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

Vaalea ja kodikas Petran Eira-keittiö

Sanonta ”oma koti kullan kallis” ja termi ”kotoilu” saivat 
maaliskuun puolivälissä entistä syvemmän merkityksen − me 
kaikki tiedämme miksi.

Keväällä toteutetun karanteenikyselymme mukaan jopa 20 % 
vastaajista oli laittanut muualta säästyneet rahansa kodin 
remonttiin. Remontointi- ja puutarhabuumi on huomattu myös 
Rakentaja.fi-, Puutarha.net- ja Omataloyhtiö.fi-palveluissamme, 
jotka ovat saaneet viime kuukausina paljon uusia lukijoita ja 
jäseniä.

Harvalle lisääntynyt kotonaolo on kuitenkaan merkinnyt vain 
leppoisaa yhdessäoloa perheen kesken, kodin pintaremontointia 
ja pihan kauniiksi laittamista. Koronakriisi on aiheuttanut myös 
huolta, pelkoa, työttömyyttä, maksuvaikeuksia ja ehkä myös 
kiristyneitä välejä kotona.

Korona näkyy kotona

Ilahduttavaa onkin ollut 
huomata, kuinka yhteisöllisyys ja 
auttamisen halu ovat nostaneet 
päätään.
Heidi Uusitalo
päätoimittaja

Osalla ihmisistä arki on muuttunut enemmän, osalla vähemmän. 
Tämä kannattaa taloyhtiöissäkin muistaa: vaikkei korona olisi 
omaa arkea merkittävästi muuttanutkaan, seinän takana saattaa 
asua joku, jonka elämä on sen seurauksena heittänyt täyden 
voltin. Ilahduttavaa onkin ollut huomata, kuinka yhteisöllisyys ja 
auttamisen halu ovat kriisin aikana nostaneet päätään. Keväällä 
lehdissä uutisoitiin muun muassa avuliaista kerrostaloasujista, 
jotka tarjosivat veloituksetonta kauppa-apua riskiryhmään 
kuuluville naapureilleen.

Ehkä nyt olisi sopiva hetki miettiä, mitä taloyhtiö voi koronasta 
oppia, kuinka asukkaiden hyvinvointia voidaan edistää 
haastavana aikana ja onko jotain uusia käytäntöjä ja tapoja, joita 
taloyhtiössä olisi hyvä vaalia jatkossakin. Olisiko esimerkiksi 
nykyteknologian mahdollistamia etäyhteyksiä syytä hyödyntää 
yhtiökokouksissa myös koronakriisin laannuttua?

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta Suomen pyörät on 
pidettävä pyörimässä. Tämä koskee myös taloyhtiöitä, joissa on 
tärkeää saada tavalla tai toisella aikaan tarvittavat päätökset ja 
suunnata katsetta myös tulevaan. 
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Asennuskapasiteetti. Samalla tavalla kuin itse ikkunatehdas, 
myös ammattitaitoiset ikkuna-asentajat ovat melkeinpä 
ylityöllistettyjä kesäaikaan. Talviaikaan on enemmän vapaata 
asennuskapasiteettia, eikä vaihtotyötä jouduta ammattitaitoisten 
asentajien puutteen vuoksi lykkäämään myöhemmäksi.

Remonttien päällekkäisyys. Ikkuna ja oviremontin 
yhteensovittaminen esimerkiksi julkisivuremontin kanssa 
voi olla haastavaa. Jos remontit tehdään eri aikaan, on 
molemmissa urakoissa työskentely helpompaa varastointitilan, 
työturvallisuuden, työmaatekniikoiden ja aikataulujen suhteen.

Työmaakosteus. Varsinkin syyssateiden aikaan esiintyy haitallista 
työmaakosteutta, joka voi imeytyä ulkona asennusta odottaviin 
tuotteisiin. Talven pakkaskeleillä ilman kosteus on yleensä niin 
alhainen, että työmaakosteutta ei juurikaan esiinny.

Ikkuna- ja oviremontin 
toteuttaminen talvella

Voiko taloyhtiön ikkuna- ja oviremontin toteuttaa myös talvella?  
Kyllä voi! Monesti kuvitellaan, että ikkuna- ja oviremontit tulisi 
suorittaa kesäaikaan. Ei kuitenkaan ole mitään erityistä syytä, 
ettei remonttia voisi suorittaa myös talviaikaan.

Hinta. Talviaikaan on monesti talvikampanjoita käynnissä, jolloin 
ikkunat ja ovet ovat edullisempi hankkia kuin kiireisimpään 
alkukesän sesonkiaikaan. Ikkuna- ja oviremonttia kannattaakin 
kysyä jo alkutalvesta talviasennushinnoin.

Ympärivuotista sisätila-asennusta
Koko vuoden ympäri ja erityisesti talviaikaa voidaan vaihtaa 
asuinhuoneistojen kerrostaso-ovia sekä yhteistilojen, kuten 
pyykkituvan ja varastotilojen sisäovia. Tässä työssä ei 
pakkasrajoilla ole väliä ja työtä voidaan tehdä sateisemmallakin 
säällä. Sisäovien vaihtotyö voidaan helposti yhdistää ikkunoiden 
ja ovien vaihdon kanssa tai toteuttaa omana remonttina.

Ikkunoiden ja ovien vaihtamiseen talviaikana pätee likimain 
samat säännöt kuin kesäaikana. Sääoloissa kovat sateet tai 
myrskysää ovat este vaihtotyölle, niin kesällä kuin talvella. 
Luonnollisesti kuitenkin sydäntalven kovimmat paukkupakkaset, 
yli -20 astetta, ovat esteenä talviasennukselle. Pieni pakkanen 
ei kuitenkaan ole este ikkunoiden, parvekeovien- ja ulko-ovien 
vaihtotyölle.

Yleensä suurimpana huolenaiheena talviasennuksien yhteydessä 
asukkailla on avoinna oleva ikkuna- tai oviaukko ja sen kautta 
huoneistoon tuleva pakkasilma. Käytännössä itse aukko 
ei kuitenkaan ole auki kuin noin 15–30 min, joka vastaa 
huoneiston tehokasta tuuletusta. Kun uusi ikkuna ja ovi on 
kiinnitetty sekä eristetty uretaanivaahdolla, tarjoaa se heti 
energiasäästöä lämmityskuluissa ja lisää asumismukavuutta 
poistamalla vedon tunnetta huoneistosta. Asennuksen 
viimeistelyssä, sisäpuolen listoitusten ja ulkopuolten pellityksien 

aikana, ikkuna-aukko on jo täysin suljettu ja eristetty, eli kylmä 
ulkoilma ei enää pääse sisälle huoneistoon.

Talviasennuksen hyötyjä
Kun ikkunat ja ovet vaihdetaan talviaikaan, pystytään saamaan 
hyötyjä, joita kesällä tehtävät vaihtotyöt eivät suo.

Toimitusaika. Kesä on ikkunoiden ja ovien sesonkiaikaa, jolloin 
toimitusajat saattavat venyä pariinkin kuukauteen. Talvisin 
toimitusajat ovat pääsääntöisesti puolet vähemmän kesän 
toimitusajoista, eli noin yksi kuukausi.

Piha-alue vauriot. Talviaikaan pihamaat ovat yleensä jäässä ja 
lumen peitossa. Tällöin nurmikkoalueet eivät myöskään rasitu 
yhtä helposti nostimia käytettäessä tai siirrettäessä kuin kesäisin.

LISÄÄ AIHEESTA
alavusikkunat.fi

Teksti: Anna-Reetta Sepponen  Kuvat: Alavus Ikkunat Oy

JULKISIVU
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Kurjenlinnan nimeä kantava 
rakennuskokonaisuus rakennettiin 
1800-luvun lopulla ja se toimi alun perin 
köyhäintalona, jossa hoidettiin mm. 
sikoja ja tehtiin monenlaisia kädentöitä. 
Köyhäinhoidon keskeisenä periaatteena 
oli tuohon aikaan se, että kunnalta saatu 
köyhäinavustus oli ikään kuin lainaa, joka 
oli työllä maksettava takaisin.

Kurjenlinnan vanhimman eteläisen osan 
ja siihen liittyvän läntisen siipiosan 
rakennuspiirustukset laati opettaja J.E. 
Stenberg vuonna 1894 ja rakennukset 
valmistuivat vuonna 1898. Siipiosan 
pohjoispäähän liitettiin vuonna 
1903 nelikerroksinen laajennusosa, 
jonka suunnittelijana toimi Turun 
kaupunginarkkitehti Arthur Kajanus. 
Alueen vanhimmat rakennukset olivat 
tuohon aikaan varsin edistyksellisiä, sillä 
niissä oli mm. sisävessat, joskin hieman 
”nykytoileteista” poikkeavat, sillä jätökset 
putosivat putkea pitkin kerrosten läpi 
suoraan maakaukaloon.

1920-luvulla kohde muutettiin miesten 
hoitolaitokseksi, jolloin rakennusta 
korotettiin yhdellä kerroksella. Vuosien 
1955-1959 muutostöiden jälkeen 
rakennuksissa toimi Turun B-mielisairaala 
sekä 1990-luvulla myös muita hoito- 
ja perhekasvatuksen toimitiloja. Kun 
sairaalatoiminta viimein päättyi vuonna 
2009, jäivät talot tyhjilleen aina vuoteen 
2017 asti, jolloin Turun kaupunki myi 
alueen vanhat rakennukset Vuokrakartio 
Oy:lle kehitettäväksi.

Kohde korjattiin perinteitä 
kunnioittaen
Kurjenlinnan vanhat rakennukset oli 
merkitty asemakaavassa säilytettäväksi. 
Tältä pohjalta Vuokrakartio Oy:n 
toimitusjohtaja Niko Lappalainen (kuvassa) 
lähti kehittämään ja vetämään tätä varsin 

Mielisairaala muuttui  
asuin- ja toimitiloiksi
Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy Ab ja Studio Brahe

Turun Kupittaalla Kurjenlinnan alueella sijaitseva vanha 
B-mielisairaala kävi läpi täydellisen remontin, jossa vanhat 
sairaalatilat muutettiin sekä vuokra-asunnoiksi että 
toimistotiloiksi. Värikkään historian omaava arvorakennus 
on täystiilinen rapattupintainen talo, jonka laajennusosan 
muuraukset tehtiin vanhoja perinteitä kunnioittaen 
massiivirakenteisena, mutta nyt keraamisista  
Poroton-kennoharkoista.

JULKISIVU

Vanha täystiilinen 
rakennuskokonaisuus 
muutettiin täydellisen 

peruskorjauksen jälkeen 
vuokra-asunnoiksi ja 

toimistotiloiksi.
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KURJENLINNAN SAIRAALA-ALUEEN 
KEHITTÄMINEN JA PERUSKORJAUS
Aluekehittäjä: Vuokrakartio Oy
Projektinjohtourakka:  
Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy
Korjauksen arkkitehtisuunnittelu: ARK Takala Oy
Muuraustyö: Rakennus Juhta Oy
Rappaustyö: Kiinteistömaalaus P. Järvinen ja 
Vakka-Suomen Rappaus

haasteellista peruskorjausprojektia. Hän painotti jo hankkeen 
alkumetreillä, että tämän projektin läpiviennissä kunnioitettaisiin 
perinteitä.
– Varsin hyvässä kunnossa olevat vanhat massiivitiilirakenteet 
päätettiin säilyttää ja uuden korjattavan laajennusosan ulkoseinät 
tultaisiin tekemään niin ikään massiivirakenteisina – näin 
tehtiinkin, mutta nyt hieman nykyaikaisemmin keraamisista 
Poroton-kennotiiliharkoista, kertoo Lappalainen. Uudet rakenteet 
toteutettiin muutenkin mahdollisuuksien mukaan alkuperäisen 
kaltaisilla materiaaleilla.

Välipohjat purettiin ja seinät säilytettiin
Kolmesta rakennuksesta yhdeksi rakennukseksi yhdistetyn noin 
9000 kerrosneliömetriä käsittävän kokonaisuuden peruskorjaus 
aloitettiin purkutöillä elokuussa 2018. Taloista purettiin pois 
kaikki vanhat hirsiset välipohjat ja tilalle rakennettiin uudet 
betonista, paikalla valaen. Ovet ja ikkunat uusittiin, mutta 
ikkunoiden malliksi valittiin vanhan näköinen ristikkoikkuna. 
Uusia hissejä rakennettiin neljä, joista yhdestä hissistä teetettiin 
verkkokuiluineen vanhaa henkeä kunnioittava. Rakennuksen 
lämmitys ja viilennys hoidetaan maasta ja poistoilmasta 
saatavalla lämmöllä ja viilennyksellä.

Korkealuokkaisia vuokra-asuntoja ja toimistotiloja
Perusteellisen muutos- ja kunnostusprosessin läpikäyneeseen 
kohteeseen valmistuu sekä erikokoisia vuokra-asuntoja että 
toimistotiloja, johon yhteen osaan myös Vuokrakartio itse tulee 
muuttamaan.
– Ensimmäisiin vuokra-asuntoihin päästiin muuttamaan jo tänä 
kesänä ja loput asunnoista sekä toimistotilat valmistuvat vielä 
tämän syksyn aikana. Jossain vaiheessa tulevaisuudessa on 
suunnitelmissa rakentaa vanhojen rakennusten vierelle vielä 
vanhaa tyyliä noudattavia uudisrakennuksia, kunhan tästä 
”Korona-ajasta” päästään kunnolla yli, kertoo Lappalainen.

Tiilirunko 100 vuoden jälkeenkin hyväkuntoinen
– Kohdetta ei ole tehty samalla tavoin kuin tavallista 
vuokratuotantokohdetta. Vanhasta rakennuksesta löytyy 
paljon yllätyksiä ja suunnittelutyötäkin on jouduttu tekemään 
peruskorjauksen edetessä, kertoo Rakennuspalvelu J.Martti & Co 
Oy:n vastaavana työnjohtajana toiminut Tuomas Prami. Onneksi 
alkuperäisen massiivitiilirungon kunto oli varsin hyvä. Kymmenen 
vuoden tyhjillään olon aikana oli rakenteisiin ehtinytkin sitoutua 
jonkin verran kosteutta, joka kuivatuksineen omalta osaltaan 

hidasti sisämaalaustöiden aloittamista. Varsinaisia isompia 
kosteusvaurioita ei kuitenkaan ilmennyt.

Kennoharkko toimiva ratkaisu vanhan korjaukseen
Koska rakennuksen laajennusosan ulkoseinät haluttiin tehdä 
vanhoja perinteitä noudattaen yksiaineisena ja hengittävänä, 
käytettiin niiden muuraamiseen perinteisen massiivimuurauksen 
sijasta eristävyydeltään parempaa ja perinteistä tiiltä suurempaa 
Poroton-kennoharkkoa. 
– Vanhan rakennuksen peruskorjaus ei ole aina niin 
yksinkertaista, koska joitakin osia pitää säilyttää ja toisaalta 
uutta pitäisi saada sujuvasti liitettyä vanhaan. Siksi tässäkin 
kohteessa jouduttiin käyttämään kaikkiaan kuutta eri kokoista 
kennoharkkoa. Esimerkiksi kaikki etupuolen seinät muurattiin 
500 mm paksuilla avokennoisilla harkoilla. Sen sijaan 
takaseinien muurauksissa käytettiin hieman kapeampia, 365 
mm vahvuisia, perliitti-täytteisiä kennoharkkoja. Olemassa olevat 
porrasnousut piti järkevällä tavalla saada mahtumaan ulkoseinien 
sisäpuolelle, eikä tilaa ollut riittävästi, joten ohuempi, mutta 
paremmin eristävä perliitti-harkko oli hyvä ratkaisu, kertoo 
Rakennus Juhta Oy:n operatiivinen johtaja Juho Koskela.

Osa harkoista piti joissakin kohdin myös leikata tai kolota 
oikeaan mittaan, mikä kuitenkin sujui varsin helposti tähän 
kohteeseen varta vasten hankitulla isoteräisellä sirkkelillä. Vaikka 
Poroton-harkkorakenne oli muurareille uusi tuttavuus, oli se 
Koskelan mukaan varsin simppeli ja toimiva rakenneratkaisu.

Helmi Turun rakennuskantaan
Kurjenlinnan rakennukset ovat alkujaan rapattupintaisia ja näin 
ne ovat jatkossakin. 
– Muuratut pinnat rapataan perinteisellä kolmikerrosrappauksella 
ja päälle tulee vielä kalkkisementtimaali, lisää Koskela. 
Kohteesta tuleekin varsinainen helmi Turun rakennuskantaan. 
Rakennus ei ole pelkästään ulkonaisesti kaunis, vaan se on 
myös sisältä upea, nyt peruskorjattuine korkeine huonetiloineen 
ja monine hienoine yksityiskohtineen, joista voidaan mainita 
esimerkiksi kaari-ikkunat sekä kellaritilojen ja niistä lähtevien 
porrashuoneiden hienot tiilipintaiset kattoholvaukset.

LISÄTIETOJA
wienerberger.fi

Monessa vanhemmassa kerrostalossa kärsitään 
puutteellisen ilmanvaihdon aiheuttamista 
ongelmista. Rappukäytävästä asuntoihin 
kulkeutuvat hajut, ikkunoiden huurtuminen 
ja tunkkainen sisäilma kielivät huonosta 
ilmanvaihdosta. Puutteellinen ilmanvaihto 
aiheuttaa terveyshaittoja sekä altistaa 
kiinteistön rakenteet kosteusvaurioille.

Eniten ilmanvaihdon ongelmia esiintyy niissä 
taloissa, joista korvausilmaventtiilit puuttuvat. 
Kun korvausilmaventtiileitä ei ole, imeytyy 
ilma sisään postiluukusta, kylpyhuoneen 
lattiakaivosta, ikkunoiden, lattioiden raoista, tai 
jopa poistohormien kautta. Epäpuhtaita reittejä 
pitkin sisään tuleva ilma nostaa sisäilmaan 
haitallisia aineita rakenteista ja altistaa 
asukkaat monille terveyshaitoille.

Vuonna 1947 rakennetun as.oy Pihlajatie 
27:n puutteellinen ilmanvaihto saneerattiin 
kuntoon linjasaneerauksen yhteydessä. 
Ennen saneerausta asunnoista puuttuivat 
korvausilmaventtiilit ja pääosin ilma virtasi 
asuntoihin porraskäytävästä. Taloyhtiön 
isännöitsijä, isännöintitoimisto Awiston 
yrittäjä Aleksi Puisto tietää, että toimiva 
ilmanvaihto on tärkeä osa asumisterveyttä. Hän 
kertoo kohtaavansa työssään puutteellisesta 
ilmanvaihdosta johtuvia ongelmia säännöllisesti.
– Painovoimaisen ja koneellisen 
poistoilmanvaihdon kohteissa ilmanvaihto 
koetaan toisinaan riittämättömänä, usein 
syy löytyy juuri korvausilman puutteesta. 
Korvausilman kuuluu tulla sisään 
korvausilmaventtiilien kautta, muistuttaa Puisto.

Monessa taloyhtiössä sisäilmaa 
huonontaa puutteellinen 
ilmanvaihto
Teksti ja kuvat:  Laura Hamppula

Helsingin Meilahdessa sijaitsevassa Asunto Oy Pihlajatie 27:ssa 
nautitaan nykyään paremmasta sisäilmasta. Linjasaneerauksen 
yhteydessä asuntojen ilmanvaihtoa parannettiin asentamalla 
niihin puuttuvat korvausilmaventtiilit ja tarkastamalla 
poistohormien toimivuus.

HUONEISTO



12 13OMATALOYHTIÖ.FI   2020 2020   OMATALOYHTIÖ.FI   132020   OMATALOYHTIÖ.FI   12 OMATALOYHTIÖ.FI   2020

VELCO-KORVAUSILMAVENTTIILI
• Velco-korvausilmaventtiilit takaavat 

asuntoon hallitun korvausilman. Venttiilin 
lämpölaajenemiseen perustuva termostaatti 
säätää venttiilin avausta portaattomasti ulkoläm- 
pötilan mukaan kaikkina vuodenaikoina. Kylmällä 
ilmalla venttiilin avaus kiertyy pienemmälle, 
lämpimällä suuremmalle.

• Helppo asentaa vanhan venttiilin tai rautaluukun 
tilalle, uuteen läpivientiin tai ikkunassa olevaan 
puiseen tuuletusluukkuun.

• Velco-korvausilmaventtiilin kanssa käytettävän, 
Filtrete™- materiaalista valmistetun suodattimen 
teho perustuu sen kuituihin ladattuun staattiseen 
sähkövaraukseen, joka vetää pienetkin hiukkaset 
itseensä kuin magneetti. VTT:n tutkimusten 
mukaan suodatin täyttää korkeat F7-luokan 
erotusasteen vaatimukset; se suodattaa siite- 
ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu 
merkittävän osan terveydelle haitallisista 
pienhiukkasista.

• Venttilikanavaan saatavissa 
äänenvaimennusratkaisu, joka vaimentaa 
tehokkaasti sisätiloihin kantautuvaa melua. 
Mahdollisuus myös jälkiasennukseen.

• Venttiilit, suodattimet sekä äänenvaimentimet 
ovat VTT:n testaamia

• Pitkän kotimaisen käyttäjäkokemuksen ansiosta 
Velco-venttiileille myönnetään 10 vuoden takuu.

PUUTTEELLISEN ILMANVAIHDON 
MERKKEJÄ
• Tunkkaisuus
• Vetoisuus lattianrajassa
• Epämiellyttävät hajut
• Kosteuden tiivistyminen pinnoille
• Oireet kuten väsymys, päänsärky ja toistuvat 

hengitystieinfektiot
• Korkea radonpitoisuus sisäilmassa

Jotta ilmanvaihto toimisi kuten sen kuuluu, tulee toimivat 
korvausilmaventtiilit löytyä asunnon jokaisesta makuu- ja 
oleskeluhuoneesta. Korvausilmaventtiileistä asuntoon tuleva ilma 
virtaa poistoilmaventtiileihin, joiden tulee sijaita niin sanotuissa 
likaisissa tiloissa: wc:ssä, kylpyhuoneessa ja vaatehuoneissa. 
Toimivan ilmanvaihdon ansiosta asuntoon saadaan riittävästi 
raitista ilmaa hengitettäväksi ja käytetty likainen ilma saadaan 
poistettua.

Puisto muistuttaa, että saneerausten yhteydessä ilmanvaihdon 
toimintaedellytykset tulee aina muistaa tarkistaa.
– Esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttien jälkeen havahdutaan 
usein ilmanvaihdon puutteisiin, kun tiivistämisen myötä 
ilmavuodot loppuvat. Ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen 
on tärkeää, oli kyseessä sitten painovoimaisella ilmanvaihdolla 
tai poistoilmanvaihtokoneella varustettu talo.

Termostaattiventtiili on huoleton valinta
Pihlajatie 27:ssa jokaisen asunnon hormit tarkastettiin ja tukitut 
korvausilmareitit avattiin. Korvausilmaventtiileiksi valikoituivat 
termostaattiohjatut Velco-korvausilmaventtiilit. 
– Tähän kohteeseen suunnittelija toi Velco-venttiilit 
ensimmäisenä vaihtoehtona esiin. Myös isännöitsijän 
näkökulmasta termostaatin avulla toimivat venttiilit ovat hyvä 
valinta, sillä usein korvausilmaventtiilit päädytään kylmällä 
ilmalla sulkemaan. Valitettavasti ne myös usein unohtuvat 
kiinni. Termostaattiventtiili on huoleton valinta, sillä se säätää 
avaustaan itse ulkolämpötilan muutosten mukaan, Puisto 
kiittelee.

Kohteen sijainti runsaasti liikennöidyn Mannerheimintien 
läheisyydessä asetti omat vaatimuksensa ilmanvaihdolle. 
Asumisviihtyvyyden varmistamiseksi venttiilikanavaan asennettiin 
tehokas äänenvaimennus. Ulkoilman epäpuhtauksia suodattaa 
venttiilin kanssa käytettävä, tehokas F-7 luokan ilmansuodatin. 
– Meille on tärkeää, että voimme tarjota jokaiseen kohteeseen 
juuri oikeanlaisen ratkaisun. Velco-korvausilmaventtiileihin 
onkin saatavissa kattava valikoima lisäosia, joilla pystytään 
vastaamaan haastavienkin asennuskohteiden vaatimuksiin, 
kertoo Terveysilman myyntipäällikkö Markus Mäkinen.

Venttiilit paikkaan kuin paikkaan
Toimiva ilmanvaihto lisää merkittävästi asumisviihtyvyyttä 
ja on myös energiatalouden kannalta paras vaihtoehto. 
Mikäli asunnosta puuttuvat korvausilmaventtiilit tai niitä ei 
ole riittävästi, voidaan ilmanvaihtoa parantaa asentamalla 
riittävä määrä uusia korvausilmaventtiileitä. Uusien venttiilien 
asentaminen onnistuu uuteen seinäläpivientiin sekä puisiin 
tuuletusluukkuihin. Tuuletusluukkuihin asennettavien venttiilien 
hinta on noin 100 €/kpl asennettuna. Uuden läpiviennin 
kustannukset riippuvat seinän rakenteesta. Esimerkiksi seinän 
läpi toteutettavalla timanttiläpiviennillä venttiiliratkaisu 
kustantaa asennettuna noin 300 €/kpl.

