neet paljastua pikkuhiljaa: kirveillä, lapioilla 
ja vasaroilla hakatut reiät ovat tehneet pahaa 
jälkeä kattojen vedeneristyksissä. Virheisiin 
varautuminen kannattaa: katon ennakkotar-
kastus ja takuu varmistavat ettei taloyhtiö tai 
kiinteistön omistaja itse joudu maksajaksi lu-
menpudottajien tekemistä vaurioista.

– Jos katolta löytyy aiempien talvien lu-
menpudotusten jäljiltä reikiä, on ensiarvoi-
sen tärkeää saada ne mahdollisimman no-
peasti korjattua ja ehkäistä rakenteiden lisä-
vauriot, opastaa kattotöihin erikoistuneen 
Icopal Katto Oy:n huoltoliiketoiminnasta 
vastaava johtaja Petri Perta. - Hankalimmissa 
tapauksissa on syytä tehdä rakenneavaus ja 
tutkia onko homevaurioita jo syntynyt. Pie-
niä paikkauksia ehtii tehdä niin pitkään kun 
katoilla ei ole lunta, mutta suuremmat re-
montit jäänevät tulevaan kevääseen. Vaikka 
katto vaatisikin laajempaa korjausta, voimme 
silti ottaa hoidettavaksemme lumenpudotuk-
sen ja myöntää työlle takuun, Petri Perta sa-
noo. – Korjaamme tarkastuksessa havaitun 
vaurion väliaikaisella paikalla ja pysyvä kor-
jaus tehdään keväällä kun lumi on sulanut.
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Onko taloyhtiössä katto 

remontin vai huollon 
tarpeessa?

Mistä tietää, onko katto kunnossa?
Katto, kuten talo muutenkin, on hyvä tar-
kistaa säännöllisin väliajoin. Perussuosituk-
semme on, että katolla käydään ainakin kaksi 
kertaa vuodessa tarkistamassa katon kunto. 
Kattoa kannattaa silloin katsoa tarkemmin: 
Ovatko saumat kunnossa, ovatko läpiviennit, 
ruuvit ja liitokset kunnolla kiinni? Katon on 
oltava joka kohdasta ehjä ja tiivis. Myös kat-

Katon tehtävänä on suojata kotia ja sen rakenteita, joten sen kunnosta kan-
nattaa huolehtia. Tarvitseeko katto vain huoltoa vai kannattaako se vaihtaa 
kokonaan uuteen, kannattaa kysyä suoraan Ruukin asiantuntijoilta. Olemme 
keränneet tähän artikkeliin muutamia vinkkejä ja ohjeita taloyhtiöille, jotka 
harkitsevat kattoremonttia tai joiden katto tarvitsee huoltoa.

toturvatuotteiden on oltava asianmukaisessa 
kunnossa. Ja kaikkea ei tarvitse itse tietää, 
asiantuntijoiden apua kannattaa kysyä tilan-
teissa, joissa itse on epävarma.

Milloin katto pitää vaihtaa uuteen?
Selvin merkki katon kunnostustarpeesta on 
vesivuoto suoraan sisään tai rakenteisiin. 
Tämä koskee sekä sade- että sulamisvesiä, 

jotka katon toimiessa normaalisti kulkeu-
tuvat katolta rakennuksen ulkopuolelle tai 
hallitusti sadevesijärjestelmän kautta vie-
märöintiin. Vuotojen tarkistuksessa kriitti-
simpiä paikkoja ovat läpivientien juuret ja 
paikat, joihin vesi voi jäädä seisomaan. Toi-
nen selkeä korjaustarvetta aiheuttava tekijä 
on katon huono tuulettuvuus, joka helposti 
jättää liikaa kosteutta katon alapuolelle. Pit-
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•	 vanhan	katteen	purku
•	 vesikate	tarvikkeineen
•	 saneerauskiinnike	oikaisuun
•	 alusrakenteet
•	 aluskate
•	 sadevesijärjestelmä
•	 kattoturvatuotteet
•	 asennus
•	 jätteiden	poiskuljetus	ja	jälkien	korjaus
•	 lopputarkastus/luovutus
•	 ei	etukäteismaksuja,	lasku	luovutuksen	jälkeen
•	 kotitalousvähennyserittely	laskussa
•	 rahoituksen	tarvittaessa
•	 tuotteet	ja	asennus	yhdeltä	toimittajalta

Ruukin kattopaketti sisältää kaiken katonremontointiin tarvittavan

källä aikavälillä se saattaa vahingoittaa raken-
teita. On erittäin tärkeää, että alusrakenteet 
säilyvät kuivina ja että ilman kierto on järjes-
tetty siten, että ilma pääsee kulkemaan koko 
katon alla sekä sisään että ulos. Myös katon 
ulkonäkö kertoo paljon. Tästä syystä onkin 
tärkeää tarkistaa säännöllisesti kaikki kiin-
nikkeet ja niiden tiiviys. Lisäksi, jos katossa 
on selkeitä painaumia, saattaa se olla merkki 
liian heikoista kantavista rakenteista tai nii-
den vaurioista. Tällaisissa tapauksissa painu-
misen syy on hyvä tarkistaa pikimmiten suu-
rempien vaurioiden välttämiseksi.

Jos kattoremontti on ajankohtainen,  
miten toimin?
Helpoimmalla pääset ottamalla suoraan yh-
teyttä Ruukin asiantuntijoihin ja sopimal-
la tapaamisen heidän kanssaan. Näin saat 
luotettavalta taholta tarjouksen remontis-
ta kokonaispakettina, johon kuuluu kaikki 
vanhan katon purusta loppusiivoukseen. Sa-
malla suunnitelma sisältää tarkan aikatau-
lun lisäksi tietoa asukkaiden tiedottamises-
ta itse remontin aikana. Tämä on tärkeä osa 
suunnitelmaa jo siitä syystä, että asukkaat 
ovat tietoisia remontin kulusta ja voivat tar-
vittaessa helposti antaa palautetta myös re-
montin aikana.

Miksi valitsisin teräskaton?
Ruukin teräskatteet, pystysaumakate Classic 
sekä muotokatteet Elite ja Tiilikainen, ovat 
suosittuja sekä uudisrakentajien että vesi-
katon korjaajien keskuudessa. Jo 50 vuoden 
kokemuksella suomalaisesta teräksestä val-

mistetut katot ovat erittäin mittatarkkoja 
ja kestäviä. Teräskatteille ominaiset kevyet 
alus- ja kattorakenteet merkitsevät säästöjä 
myös materiaaleissa ja asennustyössä. Teräs-
katto on tiivis ja värivaihtoehtoja on paljon. 
Sadevesijärjestelmä ja Kattomestarilta kat-
toturvatuotteet täydentävät kokonaisuuden 
toimivaksi.

Onko uusitulla katolla takuuta?
Kyllä on, ehdottomasti. Tuotetakuumme on 
erittäin kattava ja se on määritelty pinnoit-
teiden mukaisesti. Tuotekohtaiset takuut 
kannattaa varmistaa aina. Takuumme kat-
taa pinnoitteen sekä esteettisen että tekni-
sen takuun.
Esteettinen takuu kattaa pinnoitteen hilsei-
lyn, säröilyn ja irtoamisen tuotteen pinnalta 
sekä värissä tapahtuvat merkittävät ja epä-
tasaiset muutokset. Tekninen takuu kattaa 
tuotteen puhkiruostumisen niin, ettei kor-
roosio muodosta reikiä tuotteen tasaiseen 
pintaan. Lisäksi takuu koskee kaikkia tuot-
teiden pinnoitteiden laatuun liittyviä val-
mistusvirheitä. Ostaessasi Ruukin kattopa-
ketin asennettuna, saat myös asennustyölle 
takuun. Tarkat tuote- ja takuutiedot löytyvät 
myös nettisivuiltamme www.ruukkikatot.fi.

Puh. 020 5911
tai sähköpostitse:
kattoremontit@ruukki.com
www.ruukkikatot.fi

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Tiesitkö, että teräs on tutkimusten 
mukaan yleisin valinta kattoremontti-
kohteissa. Teräksen puolesta puhuvat 
useat malli- ja värivaihtoehdot, keveys, 
pitkäikäisyys ja kierrätettävyys.

asennuspalvelu
•	 nimetyt	projektipäälliköt	

vastaavat kohteesta
•	 koulutetut	ja	ammattitai-

toiset asentajat
•	 usealla	asentajalla	henki-

lösertifikaatti
•	 työturvallisuus	yhteinen	

asia
•	 jatkuva	 työmenetelmien	

kehitys
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Eristekerroksen uusiminen  
järkevä ratkaisu
Espoon Haukilahden rantaa kiertävän Mell-
stenintien varrella sijaitseva 16 huoneiston 
rivitaloyhtiö katsoi kattoremontin ajankoh-
taiseksi vesikaton ongelmien takia. Vuonna 
1972 valmistuneessa Asunto Oy Meritan-
huassa on kolme kaksikerroksista rivitaloa, 
joissa on ajalle tyypillinen bitumikermieris-
teellä päällystetty tasakatto. 

”Katto oli ikääntynyt, ja siinä oli havaitta-
vissa kaadoissa ongelmia, jolloin vesi jäi sei-
somaan katolle lätäköihin. Vuosien varrella 
katolla oli ollut muutamia vuotoja, jotka oli 
korjattu paikallisesti”, rakennesuunnittelija, 
DI Henrik Svartström Insinööritoimisto Aaro 
Kohonen Oy:stä sanoo. 

Energiakorjaukset 
yleistyvät kattoremonttien yhteydessä

Alun perin taloyhtiö aikoi kattoremontis-
sa korjata pelkästään kallistukset kuntoon ja 
uusia bitumikatteen, mutta kattorakenteen 
kunnon selvittäminen osoitti vaurioita, jotka 
edellyttivät laajempaa korjausta. 

”Alun perin lämmöneristettä ei ollut tar-
koitus vaihtaa. Kattorakennetta avattaes-
sa vanhassa eristeessä havaittiin kuitenkin 
pieneläinten aiheuttamia vaurioita, joiden 
takia ainakin osa eristeistä ja rakenteista 
jouduttaisiin vaihtamaan. Tällöin nousi esille 
myös kysymys lämmöneristävyyden paranta-
misesta, minkä avulla korjauksen kustannuk-
sia voidaan saada energiansäästöinä takaisin 
tulevina vuosina”, Svartström sanoo. 

