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

Vierailin hiljattain eräässä taloyhtiössä ja törmäsin minua kovasti ilahduttaneeseen 
asiaan, joka ei ole enää nyky-Suomessa itsestäänselvyys. Koin tunteen vahvasta yhtei-
söllisyydestä ja toisesta välittämisestä. Ajattelin, että tässä taloyhtiössä asiat taitavat 

olla aika hyvällä mallilla.
Ala-aulassa katseeni osui ensimmäisenä pieneen somaan koriin, johon oli kiinnitetty ”ota 

tästä” -lappu. Korista löytyi kirjoja ja lehtiä laidasta laitaan, aina Lehväslaihosta Gloriaan – ja 
oli joukossa Omataloyhtiö.fi-lehtikin. Kun olin lähdössä talosta, rouva hississä varoitteli mi-
nua ulkona riehuvasta kurjasta kelistä, ja vaihdoimme samalla muutaman sanasen päivänpolt-
tavista uutisaiheista. Toisessa kerroksessa hissiin astui vielä asukas, joka tarjoutui auttamaan 
painavien kantamusten kanssa, minkä jälkeen keskustelu kääntyi tuleviin taloyhtiön pihajuh-
liin. Rupattelun lopuksi toivotimme hyvät päivänjatkot, ja uskonpa meidän kaikkien päivän 
alkaneen mitä parhaimmalla tavalla. 

Tämä vierailu muistutti minua siitä, miten asiat olivat 1990-luvulla asuessani kerrostalos-
sa pienenä alakoululaisena. Silloin kaikki tehtiin yhdessä. Grillattiin yhdessä kesäisin, pestiin 
pyykit yhdessä pesutuvassa, vahdittiin ja ulkoilutettiin naapurinkin koiraa tarvittaessa, leiki-
tettiin lapsia, kannettiin naapurin mummon kauppakassi yläkerroksiin. Naapurilta sai lainaksi 
jopa autoa, jos oli tarve. Lisäksi mieleeni tulivat yhteiset saunavuorot, joissa kaikki saunoivat 
sulassa sovussa, yhteisiä pelisääntöjä noudattaen ja toistensa seurasta nauttien. 

Mihin tällainen yhteisöllisyys on kadonnut useimmista nykypäivän taloyhtiöistä? Ovatko 
mahdollisuudet yhteisöllisyyteen viety jo kiinteistöjä suunniteltaessa vai onko meissä ihmi-
sissä tapahtunut muutos? Suunnitellaanko tiloja niin, että ne tuovat ihmisiä yhteen vai ajavat 
heitä erilleen? 

Uskon, että taloyhtiön yhteisöllisyyttä on mahdollista lisätä askel askeleelta, pienillä teoilla 
aloittaen. Voitaisiinko taloyhtiössä järjestää useammin esimerkiksi illanviettoja, joissa naapu-
reihin pääsisi tutustumaan pienen puuhastelun ohessa? Väitän, että aika moni meistä nautti-
si yhdessäolosta, ja luonteva yhdessä tekeminen lisäisi yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Samalla saisimme aikaan jotain hyödyllistä koko yhteisön hyväksi. Voisiko yhteisöl-
lisyys olla jopa yksi taloyhtiön arvoista tai sen edistäminen osa taloyhtiön strategiaa?

Yhdessäolo piristää huonona päivänä, ja kun olet parhaimmillasi, voit jakaa hyvää oloasi 
muille. Kaikki lähtee meistä itsestämme. Oletko sinä koskaan pohtinut, asutko onnellisessa 
taloyhtiössä – ja miten yhteistä hyvinvointia ja hyvää naapuruutta voisi tarvittaessa edistää?

Heidi Uusitalo,
päätoimittaja

Yhteisöllinen taloyhtiö
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Kolumni

Älykodit alkavat olla arkipäivää. Lä-
hes jokaisesta kodista löytyy tänä 
päivänä laitteita, jotka on kytketty 

internettiin: tulostimia, saunan kiukaita, 
telkkareita, jääkaappeja ja jopa sänkyjä. 
Tai talotekniikkaa, kuten valvontajärjes-
telmiä ja varashälyttymiä, paloilmoitin-
laitteistoja sekä vesihuollon, lämmön-
vaihdon ja valaistuksen ohjaus. Luke-
mattomia kytkimiä ja venttiileitä, joiden 
etäohjaamisella on helpotettu kiinteis-
tön huoltoa ja hoitoa. Verkossa on paljon 
myös sellaisia laitteita, joiden ei kuuluisi 
olla ulkoisessa verkossa.

Usein talotekniikan laitteet on suunni-
teltu siten, että niitä voidaan hallinnoida 
verkon kautta: venttiileitä, hälytysjärjestelmiä, mutta myös ihan 
mitä tahansa, mitä voidaan kytkeä sähköihin. Jos ne ovat auki 
ulkoverkkoon, periaatteessa kuka tahansa voi päästä niihin kä-
siksi. Kaikkia ulkoverkossa olevia laitteita voidaan siis etäohja-
ta. Niitä voivat ohjata myös sellaiset henkilöt, joilla ei pitäisi olla 
pääsyä laitteisiin.

Olet varmastikin törmännyt termiin kyberturvallisuus. Se on 
kummallinen sana, joka tuntuu etäiseltä ja vaikuttaisi kosket-
tavan ainoastaan tietotekniikan asiantuntijoita tai jotain muita 
henkilöitä, jotka jossakin ovat vastuussa tietoturvakysymyksis-
tä. Se ei siis koske sinua, minua, meitä – vai koskeeko kuitenkin?

Ylen dokumenttisarjassa Dockstop Team Whack testaa mm. 
kuinka helppoa on murtautua taloyhtiöön ja sen automaatiojär-
jestelmiin sekä yhden kodin teknisiin laitteisiin. He olivat luon-
nollisesti pyytäneet ja saaneet kohteilta luvan testien suoritta-
miseen. Asiantuntijat, jotka tunnetaan myös valkohattuhakke-
reina, murtautuivat aluksi taloyhtiön järjestelmiin arvaamalla 
salasanan 1234.

Salasanan murtaminen olikin yllättävän helppoa. Liian help-
poa. Kuitenkin hyvän salasanan tekeminen on kyberturvallisuu-
den perusaakkosia.

Kuinkahan monessa kiinteistössä on sama tilanne, että sala-
sanana on lähtöasetus 1234 tai 0000? Valkohattuhakkerit pää-
sivät tv-ohjelmassa sisään huoltotunnuksella, ja heille avautui 
mahdollisuus ohjata kaikkia verkossa olevia laitteita, kuten sul-
kea viemärit, ilmanvaihto tai lämmitys sekä ohjata valaistusta tai 
muita verkossa olevia järjestelmiä. Ohjelmassa he testaavat vain 
valaistuksen sammuttamista, koska ei haluttu vahingoittaa tai 
aiheuttaa hankaluuksia kenellekään.

Valkohattuhakkerit näyttivät, mikä on mahdollista. Mutta jos 
joku toinen pääsisi näihin järjestelmiin käsiksi, hänellä ei välttä-
mättä olisi yhtä hyvät aikeet kuin heillä.

Pahimmassa tapauksessa tällaisissa tilanteissa voidaan kytkeä 
sähköt tai lämmöt pois päältä. Näillä olisi isoja vaikutuksia ihmis-
ten hyvinvointiin tai pahimmillaan turvallisuuteen. Kohteena ei 
enää ole vain tavanomainen ”toimistotietotekniikka” vaan myös 
automaatiojärjestelmät, joiden avulla pyöritetään yhteiskunnan 
elintärkeitä toimintoja. Sairaaloissa sähköjen ja lämpöjen katkai-
seminen voisi aiheuttaa henkien menetyksiä, mutta kyllä siitä 
seuraisi ikävää haittaa myös asuintaloissakin.

Moni meistä tekee urkkijan työn  
lapsellisen helpoksi

Dokumentin katsominen on todella he-
rättävä kokemus, vaikkeivat valkohattu-
hakkerit tehneetkään mitään harmia ke-
nellekään. Dokumentti avaa silmiä, kuinka 
käsittämättömän helppoa ja erilaista mur-
tautuminen voi olla tänä päivänä. Jälki on 
vähintäänkin yhtä ikävää kuin perintei-
semmällä murtautujalla, ja jälkien korjaa-
minen saattaa olla haasteellisempaa.

Voisiko urkkija vierailla teidän taloyh-
tiössänne tai sinun kotonasi ja tehdä siellä 
ikäviä asioita? Miten teidän taloyhtiössän-
ne tai sinun kotonasi on suojauduttu näiltä 
riskeiltä? Vai onko suojauduttu?

On hiukan huolestuttavaa, kuinka mo-
net sivuuttavat kyberriskit, koska eivät koe 

tai ehkä edes tunnista niiden koskevan itseään. Vaikkakin juuri 
yksilön toiminta muodostaa usein suurimman tietoturvariskin.

Kyberturvallisuus koskee siis meitä kaikkia. Jokainen meis-
tä käyttää internetiä tai sähköpostia, ja luo pahimmillaan aina 
samanlaisia salasanoja eri laitteisiin ja verkkoyhteyksiin; tieto-
koneella, kännykällä, kodin eri laitteilla ja ohjausjärjestelmissä. 
Yksilön ongelmasta tulee yhteinen, kun turvattomia ja huonos-
ti hallittuja laitteita kaapataan ja käytetään esimerkiksi palvelu-
nestohyökkäyksiin. Teetkö sinä ehkä tietämättäsi urkkijan työn 
lapsellisen helpoksi?

Kyberturvallisuus on paljon muutakin kuin hyvä salasana, ja 
tietoturvahyökkäyksiltä onkin helpompaa suojautua, kun tietää 
joitakin perusasioita. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö tar-
joaa yksinkertaisia ohjeita siitä, mitä sinä voit tehdä parantaak-
sesi taloyhtiön, kotisi tai myös työpaikkasi kyberturvallisuutta.

Ohjeet perustuvat Ylen dokumentista tuttujen Team Whackin 
valkohattuhakkereiden Iiro Uusitalon, Laura Kankaalan ja muiden 
asiantuntijoiden antamiin ohjeistuksiin SPEKin turvallisuuspäi-
villä 2019 Tampereella 5.–6.11.2019, jolloin he kertovat, mitä 
yksilön ja organisaation tulee ottaa huomioon parantaakseen 
kyberturvallisuutta. Ohjeet ovat saatavilla SPEKin verkkosivuilla 
www.spek.fi/kyberturvallisuus perjantaina 8.11.

Ira Pasi
koulutuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on varautumisen, onnet-
tomuuksien ehkäisyn ja pelastusalan asiantuntija, joka toimii 
ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaksi onnettomuuk-
sien ja vaarojen varalta.

SPEKin asiantuntijatyön painopisteitä ovat asumisen tur-
vallisuus, turvalliset työpaikat ja resilienssi eli kriisinkestä-
vyys. Järjestö on osaamisen kehittäjä, joka tuottaa turvalli-
suuskoulutusta sekä kansalaisille että yrityksille. Se valmiste-
lee ja välittää suosituksia ja ohjeita rakennusten ja laitteiden 
turvalliseen käyttöön yrityksissä ja yhteisöissä.

SPEK on myös yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka osallis-
tuu strategia- ja lainsäädäntötyöhön sekä yhteiskunnalliseen 
keskusteluun.
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Teksti: Päivi Kaijula   Kuvat: Vallox OyTekniikka

Hyvä sisäilma on hajutonta ja vailla epäpuhtauksia. Sisäilman 
laadun tarkkailuun on olemassa helppokäyttöisiä laitteita, 
jotka voidaan yhdistää ilmanvaihtokoneeseen. Erilaisten 

ilmanlaatua tarkkailevien Vallox-antureiden avulla saadaan tietoa 
sisäilman kosteudesta, hiilidioksidin määrästä ja VOC-kaasuista. 
Anturit kertovat havainnoistaan ilmanvaihtokoneelle, joka puo-
lestaan tarpeen vaatiessa tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti 
poistaakseen liiallisen kosteuden tai epäpuhtaudet.

Antureiden ja automatisoidun ilmanvaihdon ansiosta pääs-
tään asukkaiden ja rakenteiden osalta parhaaseen tilanteeseen: 
tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon ilman jatkuvaa säätämistä. 
Samalla säästyy myös energiaa.

Kosteusanturi tietää,  
kun sisäilman kosteus nousee
Kosteutta syntyy normaalissa arjessa peseytymisen, saunomisen, 
pyykkäämisen ja ruuanlaiton yhteydessä. Kosteuden kertymises-
tä on haittaa erityisesti asunnon rakenteille ja sitä myötä myös 
asukkaille. Mikäli syntynyttä kosteutta ei poisteta, se tiivistyy 
helposti rakenteisiin ja aiheuttaa homevaurioita.

Siksi on tärkeää poistaa sisäilman liika kosteus. MyVallox-il-
manvaihtokoneisiin sisäänrakennettu kosteusanturi tarkkailee 
sisäilman kosteuspitoisuutta ja kommunikoi ilmanvaihtokoneen 
kanssa. Tarvittaessa ilmanvaihtokone tehostaa ilmanvaihtoa. Vas-
taavasti, kun anturi kertoo kosteustilanteen normalisoitumises-
ta, ilmanvaihtokone palauttaa ilmanvaihdon tehon normaalita-
solle. MyVallox-koneisiin voidaan myös liittää lisäkosteusanturi 
tarkkailemaan esimerkiksi kosteutta pesutiloissa, joissa kosteutta 
syntyy eniten asunnon muihin huoneisiin verrattuna.

Hiilidioksidianturi havaitsee hiilidioksiditason 
nousun
Hiilidioksidia syntyy aina hengittäessä ja jos sitä on sisäilmassa 
liikaa, aiheuttaa se väsymystä ja päänsärkyä. Huoneen hiilidiok-
siditaso nousee helposti esimerkiksi nukkuessa makuuhuoneen 
oven ollessa kiinni tai kun tilassa on tavallista enemmän ihmisiä, 
jolloin on tarpeen lisätä ilmanvaihtoa.

MyVallox-hiilidioksidianturin tehtävänä on tarkkailla sisäil-
man hiilidioksidipitoisuutta käyttäjän puolesta ja havaita, mikäli 
hiilidioksiditaso alkaa nousta. Havaitessaan CO₂-tason nousun, 

anturi kertoo tilanteesta ilmanvaihtokoneelle, ja se puolestaan 
tehostaa ilmanvaihtoa. Ilmanvaihto poistaa sisäilmasta liiallisen 
hiilidioksidin ja tuo tilalle uutta, raikasta ilmaa tehostetusti. Kun 
hiilidioksidianturi huomaa, että CO₂-taso on laskenut normaalil-
le tasolle, ilmanvaihto palautuu automaattisesti normaalitasolle.

VOC-anturi huolehtii sisäilman terveellisyydestä
Sisäilmassa leijuu paljon epäpuhtauksia, joita ei silmin havaitse. 
Näitä VOC-yhdisteiksi kutsuttuja yhdisteitä irtoaa esimerkiksi 
rakennusmateriaaleista, pesuaineista, kemikaaleista, maaleista ja 
huonekaluista. VOC-yhdisteitä ovat esimerkiksi asetoni, etanoli, 
formaldehydi ja tolueeni ja ne ovat monien keuhkoperäisten oi-
reiden aiheuttajia – niin ihmisille kuin lemmikeille.

MyVallox VOC-anturi havaitsee sisäilmasta näitä orgaanisia 
yhdisteitä. Muiden MyVallox-antureiden tapaan se kertoo ha-
vainnoistaan ilmanvaihtokoneelle, joka säätää ilmanvaihdon 
tehoa anturin havaintojen perusteella. VOC-anturin voi kytkeä 
kaikkiin MyVallox-ilmanvaihtokoneisiin ja sen avulla sisäilma 
pysyy terveellisenä.

Sisäilman 
laadun tarkkailu 
anturein on helppoa

Sisäilman laatuun vaikuttavat monet seikat, kuten 
kosteus, ulkoilmasta sisälle tulevat pölyt, elämisestä 
aiheutuvat epäpuhtaudet sekä asunnon rakenteista ja 
huonekaluista syntyvät VOC-päästöt (Volatile Organic 
Compounds). Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa 
näitä epäpuhtauksia sisäilmasta ja tuoda tilalle uutta, 
raikasta ilmaa. Se, mitä hengitämme, on tärkeää hy-
vinvointimme ja terveytemme kannalta.

Lisätietoja:
Vallox Oy, www.vallox.com
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Hyvä sisäilma on panostus sinun ja perheesi hyvinvointiin ja terveyteen. Vallox-anturit tarkkailevat 
sisäilman laatua puolestasi.

Päänsärky, väsymys ja hengitysoireet voivat johtua huonolaatuisesta sisäilmasta. MyVallox-an-
turit tarkkailevat ilmanlaatua, kosteutta ja hiilidioksidin määrää ja tehostavat ilmanvaihdon tehoa 
käyttäjän puolesta. VOC-anturi paljastaa, mikäli huoneilmassa on keuhkoperäisiä sairauksia, väsy-
mystä ja päänsärkyä aiheuttavia orgaanisia yhdistelmiä.

Anturein saadaan auto-
matisoitua ja tarpeenmu-
kaistettua ilmanvaihtoa. 
Valloxin tuotevalikoi-
man anturit mittaavat 
joko sisäilman kosteutta, 
hiilidioksidin määrää tai 
VOC-yhdisteiden määrää. 
Ne kertovat havainnois-
ta ilmanvaihtokoneelle, 
joka tehostaa tarvittaessa 
ilmanvaihdon tehoa. Tar-
peenmukaisella ilman-
vaihdolla parannetaan 
asumisviihtyvyyttä ja 
säästetään energiaa.
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Teksti: Essi Saarenpää   Kuvat: VILPE

Lisätiedot:
ecoideal.fi

Tekniikka

Huoneistokohtaista huippuimuria ei tarvitse säätää manuaa-
lisesti, vaan säätämisen voi jättää automaattisen VILPE 
ECo Ideal Wireless -järjestelmän huoleksi. Tämä helpottaa 

asukkaan arkea ja parantaa sisäilman laatua.
Järjestelmän kosteusanturi mittaa sisäilman kosteustasoa. Esi-

merkiksi suihkun jälkeen anturi huomaa kosteustason nousseen, 
ja tämä tieto välittyy ohjausyksikön kautta huippuimurille, jon-
ka toiminta tehostuu. Kun suihkutila on kuivunut, huippuimu-
rin teho laskee. Näin automaattinen järjestelmä varmistaa, että 
huippuimuri toimii juuri oikealle teholla. Se säästää energiaa ja 
pienentää sähkölaskua.

ECo Ideal Wireless sopii EC-puhaltimille. Jos talossa on vaih-
tovirralla toimiva vanhanmallinen huippuimuri, se vaihdetaan 
järjestelmän asentamisen yhteydessä EC-mallin huippuimuriin 
(tasavirta).

Ilmanvaihdon kohdepoisto kerrostalossa tai rivitalossa voidaan 
toteuttaa ECo Idealin avulla esimerkiksi
• huoneistokohtaisesti, jos joka asuntoon kuuluu oma huippui-

muri
• erillisessä rakennuksessa olevaan pesutupaan
• erilliseen autotalliin tai varastorakennukseen.

Mökin ilmanvaihto kuntoon
Onko kesämökille tultaessa vastassa ummehtunut, kostea sisäil-
ma? Kuluuko ensimmäinen tunti mökille saavuttua aina tuuletus-
hommissa? Myös mökin ilmanvaihdon päivittäminen onnistuu 
EC-huippuimurin ja ECo Ideal Wirelessin avulla.

Miksi ECo Ideal Wireless on erinomainen ratkaisu mökille?
• Langattomat anturit on helppo asentaa.
• Automatiikka helpottaa elämää: kun mökki on käytössä, huip-

puimuri käy suuremmilla tehoilla kuin jos mökki on tyhjillään, 
jolloin se käy perusteholla.

• Energiaa säästyy ja sähkölasku pienenee.

ECo Ideal Ideal Wireless -järjes-
telmän kosteusanturi havaitsee, 
milloin kosteustaso on noussut 
esimerkiksi kylpyhuoneessa.

MILLOIN ON SYYTÄ PÄIVITTÄÄ  
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ?
• Ilma tuntuu tunkkaiselta.
• Pesutiloissa on liikaa kosteutta.
• Ilmanvaihto on puutteellinen kesäisin.
• Pyykki kuivuu hitaasti.

Automatisoi 
huippuimurin ohjaus ja säästä energiaa

Onko taloyhtiössäsi huoneistokohtainen poistoilmanvaihto, joka hoidetaan 
huippuimurin avulla? Se on mahdollista päivittää automaattiseksi ja energia-
tehokkaaksi, mikä pienentää sähkölaskua.

ECo Ideal Wireless on hyvä ratkaisu kaikkiin remontoitaviin kohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto 
tai manuaalisesti säädettävä huippuimuri vaihtovirralla. (kuvituskuva)
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Teksti ja kuvat: Heidi HartonenTekniikka

Lue lisää maalämmöstä kiinteistön lämmittäjänä ja lataa 
ilmainen Kiinteistölämmön ostajan opas:
www.bosch-climate.fi

Kannattaako maalämpöön investointi?
Maalämmöllä kiinteistö lämmitetään vaivatta ja edullisesti. Uu-
diskohteessa maalämpöjärjestelmän hankintahinta on korkeampi 
kuin esimerkiksi kaukolämmön ja saneerauskohteessa investoin-
ti voi tuntua suurelta. Lämmityksestä saatavat säästöt maksavat 
investoinnin kuitenkin useimmiten takaisin nopeasti – ja lisäksi 
nostavat kaupan päälle kiinteistön arvoa!

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

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

Maalämpö – 

kannattaako investointi?

Uudiskohteeseen maalämpö on loistovalinta
Maalämpö on loistava valinta myös useimpiin uudiskohteisiin. 
Se tarjoaa edullista ja ekologista lämmitystä koko rakennuksen 
elinkaaren ajan. Esimerkkinä toimii vastavalmistunut kiinteistö, 
johon myös Robert Bosch Oy muutti hiljattain. Vastavalmistuneen 
rakennuksen päälämmönlähteenä toimii Boschin kiinteistömaa-
lämpö. Toimitila ja sen käyttövesi lämpenevät kolmella 72 kilowa-
tin maalämpöpumpulla, joita ohjaa automatiikka. ”210kW läm-
mitystehoa ja kuusi kompressoria, jokainen 35kW. Ne ovat pääl-
lä riippuen lämmön tarpeesta. Tällä hoidetaan koko kiinteistön 
lämmitys ” kertoo Bosch Lämpötekniikan maajohtaja Mikael Less.

Varmista ammattitaitoinen asennus
Oikealla maalämpöjärjestelmän mitoituksella varmistetaan paras 
säästö ja järjestelmän toimintavarmuus. Mitoitukseen ja asen-
nukseen on valittava ammattitaitoinen ja luotettava asennuslii-
ke. Kaikki Bosch-kiinteistömaalämpöpumput asentaa Bosch Kiin-
teistölämpömestari. Bosch Kiinteistölämpömestarit ovat Boschin 
kouluttamia ja valtuuttamia asennusliikkeitä, jotka tekevät mi-
toitukset ja asennustyöt ammattitaidolla ja Boschin omien asian-
tuntijoiden avustuksella. Lisäksi kaikkiin Bosch Kiinteistölämpö-
mestareiden asentamiin myönnetään kuuden vuoden pidennetty 
takuu. Ainoana laitevalmistajana Bosch myös etävalvoo kiinteis-
tökohteensa koko takuuajan.

Kaksi lämpöpumpuista on ase-
tettu päällekkäin uusissa toimi-
tiloissa.

Toimistotalo Robert sijaitsee 
osoitteessa Robert Huberin tie 16. 
Siellä sijaitsee myös Boschin kai-
kille avoin näyttelytila.

KUINKA PALJON SÄÄSTÖJÄ LÄMMITYSREMON-
TILLA SAADAAN? ALLA SÄÄSTÖLASKELMA!
Esimerkkikohteen taustatiedot: Rivitalokiinteistö Raumalla, jon-
ka rakennusvuosi on 1998. Kiinteistön pinta-ala on 1 200 m2 ja 
asuntoja on 11. Kiinteistössä öljykeskuslämmitys ja lattialäm-
mitys, öljynkulutus 18 500 l/v = 18 500,00 €.
Kiinteistöön asennetaan: Bosch 7000 LW, 48 kW:n maalämpö ja 
lisäksi 500 litran työsäiliö ja kaksi 500 litran käyttövesivaraajaa.
• Tehonpeitto 89 %
• Lämpöpumpun tarvitsema energia 36 930 kWh
• Lisäenergia (sähkövastus) 240 kWh
• Lisälämmitys 5,9 kW
• Laskettu, annettu energia 156 620 kWh
• Ilmainen energia 119 450 kWh
• Vuosikulutus 4 088,00 € (sähkön hinta 0,11 €/kWh)

Esimerkkilaskelmassa vuosisäästö on siis 14 412 euroa. Koko 
järjestelmän takaisinmaksuaika on noin kuusi vuotta. Pyydä oma 
säästölaskelmasi jättämällä yhteydenottopyyntö osoitteessa 
www.bosch-climate.fi.

Kiinteistön energiankulutus ja kulut koostuvat pääsääntöisesti rakennuksen ja käyttöveden lämmityksestä.  
Lämmitysjärjestelmä valinta onkin yksi suurimmista kiinteistön elinkaaren aikana syntyviin kuluihin  
vaikuttavista tekijöistä. Olitpa uudisrakentaja tai saneeraaja, kannattaa valintaa harkita tarkkaan, jotta 
saat mahdollisimman helpon ja kauaskantoisen lämmitysratkaisun. Hyvä vaihtoehto on energiatehokas 
ja ekologinen maalämpö.
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Teksti: Timo Piispa   Kuvat: Fortum OyjTekniikka

Julkisella liikenteellä on monia etuja verrattuna yksityisautoi-
luun: resurssit käytetään viisaammin ja päästöt pysyvät pie-
nempinä. Liikenteen kokonaisoptimointi on paljon helpom-

paa esimerkiksi ruuhkien näkökulmasta, kun liikkuvia yksiköitä 
on vähemmän ja niiden aikataulut tiedossa. Kaupunkilaisille se 
on huoleton, toimintavarma ja ekologinen tapa liikkua.

Kaukolämpöjärjestelmää voi hyvin verrata julkiseen liikentee-
seen kaupungeissa. Kaukolämpövesi kiertää maan alla olevaa ver-
kostoa pitkin lämmittämään sekä rakennuksia että niiden käyttö-
vettä. Keskitettynä ratkaisuna se kykenee käyttämään resurssit 
optimaalisemmin yhteisen infran avulla ja myös kierrättämään 
lämpöenergiaa niistä kiinteistöistä, joissa lämpöä syntyy liikaa.

Kaukolämpö kehittyy kaupunkien ja asiakkaiden 
mukana 
Fortumin tavoitteena on tarjota asiakkailleen täysin hiilineutraa-
lia kaukolämpöä jo 2020-luvulla. Kaukolämmön tuotantoon on 
tulossa uusia ratkaisuja, jotka eivät perustu polttamiseen: hukka-
lämmön hyödyntämiseen, geotermiseen lämpöön sekä sähköön 
perustuvat ratkaisut.

Tekoälyllä ohjattu hiilineutraali kaukolämpöjärjestelmä kyke-
nee energiatehokkuuteen, joka ei ole mahdollista kiinteistökoh-
taisilla ratkaisuilla. Jo tulevana lämmityskautena kaukolämmön 
älykäs ohjaus eli kulutusjousto optimoi lämmöntuotantoa ja usei-
den kiinteistöjen lämmitystä eri tahdissa niin, että lämpöä ohja-
taan sinne missä sitä kulloinkin eniten tarvitaan.

Huolettomuutta hakevan taloyhtiön kannalta kaukolämpö on 
ylivoimainen: pieni alkuinvestointi ja aikaa kestävä, vain vähän 
huoltoa vaativa tekniikka. Kaukolämmön palvelut kehittyvät ja 
asukkaat voivat tulevaisuudessa esimerkiksi entistä paremmin 
säätää huoneistojensa lämmitystä omien tarpeidensa mukaiseksi.

Puhdas kaukolämpö on 

kuin julkinen liikenne
Monissa taloyhtiöissä pohditaan kestävintä lämmitysratkaisua. Viime aikoina kiinteistökohtaisten  
ratkaisujen mielikuva on kohentunut, vaikka todellisuudessa niiden muodostama kokonaisuus 
ei ole yhtä tehokas ja ilmastoystävällinen kuin keskitetysti tuotettu puhdas kaukolämpö.

Lisätietoa:
www.fortum.fi/kaukolampo
Fortum tarjoaa kaukolämpöä ja siihen liittyviä palveluja Es-
poossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Joensuussa, Järven-
päässä ja Tuusulassa.
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Teksti: Mauno Haverinen   Kuvat: Capse OyTekniikka

Lue lisää:
www.capse.fi

Putkiremontti mielletään usein raskaaksi, isoksi ja kalliiksi 
operaatioksi. Sukitustekniikalla toteutettu putkiremont-
ti on ekologinen vaihtoehto perinteiselle putkiremontille. 

Sillä poiskuljetettavaa ja loppusijoitettavaa purkujätettä, kuten 
lyijyä, betonia tai asbestia, ei synny. Myös jätekuljetusten tarve 
on minimaalinen, joten kuljetuskaluston päästöistä aiheutuva 
hiilijalanjälki jää pieneksi.

Sukituksessa saneerataan vanhat, rikkoutuneet ja saumois-
taan tihkuvat viemärit uudenveroiseen kuntoon. Huonokuntoi-
sen putken sisään muodostuu uusi saumaton ja tiivis uusi putki, 
joka vastaa ominaisuuksiltaan uutta muoviputkea. 

Capse Oy käyttää asennuksissaan Boldan In-House Lining Sys-
tem -menetelmää. Sillä saneerattujen putkien tekninen elinkaa-
ri on vähintään 50 vuotta. Se mahdollistaa pitkän huoltovälin ja 
huolettoman asumisen. Boldan tt 38s -sujutussukassa käytetty 
kalvo on valmistettu kierrätysmateriaalista.

– On hyvä muistaa, että vakuutusyhtiöt hyväksyvät vain ser-
tifioidulla menetelmällä sekä materiaaleilla saneeratut putket 
uusiksi putkiksi. Olemme solmineet sopimuksen VTT Expert 
Services Oy:n kanssa laadunvalvonnan varmistamiseksi, kertoo 
Capse Oy:n toimitusjohtaja Aleksi Kasari. 

SUKITUS ON  
MENETELMÄNÄ:
• laadukas
• nopeasti 
 toteutettavissa
• edullinen
• ympäristö- ja 
 asukasystävällinen
• käyttöikä yli 50 
 vuotta

Viemärisaneeraus 
voi olla myös ekoteko

Yhä useampi taloyhtiö ja kiinteistönomistaja valitsee viemärisaneeraukseen 
ekologisesti kestävän, teknisesti edistyksellisen ja modernin sukitusratkaisun.

Mitä putkisto pitää sisällään?
Capse:n kuntotutkimus on palvelu, jossa suoritetaan viemärien ja 
salaojien kuvaus, huuhtelu, paikannus ja raportointi. Palveluko-
konaisuus antaa syvätietoa putkien rakenteesta, materiaaleista, 
kunnosta ja tarvittavista toimenpiteistä.

Capse toteuttaa viemärisaneerauksen sukitustekniikalla. Asi-
akkaan viemäriongelmat ratkaistaan ammattitaitoisen henkilö-
kunnan, parhaiden materiaalien ja monipuolisen kaluston avulla. 
Capse:n palvelukonsepti on logistisesti, laadullisesti, aikataulul-
lisesti ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen.

Jo hankesuunnitteluvaiheessa kannattaa pyytää asiantuntijan 
apua. Kartoituksella selvitetään asuintalon nykyinen tilanne, tar-
vittavat korjaustoimenpiteet ja asukkaiden toiveet.