Velco-korvausilmaventtiili istuu sovituskappaleen avulla hyvin 
myös vanhojen korvausilmaventtiilien reikiin ja se on mahdollista 
asentaa myös alkuperäinen rautaluukku säilyttäen. Yksittäisen 
asunnon venttiilien asentamiseen kuluu aikaa tunnista kahteen, 
riippuen makuuhuoneiden lukumäärästä ja asennustavasta.

LISÄÄ AIHEESTA
terveysilma.fi

OTA YHTEYTTÄ
talpet.fi

Valitse taloyhtiöllesi sopiva 
pyykinhuoltoratkaisu
Teksti: Tiina Painokallio  Kuvat: Pixabay

Pyykkihuolto on eräs arkipäiväisimmistä askareistamme. Taloyhtiön asukkaalle toimiva 
pesutupa on todellinen pelastus. Syitä tähän on monia, mutta tärkeimpinä näistä voidaan 
pitää asumismukavuuden ja -terveellisyyden merkittävä paraneminen.

lattian ja koneiden alustan ääneneristyksestä – irrottaa alusta 
runkorakenteesta. Uusien laitteiden myötä käyttömukavuus ja 
pesutulokset paranevat sekä energiakustannukset pienenevät 
merkittävästi, kertoo Talopesulat Oy:n markkinointipäällikkö 
Jorma Hyrske.

Toimiva talopesula vaatii suunnittelua
Taloyhtiön yhteisistä tiloista tärkeimpiä ovat pesutupa ja 
kuivaushuone. Tilojen käyttöaste riippuu kuitenkin vahvasti 
niiden toimivuudesta ja tällöin suunnittelu on ensisijaisen 
tärkeässä roolissa. Pesulahankkeet suunnitellaan aina tarpeen 
pohjalta.
– Talopesula on hyvä suunnitella aina kohteelle sopivaksi. 
Huomioitavia tekijöitä on mm. pesukoneiden sijoitus, joka 
voidaan tehdä joko lattiapinnalle tai korokkeelle, pesukoneiden 
ja kuivausrumpujen väliset etäisyydet toisistaan ja seinästä 
sekä kuivaushuoneessa pyykkinarujen ja puhaltimien suuntaus. 
Luonnollisesti on huomioitava myös laitteistojen koko ja 
määrällinen tarve, täydentää Hyrske.

Talpet -tuotevalikoimaan sisältyvät kaikki nykyaikaisessa 
pesulassa tarvittavat koneet, laitteet ja kalusteet. Talpet-
pesulakoneiden parhaat ominaisuudet ovat kestävyys ja 
helppokäyttöisyys – ominaisuudet, jotka on testattu jo tuhansissa 
kohteissa pesuteollisuudessa, sairaaloissa, hoitolaitoksissa, 
taloyhtiöissä, opiskelija- ja nuorisoasuntokohteissa sekä 
siivouskeskuksissa.

Pyykin kuivauksesta aiheutuva kosteus ei luonnollisestikaan 
tee hyvää sisäilmalle saati sitten kiinteistön rakenteille. Kun 
pyykkihuolto keskitetään taloyhtiön yhteisiin tiloihin, saadaan 
aikaan tyytyväisiä asukkaita, kustannussäästöjä sekä vältytään 
myös mahdollisilta vahingoilta.

Suomalaista osaamista 1970-luvulta lähtien
Talopesulat Oy on suomalainen vuonna 1978 perustettu 
perheyritys, jonka erikoisosaaminen pyykinpesu- ja kuivaustilojen 
osalta on merkittävä etutekijä. Talpet on Talopesulat Oy:lle 
rekisteröity tuotemerkki, jonka alla yritys valmistaa itse kaikki 
muut pesulan koneet, laitteet ja kalusteet paitsi pesukoneet 
ja lingot. Talpetin omaan tuotekehitykseen perustuvat 
kuivaushuoneisiin asennettavat lämpöpumppuperiaatteella 
toimivat kuivauskoneet ovat menestyneet kotimaan lisäksi 
Ruotsin kiinteistöpesulakonemarkkinoilla.

Asutaan asunnossa ja pestään pesulassa
Monessa tapauksessa kerrostaloasukkaan huoneistoneliöt ovat 
kultaakin kalliimpia. Jos keskimääräiset huoneistoneliöhinnat 
Suomessa ovat lähempänä 2000 euroa, on syytä miettiä, mihin 
nämä arvokkaat neliöt käytetään. Onko siis tarkoituksenmukaista 
uhrata kolmannes kylpyhuoneesta pesukoneelle ja muutama 
neliö olohuoneesta kuivaustelineelle, jos vaihtoehtojakin on 
tarjolla? Talopesulan pesukoneissa voidaan pestä isompiakin 
pyykkieriä, kuivaushuoneessa vaatteet kuivuvat ilmavassa ja 
lämpimässä tilassa.

Vanhojen koneiden päivitys kannattaa
Olemassa olevan talopesulan laitteiston päivitys uuteen 
kannattaa. Takaisinmaksuaika uusilla laitteilla korkean 
käyttöasteen pesutuvissa voi olla jopa 2-3 vuotta. Joka 
tapauksessa investointi on kaikilla mittapuilla kannattava ja 
paljon keskustelua aiheuttavat meluhaitat mitä ilmeisimmin 
katoavat.
– Talpet-pesulakoneemme ovat käyntiääneltään hiljaisia, mutta 
kiinteärumpuisia pesukoneita käytettäessä on huolehdittava 

HUONEISTO
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Teksti: Sari Niemenen  Kuvat: Sentakia Oy
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Uudehko lakipykälä vuodelta 2019 siirsi suodattimien 
vaihdon vastuun taloyhtiöille. Suodattimien vaihdot ovatkin 
kiinteistöhuoltoyhtiöissä lisääntyneet lakipykälän myötä, kertoo 
Eurajoen kiinteistöpalvelun toimitusjohtaja Iiro Kovanen. 
Taloyhtiön hallitukselle on helpompaa sopia huoltoyhtiön 
kanssa säännöllisistä suodattimien vaihdoista, kuin edellyttää, 
että kaikki asukkaat muistaisivat vaihtaa suodattimet itse. 
Huoltoyhtiöt tuovat myös mukanaan tarvittavat ja taloyhtiöön 
sopivat ilmansuodattimet, joita esimerkiksi Sentakia Oy toimittaa 
suoraan huoltoyhtiöille. Näin taataan varma huoltoketju 
ja puhdas sisäilma koko taloyhtiöön. Likaiset suodattimet 
vaikuttavat koko ilmanvaihdon toimivuuteen.

Ilmastointikanavien puhtaus unohdetaan
Kiinteistöpalvelun Kovanen toteaa myös, että kanavien nuohous 
on syytä hoitaa ajoissa. Ilmanvaihtokanavien lakisääteinen 
nuohous tulisi suorittaa 10 vuoden välein. Yleensä kanavat 
ovat päässeet erittäin huonoon kuntoon ennen kuin asiaan 
havahdutaan, kertoo Kovanen. Sisäilmansuodattimet 
likaantuvat tästä syystä helpommin, eivätkä poista kanavista 
tulevia lika- ja hajuhaittoja. Sentakia Oy tekee yhteistyötä 
huoltoliikkeiden ja taloyhtiöiden kanssa ilmanvaihtojärjestelmiin 
sopivien suodattimien toimittamiseksi. Sentakia Oy:n 
suodatinvalikoimasta löytyy useimpiin ilmanvaihtojärjestelmiin, 
niin huoneistokohtaiset suodattimet kuin ilmastointikoneisiinkin, 
sopivia suodattimia nopealla toimituksella.

Kosteus voi myös pilata 
huoneilman

Ilmankosteus tunkeutuu rakenteisiin
Ilmankosteus on yksi merkittävä osatekijä huonoon sisäilmaan. 
Varsinkin taloyhtiöissä pyykkien kuivaaminen sisätiloissa ja 
pesuhuoneet yleensä, ovat suurimpia kosteuden tuottajia 
asunnoissa. Sisäilman kosteuden ei tulisi pitkäaikaisesti nousta 
yli 60 %, jotta vältetään rakenteisiin syntyvät ongelmat, jotka 
taas ilmenevät epäterveellisenä sisäilmana. Liian suuri kosteus 
rakenteissa aiheuttaa sekä mikrobi- että homeongelmia.

Hyvä ja toimiva tuuletus, mutta myös pesutilojen nopea 
kuivuminen ovat tärkeitä elementtejä sisäilmaongelmista 
pääsemiseksi. Toimiva pyyhekuivain on erinomainen ja nopea 
väline pesutilojen kuivana pitämiseen ja eritoten pyykkien 
kuivaamiseen. Sentakia Oy:n mallistosta löytyvät niin 
vesikiertoiset, kuin sähkölämmitteiset pyyhekuivaimet kaikkiin 
pesu- ja kodinhoitotiloihin. Tyylikäs mallisto on myös erittäin 
energiaystävällinen.

Pyyhekuivaimesta on paljon apua
Pyyhekuivaimesta tai kotoisammin rättipatterista tulee usein 
mieleen vesikiertoinen malli. Pyyhekuivaimia kuitenkin 
löytyy myös sähkölämmitteisenä. Pyyhekuivain on yllättävän 
tehokas tilan lämmittäjä ja samalla se poistaa myös kosteutta. 
Sähkötoimista pyyhekuivainta voidaan käyttää aivan samaan 
tapaan kuin vesikiertoistakin. Sähkötoiminen pyyhekuivain 
on helppo asentaa, sillä siihen ei tarvita kuin roiskevesitiivis 
pistotulppa. Energiankulutus nykyaikaisilla sähkötoimisilla 
pyyhekuivaimilla on erittäin pieni, vain 25-100 W.

Pyyhekuivaimiin on saatavana myös lisäosia, joiden avulla 
parannat ja lisäät kuivaimen käytettävyyttä. Koikuissa voit 
säilyttää niin pyyhkeet kuin vaatteetkin. Hyllyn päälle keräät 
kuivat pyyhkeet ja hyllyn päällä ne pysyvät myös mukavan 
lämpiminä. Sentakian pyyhekuivaimia on saatavana myös 
RAL-väreissä, joten voit sävyttää pyyhekuivaimesi sisustukeen 
sopivaksi.

TUTUSTU TUOTTEISIIN
sentakia.com

Lisääntyneet sisäilmaongelmat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota 
ilmanvaihdon huoltoon. Myös energiatehokkuuden on huomattu 
kärsivän huoltamattomasta ilmanvaihtojärjestelmästä. Yhtenä osana 
ilmanvaihtojärjestelmässä ovat suodattimet, jotka likaantuessaan 
heikentävät sekä ilmanlaatua että energiatehokkuutta.

Hyvä kiinteistönhuolto 
vaatii ammattilaisten 
toimivaa ja saumatonta 
yhteistyötä laadukkaan 
ilmanvaihdon hyväksi, sekä 
hyvän asumismukavuuden 
saavuttamiseksi.
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Kulutukseen perustuva 
vesilaskutus voi olla helppoa
Teksti: Minna Tarvainen  Kuvat: Verto

lakimuutoksen osalta tämä tarkoittaa 
sitä, että valmius kulutuksen mukaiseen 
vesilaskuun siirtymiseen saattaa osassa 
vanhoja taloyhtiöitä olla jo olemassa eikä 
putkisaneerausta välttämättä tarvita. 
Veden ja energian säästämiseen on 
siis mahdollista ryhtyä vanhoissakin 
taloyhtiöissä vaikka heti.

Ajantasaista mittausdataa
Usein isännöinnin arjessa unohtuu, että 
Verto-kotien osalta isännöintitoimiston 
käytössä on maksuton työkalu, joka 
helpottaa työntekoa huomattavasti. 
Kun taloyhtiössä on Verto-
vedenmittausjärjestelmä, kertyvät 
kulutustiedot pilvipalveluun, josta ne 
ovat kätevästi saatavilla isännöinti- 
ja laskutusohjelmiin. Taloyhtiöistä 
lukemien hakemisen voi siis unohtaa ja 
vesilaskutukseen kuluu vähemmän aikaa.

Kulutuksen mukaisen vesilaskutuksen 
käyttöönotto taloyhtiössä saattaa 
tuoda painetta isännöintitoimiston 
arkeen. Verton älykkäät ratkaisut 
ja rajapintavaihtoehdot tekevät 
vesilaskutuksesta vaivatonta. 
VertoLive mahdollistaa täsmällisen, 
huoneistokohtaisen vedenkulutuksen 
seurannan verkossa. Selainpohjainen 
ohjelma on käytettävissä yksillä 
tunnuksilla missä vain ja milloin vain. 
VertoLivesta kulutuslukemat on helppo 
viedä laskutukseen. VertoLiven etuna on 

se, että kulutuslukemiin voidaan palata 
takautuvasti milloin vain. Esimerkiksi 
muuttotilanteessa vesilasku on helppo 
jakaa juuri niille päiville, kun kukin 
asukas on asunnossa vettä kuluttanut.

Myös asukas voi tarkkailla 
vedenkulutustaan Verto-kodissa. 
Älypuhelimessa mukana kulkeva 
maksuton VertoMobile-sovellus 
näyttää asunnon vedenkulutuslukemat 
vuorokausitasolla. Sen tuottama data 
perustuu huoneistokohtaiseen Verto-
aktiivinäyttöön. Sovellus myös ilmoittaa 
käyttäjälle, mikäli vuorokauden 
vedenkulutus on ylittänyt keskiarvon. 
Verto luo vedenmittauksen uuden 
aikakauden!

Monissa taloyhtiöissä vesilaskutus on perustunut huoneiston 
henkilömäärään, veden yksikkökustannukseen pinta-alaa 
kohti ja ollut vuokraan sisällytettynä kiinteänä vesimaksuna. 
Valtioneuvosto antoi 17.6.2020 eduskunnalle lakiesityksen, 
jolla uudistettaisiin veden mittaamista ja laskutusta. 
Lakiesityksen taustalla on EU:n energiatehokkuusdirektiivin 
muutoksen toimeenpano.

Lain voimaantulon jälkeen uusissa 
taloyhtiöissä vesilaskutuksen tulisi 
perustua etäluettavilla mittareilla 
mitattuun kulutukseen. Vanhoissa 
taloyhtiöissä kulutusperusteiseen 
laskutukseen siirryttäisiin sitä mukaa, 
kun niissä lain voimaantulon jälkeen 
tehtävän putkisaneerauksen yhteydessä 
asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat 
vesimittarit. Lakimuutosten on tarkoitus 
tulla voimaan 24.10.2020 mennessä.

Oikeudenmukaista ja 
energiatehokasta
Kulutuksen mukaiseen laskutukseen 
siirtyminen tekee vesilaskutuksesta 
oikeudenmukaista. Jokainen maksaa 
vedestä juuri sen, mitä kuluttaa – aivan 
kuin sähköstäkin. Kun vedenkulutuksen 
seuraaminen tehdään asukkaalle 
helpoksi, esimerkiksi huoneistonäytön 
tai mobiilisovelluksen avulla, voi 
vedenkulutus helposti laskea jopa 
kolmanneksella. Tämä tarkoittaa 
jopa kymmenen prosentin säästöä 
energiakustannuksissa ja tätä kautta 
rahallista etua taloyhtiön kustannuksissa.

Energiatehokkuusdirektiivi on 
määrännyt, että vesimittarit tulee 
asentaa taloyhtiöihin niin uudiskohteissa 
(2011) kuin saneerauskohteissa (2013). 
Direktiiviä on taloyhtiöissä tulkittu 
niin, että vesimittarit on asennettava, 
mutta ei otettava käyttöön. Syksyn 

ENTÄ JOS JÄTTÄISIT KAIKEN 
VESILASKUTUKSEEN LIITTYVÄN VERTOLLE?
• VertoPro-asiakkaana huolehdimme puolestasi 

kaikesta vesilaskutukseen liittyvästä.
• Mittareiden luenta, järjestelmän ylläpito, laitteiston 

huolto, asiakaspalvelu, laskutus ja maksuvalvonta 
hoituvat Vertolta.

• Reaaliaikaisen kulutuslukeman ansiosta pääsemme 
heti käsiksi mahdollisiin vuotoihin ja löydämme syyn 
poikkeuksellisen suureen vesilaskuun.

• Verto-järjestelmä huolehtii huoltotarpeen 
ilmoittamisesta automaattisesti, jolloin laitteisto 
voidaan huoltaa lähes reaaliaikaisesti.

• Asiakaspalvelumme auttaa asukkaita viisaassa 
vedenkulutuksessa ja selvittää vastaukset taloyhtiön 
pulmiin.

• Kun taloyhtiössä on siirrytty kulutuksen mukaiseen 
laskutukseen, on kunkin asukkaan vesilaskun summa 
hänen omissa käsissään. Pienempi vesilasku näkyy 
myös pienentyneenä energialaskuna.

LISÄTIETOJA
verto.fi

Uudistuksen tavoitteena on ohjata 
kotitalouksien veden ja lämmitysenergian 
kulutusta energiatehokkaampaan 
suuntaan. Samalla vesilaskutuksessa 
siirryttäisiin kulutukseen perustuvaan 
laskutukseen. Asunto-osakeyhtiön 
osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä 
asumisoikeuden haltijalle olisi annettava 
tiedot laskutuksen perusteena olevasta 
veden kulutuksesta ja muista laskutuksen 
määräytymisen perusteista.

HUONEISTO
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Tutustu taloyhtiösi 
energiankulutukseen tarkemmin
Teksti: Lotta Laxén   Kuvat: Fortum

Energiankäytön tehostaminen taloyhtiössä kannattaa aloittaa sen seurannasta. Fortumin 
sähkö- ja kaukolämpöasiakkaille seuranta on nyt entistä kätevämpää.

Fortum Yritys Online on uusi 
raportointipalvelu, joka tarjoaa 
monipuolisen katsauksen taloyh tiösi 
energian ku lu tuk sesta ja kustan nuk-
sista. Löydät uudesta palvelusta monia 
käteviä työkaluja sähkön ja kaukolämmön 
seurantaan sekä kustannusten 
tarkasteluun.

Yritys Onlinen maksuttomasta 
perusversiosta voit seurata kiinteistöjesi 
kulutusta monipuolisesti valitsemallasi 
ajanjaksolla sekä tarkastella yrityksesi 
laskuja.

Kuukausimaksullinen Fortum Yritys 
Online Plus -lisäpalvelu tarjoaa sinulle 
tarkempaa tietoa energiankulutuksesta. 
Saat palvelusta apua myös budjetointiin 
ja energiankäytön optimointiin.

Plus-palvelu tarjoaa myös asiantuntevan 
energianeuvojan käyttöösi. Hän 
neuvoo sinua palvelun käytössä ja 
hyödyntämisessä, energiankulutuksen 
seurannassa ja analysoinnissa sekä 
antaa energiansäästövinkkejä juuri sinun 
taloyhtiösi tarpeisiin.

Fortumin asiakkaana voit kokeilla 
palvelua maksutta yhden kuukauden ajan.

Fortum tarjoaa SmartLiving -lämmityksen optimointipalvelua 
kaukolämmitteisiin taloyhtiöihin Espoossa, Kauniaisissa 
ja Kirkkonummella. Palvelussa asuntoihin asennetaan 
lämpötilaa ja ilmankosteutta mittaavat langattomat mittarit. 
Lämmitystä ohjataan älykkäästi asuntojen sisälämpötilojen, 
ulkolämpötilaennusteen ja ennustetun lämmitystarpeen 
perusteella.

Laskulla syntyy säästöä
Palvelu lämmittää taloyhtiötä silloin, kun siihen on oikeasti 
tarvetta. Esimerkiksi keväisin voidaan hyödyntää ilmaiseksi 
auringon tuottamaa lämpöä.

Taloyhtiölle hyöty näkyy laskulla merkittävänä lämmitysenergian 
tarpeen vähentymisenä sekä kaukolämmön kiinteän maksun 
pienentymisenä. Keskimääräinen taloyhtiö säästää 10 % 
lämmityskustannuksissa.

Asukkaat arvostavat asuinmukavuutta
Epätasaiset lämpötilat ja heikko sisäilman laatu vähentävät 
asumismukavuutta ja voivat olla jopa haitallisia asukkaiden 

Toivota älykäs lämmitys 
tervetulleeksi taloyhtiöösi!
Teksti: Lotta Laxén   Kuvat: Fortum

Lämmitys on usein taloyhtiön suurin vuosittainen kuluerä. Vanhanaikaisten lämmityksen 
ohjausjärjestelmien takia kaukolämpöä kuluu turhaan ja kustannukset nousevat 
korkeammiksi kuin olisi tarpeen.

terveydelle. Palvelun avulla asuinlämpötilat pysyvät tasaisina, 
asukkaiden toiveet huomioiden. Palvelu lähettää myös 
ilmoituksia poikkeamista. Esimerkiksi mahdolliset ilmanvaihdon 
epäkohdat saadaan ajoissa selville ja korjaustoimenpiteet 
voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan taloyhtiössä.

Asukkaat voivat seurata sovelluksen avulla oman asuntonsa 
lämpötilaa sekä ilmankosteutta. Sovelluksen kautta asukkaat 
voivat myös antaa palautetta taloyhtiön edustajille ja siten 
vaikuttaa entistä paremmin oman asunnon olosuhteisiin.

KIINNOSTUITKO?
fortum.fi/smartliving

LUE LISÄÄ 
fortum.fi/yritysonline

TEKNIIKKA TEKNIIKKA
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Painovoimainen ilmanvaihto ei aina toimi yksinään tarpeeksi 
tehokkaasti, jolloin se tarvitsee tehostusta. Painovoimainen 
ilmanvaihto tarvitsee toimiakseen sekä tuloilmaa että poistohormin, 
joka vetää käytetyn ilman ulos. Jos hormin oma veto ei riitä, 
tarvitaan mekaaninen, tuulella toimiva hormi-imuri. Eskon Oy on 
yhdistänyt poistoilmaputken ja mekaanisen hormi-imurin yhdeksi 
tehokkaaksi tuuletusratkaisuksi.

Uutuustuote VILPE Flex on tehokas, jokaisen katon 
poistoilmatarpeeseen sopiva tuuletusratkaisu. Ratkaisussa 
yhdistyvät VILPE:n poistoilmaputki sekä läpivienti ja Spiroflexin 
ilmanvaihtoimuri. 

VILPE:n poistoilmaputki sopii kaikenlaisten rakennusten 
poistoilmatarpeisiin. Eristetyn poistoilmaputken halkaisija (d) on 
125/160 mm, jolloin imuri (d = 160 mm) sopii lähes suoraan putken 
päähän. Imuri venytetään Eskon Oy:n pajassa putkeen sopivaksi. 
Läpivientimalleista löytyy kaikille katemateriaaleille omansa ja paketti 
on saatavana kaikissa yleisimmissä kattoväreissä. Mekaanisesti 
toimiva ilmanvaihtoimuri tehostaa painovoimaista ilmanvaihtoa tuulen 
voimalla. Imuri on saatavilla sekä galvanoituna että ruostumattomana.

Vähemmän vedon tunnetta oikeanlaisella 
korvausilmaventtiilillä
Toimiva painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee oikeanlaiset 
korvausilmaventtiilit. VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiilit saat 
asennettuna Eskonilta. Venttiili toimii termostaatin avulla, mutta 
sen saa tarvittaessa myös suljettua kokonaan. Ilma virtaa venttiilistä 
ylöspäin, mikä vähentää vedon tunnetta huoneessa.

Wive-korvausilmaventtiili suodattaa tehokkaasti ulkoilmasta 
epäpuhtauksia ja siinä olevan suodattimen vaihto on helppoa. Venttiili 
voidaan asentaa vanhan tilalle tai se voi toimia uutena korvausilman 
reittinä.

Valkoisen korvausilmaventtiilin voi maalata tai tapetoida omaan 
sisustukseen sopivaksi. Pakkaukseen kuuluu myös ulkoseinälle 
asennettava monitoimisäleikkö.

Raikasta ja puhdasta  
ilmaa sisätiloihin
Teksti: Jenni Tommila   Kuvat: Eskon Oy

Vietämme suurimman osan ajasta sisätiloissa, joten 
toimiva ilmanvaihto on elintärkeää ihmisten hyvinvoinnille. 
Se pitää toimiessaan myös rakennukset hyväkuntoisina. 
Ilmanvaihdon tulee olla riittävää ja sisälle tulevan raikkaan 
ilman puhdasta.