Osa katosta oli eristetty pehmeällä vil-
laeristeellä ja osa puhallusvillalla. Uudeksi 

Espoon Haukilahdessa sijaitsevan rivitalon kattoremontissa päädyttiin 
pelkän vesikatteen uusimisen sijaan vaihtamaan vanhat lämmöneristeet 
energiatehokkaisiin SPU Eristeisiin, jolloin remontilla saavutetaan myös 
säästöä energiakustannuksissa.

lämmöneristeeksi valittiin tehokas polyure-
taaninen SPU Eriste. 

”Vaihtoehtona oli puhallusvilla, mutta 
SPU AL -eristeellä saavutetaan ohuemmal-
la ratkaisulla nykyaikaiset energiavaatimuk-
set täyttävä rakenne. Kattorakenteeseen jää 
tällöin riittävästi tilaa myös kosteusteknisen 
toimivuuden varmistamisen kannalta tärkeäl-
le tuuletukselle”, Henrik Svartström sanoo. 

SPU Eriste toimii myös höyrynsulkuna
Polyuretaanieristeen hyvä ilmatiiveys var-
mistaa myös osaltaan rakenteen kosteustek-
nistä toimintaa.

”SPU AL -eristeellä saadaan samalla ker-
taa toteutettua rakenteen höyrynsulku. Jos 
eristeenä käytettäisiin villaeristettä, voisi 
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”Lämmöneristeenä ollut 200 mm:n villa ei 
vastaa tämän päivän vaatimuksia. Sen vaihta-
minen kahteen sadan mm:n SPU Eristeeseen 
parantaa katon lämmöneristävyyttä merkit-
tävästi”, Sarttila sanoo. 

Hän uskoo polyuretaanin käytön lisäänty-
vän kattokorjauksissa samalla kun energia-
määräyksiä kiristetään ja asukkaat alkavat it-
sekin yhä yleisemmin vaatia energiatalouden 
parantamista remonttien yhteydessä. 

”Etenkin tasakatoissa tilaa on yleensä vä-
hän, eikä katon korkeutta tai muotoa haluta 
monesti lähteä muuttamaan. Lämmöneris-
teen vaihtaminen tehokkaampaan on tällöin 
luonteva ratkaisu”, Sarttila sanoo. 

Ilmatiiviys tärkeä osa energiatehokkuutta
Rakennesuunnittelijan tavoin Jari Sarttila 
pitää tärkeänä etuna myös polyuretaanieris-
teen hyvää ilmatiiviyttä. 

”Kun SPU Eristeiden saumat vaahdote-
taan polyuretaanisella saumavaahdolla, ra-
kenteesta tulee erittäin ilmatiivis”, Sarttila 
sanoo. 

Hyvä ilmatiiviys on keskeinen osa energia-
taloutta. Ilmavuotojen mukana menee aina 
energiaa suoraan harakoille.

”Tässä kohteessa päädyttiin tekemään 
koko purku- ja asennustyö sääsuojan alla, 
mutta yleensä työmaat ovat säiden armoil-
la, jolloin varastoinnissa ja asennuksessa on 
etua siitä, ettei polyuretaanieriste ime itseen-
sä kosteutta”, Jari Sarttila sanoo. 

Katon kokonaispinta-ala on noin 2100 
m2. Sarttilalla oli työmaalla omia ja aliura-
koitsijoiden työntekijöitä noin kymmenen 
henkeä. Korjaustyö käynnistyi elokuussa ja 
viranomaistarkastus oli vuoden vaihteessa. 
Räystäslautojen maalauksia ja muita viimeis-
telytöitä tehdään vielä keväällä paremmissa 
sääoloissa. 

”Ennen kuin koko katto päätettiin avata 
ja lämmöneristeet vaihtaa, työn piti valmis-
tua joulukuun puolivälissä. Kun alun perin 
suunniteltu vesikattokorjaus laajeni myös 
lämmöneristyksen parantamiseksi, valmis-
tumisen aikataulu siirtyi vuoden 2013 puo-
lelle”, Sarttila sanoo.

Naapurisovun säilyttävä ratkaisu
Olli-Pekka Filatov Isännöintipalvelu Priman 
Oy:stä kertoo taloyhtiön hallituksen keskus-
telleen erilaisista korjausvaihtoehdoista sen 
jälkeen kun kattorakenteista oli paljastunut 
kosteusvaurioita ja jyrsijöiden jälkiä. 

”Taloyhtiö päätyi parantamaan kattore-
montin yhteydessä lämmöneristävyyttä sekä 
rakennesuunnittelijan että urakan valvojan 
suosituksesta”, Filatov sanoo.

”Reilun tuuletustilan säilyminen polyu-
retaanieristeen hyvän lämmöneristävyyden 
lisäksi oli yksi tekijä joka painoi lämmöneris-
teen valinnassa. Löysimme kattoremonttiin 
ratkaisun johon kaikki voivat olla tyytyväi-
siä”, Olli-Pekka Filatov sanoo.

– SPU-polyuretaanilla saavutetaan tehokas lämmöneristys pienillä eristepaksuuksilla
– eivät vety, kutistu, lahoa tai homehdu ja niiden lämmöneristysominaisuudet säilyvät 

muuttumattomina vuosien saatossa
– ovat myös paloturvallisia ja niiden toimivuus on todettu useissa puolueettomissa tut-

kimuksissa. (Tampereen teknillinen yliopisto TTY ja Valtion teknillinen tutkimus-
keskus VTT)

– ovat CE-tuotemerkittyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu
– eristelevyt soveltuvat erinomaisesti matala- passiivi- ja nollaenergiarakennuksien 

eristeratkaisuksi.

Tehokas eristysratkaisu energia tehokkuuden parantamiseen SPU Eristeillä

höyrynsulun tiiviyden varmistaa vain asenta-
malla uuden höyrynsulun kattokannattajien 
alapuolelle, mikä vaatisi alakaton purkamista 
ja uusimista”, Svartström sanoo. 

Kattokorjauksen pääurakoitsija on Eris-
tysliike Sarttila Oy. Toimitusjohtaja Jari Sart-
tila kertoo, että kattorakenteiden avaaminen 
paljasti useissa kohdissa vesivuotojen ai heut-
tamia kosteus- ja homevaurioita. Paikallisen 
vaurioiden korjaamisen ja lämmöneristeiden 
vaihdon sijaan taloyhtiö päätyi koko läm-
mön eristyksen uusimiseen. 
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Laadukkaat ratkaisut

ilmanvaihto-ongelmiin!
Ilmanvaihtourakointi –  
teollisuudesta pientaloihin
Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä raken-
nuksen kunnolle että ihmisten hyvinvoinnil-
le. Raitis ilma sekä kotona että työpaikalla 
kuuluu nykyaikaan. Oikein toteutettu ilman-
vaihto on energiatehokasta.

Eskon Oy palvelee asiakkaitaan ilman-
vaihtoasioissa monipuolisesti ja pitkällä ko-
kemuksella. Asiakkaita ovat niin teollisuus, 
ravintolat, koulut, päiväkodit ja asunto-osa-
keyhtiöt kuin pientalojen asukkaatkin.

Ilmanvaihtourakointia luotettavasti ja 
joustavasti, vuosien kokemuksella!
– ilmanvaihtojärjestelmien asennukset ja 

puhdistukset
– ilmanvaihtojärjestelmien säätö-, mittaus- 

ja huoltotyöt sekä painekokeet
– ilmanvaihtokoneiden saneeraukset
– korvausilmaventtiilien asennukset
– hormistojen kartoitukset ja tutkimukset 

myös suunnittelijoille. Tarvittaessa video-
kuvaamme hormit ja annamme raportin 
niiden kunnosta.

– suunnittelutyöt
– toimintatarkastukset.

Hormien kunnostukseen valitaan sopiva 
menetelmä tapauskohtaisesti. Eskon kun-
nostaa hormit joko taipuisalla Mordax-te-
räsputkella, Mordax-massauksella tai Furan-
Flex-sukituksella.

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

Mekaaniset Rotorvent ja  
Rotorvent Mini -savuimurit ratkaisevat 
vastavirtausongelmat
Rotorvent sopii kaikille polttoaineille: hiili, 
puu, kaasu, öljy ja savuttomat polttoaineet. 
Rotorventin sovellettu tekninen muotoilu ja 
kiinnitysmenetelmä tekevät haponkestäväs-

Mekaaniset hormi-imurit ilmanvaihtoon – lisää vetoa ilmanpoistoon
Toimiakseen ilmanvaihtojärjestelmä tarvitsee sekä uutta tuloilmaa että poistohormin, joka 
vetää käytetyn ilman ulos. Aina ei hormin oma veto riitä. Tuulenvoimalla toimiva ekologinen 
hormi-imuri tehostaa poistohormin imua sähköä käyttämättä.

Hormi-imuri pyörii herkästi pienelläkin tuulenvireellä ja se sopii hyvin sekä asuin- ja mök-
kikäyttöön että veneeseen ja ulkokäymälään.

koot:
– Galvanoitu: varastokoot 100–300 mm, saatavilla 500 mm saakka
– Rosteri: varastokoot 100–300 mm

Poistokammiot räätälöidään verstaassamme piipun koon ja hormien mukaan. Eskon on 
saanut hyvin positiivista palautetta paikoista, joihin näitä on asennettu. Ilmanvaihto kiertää 
paljon paremmin näissä kohteissa ja asunnoissa on aivan konkreettisesti havaittavissa, että si-
säilman laatu paranee.

tä teräksestä valmistetusta savuimurista erit-
täin kestävän. Lapojen muotoilun ansiosta 
savuhormiin syntyy tehokas veto.

Kantaosansa ansiosta Rotorvent sopii 
kaikkiin 80–250 mm hormeihin ja piippuihin. 
Rotorvent Mini puolestaan sopii 80–180 mm 
piippuihin. Kumpikin malli voidaan asentaa 
kiinteästi ja Rotorvent myös lisävarusteena 
saatavan avauskauluksen kanssa. Testattu 
”koukkupultti” -mekanismi varmistaa lu-
jan kiinnityksen ja kantaosan ruuvin reikiä 
voidaan käyttää lisävarmistuksena tai kiin-
nitettäessä tasaiseen alustaan. Rotorventin 
lapojen muotoilu estää veden kulkeutumisen 
hormiin. Kaksi laakeria on vesitiiviisti kote-
loitu ja voideltu korkeita lämpötiloja kestä-
vällä rasvalla, joten sen suorituskyky säilyy 
hyvänä vuosienkin saatossa. Se on testattu 
–20…200 ºC lämpötilassa.