Putkiremontin aikana asukkaiden arjen toimivuutta helpotettiin siirrettävällä parakilla, 
jossa on kaksi erillistä suihku- ja wc-tilaa.

Sukan mankelointi käynnissä. Sukan kalvo on valmistettu kierrätysmateriaalista.
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Teksti: Meri Peltola   Kuvat: Markus LintuTekniikka

Helsingin Munkkivuoressa sijaitseva Ulvilantie 12 on vuon-
na 1962 valmistunut nelikerroksinen asuinkerrostalo, jos-
sa on kolme porraskäytävää ja 36 asuntoa. Kiinteistössä 

suoritettiin 2018 linjasaneeraus, jonka yhteydessä uusittiin asun-
tojen kylpyhuoneet sekä wc:t. Linjasaneerauksen yhteydessä ta-
loyhtiössä uusittiin myös kaikki sähköt. Urakoitsijana kohteessa 
toimi Bigs Oy.

Linjasaneerauksessa vanhat putket korvattiin Uponor Reno 
Port -talotekniikkakasetilla, joka sisältää käyttövesiputket, pys-
tyviemärin ja seinä-wc:n sekä vesi- ja viemäriliitännät viereen 
asennettavaa pesuallasta varten. Asennettuna ratkaisu täyttää 
LVI-järjestelmille asetetut rakennusvaatimukset äänitasojen ja 
palomääräysten osalta sellaisenaan. Urakoitsijan kannalta Reno 
Portin etuna onkin selkeä kokonaistoimitus ja nopea asennus.

– Reno Portissa putket on sijoitettu uusien rakennusmääräys-
ten mukaisesti helposti avattaviin rakenteisiin. Asennus kuuluu 
Uponorin puolesta pakettiin, mikä oli meidän näkökulmasta iso 
plussa. Reno Port on pitkälle mietitty elementti, jossa kaikki tar-
vittava on valmiina. Moni muu ratkaisu tulee niin sanotusti pa-
lapelinä, joka kootaan vasta työmaalla. Kun vanhoja hormeja ei 
tarvitse purkaa ja kaikki on kerralla kytkentävalmiissa paketissa, 
saadaan siistit asennukset pieneenkin tilaan, toteaa LVI-projek-
tipäällikkö Jouni Hietanen Bigs Oy:stä.

Myös ripeä ja täsmällinen toimitus sekä lisätöiden vähyys pu-
huvat ratkaisun puolesta.

– Elementtitoimitukset tulivat ajallaan ja kaikki sujui muu-
tenkin hyvin: ei tullut lisäkustannuksia ja hanke pysyi budjetis-
sa. Tämä on urakoitsijan kannalta aina iloinen asia, Hietanen 
summaa.

Kaikki hyötyvät,  
kun linjasaneeraus menee putkeen
Taloyhtiössä ollaan oltu kompaktiin talotekniikkaratkaisuun erit-
täin tyytyväisiä.

– Päädyimme Uponorin talotekniikkakasettiin tilansäästön ja 
kylpyhuoneen puhtaana pitoa helpottavan seinä-wc:n takia. Talo-
yhtiön hallituksen päätöksessä painoi erityisesti tuo tilansäästö, 
sillä vanhoissa saneerauskohteissa wc:t ovat huomattavan pie-
niä. Talotekniikkakasetti oli myös kilpailukykyinen hinnaltaan ja 
säästi asennusaikaa, kun vanhoja hormeja ei tarvinnut purkaa. 
Nyt kylpyhuoneissa on miellyttävä toimia modernin ulkoasun ja 
kätevän seinä-wc:n ansiosta, toteaa Asunto Oy Ulvilantie 12:n 
hallituksen puheenjohtaja Heikki Lehto.

Uponorin kannalta Ulvilantie 12 edustaa tyypillistä hyvin men-
nyttä linjasaneerausta, jossa talotekniikkakasetti helpotti urak-
kaa. Huomionarvoista kohteessa on se, että kyseessä on paikalla 
rakennettu talo.

– Reno Portia on totuttu käyttämään 70-luvun elementtitalois-
sa. Tämä todistaa, että ratkaisu sopii myös vanhempiin kerrosta-
loihin, jos vain kylpyhuoneet sijaitsevat linjassa, toteaa hankeke-
hityspäällikkö Perttu Havulehto Uponorilta.

Linjasaneeraus helpoksi 
– talotekniikkakasetti on valmiiksi mietitty 
kokonaisuus

Esivalmistettu Reno Port -talotekniikkakasetti sopii paitsi elementtikerrostalon, myös paikalla ra-
kennetun asuinkerrostalon linjasaneeraukseen. Urakoitsijan kannalta asennuksen sisältävä koko-
naistoimitus on suuri etu. Taloyhtiö puolestaan arvostaa tilansäästöä, modernia seinä-wc:tä ja kil-
pailukykyistä hintaa.

Lisätiedot:
www.uponor.fi

”Päädyimme Uponorin talotekniikkakasettiin tilansäästön ja kylpyhuo-
neen puhtaana pitoa helpottavan seinä-wc:n takia”, kertoo As. Oy Ulvilantie 
12:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Lehto.
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Reno Portia on totuttu käyttämään 70-luvun elementtitaloissa, mutta ratkaisu sopii myös vanhempiin 
kerrostaloihin, jos kylpyhuoneet sijaitsevat linjassa. Kuvassa vuonna 1962 valmistunut Ulvilantie 12.

Kun vanhoja hormeja ei tarvitse purkaa ja kaikki on kytkentävalmiissa paketissa, saadaan Reno Portilla 
siistit asennukset pieneenkin tilaan.

KOHDEINFO
Osoite: Ulvilantie 12, Helsinki
Rakennusvuosi: 1962
Koko: 36 asuntoa
Linjasaneerausratkaisu: Uponor 
Reno Port -talotekniikkakasetti
Urakoitsija: Bigs Oy
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Päivitä sähköt 
ulos ja sisälle remontin yhteydessä

Vahti-Jussi-liiketunnistimet ohjaavat valaistusta 
automaattisesti
Liiketunnistimet varmistavat sopivan ja oikea-aikaisen valaistuk-
sen yhteisissä kulkutiloissa ja pihalla. Valot eivät koskaan pala 
turhaan, sillä ne syttyvät ja sammuvat aina sen mukaan, miten 
alueella liikutaan.

Kun valitset liiketunnistinta, ota huomioon kuinka laaja val-
vonta-alue sen pitää kattaa. Tunnistusaluetta voidaan myös raja-
ta, mikäli ei esimerkiksi haluta ohikulkijoiden sytyttävän kuistin 
valoja. Laaja tunnistusalue on hyvä valinta silloin, kun halutaan 
kerralla valvoa ja sytyttää valot isommalle alueelle. Liiketunnis-
tin voi myös valvoa rakennuksen kahta sivua, kun se asennetaan 
talon kulmaan.

Langaton Vahti-Jussi-liiketunnistin on suunniteltu erityisesti 
asuinrakennuksia varten. Langaton liiketunnistin toimii radiosig-
naalien avulla, ja mahdollistaa monimutkaisten alueiden valvon-
nan helpommin kuin perinteiset mallit. Yhteen ohjausyksikköön 
voidaan liittää useita langattomia tunnistimia. Näin esimerkiksi 
kumpuilevat alueet ja rakennusten kuolleet kulmat voidaan kat-
taa kokonaan.

Laajasta liiketunnistinten valikoimasta löytyy malleja erilai-
silla valvonta-alueilla ja havaintoetäisyyksillä, ja niitä voidaan 
asentaa seinään, kattoon tai kulmaan. Useimpia asetuksia voi 
säätää kaukosäätimellä kätevästi ja turvallisesti nousematta tik-
kaille. Vahti-Jussien värit sopivat julkisivun väreihin ja ne löyty-
vät malleista riippuen seuraavissa väreissä valkoinen, alumiini, 
antrasiitti ja ruskea.

Turvallista sähköä myös ulkotiloissa
Kosteisiin ja kylmiin tiloihin sekä ulkotiloihin kannattaa valita 
aina sellaiset pistorasiat ja kytkimet, jotka kestävät ympäröivät 
olosuhteet. Täysin avonaisiin ulkotiloihin, kuten esimerkiksi ta-
lon ulkoseinään, tulee valita vähintään roiskevesitiiviit asennus-
kalusteet, joiden kotelointiluokka on IP44. Roiskevesitiiviiden 
pistorasioiden on oltava vikavirtasuojattuja ja läpällisiä. Ulkoti-
loihin sopivia pistorasioita löytyy Impressivo- ja Kosti-asennus-
kalustesarjoista.

Tiesitkö, että ovipuhelinta voi käyttää myös etänä 
mobiililaitteilla?
Vanhentunut ovipuhelinjärjestelmä kannattaa päivittää sanee-
rauksen yhteydessä moderniin, etäohjattavaan järjestelmään. 
Modernin ovipuhelimen soittoon vastaaminen ja oven avaus on-
nistuvat älypuhelimella tai tabletilla.

Järjestelmä sopii erinomaisesti sekä rivi- ja kerrostaloihin että 
omakotitaloihin, ja moduuleista koottavat ulkoyksiköt helpot-
tavatkin juuri oikean ratkaisun löytämistä erilaisiin kohteisiin. 
Hyvinkin isoja kohteita voidaan toteuttaa, sillä ulkoyksiköitä voi 

Teksti: Irene Saarnio   Kuvat: ABB OyTekniikka

yhdessä rakennuksessa olla 9 kappaletta, ja yhdestä ulkoyksikös-
tä voidaan soittaa jopa 250 asuntoon.

Ulkoyksiköiden ominaisuuksia:
• Huurtumisen esto takaa hyvän kuvanlaadun kaikissa olosuh-

teissa
• Infrapunavalon ansiosta käyttäjä näkee vieraan selvästi myös 

pimeällä
• Näppäinten taustavalo syttyy automaattisesti hämärässä
• Ilkivaltaluokitus on IK07 ja ne kestävät hyvin kosteutta (IP54, 

erillisen sadesuojan kanssa IP55)
• Materiaalina alumiini
• Lisäominaisuuksia mm. RFID-kortinlukija ja koodinäppäimistö
• Tuotevalikoimasta löytyy myös valmiiksi kootut ulkoyksiköt

Sisäyksiköiden ominaisuuksia:
• Valitse sisäyksiköksi joko näyttö tai perinteinen luuri
• Näyttö voi tallentaa videokuvaa ja tallentaa kuvat ovikelloa 

soittaneista
• Saatavissa on myös mallit, joissa on induktiosilmukka
• Asennusvaihtoehdot ovat uppoon, pintaan ja pöytätelineeseen
• Lisätoimintoja mm. soitonsiirto, sisäpuhelu eri sisäyksiköiden 

välillä, mykistys ja kuvien ja viestien tallennus

Ovipuhelinjärjestelmä on helposti liitettävissä ABB-free@ho-
me-kodinohjaukseen tai KNX-taloautomaatioon.

Julkisivujen saneerauksen yhteydessä on hyvä miettiä ja suunnitella 
ajoissa myös sähköistykseen liittyviä asioita. Esimerkiksi onko ulko-
valaistus riittävä, miten sitä ohjataan, tarvitaanko ulkona myös pis-
torasioita ja minkälainen ovipuhelinjärjestelmä hankitaan?

Kustannussäästöä remontteja yhdistämällä
Kiinteistön sisällä olevat sähköjärjestelmät taas kannattaa uusia 
viimeistään linjasaneerauksen yhteydessä, sillä putkiremontti 
tarjoaa hyvän mahdollisuuden päivittää rakennuksen sähkö- ja 
tietoverkkokaapelointi kerralla kustannustehokkaasti.

Kosteusvahti ehkäisee vesivahinkoja
Kosteusvahti kannattaa asentaa esimerkiksi astianpesukoneen 
alle. Kosteusvahdin anturina toimii teippianturi tai johdinpari, 
jonka kuoritut päät kiinnitetään valvottavaan kohteeseen. Kun 
johtimien väliin ilmaantuu vettä tai kosteutta, antaa kosteusvahti 
hälytyksen. Hälytys kuitataan painikkeella, mutta merkkivalo jää 
palamaan, kunnes kosteus on poistunut. Järjestelmään liitettävän 
välireleen avulla voidaan ohjata päävesijohdon magneettiventtiiliä 
katkaisemaan vedentulo automaattisesti hälytyksen yhteydessä.

Useampi remontti yhtä aikaa?
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Lisätietoja:
abb.fi/saneeraus

Jatkoroikat pois, tilalle riittävästi pistorasioita
Kukapa ei olisi törmännyt siihen, että pistorasiat eivät riitä kaikil-
le sähkölaitteille. Saneerauksen yhteydessä on helppo lisätä pis-
torasioita esimerkiksi keittiönkaappien alle, siististi seinäpinnan 
päälle kulmaan asennettuna. Kulma-asennusrasiaan voi asentaa 
myös esimerkiksi USB-pistorasian, jolloin puhelin on helppo la-
data samalla kun pistorasia on käytettävissä muuhun tarkoituk-
seen. Listapistorasioita käyttämällä saadaan tehtyä siistit asen-
nukset lattianrajaan seinäpintoja rikkomatta.

Tarvitaanko kodinohjausta?
Linjasaneerauksen yhteydessä kannattaa miettiä sähkösanee-
rauksen taso: Halutaanko toteuttaa pieni päivitys vai iso muu-
tos? Halutaanko samalla kodinohjausta vai pelkästään kytkimien 
ja pistorasioiden vaihto? Kun taloyhtiössä päädytään linjasanee-

raukseen, kannattaa miettiä myös sähköjen osalta mitä tarvit-
see tulevaisuudessa ja minkälaiset toiminnot helpottavat arkea.

ABB-free@home-kodinohjaus on hyvä valinta silloin, kun ha-
lutaan ohjata valaistusta, lämmitystä, ilmastointia, kaihtimia ja 
markiiseja. Myös ovipuhelin voidaan liittää samaan järjestelmään. 
Asukas voi itse luoda kotiinsa haluamiaan tilanneohjauksia eri-
laisia arkielämän tilanteita varten ja muokata niitä helposti. Esi-
merkiksi huonelämpötilat voi näin pitää tilanteeseen sopivina ja 
säästää lämmityskuluissa silloin, kun huoneissa ei oleskella. Jär-
jestelmän ohjaus on helppoa ja onnistuu painikkeilla sekä mobii-
lilaitteilla, myös etänä.
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Teksti: Pauliina Tiusanen   Kuvat: NIBE Energy Systems OyTekniikka

Lisätietoa HAATO-, METRO- ja NIBE-lämminvesivaraajista:
www.nibe.fi

sä paras ja pitkäikäisin ratkaisu, mutta jos vedessä on tavallista 
enemmän suolaa tai mineraaleja, kuten esimerkiksi saaristossa 
usein on, voi emalipinnoitettu säiliö olla tarpeen.

Myös veden korkea kalkkipitoisuus voi aiheuttaa ongelmia. 
Kalkki voi kerääntyä vastusten ympärille kovaksi kerrostumaksi, 
joka lopulta aiheuttaa vastuksen rikkoontumisen. Tähän kalkin-
hajottaja on helppo ratkaisu. Kalkinhajottaja on pieni sähköllä 
toimiva laite, joka sijoitetaan vesiputkeen ennen varaajaa. Laite 
hajottaa sähköisesti kalkin kiderakenteen, jolloin kalkki ei pysty 
tarttumaan pintoihin.

Myös varaajan sijaintiin kannattaa kiinnittää huomiota. Vahva 
suositus on, että varaaja sijoitetaan tilaan, missä on lattiakaivo.

Lämminvesivaraajan huolto/hoito
Lämminvesivaraajat ovat melko huolettomia laitteita. Niissä on 
kuitenkin yksi asia, mistä Pekkonen haluaa muistuttaa:

– Varaajan varoventtiilin koestusta eli testausta ei saa unoh-
taa. Koska vesi laajenee lämmetessään, pitää joissakin tilanteissa 
laajentunutta vettä päästä ulos, ja silloin se tulee varoventtiilin 
kautta – kunhan se ei ole tukossa. Koestuksessa venttiiliä avataan 
vähän, jolloin putkesta tulee vähän vettä, joka samalla huuhtelee 
poistoputken ja venttiilin. Näin veden kiinneaineet eivät kovetu 
putkistoon ja tuki sitä.

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä selviää, kuuluvatko lämminve-
sivaraajat taloyhtiön huolehtimiin laitteisiin vai jokaisen asun-
non omaan kalustoon. Mikäli varaajat ovat taloyhtiön laitteita, 
laitteiden tekninen käyttöikä huomioiden kannattaa miettiä, 
vaihdetaanko yksittäinen rikkoontunut varaaja vai olisiko kaikki 
laitteet syytä vaihtaa yhdellä kertaa. Koska kyseessä on asunnos-
sa suoritettava putkityö, niin aina kannattaa kääntyä osaavan ja 
ammattitaitoisen asennusliikkeen puoleen.

Kun suihku onkin  
haalea tai kylmä

Jos asunto-osakeyhtiön rivi-, pari- tai erillistaloja ei ole liitetty kaukolämpöverkkoon tai lämmintä 
käyttövettä ei tuoteta keskitetysti maa- tai ilma-vesilämpöpumpulla, on jokaisessa asunnossa 
yleensä oma lämpimän veden tuotto, tutummin lämminvesivaraaja.

Lämminvesivaraajaa harvemmin tulee edes ajatelleeksi – paitsi 
silloin, kun lämmin vesi loppuu. Usein kyse on vain siitä, että 
lämpimän veden kulutus on ylittänyt tuoton ja asia korjaan-

tuu, kun malttaa odottaa veden lämpenemistä. Muussa tapaukses-
sa laitteessa on vikaa ja se pitää joko korjauttaa tai vaihtaa uuteen.

Lämminvesivaraajissa, kuten monissa muissakin laitteissa, on 
tapahtunut teknistä kehitystä viime vuosikymmeninä. NIBEn tek-
nisen palvelun päällikkö Reijo Pekkonen valvoi HAATO-lämmin-
vesivaraajien tuotantoa jo 1980-luvulla, ja hän on nähnyt kehityk-
sen kulun. Nykyisin lämminvesivaraajien säiliöt ovat paremmin 
eristettyjä, joten lämpöhävikki on pienempää. Lisäksi termostaa-
tit ja muut komponentit ovat nykytekniikkaa.

– HAATO-varaajien säiliöiden valmistusmenetelmä on ny-
kyään parempi; ruostumattomasta erikoisteräksestä tehty säiliö 
peitataan, eli happokäsitellään hitsauksen jälkeen. Näin saadaan 
alkuperäisen teräksen kestokyky ilman hitsaussaumojen yleensä 
aiheuttamaa heikkenemistä, Pekkonen kertoo.

Minkälainen varaaja kannattaa valita?
Jos uuden lämminvesivaraajan hankinta on edessä, kannattaa sa-
malla miettiä minkälainen varaaja olisi omaan talouteen paras. 
Yleisin malli, 300 litran pystymallinen varaaja, ei välttämättä ole 
omien käyttötarpeiden valossa optimaalisin. Jos haluaa vapaut-
taa tilaa kodinhoitohuoneessa muuhun käyttöön, voi saunan lau-
teiden alle mahtuva vaakamallinen varaaja olla hyvä ratkaisu. Jos 
taas lämpimän veden käyttö on vähäisempää, voi pienempi säi-
liökoko riittää. Lämminvesituotantoon on myös säästöä tarjolla: 
HAATO HK SC -älyvaraaja ”oppii talon tavoille” ja lämmittää vet-

tä silloin kun sille on käyttöä, minimoi-
den lämpöhävikin. Tavallisesta poik-
keavaa, suurempaa kulutusta varten 
varaajan saa lämmittämään myös heti.

Veden laatu voi myös vaikuttaa sii-
hen, minkälaiseen lämminvesivaraa-
jaan päädytään. Ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu säiliö on yleen-
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Teksti: Minna Tarvainen   Kuva: VertoTekniikka

Vesi ei Suomessa ole riittämätön luonnonvara, ja siksi se 
ei ole noussut keskeiseksi ympäristökysymykseksi. Koko 
maapallon mittakaavassa vesi kuitenkin on nopeasti hu-

peneva luonnonvara. Kun me suomalaiset mietimme tarkemmin 
omaa rooliamme vedenkulutuksessa, voimme huomata, että ve-
den säästöllä on monia etuja. 

Vedensäästö taloyhtiön kannattavin  
energiainvestointi
Taloudellisesti ajatellen taloyhtiöissä vedenkäyttö muodostaa 
keskimäärin 37 % kiinteistökustannuksista ja on taloyhtiön suu-
rin yksittäinen kuluerä.  Kokonaisuutena veteen kuluu enemmän 
rahaa kuin koko taloyhtiön lämmittämiseen. Koska vesi on kal-
lista, veden säästäminen on energiainvestoinneista kannattavin.

Jotta saamme nauttia lämpimästä suihkusta vaikkapa iltalen-
kin jälkeen, pitää vesi lämmittää käyttöä varten. Veden lämmitys 
vie noin 30 % taloyhtiöiden lämmitysenergiasta. Kun huomioi-
daan asumisen koko energiankulutus, sähkö mukaan lukien, on 
lämpimän veden osuus 20 % kunkin asukkaan henkilökohtaisesta 
energiankulutuksesta. Näin ollen 30 % säästö vedenkulutuksessa 
on samalla 10 % säästö energiakuluissa.

Vedenkulutustamme vähentämällä säästämme rahan ja veden 
lämmitykseen kuluvan energian lisäksi myös veden pumppaa-
miseen tarvittavan energian määrässä.  Samalla jäteveden kä-
sittelytarve vähenee eikä raakavettä tarvitse puhdistaa samalla 
volyymilla. 

Säästöä omia käyttötottumuksia muuttamalla
Suomalaiset kerros- ja rivitaloasujat kuluttavat vettä keskimäärin 
155 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa. Käytetystä vedestä 
keskimäärin kaksi kolmasosaa on kylmää vettä ja yksi kolmas-
osa lämmintä vettä.

Omia käyttötottumuksiamme muuttamalla meillä jokaisella 
on mahdollisuus vähentää vedenkulutustamme jopa kolmannek-
sella vuorokaudessa ilman, että elämänlaatumme siitä kärsii. Me 
vertolaiset tiedämme, että reaaliaikainen vedenkulutuksen seu-
ranta ja kulutuksen mukainen laskutus auttavat asukkaita saa-
maan säästöä aikaan.

Vesi on maailman arvokkain asia. Siksi sen kulutuksella on 
väliä.

Oletko sinä 
kohtuukäyttäjä?

Miksi minun tulisi kiinnittää huomiota omaan vedenkulutukseeni? Mehän asumme 
Suomessa ja meillä puhdasta vettä riittää. Mutta onko meillä varaa tuhlaukseen?

Lue lisää energiansäästöstä ja vedenmittauksesta:
verto.fi

Verto on markkinoiden älykkäin vedenmittausjärjestelmä ja Euroopan johtava vedenkulutustiedon asiantuntija yli 35 vuoden kokemuksella.

Kotitalouden suurimmat vesisyöpöt:
• Peseytyminen 60 l / hlö / vrk
• WC 40 l / hlö / vrk
• Pyykki 20 l / hlö / vrk
• Keittiö 35 l / hlö / vrk
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Teksti ja kuvat: Saint-Gobain Finland Oy, weberHuoneisto

Alkadry -teknologia, 

terveellinen ja 
turvallinen lattia

Vietämme keskimäärin yli 90 % ajastamme sisätiloissa. Siksi sisäilman laatu on 
terveytemme kannalta erittäin tärkeä asia. Useat eri tahojen tekemät tutkimukset 
osoittavat, että sisäilman hyvä laatu voidaan varmistaa vain viiden millimetrin ma-
tala-alkalisella lattiatasoitekerroksella. Tällä estetään lattiapäällysteessä ja liimassa 
olevien orgaanisten aineiden hajoaminen haitallisiksi päästöiksi.

Matala-alkalinen tasoite + nopea kuivuminen = 
AlkaDry®

Oli lattiapäällyste sitten muovia tai jotakin muuta, terve ja tur-
vallinen lattia sekä ennalta määritelty tiukka aikataulu on usein 
haastava yhdistelmä.

Kehittämässämme AlkaDry®-teknologiassa yhdistyvät lattiata-
soitteen matala-alkalisuus sekä nopea kuivuminen. Tämä tekno-
logia yhdistettynä asianmukaiseen kosteudenhallintaan on avain 
terveelliseen ja turvalliseen lattiaan ja asumiseen.

Tämä ainutlaatuinen innovaatio voidaan kiteyttää kolmeen 
osioon:
• Se suojaa lattiapäällysteitä ja liimoja, sillä teknologiaa hyödyn-

tävät lattiatasoitteemme ovat matala-alkalisia.
• Se varmistaa hyvän sisäilmanlaadun, sillä matala-alkaliset lat-

tiatasoitteemme muodostavat turvallisen alustan lattiapinnoit-
teelle ja näin haitallisia VOC yhdisteitä ei pääse syntymään.

• Se säästää aikaa, sillä nopeasti päällystettävät lattiatasoitteem-
me voidaan pinnoittaa huomattavasti nopeammin kuin tavan-
omaiset tasoitteet tai betoni.

Muovimattokin on turvallinen päällysteratkaisu
Oikein asennettuna alustaansa liimattu muovipäällyste on tur-
vallinen ja monella tavoin erinomainen ratkaisu verrattuna mihin 
tahansa markkinoilla olevaan lattiamateriaaliin. Muovipäällyste 
kestää julkisen tilan, kuten koulun, edellyttämän kovan rasituk-
sen ja täyttää sairaalatilalta vaaditut korkeat hygieniavaatimuk-
set. Muovimattopinta on tasainen, yhtenäinen ja kestävä pääl-
lysteratkaisu – askelääniä eristävää ominaisuutta unohtamatta.

Betonin on oltava riittävän kuiva
Pääurakoitsija varmistaa rakenteiden päällystettävyyden ajan-
kohdan. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella huolehditaan sii-
tä, että betonin kosteus pysyy sallituissa rajoissa koko elinkaaren 
ajan. Betonilattioiden kosteudenhallinta ja päällystäminen -jul-
kaisu vuodelta 2007 sekä SisäRYL 2013 määrittävät betonialus-
tan suhteellisen kosteuden maksimiarvot onnistuneen päällys-
tämisen varmistamiseksi.

Betonin kovettumisreaktiossa muodostuu sivutuotteena kal-
siumhydroksidia, mistä johtuen betonin pH-arvo on noin 13. 
Tämä toimii lisärasitteena alustan mahdollisen liiallisen kosteu-
den kanssa. Tästä syystä muovipäällysteen tai muun alkalisuudel-
le herkän materiaalin asentamista suoraan betonin päälle ilman 
alkalisuutta alentavaa tasoitetta ei suositella. Alkalisuudelle herk-
kiä muovilaatuja on voitu käyttää päällysteiden lisäksi esimerkik-
si laminaatti-, parketti- tai vinyylilattioiden alusmateriaaleissa.

Turvallisin tapa estää korkean pH-arvon aiheuttaman vaurion 
syntyminen on käyttää riittävän paksua matala-alkalista tasoite-
kerrosta. Matala-alkalisen (pH alle 11,5) tasoitteen vähimmäis-
paksuus tulee olla 5 mm, joka riittää suojaamaan päällysteraken-
teen betonin emäksisyyden vaikutuksilta.

Maton asennus
Muovimatto kiinnitetään liimaamalla tasoitetulle alustalle. Lii-
man tulee soveltua käytettävälle päällysteelle tuotevalmistajien 
suositusten mukaisesti. Muovimaton asennus voidaan toteuttaa 
ilman erityisiä suojavarusteita. Asennus on turvallinen sekä asen-
tajalle että työmaan henkilöstölle.

Sallitut kosteuden raja-arvot
Päällystemateriaali Betonin RH (%) 
 arviointisyvyydellä A
Muovimatot 85
Linoleumi 85
Kumimatot 85
Tekstiilimatto, tiivis alusta (pvc, kumi, kumilateksi-
sively) tai luonnonmateriaalista tehty 85
Täyssynteettiset tekstiilimatot ilman alusrakennetta 90
Muovi-, kumi-, linoleumilaatat 90weberfloor Moisture sensor ja Moisture reader.
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AlkaDry®-teknologia
AlkaDry®-ajatus perustuu polymeerimodifioituun erikoissideai-
nesysteemiin, joka on täysin erilainen kuin betonin sideaine. 
Seurauksena saavutetaan erittäin nopeasti päällystettävä, sileä, 
suora ja suuria dynaamisia kuormia kestävä pinnoitealusta. Täl-
lainen alusta on ominaisuuksiltaan ylivoimainen verrattuna pin-
tabetoniin ja sitä vastaaviin tasoitteisiin. AlkaDry®-teknologian 
kehittäminen alkoi jo vuosikymmeniä sitten, kun huomasimme 
alkalisuuden vaikuttavan liimattavien päällysteiden vauriomeka-
nismeihin enemmän kuin rakenteen kosteus.

Weberin nopeasti kuivuvien tasoitteiden päällystettävyysajat 
perustuvat tasoitteiden kemialliseen kuivumiseen, joka alkaa jo 
ennen lattian päällystämistä ja jatkuu muutaman viikon ajan pääl-
lystämisen jälkeen. Kemiallisen kuivumisjakson aikana Weberin 
matala-alkaliset (pH<11) tasoitteet eivät vaurioita lattiapinnoit-
teita, vaan suojaavat päällystemateriaaleja betonin emäksisyydel-
tä alusrakenteen kosteuden ollessa RH<90 %.

Polymeerimodifiointi tarvitaan parantamaan pinnan dynaa-
misen kuorman kestoa (esim. konttorituolin pyörän aiheuttama 
rasitus). Polymeerit antavat joustavuutta tasoitteelle, mitä vaadi-
taan varsinkin julkisissa tiloissa (sairaalat, koulut, toimistot jne.).

Päällystetyn lattian dynaamisen kuorman kestävyyttä mita-
taan eurooppalaisella RWFC-standardilla (Rolling Wheel Floor 
Covering). Testillä pystytään arvioimaan rakenteiden toimivuut-
ta, koska liimattavien päällysteiden vaurioituminen aiheuttaa si-
säilmaongelmien ohella lopulta päällysteen mekaanisen irtoami-
sen. Tämä prosessi saattaa kestää vuosia.

Toimi näin:
• Suunnittele kohteen aikataulu kuivumisajat ja olosuhteet huo-

mioiden.
• Mittaa ja dokumentoi betonirakenteen suhteellinen kosteus 

oikein.
• Käytä aina matala-alkalista tasoitetta, min. 5 mm / pH alle 11,5.
• Varmistu, että asennushetkellä alustan, ilman ja materiaalien 

lämpötila on vähintään +18˚C.
• Suorita asennus aina materiaalinvalmistajan ohjeiden mukai-

sesti.

Päällysteiden vauriomekanismi
Liimattavien päällysteiden vaurioituminen perustuu joko liiman 
tai muovimaton pehmittimen hajoamiseen korkean alkalisuu-
den (korkea pH) vuoksi. Näin voi tapahtua liimattaessa päällyste 
suoraan kiinni betoniin. Hajoamisreaktiossa syntyy terveydelle 
haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Tämä ilmiö on 
estettävissä suojaamalla muovimatto käyttämällä alustana ma-
tala-alkalista tasoitetta. Matala-alkalinen tasoitekerros betonin 
päällä suojaa muovimaton tavoin muitakin alkalisuudelle herkkiä 
rakennekerroksia esimerkiksi pintamateriaaleissa, lattiapinnoit-
teiden alusmateriaaleissa ja äänenvaimennusrakenteissa.