OTA YHTEYTTÄ
eskon@eskon.fi

NIBE reHEAT sopii kerrostaloihin ja liikekiinteistöihin, 
joissa on koneellinen poistoilmanvaihto ja vesikiertoinen 
lämmitysjärjestelmä. Kokonaisuus sisältää katolle tai 
ullakolle sijoitettavan lämmöntalteenottoyksikön integroidulla 
lämpöpumpulla, kaukolämmönjakokeskuksen sekä älykkään 
ohjauksen.

Päälämmönlähteenä toimii kaukolämpö, joka varmistaa 
miellyttävät lämpötilat ympäri vuoden. Älykäs automatiikka 
optimoi energiankäyttöä ja tuo portaattoman ilmansäädön, minkä 
ansiosta huoneistoja ei enää lämmitetä liikaa, sisäilma paranee 
ja asumismukavuus kohenee.

Taloyhtiö voi saavuttaa NIBE reHEATin ansiosta jopa 25 
prosentin vuosisäästön lämmityskuluissa. Säästöjen suuruuteen 
vaikuttavat mm. rakennuksen koko, kaukolämmön hinnoittelu ja 
muut parannustoimenpiteet, kuten eristyksen lisääminen sekä 
lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja puhdistus.

Eri paketit eri tarpeisiin
PRO ja PRO PLUS -paketeissa järjestelmää ohjataan ja 
optimoidaan älykkäällä Talotohtori-ohjelmistolla, joka 
myös raportoi kuukausittain talteen otetun energiamäärän, 
sähköenergian käytön ja näistä muodostuvan hyötysuhteen.

Asennusliike sekä asukkaiden edustaja saavat reaaliaikaista 
tietoa järjestelmästä ja mahdollisista toimintahäiriöistä. 
Toimitukseen sisältyy kahden vuoden lisenssi, minkä jälkeen sitä 
voi halutessaan jatkaa. PRO PLUS sisältää lisäksi käyttöveden 
esilämmityksen lämpöpumpulla, jolloin säästöt ovat suuremmat.

Kevyin LIGHT-versio soveltuu esimerkiksi teollisuushallien 
hukkalämmön talteenottoon, jossa yksinkertainen järjestelmän 
ohjaus on riittävä. Ohjaus tapahtuu lämpöpumpun 
ohjauskeskuksesta ulkolämpötilan ja lämpökäyrän mukaan.

Muista! Taloyhtiöt voivat saada ARAn myöntämää energia-
avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin 
korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Hakemukseen tarvitaan 
pätevän suunnittelijan laatima energiatodistus. Tarvittaessa NIBE 
auttaa taloyhtiötä löytämään lähellä olevan energialaskijan, joka 
selvittää edellytykset energia-avustuksen saamiseen. 

Ei enää hukkaan heitettyä lämpöä
Teksti: Emma Suominen   Kuvat: NIBE Energy Systems Oy

Ennen 2000-lukua rakennetuissa taloissa ei ole yleensä poistoilman lämmöntalteenottoa, 
jolloin lämpö pääsee karkaamaan taivaalle. Uusi NIBE reHEAT on tehokas 
lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla taloyhtiö voi pienentää vuosittaisia lämmityskulujaan 
jopa 25 prosenttia.

NIBE REHEAT -JÄRJESTELMÄN 
TOIMITUSSISÄLTÖ
• NIBE AirSite Greenmaster HP, LTO-yksikkö 

integroidulla lämpöpumpulla
• Cetetherm-kaukolämmönjakokeskus
• NIBE UKV -puskurivaraaja
• NIBE AirSite myUpway -etähallintapalvelu  

(LIGHT-paketti)
• Talotohtori-ohjelmisto etäkäytöllä  

(PRO- ja PRO PLUS -paketit)

TUTUSTU
nibe.fi

TEKNIIKKA
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Kerrostalon kaukolämpö maksaa, 
mihin raha kuluu?

Kaukolämmön kulutustietojen analyysi on tarpeen silloin, kun 
kerrostaloyhtiössä halutaan ymmärtää miten paljon ja mihin 
yhtiö käyttää lämmitysenergiaa ja miten oma kerrostalo 
vertautuu muihin saman ikäisiin asuinkiinteistöihin. DNA:n 
älylämmityspalvelu Wattinen voi tuottaa taloyhtiölle 
havainnollisin kuvin ja taulukoin varustetun analyysin.

Mihin lämpöä käytetään?
Kaukolämmön käyttö jakautuu tilojen 
lämmityksen ja veden lämmityksen 
kesken. Joskus tahtoo unohtua, että 
lämmitysenergiasta merkittävä osa kuluu 
sisäilman eli tilojen lämmityksen lisäksi 
veden lämmittämiseen. Vesilaskuhan 
kattaa vain kylmän veden kustannukset.

Kulutustiedoista saadaan selville millä 
prosenttiosuuksilla oma taloyhtiö käyttää 
energiaa tilojen lämmittämiseen ja 
millä veden lämmittämiseen. Wattisen 
tuottaman analyysin esittämästä 
jakaumasta taloyhtiö saa arvokasta tietoa 
verrattaessa ominaiskulutusta muihin 
saman ikäisiin taloihin. Kuvista näkee 
heti, onko kyseisen taloyhtiön kulutus 
korkeammalla vai matalammalla tasolla 
kuin vastaavissa taloyhtiöissä.

Mitä lämmitys maksaa kutakin 
huoneistoa kohden?
Aika harva tietää, paljonko oman 
kerrostaloasunnon lämmitys oikeasti 
maksaa. Lämmityskuluthan yleensä 
sisältyvät hoitovastikkeeseen. 
Wattisen analyysissa eritellään 
yhtiön lämmityskulut per asuinneliö 
ja asuinkuutio. Tästä voidaan 
laskea lämmityksen vuosittainen tai 
kuukausittainen kustannus per huoneisto. 
Tämä voikin olla osakkaille varsin 
valaisevaa tietoa siitä, miten suuri osa 
omasta vastikkeesta kuluu taloyhtiön 
lämmityskulujen kattamiseen.

Taloyhtiön ilmastopäästöt
Kaukolämmön kulutuksen analyysilla 
saadaan havainnollista tietoa oman 
taloyhtiön lämmityksestä aiheutuvista 
ilmastopäästöistä. Pelkkien tonnimäärien 

selkeiden raporttien avulla. Niissä 
näkyy sääkorjattu kulutus verrattuna 4 
aiempaan vuoteen, jolloin on helppo 
havaita säästöjen kehittyminen.

Lisäksi raportista näkee mitä lämpötilaa 
asukkaat keskimäärin haluavat ollessaan 
kotona ja mitä puolestaan nukkumisen 
ajaksi. Tutkimuksethan osoittavat, että 
muutaman asteen pudotus lämpötilassa 
parantaa unta ja Wattisen avulla 
yöajastukset on helppo toteuttaa. Raportti 
myös esittää palvelun toimitustarkkuuden 
eli miten hyvin asukkaiden toivomat 
lämpötilat ja toteutuneet lämpötilat 
vastaavat toisiaan.

Tieto auttaa päätöksissä
Kun tiedät, miten taloyhtiönne käyttää 
energiaa, osaat paremmin tehdä päätöksiä 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Kaukolämmön kulutuksen analyysista saa 
tiedot oikeiden valintojen tekemiseksi 
juuri sinun taloyhtiössäsi. Ja kun 
toimenpiteet on tehty, kulutuksen 
seurantaa tulee toki jatkaa. Wattiselta 
saat sekä laadukkaan analyysin että 
palvelua käyttäessäsi myös hyvän 
raportoinnin.

• Energia- ja vesikustannuksiin kuluu taloyhtiöiden 
hoitokuluista 30–40 % (Motiva).

• Rakennusten lämmittäminen on yksi suurimmista 
ilmastopäästöjen aiheuttajista ja esim. 
pääkaupunkiseudun päästöistä yli puolet aiheutuu 
lämmityksestä (HSY).

• Energiaremontilla voidaan merkittävästi parantaa 
kiinteistön energiatehokkuutta, mutta on myös 
kevyempiä säästöjä tuovia toimenpiteitä kuten:

   • patteriverkoston tasapainotuksen parantaminen
   • älykäs lämmityksen ohjaus
   • vakiopaineventtiilit ja vettä säästävät suihkupäät
   • ikkunoiden ja ovien tiivistäminen

LISÄÄ AIHEESTA
wattinen.fi

Teksti: Mari Lahtinen  Kuvat: DNA Oyj (Wattinen)

sijaan Wattisen analyysissä kerrotaan 
monenko polttomoottoriauton vuotuisia 
päästöjä määrä vastaa ja miten monta 
mäntyä tarvitaan sitomaan kyseisen 
taloyhtiön tuottama hiilimäärä. Analyysi 
kertoo myös, miten paljon 15% 
energiansäästöt vähentäisivät taloyhtiön 
ilmastopäästöjä eli monenko henkilöauton 
vuotuisten päästöjen verran. Mitä 
mukavinta, energiansäästöjen toteutuessa 
taloyhtiö säästää päästöjen lisäksi 
vastaavasti omassa lämmityslaskusssaan.

Miten voisi säästää?
Wattisen analyysin lopussa taloyhtiölle 
on koostettu tietojen perusteella tehtyjä 
havaintoja ja suosituksia. Taloyhtiön 
vahvuudet huomioidaan ja vastaavasti 
listataan kehitysehdotuksia juuri tämän 
yhtiön energiatehokkuuden ja -säästöjen 
parantamiseksi.

Maksuton analyysi
Wattinen tarjoaa maksuttoman 
kaukolämmön kulutustietojen analyysin 
pääkaupunkiseudun kerrostaloyhtiöille, 
joissa on käytössä vesikiertoinen 
patterilämmitys. Analyysiä varten 
tarvitaan vain energiayhtiöltä taloyhtiön 
kulutustiedot. Tutustu verkkosivuihimme 
ja tilaa taloyhtiöllesi oma analyysi 
helpottamaan energiansäästöön liittyviä 
keskustelujanne.

Älylämmityksen raportointi
Analyysin teettänyt taloyhtiö voi havaita, 
että älykäs lämmityksen ohjaus tuottaisi 
yhtiölle toivottuja energiansäästöjä ja 
aiempaa tasaisemman lämmityksen. 
Mikäli taloyhtiössä otetaan käyttöön 
Wattisen älylämmityspalvelu, taloyhtiön 
on helppo seurata kulutusta Wattisen 

HUONEISTO
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Keittiö on arjen  
sujuvuuden mittari
Teksti: Satu Halla  Kuvat: Keittiömaailma

Asumiselta toivotaan arjen sujuvuutta, entistä tehokkaammissa 
neliöissä. Monessa kodissa eri tilat, kuten keittiö ja olohuone, 
yhdistyvät saumattomasti yhteen. Asunnon tilojen onkin 
vastattava muuttuvan arjen tarpeisiin entistä joustavammin.

Erityisesti keittiössä arjen tulisi sujua 
mahdollisimman mutkattomasti. Hyvin 
suunnitellussa keittiössä on tarpeeksi 
tilaa työskennellä ja kaikelle oma 
paikkansa, jotta keittiön olemusta saa 
nopeasti vaihdettua ja rauhoitettua arjen 
eri toimintoja varten.

Samaan aikaan kodeista toivotaan 
tunnelmallisia rauhoittumisen ja 
yhdessäolon paikkoja.

Keittiö, joka muuntautuu arjen  
toimintoihin
Viime kevään poikkeustilanne osoitti, 
että kun kotona vietetään paljon 
aikaa, haastaa se kodin tiloja aivan 
uudella tavalla. Keittiökään ei ole enää 
vain keittiötoimintoja varten. Neljän 
seinän sisällä saattaa olla samaan 
aikaan 1–2 etätyöläistä, muutama 
etäkoululainen sekä töiden rinnalla 
pyörivä arki ruokahuoltoineen. Tällöin 
keittiön on muututtava aamiaispöydästä 
etätyöpisteeksi, mukauduttava 
lounasravintolasta koululaisen läksyjen 
tekoon ja tarjottava tila niin rauhalliseen 
ruokailuhetkeen kuin juhliin.

A la Carten uutuus, Vida-keittiömallisto, 
haastaa perinteisen keittiöasettelun ja vie 
keittiöajattelun askeleen pitemmälle.
– Vida mahdollistaa uudenlaisen 
lähtökohdan, jossa keittiötä ei suunnitella 
ainoastaan keittiötoimintojen mukaan, 
vaan moduulielementeistä voidaan koota 
omaan arkeen sopiva kokonaisuus, ja 
näin huomioida monipuolisesti päivän 
kaikki toiminnot, kertoo A la Carte- ja 
Petra-keittiöitä valmistavan Novart Oy:n 
tuotepäällikkö, sisustusarkkitehti SIO 
Eeva Kokkonen.

Vida-keittiö rakentuu moduuleista, joita 
voi yhdistellä lähes rajattomasti omaan 
arkeen sopivaksi kokonaisuudeksi. 
Huonekalumaiset niemeke ja saareke 
tuovat keittiöön lisää säilytys-, 
työskentely- ja laskutilaa. Kätevä 
kanavamoduuli lisää säilytystilaa myös 
saarekkeen keskelle. Osa keittiöstä 
voidaan suunnitella niin, että tason alla ei 
ole perinteistä alakaappia tai laatikostoja. 
Näin syntynyt saareke muuntautuu 
helposti myös työ- ja ruokapöydäksi.
– Niemekkeen ääressä vietetyn työpäivän 
jälkeen työvälineet voi sujauttaa tason 
alla oleviin vetolaatikoihin, ja viereisestä 
laatikosta löytyvät esimerkiksi värikynät 
ja piirustuspaperit lasten leikkejä varten. 
Erillistä ruokapöytääkään ei välttämättä 
tarvita, sillä saman niemekkeen äärellä 
voidaan sekä kokata että nauttia illallista 
yhdessä, Kokkonen vinkkaa.

HUONEISTO

Kuinka monessa 
kodissa läksyt 

tehdään oikeasti 
omassa huoneessa?



26 27OMATALOYHTIÖ.FI   2020 2020   OMATALOYHTIÖ.FI   

Fiksuilla ratkaisuilla lisää tilaa 
pieneenkin keittiöön
Arjen sujuvuudessa ja keittiön 
toimivuudessa ensisijaisen tärkeää on 
säilytys- ja työskentelytilan määrä. Ja 
sitähän ei koskaan voi olla liikaa.
– Keittiöihin on nykyisin saatavilla useita 
ratkaisuja, jotka parantavat keittiön 
toiminnallisuutta. Oikealla suunnittelulla 
pieneenkin keittiöön saadaan lisää 
säilytystilaa paikkoihin, joita ei 
ensisilmäyksellä tulisi ajatelleeksikaan, 
kertoo Kati Turunen Vantaan Tammiston 
Keittiömaailmasta.

Petra-keittiöiden Size0-sarja 
on hyvä esimerkki pienen tilan 
säilytysratkaisuista. Erilaisilla esiin 

REMONTOI KEITTIÖ TOIMIVAKSI  
PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ
Keittiöremontti paitsi lisää asuinmukavuutta 
myös nostaa asunnon arvoa. Hyvällä 
suunnittelulla keittiöstä saadaan sujuvan 
arjen keskipiste. Paras hetki keittiöremontille 
on putkiremontin yhteydessä. Yhtäaikainen 
remontti säästää kustannuksia. Koska keittiö 
on joka tapauksessa purettava ainakin osittain, 
kannattaa kysyä tarjous myös koko keittiön 
uusimisesta. Keittiöremontin mahdollisuus on 
hyvä ottaa puheeksi ajoissa, kun taloyhtiössä 
suunnitellaan putkiremonttia.

LISÄÄ AIHEESTA
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

vedettävillä pöytäratkaisuilla saadaan 
pöytä- ja työskentelytilaa juuri silloin, kun 
niitä tarvitaan. Keittiön piensäilytyksessä 
apuna ovat puolestaan näppärät 
innovaatiot Peggi ja sokkelilaatikko, 
joiden avulla sopiva säilytyspaikka 
löytyy niin usein kuin harvoin käytetyille 
tavaroille.

Peggi-päätylevyn avulla usein 
käytetyt keittiövälineet esille
Komeron tai kaapin päätyyn asennettavan 
Petran Peggi-päätylevyn avulla kaikkea 
ei tarvitse piilottaa laatikoiden uumeniin. 
Ripusta esille esimerkiksi usein 
käytettävät keittiövälineet. Peggin voi 
asentaa myös vapaalle seinälle.

Sokkelilaatikolla hyödyllistä 
lisätilaa
Keittiön ehkä kekseliäin innovaatio, 
sokkelilaatikko, on oiva paikka pelleille, 
isoille tarjoilulautasille, säilytysrasioille tai 
vaikka kokoon taittuville keittiötikkaille.

Plussa-kaapilla hetkessä 
enemmän pöytätilaa
Pienen keittiön tilaihme on Petran 
Plussa-kaappi. Vedä pyörillä varustettu 
apukaappi esiin ja saat keittiöösi hetkessä 
lisää pöytä- ja työtasotilaa. Plussa-
kaapista löytyy myös ulosvedettävä 
laatikko ja tilava taso astioille ja muille 
tavaroille.

Eikö pienessä keittiössä 
ole tilaa vakituiselle 

pöydälle tai tarvitsetko lisää 
työskentelytilaa? Petran 

Klaffi-kaapista taiot esiin 
pöydän käden käänteessä. 

Klaffi-kaapista löytyy 
myös säilytystilaa hyllyinä, 

lokeroina ja taskuina.
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PARANNUSKOHTEITA TALOYHTIÖN SÄHKÖISTYKSESSÄ

Yhteiset tilat
• Valaisinten vaihto ledeihin
• Porraskäytävän valaistuksen älykäs ohjaus
• Valaisinpisteiden ja pistorasioiden lisäys
• Pesutilojen lattialämmitys
• Kuivaushuoneen lämmitys
• Juureskellarin jäähdytys
• Poistoilmanvaihdon portaaton ohjaus
• Ulko-oven kamera ja sähkölukko

Piha-alue
• Sisäänkäynnin ja kulkuväylien sulanapito
• Kulkuväylien ja katosten valaistus
• Piha-alueen yleis- ja kohdevalaistus
• Grillikatoksen valaistus ja pistorasiat
• Autopaikkojen lämpötolpat ja älykäs ohjaus
• Sähköauton latauspisteet
• Talon julkisivuvalaistus
• Aurinkopaneelit autokatoksen tai talon katolle

Asunnot
• Pistorasioiden ja valopisteiden lisäys
• Lämmittimen pistorasia ja ajastin parvekkeelle
• Valokuitu asuntoon asti
• Sisäverkko laitteiden liittämiseksi
• Ohjelmoitava sähkölukko oveen

AIHEESTA LISÄÄ
löydäsähkömies.fi

Tasoa taloyhtiöön  
sähköistystä parantamalla
Teksti: Kari Heikkilä  Kuvat: Sähköinfo

Asumisen laatu ja turvallisuus, ilmastoystävällinen energiatehokkuus säästöineen, asuntojen 
arvon ja taloyhtiön kiinnostavuuden kasvu. Esimerkiksi näitä voi edistää parantamalla 
sähköistystä. Helpointa on aloittaa pyytämällä sähköurakoitsija paikalle kertomaan parhaat 
ratkaisut ja toteutustavat.

Kerralla toteutettavan kokonaisuuden ei tarvitse olla iso 
vaikuttaakseen ratkaisevasti asumismukavuuteen, toimivuuteen 
ja turvallisuuteen. Oleellista on, että lopputulos nostaa 
sähköistyksen tasoa selkeästi vastaamaan myös tulevaisuuden 
vaatimuksia.

Halvimmat tuotteet ja työmäärän minimointi eivät palvele 
asukkaiden ja omistajien etua. Sen sijaan kohteen 
tarpeet täyttävät, laadukkaat ja pitkäikäiset ratkaisut sekä 
ammattitaitoinen asennus takuineen ovat oikea valinta.

Sähköisen talotekniikan merkitys rakennuksissa ja piha-alueilla 
on kasvanut ja tulee kasvamaan edelleen. Asumismukavuuden 
ja turvallisuuden lisäksi halutaan energiatehokkuutta ja 
arvonnousua. Taloyhtiön yhteisten tilojen lisäksi tärkeitä ovat 
asuntojen tietoliikenneyhteydet, antenniverkko ja sähköistyksen 
riittävyys.

www.löydäsähkömies.fi on sähköistysalan yhteinen verkkopalvelu, 
joka auttaa löytämään ammattitaitoisen sähköasentajan 
lähialueelta. Tavoitteena on parantaa sähköturvallisuutta, 
energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

Kysely: Asukkaat haluavat 
turvallisuutta, säästöjä ja uutta 
tekniikkaa
Mitkä asiat kaipaavat parannusta 
taloyhtiönne sähköistyksessä? Näin kuului 
Omataloyhtiö.fi-kävijöille kohdistettu 
kuukauden kysymys (N=653, 8/2018). 
Vaihtoehtoja oli 12, joista tuli valita kolme 
tärkeintä.

Ylivoimaisen kärkikolmikon muodostivat 
Piha-alueen ja kulkuväylien valaistus, 
Vanhentuneiden sähköasennusten 
korjaaminen ja Kiinteistön yleisen 
energiatehokkuuden parantaminen. 

Seuraavaksi ylsi selkeä neljän tarpeen 
ryhmä: Huoneistojen sähköistyksen 
uusiminen, Pysäköintialueen lämpötolppien 
toiminta, Aurinkosähköpaneelien asennus 
katolle ja Sähköautojen latauspisteiden 
lisääminen.

Miten edetä?
Asukkaan on hyvä saattaa sähköistystä 
koskevat parannustoiveensa isännöitsijän 
tietoon. Hän tuntee kiinteistön 
ja asukkaiden mahdolliset muut 
sähköistystarpeet ja keskustelee tarvittaessa 
hallituksen kanssa töiden toteuttamisesta.

Verkossa Löydä sähkömies -sivustolla on 
runsaasti tietoa sähköistysratkaisuista. 
Siellä on myös hakupalvelu, josta on helppo 
löytää ammattilainen toteuttamaan niin isot 
saneeraukset kuin pienemmätkin remontit.

Lain mukaan kiinteistön 
sähköjärjestelmä 

on pääsääntöisesti 
taloyhtiön vastuulla. Jos 

sähkötöiden tilaus jää 
asukkaan tehtäväksi, 
tulee varmistaa, että 

tekijäksi valitaan 
asianmukaiset oikeudet 

omaava sähköurakoitsija.

Antaako sähkötöiden odottaa linjasaneerausta, julkisivuremonttia 
tai piharakennusprojektia? Vai pitäisikö sittenkin ottaa 
sähköurakoitsija jo nyt korjaamaan rikkoutuneet pistorasiat 
ja tekemään muutama muu asennus? Tuttuja pohdintoja 
isännöitsijälle ja taloyhtiöiden hallitukselle.

Tehtäessä isoja korjaus- tai muutostöitä, kannattaa niihin aina 
liittää sähköistys ja nostaa se vastaamaan nykyisiä ja tulevia 
tarpeita. Tällöin lähdetään liikkeelle yleensä tarvekartoituksesta. 
Sen pohjalta sähkösuunnittelija tai -urakoitsija laatii 
sähkösuunnitelman, piirustukset toteutusta varten ja 
kustannusarvion. Sähköurakoitsijan tehtäviä ovat hankinnat, 
asennukset ja dokumentaatio.

Sähköurakoitsijalta näkemys ratkaisuista
Jos muita hankkeita ei ole vireillä, kannattaa sähköistykseen 
liittyvät tarpeet täyttää samoin tein erillisenä projektina suoraan 
sähköurakoitsijan kanssa. Käynti paikalla antaa hänelle kuvan 
tarvittavista ratkaisuista, joita löytyy ammattilaisten laajasta 
sähkötarvikevalikoimasta. Hänen esityksensä pohjalta voi 
pyytää projektille kustannusarvion tai tarjouksen päätöksenteon 
pohjaksi.

TEKNIIKKA
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Sähköauton latausjärjestelmien 
suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät 
asiaan perehtymistä, mutta se ei suinkaan 
ole mahdoton tehtävä. On vain otettava 
huomioon, paljonko kapasiteettia 
liittymässä on käytettäväksi autojen 
lataamiseen, miten käyttöoikeudet jaetaan 
ja miten asiakkaita laskutetaan. On myös 
katsottava tulevaisuuteen ja mietittävä 
sähköautojen latausjärjestelmän 
laajennettavuutta, sillä sähköautojen 
määrät kasvavat tulevaisuudessa. Toimiala 
analyytikoiden mukaan sähköautojen 
markkinaosuus globaalisti on yli 50 
prosenttia vuonna 2040 ja vuosi 2020 on 
käännekohta sähköautojen käytössä.