Eskonilta myös sähkötoimiset savuimurit 
asennettuina!

Teksti: Katariina Hakala   Kuva: Eskon Oy
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Lakiuudistuksella pyritään edistämään rakennustuotteiden va-
paata liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. Merkintämuu-
toksen yhteydessä yhdenmukaistettiin myös turvallisuusvaa-

timuksia. Muutoksella on monia positiivisia vaikutuksia, koska ai-
nakin pääsääntöisesti tuotteiden vaatimukset ja sitä kautta myös 
laatu paranee. 

Tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen on tarjolla 
useita eri vaihtoehtoja. Tyyppihyväksyntämenettely pysyy ennallaan. 
Tuotteille, joille on olemassa harmonisoitu EN standardi, vaaditaan 
CE-merkintä. Tuotehyväksyntälaissa mainituille tuotteille vaaditaan 
varmennustodistus ja muut tuotteet vaativat vähintään ulkopuolisen 
laadunvalvontasopimuksen. 

Merkintämuutoksella on konkreettisia vaikutuksia moniin tuot-
teisiin. Kattoturvatuotteiden osalta suurin muutos koskee sinkittyjä 
tuotteita. Esimerkiksi kattosiltoja, kattoportaita tai kattotikkaita ei 
saa enää 1.7.2013 lähtien myydä tai asentaa sinkittyinä, koska sin-
kittyjä tuotteita ei voida CE-merkitä. 

Vesivekin tuotteet 
täyttävät uuden  

CE-merkintämuutoksen vaatimukset

Inspecta ja VTT tekevät tuotteille alkutestauksen ja tuotteet val-
mistava yritys päättää itse, käyttääkö se tuotteissansa CE- merkin-
tää vai ei. Merkinnän luvallisuutta valvoo Turvatekniikan keskus ja 
tarkastuksia tullaan tekemään. Paikallisella tasolla vastuu tarkastuk-
sista on todennäköisesti kuntien rakennustarkastajilla. Tuotevastuu 
kuitenkin on aina myyjällä ja myös rakennuttajalla.

Valitettavasti liian moni toimija rakennusalalla ei ole vieläkään 
perillä tulevista vaatimuksista. Tälläkin hetkellä tehdään sopimuk-
sia syksyn kohteista ja mukana on varmasti tuotteita, jotka eivät lä-
päisekään uusia vaatimuksia. Vesivekin pulveripolttomaalatut kat-
toturvatuotteet täyttävät myös uudet rakennustuotteille asetetut 
vaatimukset, ne ovat turvallisia käyttää, niillä on kattava takuu ja 
tilaaja saa ne asennettuina. 

Kannattaa muistaa VESIVEK ja unohtaa kaikki CE-merkintähuo-
let, me huolehdimme niistä!

Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttui pakol-
liseksi 1.7.2013. Asetus koskee sarjavalmisteisia, 
myyntiin valmistettavia kiinteitä rakennustuottei-
ta. Kaikkia tuotteita ei CE-merkitä, vaan osalle tulee 
uusia vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen tar-
koitettuja tapoja, kuten esim. varmennustodistus.
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Takuulla 

kestävä katto
Järvenpääläisessä rivitaloyhtiössä vaihdettiin jo rapistuneet 
Vartti-katot kestävään Ormax Protector +:aan. Kattoremontti 
sujui varsin lumisesta keväästä huolimatta kiitettävästi.

As. Oy Järvenpään Koivusaari näyttää 
kesäisenä iltapäivänä oikealta idylliltä. 
Vuonna 1985 rakennettu yhtiö koos-

tuu kahdeksasta, 4-6 asunnon rivitalosta. Ne 
on ryhmitelty suurelle, lähes 12 900 neliön 
tontille luontevasti kaartuen ja muodostuvat 
rauhallisia piha-alueita. Asuntoja yhtiössä 
on 44, aina 37:n neliön yksiöistä 65:n neli-
ön kolmioihin.

Vaikkakaan yhtiö ei ole vielä vanha, al-
kuperäisiä asukkaita sen puutarhamaisesta 
ympäristöstä on nauttimassa vain muuta-
mia. Uusiin tulokkaisiin kuuluu myös halli-
tuksen puheenjohtaja Matti Toivanen, joka 
muutti vaimonsa ja kahden kissansa kans-
sa yhtiöön kaksi vuotta sitten. Matti kertoo 
olevansa tyypillinen asukas, sillä hän on jo 
periaatteessa eläkkeellä. – Täällä asuu paljon 
eläkeläisiä ja pian eläkkeelle siirtyviä, mutta 
myös sinkkuja ja nuoria pareja. Lapsiperheille 
asunnot käyvät pian ahtaaksi, hän selittää.

Monien sisäpihojen kukkivan vehreyden 
syyksi paljastuu innostuksen lisäksi aika, jota 
eläkeläisillä on harrastukseensa käyttää. In-
nokkaita viherpeukaloita taitaa myös houku-
tella asukkaiksi muiden antama malli ja tietysti 
rakennusten ryhmittelyn asunnoille tarjoamat 
suojaisat sisäpihat, jotka jokainen voi laittaa 
mielensä mukaan miten hienoon malliin tahan-
sa. Toivasten piha on kaunis kuin kukkanen.

Yhteiset pihat hoidetaan vuoroperiaat-
teella rakennuksittain. Näin ruohon leikkuu 

tavilla, rakennuksiin oli valittava uusi katto-
materiaali. Vaihtoehtoja oli runsaasti, sillä 
kaava tai kattorakenne ei rajoittanut valin-
nanvapautta.

–Kyselimme kokemuksia vastaavista rivi-
talokohteiden remonteista ja paneuduimme 
materiaalien ominaisuuksiin. Materiaalin 
kestävyys nousi etusijalle. Osaa hiljaiseen 
kuitusementtikattoon tottuneista asukkaista 
epäilytti peltikaton aiheuttamat äänet tuulel-
la tai sateella, Matti Toivanen lisää.

Erilaisia vaihtoehtoja pyöriteltiin myös 
valvojana toimineen Tauno Mäen kanssa.

Kattohuopa putosi keskustelusta ensim-
mäisenä juuri kestävyysnäkökohtien vuoksi. 
Tiilikattoon päädyttiin kestävyyden, huolto-
vapauden ja hiljaisuuden vuoksi. Valvoja kar-
toitti materiaalien hintoja budjetointia var-
ten ja lähetti urakoitsijoille tarjouspyynnöt. 
– Kattotiili ei suinkaan ollut halvin vaihto-
ehto, mutta halusimme sen silti, Matti Toi-
vanen kertoo.

Monierin Ormax Protector + -kattotiilen 
30 vuoden takuu oli vakuuttava suositus. Yh-
tiön Orimattilan Pennalan tehtaalla valmis-
tettujen Protector + -betonikattotiilien värit 
pysyvät erittäin pitkään haalistumattomina 
kestävyyttä lisäävän ja uv-säteilyltä suojaa-
van erikoispinnoitteen ansiosta. Pinnoitteen 
ansiosta tiilikatto on myös erittäin vaivaton 
huoltaa, sillä tiilen pinta hylkii tehokkaasti 
likaa ja kasvullisuutta.

Järvenpääläisen rivitaloyhtiön katot vaihdettiin keväällä 2013.

osuu kohdalle kerran kuukaudessa tai kuu-
den viikon välein.

Hyvin pidetty
As. Oy Järvenpään Koivusaari on hyvin pi-
detty yhtiö, jossa tarvittavat remontit ja pe-
rusparannukset on tehty suunnitelmallises-
ti ja ajoissa. Suurempi piharemontti pinta-
vesien poistoineen yhtiössä tehtiin viitisen 
vuotta sitten, jolloin myös kuntoväylät kun-
nostettiin. Talojen puiset julkisivut maalat-
tiin vuonna 1996 ka korvausilmaventtiilit 
asennettiin asuntoihin vuonna 2005.

Kesään 2013 saakka As. Oy Järvenpään 
Koivusaaren viehätystä himmensivät vain 
jo hyvin pahasti kulahtamaan päässeet alku-
peräiset kuitusementtiset Varttikatot. Alku-
peräisestä mustasta väristä ei ollut enää tie-
toakaan. Katelevyihin ilmestyneitä halkea-
mia oli jo jouduttu korjailemaan. – Vuonna 
2011 tehty vesikatteen kuntoarvio vahvisti, 
että katto oli tullut tiensä päähän. Halkea-
mat ovat aina vaarallisia, sillä niiden kautta 
yläpohjarakenteisiin pääsee vettä. Kattoa ei 
voinut edes enää korjailla rikkoutuneita le-
vyjä vaihtamalla, sillä niitä ei enää ole mark-
kinoilla, Matti Toivanen kertoo.

Kestävään tiilikattoon
Oli selvää, että katto oli uusittava. Koska 
vastaavaa materiaalia ei olisi ollut edes saa-

Vartti oli hyvin suosittu kate niin omakotitaloissa kuin asuinkerrostaloissakin erityisesti 
vuosina 1973-85, jolloin sitä asennettiin keskimäärin 1,5 miljoonaa neliötä vuodessa. Nyt 
nämä katot ovat tulleet vaihtoikään. Kuvassa As. Oy Järvenpään Koivusaaren Vartti-ka-
tot syksyllä 2012. Kuva: Suomen KattoCenter Oy.

As. Oy Järvenpään Koivusaari koostuu kahdeksasta, 
polveillen tontilleen ryhmitellystä rakennuksesta.
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saavutetaan yleensä työmaalla kokemuksen 
karttuessa. Toisaalta Ormax Protector + - ja 
uudelle pohjoisiin olosuhteisiin kehitetyl-
le Ormax Polar-betonikattotiilelle myöntä-
mämme 30 vuoden pitkä takuu edellyttää, 
että katto on asennettu oikein, myyntijoh-
taja Kim Henriksson painottaa.