Kuivuminen
Tuotteiden päällystysaika jakautuu AlkaDry®-ajatuksen mukai-
sesti kolmeen eri luokkaan:
• 10 mm/tunti > itsestään kuivuvat tasoitteet (erikoissideaine-

sekoitus kuluttaa kaiken veden, ei haihdutettavaa vettä)
• 10 mm/päivä > nopeasti päällystettävät (pieni osa vedestä haih-

tuu, loppu sitoutuu)
• 10 mm/viikko > normaalisti päällystettävät (1/3 vedestä haih-

tuu, loppu sitoutuu)
Veden haihtuminen, kts. MoistureCalc-laskuri (www.fi.weber)

Kuivumisen todentaa Kosteudenhallintapalvelu
Rakentamisen laatu Suomessa puhuttaa jatkuvasti, ja kosteuden-
hallinta on tässä keskeinen osatekijä. Puutteellisesta rakentami-
sen aikaisesta kosteudenhallinnasta johtuvat sisäilmaongelmat 

ovat usein seurausta liian aikaisesta lattian pinnoituksesta, jolloin 
kosteaksi jääneestä alustasta nousevat terveydelle haitalliset pääs-
töt pilaavat sisäilman. Koska lattioilla on keskeinen rooli kosteu-
denhallinnassa, olemme kehittäneet weberfloor Kosteudenhallin-
tapalvelun, joka helpottaa kosteusriskien torjuntaa ja sen toden-
tamista. Kosteudenhallintapalvelulla lattiatasoitteen kuivuminen 
pinnoituskuivaksi voidaan varmistaa kätevästi ja taloudellisesti 
rakenteita rikkomatta tasoitekerrokseen sijoitetuilla kosteusan-
tureilla. Anturit luetaan lukulaitteella langattomasti, ja rakenteen 
koko kuivumishistoria tallentuu kaikkien osapuolten nähtäväksi 
pilvipalveluun, jotta sitä voidaan seurata koko rakennuksen elin-
kaaren ajan. Lisätietoa Kosteudenhallintapalvelusta esitteessä 
8-31 (weberfloor Kosteudenhallintapalvelu AlkaDry®-teknologia).

Tuloksena terveellinen ja turvallinen lattia
Kosteudenhallintapalvelu yhdessä AlkaDry®-teknologian kanssa 
on erinomainen ja luotettava yhdistelmä terveen rakentamisen 
edistämiseksi. AlkaDry®-teknologia tarjoaa oikeanlaiset lattiata-
soitteet kuhunkin aikatauluun samalla kun Kosteudenhallintapal-
velun tuottama tarkka reaaliaikainen mittausdata antaa varmuu-
den siitä, että lattian pinnoitus voidaan tehdä oikea-aikaisesti.

Lisätietoja:
www.fi.weber
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Teksti: Mariana Ravonius  Kuvat: Eskon OyHuoneisto

Kiteytetysti sanottuna kapselointitoimenpiteen tarkoituk-
sena on estää rajallisella alueella esiintyvien ja sisäilmaan 
kulkeutuvien haitta-aineiden, kuten radonin, erinäisten 

mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden pääsy raken-
teista asuntojen sisäilmaan. Kapseloinnin tarkoituksena ei siis 
ole poistaa haitta-aineita rakennuksesta, vaan estää haitallisten 
aineiden pääsy sisäilmaan. Onnistunut kapselointi parantaa asu-
mismukavuutta ja sisäilman laatua.

Minne menetelmä sitten sopii? Menetelmä sopii sellaisiin ra-
kennuksiin, joiden ulkovaipassa on kosteusvaurioituneita ma-
teriaaleja.

Milloin kapselointi on hyvä ratkaisu?
Kapseloinnin tarkoituksena on estää ja tiivistää ilmavuodot, jol-
loin kosteusvaurioituneiden materiaalien aiheuttamat epäpuh-
taudet eivät kulkeutuisi sisäilmaan. Tiivistyskorjaus soveltuu 
ratkaisuksi esimerkiksi silloin, kun rakennuksen ryömintätilas-
sa on kosteusvaurioituneita materiaaleja, joista alapohjassa ole-
vien aukkojen kautta kulkeutuu epäpuhtauksia sisätiloihin. Mah-
dollisia kulkureittejä ovat mm. läpivientien kohdat sekä karmit.

Kun kapselointityöt aloitetaan, poistetaan kohteen pintamate-
riaalit ja hiotaan betonipinta sileäksi. Rakenteissa olevat halkea-
mat injektoidaan ja koko hiottu alue kapseloidaan. Kapselointityö 
voidaan suorittaa lattia-, seinä- ja kattopintojen rajatuille alueille. 

Menetelmää on mahdollista käyttää ympäri vuoden. Tavallisimpia 
käyttökohteita kapseloinnille ovat koulurakennukset, asuintalot, 
liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä muut yleiset tilat.

Ammattilaisen tehtävä
Prosessi tarvitsee huolellista sekä yksityiskohtaista suunnittelua, 
sillä tiiveyden tulee toteutua kokonaisuutena. Mikäli kapseloin-
tia ei suoriteta kokonaisuutena, vaan päädytään tiivistämään ai-
noastaan joitain kohtia, tehostuu jäljelle jääneiden vuotoreittien 
toiminta. Tämä tarkoittaa pahimmassa tapauksessa sitä, että si-
säilmassa voikin tiivistysten jälkeen olla epäpuhtauksia lähtöti-
lannetta enemmän.

Rakennesuunnittelijan tehtävänä on määrittää korjauksen laa-
juus sekä yksityiskohdat sekä varmistaa ettei tehtävästä korjauk-
sesta aiheudu rakennukselle uutta riskiä. Uutena riskinä voivat 
olla mm. haitallisten aineiden kulkeutuminen muualle tai kosteu-
den nousu rakenteissa.

Korjauksen yhteydessä on tarkastettava myös rakennuksen il-
manvaihto sekä painesuhteet, sillä tiivistyskorjauksella on mer-
kittävä vaikutus tulo- ja poistosuhteisiin. Mikäli haitta-aineet 
kulkeutuvat sisäilmaan vuotoilman mukana, on syytä aloittaa 
korjaustoimenpiteet tekemällä tiiveysmittaus. Tiiveysmittauk-
sen avulla selvitetään mahdolliset vuotoilmareitit käyttäen esi-
merkiksi lämpökuvausta. Työn onnistuminen varmistetaan tii-
veysmittauksin sekä merkkiainekokein.

Ilmanvaihdon parantamiseen erikoistunut Eskon Oy on laa-
jentanut palvelutarjontaansa ja tekee nyt myös haitta-aineiden 
kapselointeja. Eskon käyttää työssään Weberin materiaaleja ja 
tekee yhteistyötä alan suunnittelijoiden kanssa. Kapseloinnissa 
käytettävä tiivistysepoksi on testattu aineläpäisevyystutkimuk-
sella ja se on todettu soveltuvaksi kyseiseen tarkoitukseen. Mikäli 
kohteen lattiasta on löydetty esimerkiksi kreosoottia, voi Eskon 
suorittaa myös tarvittavat purkutyöt lattiasta ja seinistä ennen 
kapselointia. Kohteesta annetaan aina ennen työn aloittamista 
työtapaseloste.

Kapselointi – mitä se tarkoittaa?

Haitta-aineiden kapselointi tulee ratkaisuna kyseeseen silloin, kun 
kohteessa on havaittu kosteus- ja mikrobivaurio tai hometta, mutta 
halutaan välttyä purkamiselta ja uusimiselta. Kapseloinnin avulla 
voidaan vaikuttaa ongelmaan nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:
Eskon Oy, puh. 09-863 4161 tai eskon@eskon.fi

KAPSELOINNIN ETUJA:
• Estää vesihöyryn ja kaasumaisten epäpuhtauksien 

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

huonetilaan
• Säästää aikaa
• Kustannustehokas
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Kiilto Blockin levitys on-
nistuu teräslastalla. Kiilto 
Block sopii erilaisille alustoille 
erinomaisen verkkorakenteen 
ansiosta.

Kiilto Airblock Coat levite-
tään pysty-, vaaka- ja kattopin-
noille joko korkeapaineruiskul-
la tai sivelemällä.

Rakenteiden liitos- ja saumakohdista löytyvien rakojen seu-
rauksena syntyy ilmavuotoja, jotka aiheuttavat rakennuk-
seen lämpövuotoja, sisäilmaongelmia ja riskin radonkaasun 

haitoista. Vuotokohdat kannattaa korjata asianmukaisesti tarkoi-
tukseen soveltuvilla tuotteilla ja käyttäen ammattilaisia suunnit-
telussa sekä itse korjauksessa.

Varsinkin ulkoseinien ja nurkkien lähettyvillä tuntuva kylmä 
veto on melko usein merkki ilmavuodoista. Vuotokohta voi olla 
näkyvillä tai se saattaa myös sijaita pintamateriaalin alla. Silloin 
lämpökamerakuvaus tai tiiviysmittaus on tarpeen. Nämä piilevät 
vuodot aiheuttavat lämpöhukkaa, samalla nostaen lämmityskus-
tannuksia, ja laskevat asumisviihtyvyyttä.

Samalla sisäilmaan voi päästä haitallisia aineita kuten mikro-
beita, PAH- ja VOC-yhdisteitä sekä radonia. Nämä heikentävät 
sisäilman laatua huomattavasti. Asuntoon virheellisesti kulkeu-
tunut korvausilma tuo mukanaan myös epäpuhtauksia ja hajuja. 
Yhdessä kosteuden kanssa mikrobit voivat muodostaa hometta 
rakenteisiin. Radon ja erilaiset homeet aiheuttavat oireita ja ter-
veyshaittoja asukkaille.

Kaikki tiivistyskorjaukset sekä sisäilman parantamisen liitty-
vät korjaustyöt tulee suunnitella huolellisesti ja kohdekohtaisesti. 
Korjaussuunnitelmat täytyy tehdä huolella, jotta tiedetään mitä ja 
miksi korjataan. Haitta-aineiden sulkuaineen valinnalla on myös 
olennainen rooli suunnittelussa.

Ammattilaisen valinta ilmavuotojen tiivistämiseen
Kiilto Airblock Coat ja Kiilto Airblock Fiber ovat nauhattomia rat-
kaisuja ilmavuotojen tiivistämiseen. Tuotteet ovat 1-komponent-
tisia, vesiohenteisia ja liuotteettomia. Niillä on myös M1-hyväk-
syntä. Tuotteet sopivat erinomaisesti monen tyyppisille alustoil-
le, kuten sementtipohjaiset seinä- ja lattiatasoitteet, betoni, tiili, 
puu ja alumiini. Valmiit pinnat voidaan maalata vesiohenteisilla 
akrylaattimaaleilla tai jättää lopulliseksi pinnaksi.

Haitta-aineiden kapselointiin
Kiilto on pitkään kehittänyt erilaisia massoja liimaamiseen, tiivis-
tämiseen ja eristämiseen sekä ulko- että sisäkäyttöön. Rakenteista 
sisäilmaan vapautuville haitta-aineille Kiilto on kehittänyt sulku-
aineet, joiden avulla tiiviyskorjaukset hoituvat asianmukaisesti.

Kiilto Block on hajuton ja liuotteeton tiiviin pinnan muodos-
tava sulkuaine. Tiheän verkkorakenteen ansiosta se muodostaa 
sitkeän ja elastisen kerroksen soveltuen erinomaisesti erilaisille 
alustoille. Se on tarkoitettu ehkäisemään sisäilmaan vapautuvia 
VOC- ja PAH-yhdisteitä ja ammoniakkia. Se voidaan jättää viimei-
seksi pinnaksi tiloissa, jotka ovat UV-valolta suojattuja.

Kiilto Hydrablock on viskoottinen, huokoisia alustoja hyvin 
täyttävä sulkuaine soveltuen myös kapillaari- ja diffuusiokosteu-
den hallintaan. Se ehkäisee myös radonin, VOC- ja PAH-yhdis-
teiden kulkeutumista sisäilmaan. Kiilto Hydrablockilla saadaan 
erittäin tiivis kerros jo kahdella levityskerralla ja se ei tarvitse 
erillistä pohjustetta.

Sisäilman yllättävä vihollinen
Vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa ja sen takia myös sisäilman laadulla on merkitystä. 
Sisäilmaongelmien ratkominen on haastavaa, kallista ja ongelmien lähdettä voi olla vaikea tunnistaa. 
Olemassa olevat ongelmat pitää korjata, mutta myös ennaltaehkäisy on tärkeä osa hyvinvointiamme. 
Yksi syy voi olla rakennuksesta löytyvät ilmavuodot ja sisäilmaan päässeet haitta-aineet.

Teksti: Jenni Tommila   Kuvat: KiiltoHuoneisto

Lisätietoa:
Kiillon tuoteneuvonta puh. 0207 710 200, 
kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.fi
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On tärkeää myös varmistaa, että korvausilmaventtiileitä on 
tarvittava määrä asunnon kokoon nähden eikä korvausilmareit-
tejä ole tukittu. Esimerkiksi wc-tilojen oven alle jätettävä noin 2 
cm rako on tärkeä, jotta ilma pääsee virtaamaan huoneen pois-
toventtiiliin.

Riittävän korvausilman varmistamiseksi tulisi asunnosta löy-
tyä korvausilmaventtiili jokaista 20 m2 kohti. Esimerkiksi 80 m2:n 
asunnossa tämä tarkoittaisi yhteensä neljää korvausilmaventtiiliä.

Termostaatilla varustetut VELCO venttiilit  
– helppo ja huoleton valinta
Velco-korvausilmaventtiileissä on vahatermostaatti, jonka toimin-
ta perustuu lämpölaajenemiseen. Termostaatilla toimivat, ilman 
lämpötilaan reagoivat Velco venttiilit ovat asukkaalle ja isännöit-
sijälle huoleton valinta, sillä venttiilin toimiessa automaattisesti 
se ei pääse unohtumaan väärään asentoon vaan korvausilma pää-
see virtaamaan asuntoon hallitusti ympäri vuoden, pitäen sekä 
kiinteistöt että sen asukkaat terveinä. 

Etenkin talvikuukausina käyttäjävirheiden 
minimointi saattaa tuoda merkittäviä säästöjä 
asuinkustannuksiin, säästäen lämmitysenergi-
aa jopa n. 1 000 kWh/a. Luku perustuu 160 mm 
kanavassa olevaan lautasventtiiliin, jonka asen-
to pienennetään talvikuukausina 30 mm:stä 10 
mm:iin vähentäen sisään tulevaa ilmamäärä 30 
l/s -> 15 l/s. (lähde: Energiatehokas ilmanvaih-
to, Motiva)

Kustannustehokas ja nopea asentaa
Velco-venttiilien kustannus asennettuna on noin 150–300 €/kpl 
asennustavasta riippuen. Venttiileitä on mahdollista asentaa lä-
piviennillä seinään ja puiseen tuuletusluukkuun. Velco-venttiili 
istuu sovituskappaleen avulla myös vanhojen korvausilmavent-
tiilien reikiin, ja se on mahdollista asentaa alkuperäinen rauta-
luukku säilyttäen. Yksittäisen asunnon venttiilien asentamiseen 
kuluu aikaa tunnista kahteen, riippuen huoneiston pinta-alasta 
ja asennustavasta.

Ilmansuodattimissa on eroja
Ilman epäpuhtauksien, kuten katu- ja siitepölyn kulkeutumis-
ta sisään on mahdollista estää tuuletusikkunoihin ja korvausil-
maventtiileihin saatavilla ilmansuodattimilla. Eri suodattimien 
laatueroista on kuitenkin hyvä olla tietoinen, sillä laadukkaiden 
suodattimien ero erilaisiin tarvikesuodattimiin verrattuna on 
merkittävä. Suodattimia valitessa huomio kannattaa kiinnittää 

Teksti: Laura Hamppula   Kuvat: Terveysilma OyHuoneisto

Hyvä sisäilma on jokaisen asukkaan oikeus
Vaikka sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet jo pitkään, painivat 
monet taloyhtiöt edelleen huonosta sisäilmasta johtuvien haas-
teiden kanssa. Terveysilma teetti vuonna 2017 kyselytutkimuk-
sen, josta käy ilmi, että yli miljoona suomalaista asuntoa on vailla 
minkäänlaista korvausilmaratkaisua. Tilanne on hälyttävä, sillä 
riittämätön ilmanvaihto altistaa vuosittain yli miljoona ihmistä 
kosteus- ja homesairauksille. Jotta asuntojen ilmanvaihto saatai-
siin oikealle tolalle, tulisi taloyhtiöiden edustajien ja asukkaiden 
tietämystä ilmanvaihdon toiminnasta ja erilaisten IV-järjestel-
mien eroista lisätä.

Missä vika – kenen vastuu?
Yleensä vanhemmissa taloissa ilmanvaihto on täysin painovoi-
mainen tai koneellisella poistolla varustettu. Monesti sen toteu-
tuksessa on kuitenkin huomattavia puutteita.

Useissa taloyhtiöissä korvausilman saanti on esimerkiksi liian 
vähäistä – tai sitä ei ole järjestetty lainkaan. Usein asiaa selvit-
täessä käy ilmi, että korvausilmaventtiileitä on 
asukkaiden toimesta tukittu vedon tunteen tai 
energiahävikin vähentämiseksi. Joskus kyse taas 
on puhtaasta rakennusvirheestä, jolloin korvau-
silmalle ei ole suunniteltu toimivaa reittiä, tai se 
on riittämättömästi mitoitettu. Kun toimivaa 
ilmanvaihtoa ei ole järjestetty, tunkeutuu kor-
vausilma asuntoon hallitsemattomasti rakentei-
den läpi, tuoden huoneilmaan epäpuhtauksia, 
hajuja ja mikrobeja.

Löytyy syy mistä tahansa, on isännöitsijällä vastuu selvittää 
ilmanvaihdon mahdolliset puutteet ja toimenpiteet niiden kor-
jaamiseksi. Mikäli ongelman todetaan koskevan koko taloyhtiötä, 
on hallituksen tehtävä selvitys ilmanvaihdon parantamisesta ja 
esitellä mahdolliset korjaavat toimenpiteet taloyhtiön osakkaille 
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen tehtäväksi jää päättää, mihin 
ratkaisuun ongelmien ratkaisussa päädytään.

Painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaperiaatteet
Painovoimainen ilmanvaihto perustuu paine-eroihin sisä- ja ul-
koilman välillä. Ilma kulkee sisään korvausilmaventtiilien kautta 
ja poistuu poistoventtiilien kautta koneettomasti.

Korvausilmaventtiilit sijoitetaan oleskelutiloihin kuten makuu-
huoneisiin ja olohuoneeseen sekä saunaan. Poistoilmaventtiilien 
paikka taas on wc:ssä, keittiössä, vaatehuoneessa ja suihkutilassa. 
Kun korvausilmaventtiilit sijaitsevat eri huoneissa poistoilma-
venttiilien kanssa, virtaa ilma huoneiston läpi tasaisesti.

Toimivan ilmanvaihdon edellytykset
Hyvä sisäilma on jokaisen oikeus ja kiinteistön omistajan vastuu. Tästä huolimatta monissa 
asunto-osakeyhtiöissä ilmanvaihto on pielessä. Ja aivan turhaan, sillä hinnaltaan kalliista 
tai vaivalloisesta remontista ei tämän ongelman ratkaisussa ole kyse. Mikäli asunnossa on 
painovoimainen ilmanvaihto, voidaan jo muutamilla sadoilla euroilla saada aikaan merkit-
tävää parannusta sisäilman laadussa.

”Yleisin ilman-
vaihdon ongelma 
on puutteellinen 

korvaus ilman saanti”
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Lue lisää:
www.terveysilma.fi

Ilmaa poistetaan keittiöstä sekä 
kosteista tiloista ja korvausilmaa 
tuodaan olohuoneesta ja makuuhuo-
neista.

F7-luokan Filtrete suodatin nap-
paa tehokkaasti ilman epäpuhtau-
det. Suodattimen kunto on helppo 
tarkistaa. Suodatin tulisi vaihtaa, 
kun se on selvästi tummunut. Kui-
tenkin vähintään kerran vuodessa.

Uusi Velco-korvausilmaventtiili 
on helppo asentaa.

erityisesti suodatinluokkaan, joka tulee ilmoittaa tuotepakkauk-
sessa. Esimerkiksi F7-luokan hienosuodattimet nappaavat lähes 
kaikki yli 0,4 mikrometrin kokoiset hiukkaset.

VTT:n tutkimusten mukaan Filtrete täyttää F7-luokan suodat-
timen erotusasteen vaatimukset, eli se suodattaa esimerkiksi sii-
tepölyn sataprosenttisesti. Sen toiminta perustuu sen kuiduissa 
olevaan pieneen sähkövaraukseen, jonka ansiosta hiukkaset tart-
tuvat tehokkaasti sen suodatinkankaaseen. Tehokas sähkövaraus 
mahdollistaa myös sen, ettei kankaan tarvitse olla paksua, vaan 
raitis ilma pääsee tehokkaasti virtaamaan sen läpi -pitäen ilma-
virran tasaisena.

Suodattimen laadusta kertoo jo se, että Filtrete-suodatinma-
teriaalia hyödynnetään leikkaussalien laitteissa ja hengityssuo-
jaimissa.

• Velco-korvausilmaventtiileissä on termostaatti, joka säätää 
automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulko-
lämpötilan mukaa. Ilmanvaihto toimii ympäri vuoden ilman 
sähköä. Venttiileillä on 10 vuoden takuu.

• Filtrete-suodattimen sähköinen varaus vetää hiukkasia 
puoleensa kuin magneetti. Huokoinen rakenne mahdollis-
taa ilman virtauksen pienellä painehäviöllä. Suodatin täyt-
tää F7-suodatusluokan vaatimukset.

• Saatavana myös äänenvaimennusratkaisut läpivienteihin ja 
tuuletusluukkuihin. VTT:n testaamia vaimentimia suositel-
laan erityisesti alueilla, joilla liikenteen melu on voimakasta 
ja häiritsevää.

• Terveysilman valikoimista löydät myös laajan valikoiman 
ulkoritilöitä, jotka mahdollistavat tyylikkäät ilmanvaihto-
ratkaisut monenlaisiin julkisivuihin.
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Teksti: Satu Halla   Kuvat: KeittiömaailmaHuoneisto

1. Toteuta keittiöremontti putkiremontin  
yhteydessä
Jos taloyhtiöön on tulossa putkiremontti, kannattaa keittiöre-
montti ajoittaa samaan ajankohtaan. Vanha keittiö on kuitenkin 
purettava ainakin osittain ja asennus maksaa joka tapauksessa. 
Mikset siis asentaisi samalla uusia, nykyaikaisia ja mittatilauk-
sena tehtyjä kalusteita. Säästyt myös toisilta remonttipölyiltä.

2. Pidä keittiön vanha muoto
Jos keittiö uusitaan vanhan keittiön muotoon, viemäröintiä tai 
sähkötöitä ei tarvitse muuttaa.

3. Materiaalivalinnat
Materiaalivalinnat ovat olennaisin osa keittiöremontin hintaa. 
Pohdi elementtien hyviä ja huonoja puolia omasta näkökulmastasi 
sekä sitä, millaiseen käyttötarkoitukseen keittiösi tulee.

• Keittiön tasot
Tasoissa löytyy materiaalivaihtoehtoja useista hintaluokista. Esi-
merkiksi kvartsitasot voivat olla hinnaltaan jopa viisinkertaisia 
laminaattitasoon nähden. Kuitenkin laminaattitasoissa on ny-
kyisin valtavasti valinnanvaraa ja materiaali on kestävää ja help-
pohoitoista.

• Kaapin ovet
Kaapistojen ovet on jaettu hintaryhmiin. Yksi ovi voi maksaa 
tuplasti jonkin toisen hintaryhmän oveen verrattuna. Mitä suu-
rempi keittiö on, sitä merkittävämpi on hintaryhmän vaikutus.

4. Kodinkoneet
Höyryuuni on nyt kova sana, mutta käytätkö kuitenkaan sen 
ominaisuuksia? Mieti valintoja tarpeidesi kautta. Kodinkonepa-
kettien hintahaitari on laaja ja eroa voi olla tuhansia euroja. Kysy 
tarjouksia keittiösuunnittelijaltasi!

Mitä  
keittiöremontti maksaa?

Ja kuinka voit vaikuttaa sen hintaan.

5. Mekanismien merkitys
Voit säästää sievoisen summan, jos olet valmis luopumaan keittiö-
kalusteiden erikoismekanismeista. Toisaalta niillä saat personoi-
tua keittiötäsi omannäköiseksi. Keittiösuunnittelija osaa kertoa, 
miten erikoismekanismit näkyvät hinnassa.

6. Asennus: itse vai ammattilaisen toimesta
Keittiön asennus vaatii aina pätevän tekijän. Tässä kohden ei kan-
nata säästää, jos sinulla ei ole asentamiseen vaadittavaa ammat-
titaitoa. Mutta säästää voit tekemällä osan töistä itse, kuten pur-
kaa vanhan keittiön tai maalata seinät. Ole kuitenkin rehellinen 
taidoissasi ja jätä hankalat vaiheet ammattiasentajalle, muutoin 
korjaustyöt voivat tulla yllättävän kalliiksi.

Ole rehellinen budjetin suhteen
Keittiöremontissa pysyy parhaiten budjetissa, kun avuksi ottaa 
ammattitaitoisen keittiösuunnittelijan. Ammattilainen tietää 
budjetin sallimat mahdollisuudet ja rajat uuden keittiön valin-
noissa. Suunnittelijalle kannattaa kertoa budjettiraamit jo heti 
aluksi; näin molemmilla on realistiset odotukset ja tavoitteet eri 
elementtien valinnassa.

Kun keittiön remontointi alkaa olla ajankohtaista, mieleen nousee 
ensimmäisenä kysymys kustannuksista. Yksiselitteistä hintaa ei 
kuitenkaan ole, vaan hintaan vaikuttaa useampi seikka. Tämä on 
hyvä uutinen keittiöremonttia suunnittelevalle; keittiöitä löytyy joka 
budjetille.
Listasimme 6 kohtaa, joilla voit vaikuttaa keittiöremontin hintaan.

Lue lisää:
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

Putkiremontti on täydellinen hetki uusia keittiö
Yhtäaikainen remontti kannattaa ottaa puheeksi ajoissa. 
Parhaimmillaan keittiön uusiminen vaikuttaa positiivisesti 
osakkaiden suhtautumiseen putkiremonttiin.
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Keittiöremontti on mahdollisuus parantaa keittiön toiminnallisuutta. Pieneenkin keittiöön saadaan säilytystilaa yllättäviin paikkoihin. Klaffi-kaappi 
loihtii hetkessä pöydän esiin, Peggi-päätylevy yläkaapin päädyssä tuo tilaa pienemmille käyttöesineille ja sokkelilaatikoilla hyödynnetään usein tarpeetto-
maksi jäävä sokkeli.

KEITTIÖREMONTIN ESIMERKKIKUSTANNUS
Kustannus on laskettu kahdelle putkiremontin yhteydessä toteutetulle keittiövaihtoehdolle; modernille A la Carten Fes-
ta-keittiölle ja kodikkaalle Petran Emma-keittiölle.

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

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

Maksuvaihtoehdot
Laskutus: Keittiömaailma ei peri ennakkomaksua, lasku tulee maksettavaksi tavarantoimituksen jälkeen.
Rahoitus: Keittiömaailma Rahoituksen voi hankkia kätevästi verkossa haluamalleen summalle, ilman vakuuksia tai takaajia.

Keittiön asennus: 1298 €
(ei sis. putki- ja sähkötöitä)
Asennustyöstä saa verotukseen ko-
titalousvähennyksen!
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Teksti: Elina Rontti   Kuvat: Aulis Lundell OyHuoneisto

Valitsemalla seinän sisään liukuvan välioven  
vapautat tilat asumiselle
Liune korvaa kääntyvän oven tai pintaliukuoven ja tuo lisätilaa 
asiakkaan kotiin jopa 3 m2/ovi. Tämä tuo selkeästi lisää mah-
dollisuuksia ovien sijoitteluun ja tarvittavan vapaan tilan huo-
miointiin.

Äänieristys paranee
Seinän sisään liukuva Liune eristää tutkitusti ääntä paremmin 
kuin normaali kääntyvä ovi. Tasamassiivista tiivistä puumateri-
aalia oleva ovilehti on erittäin hyvä äänen eristäjä 25 mm pak-
suudella.

Laaja mallisto; ovi joka tilaan
Liune Door -ovimallistossamme on paljon erilaisia malleja ja vä-
rejä, mikä tarjoaa rakentajalle monta vaihtoehtoa. Tarjolla on 
mahdollisuus myös kuvapersonointiin eli oveen voidaan toteut-
taa esimerkiksi valokuvasta oma kuva-aihe. Oveen voidaan myös 
printata pysyvästi tai irrotettavalla magneettilevyllä oleva taide-
teos; kuvataiteilija Johanna Oras on luonut teostensa pohjalta 
taideovimalliston, joka tuo iloa jokaiseen päivään.

Liunen ovet 
yllättävät käytännöllisyydellään

Väliseinän sisään liukuva Liune on  
uuden aikakauden versio liukuovesta;  
siinä on pintaliukuoven perusajatus,  
mutta paremmalla toteutuksella! 
Äänet eristyvät jopa paremmin kuin 
kääntyvää ovea käytettäessä, koko 
seinäpinta on käytössä, ja ovi liukuu 
kevyesti ja äänettömästi. Asennus 
on helppoa ja nopeaa, ja valmiiksi 
hitsattu teräselementti on takuulla 
kestävä.

Lue lisää:
www.liune.fi

Ovi mahdollistaa esteettömän asumisen
Liunen oviratkaisussa oviaukkoon ei tule kynnystä, joten liikku-
minen on vaivatonta. Ovet liikkuvat kevyesti ja vakaasti, ja ra-
kenne kestää käytössä. Siksi Liune soveltuu yhtä hyvin niin lap-
siperheelle kuin seniorikotiinkin. Liune mahtuu normaalipaksui-
sen väliseinän sisään.

Teräselementti on valmiiksi koottu  
ja takuulla kestävä
Elementti, johon ovi liukuu, on valmistettu M1-luokitellusta ra-
kenneteräksestä. Se on hitsattu valmiiksi jo tehtaalla, joten ko-
koamisesta ei tarvitse huolehtia työmaalla. Elementillä on 10 
vuoden takuu, ja sen sisässä voidaan kuljettaa kaikki sähkövedot
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MIKÄ LIUNE?
Liune on seinän sisään liukuva 
väliovikokonaisuus. Tuoteperhe 
tehdään kotimaassa laadukkaista 
M1-luokitelluista rakennusmateri-
aaleista, asennusvalmiit elementit 
valmistetaan CE-merkityistä te-
räsrangoista. Ratkaisun etuja ovat 
parempi ääneneristävyys, nopea 
asennus ja toimitus, hyvä asen-
nusergonomia sekä mittatarkka 
rakenne.   Runkoleveys on valitta-
vissa 66, 70, 95 tai 120 millimet-
riä ja kulkuaukon leveys 610–2234 
millimetriä.   Liunen ovimallisto on 
laaja; ovia voi tilata lukuisilla pinta-
käsittelyillä, lasisena tai jopa oma-
valintaisella kuvamateriaalilla pin-
noitettuna.
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Teksti: Tiina Painokallio   Kuvat: Talopesulat OyHuoneisto

Käytä talopesulaa ja kuivaushuonetta
Jos ajattelee energiatehokkaasti, niin pyykkien kuivatus olisi pa-
rasta toteuttaa ulkona, mutta aina se ei ole mahdollista. Syksy ja 
talvi eivät ole ideaalisia pyykinkuivausvuodenaikoja, koska kos-
teus ja pakkanen tekevät pyykin kuivatuksesta haastavaa. Siksi 
talopesulasta pitäisi löytyä tehokas kuivausrumpu, ellei kaksi. 
Pyykin kuivattaminen omassa asunnossa ei ole suositeltavaa.