Riittävätkö tehot eli saako ladata 
lämmitystolpasta?
Lämmitystolpat mielletään hyvin usein 
sähköautojen lataukseen soveltuvaksi. 
Periaatteessa tavallisesta pistorasiasta 
pystyy lataamaan sähköautoa, mutta 
siinä piilevä vaara, vähäinen kapasiteetti, 
hitaus ja enne kaikkea kulutuksen 
laskutettavuus haittaavat suuresti. 
Vakuutusyhtiöiden suojeluohje neuvoo 
tarkastuttamaan olemassa olevien 
asennusten soveltuvuudesta sähköauton 
lataukseen, ja pyydettäessä tarkastuksesta 
on esitettävä vielä kirjallinen todistus.

Sähköteknisen alan standardien mukaan 
peruspistokkeesta tehtävä lataus on 
rajattava 8 ampeerin virtaan, mikä 
tarkoittaa alle 2 kilowattia tunnissa. Jos 
tätä vertaa keskimääräisen sähköauton 
tehonkulutukseen, joka on noin 20 
kilowattia 100 kilometrillä, ei esimerkiksi 
lämmitystolpasta pysty sähköautoa 
tehokkaasti lataamaan. Lämmitystolppien 
varaan ei siis kannata missään 

Tämä ongelma on ratkaistavissa helposti 
ABB:n Terra AC -latausjärjestelmän 
avulla. Järjestelmän jokaista latausrasiaa 
voidaan käyttää tunnistautumalla RFID-
tunnisteella (eli tägi) tai puhelimeen 
ladattavalla sovelluksella. Näin saadaan 
sähkön käyttö kohdistettua juuri oikealle 
käyttäjälle toteutuneen kulutuksen 
mukaan.

Uskallammeko investoida vielä?
Latausjärjestelmäprojekti on tyypillisesti 
sähköasennusurakka, jonka toteutuksessa 
tulee ratkaista kustannustehokkaasti 
kolme keskeistä osa-aluetta: kapasiteetti, 
latauksen valvonta sekä erityisesti 
laajennettavuus tulevaisuudessa. 
Kaivuu- ja rakennustyöt ovat yksi 
suuri kustannuserä latauspisteitä 
rakennettaessa. Riippumatta 
latausjärjestelmän tehokkuudesta, 
rakennustöiden menoerä ei suuresti 
muutu ja siksi on hyvä harkita heti 
riittävän suuren järjestelmän hankkimista.

ABB maailman johtavana kestävän 
liikenteen ratkaisuja kehittävänä yhtiönä 
ottanut jälleen yhden merkittävän 
askeleen edistääkseen sähköisen 
liikenteen vallankumousta seuraavan 
vuosikymmenen aikana Terra AC 
-latausasemalla. Sen älykkäät toiminnot 
tarkoittavat optimaalista ajoneuvojen 
lataamista nyt ja myös tulevaisuudessa. 
Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden 
paras AC-latausasema edustaa juuri 
sitä huippulaatua, jota odotetaan 
maailman johtavalta sähköajoneuvojen 
latausasemien valmistajalta.

LISÄTIETOJA
abb.fi

Ratkaisuja sähköauton 
lataukseen taloyhtiöissä
Teksti: Sari Nieminen  Kuvat: ABB

Hiilineutraaliin Suomeen 2035 mennessä pyrittäessä, on sähköautoilla suuri 
merkitys. Sähköautojen määrä tulee lisääntymään, latauspaikkojen tarve kasvaa 
ja näin ”polttoaineen jakelu” siirtyy parkkipaikoille ja pihoille. Taloyhtiöillä on siis 
korkea aika varautua tilanteeseen asianmukaisilla, laajennettavilla sähköauton 
latausjärjestelmillä.

MUISTILISTA ONNISTUNEESEEN 
LATAUSJÄRJESTELMÄÄN
• Pääkeskuksen riittävä kapasiteetti
• Tarvitaanko sähköautojen latausjärjestelmään 

mahdollisesti kuormanhallinnan ominaisuuksia
• Pitääkö sähköliittymä uusia tai päivittää
• Miten latauspisteiden rakentamisesta 

veloitetaan osakkaita
• Miten latauspisteen käyttö laskutetaan
• Miten latauksesta raportoidaan
• Montako latauspistettä tarvitaan
• Miten huomioidaan laajennusvaraukset
• Miten latausjärjestelmään tunnistaudutaan

TEKNIIKKA
tapauksessa laskea sähköautojen latausta 
taloyhtiöissä.

Aluksi taloyhtiössä on hyvä selvittää 
nykyisen sähköistyksen soveltuvuus ja 
riittävyys. Lähtökohtaisesti sähköauton 
lataus on turvallista vain sille tarkoitetulla 
latauspisteellä. On muistettava, 
että lataus kuormittaa pistorasioita 
pitkäkestoisesti ja tehot ovat myös suuria.

ABB on kehittänyt uuden Terra AC 
-latausaseman, joka soveltuu kaiken 
kokoisten taloyhtiöiden tarpeisiin. 
Latausyksikköä on saatavilla erillisellä 
asennusjalustalla, johon voidaan asentaa 
joko yksi tai kaksi paikkaa. Kahden 
paikan asennuksella asennuskustannukset 
pienenevät entisestään. Terra AC 
-latausasema voidaan asentaa myös 
seinälle.

ABB:n Terra 20 kW DC-latausasema 
on kustannustehokas multi-
standardiratkaisu, joka ei vaadi 
suuritehoista sähköliittymää. Terra-
laturi on helppo asentaa erilaisiin 
käyttöympäristöihin tai minkä tahansa 
käytössä olevan hitaan AC-latausverkoston 
rinnalle. Se lataa sähköauton 30–120 
minuutissa.

Taloyhtiön osakkaiden 
yhdenvertaisuus kustannuksissa
Sähköauton lataaminen ei ole aivan sama 
asia kuin auton lämmittäminen sähköllä 
talvisin. Täyssähköisen auton lataaminen 
nostaa sähkönkulutusta tyypillisesti 
noin 40-60 euroa kuukaudessa ja koska 
auton lataaminen on tankkaamista, on 
mietittävä, miten kustannukset saadaan 
kohdistettua oikein asukkaiden kesken.



TUTUSTU
yale.fi
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Miksi rivitaloyhtiö hankki 
älylukot?
Teksti: Ellinoora Riihiluoma  Kuvat: Abloy

Kun espoolaisessa rivitaloyhtiössä alettiin suunnitella vanhan lukitusjärjestelmän vaihtoa, oli 
yhdellä satunnaisella rautakauppakäynnillä lopputuloksen kannalta suuri merkitys.

Kun espoolaisessa rivitalokohteessa alettiin suunnitella 
vanhan lukitusjärjestelmän vaihtoa, oli yhdellä satunnaisella 
rautakauppareissulla lopputuloksen kannalta suuri merkitys. Silloin 
taloyhtiön hallituksen jäsen Juha Sääskilahti törmäsi uudenlaiseen 
älylukkoratkaisuun, joka herätti heti kiinnostuksen. Tarkemmalla 
tutustumisella selvisi, että kyseessä oli Abloy-tuoteperheeseen 
kuuluva Yale Doorman -älylukko, jossa oli juuri niitä ominaisuuksia, 
joita espoolaisen taloyhtiön hallitus oli etsinyt. Lisäksi hinta oli 
kilpailukykyinen perinteisten mekaanisten järjestelmien rinnalla.
– Yrityksissä ja suuremmissa taloyhtiöissä on jo pitkään ollut 
sähkölukkoja, mutta pienemmän rivitalokohteen näkökulmasta 
haasteena ovat kalliit hallinnointijärjestelmät ja kaapelointi. Yale 
Doorman -älylukossa ei tätä ongelmaa ole, Sääskilahti kertoo.

Kun taloyhtiön hallitus esitteli älylukon ja muut lukkovaihtoehdot 
yhtiökokouksessa, suurin osa asukkaista oli kiinnostunut älylukosta. 
Lopulta päädyttiin hybridiratkaisuun, jossa seitsemän asuntoa valitsi 
Yale Doorman -älylukon ja kolme perinteisen mekaanisen lukon. 
Lukkojen asennuksesta vastanneelle Lukko-Tiimi Oy:lle kyseessä oli 
ensimmäinen urakka, jossa taloyhtiöön asennettiin samalla kertaa sekä 
älylukot että perinteiset mekaaniset Abloy Sento -lukot.
– Tämä on todella hyvä ja onnistunut esimerkki lukituksen 
uudentyyppisestä kokonaisratkaisusta, jossa osakas voi valita joko 
laadukkaan mekaanisen lukon tai pienellä lisäpanostuksella kulkemista 
helpottavat älylukot. Molemmissa vaihtoehdoissa taloyhtiön tarpeet on 
huomioitu alusta asti, Lukko-Tiimi Oy:n yrittäjä Juha Koivu kertoo.

HUONEISTO

eikä uudelleensarjoituksia tarvita, vaan 
tunnisteiden poistaminen järjestelmästä 
ja uusien luominen on helppoa tehdä itse.

Avaimettomuus tekee asukkaiden 
arjesta helppoa
Taloyhtiön hallituksessa istuva Juha 
Sääskilahti on kokenut älylukon hyödyt 
myös asukkaana. Avaimettomuus on 
helpottanut arkea, kun avaimia ei tarvitse 
enää muistaa ottaa mukaan töihin tai 
ulos lähtiessään. Kun hävinneen avaimen 
voi itse poistaa lukolta, voi luottaa siihen 
ettei avaimia päädy ulkopuolisten käsiin.

Myös väliaikaiselle kulkukoodille on ollut 
tarvetta.
– Oli todella kätevää, kun pystyttiin 
antamaan remonttimiehelle väliaikainen 
koodi, jolla hän pääsi kulkemaan 

Älylukko on todella  
hyvä ratkaisu etenkin  

taloyhtiöille, joilla ei  
ole omaa huoltoyhtiötä.

Juha Koivu
Lukko-Tiimi Oy

Itsenäisesti hallittava 
Yale Doorman -älylukko 
vastaa rivitaloyhtiön 
tarpeisiin.

asuntoon koko remontin ajan. Remontin 
jälkeen poistettiin koodi helposti käytöstä, 
Sääskilahti kertoo.

Turvallisuuden lisäksi esille nousee 
itsenäinen hallinta ja helppokäyttöisyys, 
jonka merkitys korostuu etenkin 
lapsiperheissä.
– Siinä missä vanha mekaanisen lukon 
avaamiseen eivät 5-vuotiaan sormivoimat 
riittäneet, on älylukko lapselle todella 
helppo käyttää, eikä tarvitse pelätä, että 
lapsi hukkaa koulumatkalla avaimen. 
Parasta älylukossa on avaimettomuuden 
huolettomuus ja se, että se on kokonaan 
omassa hallinnassa, Sääskilahti kiteyttää.

Älylukko sujuvoittaa taloyhtiön 
työtä
Lukko-Tiimin Juha Koivun mukaan Yale 
Doorman soveltuukin rivitaloyhtiöihin yhtä 
hyvin kuin omakotitaloihin. Taloyhtiön 
näkökulmasta älylukon suurimmat hyödyt 
ovat avaimettomuus ja helppo hallinta. 
Älylukko poistaa hankalasti järjestettävän 
ja ylläpidettävän ovenavauspalvelun 
tarpeen, kun kotioven saa tarvittaessa 
aina koodilla auki.

Jos huoltoa tarvitaan, huoltohenkilölle 
voidaan antaa väliaikainen kulkutunniste 
tai -koodi, joka on voimassa halutun ajan. 
Asukkaan ei siis tarvitse olla paikalla 
odottamassa, eikä avaimien luovutuksesta 
tarvitse huolehtia. Kulkutunnisteen 
hävitessä tai asukkaan vaihtuessa 
lukkoliikettä ei tarvitse kutsua paikalle, 
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Vantaan Vaaralassa sijaitseva asunto-osakeyhtiö Vackerås sai 
vuoden 2019 lopulla uuden katon. Taloyhtiöön kuuluu erillinen 
omakotitalo sekä 1990-luvun alussa valmistunut viiden 
huoneiston kaksikerroksinen rivitalo. Ruukki toimitti taloyhtiön 
rakennuksiin uudet katot kokonaistoimituksena.
– Koska alkuperäiset katot olivat tulleet ulkonäöllisesti 
elinkaarensa päähän, päätimme vaihtaa katot kaikkiin asuin- 
ja varastorakennuksiin sekä autokatokseen, kertoo taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Kari Itäniemi.

Vesikaton lisäksi uusittiin vesikourut ja syöksyputket, 
kattoturvatuotteet ja kattojen alusrakenteet. Ruukin 
kokonaistoimitukseen kuului myös vanhan katon purku ja 
poisvienti.

Osaaja kampittaa haasteet
Taloyhtiössä kattoremonttiin valmistauduttiin hyvin, pari vuotta 
ennen saneerauksen alkua, jolloin Ruukki mittasi katon ja heiltä 
pyydettiin tarjous.

– Ruukki oli alusta alkaen kiinnostunut projektista ja siitä, miten 
asiakkaan toiveet ratkaistaan. Ruukki on tunnettu ja luotettava 
toimija ja siltä saatu tarjous oli paras, Kari Itäniemi kertoo 
Ruukin valintaan johtaneista syistä.

Taloyhtiö sijaitsee rinnetontilla, jossa tila on käytetty tehokkaasti. 
Kari Itäniemi epäilee haastavan tontin johtaneen siihen, että 
moni alussa mukana ollut yritys vetäytyi tarjouskilpailusta.

Kokonaispaketilla huoleton projekti
Uuden katon asennus kuului Ruukin kokonaispakettiin, johon 
kuuluu takuu sekä tuotteelle että asennukselle. Taloyhtiön 
hallitukseen kuuluva Peter Fahnström kertoo kattoasennuksen 
tuotteineen olleen ainoa varteenotettava vaihtoehto. 
– Jos pyrkii säästämään vaikkapa ostamalla asennuksen erikseen, 
niin siinä on niin monta tekijää, jotka voivat myöhästyttää ja 
mutkistaa projektia, arpapeliä siis.

Vackerås  
kaunistautui uudella katolla

Kattoremontin kilpailuttaminen on tarkkaa ja työlästäkin puuhaa. Vackråsin taloyhtiössä 
haasteellinen tontti karsi osan tarjoajista jo alkumetreillä. Ruukilla ei kaihdettu tiukkaakaan 
tonttia ja kattotarjous oli kaiken kattava kokonaispaketti.

Teksti: Tapani Tuominen  Kuvat: Petri Mäkelä

Pohjatyöt perusta Ruukin laatukatolle
Näyttävän katteen alle tehdään useita työvaihetta, jotka tekevät 
Ruukin katosta markkinoiden luotetuimman, korkealaatuisen 
rakennuksen suojan. Kun vanha katto on purettu, rakenteet 
tuuletetaan purkamalla umpinainen kattorakenne sekä räystäältä 
että harjalta. Vanha aluskate poistetaan kokonaisuudessaan tai 
sen verran kuin rakenteiden tuuletus vaatii. 

Ruukin 
kokonaiskattotoimitukseen 

kuuluvat myös 
kattoturvatuotteet. 

Turvatikkaissa on otetta 
parantava pinta, jolloin 

hanska ei hellitä tai 
kumisaapas lipeä.

– Koko projektiin, vanhan katon 
purkamisesta uuden valmistumiseen 
kului alle kolme viikkoa. Kaikki mitä on 
luvattu, on Ruukki myös tehnyt, kehuu 
Kari Itäniemi.

Korkea laatu ja ammattitaitoiset asentajat 
saavat myös kiitosta.
– Asentajat olivat hyvin huomaavaisia ja 
ystävällisiä, lisää Peter Fahnström.
– Voin suositella Ruukin tuotteita ja 
asennusta taloyhtiöille; napakka suoritus 
alusta loppuun, kehuu Kari Itäniemi.

Ruukin toimitus
• Vanhan katon purku ja poisvienti
• Uuden katon asennus
• Uusi kate: Tiilikainen, väri: musta (RR 33)
• Listat
• Vesikourut ja syöksyputket
• Kattoturvatuotteet, lumiesteet, tikkaat
• Aluskatteet, ruoteet, otsalaudat 
• Hyvä palvelu

Ruukki rakentaa kattoon myös uudet palokatkorakenteet ja 
lisää palovillan katon korotuskohtiin sekä suojakäsittelee 
kaikki puurakenteet. Aluskatteena käytetään Rankka-merkkistä 
katetta. Jotta kattoon saadaan suora pinta, käytettään 
teräksisiä saneerauskiinnikkeitä, jotka takaavat suoran katon 
myös tulevaisuudessa. Ruoteena Ruukki käyttää tuulettuvaa 
teräsruodetta, ja katon kruunaan pitkän takuuajan teräskate. 
Voilà! 

LISÄÄ AIHEESTA
ruukki.fi

JULKISIVU
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tai vaihtoehtoisesti uusia. Espoossa 
parvekkeiden uusiminen lisäsi niiden 
käyttöikää huomattavasti.

Osassa Everstinkujan 
kerrostaloparvekkeista oli jo ennestään 
asukkaiden itse eri toimittajilta hankkimia 
lasituksia. Tehdyn remontin myötä 
kaikissa parvekkeissa on nyt samanlaiset 
lasitusratkaisut, jolloin myös taloyhtiön 
julkisivu yhdenmukaistui. Lasituksen 
ansiosta asukkaat saivat parvekkeesta 
olohuoneen jatkeen, jossa on mukava 
viettää aikaa varhaisesta keväästä aina 
pitkälle syksyyn. Parveketta voi myös 
sisustaa huoletta, sillä se on säältä 
suojassa.

KIINNOSTUITKO?
lumon.fi

Kerrostaloparvekkeet tulleet 
tiensä päähän?
Teksti: Mervi Salonen   Kuvat: Lumon Oy

Espoon Perkkaalla sijaitseva, v. 1971 rakennettu elementtirakenteinen kerrostalo koki 
vuonna 2019 laajamittaisen parvekeremontin, jossa vanhat parvekkeet purettiin pois ja 
tilalle asennettiin betonielementeistä uudet, aikaisempaa syvemmät parvekkeet. Myös 
parvekkeiden takaseinän paneloinnit ja eristykset uusittiin. 

Vanhat parvekkeet 
purettiin ja tilalle 
asennettiin 
betonielementeistä 
80 senttiä 
aikaisempaa 
syvemmät 
parvekkeet.

JULKISIVU

Everstinkujan kahdeksankerroksisessa 
kohteessa uusittavia parvekkeita oli 
yhteensä 64. Remontti käynnistyi 
helmi-maaliskuun vaihteessa ja 
uudet parvekkeet lasituksineen olivat 
asukkaiden täysimittaisessa käytössä 
kesäkuun lopussa. Remontin toteutti 
korjausrakentamiseen erikoistunut Consti 
yhteistyössä parvekelasitukset kohteeseen 
toimittaneen Lumonin kanssa.

Constin ja Lumonin yhteistyökonsepti 
takaa sujuvan ja nopean projektin 
läpiviennin sekä mahdollistaa 
parvekkeiden käyttöönoton 
parhaimmillaan jopa kaksi kuukautta 
normaalia toimintatapaa aiemmin.
– Yleinen käytäntö on, että vasta uusien 
parveke-elementtien ollessa paikoillaan 
päästään mittaamaan parvekkeen 
koko ja pystytään tilaamaan tarvittavat 
parvekelasitukset. Tässä toimintatavassa 
hukataan paljon aikaa. Olemme 
kehittäneet Lumonin kanssa uudenlaisen 
konseptin, joka nopeuttaa työmaan 
läpimenoaikaa ja asukkaat saavat 
huomattavasti nopeammin parvekkeen 
käyttöönsä. Toteutamme Lumonin kanssa 
vuosittain useita kohteita tavalla, jossa 
he ovat tilanneet tarvittavat lasit ja muut 
materiaalit jo hyvissä ajoin ennen kuin 
me olemme saaneet asennettua parveke-
elementit paikoilleen, Everstinkuja 5:n 
työmaavastaavana toiminut Mikko-Ville 
Heikkilä Constilta valottaa.

Miten tämä sitten käytännössä 
toteutuu?
– Constilla on projektikohtaisesti 
olemassa kohteessa käytettäville 
parveke-elementeille tietyt koot, jonka 
mukaan pystymme tilaamaan tarvittavat 
tuotteet oikeilla mitoilla heti projektin 
alkuvaiheessa. Näin tavara on tontilla 
valmiina asennettavaksi heti, kun 
parveke-elementit ovat paikoillaan, 
Lumonin projektipäällikko Petri Nilsson 
kertoo.

Tämä vaatii tarkkaa ja huolellista työtä, 
sillä asennusvaiheessa elementtien tulee 
pysyä määriteltyjen toleranssien sisällä. 
Näin mittatilatut lasit istuvat täydellisesti 
parvekkeisiin ilman näkyviä kiinnityksiä.

Nilsson sanoo, että projektit ovat olleet 
onnistuneita ja lisänneet asukkaiden 
tyytyväisyyttä erityisesti lyhentyneen 
remontin läpivientiajan vuoksi.

Lisää tilaa ja käyttökelpoisuutta 
parvekkeille
Everstinkujan asukkaat saivat remontin 
myötä myös enemmän parvekeneliöitä 
sekä näkymän aikaisemman yhden sivun 
sijaan kahdelle tai kolmelle sivulle. 
Samalla parvekkeiden valoisuus ja 
avaruudentunne kasvoi.
– Kohteeseen asennettiin 80 senttiä 
syvemmät parvekkeet, joten lisäneliöiden 
ansiosta parvekkeista tuli myös 
käytännöllisemmät. Lisäksi nykyaikaisissa 
elementeissä on valmiiksi suunniteltu 
muun muassa vedenpoisto, Heikkilä 
kertaa ja jatkaa, että käytännössä 
1960–70-lukujen kerrostaloyhtiöissä 
parvekkeiden käyttöikä on tullut tiensä 
päähän. Ne pitää joko peruskorjata 
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön varautumistutkimukset 
osoittavat vuodesta toiseen, että mitä nuorempi ja mitä 
kaupunkilaisempi on kyseessä, sitä vieraampaa häiriötilanteisiin 
varautuminen on. Monet nuoret kaupunkilaiset luottavat, että 
alakerran lähikauppaan pääsee 24/7.

Mutta aina kauppaan ei pääse. Syynä voi olla oma sairastuminen 
tai tapaturma, tai syy voi olla jotain aivan muuta. Myrsky voi 
aiheuttaa pitkittyneen sähkökatkon tai häiriö liikenneyhteyksissä, 
elintarvikkeiden jakelussa tai maksujärjestelmissä voi pitää 
kaupat kiinni. Ruokakaappeja ei koskaan saisi päästää ihan 
tyhjiksi.

Oletko kuullut 72 tunnin varautumissuosituksesta?
Jokaisen kotitalouden pitäisi olla varautunut pärjäämään 
häiriötilanteessa vähintään 72 tuntia eli kolme vuorokautta ilman 
ulkopuolista apua. Pitkittyneet sähkökatkot ja vedenjakelun 
häiriöt ovat mahdollisia koska vaan ja missä vaan.
Mitä paremmin olemme varautuneet häiriötilanteisiin, sitä 
helpommalla oma perhe selviää ja sitä enemmän viranomaisille 
jää aikaa auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia, joille 
varautuminen on vaikeaa tai mahdotonta.

Miksi kaikilla pitäisi olla ämpäri?
Entä jos hanasta ei yhtäkkiä tulisikaan vettä, kuinka paljon 
juomavettä sinulla on kotona varalla? Miten keittäisit kahvit? 
Mitä lemmikit joisivat?

Kaikilla olisi hyvä olla aina varalla ainakin muutama litra 
pullovettä tällaisia tilanteita varten.

Jos vesikatkos kestää pitkään, vesilaitos järjestää kyllä 
väliaikaisia vedenjakelupisteitä, mutta millä sinä hakisit sieltä 
vettä? Toivottavasti kotoasi löytyy tällaisia tilanteita varten 
puhdas kanisteri tai kannellinen ämpäri. Ja nimenomaan puhdas, 
sillä jos vettä ei tule, et pysty enää puhdistamaan sitä.

Sanna Räsänen, viestinnän asiantuntija
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
www.spek.fi

Varautumisen merkitys on  
taas muistunut mieliin
Kotivara on asia, jota moni tuli ajatelleeksi 
ehkä elämänsä ensimmäistä kertaa, kun 
koronavirus alkoi rajoittaa elämäämme 
keväällä 2020. Löytyykö kaapista mitään, 
jos ylimääräisten kontaktien välttämiseksi 
kauppaan ei olekaan suositeltavaa mennä 
ihan joka päivä?

Pärjäisitkö omin 
avuin 72 tuntia? Lue 
varautumissuositus 

kotitalouksille 
72tuntia.fi

JULKISIVU

OTA YHTEYTTÄ
lumon.fi
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Lasitettu parveke on sijoitus taloyhtiön tulevaisuuteen
Parvekelasit ovat pitkäaikainen ja kustannustehokas sijoitus. 
Hyödyt niin asukkaan kuin kiinteistönkin kannalta ovat selkeät: 
lasitettu parveke suojaa parvekkeen rakenteita pidentäen samalla 
remonttiväliä ja säästää energiaa. Parhaat hyödyt kiinteistön 
kannalta saadaan lasittamalla koko julkisivu kerralla. Näin 
parvekerakenteet ovat parhaiten suojattu.