Kattorakenteiden kosteusongelmien syy-
nä ovat rikkoutuneen katemateriaalin ohella 
valitettavan usein asennuksessa tehdyt vir-
heet, joiden vuoksi esimerkiksi huonosti tii-
vistetyistä läpivienneistä pääsee sadevettä 
kattorakenteisiin. Vuosien mittaan pienes-
täkin tihkusta kertyy muhiva homeongelma.
Monier edellyttää nykyisin asennusurakoit-
sijoilta myös RALA-pätevyyttä. Rakentami-
sen Laatu RALA ry kerää ja ylläpitää tietoa 
alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille 
pätevyyksiä ja luokituksia. RALA-pätevyyden 
edellytyksenä on riittävä tekninen osaami-
nen ja riittävät resurssit, yhteiskunnallisten 
velvoitteiden hoitaminen sekä kunnossa ole-
vat tilinpäätöstiedot.

Lopullinen päätös kattoremontista tehtiin 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa 
2012. Urakkaan kuuluivat vesikaton, aluskat-
teen, räystäskourujen ja syöksytorvien uu-
siminen sekä yläpohjan lisälämmöneristys, 
joka on järkevä talon energiatehokkuuden 
kasvattamiseksi toteuttaa aina, kun yläpohja-
rakenteessa puhalluseristeelle on tilaa. Katto-
remontin yhteydessä kattorakenteita voidaan 
myös tarpeen vaatiessa kätevästi korottaa, 
jotta tilaa saadaan riittävästi lisälämmöneris-
tystä varten. Remontin yhteydessä päätettiin 
myös hankkia kulkusillat ja lumiesteet, joita 
katoilla ei aikaisemmin ollutkaan.

Onnistunut urakka
Remontti käynnistyi maaliskuun alussa, kun 
lunta oli niin maassa kuin katollakin vielä 
rutkasti. Kun paksu lumikerros saatiin ka-
tolta poistettua, kirkas kevätaurinko onneksi 
sulatti loput vauhdilla. Muutoinkin säät oli-
vat suotuisat ja kevät kuiva. – Varaudumme 
toki peittämään rakenteet sateen sattues-
sa, vakuuttaa Suomen KattoCenterin katto-
asiantuntija Timo Arttola. Huonoilla keleil-

lä urakka-aika voi venyä, jos aikaa tuhrautuu 
pressuttamiseen ja suojausten purkamiseen. 
Rakenteita ei kuitenkaan voi päästää kastu-
maan.

Remontti toteutettiin kaksi kattoa kerral-
laan, näin katot saatiin kiinni mahdollisim-
man nopeasti ja tavaratoimitukset hoidettiin 
mahdollisimman järkevästi ja vähillä kulje-
tuksilla. – Tämäntyyppiset taloyhtiötontit 
ovat usein logistisesti haastavia, kulkutiet 
ovat kapeita eivätkä aina riittävän kantavia 
suurille koneille. Tilaa tavaran varastoimi-
selle ei myöskään välttämättä löydy helposti, 
Timo Arttola selvittää.

As. Oy Järvenpään Koivusaaren pelastus-
tiet olivat riittävän kantavia ja materiaalien 
nostamisessa katolle voitiin käyttää nostinta 
kaikkien paitsi yhden talon kohdalla. – Trukki 
avusti viimeisen talon kohdalla, mutta katto-
asentajille riitti silti kannettavaa ihan muka-
vasti, Timo Arttola nauraa.

Rakennusten kattorakenteet purettiin 
kattotuoleihin saakka. Rakenteet olivat hy-
vässä kunnossa ja vain pari vuotokohtaa löy-
dettiin. Puhallusvillaa lisättiin energiatehok-
kuuden parantamiseksi yläpohjiin 200 mm. 
Töissä oli kerrallaan kuusi kattoasentajaa.

Kattoremontista aiheutuu väkisinkin 
asukkaille haittaa, mutta Suomen Kattocen-
ter Oy pyrkii kaikin tavoin haitan minimoi-
maan. Työmaa pidetään siistinä ja kulkureitit 
mahdollisimman avoimina. As. Oy Järven-
pään Koivusaaren kattoremontissa materiaa-
lien varastoimiselle varattiin muutama auto-
paikka, jotta kulkutiet pysyisivät avoimina.

Urakka sujui vauhdilla, sillä toukokuun 
lopussa kaikki oli jo valmista. Lopputulos 
osoittautui lisätöinä asennettujen lintuestei-
den vuoksi hieman budjetoitua kalliimmak-
si. Kokonaisurakkasumma oli 315 000 euroa 
ja sovituista lisätöistä tulee lisää noin 3000 
euroa. Kattopinta-alaa yhtiössä on yhteensä 
noin 3500 m2.

Lopputulos on erittäin hieno ja raken-
nukset saaneet arvoisensa uudet katot. As. 
Oy Järvenpään Koivusaaren idylli on siis 
täydellinen.

Kun materiaalista oli päästy yksimielisyy-
teen, päästiin valitsemaan parasta mahdollis-
ta väriä. Ormax Protector +:n väreistä ympä-
ristöön ja julkisivuun tuntui sopivan parhai-
ten hiilenmusta. Muita vaihtoehtoja olisivat 
olleet ruukunpunainen, syvänpunainen, gra-
niitinharmaa ja pähkinänruskea.

Haussa luotettava urakoitsija
Valvoja Tauno Mäen lähettämiin tarjous-
pyyntöihin tuli yllättävänkin vähän vastauk-
sia. Taitaa olla urakoitsijoilla riittämiin hom-
mia, sillä läheskään kaikilta emme tarjousta 
saaneet, Matti Toivanen huomauttaa.

Saaduista tarjouksista vei voiton Monie-
rin yhteistyökumppani Suomen KattoCenter 
Oy, jonka hinta ja toimitusaikataulu olivat 
kohdallaan. – Tarjous oli myös yksityiskoh-
tainen. Jo sen perusteella urakoitsija tuntui 
luotettavalta valinnalta.

Suomen KattoCenter Oy on yksi Monie-
rin valtuutetuista kattourakointiyrityksistä. 
Monier antaa valtuutetuille asentajille sään-
nöllisesti koulutusta sekä materiaalien että 
asentamisen osalta. Näin varmistetaan, että 
asentajat hallitsevat kaikki kattotiiliin ja –
tarvikkeisiin liittyvät laatu- ja turvallisuus-
kysymykset ja tietävät, miten jokainen yksi-
löllinen katto asennetaan parhaalla mahdolli-
sella tavalla. – Kattoasentajien ammattitaito 
on tärkeä varmistaa, sillä kattoasentajaksi ei 
voi missään koulussa opiskella. Ammattitaito 

Rivitaloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Toivasen 
mukaan kattoremontti sujui erittäin hyvin.

Musta Monier Protector + -kattotiili sopii hyvin yhteen 
rakennusten väritykseen.

Suomen KattoCenter Oy:n kattoasiantuntija Timo Art-
tolaa pitävät kiireisenä As. Oy Järvenpään Koivusaaren 
tapaiset rivitalokohteet eteläisessä Suomessa.

Uudelle tiilikatolle asennettiin remontin yhteydessä 
myös Monierin lumiesteet ja kattosillat.
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Halutun laadun varmistaa osaava val-
voja, jonka valinta on taloyhtiöiden 
korjaushankkeissa tilaajana ja ra-

kennuttajana toimivan taloyhtiön vastuulla.
Valvoja toimii taloyhtiön edustajana val-

voen taloyhtiön puolesta korjausurakan to-
teutusta. Hän seuraa, että urakka etenee työ-
maalla urakkasopimuksen ja suunnitelmien 
mukaan ja että työt toteutetaan sovittua laa-
tutasoa noudattaen.

Pätevän yrityksen tai henkilön valintaan 
ja asianmukaiseen valvontaan taloyhtiöiden 
korjaushankkeissa kannattaa panostaa pait-
si siksi, että hyvin tehdyt suunnitelmat tuot-
taisivat onnistuneen lopputuloksen, myös 
rakentamiseen liittyvien vastuiden vuoksi.

Saneerauksen vastuut eivät poikkea muus-
sa rakentamisessa olevista vastuista, vaan 
jakaantuvat tyypillisesti eri toimijoiden kes-
ken rakennuttajan, suunnittelijan, valvojan ja 
urakoitsijan vastuuseen. Saneeraushankkeil-
le on kuitenkin ominaista vastuiden ja mm. 
selonottovelvollisuuden korostuminen. Kun 
taloyhtiön korjaushankkeessa ulkopuolinen 
valvoja edustaa taloyhtiötä, osapuolten roo-
lit ja vastuut pysyvät selkeinä.

Urakoitsijalla on vastaavasti oikeus luot-
taa annettuihin tietoihin.

Rakennuttajan vastuu
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
YSE 1998:n mukaan rakennuttajan vastuu-

Hyvä valvoja 
  tuo laatua saneeraukseen
Maankäytön ja rakennuslain mukaisesti rakennushankkeeseen ryh-
tyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn 
rakennusluvan mukaisesti. Halutun laadun varmistaa osaava valvo-
ja, jonka valinta on taloyhtiöiden korjaushankkeissa tilaajana ja ra-
kennuttajana toimivan taloyhtiön vastuulla. Valvontapalveluita tar-
joavat rakennuttajatoimistot.

seen kuuluvat mm. yleinen myötävaikutus-, 
valvonta- ja tiedonantovelvollisuus, jois-
ta tiedonantovelvollisuudella on keskeinen 
merkitys rakentamisen virheiden vastuuky-
symysten ratkaisemisessa. Rakennuttajan 
on tarjousvaiheessa annettava urakoitsijalle 
kaikki tiedot, jotka vaikuttavat urakan hin-
noitteluun ja virheettömään toteuttamiseen. 
Lisäksi on tuotava julki myös mahdolliset 
epävarmuustekijät. Urakoitsijalla on vastaa-
vasti oikeus luottaa annettuihin tietoihin.

Rakennuttajan on vastattava antamiensa 
virheellisten tietojen seuraamuksista. Ra-
kennuttajan tiedonantovelvollisuuteen liit-
tyy myös urakoitsijan selonottovelvollisuus, 
joka edellyttää urakoitsijaltakin aktiivisuut-
ta ja omatoimisuutta tarvittavien tietojen 
saamiseksi.

Suunnittelijan vastuu
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suun-
nitelma on laadittava siten, että se täyttää 
lain, säännösten ja määräysten sekä hyvän 
rakennustavan vaatimukset. Rakennuksen 
suunnittelusta, kokonaisuudesta ja laadusta 
vastaa pääsuunnittelija, joka on nimettävä 
kaikkiin rakennushankkeisiin.