Moni yrittää kuivata pyykkiä omassa kylpyhuoneessa, sau-
nassa ja pakon edessä myös muissa huoneissa. Jos asuu omako-
titalossa, niin tämä on vielä ymmärrettävää, kunhan ilmanvaih-
dosta on huolehdittu tarkasti ja huolellisesti, mutta taloyhtiössä 
omissa koneissa kannattaa pestä vain pikkupyykki. Talopesulan 
käyttö on perusteltua, jos pestävää pyykkiä on viikon‒kuukau-
den välein isompikin määrä.

Jos asuu kerros- tai rivitalossa, paras pyykkien kuivausmene-
telmä on taloyhtiön kuivaushuone, mikäli sellainen löytyy. Talo-
yhtiön kuivaushuoneessa pyykki kuivuu nopeasti, koska ilman-
vaihdosta on huolehdittu hyvin eikä ilmankosteudesta aiheudu 
kosteusvaurioita rakenteille. Jos taloyhtiössä ei ole yhteiskäytös-
sä olevaa kuivaushuonetta, pyykki kannattaa kuivattaa ulkona, 
koska se on energiatehokasta ja pyykistä tulee raikkaan tuok-
suista ulkoilmassa.

Tiesitkö tämän?
• Älä kuivaa suurta määrää pyykkiä sisällä huoneistossa, kos-

ka kosteusprosentti nousee ja aiheutuu sisäilmariski. Kostean 
pyykin jäännöskosteus on noin 45–60 %. Huoneiston normaali 
kosteusprosentti on noin 30–40 %. Jos pyykkiä pitää kuivata 
omassa kodissa, kuivata ne kylpyhuoneessa.

• Kesällä ja syksyllä kun ulkoilman kosteusprosentti on suurim-
millaan, huoneistossa kuivatettava pyykki voi nostaa sisäil-
mankosteutta hyvinkin korkeaksi. Kun sisäilma on kosteaa, ei 

märkä pyykki kuivu edes päivässä tai kahdessa ja huoneiston 
rakenteet saattavat alkaa kärsiä lyhyessäkin ajassa.

• Huoneistosta näkee heti, onko pyykkiä kuivatettu sisällä, sillä 
tapetit ovat saattaneet värjäytyä tai jopa irtoilla paikoitellen.

Hyvin varusteltu talopesula on kaikkien pelastus
Hyvässä taloyhtiön pesutuvassa on toimivat koneet, tehokas hy-
vin suunniteltu kuivatusjärjestelmä ja mankeli. Vaikka talope-
sulaan hankittavia koneita pidetään kalliina, mutta talopesulan 
myötä asukkaat säästyvät oman koneen hankintakustannuksilta 
ja yhteiset koneet maksavat hintansa varmasti takaisin säästyneis-
sä vesikuluissa puhumattakaan sisäilman laadusta. Talopesulasta 
pitäisi löytyä kilomäärältään taloyhtiön suurin kone, jossa pystyy 
pesemään peiton tai petauspatjan. Normaalistihan pienten koti-
koneiden kapasiteetti on vain noin 5–6 kg luokkaa.

Säästä kotia ja aikaa 
– vältä sisäilmariskit
Taloyhtiön asuntojen ilmanvaihtoa ei ole suunniteltu huomioiden pyykkien kuivatusta kotona. Varsinkin 
vanhoissa kerrostaloissa ilmanvaihto on yleensä painovoimainen ja tällöin kosteus jää helposti asuntoon. 
Jokainen lisäkosteuden luoja huoneistossa on riski sisäilmalle ja rakenteille. Nykyasunnot ovat monella 
kompaktin kokoisia, eikä lisätiloja pyykkien kuivatukseen ole. Suurimmalla osalla ei ole myöskään kuivaus-
rumpua saatikka mankelia, mutta talopesulasta nämä pitäisi löytyä.

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

PALJONKO TALOPESULAN KONEISTAMINEN 
MAKSAA?
Talopesulat Oy:n pesukonevalikoima on kattava, koneet ovat 
helppokäyttöisiä ja kestäviä. Valittavissa on malleja jokaisen 
taloyhtiön tarpeisiin ja erikoismalleja löytyy myös esimerkiksi 
siivouspyykille ja mattojen pesuun.
• Kaksi pesukonetta à 8–10 kg,
• kuivausrumpu ja
• mankeli eli
• pesutuvan tarpeelliset koneet maksavat n. 400 €/asunto (n. 

30 asunnon taloyhtiö) = 12 000 €. Jos kyseessä on 60 asun-
non taloyhtiö, pesutupa maksaa 200 €/asunto = 12 000 €, 
15 vuoden aikana 13 €/asunto (195 €).
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asennettiin Fresh Air Beeta -korvausilmaventtiilit ja kylpyhuo-
neiden katossa olevaan vanhaan ilmastointihormiin asennettiin 
älykäs Fresh Air -poistoilmapuhallin.

Asukasilta hälvensi huolet
Kun hallitus oli näyttänyt projektille vihreää valoa, järjesti Sisäil-
maCenter taloyhtiön asukkaille asukasillan. Illan aikana keskus-
teltiin tulevasta ilmanvaihtoremontista. Sisäilma-asiantuntija 
esitteli asukkaille eri remonttivaihtoehdot ja vastasi asukkaiden 
kysymyksiin.

Teksti: Sane Keskiaho   Kuvat: Markus HänninenHuoneisto

Ammattimiehet asialla

– Kaikki meni niin kuin pitikin. Remontti pysyi aikataulussa ja kustannukset alitettiin, toteaa Jokitie 20 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Johannes Lehtonen tyytyväisenä. Helsingin Tapaninvainiossa 
sijaitsevan 12:sta asunnon taloyhtiön ilmanvaihto laitettiin kuntoon keväällä 2019. Sisäilmaremontti 
oli osa isompaa kokonaisuutta.

Lue lisää:
sisailmacenter.fi

Hallituksen puheenjohtaja Johannes Lehtonen on tyytyväinen tehtyyn 
sisäilmaremonttiin.

70-luvun lopulla rakennettuun rivitaloyhtiöön tehtiin 
2010-luvun alussa laaja kuntokartoitus sen jälkeen, kun 
maavaraisesta laatasta oli noussut kosteutta yhden talon 

väliseinien tolppiin. Kuntokartoituksessa ilmeni, että talojen lat-
tioiden ja seinien tiivistys olisi edessä muutaman vuoden päästä.

– Selvitimme asiaa taloyhtiön hallituksessa ja totesimme, että 
ennen rakenteiden tiivistämistä meidän pitää laittaa ilmanvaihto 
kuntoon ja varmistaa korvausilma, Johannes Lehtonen selven-
tää sisäilmaremontin taustoja.

Kun sisäilmaremontille etsittiin tekijää, nousi SisäilmaCenter 
yhdeksi vaihtoehdoksi. Vaihtoehto varmistui oikeaksi viimeistään 
siinä vaiheessa, kun SisäilmaCenterin Niko Ursin esitteli hallituk-
selle eri vaihtoehtoja remontin tekemisestä.

– Yksi ratkaiseva tekijä oli hinta, mutta paljon enemmän kump-
panin valinnassa painoi asiantuntevuus. Niko vakuutti meidät ja 
hän osasi tarjota meidän tarpeisiimme soveltuvia vaihtoehtoja.
Remontissa jokaisen asunnon makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen 

Yksi ratkaiseva tekijä oli hinta,  
mutta paljon enemmän  

kumppanin valinnassa painoi  
asiantuntevuus.

Sekä hallituksen puheenjohtaja Johannes Lehtonen että talo-
yhtiötä seitsemän vuotta isännöinyt Tapio Vesterinen kehuvat 
asukasiltaa onnistuneeksi. Tilaisuudessa käytiin vireää keskus-
telua ja illan lopuksi selkeä enemmistö oli remontin kannalla.

– Asukasilta oli oleellinen osa onnistunutta sisäilmaremonttia. 
Jokaisen mielipidettä kuunneltiin ja eri vaihtoehtoja punnittiin 
yhdessä ammattilaisen kanssa, miehet sanovat.

Taloyhtiössä oli aikaisemmin painovoimainen ilmanvaihto. 
Nyt ilma tulee asuntoon hallitusti korvausilmaventtiilistä eikä 
esimerkiksi lattianraosta.

Remontin jälkeen sekä isännöitsijä että hallituksen puheen-
johtaja ovat saaneet asukkailta runsaasti hyvää palautetta. Kyl-
pyhuoneet kuivuvat nopeammin ja ilmanvaihto on parantunut.

Ammattitaitoiset tekijät
Jokaisen asunnon sisäilmaremonttiin oli varattu aikaa päivä. 
Isännöitsijä varmisti, että asuntoihin päästiin sisään ja neuvot-
teli asukkaiden kanssa, mihin laitteet asennetaan. Samalla hän 
toimi työmaavalvojana.

– Remontti meni loistavasti. Se oli suunniteltu hyvin, ja koko 
taloyhtiö oli sitoutunut siihen. Se näkyi myös lopputuloksessa, 
Vesterinen toteaa.

Hallituksen puheenjohtaja on samaa mieltä. Hän lisää, että 
viestintä SisäilmaCenterin kanssa toimi, remontti pysyi aikatau-
lussa ja kustannukset jopa alitettiin.

– Yhteistyö SisäilmaCenterin kanssa oli läpinäkyvää ja asenta-
jat ammattitaitoisia. He tekivät huolellista työtä ja paikat jäivät 
siistiksi, Lehtonen kiittelee.
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Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: ISOVERJulkisivut

Ratkaisut sekä uuden että vanhan talon yläpohjaan
On tunnettu tosiasia, että lämmin ilma nousee aina ylöspäin, 
joten huonosti eristetty katto tuo mukanaan myös suuria läm-
mityskuluja. Tiesitkö, että jopa yksi viidesosa kodin lämmöstä 
saattaa poistua katon kautta? Ratkaisuna tämän lämpöhäviön 
pienentämiseen löytyy ekologisesta puhallusvillasta, joka on li-
säksi turvallista ja nopeaa asentaa.

ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla on tehokas lämmöneriste, jota 
suositellaan käytettäväksi nimenomaan yläpohjien eristämises-
sä niin uusissa kuin vanhoissakin rakennuksissa. Pumpulimaisen 
pehmeä puhallusvilla täyttää kaikki ontelot, ehkäisee kylmäsilto-
jen syntymistä sekä laskeutuu tasaisesti. Painumatonta eristettä 
ei tarvitse olla lisäämässä rakennuksen elinaikana.

Mitä sitten tarvitsee ottaa huomioon lisäeristämistä suunnitel-
taessa? Puhallusvillaa on mahdollista lisätä ristikkoyläpohjaraken-
teisiin – edellytyksenä on, että puhallustyölle ja uudelle eristeelle 
on riittävästi tilaa. Vanhalla eristeellä ei ole ISOVER InsulSafen® 
kannalta merkitystä, vaan puhallusvilla voidaan asentaa minkä 
tahansa vanhan eristeen päälle. On kuitenkin äärimmäisen suo-
siteltavaa poistaa kostea sekä huonokuntoinen lämmöneriste, 
sillä sen ominaisuudet lämmöneristeenä eivät enää vastaa hyvä-
kuntoisen eristeen ominaisuuksia. Suositeltavaa on myös poistaa 
purueristeen päälle paloeristeeksi laitettu hiekka sekä sekaeriste.

Julkisivut sekä tuulettuvat alapohjat toimiviksi
ISOVER Facade -tuote on suunniteltu toimimaan sekä lämmöne-
risteenä että tuulensuojana rakennusten julkisivuissa, ullakoilla 
sekä tuulettuvissa alapohjissa. Tummanharmaalla pinnalla varus-
tettu eriste läpäisee erinomaisesti vesihöyryä ja on hyvin lämpöä 
eristävä. Vanhojen rakennusten kohdalla Facade on erinomainen 
vaihtoehto ulkopuoliseen lisäeristämiseen.

ISOVER Facade kiinnitetään rakennuksen runkoon joko muu-
raussitein tai naulauslevyjen/-välikkeiden avulla, kuten esimer-
kiksi Termofix+ -kiinnikkeellä. Eriste tulee varastoida ja asentaa 
kuivissa olosuhteissa. Eristelevyn leveys on 1200 mm. Levyä on 
saatavilla paksuuksissa 30, 50, 75 ja 100 mm (Facade EJ 25 mm). 
Levypituus on kaikilla paksuuksilla 1800 mm ja lisäksi 3000 mm 
paksuuksilla 30 ja 50 mm tuotteilla. Saatavilla on myös erikois-
tuotteita paksuuksissa 30 ja 50 mm, joiden leveys on 600 mm ja 
pituus 1200 mm. 

Kun käytetään Facade-levyä, vältetään kylmäsillat ja voidaan 
tehdä energiatehokkaampia rakenteita.  ISOVER Facade -tuottei-
den lämmönjohtavuus (lambda Declared) on vain 0,031 W/mK. 
Levyt itsessään on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti 
neutraalista materiaalista. Levyt eivät sisällä korroosiota aiheut-
tavia ainesosia. Lahoamaton ja hajuton tuote ei tarjoa homesie-
nille otollista kasvualustaa.

Kerrostalon eristysasiat 

kerralla kuntoon

Lisätietoa eristeistä ja eristämisestä: 
www.isover.fi, www.puhallusvillaa.fi

Huolimatta siitä, onko taloyhtiö uusi tai vanha, tulee sen eristysasiat kuitenkin 
miettiä huolella kuntoon. Oikein toteutetun eristyksen ansiosta vältytään mm. 
turhalta lämpöhävikiltä ja säästetään selvää rahaa lämmityskuluissa.

Puhallusvillan hankkiminen ja asentaminen on tehty helpoksi. 
Puhallusvillaa.fi -sivustolta löydät lähimmän urakoitsijasi. Tutustu 
samalla ISOVERin Energiansäästölaskuriin. Laske, paljonko säästät 
lisäeristämällä. www.puhallusvillaa.fi
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10 SYYTÄ HANKKIA TUULENSUOJA LEVYKSI 
ISOVER FACADE
1. Huippuluokan tuulensuojaratkaisu
Facade on pinnoitettu tuulensuojalevy, joka antaa varman 
suojan tuulta ja kosteutta vastaan. Vaikka Facadella on erin-
omainen eristyskyky, levy on myös hyvin vesihöyryä läpäisevä.
2. Uuteen ja vanhaan taloon
Facadea voidaan käyttää kaiken tyyppisten rakennusten 
tuulensuojauksessa sekä vanhojen rakennusten lisälämmö-
neristeenä.
3. Parhaat lämmöneristysarvot
Facade-tuotteilla on markkinoilla olevista villaeristeistä par-
haat lämmöneristysarvot (lambda Declared vain 0,031 W/
mK). 
4. Vesitiivis pakkaus
Facadet pakataan vesitiiviisti, joten tuotteet on helppo va-
rastoida työmaalla.
5. Hyvä kosteustekninen toiminta
Facade on entistä parempi myös kosteustekniseltä toimin-
naltaan. Tuote ei ole hygroskooppinen ja sen ilman- sekä ve-
sihöyrynläpäisevyys ovat tutkitusti hyviä.*
6. Parempi UV-suojaus
Facaden UV-suojaa on parannettu, joten levyt kestävät hyvin 
myös suoraa auringopaistetta.
7. Helppo käsitellä ja asentaa
Pinnoitettuja ja kevyitä levyjä on mukava käsitellä. Levyt voi-
daan asentaa ilman lisäkoolausta ja Facadea varten suunni-
tellut kiinnikkeet sekä teipit helpottavat asennusta.
8. Paloturvallinen valinta
Facade soveltuu käytettäväksi P1-, P2- ja P3 -paloluokan 
uudis- ja korjausrakentamiskohteissa, joissa vaaditaan eris-
tetuotteilta palamattomuusluokitusta.
9. Kierrätettävä kokonaisuus
Facade-tuotteissa kierrätetyn ja kierrätettävän materiaalin 
osuus on suuri. Tuote täyttää myös rakennusmateriaalien 
päästöluokan M1.
10. Kotimaista laatua
Facade-levyt valmistetaan Isoverin Forssan tehtaalla, joten 
kyseessä on suomalainen Avainlippu-tuote.

* Ilmanläpäisevyyskerroin 10*10E-6 m³/m²s Pa, EN 29053 (mitannut VTT 
Expert Services Oy, Espoo) / Vesihöyrynläpäisykerroin 3,66*10E-9 kg/m²s Pa, 
EN 12086 (mitannut VTT Expert Services Oy, Espoo)

LISÄERISTÄMINEN KANNATTAA  
– MITÄ PITÄÄ HUOLEHTIA  
ENNEN PUHALLUSVILLAN 
ASENTAMISTA?
• Ennen yläpohjan lisäeristämistä tulee 

yläpohja tarkistaa, onko lisäeristykselle 
riittävästi tilaa – mahtuuko puhallustyötä 
tekemään?

• Paljonko vanhaa eristettä on, missä kun-
nossa se on ja mitä materiaalia eriste on?

• Ovatko lvi-putket kondenssieristettyjä?
• Löytyykö katosta, höyrynsulusta tai lä-

pivienneistä vuotokohtia? Ne on paikat-
tava ennen eristyksen aloittamista.

• On huolehdittava asianmukaisista tuu-
lenohjaimista.

• Varmista kulkusillat ja niiden toimivuus 
myös lisäeristämisen jälkeen. Kulkusilto-
jen tulee jäädä eristepinnan yläpuolelle.
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Teksti: Kati Alakoski   Kuvat: Mikko NikanderJulkisivut

As Oy Forssan Kalliomäki on kolmen talon taloyhtiö, joka 
on panostanut energiasäästöratkaisuihin  taloyhtiöre-
monteissaan. Nyt korjausvuorossa on kahden rakennuk-

sen eteläpäätyseinät, joiden julkisivuverhous ja eristeet uusitaan. 
Samassa yhteydessä myös parvekkeet huoltomaalataan ja lasite-
taan. Taloyhtiö on aiemmin uusinut mm. parvekkeiden tausta-
seinien eristyksen ja lämmitysjärjestelmä on vaihdettu maaläm-
mön, lämmöntalteenoton ja kaukolämmön hybridijärjestelmään.

Päätyseinien korjaamiseen ryhdyttiin, koska julkisivumuu-
raus oli säärasituksen myötä haurastunut. Julkisivuverhouksen 
purkutyön yhteydessä tarkistettiin eristeiden kunto. Rakenne oli 
1970-luvulle tyypillinen tuulettumaton tiili-villa-tiili -rakenne ja 
eriste oli kärsinyt kosteusrasituksesta. Eristepaksuus oli hyvin 
ohut, vain 100 mm.

Energiatehokas rakenne  
rakennepaksuutta kasvattamatta
Julkisivukorjauksien yhteydessä tehokkailla Kooltherm K15 -läm-
möneristeillä (λ=0,020 W/mK) parannetaan helposti rakennuksen 
lämmöneristystä. Tehokkaita, alhaisen lämmönjohtavuusarvon 
omaavia eristeitä käytettäessä rakenteen alkuperäispaksuutta ei 
tarvitse juurikaan kasvattaa.

”Forssan Kalliomäen kohteessa haluttiin säilyttää mm. alkupe-
räiseen arkkitehtuuriin kuuluvat lipat ikkunoiden yläosissa. Lippoja 
ei haluttu arkkitehtonisen ilmeen vuoksi kasvattaa ulospäin ja siksi 

Tehokas 
Kooltherm-eristys  

rakennepaksuutta kasvattamatta

Energiatehokas rakenne pienentää lämmitysenergian tarvetta ja tätä kautta muodostuu säästöjä taloyhtiön 
lämmityskustannuksiin. Lämmöneristeiden uusiminen vanhoissa rakenteissa saattaa jopa kaksinkertaistaa 
rakenteen lämmöneristyskyvyn.

tehokas Kingspan Kooltherm K15 C -eriste soveltui kohteeseen hy-
vin, koska lämmöneristävyyttä saatiin parannettua ilman eristeker-
roksen kasvattamista.”, kertoo toimitusjohtaja ja tekninen isännöit-
sijä Mikko Ryyppö Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy:stä.

U-arvo puolittui
Rakenneosan lämmöneristyskyky parani korjauksen myötä huo-
mattavasti. Alkuperäisessä rakenteessa oli mineraalivillaeristet-
tä vain 100 mm ja rakenteen U-arvo oli 0,45 W/m2K. Kingspan 
Kooltherm K15 C -lämmöneristeellä uusitun rakenteen lämmön-
läpäisykerroin puolittui: U-arvoksi muodostui U=0,22 W/m2K. 
”Lämmöneristys parani selkeästi ja samalla seinärakenteen pak-
suus pysyi lähes samana kuin alkuperäisrakenteessa. Näin myös 
arkkitehtoninen kokonaisuus pysyy mahdollisimman lähellä al-
kuperäistä suunnitelmaa”, kertoo Ryyppö.

Energiatehokas rakenne eristää talvella hyvin kylmää vastaan 
ja vastaavasti kesällä estää asuntoa lämpenemästä. Kun asunto-
ja ei tarvitse liiallisesti lämmittää tai viilentää, säästyy energiaa, 
mikä näkyy lämmityskustannussäästöinä.

Uusitussa rakenteessa on tuuletusrako ja ulkoverhous toteu-
tettiin tiililaattajärjestelmällä.

Lisätiedot:
Kingspan Insulation Oy, www.kingspaneristeet.fi

Vanhan julkisivuverhouksen 
purku.

Lämmöneristystyön aloitus.

Kooltherm K15 C eristeet 
asennettuina.
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Teksti: Mira Warva   Kuvat: Lumon OyJulkisivut

Lue lisää lasituksista: 
www.lumon.fi

As Oy Asemakeskus Tampereen Tammelassa kävi läpi jul-
kisivuremontin, jonka yhteydessä vanhat parvekelasituk-
set sekä -kaiteet vaihdettiin uusiin. Lasitusten uusimisen 

yhteydessä taloyhtiön hallitus päätti laitattaa jokaisen asunnon 
parvekkeelle parvekelaseihin integroitavat auringonsuojaverhot, 
jotka ovat saaneet taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan Erkki 
Pyynösen mukaan talon asukkailta erityiskiitosta.

Parvekelasitus tuo suojaa parvekerakenteille
Vuoden 1970 marraskuussa valmistuneeseen kerrostaloon oli 
asennettu parvekelaseja jo 1980-luvulla.

– Ensimmäiset lasitukset olivat liukulasimallia, koska silloin 
eivät avautuvat puitteettomat lasitukset olleet tulleet vielä mark-
kinoille, Pyynönen muistelee.

– Lasituksia oli vuosien varrella asennettu muutamiin asun-
toihin, mutta ei kaikkiin. Kun teetimme taloyhtiöön kuntotutki-
muksen, sen yhteydessä havaitsimme, että ne parvekkeet, joissa 
ei ollut lasitusta olivat huonommassa kunnossa kuin lasitetut, 
Pyynönen kertoo.

Sen vuoksi taloyhtiön hallitus päätti, että julkisivuremontin 
yhteydessä myös ne asunnot, joissa ei aikaisemmin ollut lasitus-
ta, lasitettaisiin.

Auringonsuojaverhot ovat olleet  
asukkaiden mieleen
Projektipäällikkö Toni Hilliaho Tampereen Lumonilta toimi pro-
jektissa yhteyshenkilönä. Kohteen pääurakoitsija oli Tampereen 
Julkisivutekniikka Oy ja rakennesuunnittelusta vastasi Insinöö-
ritoimisto Tähtiranta Oy.

– Toni esitteli meille ratkaisuehdotuksen, jonka perusteella 
teimme taloyhtiönhallituksessa valinnan lasituksista. Jalostimme 
suunnitelmia mm. siltä osin, että pudotimme kaiteen käsijohdet-
ta alaspäin, jotta näkymä parvekkeelta olisi istumakorkeudessa 
mahdollisimman esteetön, Pyynönen jatkaa.

– Lisäksi Toni tarjosi meille parvekelaseihin integroitavia au-
ringonsuojaverhoja. Ne eivät olleet alkuperäisissä suunnitelmissa 
lainkaan mukana, mutta ne ovat itseasiassa olleet talon asukkai-
den puheissa erityinen kiitoksen aihe, Pyynönen iloitsee.

– Lumon on omalla toimialallaan luotettava toimija ja tunnet-
tu nimi, jonka talous on kunnossa. Edellä mainitut asiat ovat tär-
keitä seikkoja ottaa huomioon toimittajaa valitessa. Remontti on 
juuri valmistunut niin pääurakoitsijan kuin Lumoninkin osalta ja 
lopputulokseen on taloyhtiössä oltu tyytyväisiä.

– Ohikulkevista ihmisistä huomaa, että he jäävät katsomaan 
taloa hieman pidempään nyt, kun remontti on valmis. Ja kyllä-
hän sitä kelpaakin ihailla, Pyynönen naurahtaa.

As Oy Asemakeskuksen 

julkisivuremontti yhtenäisti 
parvekkeiden ilmeen

Julkisivuremontin yhteydessä vanhat parvekekaiteet ja -lasitukset vaih-
dettiin uusiin sekä jokaiselle parvekkeelle asennettiin auringonsuojaverhot.

Lumonin projektipäällikkö Toni Hilliaho (vas.) sekä As Oy Asemakeskuk-
sen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Pyynönen ovat tyytyväisiä 
remontin lopputulokseen.

Lasittamattomat parvekkeet 
olivat huonommassa kunnossa 

kuin lasitetut.
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Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy Ab ja Vilho PekkalaJulkisivut

Kuntotutkimus selvitti vauriot
As.Oy Elsankuja 2 koostuu viidestä kerrostalosta, joista neljän 
talon julkisivut on tehty parvekesivua lukuun ottamatta tiilestä 
muuraamalla ja korkein maalipintaisista betonielementeistä. Ta-
loyhtiön ensimmäinen julkisivujen kuntotutkimus tehtiin vuonna 
2003 Insinööritoimisto Vahasen toimesta. Tuolloin punatiiliset 
julkisivut todettiin ikkunanylityspalkkien vaurioita lukuun otta-
matta varsin hyväkuntoisiksi, eikä välittömille korjaustoimen-
piteille nähty vielä tarvetta. Tiilipalkkien irtoamista ikkunoiden 
yläpuolisesta muurirakenteesta oli tosin havaittu jo 1990-luvulla, 
mutta raot olivat silloin vielä pieniä. Irtoamisen syynä arveltiin 
tuolloin olevan harjaterästen korroosiosta johtuva ruostepaine. 
Kuntotutkimuksen seurauksena tehtiin muutamia palkkiraken-
teiden koekorjauksia, joiden yhteydessä tutkittiin myös vaurioi-
den aiheuttajia erilaisten mittauksien avulla. Samalla arvioitiin 
myös tulevaa korjaustarvetta ja -aikataulua.

1970-luvulla tehtiin rakennusvirheitä
”Tuohon aikaan, kun nämäkin talot on raken-
nettu, tehtiin aukon ylityspalkit julkisivumuu-
rauksen yhteydessä uratiilistä, jotka oli täytet-
ty betonilla tai muurauslaastilla. Raudoitteina 
käytettiin mustaa harjatankoa, joka ajan mit-
taan alkaa ruostua. 1970-luvulla ei vielä ylei-
sesti tiedetty, miten pitkään betoni tai laasti 
suojaa terästä ruostumiselta”, kertoo taloyh-
tiön hallituksen jäsen ja korjausprojektin edus-
mies, Vilho Pekkala. Nyt jo eläköitynyt Pekkala toimi kuntotut-
kimuksia tehtäessä itsekin Vahasen palveluksessa korjausraken-
tamisen asiantuntijana.

Tiilijulkisivut vielä hyväkuntoiset
”Julkisivutiilet ovat tässä kohteessa ikäänsä nähden varsin hyvä-
kuntoisia ja ne tulevat varmasti kestämään myös seuraavat viisi-
kymmentä vuotta, jos ei pidempäänkin”, toteaa Pekkala. Vaikka 
vain osassa tiilipalkeista todettiin vaurioita, päätettiin kuiten-
kin kaikki vaihtaa, koska vaurioitumisen astetta ei näe muuten 
kuin purkamalla. Paremmin säilyneet palkit tulisivat kuitenkin 
jossain vaiheessa vaihdettaviksi uusiin, joten vaihto oli halvempi 
tehdä yhdellä kerralla.

Tiilipalkit Wienerbergeriltä
Tiilipalkkien tekemisessä oli alun perin käytetty kourutiiliä, mistä 
johtuen ruostuvien terästen poistaminen vaakasaumasta ja niiden 
korvaaminen uusilla ruostumattomilla raudoitteilla ei tullut kysy-
mykseen. Uusien palkkien rakentaminen paikalla olisi liian isotöi-
nen ja kallis operaatio. Piti löytää korjaukseen paremmin sopiva 
ratkaisu, jolla palkkien vaihto onnistuisi vähemmillä purkutoi-
menpiteillä. Vinkki Wienerbergerin korjaukseenkin soveltuvista 
tiilipalkeista saatiin Matinkylän Huollossa rakennuspäällikkönä 
toimivalta Hemmo Päivärinteeltä. Korkealujuusbetonitäytteisten 
esijännitettyjen palkkien etuna on se, että ne on helppo asentaa 
ja jännitettynä ne puristuvat perinteisiä tiilipalkkeja paremmin 
yllä olevaan muuraukseen. Palkkien teräkset ovat myös ruostu-
matonta terästä, joten jatkossa ei ole huolta niiden ruostumises-
ta. Wienerbergeriltä löytyi myös vanhan tiiliseinän sävyä lähellä 
oleva harjattupintainen punatiili, jolla palkit saatiin visuaalisesti 
ympäröivää muurirakennetta vastaavaksi.

Palkit vaihdettiin kuukulkijasta 
käsin
”Korjaus tehtiin kahden työmiehen voimin 
ns. ”kuukulkijasta” käsin. Vanhat palkit irro-
tettiin kokonaisina ympäröivästä muurista 
porakonetta hyväksikäyttäen. Palkkien irro-
tus sujui varsin helposti muuta muuriraken-
netta vaurioittamatta ja ilman erillistä muu-
rituentaa. Yhtä helposti saatiin myös uudet 

palkit asennettua paikoilleen. Erillisiä kiinteitä telineitä ei tarvittu 
ja näin säästettiin kustannuksissa”, toteaa Pekkala. Nyt kun kor-
jaus on tehty, voidaan lopputulokseen olla tyytyväisiä ja korjauk-
sen aiheuttama häiriökin jäi varsin vähäiseksi. Palkkien uusimi-
sen jälkeen tullaan taloyhtiössä seuraavaksi vaihtamaan ikkunat.

Vanhat palkit tutkittiin tarkasti
Palkkien irrotuksen jälkeen tutkittiin, miltä palkit näyttivät si-
sältäpäin ja kuinka pahoin vanhat teräkset olivat ruostuneet. Sa-
malla saatiin selville myös se, miten hyvin palkit olivat aikoinaan 
tehty. Vanhoissa palkeissa käytetyn betonin alkalista suojausvai-
kutusta tutkittiin mm. fenoliftaleenilla eli signaaliaineella, joka 
kertoi, kuinka hyvin betoni enää tässä vaiheessa suojasi teräksiä 

Tiilijulkisivun korjaus vain 

palkkeja vaihtamalla

Ennen julkisivujen kuntotutkimuksia pelättiin As.Oy Elsankuja 2:ssa 
pahinta. Vuonna 1974 rakennetun taloyhtiön ikä oli tullut siihen 
pisteeseen, jossa monien samaan aikaan rakennettujen kr-talojen 
julkisivuja oli alettu korjata tai korvata muilla ratkaisulla. Elsanku-
jalla itse tiilijulkisivut olivat kuitenkin vielä varsin hyväkuntoiset 
ja julkisivukorjauksesta selvittiin pelkkien ikkunan ylityspalkkien 
vaihdolla.

”Palkkikorjaus onnistui 
kustannustehokkaasti  

ilman suurempia  
purkutoimenpiteitä.”