Lumon parvekelasitus on taloyhtiöiden varma valinta. Lumonilla 
tuotekehitys, suunnittelu, myynti, valmistus ja asennus ovat 
kaikki saman katon alla, eivätkä yli miljoona tyytyväistä asiakasta 
maailmanlaajuisesti voi olla väärässä: Lumon parvekelasit ovat 
luotettava ja laadukas valinta.

Lumon takaa huoltamilleen lasitusjärjestelmille viiden 
vuoden käyttöturvan koskien huollon yhteydessä vaihdettuja 
ja alkuperäisiä komponentteja ja järjestelmän toimivuutta. 
Taloyhtiön parvekelasien säännöllinen huolto ja takuukäytäntö 
takaavat, että lasitukset pysyvät ehjinä ja turvallisina koko niiden 
käyttöiän.

OTA YHTEYTTÄ
lumon.fi

KOLUMNI
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Miten kattoremontista saadaan 
kaikki hyöty irti?
Teksti: Jenni Tommila  Kuvat: BMI Ormax

Katto on tärkeä suoja talon rakenteille sekä se vaikuttaa talon ulkonäköön huomattavasti. 
Laadukas katto on pitkäikäinen, nostaen samalla talon arvoa. Katon käyttöikä vaihtelee 
kattotyypistä ja materiaalista riippuen keskimäärin 30-50 vuoden välillä. Vanha katto on hyvä 
uusia jo ennen, kuin vahinkoja alkaa ilmetä.

JULKISIVU

TUTUSTU
bmigroup.com/fi

Ormax EVO –tiilikatolle on helppo 
asentaa integroidut aurinkopaneelit 
myös jälkikäteen: katon ruodejako on 
suoraan paneeleille sopiva. Kattotiiliä 
poistetaan aurinkopaneeleiden 
vaatiman tilan verran ja paneelit 
asennetaan tiilien tilalle. Integroitujen 
aurinkopaneeleiden määrää voi näin myös 
lisätä tarvittaessa myöhemmin. Näin 
pystytään ensin seuraamaan taloyhtiön 
sähkönkulutusta muutaman vuoden 
ajan ja sitten tarvittaessa kasvattamaan 
aurinkopaneelien määrää sen jälkeen.

Aurinkopaneeleja asennettaessa tulee 
huomioida, että kaikilla aurinkopaneeleja 
käsittelevillä on asianmukainen koulutus. 
Kaikkia asianmukaisia terveys- ja 
turvallisuusmääräyksiä on noudatettava 
sekä korkeilla paikoilla työskenneltäessä 
tulee noudattaa turvallisuusohjeita.

Mikäli vanhan katon kunto vähänkin arveluttaa, ei remonttia 
kannata lykätä pidemmälle piilevien kosteusvuotoriskien vuoksi. 
Taloyhtiössä huoltoyhtiö voi suorittaa katon vuositarkastuksen, 
mutta korjaustöissä kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. 
Katon asentaminen vaatii ammattitaitoa ja tarkkuutta varsinkin, 
kun korjataan vanhaa kattoa. Vanhan katon kanssa ei aina voi 
tietää, mitä rakenteista purettaessa paljastuu.

Ammattilaisen tekemä kuntoarvio antaa perusteellisen tiedon 
katon kunnosta ja samalla saadaan tieto, miten kyseinen katto 
kannattaa remontoida. BMI Ormaxin valtuutetut kattoasentajat 
ovat luotettava ja turvallinen valinta asiantuntijaa haettaessa.

Luonnonmukainen tiilikatto on kestävä valinta
Suomalainen laattakattotiili Ormax EVO on kehitetty pohjolan 
vaativiin ilmasto-olosuhteisiin. EVO on linjakas ja kestävä 
tiilikate, joka lukkiutuu tiiviisti paikoilleen ja pysyy vakaasti 
katolla kaikissa sääolosuhteissa. Tiilikatto on äänetön ja sen alla 
on viihtyisää asua myös myrskyn vihmoessa ulkona. Tiilikatolla 
on myös lämpöä eristävä vaikutus, eikä yläkerran sisälämpötila 
pääse nousemaan epämiellyttävän korkeaksi.

Iätön ja ajaton tiilikatto on klassinen valinta ja aina muodissa. 
Tiilikatto sopii puutalojen kuin kivitalojenkin ilmeeseen. 

Pitkäikäisen materiaalin valinta edustaa elinkaaritietoista 
ajattelua. Oikein asennettuna tiilikatto kestää jopa 70 vuotta.

Taloyhtiön katosta energianlähde aurinkopaneelien 
avulla
Taloyhtiön sähkönkulutukseen voidaan hankkia säästöjä 
esimerkiksi aurinkopaneeleilla. Perinteisten, vesikatteen päälle 
asennettavien aurinkopaneelien vaihtoehdoksi löytyvät nykyään 
myös uudenlaiset, kattoon integroitavat aurinkopaneelit.

Perinteisesti aurinkopaneelit ovat olleet hyvinkin silmiinpistäviä 
elementtejä, jotka erottuvat esimerkiksi rivitalojen kattopinnasta 
turhankin selkeästi. Kattoon integroidut aurinkopaneelit ovat 
toimiva vaihtoehto taloyhtiöille, jotka arvostavat ekologisia 
ratkaisuja ja haluavat säilyttää talon arkkitehtuurin.

BMI:n Ormax EVO Aurinkokatossa aurinkopaneelit ovat osa 
vesikatetta ja kattokokonaisuutta. Ne eivät ole ylimääräinen 
varsinaisen katon päälle tuleva lisävaruste teknisesti tai 
taloudellisessa mielessä. Ormax Evo Aurinkokattoja päästiin 
ihastelemaan Tuusulan asuntomessuilla. Tiilikatto oli muutenkin 
messurakentajien suosiossa, kun joka 4. taloon oli valittu Ormax 
EVO -tiilikate.

Integroidut 
aurinkopaneelit  

voidaan asentaa myös 
jälkikäteen.
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Kotimainen viherkatto 
kierrätysmateriaaleista
Teksti ja kuvat: Hannele Laitinen ja Risto Lemola

Tampereen yliopiston kävelykatos Kalevantiellä 
(2019) 
Tampereen yliopiston keskustakampukselle Kalevantien 
alikulkukäytävän katoksen ylle perustettiin viherkatto. Tämä 
viherkatto rakennettiin osana Tampereen yliopiston ja Suomen 
Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteistä Kampusluonto-hanketta, jossa 
kehitetään keskustakampuksen biodiversiteettiä eli luonnon 
monimuotoisuutta.

Viherkatolle sekä hankkeen niityille istutettiin ja kylvettiin 
auringonpaahteessa viihtyvää kasvilajistoa, jota on myös 
Tampereen läpi kulkevalla harjujaksolla ja Tampereen ratapihalla.

Tutkijatohtori Jere Nieminen Tampereen yliopistosta kertoo 
kampusluonto-sivuston tiedotteessa (26.9.2019); ”Kun harjuille 
ja ratapihalle tyypillistä kasvilajistoa vaalitaan yliopiston 
kampuksen viherkatolla ja niityillä, vahvistuvat Tampereen 
kantakaupungin paahdekasvillisuuden muodostamat ekologiset 
jatkumot”.

Maankäytön ja elinympäristöjen pirstoutumisen vuoksi 
ratapihan ja harjujen kasvillisuus on harvinaistunut. Yliopiston 
keskustakampuksella tämä kehityskulku halutaan katkaista 
ja ryhtyä sen sijaan lisäämään harvinaisten kasvilajien 
elinympäristöjä Tampereen keskustassa, Nieminen kertoo. (b2n.
fi/kampusluonto)

Luontoympäristön kehittämiseen ja niittyjen kylvämiseen 
osallistuu yliopiston opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa.

Heinolan Lintutarhan Vesilintutalo (2020)  
Heinolan Lintutarhalle valmistui elokuussa 2020 uusi 
Vesilintutalo, jonka katoksi päädyttiin rakentamaan viherkatto 
ehkäisemään lokkien aiheuttamia ongelmia. Lintutarhan alueelle 
asettui huhtikuun alussa noin 800–1000 lokkia ja alueen 
muiden rakennusten huopakatoilla on näyttöä lintujen ulosteiden 
tuhoamasta pinnasta ja rakenteista. Viherkattoa kohteeseen 
ajanut Olli Vuori Heinolan Lintutarhalta uskoo pehmeän 
maksaruohopintaisen viherkaton estävän lokkien parveilua 
vesilintutalon katolla, koska räpyläjaloilla ei ole niin mukava 
astella kasvien täyttämällä pinnalla.

Heinolan kohteessa katon muotoilu on kaareva ja tämä täytyi 
huomioida niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Katon 
kasvualusta paksuus on noin 15 cm. Viherkaton kasvillisuus 
koostuu istutettavista potti- ja ruukkutaimista sekä lisäksi katolle 
kylvettiin niittysiemenseos. 

Kierrätysmateriaaleista ja kotimaisista kasveista koostuva 
viherkatto on paikallinen, ekologinen ja muoviton ratkaisu 
tuontikattojen sijaan. KESY- viherkatto toimii mainiona 
ratkaisuna hulevesien käsittelyssä. Viherkatot mm. pienentävät 
valuntahuippuja pidättämällä valumavesiä, suojaavat 
kattorakenteita tasoittamalla lämpötilaeroja sekä absorboivat 
eli vaimentavat ääntä. Tutkimuksen mukaan jopa kaksi 
kolmasosaa sateesta jää tulematta rännejä pitkin alas. Tällä 
on laajempina pintoina toteutettuna merkittävä vaikutus 
syntyviin hulevesimääriin. Lisäksi helppohoitoinen niitty- ja 
ketokasvillisuus koetaan esteettisesti silmää miellyttäväksi 
paikaksi.

Tutkittu kiertotalouskatto on optimoitu harvinaistuville keto- ja niittykasveille.

Kiertotalouskatto pohjautuu Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n 
ja Helsingin Yliopiston useita vuosia kestäneeseen tutkimus- 
ja kehitystyön tuloksiin. Kun kohteen rakennekestävyydet, 
vedeneristävyysasiat sekä palo- ja työturvallisuuspuolen 
asiat on otettu huomioon, päästään käsiksi itse viherkaton 
rakennekerroksiin.

Ako Roof -viherkatto on kestävästi kotimainen 
kierrätysmateriaaleihin perustuva tutkittu vaihtoehto 
viherkattojen niitty- ja ketokasveja tukevaksi 
viherkattoratkaisuksi. Ainutlaatuinen tuotannon sivuvirtoja ja 
kiertotaloutta hyödyntävä viherkattoratkaisu on nyt saatavissa 
paikalla muokattavana valmistuotteena.

LISÄÄ AIHEESTA
rakennusbetoni.fi

JULKISIVU

Viherkatossa kasvillisuuden 
alla on kierrätyskasvualusta, 
sen alla järviruokokerros ja 
alinna altakastelumatto.
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Vanhojen kerrostalojen, koulujen ja 
päiväkotien ulkoseinärakenteiden 
lämmöneristävyys on usein hyvin 
vaatimaton nykyrakentamiseen verraten. 
Vanha lämmöneristekerros saattaa olla 
hyvinkin ohut ja rakenteen eristyskyky 
sekä tiiveys ovat heikentyneet ajan 
myötä. Lisäksi esim. betonisandwich-
rakenteisen seinän ulkokuori voi olla 
pitkälle vaurioitunut pakkasrapauman ja 
raudoitteiden korroosion myötä. Tällöin 
tulee monesti järkevämmäksi purkaa 
vanha ulkokuori, uusia lämmöneristeet ja 
rakentaa uusi julkisivupinta. Rakenteellisen 
energiatehokkuuden ratkaisuilla hyvä 
energiatehokkuus saavutetaan aidosti, 
ei kertoimilla. Näin ollen myös todelliset 
energiakulut ovat pieniä.

Kooltherm -eristeellä 
elinkaarikustannussäästöjä
Julkisivukorjauksissa vanhojen 
lämmöneristemateriaalien korvaaminen 
uusilla, tehokkailla Kooltherm-
lämmöneristeillä, saattaa tuplata 
rakenteen lämmöneristyskyvyn 
kasvattamatta kuitenkaan seinärakenteen 
paksuutta alkuperäisestä. Näin vältytään 
mm. perusmuurin ja räystäiden 
leventämiseltä, julkisivupinnan ja sokkelin 
etäisyyden kasvattamiselta sekä kalliilta 
muutoksilta ikkuna- ja kattorakenteisiin.

Tehokkaasti eristetyssä rakennuksessa 
lämmityskustannukset pysyvät 
maltillisina, kun lämpöä ei karkaa heikon 
lämmöneristyksen  kautta. Korjauksen 
yhteydessä myös rakenteen tiiviys 
saadaan varmistettua ja tarvittaessa 
korjattua.

Energiatehokas seinärakenne 
on helppo toteuttaa Kooltherm-

energiatehokkuuden vertailulukua eli 
E-lukua (kWh/m2a). Vaatimuksena on, 
että korjausten jälkeen E-luvun tulee olla 
enintään:
• kerrostaloissa 0,68 x rakentamisvuoden 
E-luku
• rivitaloissa 0,64 x rakentamisvuoden 
E-luku

Taloyhtiön tehtävänä on selvittää 
energiatehokkuutta parantavat 
korjaukset ja kustannukset sekä 
teetättää laskelmat rakentamisvuoden 
E-luvusta sekä korjausten vaikutuksesta 
E-lukuun. Vaatimusten täyttyessä 
taloyhtiöllä on mahdollisuus hakea 
energiakorjausavustusta.

LUE LISÄÄ
kingspaneristeet.fi

Energia-avustus  
ja tehokkaat eristeet
Teksti: Kati Alakoski   Kuvat: Mikko Nikander

Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa rahaa ja ympäristöä säästäen? 
Korjaushankkeessa yksi merkittävimmistä energiansäästömahdollisuuksista on 
rakenteellinen energiatehokkuus. Vanhojen eristeiden vaihtamisella uusiin ja tehokkaisiin 
Kooltherm -lämmöneristeisiin saavutetaan monia muitakin etuja.

lämmöneristeillä. Kingspan 
Kooltherm K15 Julkisivueristeet ovat 
lämmöneristävyydeltään perinteisiä villa- 
ja polyuretaanilevyjäkin tehokkaampia. Ne 
ovat myös kosteusteknisesti turvallisia ja 
kuituvapaita

Energia-avustukset
ARA myöntää energia-avustuksia 
asuinrakennusten energiatehokkuutta 
parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 
2020-2022. Energia-avustuksen 
saamiseksi taloyhtiön tulee parantaa 
energiatehokkuuttaan riittävästi. 
Kerrostaloilla tämä tarkoittaa 32 
prosentin parannusta E-luvun osalta talon 
rakentamisajankohtaan verrattuna.

Energiatehokkuuden mittaamisessa 
käytetään laskennallista 

JULKISIVU

Kaikkien katolle asennettujen 
turvavarusteiden tulee kestää 
niille tarkoitettu kuorma ja ne 
on tarkastettava sekä huollettava 
säännöllisesti. Kattoturvatuotteiden 
tulee soveltua rakennuksen ulkonäköön 
ja väritykseen sekä kestää ilmaston 
rasitusta. Kotimaisilla, CE-merkityillä 
KIKKA-kattoturvallisuustuotteilla 
on ruostumattomuustakuu, sillä ne 
valmistetaan anodisoidusta alumiinista; 
näin ollen ruostumisesta johtuvaa 
haperoitumista ei tarvitse pelätä. Lisäksi 
KIKKA-kattoturvatuotteissa on laaja 
värivalikoima, sillä tuotteet saa RR-
värikartan mukaisesti.

Kattoturvallisuustuotteisiin on 
syytä panostaa
Katolla sijaitseville savupiipuille, 
ilmanvaihtolaitteille sekä muille 
säännöllistä käyntiä edellyttäville 
rakennusosille ja laitteille on järjestettävä 
tarkoituksenmukainen, katkeamaton 
kulkutie. Se rakennetaan kattosiltaa ja 
lapetikasta käyttäen.

Tukevat ja kestävät seinätikkaat, joissa 
ei ole ruostuvia osia, mahdollistavat 

Onhan  
katollanne turvallista liikkua?
Teksti: Tiina Painokallio  Kuvat: Kosken Metalli

Nyt valmistaudutaan talveen. Pian on taas aika puhdistaa räystäät lehdistä ja tuulen 
mukana lentäneistä roskista sekä tarkistaa katon kunto talveakin ajatellen. Kun katolle pitää 
mennä, kattoturvasta huolehtimalla varmistetaan kaikkien katolla liikkuvien turvallisuus. 
Turvallisuudesta on selkeät määräykset olemassa.

putoava lumi aiheuttaa vaaraa alla oleville 
ihmisille tai omaisuudelle.

Muista myös turvatikkaat
Turvatikkaat ovat tärkeä osa kodin 
kokonaisturvallisuutta. Muiden 
rakennusosien ja laitteiden ohella 
varateiden tikkaat tulee suunnitella ja 
rakentaa siten, että ne ovat mahdollisessa 
hätätilanteessa käyttökelpoiset. 
Hätätilanteessa ei voi jäädä miettimään, 
kestävätkö tikkaat. Turvatikkaat 
asennetaan siten, että alin askelma on 
noin 100 cm irti maasta. Eripituisia 
tikasrunkoja voidaan yhdistää toisiinsa 
rajattomasti.

Kosken Metallin KIKKA-
kattoturvatuotteista löytyvät
• seinätikkaat
• turvatikkaat ja pelastautumistikkaat
• lapetikkaat
• kattosilta/kävelysilta
• lumiesteet

TUTUSTU
koskenmetalli.net

turvallisen pääsyn katolle. KIKKA-
seinätikkaat eivät myöskään rasita 
talon seinää samalla lailla kuin 
painavat, vanhanaikaiset rautatikkaat. 
KIKKA-tikkaat voi kiinnittää kattoon 
seinätikkaiden yläkaarista ja kaaren 
yhdysputkesta, kuten muutkin tikkaat, 
mutta myös kattosiltaan tai lapetikkaisiin. 
Tärkeä osa kattoturvallisuutta on 
kattosilta, jota käytetään seinä- ja 
lapetikkaiden jatkeena helpottamaan 
kulkua katolla. Kattosillan askelmat 
ovat karhennettua alumiinia, joten 
ruostumaton kattosilta on tukeva, kestävä 
ja turvallinen käyttää.

Lumiesteistä omat määräyksensä
Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat 
sekä talvella käytettävät leikki- ja 
oleskelualueet tulee suojata rakennuksen 
katolta putoavalta lumelta ja jäältä. 
Määräys koskee myös rakennusta 
ympäröivää katualuetta ja muuta yleistä 
aluetta. Mikäli lumen liukuminen on 
katemateriaalin ja kaltevuuden vuoksi 
mahdollista asuinrakennuksessa ja 
niihin kuuluvissa talousrakennuksissa, 
lumiesteet asennetaan kaikille lappeille. 
Lumiesteet asennetaan AINA, kun 

JULKISIVU
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Eristä lämpö ja kosteus sekä 
säästä korjauskuluissa
Teksti: Jukka Nortio / Journalisti   Kuvat: Esa Suomaa / Muottikolmio Oy

Pohjois-Helsingissä sijaitsevissa taloissa oli havaittu jo pidemmän aikaa kosteus- ja 
lämpövuotoja. Asukkaat olivat valitelleet muun muassa kylmistä lattioista. Nelisen kuukautta 
kestävässä urakassa uusitaan tontilla sijaitsevien kuuden rakennuksen perustusten 
kosteuden- ja lämmöneristeet sekä parannetaan salaojien toimintaa.

Työmaalla on parhaillaan käynnissä Isodrän-levyjen asennus. 
Ennen asennusta betonin pinnasta on poistettu vanha pikikerros. 
Tällä työmaalla työskenteleville Isodrän on melko uusi asia.
– Muutaman kerran olen aiemminkin tätä asentanut. Youtubesta 
olemme porukalla opiskelleet kaikkea tähän liittyvää. Ohjeet 
ovat hyvin selkeät ja asennus on nopeaa ja helppoa. Yhdellä 
kiinnikkeellä nämä tavallisesti kiinnitetään, Pienkoneurakointi 
Janne Törmän työmaapäällikkö Janne Törmä sanoo.

Eristysasennuksen jälkeen huolehditaan, että talon ulkopuoliset 
kaadot ovat kunnossa viemäreihin. 

Työmaan maa-aines on helppoa käsitellä, mikä helpottaa työn 
etenemistä. Koska kyseessä on 1970-luvun lopulla rakennettu 
yhtiö, on maaperään tuon ajan tavan mukaan upotettu jonkin 
verran rakentamisen aikaista jätettä, joka urakan aikana 
poistetaan. 

Vastaavia töitä on tiedossa jatkossakin, sillä saman aikakauden 
taloja Suomessa riittää, ja niissä on järjestään samanlaisia 
tarpeita kuin tässä kohteessa.

Jopa viidennes säästöä
Urakan suunnitelleella Rakentajapalvelu Kivimäki Oy:n 
rakennusinsinööri Jyri Kivimäellä on ollut hyvät perustelut valita 
Isodrän eristemateriaaliksi.
– Isodrän on hieno multifunktionaalinen eristemateriaali. 
Se täyttää monta tehtävää: se estää normien mukaisesti 
veden joutumisen rakenteisiin ja on sekä lämmöneriste että 
pystysalaoja muurin kyljessä. Mikä parasta Isodräniä käytettäessä 
työ sujuu nopeammin kuin perinteisillä eristysmenetelmillä, 
Kivimäki kertoo.
– Rakennuksen vierestä kaivettu maa-aines voidaan palauttaa 
takaisin alkuperäiseen paikkaan. Isodräniä asennettaessa 
muuriin tehdään tekninen tasoitekerros ja levyjen toiselle 
puolelle tulee suodatinkangas maa-ainesta vastaan, Kivimäki 
sanoo.

Perinteisessä eristystyössä asennetaan ensin patolevy, sen 
jälkeen styrox- eli eps-eriste ja sitten vielä tuodaan salaojittavaa 
sepeliä parikymmentä senttiä ennen kuin asennetaan 

suodatinkangas ja tuodaan maa-aines. Tämä merkitsee enemmän 
työvaiheita ja sitä, että alkuperäistä maa-ainesta pitää kuljettaa 
työmaalta pois.

Isodrän levyssä on seinää kuivattava ominaisuus, jolloin seinässä 
jo oleva mahdollinen kosteus pääsee poistumaan. Samalla levyllä 
saadaan siis lämmöneristävyys, salaojittavuus ja kuivauskyky 
yhdellä asennuskerralla.
– Salaojitukseen erikoistunut urakoitsija kertoi minulle, että 
Isodrän-eristetyissä kohteissa kokonaiskustannukset työlle ja 
materiaaleille ovat 10-20 prosenttia alemmat. Vaikka Isodrän 
on merkittävästi muita materiaaleja kalliimpi, tulee säästöä 
runsaasti, kun työvaiheita on vähemmän kuin perinteisillä 
menetelmillä eikä työmaalta tarvitse ajaa maata pois, Kivimäki 
kertoo.

Isodränin käyttö edellyttää, että rakennusten salaojat ovat 
kunnossa. Maaperärajoitteita ei varsinaisesti ole, mutta 
suotavaa on, ettei käytettävä maa-aines ole erityisen märkää 
tai epähomogeenista. Isot kivet on syytä poistaa maa-aineksen 
joukosta ennen kuin se palautetaan talon viereen.

Isodrän sopii mainiosti rakennusten eristämiseen omakotitaloista 
suuriin kerrostaloihin sekä kellarillisiin että kellarittomiin. 
– Taloyhtiölle Isodrän merkitsee pitkää elinkaarta ja 
huoltovapaata eristettä, Kivimäki sanoo.

Isodränin saatavuus on erinomainen ympäri Suomen ja 
osaavia Isodrän-urakoitsijoita on kattavasti maakunnissa.
– Logistiikka on nopeaa, sillä varastomme on Suomessa 
ja tavaraa saa parissa päivässä. Meillä on myös ilmainen 
tekninen tuki ja neuvonta. Tulemme mielellämme neuvomaan 
asiakkaitamme paikan päälle, Muottikolmion Isodränin 
myyntipäällikkö Esa Suomaa sanoo.

Isodräniä on asennettu vuosien varrella satoihin kohteisiin. 
Hyväksi havaittu ja tekniseltä idealtaan yksinkertainen tuote on 
pysynyt pitkään ennallaan. Hyvää ei ole syytä muuttaa.
– Tärkein kehittämiskohteemme on tällä hetkellä Isodrän-
urakoitsijoiden koulutuksen järjestäminen ja sertifiointimallin 
luonti Suomeen, Suomaa sanoo.