Erityissuunnitelmien vaatimusten mu-
kaisuudesta huolehtivat osaltaan tehtävään 
nimetyt vastuuhenkilöt. Suunnittelijan vas-
tuut määrittyvät usein sopimusperusteena 
sovellettavien konsulttitoimen yleisten sopi-
musehtojen (KSE 1995) mukaisesti. Lisäksi 
suunnittelijan vastuita koskevia määräyksiä 
on annettu myös rakentamismääräyskokoel-
massa, jonka mukaan suunnittelijan on mm. 
informoitava rakennuttajaa liian suppeista 
suunnitelmista.

Virheelliseksi suunnittelijan työ voi muut-
tua, jos se poikkeaa em. lakien ja määräysten 
tai suunnittelusopimuksen asettamista vaati-
muksista. Sopimusehtoihin sisältyy vastuun-
rajoituslauseke, jolla suunnittelijan vastuu 
rajataan määrältään enintään suunnittelijal-
le maksettavan palkkion suuruiseksi.. Tätä ei 
kuitenkaan sovelleta, jos suunnittelijan virhe 
on ollut tahallinen tai törkeällä tavalla tuot-
tamuksellinen. Tällöin siirrytään vahingon-
korvauslain piiriin, jonka korvaussummat 
määrittyvät pitkälti todellisen aiheutetun 
vahingon tai taloudellisen menetyksen mu-
kaisesti. Tilaajan on ilmoitettava suunnitte-
lijalle virheestä välittömästi sen havaittuaan. 
Suunnittelija ei kuitenkaan vastaa suunnit-
teluvirheistä, jotka ilmenevät 10 vuoden jäl-
keen rakennuksen valmistumisesta.
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Rakennuttajatoimisto 
Valvontakonsultit Oy

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit 
Oy:n palveluita ovat hankkeen johtami-
nen, rakennuttaminen, työmaavalvonta, 
suunnittelu ja kiinteistöalan erikoiskon-
sultointi.

Yritys on perustettu vuonna 1989 ja 
sen palveluksessa työskentelee noin 25 
alan ammattilaista.

Yrityksellä on työvälineinä käytössään 
alan parhaita ohjelmistoja ja työkaluja. 
Toiminta perustuu vahvaan ammattitai-
toon ja luottamuksellisiin suhteisiin ti-
laajan edunvalvojana. 

Valvontakonsultit kehittävät jatku-
vasti toimintaansa, jotta asiakkaiden tar-
peet täyttyisivät entistä paremmin ja ta-
loudellisemmin. Tavoitteena on astetta 
paremmin.

Urakoitsijan vastuu
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
YSE 1998:n mukaan urakoitsijan pääsuori-
tusvelvollisuutena on sopimuksen mukai-
sen työn tuloksen luovuttaminen tilaajalle 
sovittuna ajankohtana. Työn tulos määritel-
lään urakkasopimuksessa ja siihen liittyvissä 
muissa urakka-asiakirjoissa.

Urakka otetaan vastaan vastaanottotar-
kastuksessa, jossa rakennuttajan on esitettä-
vä vaatimuksensa havaittavista tai tiedossa 
olevista puutteista. Rakennuttajan hyväk-
syessä kohteen huomautuksitta, ei virheisiin 
voi pääsääntöisesti vedota enää myöhemmin.

YSE 1998:n mukaan takuuaika on kaksi 
vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin 
määrätty. Ensisijaisesti takuuajan vastuu on 
korjausvastuuta. Urakoitsija ei ole vastuussa 
virheistä, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi 
muiden toimenpiteistä, huoltotoimenpitei-
den laiminlyönnistä tai luonnollisesta kulu-
misesta. YSE 1998:n vastuunrajoituslausek-
keen mukaisesti urakoitsija vastaa takuuajan 
jälkeen ainoastaan sellaisista virheistä, joiden 
näytetään aiheutuneen urakoitsijan törkeäs-
tä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä 
suorituksesta tai laadunvarmistuksen olen-
naisesta laiminlyönnistä, jota tilaaja ei ole 
kohtuudella voinut havaita vastaanottotar-
kastuksessa tai takuuaikana.

Käytännössä urakoitsijan törkeä laimin-
lyönti voi täyttyä, jos urakoitsija on esimer-
kiksi selvästi rikkonut voimassa olleita raken-
nusmääräyksiä tai laiminlyönti on aiheutta-
nut selvän terveysriskin. Takuuajan jälkeinen 
vastuu on voimassa 10 vuotta vastaanotto-
tarkastuksesta tai kohteen käyttöönotosta.

Valvojan merkitys
Rakentaminen on organisoitua ja hierarkki-
sesti johdettua toimintaa, jossa henkilöiden 
vastuut on määritelty varsin yksityiskohtai-
sesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työn-
johdon merkitys on hankkeen onnistumises-
sa keskeisellä sijalla.

Esimerkiksi taloudellista hyötyä tavoitte-
levissa, mutta monesti pirstoutuneissa urak-
kamuodoissa tai aliurakoittamisessa korostu-
vat erittäin vahvasti sekä hankintaosaami-
nen, urakkarajauksen ymmärtäminen että 
työnjohdon velvoitteet.

Huono valvonta voi johtaa siihen, että hy-
vin tehdyt suunnitelmat menettävät merki-
tyksensä. Toisaalta hyväkään valvoja ei pys-
ty vaikuttamaan urakan lopputulokseen, jos 
hankkeessa ei ole tehty kunnollisia suunnitel-
mia eikä määritelty laatuvaatimuksia. Jos val-
voja havaitsee urakkasuorituksessa virheen, 
hänen on huomautettava virheestä urakoit-
sijalle, jonka on korjattava virhe viipymättä. 
Urakkasopimuksessa määriteltyjen töiden to-
teuttamisesta vastaa aina urakoitsija. Valvoja 
valvoo, että tämä tehdään laadukkaasti, aika-
taulussa, taloudellisesti ja teknisesti oikein.

Onnistunut lopputulos saadaan taloyh-
tiöiden korjaushankkeissa tilaajan projekti-
johdon sekä urakoitsijoiden ja valvonnan toi-
mivalla yhteistyöllä sekä selkeällä roolijaolla. 
Tilaajan projektijohtoa hoitamaan hankitaan 
usein ulkopuolinen ja ammattitaitoinen toi-
mija, rakennuttajakonsultti.

Onnistunut lopputulos saadaan  
yhteistyöllä sekä selkeällä roolijaolla
Onnistunut lopputulos saadaan taloyhtiöi-
den korjaushankkeissa tilaajan projektijoh-
don sekä urakoitsijoiden ja valvonnan toi-
mivalla yhteistyöllä sekä selkeällä roolijaolla. 
Tilaajan projektijohtoa hoitamaan hankitaan 
usein ulkopuolinen ja ammattitaitoinen toi-
mija, rakennuttajakonsultti.

Rakennuttajakonsultin tehtäväkenttänä 
on koko hankkeen ajan tarveselvityksestä ta-
kuuvaiheeseen asti ohjata hanketta tilaajan 
tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi rakennutta-
jakonsultti kilpailuttaa eri toimijat ja laatii 
tavoitteita tukevat kaupalliset asiakirjat. Ra-
kennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:stä 
projektinjohtaja Juuso Hämäläinen kiteyttää 
valvonnan perusasiat ja rakennushankkeen 
toteutusvaiheen yleiset onnistumisen eväät 
tilaajan edunvalvonnan osalta seuraavasti:
– Tärkeintä on, että valvoja toimii ammat-

timaisesti ja sopimuksen mukaisesti. Aito 
halu tehdä asiat hyvin kuuluu osaavan 
valvojan perusasenteeseen. Hankkeen 
kussakin vaiheessa on sekaannusten vält-
tämiseksi pidettävä eri toimijoiden roolit 
selkeinä, Hämäläinen sanoo.

– Rakentaminen on parhaimmillaan yhteis-
työtä ja jatkumo hyvistä, perustelluista 
valinnoista ja päätöksistä. Ajattelemalla, 
että tehtäisiinkin porukalla eikä aina otsa 
hiessä urakalla, voitaisiin saavuttaa jotain 
uutta, hän toteaa.
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Ongelmat perinteisten materiaalien 
kanssa ovat yleisiä, sillä Suomen il-
masto on armoton, eikä maalattu 

puu- tai metallipinta kestä kovissa sääoloissa 
siistinä muutamaa vuotta pidempään.

Jos piharakenteet ovat puuta, ne vaativat 
huoltoa ja talkootöitä. Kun toinen huoltaa pa-
remmin kuin toinen, koettelee se myös naa-
purisopua.  Kotimainen vinyyli haastaa nyt 
vanhat piharakenneratkaisut taaten huol-
tovapauden, tyytyväiset asukkaat ja naapu-
rirauhan.

Ei talkoita eikä pintakäsittelyä
Kun taloyhtiön piharakenteet ovat vinyyliä, 
ne ovat uskomattoman huolettomat. Samalla 
taloyhtiössä voidaan unohtaa myös huoli ra-
kenteiden uusimistarpeesta tulevaisuudessa 
– kestäviä vinyylituotteita ei tarvitse uusia. 
Vinyylituotteet ovat erittäin pitkäikäisiä ja 
niillä on kirjallinen materiaalitakuu.

Vinyylituotteet helpottavat taloyhtiöiden 
huoltotoimia monin tavoin: vinyyliaidan voi 
rakentaa puiden ja pensaiden välittömään 
läheisyyteen, koska lehtivihreä ei tartu ai-
taan. Lisäksi vinyyliaidat kestävät UV-sätei-
lyn haalistumatta ollen myös kosteuden- ja 
tuhoeläinten kestäviä.

Tuotteita ei tarvitse koskaan pintakäsi-
tellä. Puhdistaminen tapahtuu muutaman 
vuoden välein, esim. syksyisin, painepesurilla 
tai vedellä ja sienellä pesemällä. Sade hoitaa 
puhdistuksen muina aikoina.

Asentaminen käy nopeasti
Kaikki Finera-tuotteet ovat helppoja, siistejä 
ja nopeita asentaa. Asentamisessa ei tarvita 

Finera -vinyylituotteet – vihdoin täysin 

vaivaton ratkaisu
 taloyhtiöille

Taloyhtiöissä on yhä enemmän havahduttu siihen, ettei puuaitoja 
jakseta huoltaa niiden vaatimalla tavalla. Samalla on herätty vinyy-
liaitojen huoltovapauteen.

mitään erityistyökaluja tai -osaamista. Tuot-
teet voi tilata myös valmiiksi asennettuina. 
Niiden mukana tulevat selkeät, tarkat asen-
nus- ja huolto-ohjeet, joten itse asentaminen-
kaan ei ole ongelma.