Matinkylän huollon valvojana toiminut Kari Talsi ja taloyhtiön korjauksesta vastannut 
hallituksen jäsen Vilho Pekkala olivat tyytyväisiä julkisivukorjauksen nopeaan etenemiseen 
ja hyvään lopputulokseen.
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Elsankujan julkisivukorjauksessa selvittiin 
pelkkien ikkunanylityspalkkien vaihdolla.

Palkkikorjaus tehtiin Wienerbergerin esijän-
nitetyillä valmistiilipalkeilla.

Lisätietoa tiilistä ja tiilellä korjaamisesta:
 www.wienerberger.com

ruostumiselta. Osassa palkeista betonin suojausvaikutus oli vielä 
45-vuoden jälkeenkin melko hyvä. Palkkien välillä oli kuitenkin 
eroja. Vanhoja palkkeja tutkittaessa havaittiin, että niissä käytet-
tyä betonia ei useinkaan oltu tiivistetty tarpeeksi. Terästankojen 
alla ei myöskään aina ollut riittävästi betonia tai se oli aivan liian 
harvaa. Edellä mainitut seikat heikensivät oleellisesti betonin 
suojausvaikutusta teräksille.

Vauriosyyt analysoitiin
Alkuperäisten palkkien irtoaminen ruostepaineen vaikutuksesta 
yläpuolisesta muurirakenteesta oli monelta osin oikea tulkinta. 
Pahimmillaan kahdesta 10 mm harjatangosta oli vain vähän jäl-

Vanhat tiilipalkit poistettiin muurirakenteesta liikku-
vasta kuukulkijasta käsin. Vanhat palkit saatiin irrotettua 
siististi porakonetta apuna käyttäen muuta muuriraken-
netta vaurioittamatta.

Fenoliftaleenilla käsitellyn tiilipalkin betoniosan vär-
jäytyminen violetiksi kertoo, että betoni on edelleen kun-
nossa ja suojaa teräksiä ruostumiselta. Monet Elsankujan 
palkeista olivat kuitenkin tätä paljon huonompikuntoisia.

Tiilipalkit saatiin vaihdettua ilman muurituentaa. 
Ylimpään kerrokseen on asennettu jo uusi palkki, joka 
odottaa vielä saumausta. Alla pois piikattu palkkiaukko 
odottaa uuden palkin asennusta.

jellä. Toisaalta joissakin palkeissa betonipeitettä oli harjaterästen 
ympärillä kunnolla, eikä ruostumista ollut tapahtunut juuri lai-
sinkaan. Tosin nämäkin palkit olivat taipuneet ja irronneet ylä-
puolisesta muurauksesta; toki rako oli paljon pienempi, kuin pa-
hoin ruostuneiden tapauksissa. Ylimpien ikkunoiden palkit olivat 
ruostuneimpia, koska rakennuksen yläosissa saderasitus on aina 
suurempi. Palkkien yläpintoja ei myöskään oltu karhennettu riit-
tävästi, mikä puolestaan heikensi niiden tartuntaa yläpuoliseen 
muurirakenteeseen.

Nykyisin muurauksissa ja palkkirakenteissa käytetään vain 
ruostumattomia teräksiä ja tiilipalkit ovat yläpinnaltaan parem-
man tartunnan saavuttamiseksi myös karhennettu.
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Teksti: KerabitPro Oy   Kuvat: Kari Palsila Craps Oy ja KerabitPro OyJulkisivut

Helsingin kaupungin asuntojen omistamassa, 1990-luvun 
taitteessa rakennetussa kokonaisuudessa on neljä kaksi-
kerroksista luhtitaloa sekä piharakennus, jossa on pesu-

tupa, kuivaushuone, saunat ja kerhotilat. Yksi asuintaloista on 
palanut muutama vuosi sitten, jolloin talo remontoitiin kokonai-
suudessaan. Neljässä muussa rakennuksessa ulkoseinät alkoivat 
mennä huonoon kuntoon, mikä aiheutti remonttitarpeen sekä 
epäilyn puutteellisesta tuuletuksesta. Tarjouskilpailun remontista 
voitti katto- ja vedeneristysrakentajana tunnettu KerabitPro Oy.

Parannusta aiempiin rakenteisiin verrattuna
Remontti aloitettiin jo talvella telineillä sääsuojan alla. Kun vanhat 
julkisivulaudoitukset oli purettu, todettiin tuuletus puutteelliseksi: 
pystykoolaus puuttui kokonaan. Osa tuulensuojalevyistä jouduttiin 
vaihtamaan kostumisen takia. Seinärakennetta parannettiin asen-
tamalla pystykoolaus, jotta tuuletus toimii ja ilma kiertää. Pystyko-
olauksen päälle asennettiin vaakakoolaus, johon kiinnitettiin uusi 
laudoitus. Seinät on osittain tiiliverhoiltu; tiiliverhouksen ja seinä-
laudoituksen saumaan asennettiin reikä- ja myrskypellit, jotka oh-
jaavat ilman suojapellin alta laudoituksen taakse seinärakennetta 
tuulettamaan. Toisen kerroksen luhtikäytäviin lisättiin palo-osas-
tointi ja uusien vesikourujen alapuolelle palopellit.

Remontti sisälsi myös ikkunoiden, ovien, ulkovalaisimien, ovi-
kellojen sekä tuuletusritilöiden uusimisen sekä julkisivujen maa-
lauksen. Katettujen portaikkojen sisäseinä- ja kattolevyt purettiin 
pois, maalattiin ja uudelleenasennettiin. Myös kaiteet maalattiin. 
Luhtikäytäviin asennettiin alalaudoitukset.

Puujulkisivuremontissa yhtäläisyyksiä kattoraken-
tamiseen
– Tämä oli oikein sopiva urakka meille, kertoo KerabitPron työ-
maapäällikkö Jukka Vuolle. Puujulkisivuissa käytetään samoja 
materiaaleja kuin kattorakentamisessa, joten olemme tottuneet 
niitä työstämään. Tarvittaessa voimme käyttää kattokohteissa 
laadukkaiksi todettuja aliurakoitsijoita. Tämän kaltaiset projek-
tit sopivat hyvin talvitöinä tehtäviksi, Vuolle toteaa.

Remontti sujui erinomaisesti
Hekan edustajana projektissa toiminut tekninen isännöitsijä Esa 
Holm kehuu KerabitProta vuolaasti. – Projekti on sujunut tasai-
sisen hyvin, ei ole kyllä mitään miinusmerkkistä ilmennyt, Holm 
kertoo. Vaikka lisätöitäkin tuli tehtäväksi jonkinlainen määrä, 
valmistui remontti silti aikataulussa. KerabitPro osasi mitoittaa 
resurssit oikein. Projekti on hoidettu todella hyvin ja tarkasti, 
vaikka ei mikään miljoonaprojekti ollutkaan, Holm lisää.

Myöskään talotoimikunnan puheenjohtaja Pertti Niemi ei 
löydä juurikaan huomautettavaa. – Epätietoisuutta asukkaissa ja 
kyselyjä minulle aiheutti lähinnä se, kun asukkaat eivät olet tie-
toisia tällaisen rakennusprojektin työjärjestyksestä, Niemi tote-
aa. Kysellään, miksi työtä ei ole viimeistelty, kun ei tiedetä, että 
viimeistelyt tehdään kaikki kerralla ja niin poispäin. Ainoastaan 

Julkisivuremontti 
sujui kattorakentajalta moitteetta

Luhtitaloissa on paljon tarkkuutta vaa-
tivia yksityiskohtia.

Kaikki pellitykset tehtiin ja asennettiin 
KerabitPron omien peltiseppien toimesta. 
Jälki on erinomaista!

Pertti Niemi (vasen kuva) ja Esa Holm 
(oikea kuva) keskustelivat työmaapääl-
likkö Jukka Vuolteen kanssa projektin 
onnistumisesta.

KerabitPro tunnetaan valtakunnallisena katto- ja vedeneristysrakentajana. Pääkaupunkiseudulla on tehty uusi 
aluevaltaus: Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle tehty neljän rakennuksen julkisivuremontti sujui moitteetta 
ja valmistui lisätöineen kaikkineen ihan aikataulussa.

Lue lisää:
kerabitpro.fi/pihakansiremontti/ 

sääsuojapressujen paukkuminen tuulessa oli sellainen asia, joka 
kantautui urakoitsijankin korvaan: vuorotyöläisten uni häiriintyi 
metelistä. Se ei vaan valitettavasti ollut estettävissä. – Tiedotim-
me asukkaita aina eri työvaiheiden alkaessa, kertoo KerabitPron 
Jukka Vuolle. Oli todella hyvä, kun Pertti Niemi osallistui kaikkiin 
työmaakokouksiin ja välitti tietoa asukkaille ja asukkailta meil-
le toimijoille. Asukkaat kun eivät kaikki ole suomenkielisiä, niin 
tiedotteitamme ei välttämättä ymmärretty.

Kaiken kaikkiaan osapuolet olivat hyvin tyytyväisiä projektin 
kulkuun ja lopputulokseen.
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Teksti: Rami Mustonen   Kuvat: Katepal OyJulkisivut

Katepal lanseerasi markkinoille elokuussa 2019 uudenlaisen 
kattolaatan, joka poikkeaa sekä rakenteeltaan että muilta 
ominaisuuksiltaan normaalista yksikerroslaatasta. Halu-

tessasi katollesi kaksinverroin turvaa sekä kerroksellista näyttä-
vyyttä, kannattaa tutustua Mansioniin.

Oiva katevalinta myös taloyhtiöille
Mansion on niin kutsuttu kaksikerroslaatta, tämä tarkoittaa sitä, 
että kattolaattaan on tehdasvalmisteisesti lisätty moniulottei-
suutta ja näyttävyyttä tuova toinen kerros. Lisätty kerros ei ole 
kuitenkaan vain ulkonäöllinen seikka, vaan kerroksen tarkoitus 
on tuoda suojaa ja vahvuutta katolle. Yhdistetyt laattakerrokset 
tekevät yhdessä laatasta tukevamman, paksumman ja kestäväm-
män. Takuuta tälle katolle myönnetäänkin jopa 25 vuotta.

Perinteisissä yksikerroskattolaatoissa leikkauskuvio pysyy mil-
lilleen samanlaisena laatasta toiseen. Mansion-malliston kaksi-
kerroslaatoissa leikkaus ei olekaan näin, tarkoituksella. Mansio-
nissa päälle limittyvän kerroksen kuvion toistuvuus elää ja yksi-
kään laatta ei ole toisen kopio. Jokaiselle Mansion katolle saadaan 
näin yksilöllinen ilme – katolle ei muodostu kuvion toistuvuutta 
tai mahdollisesti kuviovirheitä.

Värimaailma Suomen luonnosta
Katepalin valmistaman kaksikerroslaatan neljä eri väriä ovat saa-
neet inspiraationsa Suomen luonnosta. Sävyistä on mahdollista 
löytää häivähdyksiä maamme peruskalliosta, ruskan monivivah-
teisista sävyistä sekä havumetsästä. Värimallit on suunniteltu 
sopivaksi aina urbaanista kaupunkiympäristöstä maalaisidyllin 
rauhalliseen miljööseen.

Asennus on helppoa
Kaksikerroslaatan kerroksien limityskohdassa on leveä 35 mm 
turvanaulausalue, joka on selkeästi merkitty kahdella viivalla. 
Viivojen väliin on helppo osua naulatessa ja naulauksen help-
pous lisää asennusmukavuutta sekä -nopeutta. Jokainen laatta 
limittyy edellisen kerroksen päälle aina kuvion reunaan asti. Li-
mityksen osalta kerrokset nivoutuvat yhteen laatan alapinnassa 
olevalla liimapinnalla.

Kaksikerroslaatan pohjana on sama vahva lasikuitutukikerros 
kuin yksikerroslaatassakin. Laatta rakentuu tukikerroksen ym-
pärille. Tukikerroksen molemmin puolin on kumibitumia, alla 
tarvittavat hiekka- ja liimakerrokset, ja päällä suojaa antava si-
rotekerros. Kaksikerroslaatan etuna on tuon vahvan tukikerrok-
sen ja ympäröivän rakenteen kertaantunut hyöty. Katepal antaa 
Mansion-kattolaatalle huikean 25 vuoden takuun.

Mansion kattolaatan valmistaminen on alkanut, pyydä tar-
jous omaan kohteeseesi. Katepalin myyntipalvelu auttaa sinua 
mielellään!

Katto, 
jolla kotisi saa yksilöllisen ilmeen

Ota yhteyttä:
katepal.fi/kartanonherraksi

Mansion ammentaa inspiraatiota Suomen luonnosta. Sävyistä löydät häivähdyksiä maamme peruskalliosta, 
ruskan monivivahteisista sävyistä ja havumetsästä. Värimallit on suunniteltu sopivaksi urbaanista kaupun-
kiympäristöstä maalaisidyllin rauhalliseen miljööseen.

KATEPALIN JUHLAVUOSI
Katepal täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Juhlavuoden kunniak-
si Katepal Oy tuo markkinoille kotimaisen kaksikerroslaatan. 
Kaksikerroslaatta-nimi kuvastaa näkemystämme katon tär-
keydestä suomalaiselle kodille. Katto on talon kilpi joskus 
raastaviakin sääolosuhteita vastaan – mielestämme jokainen 
koti on kartano.

Dover – 
luonnon kauniita ruskan sävyjä

Bran – 
rauhallinen ruskean ja mustan sekoitus

Aragon – 
hopean hohtoa ja harmonisia sävyjä

Montre – 
pelkistetty mustan ja harmaan sekoitus
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Teksti: Jenni Tommila   Kuvat: BMI OrmaxJulkisivut

Betoni mullisti rakennustekniikan
Betonia alettiin käyttämään rakennustekniikassa 1900-luvulla. 
Nykyäänkin se on suosittua kaikenlaisessa rakentamisessa ku-
ten palkkien ja seinien kantavissa rakenteissa, lattioiden, seinien 
ja kattojen pintamateriaalina. Samoin kuin savi, betoni on luon-
nonmateriaali, joka sisältää vain hiekkaa, vettä, sementtiä, rau-
taoksidipigmenttejä ja vesipohjaista maalia. Betoni on kestävä, 
mukautuva, tiivis ja erittäin hyvin pakkasta kestävä materiaali. 
Tämän vuoksi ei ole ihme, että Ormaxin-betonikattotiili on Suo-
men suosituin kattotiili.

Suomen ilmasto tuo omat haasteensa rakentamiseen ja esimer-
kiksi katolta vaaditaan monia ominaisuuksia. Katemateriaalin 
halutaan olevan äänetön sekä sateella että lämpötilanvaihteluis-
sa. Materiaalilla pitää olla myös pitkä käyttöikä ja sen pitää sopia 
suomalaiseen maisemaan. Tämän kaiken tarjoavat BMI Ormaxin 
EVO ja Protector+ -kattotiilet.

misviihtyisyyttä. Ormax EVO sopii myös korjausrakentamiseen 
korostaen vanhan talon personnallisuutta. Se sopii ympäröivään 
luontoon ja rakentaa harmonisen kokonaisuuden eri julkisivuma-
teriaalien kanssa.

Voit valita tiilikaton,  
olipa nykyinen katteesi mikä tahansa
Harjakattoisissa taloissa kattotiili sopii korvaamaan kaikki enti-
set katemateriaalit. Vaihdon yhteydessä suositellaan uusimaan 
myös aluskate ja -rakenteet. Näin varmistetaan, että katto kestää 
toimivana pidempään. Samalla säästetään energiaa ja rahaa sekä 
lisätään talon arvoa. Katon voi asentaa itse tai käyttää BMI Or-
maxin valtuuttamia kattoasentajia. Molemmissa tapauksissa BMI 
Ormax toimittaa kaikki tarvittavat tuotteet ja jopa nostaa tiilet 
katolle saakka. Ormaxin tiilikatolle saat myös 30 vuoden takuun.

Kumpi sopii teidän yhtiöönne paremmin, 

linjakas vai perinteinen 
kattotiili?

Aika ajoin pitää kiinnittää huomiota kiinteistön katon kuntoon. Kunnostamisen ollessa ajankohtainen 
ensimmäisenä mietitään katemateriaalin valintaa, mutta unohdetaan miettiä rakennuksen yleisilmettä. 
Katemateriaalin ominaisuuksilla ja käyttöiällä on suuri vaikutus valintaan, mutta kannattaa miettiä myös 
katon visuaalista ilmettä. Kattomateriaalin valinnalla voi vaikuttaa, miltä kiinteistö näyttää.

Ota yhteyttä: 
katot@bmigroup.com tai 09-2533 7200

Tiilikatto oikein hoidettuna ja huollettuna voi kestää jopa 70 vuotta.
Jos katon kunto mietityttää, kannattaa se tarkastuttaa kattoasiantuntijalla.

Uusi pinta näkyy heti –  
kestävyys tulee esiin ajan myötä
Ormax Protector+ -kattotiilessä yhdistyvät klassinen ulkonäkö 
ja pitkä käyttöikä. Sen pinnoite on 30 % kestävämpi kuin mui-
den vastaavien tiilien pinnoitteet. Sen erinomainen UV-suojaus 
estää kattotiilen värin haalistumista. Kattotiilen kauniin kiiltävä 
pinta antaa värille syvemmän hehkun ja hylkii tehokkaasti likaa 
ja kasvillisuutta.

Uusi protector-pinnoite on kehitetty Suomen ankariin sääolo-
suhteisiin. Pinnoitetta on testattu BMI Ormaxin testilaboratori-
ossa sekä ympäri Eurooppaa äärimmäisissä ulkoilmaolosuhteissa. 
Ormax Protector+ -kattotiili on ylittänyt kaikki odotukset. Klas-
sisen profiilin ja upean kiiltävän pinnan lisäksi Ormax Protector+ 
onkin varma ja kestävä betonikattotiili.

Edistyksellisen rakentajan valinta
Eläväpintainen, kaunis Ormax EVO -laattakattotiili on ohut ja il-
meeltään kevyt. Siitä syntyy tasainen ja linjakas katto. Siinä mo-
dernein teknologia yhdistyy tämän päivän katemateriaalin esteet-
tisiin, toiminnallisiin ja ekologisiin vaatimuksiin.

Ormax EVO:lla saat kevyen ja modernin ilmeen rakennuksel-
lesi. Tiili lukkiutuu tiiviisti paikoilleen ja pysyy siinä kaikissa olo-
suhteissa. Kaikissa sääolosuhteissa hiljainen kattotiili lisää asu-

Olipa kattosi ennestään pelti- tai varttikatto, voit vaihtaa sen 
tiilikattoon. Tiilikaton käyttöikä on peltikattoa huomattavasti 
pidempi, eikä tiilikattoa tarvitse maalata. Tiilikatto hengittäväl-
lä Divoroll-aluskatteella varmistaa rakenteen toimivuuden. Tiili-
katto tuo myös rauhallisuutta kotiin: se ei melua huonolla säällä 
eikä pauku auringonpaisteella

Vanhoja kuitusementtikattoja eli varttikattoja on vielä melko 
paljon vanhoissa taloissa. Näissä vanhoissa katoissa voi olla vielä 
käytetty asbestia. Työ kannattaakin silloin antaa asbestipurkulu-
vat omaavalle ammattilaiselle.

Muista myös kattoturvatuotteet
Molempiin Ormax EVO ja Ormax Protector+ -tiilikattoihin on saa-
tavilla yhteensopivat kattoturvatuotteet. Niillä varmistat turval-
lisen liikkumisen katolla ja rakennat katon rakennusmääräysten 
mukaan. Valikoimasta löydät mm. tikkaat, kattosillat ja lumies-
teet. BMI Ormaxilta löytyy myös sadevesijärjestelmä, joka on ke-
hitytty sopimaan yhteen Ormax -kattotiilien kanssa.
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ORMAX EVO
• moderni ja linjakas
• elegantti
• kotimainen
• läpivärjätty betonikattotiili
• saatavana viisi värisävyä

ORMAX PROTECTOR+
• läpivärjätty betonikattotiili
• laadukas ja likaa hylkivä pinnoite
• kotimainen
• sopii 1:5 kattokaltevuuteen saakka
• saatavana viisi värisävyä

Perinteiseen kattoon löytyy aalto-
mallinen kattotiili Ormax Protector+.

Jos halutaan katolle virkistystä ja 
modernimpaa ilmettä, sopii siihen 
linjakas Ormax EVO.
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Projekti-insinööri Pasi Kolu on tyytyväinen yhteistyöhönsä LA Katto-
huollon kanssa.

Teksti: Kirsi Rahkonen   Kuvat: LA Kattohuolto OyJulkisivut

Lisätiedot: 
www.la-kattohuolto.fi, info@la-kattohuolto.fi, 
puh. 010 233 0240

Jyväskylän vuokra-asunnot JVA on täysin Jyväskylän kaupun-
gin omistama yhtiö, jolla on noin 7000 vuokra-asuntoa sekä 
erinäinen määrä palvelutaloja. Muun muassa vesikattokor-

jauksia tehdään kymmeniä vuosittain. Projekti-insinööri Pasi 
Kolu kertoo viime talvisessa haastattelussa tehneensä yhteistyö-
tä LA Kattohuollon kanssa vuoden verran. – Vesikattokorjauksia 
tehtiin viime vuonna viitisentoista, kertoo Kolu. Esimerkkikoh-
teessa on konesaumakatto, mistä korjattiin reiät paloja vaihtamal-
la, sen jälkeen katto maalattiin ja vesikattovarusteita uusittiin.

Kuntokartoitus auttaa suunnittelussa  
ja kilpailutuksessa
– LA Kattohuolto tekee JVA:lle myös paljon vesikattojen kunto-
kartoituksia. Kartoittaja kirjaa kaikki vesikatolla huomaamansa 
puutteet ja ehdotuksen toimenpiteistä, jolla puutteet korjataan, 
Kolu kertoo. Kartoitusraporttien pohjalta on helppo suunnitella 
korjauksia sekä kilpailuttaa toteutukset.

JVA suosittelee LA Kattohuoltoa
JVAn Pasi Kolulla on hyviä kokemuksia LA Kattohuollosta. -Voin 
suositella LA Kattohuoltoa ja heidän palveluitaan muillekin, Kolu 
toteaa. LA Kattohuolto tekee työt hyvin itsenäisesti, sovitulla 
tavalla ja sovitussa aikataulussa. Porukka on ammattitaitoista ja 
oma-aloitteista. Hintatasokin on kilpailukykyinen, sen tietää sii-
tä, kun on päässyt meillekin toteuttamaan. Olemme tyytyväisiä 
LA Kattohuollon kokonaisvaltaiseen toimintaan.

Tänä vuonna LA Kattohuolto on tehnyt Jyväskylän kaupun-
gin vuokra-asuntojen tiili-, pelti-, bitumi- ja mineriittikatoille 
noin 30 vesikaton kuntokartoitusta, 250 katon vuosihuoltoa ja 
20 korjaus/kunnostushanketta. Vuosihuoltojen yhteydessä teh-
dään pienkorjauksia, jotka estävät vahinkojen leviämisen. Näistä 
on sovittu tietysti etukäteen.

Miten tunnistat 

hyvän kattokumppanin?
Palveluita on saatavilla vaikka minkälaisia ja usein sopivan kumppanin valitseminen on 
vaikeaa. Mistä tietää, miten palvelu oikeasti pelaa, pitääkö hinnat ja onko jälki odotusten 
mukaista? Moni asia painaa vaa’assa, mutta kokemuksia kannattaa kuunnella.

Jyväskylän kaupungin 
vuokra-asunnot JVA luottaa 
LA Kattohuoltoon.
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Teksti: Sane Keskiaho   Kuvat: Markus HänninenJulkisivut

3000 neliötä uutta kattoa

Helsingin Ratavallintiellä sijaitsevaan kuuden luhtitalon ja 
varaston kokonaisuuteen vaihdettiin uusi tiilikatto viime 
kesänä. Vuonna 1990 rakennetuissa taloissa oli jäljellä al-

kuperäinen katto.
– Talojen tiilikate oli edelleen kunnossa, mutta vanha aluskate 

oli päässyt huonoon kuntoon ja luhtikäytäville oli joissain paikoin 
valunut vettä, KattoCenterin myyntipäällikkö Jari Kortelainen 
kertoo kattoremonttiin johtaneista syistä.

Luhtitalo on kerrostalo, jossa asuntoihin kuljetaan rakennuk-
sen sivulla olevia niin sanottuja luhtikäytäviä pitkin.

Haastava kohde
Liki 3 000 neliön kokoisen katon remontointi oli haastavaa. Talot 
oli rakennettu niin, että niiden keskelle muodostui suomalaises-
ta perinnerakentamisesta tuttu umpipiha. Lisäksi osaan taloista 
tehtiin samaan aikaan kylpyhuoneremonttia.

– Vanhan katon purkamisesta tulee paljon roskaa ja uuden ka-
ton materiaalit taas vievät paljon tilaa. Tässä kohteessa säilytys-
tilan ja jätelavoille paikkojen löytäminen vaati kekseliäisyyttä. 
Sisäpihalle ei päässyt autolla eikä sitä voinut hyödyntää. Lisäksi 
kahden remontin osittainen päällekkäisyys toi tekemiseen omat 
haasteensa, työnjohtajana toiminut Erkko Kabonen KattoCen-
teriltä kertoo.

Remontin tekeminen vaati myös erikoisnostureita ja Helsin-
gin kaupungin vaatimuksesta kattoremontti toteutettiin sää-
suojan alla.

– Sääsuoja on normaali käytäntö nykyisin kaikissa Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n omistamissa kiinteistöissä. Se kuuluu 
yhtenä osana kosteudenhallintasuunnittelua ja sen avulla var-

Lue lisää:
www.suomenkattocenter.fi

mistetaan, ettei rakenteisiin pääse remontin aikana sadevettä, 
Heka Koillinen Oy:n kiinteistöpäällikkö Jari Rodriquez kertoo.

Kaksi taloa kerrallaan
Seitsemän rakennuksen kattoremonttiin oli varattu aikaa kolme 
kuukautta. Suomen KattoCenterillä oli koko ajan paikalla kaksi 
kattotiimiä eli kahdeksan miestä ja työnjohtaja.

Kahden katon remontointi samaan aikaan nopeutti työtä huo-
mattavasti ja remontti valmistuikin reilusti viikkoja etuajassa.

– Luovutimme kohteen nelisen viikkoa etuajassa. Meillä oli 
hyvät miehet hommissa ja hieman haastavista olosuhteista huo-
limatta, työ sujui niin kuin pitikin, Kabonen toteaa.

Mitä kaikkea reilussa kahdessa kuukaudessa sitten saatiin ai-
kaan? Taloihin tehtiin uudet kattorakenteet nykyaikaisilla alus-
rakenteilla. Nyt yläpohjassa pystyy liikkumaan ja talojen lisäeris-
täminen myöhemmin onnistuu helposti.

Koska talojen ilmettä ei haluttu muuttaa, säilytettiin luhtitalon 
kattomalli entisenlaisena. Myös uusittu tiilikate haluttiin pitää 
samanlaisena, kuin kate oli alunperinkin. Se oli toiminut hyvin 
lähes kolmekymmentä vuotta ja uuden katon elinkaaren tulee 
olla vähintään yhtä pitkä.

Suomen KattoCenter valittiin työhön julkisen kilpailutuksen 
kautta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde Ratavallintiellä sai 
kesällä uuden katon. Lähes 3 000 neliön kokoisen katon remontointiin päädyttiin, 
sillä vanha aluskate oli päässyt huonoon kuntoon.



42 Omataloyhtiö.fi   2019

Teksti: Tapani Tuominen   Kuvat: Ruukki ConstructionJulkisivut

”Asiakkaitamme ovat esimerkiksi yritysten johtoryhmät ja 
asiakkaat sekä työpaikkojen palkintomatkalaiset”, kertoo 
Kimmo Loippo.

Loipon perheen omistamaan lomakohteeseen kuuluu päära-
kennus, kaksi loma-asuntoa sekä järven rannalla sauna, savusauna 
ja kota ruoan valmistusta varten. Majoituspaikkoja kohteessa on 
28, joista kahdeksan päärakennuksen neljässä sviitissä.

Rakennukset, joissa kerrospinta-alaa on noin 1300 neliötä, 
ovat valmistuneet vuonna 1990 ja ne ovat aiemmin toimineet 
mediayhtiön edustustiloina.

Hiilineutraali edelläkävijä
Sunday Morning Resortin saneeraus valmistui vuonna 2019. Si-
sätiloissa uusittiin kylpyhuonetilat ja keittiö sekä talotekniikassa 
lämmitys, sähkö ja ilmanvaihto.

”Olemme nyt hiilineutraali lomakohde. Tontilla on kuusi maa-
lämpökaivoa, jotka tuottavat rakennuksille lämmön. Moderni 
ilmanvaihto toimii hiilidioksidiohjauksella, eli kun ilman hiili-
dioksidipitoisuus tiloissa nousee, pyrkii laitteisto automaattisesti 
säätämään ilman tavoitearvojen mukaiseksi. Kaikissa huoneissa 
ja rakennuksissa on myös 100 megan valokuituyhteys”, kertoo 
Kimmo Loippo paikan moderneista ominaisuuksista.

Ulkotiloissa suurin muutos koettiin, kun rakennuksiin asen-
nettiin uudet katot. Alkuperäinen huopakatto korvattiin Ruukin 
toimittamalla Ruukki Classic Silence -katolla.

Palvelu ja laatu ratkaisivat
Ruukin toimittama katto valittiin Sunday Morning Resortin pää-
rakennuksen lisäksi myös kahteen loma-asuntoon, rantasaunaan 
ja varastorakennukseen. Classic-katteiden lisäksi, joita kohteessa 
käytettiin 2 400 neliötä, Ruukki toimitti kattojen sadevesijärjes-
telmät ja kattoturvatuotteet. Myös asennuspalvelu kuului Ruukin 
kokonaistoimitukseen. Kimmo Loippo kertoo, että kokonaisval-
tainen palvelu ja laadun varmennus johtivat Ruukin valintaan.

”Luotamme Ruukin tuotteiden laatuun ja saimme myös hy-
vää palvelua. Varmasti olisimme voineet saada asennuksen tim-
purilta halvemmalla, mutta kun itse tarjoamme kaikessa huip-
pulaatua, niin sen tulee näkyä kaikessa, myös katossa”, toteaa 
Kimmo Loippo.

Kattopaketti paras vaihtoehto taloyhtiöille
Kimmo Loippo suosittelee Ruukin kattoa asennuksineen myös ta-
loyhtiöille. Taloyhtiöiden hallituksilta edellytetään riittävää huo-
lellisuutta päätöksissään, eli niin sanottua huolellisuusvelvoitet-
ta. Tämä tarkoittaa, että hallituksen on toimittava huolellisesti 
yhtiön etua ajatellen ja pyrittävä valitsemaan riskitön vaihtoehto. 
Riittävää huolellisuutta noudattaen hallituksen jäsenet pystyvät 
rajoittamaan omaa henkilökohtaista vastuutaan.

”Suosittelen Ruukin kattopakettia asennuksineen laadun, am-
mattitaidon ja huolettomuuden vuoksi.”

Sunday Morning Resort antoi Ruukille tarkan tavoitteen ja ai-
kataulun, jolloin kattojen tuli olla valmiita. Kimmo Loipon mu-
kaan palveluntarjoaja voi kehittyä huippuosaajaksi vain, jos siltä 
vaaditaan korkeatasoista palvelua.

”Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen Ruukkiin, sillä tehty jälki 
on siistiä ja ympäristökin on siivottu. Myös kattoturvatuotteet 
ovat Lapin isosta lumikuormasta huolimatta toimineet moitteet-
tomasti”, kehuu Kimmo Loippo.

Sunday Morning Resortin 

laatu näkyy kaikessa

Lapissa Pyhätunturilla sijaitseva Sunday Morning Resort 
tarjoaa korkean tason lomapalveluja vaativille asiakkaille.