LISÄÄ AIHEESTA
isodran.fi

JULKISIVU
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Kallis remonttisuunnitelma pakotti aikalisään
Aikaisemmista korjauksista huolimatta vuoden päästä 
kosteusongelmat eivät olleet helpottaneet yhtään, vaan 
vaadittiin suurempia korjaustoimenpiteitä. Kosteusongelmien 
korjaustoimista oli tulossa massiivinen ja kallis 
pohjakerrosremontti kostuneisiin asuntoihin. Korjaustoimia olisi 
ollut alapohjalaatan purkaminen, maa-aineksen vaihtaminen 
sekä lämmöneristeiden ja lattioiden uusiminen. Saadut 
tarjoukset olivat erittäin korkeita ja hirvittivät asukkaita. Taloyhtiö 
päätti ottaa aikalisän.

Yksi hallituksen jäsen sattui lukemaan Helsingin Sanomien 
rakennusliitteestä artikkelin SafeDryingista ja heidän 
toteuttamasta kuivatuksesta Helsingissä sijaitsevassa 
arvokiinteistössä. SafeDryingin ratkaisu vaikutti juuri sopivalta 
taloyhtiön kosteusongelmiin. Asiaa lähdettiin selvittämään, 
ja lopulta valinta oli selvä. Taloyhtiö päätti valita SafeDrying-
järjestelmän ja samalla korjauksien hinta putosi kolmasosaan 
alkuperäisestä korjaussuunnitelman hinta-arviosta, kertoo 
taloyhtiön hallituksen jäsen Vesa Tomminen.

Oikean ratkaisun löydyttyä korjaus toimet saatiin 
nopeasti käyntiin
Torpanmäen kiinteistöön asennettiin alakerroksien asuntojen 
seinien alaosaan SafeDrying-järjestelmä, joka jää rakennukseen. 
SafeDrying-kuivatusjärjestelmä asennettiin neljään asuntoon. 
Asuntoa kohti asennustöihin meni alle kaksi päivää, ja 
kokonaisuudessa asennus saatiin valmiiksi viikossa.

Tehokuivaus aloitettiin huhtikuun lopussa 2019, ja se kesti noin 
1,5 kuukautta. Tehojakson jälkeen säädettiin peruspuhaltimet 
käymään noin kaksi tuntia vuorokaudessa. Samalla aloitettiin 
tiivis seuranta. Jos jostakin syystä kosteuslukemat nousisivat, 
voitaisiin tehokuivain palauttaa koska tahansa kuivainyksikön 
sisälle.

Tällä hetkellä kosteus ei ole enää ongelma Torpanmäellä. 
Kosteusarvot pysyvät kurissa laitteiston avulla, ja etäseuranta 
toimii koko ajan. Etävalvonnan dataraportit toimitetaan tilaajalle 
kolmen kuukauden välein. Jos jostain syystä kosteutta vielä 
esiintyisi, jatkuvan seurannan avulla se havaittaisiin nopeasti ja 
tehokuivaus voitaisiin kytkeä heti päälle.

Innovatiivinen keksintö
Kohteen isännöitsijä Antti Harju Realia Isännöinti Oy:stä on 
seurannut suurella mielenkiinnolla tätä kuivatusprosessia. Se on 
osoittautunut erittäin toimivaksi ja innovatiiviseksi ratkaisuksi. 
Harjun mukaan kaikkiin kohteisiin SafeDrying ei välttämättä 
ole optimaalisin ratkaisu, vaan jokaista tapausta pitää lähestyä 
yksilönä. Mutta jos rakennus altistuu jatkuvalle kosteudelle 
ja korjaukset vaatisivat suuren panostuksen rahallisesti sekä 
rakenteiden muutoksien osalta, silloin SafeDrying-järjestelmä on 
erittäin potentiaalinen vaihtoehto, toteaa isännöitsijä Antti Harju.

OTA YHTEYTTÄ
Joni Kotipelto, myyntijohtaja
SafeDrying
p. 050 312 2319

Perustamistapa usein 
kosteusongelmien aiheuttajana
Teksti: Ulla Aurio ja Jenni Tommila   Kuvat: SafeDrying

Ennen 2000-lukua rakennukset perustettiin 
ohjeistuksen mukaan perusmaan 
varaan. Ongelmia alkoi ilmenemään, 
koska perustusten alle ei asennettu 
kapillaarikatkoa. Tällöin perustusten kautta 
kosteus pääsee nousemaan kapillaarisesti 
seinälle, mikä kastelee sekä seinää että 
lattialaattaa.

Usein uudet salaojat sekä muut perinteiset korjaustavat 
eivät auta näiden kosteusongelmien korjaamisessa. 
Perustusten alle kapillaarikatkon lisääminen jälkikäteen on 
käytännössä mahdotonta. Sipoon Torpanmäessä sijaitsevassa 
kaksikerroksisessa rivitaloyhtiössä todettiin juuri tämän tyyppinen 
kosteusongelma. Ongelma oli päässyt jo niin pahaksi, että 
asukkaat pelkäsivät menettävän terveytensä sekä asuntojensa 
kauppa-arvon.

Kosteutta havaittiin taloyhtiön toisessa rakennuksessa, jossa 
alimman kerroksen seinät olivat osittain vasten maata. Yhden 
huoneiston alin kerros jouduttiin ottamaan pois asuinkäytöstä 
kosteuden vuoksi sekä ilmanlaatumittauksessa havaitun 
mikrobitason kohoamisen takia. Kosteutta löydettiin myös 
viereisistä asunnoista. Ratkaisua löydettyihin ongelmiin etsittiin 
aktiivisesti. Ensiapuna taloyhtiöön tehtiin uudet salaojat ja 
samalla uusittiin patolevyt. 

SAFEDRYING-KUIVATUS- JA 
KUIVANAPITOJÄRJESTELMÄ
• Suomalainen Tekesin kanssa vuodesta 2007 

kehitetty innovaatio
• Ensimmäinen patentti saatu 2015, 

Eurooppalainen patentti vuonna 2020
• Valittu mukaan uuteen Ympäristöministeriön 

kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten 
korjausoppaaseen

• Korjauskohteissa voidaan toteuttaa 
pinta-asennuksena ilman väistötiloja ja 
toiminnankeskeytyksiä

• Uudiskohteissa kuivatuskanavat tulevat 
betonivalun sisään

• Kustannustehokas, varma ja helppo tapa kuivata 
sekä pitää rakenteet kuivina

• Mahdollistaa aiemmin jopa korjaamattomina 
pidettyjen rakenteellisten kosteusongelmien 
ratkaisemisen/korjaamisen

TEKNIIKKA
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Kuntoero 15 vuotta 
vanhan valurautaisen 

vaakaviemäriputken ja 
yhtä vanhan sukitetun 

pohjaviemäriputken välillä 
on huomattava. 
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TEKNIIKKA

Suunnittelun aloitus on aina se startti, joka tulee raamittamaan 
projektia. Olipa projekti mikä tahansa, olennaista on tiedon 
kerääminen ja yhdistäminen asiakkaan toiveisiin ja resursseihin. 
Ulkopuolisten toimijoiden osaamisen hyödyntäminen 
kartoituksessa ja teknisten asioiden selvittämisessä on tärkeä osa 
suunnitteluprosessia. Yhteistyökumppanien ja urakoitsijoiden 
valinta on myös oma prosessinsa, jotta projekti eri vaiheet 
voisivat onnistua riskittömästi ja turvallisesti.

Taloyhtiön hallituksessa olevien henkilöiden tulisi olla 
innokkaita keräämään informaatiota eri ratkaisumalleista ja 
toimintatavoista sekä kokemuksista myös muiden taloyhtiöiden 
osalta. Urakoitsijoiden teknisen osaamisen ja käytettävien 
komponenttien selvittäminen vaatii myös perehtymistä asiaan. 
Monen päättäjän mielessä painavat ekologisuus ja kotimaisuus, 
joten myös siihen joutuu ottamaan kantaa. Kaiken vaivan jälkeen 
moni päätös on jo helpompi.

Mikä putkisto kestää?
Millä tekniikalla putkiremontti kannattaa tehdä? Yleensä 
vaihtoehdot ovat perinteinen tapa, jossa vaihdetaan vanhojen 
tilalle uudet putket, sukittamalla olemassa olevat putket, tai 

Putkistot ja  
pumppaamot elinkaariputkessa
Teksti: Mauno Haverinen   Kuvat: Capse Oy

Monissa kiinteistöissä on ylläpidon suunnitelmalistalla putkistojen- ja pumppaamojen 
ylläpitotarkastukset sekä putkiremontti. Säännöllinen viemäriputkiston huuhtelu, kuvaus 
ja raportointi on tehokas tapa estää vesivahinkoja sekä informoida esim. taloyhtiöiden 
päättäjiä siitä milloin on aika ruveta valmistelemaan putkiremonttia. Samanlainen tarkastus 
ja huoltotarve koskee myös kiinteistön jätevesipumppaamojen ylläpitoa.

Näinä poikkeuksellisina aikoina 
kotimaisten palveluiden käytöstä on tullut 
entistä tärkeämpää – näin tekemällä tuet 
suomalaista työtä ja luot hyvinvointia koko 
yhteiskunnallemme.

Kotimaiset tuotteet
Capse Oy:n käyttämät sukitusmateriaalit 
ovat kotimaista laatua. Sukitussukan 
valmistuksessa on huomioitu ekologisuus. 
Sukkamateriaalissa käytettävä kalvo 
on valmistettu kierrätettävästä 
muovista. Sujutussukat sekä 
haaravahvikkeet valmistetaan Boldan 
Oy:n tuotantolaitoksissa Rajamäellä sekä 
Korialla ja sukitusepoksit Teknoksen 
Pitäjänmäen tehtailla. Niin materiaalien 
kuin tekijöidenkin osalta olemme 
”sinivalkoista porukkaa”. 

Kaikki palvelut samalta toimijalta
Viemärien ja jätevesipumppaamoiden 
ylläpidon ja saneerauksien osalta Capse:n 
elinkaariketju on kattava. Kiinteistön 
käyttäjät, ylläpitäjät ja päättäjät tietävät 
aina mihin soittaa ja missä mennään. 
Capse Oy tarjoaa kiinteistön omistajille ja 
ylläpitäjille täyden palvelukokonaisuuden 
käyttöön. Palvelut kattaa salaojien- 
ja viemärien kuvaukset, huuhtelut, 
kaivojen tyhjennykset, sukitukset sekä 
pumppaamojen 24/7 päivystyspalvelun, 
pumppaamosaneeraukset ja -tarkastukset. 
Isojen kiinteistöjen riskinhallinnan 
kannalta Capsen kattava materiaali- ja 
pumppuvarasto mahdollistaa, että huollot 
hoituvat tehokkaasti.

LUE LISÄÄ
capse.fi

perinteisen ja sukituksen yhdistelmä. Perinteinen menetelmä 
on toimiva, mikäli uudet putket ovat laadukkaita ja niiden 
vaihto on kohtuullisen helppo tehdä. Usein perinteisillä 
menetelmillä tehtyjen putkistojen elinkaarta lyhentävät 
korroosio, vanhemmalla tekniikalla valmistettujen muoviputkien 
lasittuminen ja tiivistevuodot.

Capse Oy:n kuvausosaston tekemissä kuntotutkimuksissa on 
havaittu, että sukitustekniikalla tehdyt putket säilyttävät pitkällä 
jänteellä ominaisuutensa erittäin hyvin. Sukitustekniikalla 
toteutettuna putkiston pinta on sileä ja liukas, eikä siihen tartu 
epäpuhtauksia, jotka voisivat aiheuttaa tukoksia. Yhtenäinen 
putki ilman saumakohtia on ihanneratkaisu. Elinkaaren kannalta 
sukitusmenetelmällä saneeratut putket tulevat säästämään 
ylläpitokustannuksia pitkällä jänteellä.

Kotimaista sukitusosaamista
Suomalaiset ovat jatkuvasti tietoisempia siitä, millaisia valintoja 
he kulutuspäätöksillään tekevät. Tuotteiden eettisyys, alkuperä 
ja esimerkiksi juuri suomalaisia työllistävät vaikutukset ovat 
päivittäin yhä useamman kuluttajan mielissä.
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Lahtelaisessa 30 huoneiston taloyhtiössä putkiremontin kriittisin vaihe 
osui aikaan, jolloin koko Suomi sulkeutui. Urakka käynnistyi helmikuun 
2020 viimeisellä viikolla, ja asuntoihin siirryttiin maaliskuun lopussa. 
Kaikkialla maassa oli hiljaista, mutta työt etenivät talossa normaaliin 
tapaan. Rakennustoimisto SPT Oy:n vastaava työnjohtaja Toni Kemppainen 
kertoo, että korona-ajan ja putkiremontin yhteen sattuminen ei 
säikäyttänyt taloyhtiön asukkaita tai muutoinkaan vaikeuttanut projektia. 
Riskiryhmäläisille tiedotettiin turvallisuussäännöistä hyvissä ajoin ja 
työalueet eristettiin huolella. 
– Ainoastaan yksittäisissä italialaisissa laatoissa tietyn väristen tuotteiden 
toimitusajat hieman hidastuivat. Muuten emme ole kohdanneet työmaalla 
poikkeusaikana mitään erityistä mainittavaa, Kemppainen sanoo.

Hän muistuttaa, että perinteisessä putkiremontissa asukkaat 
pääsääntöisesti poistuvat huoneistoistaan saneerauksen ajaksi, oli 
koronaa tai ei. Työalueet ovat aina hyvin rajattuja, eikä asukkailla ole 
niille asiaa.

Vuotavista putkista iso lasku 
Vaikka remontit ovat sujuneet pandemiasta huolimatta lähes entiseen 
malliin, taloyhtiöissä saatetaan epävarmoina aikoina pohtia urakan 
aloittamista tavallista tarkemmin. Remonttien lykkäämispäätöksiin on 
liittynyt huolta taloudesta ja työn etenemisestä. 

Uponorin hankekehityspäällikkö Perttu Havulehto kuitenkin muistuttaa, 
että pandemia ei käytännössä aseta minkäänlaisia esteitä projektin 
toteuttamiseen. Vaarallista sen sijaan on, että käyttöikänsä päähän 
tulleen putkiston kunnostamista siirretään koronan pelossa 
kuukausilla, jopa vuosilla eteenpäin. Sosiaali- ja terveysministeriön 
sekä ympäristöministeriön 25.6.2020 antaman ohjeistuksen mukaan 
meneillään olevia, sovittuja tai suunnitteilla olevia korjaushankkeita 
voidaan toteuttaa normaalisti, kunhan epidemian mahdolliset terveysriskit 
huomioidaan.

Tutkimusten mukaan suurin osa taloyhtiöistä aloittaa putkiremontin 
suunnittelun vasta siinä vaiheessa, kun putket jo vuotavat. Kun 
hankesuunnittelun käynnistämisestä varsinaisen remontin alkuun 
kestää noin 14 kuukautta, prosessin pysäyttäminen voi johtaa tilanteen 
merkittävään pahenemiseen. Talotekniikan kunnossapidon sivuuttaminen 
on kaukana järkevästä taloudellisesta ajattelusta.  
– Jos monet taloyhtiöt siirtävät putkiremontin myöhempään ajankohtaan, 
tiedossa voi olla putkiston kunnon romahtamisen ohessa myös muita 
ongelmia. Patoutuneen korjaustarpeen jysähtäminen tiettyyn ajankohtaan 
tulevaisuudessa saattaa aiheuttaa painetta hintoihin, tuotteiden 
saatavuuteen ja toimitusaikoihin, Havulehto pohtii.

Yhtiökokouksen voi pitää etänä
Kevään aikana pohdittiin paljon, kannattaako taloyhtiön yhtiökokous 
siirtää vai järjestää kenties etäkokouksena. Perttu Havulehto 
suosittelee etäyhteyksien hyödyntämistä etenkin niissä taloyhtiöissä, 
joissa putkiremonttiin liittyvä päätöksenteko on nyt ajankohtaista. 
Etäkokoustaminen on edelleen suositeltavaa riskiryhmien suojelemiseksi, 
vaikka alkukesästä luovuttiin yli 10 henkilön kokoontumisrajoituksesta. 
– Hankkeen suunnitteluvaihe ja päätöksenteko voidaan 
lähes kokonaisuudessaan viedä tehokkaasti eteenpäin ilman 
kasvokkaiskontakteja. Kuluneen kevään aikana lukuisissa taloyhtiöissä on 
tehty onnistuneesti päätöksiä etänä, Havulehto sanoo.

Ison väkijoukon kokoontumista ei vaadita edes silloin, kun urakoitsija 
käy tutustumassa kohteeseen ennen putkiremontin käynnistymistä. Jos 
kyseessä on perinteinen putkiremontti, asukkaat poistuvat kodeistaan 
joka tapauksessa urakan ajaksi. Kontaktien minimoiminen onkin 
mahdollista aina suunnitteluvaiheesta remontin loppuun saakka. 

Linjasaneerauksen hankesuunnittelun siirtämiseen ei ole syytä, 
vaikka koronapandemia on vielä ajankohtainen. Isot remontit sujuvat 
koronasta huolimatta ongelmitta, ja taloyhtiön päätöksenteko 
onnistuu etäyhteyksien avulla.

Putkiremonttia  
ei kannata lykätä koronan takia
Teksti: Maria Rautio   Kuvat: Uponor Suomi Oy
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Mitä perinteinen putkiremontti 
hankesuunnitelmassa tarkoittaa?
Teksti: Perttu Havulehto   Kuvat: Uponor Suomi Oy

Jokainen taloyhtiön korjaushanke tulisi aloittaa hankesuunnitelmalla. Hankesuunnitelman 
tarkoitus on esitellä korjausperiaatteet, jotka vaikuttavat hankkeen kustannuksiin ja 
laajuuteen. Putkiremontin hankesuunnitelmassa perinteinen putkiremontti on tyypillisesti 
yksi korjausvaihtoehdoista, jos asuntojen kylpyhuoneet sekä talotekniikka vaativat uusimista.

kaupunkeihin. Talotyypeille ominaista ovat toistuvat rakenteet 
ja kerrospohjat sekä suorat talotekniikkalinjat. Näiden 
sarjatuotantona valmistuneiden talojen saneeraaminenkin 
sarjatuotantona on erittäin kustannustehokasta ja järkevää.

3. Parempi laatu alhaisemmilla kustannuksilla
Esivalmistus ei ole mikään uusi keksintö. Sen avulla työmaiden 
läpimenoaikoja on lyhennetty jo vuosikymmeniä siirtämällä 
osa työstä työmaalta teollisiin tuotantoympäristöihin. Teollinen 
valmistustapa parantaa laatua ja laskee kustannuksia. 
Elementtisaneeraus myös nopeuttaa työmaan läpimenoaikaa 
paikalla rakentamisen muuttuessa paikalla asentamiseksi. 
Nopeampi läpimenoaika vähentää sekä työmaan 
yleiskustannuksia että asukkaiden väistömajoituskuluja tai 
vastaavasti nopeuttaa vuokralaisten paluuta asuntoihin. 

Miten elementtisaneeraus suunnitellaan?
Helpoin tapa lähteä suunnittelemaan elementtisaneerausta 
on toimittaa kohteen pohjakuvat taloteknisiä esivalmisteita 
valmistavalle yritykselle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Kyseessä on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka vaikuttaa niin 
saneerauksen suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Tästä 
syystä alan yrityksillä on oltava tarjolla suunnittelutukea 
kaikkiin putkiremontin suunnitteluvaiheisiin asennusvaihetta 
unohtamatta.

Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään soveltuvuusarvio, 
jonka pohjalta elementtisaneeraus voidaan laskea jo 
yhdeksi toteutustapavaihtoehdoksi. Jos hanke on jo 
edennyt toteutussuunnitteluvaiheeseen, niin taloyhtiö 
saa tukea suunnitelmien laadintaan henkilökohtaisesti ja 
suunnittelutyökalujen avulla.

Mitä aikaisemmin valmistajat otetaan hankkeeseen mukaan, sitä 
paremmin toteutustavan edut pystytään varmistamaan. Samalla 
saadaan yhdessä suunniteltua optimaalisin toteutustapa, 
joka minimoi putkiremontin kustannukset niin LVI- kuin 
rakennusteknisissä ratkaisuissa.

Putkiremontin hankesuunnitelmissa esitetään usein 
laajuudeltaan pari erilaista remonttikokonaisuutta, ja taloyhtiöt 
valitsevat suunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella 
sopivimman. Taloyhtiöt, joissa talotekniikka ja valtaosa 
kylpyhuoneista on jo käyttöikänsä päässä, päätyvät perinteiseen 
putkiremonttiin. Perinteisessä putkiremontissa yleensä 
käyttövesi- ja viemäriputket uusitaan ja asuntojen kylpyhuoneet 
remontoidaan.

Mikäli kylpyhuoneet eivät vaadi korjaustoimenpiteitä tai niitä ei 
haluta remontoida putkiremontin yhteydessä, puhutaan usein 
hybridiremontista. Tällöin käyttövesiputket uusitaan esimerkiksi 
porraskäytävään, viemärit sukitetaan ja kylpyhuoneet jätetään 
entiselleen. Talotekniikan eli vesi- tai viemäriputkien ollessa 
osin vielä käyttökelpoisia voidaan päätyä pelkästään viemäreiden 
sukittamiseen tai käyttövesiputkien uusimiseen.

Mitä tekemistä elementtisaneerauksella on 
perinteisen putkiremontin kanssa?
Elementtisaneeraus on yksi tapa toteuttaa hankesuunnitelmissa 
esitetty perinteinen putkiremontti. Siinä hyödynnetään 
esivalmistusta saneerauksen nopeuttamiseen ja kustannusten 
karsimiseen. Elementtisaneerauksessa taloon asennetaan 
uudet käyttövesi- ja viemäriputket valmiissa hormielementissä 
samalla kun kylpyhuone remontoidaan. Hormielementti sisältää 
tällöin myös seinä-WC -telineen ja siihen voidaan kytkeä 
pesualtaan vesijohdot sekä viemäri. Elementtisaneerauksen voi 
valita ”perinteisen putkiremontin” toteutustavaksi, vaikkei sitä 
hankesuunnitelmassa erikseen mainita.

Miksi elementtisaneeraus on järkevä tapa toteuttaa 
perinteinen putkiremontti?
Elementtisaneeraus eli erilaisten esivalmisteiden ja 
talotekniikkaelementtien käyttö putkiremonteissa yleistyy koko 
ajan. Tärkeimpinä syinä tähän ovat:

1. Avattava ja vuototurvallinen lopputulos
Lähtökohtaisesti vuototurvallisuutta tai avattavuutta ei 
taloteknisten nousujen osalta tarvita, koska putkilinjoihin ei ole 
tarkoituskaan koskea ennen seuraavaa putkiremonttia. Nykyiset 
määräykset kuitenkin edellyttävät käyttövesiputkien sijoittamista 
siten, että niihin päästään helposti käsiksi rakenteita rikkomatta. 
Talotekniikkaelementtien rakenne mahdollistaa sen, etteivät 
mahdolliset vuodot pääse rakenteisiin vaan ohjautuvat näkyville 
vedeneristettyihin tiloihin. Samalla rakenne on helposti 
avattavissa mahdollisia huolto- ja korjaustöitä silmällä pitäen. 

2. Saneerattavien talojen rakennustapa luo erinomaiset lähtökohdat
Saneerausjuna on siirtynyt vahvasti 70-luvulla rakennettuihin 
taloihin, joita lukumääräisesti on Suomen rakennuskannasta 
valtava osa. Kyseisenä ajankohtana betonielementtirakentaminen 
yleistyi ja suuren kysynnän saattelemana taloja valmistui 
sarjatuotantona suurissa määrin kaikkiin Suomen isoihin 

TUTUSTU
uponor.fi
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siis tulee suurella todennäköisyydellä vastaan rakenteita 
avattaessa.

Koska asbesti luokitellaan nykyisin haitta-aineeksi, nykyinen 
asbestilainsäädäntö velvoittaa rakennuttajan, kiinteistön 
omistajan tai muun rakennustyötä valvovan ennen korjaustöihin 
ryhtymistä tekemään selvityksen, onko rakennuksessa asbestia 
sekä sen laadun, pölyävyyden sekä jatkotoimenpiteet. Mitä siis 
pitää huomioida, kun epäillään rakenteiden sisältävän asbestia?

Sisältääkö rakennus- ja korjauskohteemme 
asbestia?
Jotain pystytään jo päättelemään rakennuksen tiedoista, 
mutta esimerkiksi kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa 

rakennuksissa purettavat rakenteet 
voivat suurella todennäköisyydellä 
sisältää asbestia. Harhaluulo on, että 
asbestia ei ole, jos esimerkiksi vanha 
kerrostalohuoneisto on hiljattain 
remontoitu. Tapana on kuitenkin voinut 
olla tehdä saneeraus niin, että laatoitus 
on toteutettu päälle laatoituksena niin, 
että kaikki vanhat ainekerrokset laattoja 
myöten jäävät paikoilleen. Näin voi olla 
useampia laattakerroksia päällekkäin eri 
aikakausilta, ja asbestia voi hyvinkin olla 
tällaisessa rakenteessa.