Vinyylin edut
•	 myrkytön	materiaali,	 ei	 aiheuta	mitään	

terveys- tai ympäristöhaittoja
•	 erittäin	kestävä	ja	vahva	mekaaninen	kes-

tävyys
•	 palamaton,	kierrätettävä	materiaali
•	 käyttölämpötilat	-50…+65°C
•	 helppo	ja	nopea	asentaa
•	 ei	vety,	tahraannu	eikä	ime	hajuja	itseensä

Finera Aitateollisuus Oy
puh. 020 785 6500, fax 03-7810 888
info@finera.fi, www.finera.fi 

Lisätietoja

•	 ei	tarvitse	koskaan	mitään	pintakäsittelyjä,	
erittäin hyvä hinta-laatu-elinkaari-suhde

•	 ei	haalistu,	kellastu	tai	tummu,	kestää	au-
ringon UV-säteilyn

•	 ei	lahoa,	homehdu,	tikkuunnu	tai	liituun-
nu

•	 ei	 ole	märkänäkään	 liukas,	 tarvittaessa	
helppo pestä.

  

Limilauta-aita näkösuoja-aita Turussa.

Ovenian kohde 
Rovaniemeltä.

Ta-Asumisoikeus Oy kohde Vantaalla.



63Teksti ja kuvat: Topi Aaltonen

pistä voidaan käyttää lähes kai-
kentyyppisten rakennusten ja 
asuntojen nykyaikaistamiseen.

Lämmönlähteenä maaperä
Maalämpöpumppuvaihtoehdos-
sa porataan lämpökaivo tai asen-
netaan lämmönkeruuputkisto 
pintamaahan. Lämmönsiirto-
neste siirtää maaperässä olevan 
lämmön lämpöpumpulle, joka 
siirtää sen talossa käytettäväksi. 
Tämä useimmin käytetty lämpö-
pumpputyyppi käyttää hyväksi 
ympäri vuoden syvällä maaperäs-
sä vallitsevia tasaisia lämpötiloja 
ja toimii käytännössä tasaisella 
teholla. Kaivot vaativat verraten 
vähäisen pinta-alan.

Lämmönlähteenä ilma
Ulkoilma imetään sisään hiljai-
sella tuulettimella. Lämmönvaih-
din ottaa ilmasta talteen ener-
giaa. Lämpöpumppu muuttaa 
tämän energian rakennuksessa 
käytettäväksi hyötylämmöksi. 
Helpon asennettavuuden ansios-
ta tämä periaate soveltuu erityi-
sesti olemassaolevan lämmitys-
järjestelmän täydentämiseksi 
lämpöpumpuilla. Tätä tekniikkaa 

Hyviä esimerkkejä näistä 
ratkaisuista ovat lämpö-
pumppu- ja aurinkoke-

räintekniikka. Älykkäillä energi-
anhallintajärjestelmillä, lämpö-
energian kierrätysjärjestelmillä 
sekä muilla energiatehokkuuden 
lisäämiseen tähtäävillä toimenpi-
teillä voidaan saavuttaa tilanne, 
jossa öljyn ja kaasun käytöstä 
voidaan luopua käytännöllisesti 
katsoen kokonaan – eikä kysy-
mys ole mistään kaukaisen tule-
vaisuuden visiosta, vaan tämä on 
todellisuutta jo tänään.

Saksalainen Stiebel Eltron ei 
turhaan aloittanut runsaat 35 
vuotta sitten uusiutuviin ener-
gioihin perustuvien tuotteiden 
kehitystyötä. Tänä päivänä Stie-
bel Eltron pystyy tarjoamaan 
erittäin laajan ja käytännössä 
testatun valikoiman järjestelmiä 
ja ratkaisuja tulevaisuuden ener-
giahuoltoa varten.

Ympäristön energiaa  
rakennukseen ilmaiseksi
Käytännössä energiaa voidaan 
ottaa talteen kolmesta eri läh-
teestä: ympäröivästä ilmasta, 
maaperästä sekä pohjavedestä. 
Yhtä näistä kolmesta perustyy-

Parhaat asiat ovat ilmaisia
Päivittäin tarvitsemamme energia voi olla sitä – ilmaista – tuotettuna ilmave-
silämpöpumpulla tai maalämpöpumpulla. Luonto tarjoaa ilmaiseksi paljon 
energiaa, joka on sitoutunut säteilyyn ja lämpöön. Älykkäiden teknisten rat-
kaisujen avulla nämä valtavat energiavarat voidaan valjastaa palvelemaan 
sekä yksityistalouksien että yritysten energiahuoltoa.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Stiebel Eltron Oy

Maalämmöllä saatu  
energian hinnan säästö
Maalämpösaneerauskohde 
1200 m² Mäntsälä, 1980-lu-
vun rivitaloyhtiö.

Lähtötiedot:
– RT-yhtiö – lämmönjako: 

patteriverkosto (osittain 
saneerattu maalämpöasen-
nuksen yhteydessä).

– Asukkaiden lukumäärä 37.
– Vanhan lämmitysjärjestel-

män kulutus: n. 26 565 €/a.
– Järjestelmämuutos öljystä 

Stiebel Eltron maalämpöön 
lokakuussa 2010.
Kohteeseen asennettiin 

kiinteistölämpöpumppu WPF 
66 (67,10kW). Kiinteistössä 
on varauduttu myös aurin-
koenergian hyödyntämiseen. 
Maalämpöpumppu valitaan 
tehtaan yksilöimän kohde-
suunnitelman mukaisesti. 
Puskurivaraajana patteriver-
kostoon laitettiin Stiebel Elt-
ron SBP 1500L SOL puskuri-
varaaja ja käyttövesivaraajana 
on SBB 100l SOL LV -varaaja. 
Laitteistoa ohjaa yksi yhtei-
nen ohjausautomatiikka (toi-
mii myös etäohjauksena), jos-
sa energian tuotto- ja kulutus-
mittaus on vakiona. Käyttäjä 
näkee reaaliajassa, paljonko 
säästöä syntyy.

Lämmityskulut ennen: 
n. 26 600 €/a (öljy 1,10 €/l)
Lämmityskulut nyt: 6500 €/a 
(sähkö + siirto 12 snt/kWh, 
sis. kompressorikoneiston ku-
lutuksen)
toteutunut säästö: 20 100 €/a

tuotettu energia 1 v 6 kk:
– lämmitykseen 207 900 kWh 
= 115 100 kWh/a
– LV-tuotantoon 119 100 kWh 
= 79 400 kWh/a

kulutettu energia  1 v 6 kk:
– lämmitykseen 54 150 kWh = 
29 980 kWh/a
– LV-tuotantoon 36 280 kWh 
= 24 190 kWh/a

COP lämmityksessä: 3,8
Kokonaislämpökerroin, läm-
mitys ja käyttövesi: 3,6

käytetään paljon myös matalae-
nergiatalojen lämmittämiseen.

Ilmavesilämpöpumppu WPL 
34-57
Ilma-vesilämpöpumppu WPL 34 
| 47 | 57 sopii monessa suhtees-
sa hyvin paljon tehoa tarvitseviin 
kiinteistöihin. Tämä rakennekor-
keudeltaan vain 1,5-metrinen 
laite voidaan sitä paitsi asentaa 
rakennuksen ulkopuolelle. Yh-
teen kytkettynä (kaskadi) tämä 
tehopakkaus voi vielä moninker-
taistaa tehonsa. Se tarjoaa siten 
erikokoisille monien perheiden 
taloille ja muille isoille kiinteis-
töille sopivan ratkaisun. Tämä te-
hokas lämmitystekniikka on toi-
miva ratkaisu suurten kiinteistö-
jen saneeraukseen jo pelkästään 
vähäisten asennuskustannusten 
ansiosta.

WPF-lämpöpumppusarja on kehitetty erityisesti suurien asuintalojen lämmönhuoltoon. Kiinteistömaa-
lämpöpumpuissa on 7 vuoden täystakuu.
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”Ajantasaista piirustustietoa tarvitaan kai-
kissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa. Eri-
tyisesti niitä tarvitaan, kun asunto-osa-
keyhtiö alkaa suunnitella putkiremonttia 
tai muuta merkittävää korjausinvestoin-
tia.” sanoo Rakennuttajatoimisto Valvon-
takonsultit Oy:n toimitusjohtaja Vesa Kos-
kelainen.

”Nykypäivänä kaikki suunnittelutyö 
tehdään tietokoneavusteisena sähköisessä 
muodossa. Muokattavissa olevia sähköisiä 
tiedostoja on oletettavasti tallessa vuoden 

3D ajantasakuvat ovat yleistyneet asuinkerrostalojen ajantasapiirustuksia tehtäessä
2000 jälkeen rakennetuista kohteista. Kaik-
ki tätä vanhemmat suunnitelma-asiakirjat 
ovat dokumentoitu ainoastaan paperimuo-
toisina. Digitalisoimalla vanhat kuvat pääs-
tään sähköiseen muotoon, mutta se kertoo 
vasta alkuperäisestä tilanteesta. Ajantasai-
sen nykytilanteen inventoimiseksi kohde 
täytyy mitata ja piirtää todellista tilannetta 
vastaavaksi. Kun piirtäminen tehdään 3D 
muotoon, hallituksen ymmärrys ja pää-
töksenteko paranevat olennaisesti.” ker-
too Koskelainen.

Ensto eWay AVR8 – näyttää tietä

”Ajantasapiirustukset sähköisessä muo-
dossa tarvitaan korjaushankkeen suunnit-
telun lähtötietoina. Pääpiirustusten laati-
minen todellisen tilanteen mukaiseksi sääs-
tää aikaa ja omistajien rahaa sekä suunnit-
telussa että toteutusvaiheessa. Rakennut-
tajatoimisto Valvontakonsultit Oy tekee 
ajantasapiirtämistä 2D ja 3D muotoisena 
lähes kaikkiin alkaviin linjasaneeraushank-
keisiin.” sanoo Koskelainen.