Lisätietoa Ruukista ja alueesi edustaja löytyy sivuilta: 
www.ruukki.fi

ELÄMYKSIÄ JA AKTIVITEETTEJA
Syksyn ruska-aika ja talvi, joulukuusta huhtikuulle, ovat Pyhä-
tunturin sesonkikautta. Kimmo Loippo uskoo, että heidän se-
sonkinsa on pidempi, sillä yritysten tarvitsevat palveluja myös 
matkailusesongin ulkopuolella.

Sunday Morning resort yhteistyökumppaneineen tarjoaa 
suuren määrän aktiviteettejä loma- ja työmatkalaisille. On 
vaikkapa jääkiipeilyä, husky- ja poro-kyytejä, jää-kartingia ja 
moottorikelkka-ajeluja sähkömoottorikelkoilla, tavallisempien 
hiihdon, laskettelun, patikoinnin ja kalastuksen lisäksi.

”Asiakkaalle tarjotaan parasta mahdollista. Se mitä halutaan, 
se toteutetaan. Tarvittaessa tullaan noutamaan Rovaniemeltä 
asti”, lupaa Kimmo Loippo.
www.sundaymorning.fi
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Kimmo Loippo suosittelee Ruukin kattoa myös talo-
yhtiöille.

Rakennusmääräysten mukaisesti mitoitetut kat-
toturvatuotteet kestävät hyvin myös Lapin lumisissa 
olosuhteissa. Ruukki antaa takuun myös kattoturva-
tuotteille.

Ruukki Classic Silence -katto on suomalaista laatu-
työtä. Viimeistellyt yksityiskohdat ja VTT:n sertifioima 
100 % vesitiivis sauma tekevät tuotteesta erittäin kes-
tävän. Katolla on 50 vuoden takuu.
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Teksti: Hannu Pyrhönen   Kuvat: Muottikolmio OyJulkisivut

Haittaako kellarin 

tunkkainen haju?

Lisätietoja: 
Muottikolmio Oy, puh 09 863 43 60
www.isodran.fi

Vanhojen kiinteistöjen kellaritilat ovat tyypillisesti varastokäytössä. Yhteiset sauna- ja pyykin pesutilat 
sijaitsevat myös usein kellarissa. Näiden tilojen käytettävyyttä haittaa usein tunkkainen haju ja huono 
ilman laatu. Ilmanvaihdon parantaminen ei välttämättä korjaa tilannetta. Haju tarttuu kellarivarastossa 
säilytettäviin tavaroihin, ja pahimmillaan home tekee tilojen käytön mahdottomaksi. Käyttömukavuuden 
lisäksi kiinteistön arvo kärsii kostean ja tunkkaisen kellarin ongelmasta.

TYYPILLISESTI KOSTEUSONGELMAT  
AIHEUTUVAT JOISTAKIN SEURAAVISTA SYISTÄ:
• Hulevedet valuvat seinärakenteisiin
• Kapillaarinen kosteuden nousu anturan tai lattian kautta  

rakenteisiin
• Puutteellinen tai virheellinen salaojitus

Tampereen Nekalassa sijaitsevassa 1940-luvulla rakennetus-
sa kerrostalossa asukkaat eivät olleet tyytyväisiä kellarin 
tunkkaisuuteen. Mitään pahempia ongelmia ei rakenteis-

sa ollut näkyvissä. Isännöitsijänä toimiva Tampereen MK Isän-
nöinnin Ilkka Kivinen yhteistoiminnassa asuntojen vesikattojen, 
pihojen ja julkisivujen remontteihin ja näiden töiden valvontaan 
erikoistuneen Teholehtinen Oy:n Teho Lehtisen kanssa selvit-
tivät syyksi toimimattoman sadevesijärjestelmän. Järjestelmä 
oli rakennettu 1990-luvulla, mutta putket olivat tukkeutuneet.

Taloyhtiöllä on isännöitsijän kanssa laadittu korjaussuunnitel-
ma, jossa kaikki merkittävät korjaukset on ajoitettu tehtäväksi 
niin, että kiinteistön arvo säilyy.

Taloyhtiö päätti toteuttaa ensin hulevesi- ja salaojaremontin 
yhdistettynä piha-alueiden kunnostukseen. Urakka sisälsi sala-
ojituksen ja hulevesijärjestelmän päivityksen mukaan lukien sa-
devesikaivot. Urakoitsijaksi valikoitui Helsingissä ja Tampereella 
alan töitä tekevä M&J Lapiomiehet Oy Toni Niemelän johdolla.

 Vanhan kiinteistön salaojaremonttia tehdessä kannatti sa-
malla toteuttaa perusmuurin lisälämmöneristys. Lämmöneristys 
oli syytä toteuttaa rakenteen ulkopuolisena, jottei kastepistettä 

synny perusmuurin sisään. Rakennusfysiikan lakien mukaisesti 
kosteus siirtyy lämpimästä kylmään päin. Ulkopuolisella hengit-
tävällä lämmöneristeellä saadaan aikaiseksi rakenne, joka lämpö-
tilaeron vaikutuksesta kuivaa kellarin seinärakennetta jatkuvasti.

Teknisesti oikein toimivana ratkaisuna näihin ongelmiin tässä 
tapauksessa päädyttiin salaojittavaan ISODRÄN® lämmöneristee-
seen, joka asennetaan perusmuurin ulkopintaan.

ISODRÄN®-rakenne on hengittävä ja rakennusfysiikan perus-
lakeja hyödyntävä lämmöneriste, joka toimii samalla pystysala-
ojana ja kapillaarikatkona.

ISODRÄN® on myös kustannustehokas, koska kaivuumas-
sojen vaihtoa ei tarvita ISODRÄN®in korvatessa salaojasepelin 
pystysalaojassa.

Syyskuun puolivälissä salaojaremontti oli edellä aikataulus-
taan. Toni Niemelä kertoi piha-alueen kunnostuksen ajoittuvan 
vielä salaojien jälkeiseen viimeistelyvaiheeseen.

ISODRÄN®:illä on toteutettu lukemattomia vastaavia remont-
teja. Asukkaat ovat huomanneet nopeasti nenällään kiinteistön 
kosteudessa tapahtuneen muutoksen, ja kellaritiloja on voitu jäl-
leen käyttää niille varattuun tarkoitukseen.
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Teksti: Minttu Siukkola   Kuvat: Rakennusbetoni- ja Elementti OyJulkisivut

Lisätiedot: 
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Risto Lemola, risto.lemola@rakennusbetoni.fi
www.rakennusbetoni.fi – Tuotteet – Viherkatot

AKO Garden Ketokatto on tutkittu, kestävästi kotimainen 
kierrätykseen perustuva viherkattoratkaisu. Ketokatto 
auttaa hulevesien hallinnassa hillitsemällä valuntahuip-

puja: veden valunta viivästyy ja kokonaissadannasta jopa kaksi 
kolmasosaa pidättyy veden imeytyessä ketokaton kasvien käyt-
töön ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan.

Tutkittu, kotimainen,  
kestävän ympäristörakentamisen tuote
AKO Garden Ketokatto pohjautuu Rakennusbetoni- ja Elementti 
Oy:n ja Helsingin yliopiston useita vuosia kestäneeseen tutkimus-
työhön. Rakennusbetonin tehtaan katolle perustettuja viherkat-
toja on tutkittu Hollolassa jo vuodesta 2013. Tutkimusviherkatot 
ovat osa Helsingin yliopiston johtamaa Viides ulottuvuus -tutki-
musohjelmaa. Tutkimusyhteistyö on tuottanut paljon tarvittavaa 
tietoa keto-/niittykaton toiminnasta ja kasvien viihtyvyydestä. 
Tutkimustietoihin ja saatuihin kokemuksiin perustuen on julkais-
tu suunnitteluohje koskien AKO Garden Ketokattoa.

Ketokatto tuo piristystä taloyhtiön pihoihin  
esteettisyydellään
AKO Garden Ketokatto asennetaan juurisuojatun vesikattoraken-
teen päälle. Alimmaisena kerroksena on kierrätyskuidusta valmis-
tettu vedenpidätyshuopa. Huovan päälle tulee kerros Vesijärvestä 
niitettyä järviruokoa, joka toimii ilmastoivana ja salaojittavana 
kerroksena. Seuraavaksi asennetaan 8-15 cm:n paksuinen kerros 
kasvualustaa, joka sekoitetaan kierrätysmateriaaleista ja Raken-
nusbetonin tuotannon sivutuotteista. Alusta on otollinen niitty- 
ja ketokasveille, koska niukkaravinteinen kasvualusta luovuttaa 
ravinteita hitaasti kasvien käyttöön. Sopiva keto- tai niittykasvil-
lisuus valitaan katon valoisuuden ja mieltymysten mukaan ja kas-
vit voidaan istuttaa pottitaimina ja käyttää lisäksi siemenkylvöä.

AKO Garden Ketokatto soveltuu erityisesti loivemmille katoille, 
mutta erillissuunnittelua hyväksikäyttäen voidaan perustaa haas-
tavimpiinkin kohteisiin. Hyviä paikkoja viherkatolle ovat asuin-
kiinteistöjen lisäksi mm. taloyhtiöiden auto- tai roskakatokset, 
muut kylmät katokset tai teollisuuskiinteistöjen katot.

Ketokatosta hyötyä ja iloa taloyhtiöön

Viherkatot ovat tulleet jäädäkseen kaupunki- ja 
maisemasuunnitteluun viihtyisyyttä lisäävänä ele-
menttinä ja tärkeänä osana hulevesien hallinnassa.

+ Ako Garden Ketokatto on nopea ja edullinen toteuttaa. Kas-
vualustamateriaalit tuodaan paikalle siisteissä suursäkeissä, 
jotka voidaan kätevästi nostaa katolle nosturilla.

+ Ketokatto on niukkaravinteinen ja helppohoitoinen. 8–15 cm 
paksu kasvualustakerros pidättää erittäin hyvin vettä, joten 
suuri osa hulevesistä jää kasvien käyttöön eikä valu sadeve-
siviemäreistä alas.

Ketokasvit viihtyvät Raken-
nusbetonin tuotantolaitoksen 
katolla Hollolassa.

Riihikallion ja Jokelan 
koirapuistojen viherkatosten 
asennus Tuusulassa.

VIHERKATOT OVAT HYÖDYKSI MONELLA TAPAA
• Vesistöjen kuormituksen pienenemisen lisäksi vihertävä ym-

päristö on miellyttävä sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan.
• Viherkatot on todettu hyvin äänisaastetta absorboivaksi pin-

naksi, joten koettu melusaaste vähenee viherkattoja sisältä-
vissä kortteleissa.

• Oikein toteutettu viherkattorakenne lisää varsinaisen vesikat-
torakenteen elinikää suojaamalla kattoa säteilyltä ja tasaamalla 
lämpötiloja.

• Viherkatoilla on mahdollista myös lisätä luonnon monimuo-
toisuutta. Omalla toiminnallamme voimme luoda uutta eko-
logista elintilaa harvinaistuville kasveille ja eliöstölle.

• Kasvillisuus sitoo hiilidioksidia ja osaltaan vähentää ilmaston-
muutoksen tuomia haittoja.
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Alavus Ikkunat Oy ja Rakentaja.fiJulkisivut

Miksi vaihtaa uudet ikkunat?
Vanhat ikkunat ovat merkittävä tekijä vuositasolla, kun mietitään 
hukkaan menevää lämmitysenergiaa. Kohteen ikkunat voivat olla 
jopa perinteiset puuikkunat, jotka vaativat säännöllistä vuosit-
taista huoltoa joka on luonnollisesti kuluerä taloyhtiölle. Pahim-
massa tapauksessa ikkunat ovat jo niin huonossa kunnossa, että 
aiheuttavat vaaran asunnon omistajille.

Perusteita ikkunoiden vaihtoon ei tokikaan pidä ajatella pel-
kästään rahan kautta vaan on myös muistettava, että uudet ikku-
nat lisäävät huomattavasti asumismukavuutta ja turvallisuutta. 
Nykyaikaiset ikkunat on helppo käyttää ja pestä, eikä niiden lä-
heisyydessä ole vedontunnetta. Ei myöskään pidä vähätellä ulko-
näöllistä seikkaa, sillä uudet ikkunat ovat miellyttävän näköiset 
niin sisältä kuin ulkoa katsottuna.

Tyyppihyväksytty ja testattu paloikkuna tai -ovi on tärkeäs-
sä asemassa, kun kysymyksessä on ihmishenki. Oikea palotuote 
oikeassa paikassa voi antaa kriittiset ja tärkeät lisäminuutit pe-
lastautumiseen viime hetkellä. esimerkiksi vanhoissa kerrostalo-
asunnoissa huoneistojen ovet voivat olla paloturvallisuudeltaan 
erittäin huonoja. Hyvin yleisesti kerrostaso-ovi on vielä ns. si-
sään-ulos aukeava, jolloin pelastautumistilanteessa kahden oven 
avaaminen voi koitua kohtaloksi. Nykyiset kerrostaso-ovet ovat 
äänieristävyydeltään niin hyviä, että kahta ovilehteä ei tarvita. 
Tämä lisää myös käyttömukavuutta arkeen ja ennen kaikkea pa-
loturvallisuutta

Ikkunat on aika vaihtaa uusiin silloin, kun:
• Ikkunat vaativat jatkuvaa huoltoa, maalausta tai ne ovat jo la-

hot.
• Vanhan eristyslasin välissä on epäpuhtauksia, likaa tai vettä.
• Ikkunat ovat epäkäytännölliset ja hankalat avata ja puhdistaa.
• Äänen- tai lämmöneristys on puutteellista.
• Ikkunan raoista näkyy ulos.
• Talossa on vielä huonosti lämpöä pitävät yksikerroslasit.
• Ne ovat yksinkertaisesti tulleet käyttöikänsä päähän.
• Vanhat eivät ole paloluokiteltuja.

Miten ikkunoiden vaihto tapahtuu ja  
kauanko siihen menee aikaa?
Ikkunoiden ja ovien vaihto tapahtuu pääsääntöisesti nopeassa 
aikataulussa eikä yhden huoneiston kohdalla sisäpuolisilta osin 
puhuta kuin keskimäärin yhden päivän työstä. Asunnossa voi 
asua normaaliin tapaan, joten ikkunanvaihtoa ei tarvitse lähteä 
pakoon. Asukkaita tiedotetaan hyvissä ajoin projektin eri vaiheis-
sa, joten he tietävät ennalta valmistautua. Asennustyö pyritään 
tekemään hyvin pitkälti ulkopuolisilta nostimilta, jolloin huoneis-
ton puolella työskentely on mahdollisimman vähäistä.

Paloturvallisuudesta ei saa tinkiä
Paloturvallisuus niin omakoti- kuin kerrostaloasunnossakin on 
yksi tärkeimmistä asioista. Palovaroittimien ja -sammuttimien 
toimivuus on tarkistettava säännöllisesti ja varmistettava, että 
hädän hetkellä varoitin ilmoittaa vaarasta ja sammutin toimii sil-
loin, kun liekit uhkaavat kotia. Alavus Ikkunat Oy:n mallistosta 
löytyvät EI15- ja EI30-luokituksen mukaiset kaksipuitteiset, si-
säänpäin avautuvat puualumiini-ikkunat. Paloikkuna ei poikkea 
ulkonäöllisesti vakioikkunasta ja myös erikoissävyt pintakäsitte-
lyssä ovat mahdollisia.

Kerrostasopalo-ovet ovat EI30-luokituksen mukaisia ja niitä 
valmistetaan viilutettuna, jolloin sävyvaihtoehtoina ovat tammi, 
koivu, pyökki tai pähkinä. Ovi voidaan myös maalata haluttuun 
sävyyn, jolloin ovilevyssä voi olla urituksia.  Ulko-ovimallistos-
ta  löytyy useita erilaisia EI30-luokituksen mukaisia palo-ovia. 
Kaikki Alavus Ikkunat Oy:n malliston umpiovet voidaan tehdä 
palo-ovirakenteella. Myös osa lasiaukollisista ulko-ovista on tyyp-
pihyväksytty EI30-luokituksen mukaisesti.

Mitä paloluokitus tarkoittaa?
Paloikkunat ja -ovet voivat olla luokitukseltaan EI15, EI30 tai jopa 
EI60. Ikkunan ja oven käyttäytymistä palotilanteessa kuvataan 
merkinnöillä EI, joka tarkoittaa tiiviyttä ja eristävyyttä.
• Merkintä E (tiiviys) tarkoittaa, että palonhetkellä liekit ja kuu-

mat palokaasut eivät pääse etenemään palamattomalle puolel-
le.

• Eristävyydellä I puolestaan tarkoitetaan tilannetta, jolloin pa-
lamattomalla puolella pinnan keskilämpötila ei saa nousta ma-
teriaalille asetettua vaatimusten mukaista rajalämpötilaa kor-
keammaksi tietyn ajan sisällä.

• Numerot kirjainten jälkeen tarkoittaa palonkestävyysaikaa mi-
nuutteina.

Paloluokitellut ikkunat ja ovet 

pelastavat henkiä
Ikkunoiden kunto on monessa kerrostalossa huono tai jopa erittäin huono ja paloturvallisuudessa 
voi olla puutteita. Päätöstä ikkunoiden vaihtotyöhön saatetaan kuitenkin pitkittää useastakin syystä. 
Monesti ajatellaan, että ikkunoiden vaihtoon ei ole vielä tarvetta, ”vanhat ikkunat ovat ihan hyvät” tai 
sitten asukkailla ja isännöitsijöillä voi olla myös mielikuva pitkästä ja hankalasta projektista, johon ei 
kannata ryhtyä. Ulkonäköseikkojen lisäksi kannattaa päätöstä tehdessä huomioida myös paloturvalli-
suus: Paloikkunoilla ja -ovilla voidaan saada lisäminuutteja pelastautumiseen palavasta rakennuksesta.

Raha ei korvaa  
menetettyä ihmishenkeä tai  

kodin mukana palaneita muistoja!
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Ikkunaremontin suunnittelussa täytyy aina paloikkunoiden tarve 
ja sijoittelu varmistaa pätevältä suunnittelijalta.

Ota yhteyttä:
Alavus Ikkunat Oy, 0207 819 820, www.alavusikkunat.fi

Miten onnistunut ikkuna- ja oviremontti  
saavutetaan?
Onnistunut remontti koostuu kahdesta tekijästä; tuotteiden laa-
dusta sekä hyvästä asennuksesta. Asennus on yhtä tärkeä osa kuin 
itse tuote, sillä huono asennus voi pilata hyvän ikkunan tai oven. 
Suomalaisella ikkuna- ja ovivalmistajalla Alavus Ikkunat Oy:llä 
nämä molemmat osa-alueet ovat kunnossa.

ALAVUS IKKUNAT HUOLEHTII PUOLESTANNE:
• Kaiken tiedottamisen asukkaille
• Yhteydenpidon isännöitsijään, hallitukseen ja muihin sidos-

henkilöihin
• Laadukkaan asennuksen
• Siistin lopputuloksen
• Kaiken tarvittavan onnistuneeseen projektiin. Helposti.
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den takia on pidettävä ikkunat raollaan ja parvekkeen ovi auki. 
Isännöitsijälle olen myös kertonut ongelmasta, ottaa yhteyttä, 
kunhan ehtii, oli isännöitsijän vastaus. Ystävät ja yläkerran naa-
purit yökkäilevät kanssani. Keneen otan yhteyttä, jotta hajuhai-
tasta pääsee eroon?

VASTAUS: Jollei isännöitsijä reagoi asiassa, voit olla yhteydessä 
yhtiön hallitukseen. Hallitus voi antaa osakkaalle kirjallisen varoi-
tuksen toiminnan johdosta. Yhtiökokous voi päättää huoneiston 
ottamisesta yhtiön hallintaan, jos toiminta ei pääty varoituksen 
antamisen jälkeen.

Lattiasta on noussut laattoja koholle, onko korjausvastuu yh-
tiöllä vai asukkaalla?
Kodinhoitohuoneen lattiasta laattoja noussut koholle yhdestä 
saumasta ja ns. kopolaattoja ympärillä n. 30 kpl. Lattia alkupe-
räinen. Asunto on valmistunut v. 1997. Tarkastaja mittasi kos-
teudet, jota ei ollut. Lainaus tarkastajan raportista. ”Tarkastuk-
sessa irrotettiin lattiasta yksi laatta, josta todettiin, ettei laatat 
ole kiinni laastissa juuri ollenkaan. Laattojen kiinnitys alustaan 
on alun perin ollut heikko ja laatat ovat irronneet betonilaatan 
kutistumisen myötä”. Yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa vas-
tuunjaosta. Yhtiökokouksessa on hyväksytty käyttöön Kiinteis-
töalan kustannus Oy:n vastuunjakotaulukko, jossa vesieristys 
on taloyhtiön vastuulla ja pintamateriaalit asukkaan vastuulla. 
Kodinhoitohuoneessa ei ole vesieristystä. Onko korjausvastuu 
taloyhtiöllä vai asukkaalla?

VASTAUS: Osakas vastaa lähtökohtaisesti huoneiston sisäosien 
kunnossapidosta ja yhtiö vastaa huoneiston muiden osien kun-
nosta. Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka 
vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuu-
luvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. 
Jos laatat ovat vahingoittuneet yhtiön vastuulla olevan raken-
teen vian vuoksi, tulee yhtiön lähtökohtaisesti korjata vahin-
goittuneet sisäosat.

Miten asunto-osakeyhtiölaissa on huomioitu Airbnb-tyyppis-
ten palvelujen laillisuus?

VASTAUS: Asuntoyhtiölain nojalla voidaan ainoastaan kaikkien 
osakkaiden suostumuksella ja yhtiöjärjestystä muuttamalla kiel-
tää airbnb-vuokraus taloyhtiössä. Käytännössä asunto-osakeyh-
tiölaki ei siis rajoita kyseistä vuokraustoimintaa.

Vakio

LUE LISÄÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
ESITÄ OMA KYSYMYKSESI ASIANTUNTIJOILLE

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

Mitä yhtiöjärjestyksen vastaisesta päätöksestä voi seurata?
Yhtiökokouksessa tehtiin yhtiöjärjestyksen vastainen päätös, josta 
tehtiin pöytäkirjaan eriävä mielipidelauselma. Hallitus ei suostu-
nut virhettä korjaamaan ja jouduin hakemaan yksityisen juristin 
lausunnon, jossa asian oikaisemiseksi neuvottiin asiasta nosta-
maan kanne. Tämän jälkeen hallitus ryhtyi toimiin asian oikaise-
miseksi. Kysymykset: Onko hallitus korvausvelvollinen, koska lau-
sunto oli minulle maksullinen? Miten ja mistä korvaus tulee hakea?

VASTAUS: Hallituksen jäsenet saattavat olla velvollisia korvaa-
maan sinulle aiheutuneen vahingon. Vahingonkorvausvelvollisuus 
edellyttää sitä, että vahinko on aiheutettu tahallisesti tai huoli-
mattomuudesta sekä sitä, että vahinko on aiheutunut hallituk-
sen jäsenten toiminnasta. Voit esittää korvausvaatimuksen hal-
lituksen jäsenille. Jos he eivät suostu korvaamaan aiheutunutta 
vahinkoa, voit esittää vaatimuksesi käräjäoikeudessa.

Voiko taloyhtiö rajoittaa pysäköimistä?
Pysäköin autoani kadunvarteen, jolla ei ole pysäköinninkielto-
merkkiä. Nyt sain hallitukselta/isännöitsijältä huomautuksen, 
että minun tulee käyttää omaa autopaikkaa asuntoni edessä, kos-
ka vieraille on annettu mahdollisuus pysäköidä kadunvarteen. Ja 
tätä katua kyllä riittää vieraillekin minun autostani huolimatta. 
Ihan siksi pysäköin itse noin, koska minun vieraani autoon oli 
hallituksen jäsen ja hänen vieraansa laittanut lapun, että siihen 
ei hän saisi pysäköidä. Annan siis vierailleni mahdollisuuden py-
säköidä minun paikalleni. Ymmärtäisin täysin tuon huomautuk-
sen, jos olisin pysäköinyt väärin taloyhtiön alueella.

Onko huomautus täysin aiheeton? Mielestäni heille ei pitäisi 
kuulua mitenkään mihin pysäköin, kun en pysäköi väärin taloyh-
tiön alueella. Jonoa autopaikkoihin ei ole.

VASTAUS: Taloyhtiöllä ei ole valtuutta rajoittaa pysäköimistä 
muualla kuin taloyhtiön alueella. Sinulla ei myöskään ole velvol-
lisuutta käyttää vuokraamaasi autopaikkaa, jollei yhtiöjärjestyk-
sessä tai missään sopimuksessa ole mainittu kyseisestä velvolli-
suudesta.

Epämiellyttävä haju porraskäytävässä – mitä tehdä?
Asun kerrostalossa, jossa kaksi asuntoa/kerros. Naapurillani on 
viisi kissaa. Nyt jo parin kuukauden ajan on porraskäytävässä lei-
junut yököttävä kissanpissan haju. Toki ennenkin on ollut muuta-
man päivän hajuongelmia. Naapurilla on tapana säilyttää kissan-
pissan vaihtopusseja ulko-ovensa lähellä ja viedä sitten pois, kun 
on asiaa ulos. Olen laittanut asukkaalle pari kohteliasta kehotusta 
tehdä ongelmalle jotain. Hän ei vastaa myöskään ovikellon soit-
toon. Haju tunkeutuu jo oman asuntoni eteiseen, kun kuumuu-

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin



492019 Omataloyhtiö.fi

Maksetaanko vesimaksut taloyhtiössämme oikein?
Jos osakkaalla on kodissaan päivähoidossa korvausta vastaan hoi-
tolapsia, pitääkö niistä maksaa vesimaksu? Muuttuuko asia, jos 
asukas toimii yrittäjänä hoitaessaan lapsia tai on esim. kaupun-
gin palkkalistoilla palkkasuhteessa?

VASTAUS: Vesimaksun maksuperuste määräytyy yhtiöjärjestyk-
sen säännöksen mukaan. Jos maksuperuste on huoneistossa asu-
vien ja sitä käyttävien henkilöiden lukumäärä, on osakas velvol-
linen maksamaan vastiketta lasten osalta, jos he käyttävät huo-
neistoa asumiseen rinnastettavalla tavalla. Asian kannalta ei ole 
merkitystä, jos osakas on työntekijä vai yrittäjä.

Voimmeko asentaa valvontakamerat porraskäytävään ja va-
rastoon?
Kerrostaloyhtiössämme on yli 20 asuntoa. Nyt porraskäytävässä 
ja pyörävarastossa on tehty ilkivaltaa. Yhtiökokouksessa päätet-
tiin, että asennetaan tallentavat turvakamerat porraskäytävään 
ja pyörävarastoon. Yksi asukas kuitenkin vastustaa tätä päätöstä, 
muut kannattavat. Isännöitsijän mukaan asiasta täytyy olla yksi-
mielinen päätös porraskäytävän osalta. Voiko yhden ihmisen vas-
tustus todella estää turvakameroiden asentamisen? 

VASTAUS: Kameravalvonta kotirauhan suojaamassa paikassa 
edellyttää asukkaiden suostumusta ja kameravalvonnasta ilmoit-
tamista. Kotirauhan piiriin kuuluvat alueet määräytyvät tapaus-
kohtaisten olosuhteiden perusteella. Porraskäytävä kuuluu koti-
rauhan piiriin ja siellä tapahtuva kameravalvonta edellyttää suos-
tumusta kaikilta niiltä asukkailta, joiden asunnot ovat porraskäy-
tävän yhteydessä. Yhteinen pyörävarasto on yleensä yleistä aluet-
ta, joka ei kuulu kotirauhan piiriin. Kameravalvonnasta pyöräva-
rastossa voidaan siis luultavasti päättää enemmistöpäätöksellä.

Kenelle kuuluu vastuu aitojen kunnossapidosta?
Rivitaloyhtiö rajautuu kolmeen katuun. Aikoinaan on yhtiön toi-
mesta rakennettu kadunvarsiaidat sekä asuntojen piha-alueiden 
väliset aidat. Vuosien varrella aidat ovat kuluneet ja osakkeen-
omistajat ovat korjanneet niitä omin kustannuksin. Kenelle kuu-
luu vastuu aitojen kunnossapidosta? Yhtiöjärjestyksen mukaan 
piha-alueet kuuluvat yhtiön hallintaan.

VASTAUS: Aidat ovat yhtiön omaisuutta ja ne sijaitsevat yhtiön 
omistamalla ja hallitsemalla alueella. Yhtiö vastaa tästä johtuen 
lähtökohtaisesti aitojen kunnossapidosta. Se seikka, jos joku muu 
on kunnostanut aitoja, ei muuta tilannetta. Yhtiöjärjestyksessä 
voidaan kuitenkin määrätä kunnossapitovastuusta poikkeavasti.

Hoitovastike vai rahoitusvastike – menikö oikein?
Yhtiökokouksessa oli päätetty nostaa hoitovastiketta 0,50 €/neliö 
ja maksaa sillä korjauslainaa pois. Eikös nyt kuitenkin korjaus-
lainoja makseta rahoitusvastikkeella? Yhtiöjärjestys määrää kor-
jaukset maksettavaksi kaiken lisäksi osakkeitten mukaan. Hoito-
vastike maksetaan neliöitten mukaan. Olisiko oikein pitää ylimää-
räinen yhtiökokous, jossa palautettaisiin hoitovastike ennalleen, ja 
maksettaisiin korjauslainaa rahoitusvastikkeena, ja nimenomaan 
osakkeiden mukaan jyvitettynä?

VASTAUS: Asunto-osakeyhtiölain mukaan rahoitusvastikkeella 
katetaan yhtiön pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiin-
teistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskor-
jauksesta ja uudistuksesta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin 
määrätä asiasta toisin.

WWW.OMATALOYHTIO.FI/VASTAUSPALVELU

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

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

Kysymyksiin vastaavat:

Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja, JuriNet Oy
Kristian Krokfors, OTM, lakimies, JuriNet Oy
Anni Santanen, OTM, lakimies, JuriNet Oy

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

KUKA KORVAA?
KENEN ON VASTUU?

MITEN TOIMIA?
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Teksti: Jari Pohja, tekninen johtaja, DI, Vesivek   Kuvat: Vesivek OyOpastus

Palokatkoissa rakenteen tiiviys on kaiken a ja o
Palokatkojen toteutukseen liittyvät määräykset ja ohjeistukset 
ovat olleet hyvin yleistasoisia. Ullakkojen palo-osastointien ra-
kenteissa on ehkä tästä johtuen ollut paljon puutteita. Käytän-
nössä seinät on toteutettu kahdesta kipsilevystä, joiden väliin 
on asennettu eristevilla. Ongelmana on ollut saada seinät mitta-
tarkasti ja tiiviisti toteutettua ahtaissa ullakkotiloissa, kipsilevy 
kun ei työstettävyydeltään ole helpoin materiaali. Kattoremon-
tin yhteydessä koko seinä joudutaan usein rakentamaan maassa 
ja nostamaan sitten nosturilla välikatolle. Asennus on työlästä, 
hidasta ja kallista, minkä lisäksi kosteusriski kasvaa kattoraken-
teiden ollessa pidempään auki.

Tiiviys ja mittatarkkuus on ullakon palo-osastoinnissa ensiar-
voisen tärkeää, koska pienikin aukko tai halkeama eristeissä saa 
kuumuuden ja savukaasut leviämään huoneistojen yläpohjassa. 
Eli paloseinästä, joka ei ole 100 % tiivis, ei tulipalon syttyessä 
juurikaan ole hyötyä.

Onko rivitalonne ullakko 

paloturvallinen?
vaatimukset. Vesivekin palokatkoseinä estää tulen leviämisen 
siis 30 minuutin ajan.