Asianmukaisella asbestikartoituksella 
on suuri merkitys korjaustöiden 
kokonaisuuden onnistumisen 
kannalta, koska ammattimaisesti tehty 
asbestikartoitus voi vähentää työn 
aikana tehtäviä mahdollisesti vastaan 
tulevia lisäselvityksiä. Lisäselvityksiä 
voidaan joutua tekemään, jos selvitykset 
osoittautuvat puutteellisiksi. 

Virheitä voi tulle esimerkiksi tapauksissa, 
joissa kaikkien seinien, lattioiden ja 
kattojen näytteet ovat yhdistetty samaan 
näytteeseen tai vaikkapa näytteiden 
yhteydessä puuttuvat määrät ja 
pohjakuvat. Työt voidaan joutua myös 
mahdollisesti pysäyttämään, jolloin 
korjaustöiden kustannustehokkuus kärsii. 
Ammattitaitoinen asbestikartoittaja osaa 
määrittää korjaustöiden osalta, mistä 
näytteitä kannattaa ottaa ja kuinka 
monta. 

Työn suunnittelu ja ennakointi on 
siis myös tässä tapauksessa avain 
onnistumiseen. Ammattitaitoinen 
asbestikartoittaja edesauttaa omalta 
osaltaan korjaustöiden kokonaisuuden 
onnistumista. Mitä siis edellyttää 
asbestikartoitukselta ja -kartoittajalta?

Asbestikartoitus ja -kartoittajan 
vaatimukset
Asbestikartoituksessa on paikallistettava 
purettavassa kohteessa oleva asbesti 
ja selvitettävä asbestin laatu, määrä ja 
pölyävyys purettaessa. Paikallistamisella 
tarkoitetaan asbestin sijainnin 
selvittämistä ja merkitsemistä tila- ja 
rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin 
mahdollisimman yksiselitteisesti 
esimerkiksi sanallisesti ja valokuvin.

Asbestikartoituksen tekeminen 
edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen 
ja rakenteiden purkamiseen riittävästi 
perehtynyttä henkilöä, jolla on tehtävään 
riittävä ammatillinen osaaminen. 
Kartoituksen laatii sertifioitu asbesti- ja 

On myös hyvä varmistua asbestipurkutyön 
tekevältä yritykseltä, onko heidän 
käyttämiinsä ilmankäsittelylaitteisiin 
(alipaineistajat ym.) tehty lakisääteiset 
tiiviysmittaukset, koska työssä 
käytettävien koneiden tulee olla 
tiiviitä, jolloin asbestikuituja ei pöllyä 
ympäristöön (Asbestilaki 14§). 

Asbestipurkujen toteutustavoissa voi 
olla eroja ja hinta ei kerro kaikkea. 
Huolellinen ja asianmukainen asbestin 
purkaminen on kaikkien terveyden 
kannalta vastuullinen ratkaisu. Käytä siis 
asianmukaista asbestipurun ammattilaista 
– näin otat parhaiten huomioon 
ihmisten terveyden (niin tekijöiden kuin 
asukkaiden) rakennustöiden yhteydessä!

OTA YHTEYTTÄ 
09 774 0833
Suomen Asbestitekniikka Oy

Asbestia voi löytyä 
putkiremontinkin yhteydessä
Teksti: Samuli Vesalainen  Kuvat: Suomen Asbestitekniikka Oy

Useassa taloyhtiössä tulee väistämättä eteen muun muassa putkiremontit, kun 
1960–1980-lukujen talot tulevat korjausvuoroon. Esimerkiksi putkiremonttien yhteydessä 
tehtävät purkutyöt sisältävät usein rakenteiden avaamista, jolloin pitää huomioida 
mahdolliset haitta-aineet, kuten asbesti. Kuinka siis edetä? 

Asbestia on paljon käytetty rakennusmateriaaleissa, koska 
asbestin verrattomat ja lukuisat ominaisuudet, kuten 
palamattomuus, hyvä lämmön-, kosteuden- ja sähköneristävyys, 
joustavuus, lujuus sekä bakteerien ja kemikaalien kestävyys, ovat 
edesauttaneet aineen käytön yleistymistä.

Käytön yleistyessä havaittiin kuitenkin asbestin olevan haitta-
aine, joka aiheuttaa vakavia keuhkosairauksia ja esimerkiksi 
keuhkosyöpää. Asbestin haitallisuuden toteamisessa kuitenkin 
kesti jonkin aikaa, koska asbestikuiduille altistuminen voi 
aiheuttaa vasta 10–30 vuoden kuluttua sairauksia.

Asbestin poisto kehittyy samalla muun tekniikan kehittyessä, 
mutta itse materiaalia riittää purettavaksi vielä nykytietojen 
mukaan Suomen rakennuskannassa n. 300 000 tonnia. Asbestia 

TYYPILLISIÄ RAKENTEITA, JOISSA KÄYTETTY ASBESTIA
• Asbestisementtilevyissä; julkisivut, katot, sisäverhoukset, kiukaan 

taustalevyt ja sähkökeskukset
• Julkisivumaaleissa
• Lattiamateriaaleissa; vinyyliasbestilaatat ja joustovinyylimatot 

esimerkiksi porrasauloissa (lisäksi kiinnitysliimat)
• Keraamisten laattojen sauma- ja kiinnitysaineissa
• Bitumituotteissa: huopakatteet, liimat ja vesieristeet
• Palo-ovissa
• Putkieristeissä; lämpö- ja vesijohdot
• Lämpöeristeissä; putket, varaajat ja kattilat

haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija), 
ja sen perusteella laaditaan suunnitelmat 
asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi 
tekemiseksi. 

Kartoituksen yhteydessä otetaan myös 
tarkemmat tutkimukset materiaaleista 
näytteiden muodossa, ja niistä 
tehdään laboratoriossa asbestianalyysi 
elektronimikroskoopilla. Ilmasta voidaan 
myös tehdä asbestianalyysi tarvittaessa. 

Jos selvityksen perusteella ei voida olla 
täysin varmoja siitä, onko rakenteissa 
asbestia, on työ tehtävä asbestipurkutyönä 
käyttäen osastointimenetelmää.

Mistä apua ja mitä huomioida 
työtä tilattaessa?
Asbestikartoitusta tilattaessa on hyvä 
myös selvittää, löytyykö selvityksen 
tekijän sertifikaattinumero Eurofins 
ylläpitämästä rekisteristä verkkopalvelussa 
Sertifikaattihaku.fi.

TEKNIIKKA
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Kokonaisedullisin putkiremontti 
säästöjä ja avustuksia hyödyntäen
Teksti: Janne Kantola   Kuvat: Pilaster Oy

saatavilla energianremontin suunnittelu- 
ja toteutuskuluihin.

Kokonaisedullisin ratkaisu
Energiansäästö ja talotekniikan uusiminen 
auttavat kiinteistöä vastaamaan nykyisiä 
ja tulevia tarpeita. Samalla kiinteistö 
voidaan muuttaa haluttaessa jopa 
hiilineutraaliksi ja energiaa tuottavaksi. 
Kaukolämmölle vaihtoehtoiset 
energialähteet, kuten maalämpö ja 
aurinkokennot, ovat yhdistettävissä 
Pilaster-järjestelmään. Taloyhtiö maksaa 
energiansäästöllä investoinnit, joten 
energiansäästön ja energiatukien myötä 
Pilaster -järjestelmä on kokonaisedullisin 
ratkaisu.

KIINNOSTUITKO?
pilaster.fi

Pilaster -remontti on samalla putkiremontti, 
energiaremontti ja ilmanvaihtoremontti. 
Kaikki remontit voidaan toteuttaa 
kustannustehokkaasti kerralla tai osissa.

ollut yli 75 % kaukolämpöverkkoon 
liitetyn kiinteistön lämmityskulujen 
osalta. Asuntokohtaiset Pilaster AIR-
poistoilmalämpöpumput takaavat 
rakennuksen energiatehokkuuden jatkossa 
ja maksavat niiden investoinnin pois 
energiansäästöllä alle 10 vuodessa, 
jonka jälkeen energiansäästöllä voidaan 
maksaa pois muita korjauskuluja. 
Energiansäästö laskee hoitovastiketta 
investointien kattamisen jälkeen. 
Rakennuksen energiatehokkuudella, 
hyvällä sisäilmalla ja asuntokohtaisella 
viilennysmahdollisuudella on selvä 
yhteys asuntojen kiinnostavuuteen 
ostajien silmissä sekä asuntojen arvon 
kehittymiseen tulevaisuudessa.

Pilaster -järjestelmä mahdollistaa uusien 
energia-avustusten hakemisen. ARA:n 
lanseeraama energia-avustus taloyhtiöille 
mahdollistaa aina 4.000–6.000 euron 
avustuksen / huoneisto (lisätietoja ara.fi). 
Taloyhtiö voi saada avustusta remonttiin 
kun kiinteistön energiatehokkuutta 
parannetaan. Energia-avustusta on 

Pilaster Oy:n kehittämässä moduulirakentamiseen perustuvassa 
putkiremontissa uudet vesi- ja viemäriputket sekä uudet 
sähköjohdot ja muut kaapeloinnit sijoitetaan rakennuksen 
ulkoseinään kiinnitettäviin hormeihin. Hormit valmistetaan 
valmiiksi tehtaalla ja kiinnitetään valmiina elementteinä 
rakennukseen. Perinteinen putkiremonttiin liittyvä kerrostalon 
rakenteiden purkaminen ja uudelleen rakentaminen vähenee 
olennaisesti. Remontin läpivientiaika lyhenee, joka säästää 
asukkaiden hermoja. Asukkaan ei ole välttämätöntä edes 
muuttaa pois asunnosta remontin ajaksi, jolloin ylimääräisiä 
asumiskuluja ei synny. Pilasterin avulla hyväkuntoiset 
kylpyhuoneet on mahdollista säästää.

Pilaster putkiremontti voidaan toteuttaa 
laajana tai suppeana versiona. Laajassa 
remontissa hormielementti varustetaan 
huoneistokohtaisella Pilaster AIR 
-poistoilmalämpöpumpulla, joka 
hoitaa huoneiston lämmityksen ja 
ilmanvaihdon. Järjestelmä voidaan 
varustaa myös viilennysominaisuudella. 
Pilaster -putkiremontti laajana versiona 
on myös rakennuksen energia- ja 
ilmanvaihtoremontti. Asuinolosuhteet 
paranevat, kun kerrostalon talotekniikka 
modernisoidaan Pilaster -järjestelmän 
avulla. Suppeassa toteutuksessa vesijohto 
ja viemäri kulkevat hormielementissä. 
Tässä toteutusmuodossa perinteinen 
purkaminen ja rakentaminen jää pois ja 
kustannukset pysyvät kurissa.

Energiansäästö ja  
energia-avustus
Pilaster -putkiremontin yhteydessä 
toteutettu energiaremontti on 
tuonut suuret säästöt taloyhtiöiden 
energialaskuihin. Energiansäästö on 
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Huoneiston kunto paljastui vasta kun huoltoyhtiö avasi poliisille 
oven, kun poliisi oli menossa tekemään huoneistoon kotietsintää 
liittyen laajempaan huumausainerikostutkintaan ja epäilyyn mm. 
kannabiksen kasvattamisesta.

Huumeiden lisäksi löytyi vesivahinko. Poliisi takavarikoi 
huumeet, mutta vesivahinko jäi taloyhtiölle. Kyseinen osakas 
omisti itse huoneistonsa, mutta hänellä on asuntolainaa ja muuta 
velkaa enemmän kuin huoneiston arvo oli ja hänen omaisuuttaan 
on muutoinkin jo ulosmitattu. Osakas ei pystynyt eikä edes 
halunnut korvata aiheuttamaan vahinkoja taloyhtiölle.

Tässä keskitytään esimerkkitapauksen kautta ns. vahingon 
pulverointiin, joka on oikeustieteessä käytetty termi ja liittyy 
vahingon korvaamiseen jonkun muun kuin vahingon aiheuttajan 
toimesta. Tapauksessa osakas aiheutti taloyhtiölle ja sen toisille 
osakkaille huomattavaa taloudellista vahinkoa, mutta taloyhtiö ja 
muut osakkaat joutuivat itse sen maksumiehiksi.

Asunto-osakeyhtiölain ja oikeuskäytännön sekä yleisten 
vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan oli 
selvää, että osakas vastaisi itse laiminlyöntinsä perusteella 
aiheutuneiden kosteusvahinkojen korvaamisesta, mutta 
käytännössä ei. Vankilasta saatavalla muutaman eron 
toimintarahalla ei velkoja lyhennetä.

Suomalaisessa asunto-osakeyhtiöjärjestelmässä taloyhtiöllä 
on keskeinen rooli kansalaisten asumisen järjestämisessä 
ja siitä huolehtimisessa myös oikeudellisesti. Asunto-
osakeyhtiölailla on haluttu suojata osakkeenomistajia toisen 
osakkeenomistajan aiheuttamilta vahingoilta, kun vahingot 
ovat aiheutuneet taloyhtiön vastuulle sisältyvän seikan vuoksi. 
Vahingonkorvausvastuussa on tällaisissa tilanteissa useampi 
taho, jotta voidaan huolehtia siitä, että vahingonkärsijän vahinko 
tulee korvatuksi. Tällä tavalla siis suojataan vahingonkärsijöitä.

Kaikkialla näin ei suinkaan ole. Esimerkiksi Espanjassa 
kerrostaloasuminen on eri tavalla järjestetty. Siellä huoneiston 
omistaja omistaa kiinteistöosuuden kiinteistöstä eli tontista 
huoneistonsa lisäksi, eikä minkään yhteisön osakkeita. 
Taloyhteisön eli Comunidad de propietarion ylin päätösvalta on 
yleiskokouksella, johon kaikilla taloyhtiöstä jotain omistavilla 
on oikeus osallistua. Erään esimerkin mukaan, mikäli taloyhtiön 
tärkeiden asioiden ylläpitoa ei ole ja rakennuksessa syttyy 

tulipalo puutteellisten turvallisuustoimien vuoksi, on vastuussa 
taloyhtiön hallintovastaava eli administrador.

Suomessa asunto-osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaan yhtiö vastaa 
kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. 
Yhtiön on myös korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka 
vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle 
kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Asunto-osakeyhtiölain 24:2 §:n mukaan sen sijaan jos 
osakkeenomistaja on esimerkiksi huolimattomuudellaan 
aiheuttanut yhtiön kunnossapitovastuulla olevan rakenteen 
tai laitteen vioittumisen siten, että toisen osakkeenomistajan 
hallinnassa olevan osakehuoneiston sisäosat vahingoittuvat, 
yhtiön on korjattava tämän huoneiston sisäosat. Saman 
pykälän mukaan vahingon aiheuttaneen osakkeenomistajan 
on korvattava yhtiölle kustannukset, jotka aiheutuvat toisen 
huoneiston korjaamisesta, mutta ongelmaksi muodostuukin se, 
jos osakkaalle ei varaa korvata aiheuttamiaan vahinkoja. Näin on 
tässäkin esimerkkitapauksessa.
 
Jos vahingonaiheuttaja ei kykene korvaamaan aiheuttamiaan 
vahinkoja, jää vahinkojen korjaaminen taloyhtiön tehtäväksi sen 
omalla kustannuksella. Miksi? Meillä on lainsäätäjä päättänyt, 
että taloyhtiö voi paremmin varautua tällaisiin tilanteisiin 
vakuutuksia ottamalla ja ylipäätään sen vuoksi, että taloyhtiössä 
riskiä on kantamassa suurempi joukko ihmisiä yhtiövastikkeita 
maksamalla. Riski ja kustannukset ikään kuin pulveroituvat näin 
suurelle joukolle ihmisiä taloyhtiön keräämien yhtiövastikkeiden 
kautta. Taloyhtiössä asuminen on siis meille Suomessa tältä osin 
varsin turvallista.

Toki taloyhtiö voi periä kustannuksia eli vaatia vahingonkorvausta 
osakkaalta, joka on vahingon menettelyllään aiheuttanut. 
Käytännössä se on turhaa, kun osakkaalla on ulosotossa pitkä 
jono muitakin velkojia ja velallinen on varaton.

Onneksi tässä tapauksessa taloyhtiöllä oli vakuutusturva 
kohdallaan ja vakuutusyhtiö korvasi merkittäviltä osin vahinkoja, 
mutta toisille osakkaille jää aina maksettavaa tällaisissa 
tapauksissa vastikkeiden kautta. Käytännössä vakuutus ei 
korvaa kaikkia kustannuksia kuitenkaan ja korvauksestakin 
tehdään erilaisia ikä- ja muita vähennyksiä. Asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluja varten taloyhtiöllä tulee olla erillinen 
oikeusturvavakuutus. Sellainen onneksi oli.

Taloyhtiön yksi osakas suhtautui täysin välinpitämättömästi huoneistonsa kunnosta 
huolehtimiseen. Asukas ei myöskään ilmoittanut huoltoyhtiölle eikä isännöitsijälle keittiössä 
havaitsemastaan vesivuodosta, josta aiheutui lopulta mittava kosteusvaurio yhteensä 
kolmeen muuhunkin huoneistoon.

Miksi taloyhtiö joutui maksamaan 
osakkaan aiheuttaman vahingon?
Teksti: Markus Talvio  Kuvat: Pixabay

OTA YHTEYTTÄ
jurinet.fi

OPASTUS
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Säästä selvää rahaa 
oikealla hankinnalla ja 
huoltokustannuksissa

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

FINERA® TUOTTEIDEN EDUT
• palamaton ja myrkytön materiaali
• ei aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja
• vahva, kestävä ja kevyt rakenne, käyttölämpötilat -50 °C …+65 °C
• helppo ja nopea asentaa, säästät jo asennuskustannuksissa
• ei tarvitse koskaan pintakäsittelyjä
• käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai betonituotteiden tilalle
• ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseensä
• ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää auringon UV-säteilyn
• ei lahoa, homehdu tai tikkuunnu, ei halkeile, hilseile tai liituunnu
• luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteistölle
• hyvännäköinen, helppohoitoinen ja turvallinen
• erittäin hyvä hinta–laatu–elinkaari -suhde

LISÄÄ AIHEESTA
finera.fi

Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä kaukonäköisyys 
kannattaa. Edulliset hankintakustannukset eivät yksinään 
kerro koko totuutta: huolto ja ylläpito voivat nostaa edullisen 
tuotteen kalleimmaksi. Kokonaisvaltainen kustannusvertailu 
onkin välttämätöntä, jotta yhtiön rahat voidaan ohjata 
oikeaan paikkaan. Kaikkien etu on, että kustannukset pysyvät 
mahdollisimman alhaalla myös pidemmän ajan kuluessa. 
Pelkkään ostohintaan katsominen ei olekaan se järkevin 
vaihtoehto, vaikka kilpailutettaessa usein niin tehdäänkin.

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

Huoltotoimenpiteeksi vinyylille riittää pelkkä pesu ja kalliista 
huoltomaalauksesta säästyneet rahat voidaan käyttää johonkin 
mukavampaan. Monessa yhtiössä on tapana talkoilla huoltaa 
yhtiön yhteistä omaisuutta ja yhteisiä tiloja. Valitettavan usein 

talkooväen kokoaminen ei ole kovin helppoa, eikä vapaaehtoisia 
maalareita löydy. Tällöin puuaitojen maalaus- ja korjaustyöt on 
teetettävä jollakin muulla taholla.

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

Miksi Finera?
Kaikki Fineran vinyyli- ja alumiinituotteet valmistetaan tuotteiksi 
Suomessa, omassa nykyaikaisessa tehtaassa, suomalaisella 
työvoimalla. Finera Aitateollisuus oy on johtava vinyylisten piha- 
ja puutarharakenteiden /tuotteiden valmistaja, tuotekehittäjä 
ja kokonaispalvelun tuottaja Suomessa ja alan kiistaton 

Teksti: Piritta Ståhlström  Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy

PIHA

edelläkävijä. Yhtiön toiminta perustuu ammattitaitoiseen 
henkilöstöön, asiakas- ja tuotekonsepteihin, nopeisiin ja 
joustaviin toimitusaikoihin, luotettavaan logistiikkaan, 
korkealaatuisiin, kestäviin materiaaleihin ja tuotteisiin sekä 
luotettaviin yhteistyökumppaneihin.
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Myös jätepisteen paikka pitää suunnitella 
tarkkaan, sillä väärin sijoitettu jätepiste 
on hankala – ja pahimmillaan jopa 
vaarallinen – sekä asukkaille että 
tyhjentäjille. Jätepisteen sijoittaminen 
ja etäisyys rakennuksiin kannattaakin 
aina varmistaa paikalliselta rakennus- ja 
paloviranomaiselta.

Turvallisuusriskit minimiin
Suomessa raportoidaan vuosittain satoja 
jäteastioiden ja jätekatosten tuhopolttoja. 
Tuhopoltot vaikuttavat monen asukkaan 
elämään, ja turvallisuuden tunne 
omassa asuinympäristössä kärsii. 
Onneksi turvallisuusriskejä voidaan 
kuitenkin ehkäistä ja jopa poistaa 
oikeilla valinnoilla. Paloturvallisuuden 

Hyvin suunniteltu jätepiste 
helpottaa arkea ja lisää pihan 
viihtyisyyttä
Teksti: Emma Suominen   Kuvat: Lehtovuori Oy

edellyttämiin suojaetäisyyksiin on syytä 
tutustua ja valita tarvittaessa palosuojattu 
ratkaisu jätepisteeseen.

Maisemasuunnittelijan apua 
kannattaa hyödyntää
Mikäli jätepisteen sijoittelu ja 
maatyöt mietityttävät, projektiin on 
hyvä ottaa mukaan ammattitaitoinen 
maisemasuunnittelija. Suunnittelija 
tekee tarkat 2D- ja 3D-havainnekuvat, 
ja jätepisteen remontin suunnitelmat 
saadaan lisättyä tarkasti taloyhtiön 
huoltotietoihin.

Huolellisella suunnittelulla, tarpeiden 
kartoittamisella ja yksityiskohtaisilla 
työselosteilla on mahdollista saavuttaa 

Monesti taloyhtiön piha-alue on pieni, jolloin jätepisteen 
tehokkaan tilankäytön ja muunneltavuuden tärkeys korostuu. 
Kun tilaa ei ole hukattavaksi, suunnitteluvaiheessa kannattaa 
kartoittaa tarkkaan esimerkiksi roskien lajittelutarpeet sekä 
jäteastioiden optimaalinen koko ja määrä. Yksilöllisillä 
ratkaisuilla ja huolellisella suunnittelulla saavutetaan toimivin ja 
kustannustehokkain jätepiste.

Jätepiste on tärkeää mitoittaa oikein
Jätteiden asianmukaisen lajittelun mahdollistaminen on selkeä 
merkki taloyhtiön vastuullisuudesta. Tarpeisiin nähden liian 
suuret jäteastiat vievät turhaan arvokasta tilaa, kun taas liian 
pienet täyttyvät nopeasti ja lisäävät tyhjennyskuluja. Täpötäydet 
roska-astiat taas aiheuttavat helposti ikäviä ongelmia: jäteastian 
ulkopuolelle jääneiden roskien takia ympäristö muuttuu 
epäsiistiksi ja esimerkiksi rotista voi tulla ylimääräinen riesa.

LISÄTIETOJA
lehtovuori.fi

Taloyhtiön jätepiste on asukkaiden 
säännöllisessä käytössä, joten sillä on välitön 
vaikutus asukkaiden tyytyväisyyteen ja 
arjen toimivuuteen. Parhaimmillaan roskien 
vieminen ja lajittelu on helppoa, ja jätepiste 
on niin siisti, edustava ja turvallinen, että 
se sopii luontevaksi osaksi viihtyisää 
asuinympäristöä.

kustannussäästöjä. Jätepisteiden 
suunnittelun yhteydessä voidaan tehdä 
suunnitelmat kätevästi valmiiksi myös 
muista pihan tulevista uudistustöistä.

PIHA
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Kun huoneistosta löytyy luteita, ilmoitus 
isännöitsijälle tulisi tehdä välittömästi. 
Näin ongelman laajuutta päästään 
kartoittamaan ja torjuntatoimenpiteet 
aloittamaan mahdollisimman nopeasti.

Yleisimmin luteet kulkeutuvat asuntoon 
matkatavaroiden tai käytettynä 
hankittujen huonekalujen mukana. 
Virheellisestä käsityksestä, jonka 
mukaan luteet ovat seurausta huonosta 
hygieniasta, pitäisikin päästä eroon, 
sillä häpeäntunne voi olla esteenä 
ludeilmoituksen tekemiselle.