Ensto eWay on selkeälinjainen, kestävä ja 
energiatehokas ulkovalaisin pihapiirien va-
laistukseen. eWay-ulkovalaisin on moder-
ni ratkaisu ulkovalaistukseen uudisraken-
nuskohteissa sekä saneerausasennuksissa.
eWay on seinäasennettava valaisin, joka so-
pii hyvin niin kerrostalojen sisäänkäyntien 
kuin erilaisten teollisuushallien lähialuei-
den valaisuun. Energiatehokkaat valon-
lähteet, LED ja monimetallilamppu, sekä 
laadukkaat materiaali ja erittäin helppo 
asennettavuus tekevät valaisimesta niin 
asentaja- kuin käyttäjäystävällisen.
Valaisin voi toimia myös numerovalaisi-
mena, jolloin tarranumerot voi kiinnittää 
suoraan kupuun tai lisäosana saatavaan 
numerokilpeen. Lisäksi on saatavana myös 
liiketunnistimella varustettuja versioita. 
Kolme ajatonta väriä tarjoavat vaihtoehtoja 
erilaisten rakennuksien seinälle.

Ajaton design. Helppo asentaa.
eWay on nopea ja helppo asentaa niin uusiin 
kuin vanhoihinkin rakennuksiin. Kahdella 
ruuvilla valaisin kiinnittyy seinään ja yh-
dellä ruuvilla kupu kiristetään paikoilleen.
eWay näyttää tietä!

Tekniset tiedot
•	 Runko	painevalettua	alumiinia/alumii-

nilevyä, kupu polykarbonaattia
•	 Asennus	seinäpintaan,	kiinteä	asennus	

3x2,5 mm  –o- , 230V/50 Hz
•	 Suojausluokka	I
•	 Kotelointiluokka	IP44
•	 Teho:	14	W	LED,	35	W	monimetalli,	max	

23 W energiansäästölamppu E27 
•	 LED:	Ra	>	80,	4000K,	50 000	h	/70	%,	

770 lm/valaisin
•	 PIR-tunnistin	LED-	ja	E27-malleihin
•	 Lisävarusteena	numerolaatta
•	 Värit:	Grafiitti,	valkoinen,	alumiini

lisätietoja:
Ensto Building Technology
www.ensto.fi

Keittiön ovimallina on A la Carte-keittiöt 
malliston supertyylikäs musta tammivii-
luovi Zero.

Työtasot ovat Ylämaan Graniitin mustaa 
kiveä jossa timattiharjattu mattapinta. Ko-
dinkoneet ovat AEG:n mallistosta.

Näkymä ruokailutilaan säilyy harmo-
nisena, kun takaseinän korkeat kaapistot 
on upotet tu seinärakenteeseen ja kylmä-
laitteet integ roitu komeroon. Näin keittiö 
sulautuu osaksi kodin muuta sisustusta.

Astioiden säilytys on ratkaistu syvällä 
saarek keella joka kätkee vetolaatikoidensa 
taakse uskomattoman paljon säilytystilaa.
 
lisätietoja:
www.keittiomaailma.fi

Mustaa tyylikkyyttä – keittiö osaksi kodin sisustusta
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Ceramica VOGUE on italialainen, kansainvä-
lisesti johtava keraamisten lasitettujen lattia- 
ja seinälaattojen valmistaja. VOGUE-mal-
liston laattojen värien, pintakäsittelyjen ja 
moduulimittaisten kokojen yhdisteltävyys 
antaa lukemattomia vaihtoehtoja lattia- ja 
seinäpintojen toteuttamiseen. Erittäin laajas-
ta väriskaalasta löytyy niin kirkkaita perus-
värejä kuin murrettuja pehmeitä värisävyjä.

Upofloor Oy:n kautta on saatavissa laaja 
VOGUE-mallisto kokonaisuudessaan. Kaikki 
VOGUE-laatat sopivat erinomaisesti niin ta-

Upofloorilta korkealaatuiset VOGUE-laatat 
– uusi kuvasto ilmestynyt

Valitse Olympiasähkö

Nyt kaikki urheilun ystävät voivat tukea 
suomalaista urheilua tekemällä Olympia-
sähkösopimuksen E.ONin kanssa. Jokaisen 
kilowattitunnin hinnasta ohjataan 2,5 pro-
senttia nuorten ja lahjakkaiden urheilijoiden 
olympiavalmennukseen. Olympiasähkö on 
E.ONin ja Suomen Olympiakomitean yhtei-
nen uutuustuote.

Voit tehdä sopimuksen netissä www.eon.
fi tai soittaa asiakaspalveluun puh. 0800 9 
2000 (maksuton) arkisin kello 8-20. Olym-
piasähkössä sähkön hinta pysyy samana va-
lintasi mukaan joko 1 tai 2 vuotta.

Johtava kattotiilivalmistaja Monier on tuo-
nut markkinoille kokonaan uuden, nimen-
omaan Pohjolaan kehitetyn betonikattotiili-
malliston Ormax Polarin.

Ormax Polar on kehitetty pohjoisen ilma-
nalan vaativiin olosuhteisiin –  Suomessa ja 
nimenomaan suomalaiseen ilmastoon. Or-
max Polar onkin markkinoiden edistyksel-
lisin ja kestävin betonikattotiili. – Olemme 
hyödyntäneet sen kehityksessä kaikki tähä-
nastiset kokemuksemme betonikattotiilistä 
ja tietomme kattomateriaalille asetettavis-
ta vaatimuksista. Lisäksi olemme ottaneet 
huomioon kiristyvät energiatehokkuusvaa-
timukset ja ilmastomuutoksen mukanaan 
tuomat äärimmäiset sääolosuhteet, Monier 
Oy:n myyntijohtaja Kim Henriksson kertoo.

Uudenlainen pinnoite
Betonikattotiilimassan koostumuksen ja val-
mistustekniikan lisäksi Ormax Polarin pit-
käikäisyyteen vaikuttaa voimakkaasti sen 

aivan uudenlainen pinnoite. Sen ansiosta 
kattotiili säilyttää luonnollisen sävynsä yli 
30 % pidempää kuin muut vastaavat betoni-
kattotiilet. Pinnoite mahdollistaa myös tii-
len silkinhohtoiset, luonnolliset mattasävyt, 
jotka sopivat hyvin suomalaiseen makuun ja 
rakentamiseen.

Ormax Polarin pinnoite heijastaa tehok-
kaasti auringon lämpöä. Se auttaa pitämään 
sisäilman miellyttävänä myös moderneissa, 
erityisen energiatehokkaissa rakennuksissa. 
Ero voi perinteiseen mustaan tiilikattoon ver-
rattuna olla kuumana kesäpäivänä sisätiloissa 
useampia asteita.

Hillityn luonnolliset värit
Ormax Polarin muotoilu ja pehmeät värisävyt 
ovat saaneet inspiraationsa pohjoisesta luon-
nosta ja istuvat hyvin pohjoismaiseen, maan-
läheiseen ja pelkistettyyn arkkitehtuuriin 
niin uudisrakentamisessa kuin katonvaih-
dossakin. Lämpimien, pehmeänsävyisten 

Mattapintainen betonikattotiiliuutuus
Pohjolan luontoon kehitetty Ormax Polar

mattavärien suunnittelussa on konsultoitu 
väriasiantuntijoita. Luonnollisissa väreissä 
on hitunen keltaista kompensoimaan poh-
joisen valomme sinisävyä. Kattotiilen värien 
nimet vievät suoraan Lapin luontoon: ruska, 
kaamos, kelo ja kaarna.

Ormax Polarin lempeät sävyt sopivat 
useimpiin julkisivumateriaaleihin ja väreihin 
ja ne kestävät myös aikaa. – Kattotiilet kestä-
vät kauniina ja miellyttävät silmää jopa 40-
50 vuoden ajan. Sinä aikana puuverhous eh-
ditään jo maalata vaikka eriväriseksi useam-
paankin kertaan, Henriksson huomauttaa.

Ormax Polarit valmistetaan Monierin Ori-
mattilan kattotiilitehtaalla, kuten myös Or-
max Protector +, jolle uusi, kiiltävä pinnoite 
antaa kauniin, aiempaakin tehokkaammin 
likaa ja kasvillisuutta hylkivän ja erittäin kes-
tävän pinnan.

Kestävillä Ormax Polar  ja Ormax Protec-
tor + -betonikattotiilillä on 30 vuoden takuu.

Monierin  betonikattotiilivalikoimaan kuu-
luu myös laattamainen kattotiili Minster  sekä 
savikattotiilivalikoimaan laattamainen, kevy-
tilmeinen Turmalin, lukkiutuva Nortegl, kak-
soisaaltomuotoinen Granat, mannermainen 
Rubin 13V, edistyksellinen Nova ja perintei-
nen Vittinge.

lisätietoja:
Myyntijohtaja Kim Henriksson, Monier Oy, 
kim.henriksson@monier.com www.monier.fi

loyhtiön yhteisiin märkätiloihin kuin asun-
tojen kylpyhuoneisiin.

lisätietoja VoGuE-mallistosta:
Upofloor Oy
tuotepäällikkö Merita Koiranen
puh. 050 357 9951,
merita.koiranen@upofloor.fi

VoGuE-kuvaston tilaukset:
Upofloor Oy:n asiakaspalvelu, 
tilaukset@upofloor.fi
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Virheellisten sähköasennusten  
korjaaminen?
K: Olen ostanut vuosi sitten asunnon, johon olen 
teettämässä keittiöremonttia.
Katselmuksen yhteydessä kävi ilmi, että sähkö-
työt edellisen keittiöremontin yhteydessä (en-
tinen omistaja itse tehnyt) on tehty puutteelli-
sesti/virheellisesti, ja mm. johtoja on katkaistu 
poikki ja tungettu sellaisenaan kaappien taak-
se piiloon. Yhdestä tällaisesta piiloviritelmästä 
tuli mojova sähköiskukin, joka antoi melkoisen 
tutinan.

Voinko vaatia sähkötöiden tekijää (myyjä 
itse) vastaamaan sähköjen saattamiseksi lail-
liselle tasolle? Vai onko taloyhtiö vaatimuksen 
oikea kohde? Vai pitääkö suostua itse maksu-
mieheksi?