Paloturvallisuusriski ennen 90-lukua  
rakennetuissa rivitaloissa
Palo-osastoinnilla tarkoitetaan palolta suojaavia rakenteita, joilla 
jaetaan rakennus pienempiin paloalueisiin ja estetään näin palon 
leviämistä rakennuksessa. Lisäksi osastointi turvaa rakennuksesta 
poistumista, helpottaa pelastus- ja sammutustoimia sekä vähen-
tää omaisuusvahinkoja. Vanhemmissa rivitaloissa palo-osastointi 
puuttuu usein kokonaan ja ullakko on talon päästä päähän ulot-
tuva yhtenäinen avoin tila, joka muodostaa valmiin reitin savulle 
ja liekeille. Käytännössä nämä kiinteistöt on rakennettu ennen 
lokakuuta 1990, koska sen jälkeen asuntojen väliset palokatko-
seinät tulivat rakennusmääräyksien mukaan pakollisiksi.

Rivitalojen tulipaloissa kuumuus tyypillisesti rikkoo ensin 
asunnon ikkunan, josta kuumat palokaasut ja savu purkautuvat 

Rivitalopaloja on Suomessa keskimäärin vajaat 300 vuodessa, osa paloista johtaa 
kiinteistön täydelliseen tuhoutumiseen. Ennen 90-lukua rakennetuissa rivitaloissa 
ullakot ovat yleensä yhtä avointa tilaa, jossa tuli pääsee leviämään muutamassa 
minuutissa asunnosta toiseen. Vesivek on kehittänyt ensimmäisen kattosanee-
rauksen yhteydessä toteutettavan palokatkoratkaisun, joka luotettavasti estää 
tulen leviämisen kiinteistön yläpohjassa asunnosta toiseen.

Suuri paloturvallisuusriski on ennen 90-lukua rakennetuissa rivitaloissa,  
joiden avoimilla ullakoilla tuli pääse leviämään koko rakennukseen  

muutamissa minuuteissa.

Yhteystiedot:
Tilaa ilmainen katon kuntoarvio sekä Meidän katto™-kunto-
raportti. Soita 019 211 3800 tai lue lisää vesivek.fi

ulos kerääntyen räystään alle ja siitä eteenpäin välikatolle. Tuli-
palo voi puhkaista myös asunnon yläpohjan ja levitä suoraan ul-
lakolle. Kun kuumaa savua kertyy tarpeeksi, ullakko syttyy pa-
lamaan koko rakennuksen pituudelta. Tämä saattaa tapahtua jo 
muutamissa minuuteissa. Koska leviäminen tapahtuu piilossa, se 
on salakavalampi kuin näkyvä palo rakennuksen verhouksessa.

Paloturvallisuus on niin taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän 
kuin sen asukkaidenkin yhteinen asia. Jos taloyhtiössänne har-
kitaan kattoremonttia ja samalla palo-osastoinnin päivittämis-
tä nykymääräysten mukaiseksi, paikallinen Vesivek-asiantuntija 
auttaa mielellään.

Jari Pohja, tekninen 
johtaja, työturvallisuus-
vastaava, DI

Ullakon palo-osastointi kuntoon kattoremontin 
yhteydessä
Koska rivitalon ullakon palo-osastointi kannattaa ehdottomasti 
hoitaa kuntoon kattoremontin yhteydessä, haluttiin Vesivekin 
tuotekehityksessä löytää luotettavammin toteutettavissa oleva 
ratkaisu. Palokatkoseinän rakenteeseen kehitettiin ja konseptoi-
tiin yksityiskohtaiset tekniset ratkaisut niin, että välikaton osas-
tointi voidaan toteuttaa tiiviisti ja mittatarkasti räystäältä kat-
teeseen asti. Vesivekin palokatkoseinä EI 30 voidaan kiinnittää 
suoraan olemassa oleviin kattorakenteisiin. Seinässä käytetään 
paloeristelevyä, joka on nimenomaisesti suunniteltu yläpohjan 
palo-osastointeihin. Näin se mahdollistaa nopean säältä suojaan 
asentamisen, joten katon rakenteet eivät ole pitkään auki ja alt-
tiina kosteusvaurioille.

Lyhenne EI30 viittaa palokatkon palonkestävyysaikaan. E 
tarkoittaa tiiviyttä ja I eristävyyttä, luku perässä osoittaa ajan 
minuutteina, jonka rakenteen on todettu kestävän sille asetetut 
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VESIVEK-PALOKATKOSEINÄN 
HYÖDYT:
• Luotettava ratkaisu; teho perustuu 

rakenteen mittatarkkuuteen ja tiiviy-
teen.

• Mahdollistaa nopean säältä suojaan 
asentamisen.

• Voidaan kiinnittää suoraan olemassa 
oleviin kattorakenteisiin.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö suosittelee jäl-
kikäteen tehtävää ullakon osastointia kaikkiin sellai-
siin rivitaloihin, joista se vielä puuttuu. Kattoremon-
tin yhteydessä palo-osastointi kannattaa ehdottomas-
ti hoitaa kuntoon.

Paloseinästä,  
joka ei ole tiivis,  

ei palon sattuessa 
juurikaan ole hyötyä.
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Pelastusturvallisuus taloyhtiössä 

– tiesitkö tätä?

Teksti: Sanni Björkman, Maria Mäkelä   Kuvat: Opa LatvalaOpastus

Pelastussuunnitelma toimii ohjenuorana kaikille taloyhtiön 
asukkaille poikkeustilanteissa. Hallituksen tulee tiedottaa 
suunnitelmasta kaikille osakkaille, joiden velvollisuus on 

jakaa se eteenpäin myös mahdollisille vuokralaisille. Tiivistelmä 
pelastussuunnitelmasta on hyvä jakaa kaikkiin asuntoihin, mut-
ta myös pitää se esillä yhteisellä ilmoitustaululla sekä säilyttää 
sellaisessa paikassa, mistä se on asukkaiden helposti saatavilla, 
kuten taloyhtiön FB-ryhmässä. 

Poikkeustilanteessa olisi hyvä, että talon asukkaista löytyisi 
yksi henkilö, joka pystyy tarvittaessa reagoimaan hätätilanteen 
vaatimalla tavalla jo ennen ammattilaisten saapumista paikalle. 
Hallitus voi tarvittaessa nimetä taloyhtiöstä yhden tai useamman 
turvallisuushenkilön.

Näin taloyhtiön tulee varautua  
poikkeustilanteeseen
Taloyhtiön turvallisuusvarusteiden määrä ja taso vaihtelevat pal-
jon, ja ne määräytyvät talon rakennusvuoden mukaan. Osalla yh-
tiöstä saattaa olla sähköinen paloilmoitinjärjestelmä, savunpois-
toluukut ja varavalojärjestelmä, osalla taas paloposti, väestönsuoja 
ja sprinklerit. Jokainen taloyhtiö on vastuussa talon rakennusvuo-
den mukaan määritellyistä laitteista ja varusteista. On myös hyvä, 
että taloyhtiö varustaa jokaisen huoneiston sammutuspeitteillä.

Taloyhtiössä on suositeltavaa järjestää pelastautumisharjoi-
tuksia, jotta tiloja ja varusteita osataan tarvittaessa käyttää hä-
tätilanteessa. Vapaaehtoiset harjoitukset ja alkusammutuskou-
lutus lisäävät toimintakykyä ja saattavat jopa rajata vahinkojen 
laajuutta sekä pelastaa ihmishenkiä. Hätätilanteessa tulee kui-

Tutustu Realia Isännöinnin turvallisuuspalveluihin  
taloyhtiöille:
realiaisannointi.fi/turvallisuuspalvelut

tenkin aina soittaa hätänumeroon ja pyytää pelastushenkilö-
kunta paikalle. Tulipalon sattuessa huoneistoista ei koskaan saa 
poistua savua vasten.

Vapaaehtoinen kouluttautuminen ja harjoitukset tuovat aina 
pienen loven taloyhtiön budjettiin, mutta ovat pitkällä tähtäi-
mellä kannattava sijoitus. On tärkeä tietää, miten ilmanvaihto 
sammutetaan, alkusammutus suoritetaan tai miten väestönsuo-
ja otetaan käyttöön.

Yleisin uhka taloyhtiön turvallisuudelle  
on asukas itse
Yleisimpiä syitä tulipalolle taloyhtiöissä ovat sisällä tupakointi, 
lieden päälle unohtaminen ja pyykin kuivatus saunassa. Myös 
huonokuntoiset kodinkoneet ja laitteet sekä kynttilät ovat yleisiä 
tulipalon aiheuttajia. Yleisimmät turvallisuusuhat on helppo vält-
tää lukemalla sähkölaitteiden käyttöohjeet huolella. Rakennuksen 
ulkopuolella suurin uhka ovat talviset liukastumiset.

Poistumistiet tulee pitää aina vapaina, eikä porraskäytävissä 
saa säilyttää polkupyöriä tai lastenvaunuja. Esteet voivat muo-
dostaa pahoja loukkoja pimeässä ja savussa, eivätkä asukkaat 
pääse pelastautumaan tulipalon tieltä esteettä. Taloyhtiön hal-
lituksen vastuulla on tiedottaa asukkaille, miten tavaroita tulee 
säilyttää oikein.

Taloyhtiön pelastussuunnitelman tulee olla ajan tasalla ja asukkaiden helposti saatavilla.

Taloyhtiön pelastussuunnitelman 
tekeminen on asunto-osakeyhtiön 
hallituksen vastuulla. Suunnitelman 
tulee olla ajan tasalla, lainmukainen 
ja asukkaiden helposti saatavilla.
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Teksti: Markus Koskinen   Kuvat: Rakentaja.fiOpastus

Talotekniikan hätäkeskus 24/7:
24 Center Oy
Puh. 0100 2470, www.24center.fi

Pahaa aavistaen Nieminen käänsi avaimen lukossa, nykäisi 
ovensa auki ja tyrmistyneenä katsoi edessään avautuvaa 
näkyä. Keittiön lattialla oli vesilammikko ja lisää tihkui jos-

takin tiskipöydän alta. Näky oli pahin, mitä rentouttavan kesälo-
man viettänyt Nieminen pystyi juuri nyt kuvittelemaan. Hän nos-
ti matkalaukkunsa keittiön pöydälle, kaivoi aavistuksen tärisevin 
käsin kännykkänsä taskusta ja soitti välittömästi huoltoyhtiöön.

Kerrostalokiinteistön huoltoyhtiöllä oli sopimus paikallisen 
putkiliikkeen kanssa. Valitettavasti heillä oli kädet täynnä työtä 
– vesiputket harvoin kyselivät, että milloin olisi hyvä aika kat-
keta. Työtä oli juuri nyt paljon, eikä huoltoyhtiö voinut luvata 
Niemiselle putkimiestä paikalle välittömästi. Nieminen katseli, 
kuinka vesi valui parketille ja mietti, että tarvitsisi varmaan heti 
perään uuden loman.

Jokainen minuutti on tärkeä
Tilanne oli kriittinen ja vaikea, sen ymmärsi niin Nieminen kuin 
huoltoyhtiökin. Mittaava vesivahinko kerrostalohuoneistossa 
saattoi olla monen todella ikävän ja suuren asian alkusysäys. Jo-
kainen kulutettu minuutti oli nyt ratkaiseva. Ammattilainen pi-
täisi saada paikalle välittömästi, tai muuten vahingosta ei selvit-
täisi kovinkaan helpolla. Huoltoyhtiö ryhtyi kartoittamaan tois-
ta putkiliikettä, ja silloin he löysivät 24 Centerin. ”Talotekniikan 
ammattilainen paikalle jopa 15 minuutissa.” Se kuulosti hyvältä, 
ja pian asiakaspalvelukeskuksen puhelin soi.
24 Centerissä otettiin vastaan toimintakuvaus, jossa kerrottiin 
kerrostalohuoneiston putkivuodosta. Asiakaspalvelijat välittivät 
hälytyksen laajalle kumppaniverkostolleen, eikä aikaakaan, kun 
putkimies pakkasi tarvittavat työkalut pakettiautoonsa. Auto 
otti suunnakseen kerrostalon, jossa eräässä asunnossa vettä va-
lui keittiöön ja Nieminen haroi hiuksiaan.
Kului 15 minuuttia, kun Niemisen ovi avautui. Ammattilainen 
oli tullut paikalle, ja työt aloitettiin välittömästi. Puolen tunnin 
kuluttua 24 Center raportoi huoltoyhtiölle, että työ on nyt teh-
ty valmiiksi ja tilanne korjattu. Haastavasta ja kiireisestä tilan-
teesta oli selvitty kunnialla. Nieminen sai viettää loppuiltansa 
rauhassa ja valmistautua tulevaan työviikkoon. Tilanteen nopea 
hoitaminen loppuun saakka pelasti sen, että mitään ratkaisevaa 
ei ehtinyt tapahtua. Huoltoyhtiö oli onnellinen siitä, että vakava 
tilanne oli saatu hallintaan kiireellisestä aikataulusta huolimat-
ta. Vartti lisää putkimiehen saapumiseen, niin tilanne olisi saat-
tanut olla paljon pahempi.

Loppu hyvin, kaikki hyvin
24 Centerin nopeus, hyvä palvelu ja täsmällinen raportointi te-
kivät vaikutuksen kyseisen kerrostalokiinteistön huoltoyhtiöön. 
Välttääkseen jatkossa samankaltaisia vaikeita kiiretilanteita, he 
tekivät sopimuksen 24 Centerin kanssa. Tällä sopimuksella mi-
nimoitiin se riski, että tulevaisuudessa joku asukkaista joutuisi 
odottamaan talotekniikan ammattilaista rikkinäisessä kodissaan 
liian kauan. Jatkossa he eivät enää käyttäisi aikaa vapaana olevan 
putkimiehen etsimiseen samalla, kun vesi tekee tuhojaan asuk-
kaan kodissa. Nyt heillä oli toinen keino.

He soittaisivat 24 Centerille, josta apu lähetetään paikalle no-
peasti, kellonajasta tai tehtävästä huolimatta. Ystävälliset ja am-
mattitaitoiset talotekniikan ammattilaiset huolehtisivat siitä, arki 
sujuu kerrostalossa mahdollisimman onnellisesti.

Kun hätä yllättää 
taloyhtiössä

Loma oli ohi ja arki edessä. Nieminen avasi kerrostalon ulko-oven ja harppoi 
kolmanteen kerrokseen rappusia pitkin. Kaivaessaan kotiavaimia taskustaan 
hän oli kuulevinaan sisältä hiljaista lorinaa.
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Teksti: Virve Rintasalo   Kuvat: Jarno KylmänenOpastus

• Sulata ja puhdista pakastin käyttöohjeen mukaisesti. Sulata 
pakastin, jos huurrekerros on paksumpi kuin 0,5 cm.

• Pese myös automaattisulatteinen pakastin kerran vuodessa.
• Imuroi kylmälaitteen koneisto laitteen takaa kerran vuodessa. 

Irrota pistotulppa imuroinnin ajaksi.
• Pese liesituulettimen rasvasuodatin 30 käyttötunnin tai 1–2 

kuukauden välein joko lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella 
käsin tai astianpesukoneessa. Vaihda aktiivihiilisuodatin tar-
vittaessa tai vähintään kuuden kuukauden välein.

• Siirrä lattialiesi aukostaan ja pyyhi seinäpinnat ja lattia sekä 
lieden kyljet.

• Puhdista astianpesukoneen suodatin/siivilä sekä suihkuvarret 
4–6 kk välein ja tarkista letkut sekä liitännät.

• Poista vaikeat tahrat teräksisistä pinnoista emäksisellä puhdis-
tustaineella, anna vaikuttaa ja hankaa kevyesti taikasienellä tai 
puhdistusliinalla. Älä käytä teräsvillaa tai hankausjauheita.

• Käytä hanan puhdistukseen pehmeää liinaa ja neutraalia tai 
lievästi emäksistä nestemäistä puhdistusainetta. Pidä elekro-
nisten hanojen sensori/valokenno puhtaana, jotta hana toimii 
moitteetta.

Ikkunat ja ovet
• Lasipinnat on suositeltavaa pestä säännöllisesti, vähintään 1–2 

kertaa vuodessa. Normaalista likaantumisesta poikkeavat tah-
rat tai jäämät tulee poistaa välittömästi. Älä käytä partaterää, 
teräsvillaa tai muuta metalliesinettä pinttyneen tahran pois-
toon pinnoitetusta lasista, sillä niistä voi jäädä pinnoitteeseen 
pysyviä naarmuja.

• Puhdista ikkunoiden maalatut pinnat tarvittaessa ja vähintään 
puolen vuoden välein emäksisellä puhdistusaineella (esim. as-
tianpesuaine). Korjaa maalipinnat tarvittaessa. Huoltomaa-
lauk sen ajankohta riippuu säärasituksen määrästä ja ilman-
suunnasta sekä rakenteellisista seikoista.

• Tiivisteet ja silikonisaumat puhdistetaan säännöllisesti ikku-
noiden ja oven pesun yhteydessä. Vaihda rikkoutunut tiiviste 
uuteen tai paina irronnut tiiviste takaisin uraansa. Silikonisau-
ma korjataan tarvittaessa silikonimassalla.

• Ikkunoiden alumiinipinnat on suositeltavaa pestä säännölli-
sesti neutraalilla pesuaineella värimuutosten estämiseksi.

• Kaihtimen ja narujen pesuun käytetään lievästi emäksistä yleis-
puhdistusainetta, puhdistukseen voi käyttää esimerkiksi imu-
rin harjasuulaketta tai pölyhuiskaa.

• Kiristä sisäovien painikkeiden, kilpien ja wc-vääntönuppien 
ruuvit.

Turvallisuus
• Testaa palovaroittimen toiminta kuukausittain ja vaihda paris-

to tarvittaessa. Pelastustoimi suosittelee, että paristot vaihde-
taan vuosittain aina 11.2. Palovaroittimen käyttöikä on varoit-
timesta riippuen 10 vuotta.

• Tarkistuta käsisammutin kahden vuoden välein, mikäli sitä säi-
lytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa, muutoin vuo-
den välein. Sammuttimesta riippuen huoltoväli on 5–10 vuotta.

• Tilaa savuhormin nuohous* vuosittain.
• Testaa häkävaroittimen toiminta kuukausittain ja vaihda paris-

to tarvittaessa. Häkävaroittimen käyttöikä on noin 5–10 vuot-
ta. Imuroi varoittimen aukot säännöllisesti pehmeällä harjalla.

• Vikavirtasuojan testaus valmistajan ohjeiden mukaan.

Märkätilat: wc, pesuhuone ja sauna
• Puhdista suihku- ja hanasuuttimen kalkkikertymät säännölli-

sesti happamalla pesuaineella.
• Lavuaariin voi kaataa nestemäistä viemärinaukaisuainetta.
• Pese lauteet 1–4 kertaa vuodessa riippuen saunan käyttöas-

teesta. Käytä pehmeää harjaa ja neutraalia pesuainetta (esim. 
mäntysuopa). Kun lauteet ovat kuivuneet, ne tulisi käsitellä pa-
rafiiniöljyllä tai laudesuojalla. Käsittely suositellaan tehtäväksi 
vähintään kerran vuodessa. Lauteiden ja paneloitujen seinien 
suihkuttamista vedellä saunomisen jälkeen ei suositella, sillä 
jatkuva kastelu rasittaa puuta ja voi johtaa vesivahinkoon.

• Pese lauteiden lisäksi myös seinät ja katto.
• Tarkista lauderunkojen kiinnitys seiniin ja kiristä ruuvit tar-

vittaessa.
• Lado kiuaskivet uudelleen vähintään kerran vuodessa ja poista 

samalla kivitilaan kertynyt kivijäte. Vaihda ainakin rikkoutu-
neet kivet, mikäli et uusi kaikkia. Kivien käyttöikä riippuu kivi-
laadusta ja kiukaan käyttöasteesta, mutta suositus uusimiselle 
on 1–3 vuotta.

• Puhdista saunan ja suihkun lattiakaivo ja sen kansi vähintään 
kahdesti vuodessa käytöstä riippuen.

• Tarkista saumaukset säännöllisesti, uusi silikonisaumat 3–5 
vuoden välein.

• Puhdista pyykinpesukoneen nukkasuodatin ja pesuainekotelo 
käyttöohjeen mukaisesti ja tarkista letkut sekä liitännät.

Keittiö
• Tarkista välillä jääkaapin lämpötila. Sen tulisi olla +2…+6 as-

tetta.
• Pese jääkaappi 1–2 kertaa vuodessa. Pyyhi jääkaapin tiivisteet 

siivouksen yhteydessä.

Asukas:

pidä huolta kodistasi
Asunto on elämän suurin taloudellinen sijoitus. Osa asunnoista on sellaisenaan muuttovalmiita, 
osaa remontoidaan tavalla tai toisella. Remontointiin asuntoa tai ei, on joka asunnossa kohtia, 
jotka vaativat säännöllistä huoltoa. Omataloyhtiö.fi kokosikin asujan avuksi suuntaa-antavan 
muistilistan huoltotoimenpiteistä. Suurin osa listatuista toimista hoituu siivouksen yhteydessä,  
mutta kalenteriin kannattaa merkitä huollot, joiden hoitoväli on useampi kuukausi.
Huomaa myös, että osa toimenpiteistä voi olla taloyhtiön vastuulla, joten tarkista asia isännöit-
sijältä tai yhtiöjärjestyksestä ennen huollon suorittamista.
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Mietityttääkö taloyhtiöasiat?
www.omataloyhtio.fi

• Huolla ulko-ovien lukot kerran vuodessa. Laita tippa ompe-
lukone- tai lukkoöljyä teljille, avainpesään sekä vääntönupin 
juureen. Tarkista ja kiristä vääntönupin ja painikkeen ruuvit.

• Voitele ovien saranat.
• Parvekeoven pitkäsulkimien teljet ja aukipitolaitteen liukuosat 

voidellaan kerran vuodessa muutamalla tipalla öljyä.
• Kynnysten alumiinilistat puhdistetaan tarvittaessa harjalla, 

imuroimalla tai pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
• Säädä oven käyntiväli tarvittaessa, sillä ovea ympäröivät ra-

kenteet elävät vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaihtelusta 
johtuen.

Ilmanvaihto, lämmitys ja tulisija
• Puhdista ilmanvaihtoaukot ja pese venttiilit määräajoin.
• Huoneistokohtainen ilmanvaihtokone on yhtiön vastuulla. Tar-

kista suodattimien kunto mieluiten kolmen kuukauden välein 
ja pyydä tarvittaessa huolto, mikäli sitä ei ole tehty säännölli-
sesti.

• Mikäli vesikiertoinen patteri vaatii huoltoa, ota yhteyttä isän-
nöitsijään, sillä vakuutus ei korvaa mahdollista vesivahinkoa.

• Imuroi sähköpatterin tausta ja välit säännöllisesti.
• Puhdista tulisijan lasiluukut ja tyhjennä tulisijan tuhkapesä 

säännöllisesti. Puhdista tulisija aina jäähtyneenä.

• Huolehdi, että hormi* on nuohottu vähintään kerran vuodessa.
• Puhdista ilmalämpöpumpun suodattimet kahden viikon välein.  

Hienommat suodattimet kannattaa vaihtaa 1–2 vuoden välein. 
Tilaa huolto 2–6 vuoden välein.

Ulkona
• Puhdista rännit keväällä ja syksyllä, mikäli se ei sisälly huolto-

yhtiösopimukseen.
• Kiristä terassin löystyneet ruuvit ja lyö ylös nousseet naulat 

alas, puhdista ja tarvittaessa öljyä terassi keväällä.
• Pese parveke- ja terassilasit sekä kiskot säännöllisesti. Tyhjen-

nä terassilasituksen räystäskouru säännöllisesti, etenkin syk-
syisin.

• Voitele parvekelasien muoviosat silikonispraylla 1–2 kertaa 
vuodessa.

• Huollata** parveke- ja terassilasitus viiden vuoden välein.

*Yhtiöjärjestyksessä määritellään kenellä on hormin kunnossapitovastuu.
**Taloyhtiö saa kustannussäästöjä, kun lasitukset huollatetaan samalla ker-
taa.
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Teksti: Markus Talvio   Kuvat: Jarno KylmänenOpastus

Koska kyse oli asunto-osakkeiden kaupasta, tuli asiaan sovel-
lettavaksi asuntokauppalaki. Kiinteistön kaupassa sovellet-
taisiin maakaarta. Lainvalinnalla ei tässä asiassa kuitenkaan 

ollut ratkaisevaa merkitystä.

Yhtiöjärjestyksen muutos juuri ennen asunnon 
myyntiä
Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestystä oli muutettu ennen kaup-
paa niin, että jokainen osakesarja vastaa itse kaikista rakennus-
ten kunnossapito- ja korjausvelvoitteista, eikä yhtiö vastaa mis-
tään. Myöskään yhtiövastikkeita ei taloyhtiössä tästä syystä pe-
ritty. Tämä vaikutti reilulle, koska talo oli niin uusi ja yhtiössä oli 
erikokoisia ja erilaisia asuinrakennuksia sekä autotalleja. Jokai-
nen siis vastasi rakennuksista kuin olisi asunut omistamassaan 
kiinteistössä.

Ongelmia heti kaupanteon jälkeen
Aika pian kaupanteon jälkeen uusilla asukkailla alkoi esiintyä 
oireita, jotka viittasivat sisäilmaongelmaan. Myyjillä ei oma-
na asumisaikanaan ollut rakennuksessa ollut mitään ongelmia. 
Kun ostajat palkkasivat avukseen Jurinet Oy:n kiinteistöjuristin 
ja asioita ryhdyttiin selvittämään, selvisi aika pian, että ostajil-
la oli käsissään jotain ihan muuta kuin sellainen ihana unelmien 
omakotitalo, jonka he luulivat ostaneensa.

Tapauksen havainnollistamiseksi, mitä kaikkea talokaupois-
sa voikaan mennä pieleen, on hyvä listata ns. kiinteistön kaupan 
virheet, kuten tässä kyseisessä tapauksessa.

Kiinteistön kaupan virheet
Ensinnäkin, rakennuksessa oli laajoilla alueille puutteita höyryn-
sulkujen asennuksessa ja osittain ne puuttuivat kokonaan. Puut-
teet aiheuttivat ilmavirtauksia rakenteissa ja kosteuden pääsyn 
niihin. Tämä puolestaan mahdollisti mikrobivaurioiden synty-
misen seinä- ja yläpohjarakenteissa, mikä taas aiheutti asuntoon 
terveyshaitan.

Alapohjasta nousi lattiarakenteisiin kosteutta ja se aiheutti 
alapohjaan jo muutaman vuoden jälkeen rakennuksen valmis-
tumisesta kosteus- ja mikrobivaurioita. Lienee selvää, että tämä 
myös osaltaan aiheutti terveyshaitan. Syynä oli se, että raken-
nuksen alla oli soran sijasta käytetty täytemaana humuspitoista 
maa-ainesta, kuten esimerkiksi savea. Lisäksi rakennuksen sala-
ojituksessa oli puutteita.

Virheet kiinteistön kaupassa – 

kun kaikki  
menee pieleen

Perhe osti asunto-osakeyhtiömuotoisen omakotitalon hallintaan oikeuttavat 
osakkeet. Talo oli hiljattain valmistunut ja kaikki näytti hyvälle. Myyjinä kaupassa 
olivat talon ”rakennuttanut” pariskunta ja myynnin syy oli se perinteinen ”lusikat 
jakoon” eli tavarat oli päätetty jakaa kahteen eri osoitteeseen.

Tontilta (yhtiöjärjestyksen mukaiselta piha- ja hallinta-alueel-
ta) paljastui rakennusaikainen kaatopaikka, eli tontille oli haudat-
tu suuri määrä rakennusjätettä, jota rakentamisesta oli syntynyt. 
Rakennusjätettä ei saa haudata maahan, vaan se tulee kuljettaa 
kaatopaikalle. Poliisi aloitti välittömästi asiasta esitutkinnan epäi-
lyksenä ympäristörikos. Lain mukaan omistajat eli ”ostajat” vas-
taavat jätteen kuljettamisesta kaatopaikalle.

Kun taloyhtiön asioita alettiin selvittää, havaittiin, että välitys-
liike ei ollut kaupan yhteydessä luovuttanut ostajille asunto-osa-
keyhtiön mukaisia ja välitystoimintaa säätelevien lakien mukai-
sia kaikkia asiakirjoja lukuun ottamatta isännöitsijäntodistusta 
ja yhtiöjärjestystä, sekä vanhaa tuloslaskelmaa ja tasetta. Syykin 
selvisi. Yhtiössä ei ollut pidetty kirjanpitoa, eikä tilinpäätöksiä 
oltu tehty. Myöskään verottajaan ei vuosien aikana ollut pidetty 
yhteyttä, eli veroilmoitukset olivat tekemättä. Yhtiön tase näytti 
käytännössä sille, ettei yhtiöllä ollut omaisuutta.

Kuka laatii tarvittavat asiakirjat ja  
mitä niillä tehdään?
Asunto-osakeyhtiössä yhtiö omistaa kiinteistön ja sille rakenne-
tut rakennukset ja osakkailla on vain osakkeiden omistamiseen 
perustuva oikeus hallita yhtiöjärjestyksen mukaisesti huoneistoja, 
eli tässä yhtiössä rakennuksia. Yhtiön omaisuus näkyy taseessa. 
Miksi taseeseen ei ollut merkitty yhtiön omistuksia? Siksi, koska 
yhtiö ei ollut rakennuttanut taloja, eikä se ollut maksanut siitä 
kiinteistöstä mitään, jolle talot oli rakennettu. Eikö ison välitys-
liikkeen välittäjä ei ollut lainkaan perehtynyt myyntiin ottamansa 
kohteen asiakirjoihin? Miksi?

Ostajat olivat ostaneet asunto-osakeyhtiön osakkeet, mutta 
yhtiö ei omistanut rakennusta, eli käytännössä ostetut osakkeet 
olivat arvottomia. Kuka omisti kiinteistön ja rakennuksen? Sel-
visi, että kiinteistön omisti kyllä asunto-osakeyhtiö, koska sillä 
oli siihen lainhuuto, mutta se ei ollut koskaan maksanut siitä mi-
tään. Rakennuksen omisti henkilökohtaisesti myyjät, jotka olivat 
sen rakentamisen itse maksaneet. Myyjät eivät kuitenkaan myy-
neet rakennusta, vaan asunto-osakeyhtiön käytännössä arvotto-
mat osakkeet. Osakkeet oikeuttivat juridisesti hallitsemaan vain 
osaa kiinteistöstä, jolla oli jonkun toisen omistamat rakennukset.

Kiinteistöltä ja rakennuksista paljastui vielä muitakin puut-
teita, sekä muita selviä rakennusvirheitä, mutta ne jätetään nyt 
käsittelemättä tässä kirjoituksessa.
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Miten on mahdollista, että näin voi tapahtua?  
Mitä tällaisesta tapauksesta voi oppia?
Kuten suurissa onnettomuuksissa yleensä, nekin syntyvät monen 
eri tekijän yhteisvaikutuksesta.

Voimme löytää useita eri syitä miksi asiat menivät tässä asun-
tokaupassa näin. Ensimmäinen syy on se, että aikanaan kiinteis-
tön luovutus (kauppa) oli tehty perustettavalle asunto-osakeyhti-
ölle ammattitaidottomasti. Tarkoituksena lienee ollut rakennut-
taa kiinteistölle useita asunto-osakeyhtiömuotoisia taloja, jotka 
rakennusliike olisi sitten myynyt eteenpäin. Suunnitelmat eivät 
kuitenkaan koskaan toteutuneet. Yhtiön osakkeita myytiin sitten 
”tontteina” eikä alkuperäinen kiinteistön omistaja ymmärtänyt tai 
välittänyt, mitä oli tekemässä. Tämän jälkeen ostajat rakensivat 
ostamilleen ”asunto-osakeyhtiömuotoisille tonteille” itse talot.

Toiseksi, kaupan välittänyt kiinteistönvälittäjä oli toiminut 
vähintäänkin huolimattomasti, koska hän ei ollut huomannut 
ilmassa olleita hälytysmerkkejä, joiden perusteella olisi pitänyt 
hälytyskellojen alkaa soida. Välitysliike kiisti vastuunsa koko-
naan, kun Jurinet Oy esitti sille muutaman sadan tuhannen eu-
ron korvausvaatimuksen.