V: Jännitteellisten johtojen kätkeminen ka-
lusteiden sisälle on edesvastuutonta, ja siinä 
mielessä on hyvä edellyttää asennusten teki-
jä korjaamaan virheensä. Hän ei kuitenkaan 
voi korjausta tehdä, koska hänellä ei ole asen-
nusoikeuksia. Mielestäni on sovittava myyjän 
kanssa sähköasentajan palkkaamisen korva-
uksista. Toisaalta kyse on kustannuksiltaan 
vähäisestä korjauksesta, ja sinun sijassasi 
ottaisin itse siihen varmasti ammattitaitoi-
sen sähköasentajan. Entiselle omistajalle on 
syytä huomauttaa asiasta, vaikkei hän ehkä 
suostukaan maksamaan työtä. Taloyhtiö ei 
ota osaa korjaukseen.

Laminaatin alla olevan muovimaton 
poistaminen
K: Haluan poistaa keittiön laminaatin alla ole-
van vanhan muovimaton hajuhaitan takia. Mat-
to on betonivalun päällä välipohjassa. Aikoinaan 
laitettu tasoite (?) irtoilee pikku laattoina beto-
nista mattoa irti repiessä. Tasoitteessa tai lii-
massa voi ilmeisesti olla asbestia? Muovimaton 
asentamisajasta ei ole tietoa. Betonipinta täytyy 
kai hioa ja tasoittaa uudestaan ennen uuden la-
minaatin laittamista? Mitä koneita remonttiin 
tarvitaan ja mistä niitä saisi vuokrattua tai os-
tettua halvimmalla? Keittiön lattiapinta-ala on 

Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta

n. 8 m2, eli aivan järeimpiä työkaluja ei kannata 
hommata. Jos materiaaleista löytyy asbestia, 
korvaako taloyhtiö asbestipurkutöitä vai menee-
kö mahdollisesti esim. kotivakuutuksen piiriin?

V: Maton liimasta ja tasoitteesta pitää teettää 
asbestitutkimus. Jos niistä löytyy asbestia, 
pitää työ teettää ammattilaisella. Taloyhtiö ei 
maksa asbestin purkua, koska teet korjauk-
sen omaehtoisesti. Kotivakuutuskaan tätä ei 
korvaa. Jos näytteet ovat puhtaat, voit itse 
tehdä poistamisen. Työhön ei kannata ostaa 
koneita, vaan käy rakennuskonevuokraamos-
sa, josta voit vuokrata oikeat koneet.

Laattojen irtoaminen
K: Ostin asunto-osakkeen rivitaloyhtiöstä 
4/2012. Talo on rakennettu v. 2000. Heinä-
kuussa 2013 huomasin ja ilmoitin isännöitsijäl-
le, että keittiön tiskialtaan ja yläkaapin välisen 
tilan seinälaattojen välisissä saumoissa oli hal-
keamia. Taloyhtiö suoritti kosteusmittauksen, 
jonka todettiin, että kosteutta ei ole, joten se ei 
ole syy laattojen saumojen halkeiluun. Tuloksena 
todettiin, että laattojen kiinnityslaasti on ollut 
laatoitettaessa liian kuivaa (ts. laasti on päässyt 
nauhoittumaan ja laatta ei ole tarttunut kiin-
ni). Myös seinässä oleva halkeama voi olla osa-
syynä laattojen irtoamiseen. Välitilan laatoitus 
on irti lähes koko betoniseinän matkalta 3 m. 
Isännöitsijä ilmoitti, että jos laatoitus on alku-
peräinen eikä laatoituksesta ole tehty ilmoitusta 
viimeistään kymmenvuotistarkastuksen yhtey-
dessä (ollut 3 vuotta sitten) jää korjauttaminen 
osakkaalle. Minulla ei ole tietoa, onko laatoitus 
alkuperäinen vai onko siihen tehty muutoksia . 
Olen kolmas huoneiston haltija eikä asunto-osa-
keyhtiölläkään ole tietoa, onko laatoitus alku-
peräinen. Kenelle kuuluu vastuu laatoituksen 
korjauksesta?
Nyt onkin sitten selvinnyt seuraavaa: Edellinnen 
osakkeen omistaja kertoi, että hän on maininnut 
kopo-laattaongelmasta 10 tarkastuksessa, eikös 
tästä pitäisi olla maininta 10 v tarkastuspöytä-
kirjassa, jota isännöitsijältä en ole saanut. Sama 
kopo-ongelma on myös naapurihuoneistossa. 

Olisi kai tämä virhe pitänyt sitten taloyhtiön jo 
korjata, kun 10-v tarkastuksessa edellinen omis-
taja on kerran kopo-ongelmasta ilmoittanut.

V: Jos 10-vuotistarkastus on pidetty, osak-
keenomistajan on saatava pöytäkirja nähtä-
väkseen. Jos pöytäkirjassa ei ole mainintaa 
kopolaatoista, on virhe ilmeisesti katsottu 
niin pieneksi, että urakoitsijan ei ole tarvin-
nut sitä korjata. Kymmenen vuoden korja-
usten pitää olla merkittäviä, jotta urakoitsija 
joutuu tekemään ne. Laatoituksen uusiminen 
kuuluu osakkeenomistajalle ja kustannus on 
kuitenkin vähäinen.

Sisäovien alle jäävä rako
K: Osaisiko joku kertoa, onko olemassa mitään 
sääntöä tai edes suositusta, kuinka suuren raon 
saa jättää sisäovien alle? Olemme kohta muut-
tamassa uudiskohteeseen (kerrostalo), ja loppu-
tarkastuksessa ihmettelimme, kun molempien 
makuuhuoneiden ovien alla on 4-5 sentin raot! 
Eli sekä valo- että melusaaste kyllä leviää nor-
maalia enemmän.
Kysyimme tätä rakentajalta, joka vastasi, että 
johtuu suunnittelijan toiveesta kynnyksettömis-
tä huoneistoista. Saa kuulemma itse laittaa kyn-
nyksen, jos tahtoo, mutta ei me nyt neljä senttiä 
korkeaa kynnystä siihen haluta! Toisena syynä 
ilmanvaihto, mutta eiköhän sekin nyt pienem-
mästä raosta vaihtuisi?
Ovien ollessa kiinni, tulee ihan mieleen ihminen, 
jolla on 10 senttiä liian lyhyet housut…

V: Noin korkea rako oven alla ei ole normaali. 
Kynnyksessä huulloksen korkeus on noin 1 
cm ja ovirako 0,5 cm. Kynnyksettömässä rat-
kaisussa oven alareuna on noin 1,5 cm lattian 
yläpuolella, jolloin lattialla voi pitää mattoa. 
Mitään sääntöä raon korkeuteen ei ole ole-
massa, joten varsinaiseksi asennusvirheeksi 
tätä ei voi tulkita. Oven asennusmitoitus on 
määritetty niin, että karmin yläreuna on 210 
cm valmiista lattiasta, ja esittämässäsi tapauk-
sessa karmin yläreuna on selvästi ylempänä. 
Suosittelen reklamoimaan asennustavan.

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

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

Kaikkien vastanneiden kesken arvomme kolme Suomalainen koti 3 
-sisustuskirjaa, arvo 68 euroa.

Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus

Lehtemme lukijat voivat lähettää Omataloyhtiö.fin lukijapalstalle  niin kommentteja kuin kysymyk-
siä taloyhtiötä käsittelevän juridiikan ulkopuolelta. Lähetettyihin kysymyksiin vastaavat alan kokeneet 
ammattilaiset. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi. Käsittelem-
me näitä kysymyksiä taas seuraavassa marraskuussa ilmestyvässä lehdessämme.
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Hyvällä suunnittelulla hyvä lopputulos
Rakennuksen suunnitellun käyttöiän toteutuminen vaatii aina sään-
nöllisiä huoltotoimenpiteitä. Ajan mittaan näiden huoltojen lisäksi 
tulee myös laajempien kokonaisuuksien korjaustarpeita vastaan. 
Korjaushankkeiden ennakointi kuuluu kiinteistön PTS-suunnitel-
maan, jossa arvioidaan tulevien hankkeiden ajankohdat ja budjetoin-
ti. Ennakointi mahdollistaa myös korjaushankkeen toteutustapoihin 
ja vaihtoehtoihin perehtymisen. Kun tiedetään tarkasti mitä ollaan 
korjaamassa ja vielä miten, on urakan toteutuksen laatu, kustannuk-
set ja aikataulu luotettavasti määritettävissä.

Suunnittelun tulee huomioida kaikki osatekijät
Korjaushankkeen läpivienti on oma projektinsa. Kaikki lähtee kuiten-
kin suunnittelusta, jolla on oleellinen merkitys saavutettavan työn 
lopputulokseen. Lähtökohtana hyvälle suunnittelulle voidaan pitää 
korjattavan kohteen uusimista laadultaan nykypäivän vaatimusta-
soa vastaavaksi kokonaiskustannukset huomioiden. Suunnittelun 
tulee lisäksi ottaa huomioon mahdolliset käyttömuutostarpeet kor-
jattavassa kohteessa, jotta saavutettaisiin aiempaa parempi ja toi-
mivampi lopputulos. 

Suunnittelupankista löydät ratkaisut korjaushankkeeseen
Suunnittelupankki sisältää rakennusosien ja tuotteiden teknistä tie-
toa. Sen tarkoituksena on helpottaa korjaushankkeiden suunnittelua 
tarjoamalla eri toteutusvaihtoehtoja ja ratkaisuja. Detaljitason tie-
dot auttavat niin tilaajaa kuin suunnittelijaa korjattavan rakenteen, 
rakennusosan tai taloteknisen järjestelmän valinnassa.

Julkisivuremontti, putkiremontti ja vesikattoremontti ovat tyypillisiä taloyhtiön korjaushankkeita. Näi-
den hankkeiden järkevä ja kustannustehokas toteuttaminen, siten että saavutetaan laadukas ja pitkä-
ikäinen lopputulos, vaati aina hyvää suunnittelua. Omataloyhtiö.fi:n Suunnittelupankki tarjoaakin kor-
jaushankkeen osapuolille teknistä tietoa toteutusratkaisuista ja niiden mahdollisuuksista.

Suunnittelupankista 
apua korjaushankkeiden suunnitteluun

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Taloyhtiöiden korjausrakentamiseen tarkoitetun Suunnittelupan-
kin löydät osoitteesta www.omataloyhtio.fi/suunnittelupankki

Suunnittelupankki verkossa



Tehtäväsi on pitää huolta  
taloyhtiöstäsi!

Asiat hallintaan – www.omataloyhtio.fi
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