Kolmanneksi, rakentamisessa oli käytetty ammattitaidottomia 
rakennusmiehiä tai sitten oli välinpitämättömästi ja huolimatto-
masti vaan rakennettu välittämättä seurauksista. Rakennusaikai-
nen valvonta oli täysin laiminlyöty, mikä mahdollisti osaltaan sen, 
että laiminlyönnit rakentamisessa jäivät huomaamatta. Raken-
nuksen valmistuttua virheet jäivät piiloon. Myyjät tuskin olivat 
edes tietoisia kaikista virheistä ja puutteista tai ainakaan he eivät 
ymmärtäneet maallikkoina asioiden merkitystä.

Lopputuloksena riitaisa sovinto
Asiaa ei saatu sovittua, vaan myyjät joutuivat nostamaan kanteen 
kaupan purkamiseksi käräjäoikeudessa. Myyjät kiistivät kaikki 

vaatimukset ja heidän asianajajansa keksi kaikenlaisia vastaväit-
teitä esitetyille virheperusteille. Virheiden korjaamiseksi tehdyt 
laskelmat olivat myös vastapuolen mukaan aivan liian yläkant-
tiin arvioitu, vaikka käytimme parhaita asiantuntijoita todistaji-
na. Sopimusta hankaloitti myös se, että myyjät olivat eronneet, 
joten kaupan purkamiseen suostuminen olisi heillä käytännös-
säkin hyvin hankalaa ja kauppahinnan palauttaminen ainakin 
aluksi vaikutti mahdottomalle.

Lopulta järki voitti ja myyjät suostuivat purkamaan kaupan, 
kun asiassa pidettiin toinen sovitteluistunto tuomioistuimessa. 
Sovinto syntyi niin, että toinen myyjistä lunasti osakkeet itsel-
leen. Hän myös muutti taloon asumaan.

Asiantuntijoiden palkkiot ja oikeudenkäyntikulut nousivat 
merkittäviksi, koska vastapuoli aluksi kiisti kaikki vaatimukset. 
Yleensä aina asuntokauppa- ja kiinteistönkauppariidat kannattaa 
pyrkiä sopimaan heti aluksi. Riita-asioiden tuomioistuinsovittelu 
on viime vuosina yleistynyt ja se antaa mahdollisuuden yrittää 
sopia riita maltillisilla kustannuksilla.

Asunto- ja kiinteistönkauppaa säätelevien lakien mukaan myy-
jä on vastuussa myymästään kohteesta. Tätä vastuuta ei kannata 
kiistää, jos vastapuolen vaatimus on perusteltu. Sovinto on aina 
kaikille parempi ratkaisu kuin lihava riita.

Lakimies avuksesi?
Kaipaatko asiantuntijalausuntoa taloyhtiön käyttöön päätök-
senteon tueksi tai lakimiehen mukaan hallituksen kokoukseen 
tai yhtiökokoukseen. Pyydä tarjous; tarjouksen pyytäminen ei 
velvoita sinua mihinkään.

Ota yhteyttä:
JuriNet Oy, www.jurinet.fi

Ennen sopimuksen allekirjoi-
tusta on hyvä perehtyä kaikkiin 
kauppaan liittyviin asiakirjoi-
hin tarkasti tai luetuttaa ne 
asiantuntevalla taholla.
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Sähköauton 
lataaminen 
taloyhtiössä

Teksti: Taru Kantonen   Kuvat: EnstoPiha

Keskitymme turvallisten ja luotettavien sähköautojen la-
tausratkaisujen tarjoamiseen. Enston latauspisteet ovat 
muokattavissa erilaisiin lataustarpeisiin, ja on tärkeää, 

että latauksesta aiheutuneet kustannukset kohdistetaan oikeille 
käyttäjille. Sähköauton latauslaite on paljon muutakin kuin vain 
pistorasia: se on tapa palvella asukasta ja helpottaa arkea, Toni 
Anttila Enstolta kertoo.

Sähköautojen määrä kasvaa, autopaikat sähköistyvät ja samalla 
myös latauspaikkojen tarve kasvaa. Uudet täyssähköautot kiin-
nostavat suomalaisia autoilijoita aiempaa enemmän. Uusia säh-
köautoja on rekisteröity tänä vuonna merkittävästi edellisvuotta 
enemmän: pelkästään alkuvuoden aikana ensirekisteröitiin 995 
sähköautoa, mikä on enemmän kuin viime vuonna yhteensä.

• Trafin mukaan vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien hen-
kilöautojen osuus oli alkuvuonna 2019 ensirekisteröinneistä  
6,5 % ja käytettynä maahantuoduista peräti 17,6 %. Ladatta-
vien hybridien ja sähköautojen osuus käytettyinä maahantuo-
duista autoista on ennätyskorkea.

• Pidemmän aikavälin arviossa Bloomberg New Energy Finance 
ennustaa, että uusrekisteröidyistä autoista jo 57 % on sähköi-
siä vuoteen 2040 mennessä.

Ensto sähköautonlatausratkaisut taloyhtiöön
Käydäänkö taloyhtiössäsi keskustelua sähköauton latauspisteiden 
hankinnasta? Mietityttääkö mitä sinun tulee huomioida, kun han-
kit sähköautojen latauspistettä kotiin, taloyhtiöösi tai yritykselle-
si? Enston asiantuntijat koostivat ajankohtaisimmat sähköautoi-
luun liittyvät asiat webinaareihin. Webinaaritallenteissa käydään 
läpi mitä seikkoja ottaa huomioon, kun sähköautonlatauslaitteet 
hankitaan taloyhtiön yhteiseen käyttöön. Tarjolla on myös opas-
tusta Euroopan Unionin energiatehokkuusdirektiivi EPBD:n vel-
voitteista selviämiseen ja sähköautoilun 
tukiin liittyen. Suomessa Asumisen ra-
hoitus ja kehittämiskeskus (ARA) tukee 
sähköautojen latauspisteiden hankintaa 
rahallisesti, jotta laitehankinta ja asen-
nuskustannukset pysyvät sinulle koh-
tuuhintaisina. Tutustu aiheisiin Enston 
asiantuntijoiden webinaarinauhoitteista, 
tallenteet löydät Enston sivuilta.

Koti on selkeästi suosituin paikka ladata sähkö- ja hybridiautoja. Suurin osa yön 
yli latauksista tapahtuu nimenomaan kotipihassa, autokatoksessa tai -tallissa. 
Turvallinen ja helppo lataaminen kustannuksineen kiinnostaa myös sähköautoilua 
harkitsevia. Ensto tarjoaa ratkaisuja sähköauton lataamiseen kotiin, taloyhtiöihin 
ja työpaikoille, eli juuri sinne missä aikaa eniten vietetään.

Saat webinaareista vastauksia myös kysymyksiin:
• Mitä ”tarvekartoitus” tarkoittaa sähköautonlatauslaitteiden 

hankintaa tehtäessä?
• Miten saat latauslaitteiden hankinnan alkuun omassa taloyh-

tiössäsi?
• Mitä tulee huomioida, kun hankitte sähköautonlatauslaitteet 

koko taloyhtiönne yhteiseen käyttöön?

Ensto Wallbox Sähköauton latausta kotona  
täydellä teholla
Sähköautoja ladataan kotioloissa yöaikaan tai silloin, kun auto 
on pysäköitynä pidemmän aikaa. Kotona yön yli lataaminen on 
suosittua, helppoa ja vaivatonta. Ensto Wallbox on erinomainen 
vaihtoehto taloyhtiöille, joissa halutaan varmistua siitä, että tar-
jolla on ennen kaikkea nopeaa ja turvallista latausvirtaa. Kompakti 
Ensto Wallbox on tehopakkaus, joka on suunniteltu monenlaisiin 
olosuhteisiin ja vaativiinkin tarpeisiin. Wallbox tarjoaa parhaim-
millaan 2x22kW lataustehon yhdestä seinä- tai tolppa-asenteises-
ta latauslaitteesta ja on siksi yksi markkinoiden suosituimmista 
älykkäistä latureista.
• Wallbox on tehokas – maksimissaan 22kW latausta yhdellä tai 

kahdella pistokkeella, mahdollis-
taen nopean latauksen niin työ-
paikoilla, taloyhtiöissä kuin kaup-
pakeskuksissakin.

• Wallbox on elegantti ja kestävä 
latausasema, jossa korostuu älyk-
kyys dynaamisella kuormanhallin-
ta järjestelmällä, tietoliikenneyh-
teydellä ja käyttäjien tunnistuk-
sella.

Lue lisää:
www.ensto.fi
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Ensto EV Manager on intuitiivinen käyttöliittymä, joka mahdol-
listaa nopean ja tehokkaan hallinnan, latauspisteiden operoinnin 
sekä käyttäjäkohtaisen kulutustietojen raportoinnin. Sähköauton 
latauspisteiden sekä käyttäjien datan hallinnointi on tärkeää, 
jotta kustannukset voidaan kohdentaa sitä käyttäville henkilöil-
le. Enston älykkäät latauslaitteet ovat yhteydessä etähallinnan 
mahdollistavaan EV Manageriin. Sähköautojen lataus- ja hallin-
tapalvelu EV Manager sopii latauspisteiden omistajille aina ta-
loyhtiöistä yrityksiin.
• EV Manager - tehokasta hallintaa reaaliajassa
• Nopea ja tehokas
• Liitäntäkyky Ensto EV-latureille ja kolmannen osapuolen rat-

kaisuille
• Soveltuu yrityksiin, taloyhtiöihin, kotiin, operaattoreille – siis 

kaikille
• Yksityiskohtainen hallinta kaikista latauspisteistä ja käyttäjistä

Enston kokonaisratkaisu sähköauton lataukseen:
• Tehokas lataus ja pienet ylläpitokustannukset
• Mode 3 -pistorasiat kaikkien yleisimpien sähköautojen lataa-

miseen

SÄHKÖAUTON LATAUSPALVELU – ENSTO EV MANAGERILLA ONNISTUT

Ensto mahdollistaa sähköautojen lataamisen missä ikinä liikutkin. Ensto tarjoaa ratkaisut sähköauton lataamiseen kotona, taloyhtiöissä ja työpaikalla, 
eli juuri sinne missä eniten aikaa vietetään. Tutustu Enston kestäviin ja älykkäisiin sähköauton latausratkaisuihin. www.ensto.fi

• Tehdasesiasennus mahdollistaa helpon asennuksen ja käyt-
töönoton

• Latauskäyttäjien ja- laitteiden helppo hallinta luvattoman käy-
tön estämiseksi

• Raportointityökalut käyttäjäkohtaisten raporttien luomiseen 
laskutustarpeita varten

• Mahdollisuus dynaamiseen kuormanhallintaan latausinfra-
struktuurin optimoimiseksi

• Etäyhteys latauslaitteisiin – säästä aikaa ja kustannuksia
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Onhan teillä panostettu paloturvallisuuteen  
jätepisteiden suunnittelussa?
Monissa kiinteistöissä näkee jäteastioita edelleen sijoitettuna sei-
nien viereen, mikä on äärimmäisen suuri paloturvallisuusriski ja 
vastoin paloturvallisuusohjeistuksia. Vanhanaikaiset kiinteistön 
pohjakerroksessa sijaitsevat jätehuoneet ovat jääneet pieniksi 
lajittelun vaatimien astiamäärien lisääntyessä ja jätepisteet on 
siirretty pihalle, samalla kun jätehuoneita on muutettu esim. 
pyörävarastoiksi.

Irralliset jäteastiaryhmät eivät ole siistin näköisiä asuinkiin-
teistön paraatipaikoilla, joten onkin paikallaan miettiä, millaisia 
jätepisteratkaisuja on tarjolla. Jätepisteiden sijoittelu oikealle tur-
vaetäisyydelle rakennuksista ja jäteastiasuojan tyypin (jätehuone, 
jätekatos, syväkeräyssäiliöt, jäteastiasuojat) valinnoilla voidaan 
vaikuttaa yleiseen turvallisuuteen.

Paloturvallisuus taloyhtiöiden piha-alueilla
Suunnitteluun kannattaakin käyttää aikaa ja mahdollisesti myös 
asiantuntijoiden apua, koska varsinkin kaupunkialueilla asuin-
kiinteistöjen piha-alueet ovat pieniä ja täten haastavia suunnit-
telun kannalta. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon, ei vain jä-
teastiasuojien tyylikäs ulkonäkö, vaan mahdollinen paloeristys, 
lukitus, sijoitus sekä piha-alueen pelastustiet. Jätepisteille pitää 
päästä helposti ja turvallisesti eikä jäteastioita saa missään nimes-
sä sijoittaa pelastusteille. Myös tontin raja pitää ottaa huomioon. 
Jätepistettä ei saa sijoittaa liian lähelle naapuritontin rajaa. 

Jätepisteiden sijoitus voikin olla hankalaa ilman apua. Suu-
rilla pihoilla jätekatoksille löytyy helpommin tilaa, mutta mai-
semallisesti niitä ei välttämättä haluta piha-alueelle. Jätteiden 
syväkeräyssäiliöillä saadaan jätepisteet siististi maisemoitua ja 
kapasiteettia maan alle. Kallioinen maaperä voi kuitenkin nostaa 
maan alaisten jäteastioiden rakentamiskustannuksia merkittäväs-
ti ja vanhoilla asuinalueilla ja kaupunkien keskustoissa kaivami-
nen ei välttämättä tule kyseeseen putki- ja sähkölinjojen vuoksi.

Teksti: Tiina Painokallio   Kuvat: Lehtovuori OyPiha

Lisätietoja
info@lehtovuori.fi, 03-784 6777
www.lehtovuori.fi

Paloturvallisuuden 
huomioiminen jätepisteiden suunnittelussa

Jätepisteiden valinta ja suojaetäisyydet
Jätepisteen valinnassa on huomioitava myös jäteautojen pääsy lä-
helle jätepistettä ja huollon helppous etenkin talvikunnossapidon 
osalta, mikä voi rajoittaa sopivan jätepisteratkaisun vaihtoehtoja.

Suojaetäisyydet kiinteistöihin paloturvallisuuden vuoksi on 
määritelty seuraavasti:
• palavasta materiaalista rakennettu palo-osastoimaton jäteka-

tos 8 m
• jäteastiaryhmä ilman katosta tai suojaa 6 m
• yksittäiset jäteastiat, syväkeräyssäiliöt, metalliset jäteastiat ja 

jäteastiasuojat 4 m.
Rakennuksen lähelle voidaan sijoittaa vain paloeristetyt jäte-

astiasuojat.

Modul Paloturva – palosuojattu jäteastiasuoja
Modul Paloturva-astiasuojamallissa ulkoverhous on kokonaan 
alumiinilevyä ja sisäpuoli verhoiltu kauttaaltaan A1-luokan pa-
loeristyslevyillä. Modul Paloturva -jäteastiasuojan täyttöluukus-
sa on lisäksi palosuojamekanismi, joka sulkee täyttöaukon palon 
sattuessa. Modul Paloturva -jäteastiasuoja on myös lukituksella 
varustettu. Vakiona olevaan täyttöluukun lukkorunkoon voidaan 
asentaa kaksi lukkopesää, jotka voidaan sarjoittaa esimerkiksi 
asukkaille ja huoltoyhtiölle.

Huom.! Lukolla varustettu Modul Paloturva -jäteastia voidaan 
sijoittaa, täyttöaukko suunnattuna seinästä ulospäin, aivan kiin-
teistön viereen (suojaetäisyys 2,25 m; paloviranomaisen koh-
dekohtaisen arvion perusteella mahdollisesti jopa vain 0,1 m), 
mikä mahdollistaa joustavan kierrätyspisteen sijoittelun myös 
pienissä pihoissa!

Suomessa raportoidaan vuosittain satoja jäteastioiden ja jätekatosten 
tuhopolttoja. Tuhopoltot vaikuttavat laajalti monen asukkaan elämään ja 
turvallisuuden tunne omassa asuinympäristössä kärsii. Turvallisuusriskejä 
voidaankin ehkäistä ja jopa poistaa oikeilla valinnoilla.
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Modul Maxi jätepiste on Lehtovuoren uusin malli.

Modul Paloturva -astiasuojamalli pitää palon kurissa.

Jäteastiasuojat ovat moneen paikkaan sopiva ratkaisu, koska jäteastiat 
saadaan maisemoitua siististi osaksi pihaympäristöä.

Turvallisuuden kannalta on tärkeää miettiä jätepisteiden sijoitus tarkkaan 
ja oikealle suojaetäisyydelle rakennuksista.



62 Omataloyhtiö.fi   2019

Teksti: Emma Suominen   Kuvat: Finera Aitateollisuus OyPiha

Viihtyisä ja viimeistelty piha 

rahaa ja aikaa säästäen
Taloyhtiö säästää aikaa ja rahaa, kun piharakenteita ei tarvitse säännöllisesti huoltaa ja 
korjata. Ongelmat perinteisten materiaalien kanssa ovat yleisiä, sillä Suomen ilmasto on 
armoton, eikä maalattu puu- tai metallipinta kestä kovissa sääoloissa siistinä muutamaa 
vuotta pidempään.

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

Yhä useammissa taloyhtiöissä on havahduttu siihen, ettei 
puuaitoja ehditä tai jakseta huoltaa niiden vaatimalla taval-
la. Edullisiksi mielletyt puiset piharakenteet voivat vuosien 

kuluessa tulla myös yllättävänkin hintaviksi, koska tarpeelliset 
huolto- ja korjaustoimet aiheuttavat toistuvia kustannuksia. Mi-
käli taas säännöllisistä huoltotoimista on lipsuttu, ränsistyneet 
piharakenteet aiheuttavat murhetta vähentäen ympäristön viih-
tyisyyttä ja turvallisuutta sekä laskien kiinteistön arvoa.

Huippukestävyyttä tyylistä tinkimättä
Laadukkaasta vinyylistä valmistetut aidat, portit ja kaiteet so-
pivat hyvin esimerkiksi vanhojen puu-, metalli- tai betoniraken-
teiden tilalle. Ne tarjoavat taloyhtiön pihapiiriin siistin ja tyylik-
kään ratkaisun, joka huoltovapaudellaan maksaa itsensä takaisin 
muutamassa vuodessa.

Fineran vinyylituotteille ei tarvitse tehdä mitään pintakäsit-
telyjä, vaan ne pysyvät kunnossa ilman huoltomaalauksia tai 
muita säännöllisiä hoitotoimenpiteitä. Riittää, että likaantunut 
vinyyliaita tai -kaide puhdistetaan tarvittaessa esimerkiksi pai-
nepesurilla. Taivasalla olevat tuotteet puhdistuvat useimmiten 
sateessa itsekseen.

Kaikille Finera-tuotteille annetaan 30 vuoden materiaalitakuu, 
sillä raaka-aineessa ei käytetä kierrätysmuovia, mikä takaa tuot-
teille huippukestävyyden. Ne ovat täysin kosteuden, tuhoeläin-
ten, UV-säteilyn ja suurtenkin lämpötilavaihtelujen kestäviä. Vi-
nyyli tuntuu miellyttävältä paljaallakin iholla, sillä se ei kuumene 
auringonpaisteessa. Lehtivihreä ei myöskään tartu materiaalin 
pintaan, joten kaiteiden ja aitojen voi huoletta antaa olla koske-
tuksissa kasvillisuuteen.

10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA  
FINERA®-VINYYLITUOTE
• Luo kiinteistölle siistin ja viimeistellyn ilmeen
• Kestää kosteutta, UV-säteilyä, tuhoeläimiä ja pohjoisen vaih-

televia sääolosuhteita 
• Ei lahoa, ruostu, homehdu, halkeile, hilseile tai muuta väriä
• Ei vaadi pintakäsittelyä tai säännöllisiä huoltotoimenpiteitä
• Virallisesti testattu, myrkytön ja ei-allergisoiva
• Erinomainen hinta-laatu-elinkaarisuhde
• Voidaan hävittää ympäristöystävällisesti kierrättämällä 
 tai palauttamalla 

valmistajalle
• Helppo ja nopea 

asentaa
• 30 vuoden kirjal-

linen materiaali-
takuu

• Valmistettu Suo-
messa
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25.–27.10.2019

Messut 24.–26.1.2020

Taloyhtiöpäivä
pe 24.1.2020

R R m e s s u t . f i

Ilmoittaudu veloituksetta perjantain ammattilaispäivään
osoitteessa: www.omakotimessut.net/ammattilaiset
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innalle pulpahtaneitaP

sioita tai muitakaan sähkölaitteistoja tarvitse uusia pelkästään 
muuttuneiden määräysten takia. Kun asennuksia tehtäessä on 
noudatettu rakentamisajankohtana voimassa olevia määräyksiä 
ja vaatimuksia, niiden täyttäminen riittää.
Jos sähköissä jotain on rikki, se pitää korjauttaa.

Mutta jos sähköistyksen kunto alkaa mietityttää tai jotain on 
todellakin rikki, sähköasennusoikeudet omaava asentaja on syytä 
kutsua paikan päälle tarkistamaan tilanne ja tekemään korjaukset.

Vakiintuneilla toimijoilla on käytössään määrämuotoinen ko-
din sähköistyksen kuntokartoitus  -menetelmä. Sen avulla teh-
tyjen havaintojen ja mittausten perusteella sähköasentaja antaa 
toimenpidesuositukset. Joskus rikkoutunut sähkölaitteisto voi 
olla henkeä tai omaisuutta vaarantava ja ammattilaisten velvol-
lisuus on tuoda tämä esiin asiallisella tavalla. Toimintaan ei kuu-
lu ylenmääräinen uhkakuvien maalailu tai painostus remontin 
tilaamiseen.

Jos herää epäilys, että sähköistysremontin tarjoaja on liikkeellä 
vilpillisin aikein, mitään tarjouksia, vahvistuksia tai dokumentteja 
ei tietenkään pidä allekirjoittaa.  STUL suosittelee yhteydenottoa 
johonkin liiton ylläylläpitämästä www.löydäsähkömies.fi palve-
lusta löytyvään sähköurakoitsijaan ja keskustelua tämän kanssa 
esim. saadun tarjouksen hinnan asiallisuudesta.

Asentajien yhteystiedot: www.löydäsähkömies.fi

PYÖRÄNOJA DD-4  ON KAHDEN KERROKSEN 
JÄRJESTELMÄ

Ovella Systems Oy on esitellyt uuden säilytysratkaisun pol-
kupyörien säilyttämiseen vaakatasossa ja kahdessa kerrok-
sessa. Tämä DD-4 järjestelmä on osa ovella® Citypark® Pyö-

räNoja tuoteperhettä, jossa toinen kerros on yksi lisävarusteista. 
Muita varusteita ovat  mm. organisointiketju sekä sähköpyörien 
latauspiste, jotka voidaan toimittaa 
erikseen tilattaessa.

Neljän pyörän kerrosteline asenne-
taan suoraan tasaiselle alustalle. Ala-
kertaan pyörät asetetaan perinteises-
ti, jolloin ne nojaavat telinettä vasten 
ja ovat lukittavissa rungosta. Yläker-
taan pyörät asetetaan ensin alasvedet-
tyyn ramppiin, joka liutetaan kevyesti 
ylös alakerran pyörien päälle. 

Ensimmäiset projektitoimitukset 
ovat juuri alkamassa.

Lisäinfo: RT-38941, www.ovella.fi ja 
ovella@ovella.fi

UUSVANHA HALLTEX JUUTTI

Elokuussa kauppoihin tullut Halltex Juutti -seinälevy entei-
lee perinteisten kangastapettien paluuta. Kyseessä on myös 
eräänlainen ”50-vuotisjuhlamalli”. Ensimmäisen kerran Juu-

tin valmistus alkoi Joutsenossa vuonna 1969, kun Halltexin val-
mistus siirtyi sinne Kuopiosta.

Lämpöä eristävä ja ääntä vaimentava, huokoiseen puukuitule-
vyyn perustuva Halltex-levy on ekologinen ja tyylikäs valinta uu-
dis- ja remonttikohteiden sisäverhoukseen. Levy soveltuu myös 
akustiikkalevyksi sekä kiinnityspinnaksi.

Lisätietoa: www.halltex.fi

VELCO ÄÄNENVAIMENNIN SAATAVANA MYÖS 
JÄLLEENMYYJIEN KAUTTA

Asunnon äänieristys on etenkin kaupunkiympäristössä tär-
keä osa asuinviihtyvyyttä. Korvausilmakanavaan asen-
nettavat Velco äänenvaimentimet ovat suunniteltu alen-

tamaan asuntoon kantautuvaa melua ja ne sopivat ominaisuuk-
siensa puolesta hyvin kohteisiin, joissa esimerkiksi liikenteen 
melu koetaan asumista häiritsevänä.

Ve l c o  ä ä n e n v a i m e n -
nin on nyt saatavilla myös 
kuluttajapak kauk sessa jäl-
leenmyyjien kautta. Pakka-
us sisältää ÄV-123 äänenvai-
mentimen sekä RE-105 lisä-
vaimennuskiekon. Äänen-
vaimennin on yhteensopiva 
VELCO VSR-100 venttiiliin 
kanssa ja vaatii vähintään 
125mm venttiilikanavan.

Lisätietoja: 
www.terveysilma.fi

P

Vanhakin sähköpääkeskus voi olla täysin turvallinen, kun se täyttää asen-
tamisajankohdan määräykset.

Oven taakse yllättäen ilmestynyt henkilö saattaa esittäytyä 
sähköurakoitsijaksi tai valtuutetuksi sähkötarkastajaksi, ja 
haluaa nähdä esimerkiksi kodin sähkökeskuksen. Tulok-

sena voi olla hintava tarjous sähköistysremontista, jota ei todel-
lisuudessa tarvitsisi välttämättä tehdä lainkaan.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry kehottaa ihmisiä tervee-
seen epäluuloon silloin, kun kutsumatta paikalle saapunut säh-
köasentaja alkaa ehdotella tuhansien eurojen hintaisia sähköis-
tysremontteja. STUL muistuttaa, ettei sähkökeskuksia, pisto ra-

SÄHKÖURAKOITSIJALIITTO: SÄHKÖASENNUKSIA KAUPATAAN JOSKUS EPÄASIALLISILLA PERUSTEILLA
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innalle pulpahtaneita
VERTOPRO – ENSIMMÄINEN KAIKEN KATTAVA 
ÄLYVESIPALVELU

VertoPro tekee vesi laskutuksesta vaivatonta ja kustannus-
tehokasta, sillä huolehdimme puolestasi kaikesta. Palve-
luun siirtymisen ansiosta voit jättää vesimittarien luen-

nan, järjestelmän ylläpidon, laitteiston huollon, asiakaspalvelun, 
laskutuksen, maksuvalvonnan sekä perinnän meille. Näin säästät 
aikaa ja voit keskittyä omaan ydinliiketoimintaasi.

  Kiinteiden vesimaksujen poistaminen parantaa vuokrien kil-
pailukykyä kulutuksen mukaisen laskutuksen nostaessa vuokra-
tuottoa.

  Vedensäästö on tuottava ympäristöteko, koska pienemmän 
vesilaskun lisäksi myös rakennuksen energiakulut pienenevät 
jopa kymmenesosalla.

Ota yhteyttä: puh. 010 734 0700 • verto@verto.fi • verto.fi

Sähköpostiosoite

Postinro ja -toimipaikka

Haluan myös veloituksettoman verkkolehden sähköpostiini

Katuosoite

Nimi

YHTEYSTIEDOT

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Varmista, että saat lehden
VELOITUKSETTA jatkossakin
– täytä tilauslomake.

Lehti toimitetaan  
kotiin kannettuna  
kolme kertaa  
vuodessa.

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun



66 Omataloyhtiö.fi   2019

Lakipalvelut
JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

Tilaa tuote-esitteitä 
veloituksetta Sanoma Media/Rakentaja.fi

Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Sähköposti

________________________________________________________________

Puhelin

________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

________________________________________________________________

Yhteystiedot
Nimi

________________________________________________________________

Katuosoite

________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

________________________________________________________________

Kiinnostuitko? 

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

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

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

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

Julkisivut ja vesikatot  Keittiöt Tekniikka ja varusteet

Verkkolehti

UPONOR
Kerrostalo-
saneeraus

VALLOX
Ilmanvaihto

RUUKKI
Kattotuotteet
uudis- ja korjaus-
rakentamiseen

LUMON 
Parvekelasit

LUMON
Uusi  par veke-
julkisivu

ORMAX
Edistyksellinen 
kotimainen kat-
totiilivalikoima

ALAVUS
parveke- ja 
ulko-ovet

VESIVEK
Kiinteistöjen katto-
turvatuotteet ja sa-
devesijärjestelmät

PETRA
-keittiöt

A LA CARTE 
-keittiöt

KEITTIÖMAAILMA
Putkiremontti

BOSCH 
-lämpöpumput

ABB
Smarter Home

VALLOX 
Huoneistokoh-
tainen asunto-
ilmanvaihto

KIKKA
-LAUTEET
– täydelliset 
taloyhtiölle

OVELLA
-säilytysratkaisut

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

Lämmitys

LVI

STIEBEL ELTRON
maalämpöpum-
put

NIBE
-kiinteistölämpö-
pumput
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*Norm. hinnat esim. DNA Netti 200M 34,90 €/kk, DNA Netti 1G 54,90 €/kk, DNA Netti + Matkanetti norm. 29,90 €/kk ja 
DNA Netti 200M + TV Hubi norm. 38,90 €/kk ilman voimassa olevaa DNA:n taloyhtiösopimusta.

Älylaitteiden määrä kasvaa 
suomalaiskodeissa – pysyykö  
teidän talossa netti mukana?

Lue lisää ja ota yhteyttä:
dna.fi/taloyhtiöt

DNA Netti 200M

19,90€/kk

DNA Netti 400M

24,90€/kk

DNA Netti 1000M

39,90€/kk

Taloyhtiösopimuksella netti on aidosti edullinen:

aitteiden määrä kodeissa kasvaa, 
kun entistä useampi pelaa, nauttii 
elokuvista ja kokee uudenlaisia 

elämyksiä virtuaalisen todellisuuden kautta. 
Korkealaatuinen grafiikka pitää toistaa ilman 
viivettä, jotta kokemus pysyy mahdollisimman 
realistisena ja reaaliaikaisena. Se vaatii 
nopeaa ja kapasiteetiltaan riittävää nettiä. 

Viihtymisen lisäksi myös hyötykäyttö lisääntyy 
ja monipuolistuu. Esineiden ja asioiden 
internet tulee kiinteäksi osaksi arjen rutiineja 
ja parempien nettiyhteyksien ansiosta yhä 
useampi voi jäädä kotiin etätöitä tekemään.  

L
DNA Netti taloyhtiöille – 
huippunopea netti  
entistä edullisemmin
DNA Netti taloyhtiöille pystyy vastaamaan 
kaikkiin tämän päivän ja tulevaisuuden 
haasteisiin. Tehokas ja toimintavarma netti 
mahdollistaa joka kotiin jopa gigan nopeuden 
ja tulevaisuudessa vauhti kasvaa vieläkin 
nopeammaksi. Ja mikä parasta DNA Netti 
taloyhtiöille pudottaa nettiliittymien hinnat 
jopa puoleen*. Liittymisen myötä taloyhtiöön 
aukeaa lisäksi laaja DNA:n kaapeli-tv-kanavien 
valikoima sekä monipuoliset tv-palvelut.



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

RUUKIN KATTO  
TAKUULLA LUOTETTAVIN
Hiljainen 
Ruukki® Classic Silence 
50 vuoden takuulla. 
100 % vesitiiviit saumat.

Ruukilta parhaat vinkit ja tekijät taloyhtiösi kestävään 
kattoratkaisuun. Saat markkinoiden pisimmät
kokonaistakuut koko kattopaketille.

Pyydä tarjous aidosta Ruukki-katosta asennettuna 
www.ruukki.fi.

Lisätietoja: kattomestari Petri Ollonqvist, 050 3886 018. 