Kenellä vastuu ja mistä?
Jos luteiden esiintyminen rajoittuu yhteen 
huoneistoon, vastuu tuholaistorjunnan 
järjestämisestä ja maksamisesta 
on lähtökohtaisesti osakkaalla. 
Ongelman laajuuden selvittäminen 
on taloyhtiön vastuulla, samoin 
laajemmat torjuntatoimenpiteet. Tällöin 
kustannuksista vastaa pääsääntöisesti 
taloyhtiö.

Mikäli asukas estää tarkastajien ja 
tuholaistorjujien pääsyn asuntoon ja 
kieltäytyy noudattamasta saamaansa 
ohjeistusta ja tällä tavalla haittaa 
torjuntatoimenpiteitä tai jopa aiheuttaa 
ongelman pahenemisen, hänet voidaan 
saattaa kustannusvastuuseen.

Miten saastuneet tavarat tulisi 
käsitellä tai hävittää?
Vuodevaatteet ja muut tekstiilit pestään 
vähintään 60° C lämpötilassa. Luteet 
kuolevat myös pakkasessa, kun lämpötila 
on vähintään -18° C.  Käsittelyjen 
jälkeen tekstiilit suljetaan tiiviiseen 
pussiin, kunnes tuholaistorjuja toteaa 
luteet hävitetyksi huoneistosta. Huonoin 
mahdollinen ratkaisu luteita havaittaessa 
on kuljettaa vuodevaatteita, patjoja, 
tyynyjä tai huonekaluja varastotiloihin 
tai ulos tuulettumaan. Tällä tavoin tulee 
erittäin todennäköisesti levittäneeksi 
luteita koko rappukäytävään.

Mikäli huoneistoissa ja taloyhtiöissä 
päädytään hävittämään huonekaluja 
ja vuodevaatteita, se on tehtävä 

Ludeongelmat ovat lisääntyneet 
taloyhtiöissä
Teksti: Salla Kopo  Kuvat: Pixabay

Luteet eli lutikat ovat ikäviä vieraita missä tahansa 
asumuksessa. Erityisen inhottavia luteista tulee 
taloyhtiöissä, joissa niiden on helppo siirtyä huoneistosta 
toiseen. Tuholaistorjunnan ammattilaisten mukaan 
ludeongelmat ovat nykyään yleisiä ja lisääntymään päin.

suunnitelmallisesti ja ammattilaisten 
ohjeiden mukaan.

Jos taloyhtiön pihaan hankitaan 
esimerkiksi vaihtolava saastuneiden 
tavaroiden poiskuljettamista varten, 
se tulee varustaa asianmukaisilla 
merkinnöillä. Näin voidaan välttyä riskiltä, 
että lavalla oleva tavara houkuttelee 
paikalle innokkaita kierrättäjiä, ja samalla 
kun huonekalut lähtevät uusiokäyttöön, 
ludeongelma siirtyy uusiin osoitteisiin.

Torjunta ammattilaisten 
tehtäväksi
Luteet käyttävät ravinnokseen ihmisverta, 
joten todennäköisimmin niitä löytyy 
sängyistä, patjoista, sohvista ja 
nojatuoleista. Niitä voi kuitenkin löytyä 
kaikista mahdollisista raoista, kuten 
lattialistojen ja mattojen alta sekä 
valokatkaisijoiden takaa. Ne voivat myös 
selviytyä viikkoja tai jopa kuukausia ilman 
ravintoa.

Jotta kaikki luteiden piilopaikat tulisivat 
jo alkuvaiheessa kartoitettua, on hyvä 
tarttua heti ensimmäisten luteiden 
löydyttyä ammattilaisten apuun. Luteiden 
torjuntaan on olemassa torjunta-aineita 
ja yleistymässä on luteiden torjunta 
lämpökäsittelyllä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes) ylläpitää tuholaistutkinnon 
suorittaneista henkilöistä rekisteriä. 
Tukesin sivulta löytyy myös rekisteri 
tuholaistorjuntayrityksistä ja niiden 
tuholaistorjuntavastuuhenkilöistä.

Jo pelkän lutikkaepäilyn 
takia kannattaa 
olla yhteydessä 

isännöitsijään, sillä 
lutikka lisääntyy 

nopeasti.
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Taloyhtiön talkoissa vaihtolavalle saadaan kerättyä vaikkapa 
pihasta haravoidut lehdet ja muut puutarhajätteet ja sekalainen 
tavara, joka on syystä tai toisesta jäänyt yhteisten tilojen nurkkiin 
pyörimään. Asukkaat voivat myös sopia, että lavalle saa laittaa 
sekä asukkaiden omia rikkinäisiä tavaroita että huonekaluja. 
Vaihtolavan tilaaminen pihaan auttaa säästämään taloyhtiön 
jätekustannuksissa, kun isoja tavaroita ei kasata jäteastioiden 
viereen yksitellen kerättäväksi. Myös roskakatokset ja jätehuoneet 
pysyvät näin siisteinä ja mukavina käyttää.

Talkoilla voi poikkeusaikanakin
Koronapandemian vuoksi useissa taloyhtiöissä kevään talkoita 
jouduttiin lykkäämään tai perumaan kokonaan. Jos talkoot 
jäivät keväällä pitämättä, voi taloyhtiöissä olla nyt entistäkin 
enemmän painetta pistää talkoot pystyyn näin loppuvuonna. 
Talkoita voi järjestää turvallisesti myös poikkeusaikana, 
kun noudattaa viranomaisten suosituksia ja pitää huolen 
turvaväleistä, käsihygieniasta ja luonnollisesti siitä, että talkoisiin 
osallistutaan vain terveenä. Talkoot ovat edelleen hyvä tilaisuus 
lisätä asumisviihtyvyyttä ja tutustua naapureihin hieman lisää. 

Jätelava on oiva apuri  
taloyhtiön talkoissa
Teksti: Elina Penttinen   Kuvat: Lassila & Tikanoja

Syksy on ollut suomalaisille taloyhtiöille perinteisesti talkooaikaa, 
kun pihoja ja yhteisiä alueita siistitään yhteistuumin kesän jäljiltä 
talvikuntoon. Pihaan tilattu jätelava on vaivaton ratkaisu talkoissa 
syntyvien jätteiden keräämiseen ja kierrättämiseen.

Monet suhtautuvat lisäksi kotiympäristöön ja sen viihtyisyyteen 
nyt hieman eri tavalla kuin ennen, kun kotioloissa on tullut 
väistämättä vietettyä enemmän aikaa.

Talkoita voi myös venyttää esimerkiksi kahdelle viikonlopulle 
sen sijaan, että yrittäisi isolla porukalla saada kaiken valmiiksi 
yhdessä päivässä. Talkootyöt voi järjestää porrastetusti niin, 
että eri työt tehdään eri aikoina, eivätkä kaikki asukkaat ole siis 
koolla yhtä aikaa. Esimerkiksi tietyt asunnot tai raput voivat 
ottaa hoitaakseen eri aikoina erilaisia töitä haravoinnista ja 
istutusten siistimisestä jätekatoksen tai muiden yhteisten tilojen 
järjestämiseen.

Jätelavan kyytiin erilaiset jätteet
Talkoiden sujuvuutta lisää pihaan tilattava jätelava, jonka kyytiin 
voi näppärästi kerätä talkoissa syntyvän jätteen. Uudenmaan 
alueella Lassila & Tikanojalta voi tilata pihaan Helppolavan jopa 
kahdeksi viikoksi. Kun talkoot ovat ohi ja lava täynnä, kuljettaja 
hakee lavan pihasta sovittuna ajankohtana. Uudenmaan alueella 

Helppolavoille kerätty jäte viedään 
Keravalle L&T:n jätteenkäsittelylaitokseen, 
ja eri jätteet jatkokäsitellään ja 
kierrätetään asianmukaisesti.

Helppolavan kiinteä hinnoittelu takaa 
sen, että lavan kustannukset ovat 
heti tiedossa, eikä ikäviä yllätyksiä 
jätemaksujen muodossa pääse syntymään 
jätteen vastaanottopaikalla. Helppolavan 
voi tilata jo seuraavalle arkipäivälle, 
ja lavan vuokra-aikaa voi tarvittaessa 
pidentää. Myös välityhjennyksen 
tilaaminen onnistuu kätevästi nettisivujen 
kautta.

MIKÄ LAVA SOPII TEIDÄN TALOYHTIÖNNE TALKOISIIN?
Uudenmaan alueella Lassila & Tikanojan Helppolava-palvelusta saa tilattua 

erityyppisille jätteille oman lavan:
• Talkoolava (huonekalut, vanhat polkupyörät, risut, muovit ja pahvit)
• Viherlava (pensaiden leikkuujätteet, haravoidut lehdet)
• Remppa- ja rakennuslava (lajittelematon rakennusjäte, remontin purkujäte)
• Puulava (pakkauspuutavaraa, rakennustöiden puujäte)
• Kiviaineslava (betoni, tiili)

Talkoolava on helppo valinta taloyhtiölle, jos odotettavissa on paljon 
erityyppistä jätettä. Jos eri jätelaatuja on paljon, kustannuksissa voi säästää 
tilaamalla kaksi erityyppistä lavaa.

Palvelun hinta sisältää lavan tuonnin, viennin, kahden viikon lavavuokran, 
punnitusmaksut ja jätemaksut. Lavan voi tilata nettisivujen kautta 
pääkaupunkiseudulla, Keski-Uusimaalla ja Itä-Uusimaalla.

TILAA PALVELU
helppolava.fi

PIHA
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Harmittavan usein sisäilmaongelmat 
aiheutuvat siitä, että lattian läpi pääsee 
kulkeutumaan haitallisia yhdisteitä 
sisäilmaan. Se on kuitenkin estettävissä, 
ja meillä on siihen ratkaisu. Ratkaisun 
nimi on AlkaDry® ja sen ytimessä on terve 
ja turvallinen lattia.

AlkaDry® nimenä viittaa lattiatasoitteen 
matala-alkalisuuteen (Alka) sekä 
kuivumiseen (Dry). Siihen tämä 
teknologiamme hyvin pitkälti pohjautuu: 
matala-alkalisiin lattiatasoitteisiimme 
ja niiden kuivumisteknologiaan, joka 
mahdollistaa nopean päällystettävyyden. 
AlkaDry®-teknologian avulla tilaaja ja 
urakoitsija voivat varmistaa, että lattia 
on rakennuksen käyttäjille toimiva ja 
turvallinen myös kymmenien vuosien 
päästä. Tästä hyötyy siis niin tilaaja, 
urakoitsija kuin asukas.

Hengitä puhdasta sisäilmaa
Vietämme keskimäärin yli 90 % 
ajastamme sisätiloissa. Siksi sisäilman 
laatu on terveytemme kannalta erittäin 
tärkeä asia.

Hyvä huominen  
lähtee lattian tasolta
Teksti ja kuvat: Saint-Gobain Finland Oy, Weber

Terve ja turvallinen koti, sitä varmasti jokainen haluaa. Mutta mikä tekee kodista terveellisen 
ja turvallisen? Monikin asia. Tärkeä ja oleellinen tekijä, joka ei välttämättä ensimmäisenä tule 
mieleen, on jalkojemme alla. Lattia.

Sisäilmaongelmat aiheutuvat usein lattian 
läpi kulkeutuvista päästöistä, joita voi 
muodostua, kun lattiarakenteen pohjalla 
oleva betoni reagoi lattiapäällysteiden 
ja -liimojen kanssa. Tämä haitallinen 
kemiallinen reaktio ja sen aiheuttamat 
sisäilmaongelmat voidaan estää 
kerroksella Weberin matala-alkalista 
lattiatasoitetta.
– Terveydelle haitallisten orgaanisten 
yhdisteiden syntyminen voidaan 
estää käyttämällä betonin päällä 
vähintään viiden mm:n matala-alkalista 
tasoitekerrosta. Yhdessä betonin 
kosteudenhallinnan kanssa matala-
alkalinen tasoite varmistaa hyvän 
sisäilman, tuotepäällikkö Hassan Raad 
Weberiltä sanoo.

Sama on todettu useissa, eri tahojen 
tekemissä tutkimuksissa. Hyvä sisäilman 
laatu voi siis olla kiinni vain viiden 
millimetrin paksuisesta kerroksesta 
matala-alkalista lattiatasoitetta.
Kaikki Weberin valmistamat 
lattiatasoitteet ovat jo pitkään olleet 
matala-alkalisia.

Kuiva lattia jalkojesi alla
AlkaDry-nimen loppuosa viittaa 
kuivumiseen. Terve ja turvallinen lattia 
sekä tiukka rakennusaikataulu on joskus 
haastava yhdistelmä ja saattaa johtaa 
siihen, että lattiarakenteeseen jää kiireen 
vuoksi kosteutta. Olemme jakaneet 
lattiatasoitteemme kolmeen eri luokkaan 
niiden päällystettävyysnopeuden mukaan. 
Näin hankkeen aikatauluun sopiva 
tasoite on helppo valita ja vaiheiden 
aikatauluttaminen helpottuu. Esimerkiksi 
nopeimmassa päällystettävyysluokassa 
tasoite kuivuu jopa 10 mm:ä tunnissa.
– Weberin nopeasti kuivuvien tasoitteiden 
päällystettävyysajat perustuvat 

tasoitteiden kemialliseen kuivumiseen, 
joka alkaa jo ennen lattian päällystämistä 
ja jatkuu muutaman viikon ajan 
päällystämisen jälkeen, Raad sanoo.

Pelkkä kuivumisajan tiedostaminen 
yksinään ei riitä; kuivuminen on 
pystyttävä todentamaan, minkä 
lisäksi kosteudenhallinnan on oltava 
hallussa hankkeen alusta loppuun asti. 
Tasoitteen kuivumisen todentamisessa 
auttaa esimerkiksi weberfloor 
Kosteudenhallintapalvelu.

Katse huomiseen
Ei riitä, että lattia on toimiva ja 
turvallinen tänään, sen on oltava sitä 
myös huomenna – ja kymmenien 
vuosien päästä. Onkin tärkeää, että 
lattia on rakennettu yhteensopivista 
materiaaleista. Tämä pätee myös muuhun 
rakentamiseen. Tällöin huolehditaan 
siitä, etteivät esimerkiksi yksinään 
turvalliset materiaalit muutu turvattomiksi 
reagoidessaan muiden materiaalien 
kanssa.

Jo vuosien ajan lattiatasoitteemme ovat 
olleet matala-alkalisia. Ne ovat siis olleet 
AlkaDry-teknologian piirissä jo ennen 
kuin teknologialla oli edes nimeä. Tänä 
keväänä toimme markkinoille myös 
lattialiimat. Tämä mahdollistaa entistä 
turvallisemman rakentamisen, kun 
tuotteiden yhteensopivuus on varmistettu 
sillä, että sekä tasoite että liima kuuluvat 
samaan tuoteperheeseen.

Terve asuminen, puhdas sisäilma 
ja turvallinen lattia – siinä kiteytyy 
AlkaDry®:n ydin.

LUE LISÄÄ
www.fi.weber/alkadry

Kun haluat 
terveen lattian, 

muista AlkaDry®.

TEKNIIKKA

Usein sisäilmaongelmat 
aiheutuvat siitä, että 
lattian läpi pääsee 
kulkeutumaan haitallisia 
yhdisteitä.
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Asuntoilmanvaihdosta tunnettu Vallox laajentaa tuotetarjontaansa 
ilmankäsittelykoneilla. Vallox Pureo -tuoteperhe tulee 
sisältämään neljä eri kokoista konetta. Pystylähtöiset koneet 
ovat pääosin kohdennettu uudiskohteisiin, mutta niitä voidaan 
sijoittaa myös saneerauskohteisiin.
– Tyypillisiä taloyhtiöiden kohteita näille ilmankäsittelykoneille 
ovat toimitilat, joissa on esimerkiksi toimistoja, liikuntatiloja, 
ravintola- tai kahvilatoimintaa tai vaikkapa uima-allasosasto. 
Koneissa on tehokas lämmöntalteenotto ja levylämmönvaihdin, 
kertoo Vallox Pureo -koneista vastaava tuotepäällikkö Juuso 
Nyström.

Ilmankäsittelykoneilla voidaan viilentää ja lämmittää tuloilmaa. 
Koneiden levylämmönvaihdin pitää tulo- ja poistoilman aina 
erillään. Toisin sanoen koneet sopivat erityisesti sellaisiin 
tiloihin, joissa syntyy paljon kosteutta ja epäpuhtauksia eikä 
näitä poistoilman epäpuhtauksia haluta sekoittaa tuloilmaan. 
Levylämmönvaihtimella varustettuun koneeseen voidaan ohjata 
eri poistoilmaluokkien ilmaa, jolloin vaativatkin kohteet ovat 
mahdollisia.
– Esimerkiksi kuntosaleissa ja liikuntatiloissa syntyy 
kuntoilijoiden hikoillessa luonnollisesti paljon epäpuhtauksia 
ja kosteutta. Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneet poistavat 
nämä epäpuhtaudet tehokkaasti. Tilalle tuotava tuloilma 
on kuivaa ja viilennettyä, mikä lisää tilan viihtyvyyttä. 
Tehokas lämmöntalteenotto mahdollistaa myös tuloilman 
energiatehokkaan lämmittämisen poistoilmasta talteen otetulla 
lämmöllä, Nyström jatkaa.

Äänieritykseen on kiinnitetty erityistä huomiota
Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneet kuuluvat niin sanottuun 
kompaktien AHU-koneiden luokkaan eli niissä on kanavalähtöjen 
paikat määritelty. Vallox Pureo -koneissa ne ovat koneen päällä. 
Koneet on mitoitettu niin, että haalaus asennuspaikkaan 
onnistuu standardimitoitetusta 90 cm leveästä ovesta sekä 
leveytensä että korkeutensa puolesta. Ilmankäsittelykoneet 
toimitetaan tarvittaessa sähkö- ja säätölaitteineen 
kytkentävalmiina. Asennuksen jälkeen koneille mitoitetaan 
ilmamäärät ja ne otetaan käyttöön. Koneiden pelti-villa-pelti 

-rakenne toimii kylmäeristyksenä ja pienentää vaipan läpi tulevia 
ääniä.
– Vallox Pureo -koneiden rungon ja vaipan tiiveys onkin parasta 
laatua markkinoilla. Niiden äänieristykseen on kiinnitetty 
erityistä huomioita, kuvailee Valloxin tuore myyntipäällikkö Jarno 
Hatakka.

Ohjaustapa sovellettavissa kohteeseen ja käyttöön 
sopivalla tavalla
Koneiden ohjaustavat on suunniteltu joustaviksi niin, että ohjaus 
voidaan toteuttaa kohteeseen ja käyttöön sopivalla tavalla. Kone 
voidaan liittää esimerkiksi jo käytössä olevan taloautomaation 
piiriin tai siihev voidaan kytkeä jokin käyttäjälle entuudestaan 
tuttu ohjain. Isännöitsijöille, jotka yleensä huolehtivat 
taloyhtiöiden talotekniikasta, tämä tuo helpotusta.
– Tyypillisesti näitä ilmankäsittelykoneita asennetaan 
toimistoihin, julkisiin rakennuksiin, päiväkoteihin ja kouluihin, 
joten monella taloyhtiön isännöitsijällä voi olla jo kokemusta 
saman tyyppisten koneiden ohjauksesta. Erinomaista Valloxin 
koneissa on se, että huolto onnistuu kummaltakin puolelta, 
myyntipäällikkö Hatakka muistuttaa.

Koneisiin voidaan myös liittää kosketusnäytöllinen Vallox Pureo 
-ohjain. Se on suomenkielinen ja palvelee koneen käyttäjää 
monipuolisesti. Valloxin vahva kokemus käyttäjäystävällisen ja 
intuitiivisen käyttöliittymän valmistuksessa näkyy hienosti myös 
tässä uudessa ohjaimessa.
– Ohjaimen kehittämiseen on panostettu paljon ja sen 
jatkokehitys on pitkälti kiinni asiakkaiden esittämistä tarpeista ja 
toiveista, Hatakka toteaa.

Automatisointia erilaisilla antureilla
Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneisiin voidaan kytkeä 
läsnäolotunnistin. Se on liiketunnistimen tapaan toimiva anturi, 
joka tunnistaa huonekohtaisesti tilaan saapuneet ihmiset. 
Läsnäolotunnistimen avulla ilmavirrat tehostuvat tilojen käytön 
ja tarpeen mukaan. Toiminto palvelee esimerkiksi ympäri 
vuorokauden avoimia kuntosaleja. Koneisiin on mahdollista 

Vallox tuo markkinoille  
kompaktit ilmankäsittelykoneet
Teksti: Päivi Kaijula   Kuvat: Vallox Oy

Kohta 50-vuotias Vallox tunnetaan luotettavana ja kokeneena huoneistokohtaisten 
ilmanvaihtokoneiden valmistajana. Yritys laajentaa tuotevalikoimaansa toimi- ja liiketilojen 
keskitetystä ilmanvaihdosta huolehtiviin ilmankäsittelykoneisiin. Taloyhtiöissä tyypillisiä 
kohteita, joihin uudet Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneet sopivat, ovat esimerkiksi 
vuokrattavat liiketilat.

TEKNIIKKA
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Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneet on suunniteltu 
Suomen vaativiin olosuhteisiin ja täyttämään VDI 6022 
-hygieniastandardin vaatimukset. Valloxille tuttuun tapaan 
koneiden tekniset ohjeet ovat selkeitä ja helppoja. Myös 
varaosien saatavuus on huomioitu.
– Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneiden hankinnasta ja käytöstä 
vastaavat voivat luottaa, että kohta 50-vuotias yritys on 
hyödyntänyt kaiken kokemuksensa ja osaamisensa myös näiden 
uusien koneiden suunnittelussa. Käyttäjille ne takaavat aina 
puhtaan ja raikkaan sisäilman, Nyström muistuttaa.

myös liittää kosteus-, hiilidioksidi- tai VOC-anturi, joiden myötä 
ilmankäsittelyä voi automatisoida entisestään.

Läsnäolotunnistuksen lisäksi Vallox Pureo 
-ilmankäsittelykoneiden toimintaa voidaan säätää viikkokellolla. 
Sillä määritellään ilmanvaihdon tehostusajat tilan aktiiviseen 
käyttöaikaan perustuen. Viikkokello rytmitetään yleensä niin, 
että tehostus alkaa noin tuntia ennen aktiivista käyttöä ja 
päättyy tunti, kaksi käyttöajan päätyttyä. Näin ilma on raikasta 
tilan käyttäjien saapuessa paikalle ja se puhdistetaan kunnolla 
käyttöajan päätyttyä. Sen jälkeen ilmanvaihdon teho laskee 
pienemmäksi.

TUTUSTU
vallox.com

Helsingin Käpylään vuonna 1951 valmistunut Käärmetalo 
on arkkitehti Yrjö Lindegrenin merkittävimpiä suunnitelmia. 
Mäkelänkadun suuntaisesti mutkittelevan, kahdesta erillisestä 
rakennuksesta koostuvan talon pituus on 287 metriä ja siinä on 
yhteensä 189 kaupungin vuokra-asuntoa. 
 
Vuoden 2019 voittajan valinnut kuvataiteilija, kirjailija Hannu 
Väisänen kuvaileekin Käärmetalon suurta arkkitehtonista 
merkitystä seuraavasti: 
”Yrjö Lindegrenin suunnittelema Käärmetalo kuuluu suomalaisen 
arkkitehtuurin hohtavimpiin helmiin. Kun tuollainen ikoninen 
rakennus sitten rappeutuu, kun se on lysähtämässä kasaan, 
pelastaminen vaatii yhtäällä tavatonta ammattitaitoa ja toisaalla 
katkeamatonta sisua. Korjaajien on mietittävä millä tavoin 
nostaa uudelleen esiin Käärmetaloon liittyvä melkein utooppinen 
idea laadukkaasta vuokratalosta. On myös näytettävä, miten 
modernismin asumisihanteet voivat toimia edelleen ja olla 
esimerkkeinä uudelle asuntorakentamiselle.”

Vuototurvalliset käyttövesiputket tilaa säästäen 
Käärmetalon peruskorjaus tehtiin hyvin perusteellisesti. 
Kiinteistössä kunnostettiin muun muassa kylpyhuoneet, keittiöt, 
sisäpinnat, yläpohjarakenteet, ulkorappaus, parvekkeet, ovet, 
ikkunat, yhteistilat ja LVI-järjestelmät. Suurin osa vanhoista 
ikkunoista korjattiin, keittiöiden alkuperäiset kiintokalusteet 
kunnostettiin ja rakennuksen ilmanvaihto säilytettiin 
painovoimaisena. 
 

Käärmetalon peruskorjaukselle 
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto
Teksti: Meri Peltola   Kuvat: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Kiinteistön käyttövesiputket päätettiin uusia Uponor 
Riser Port -talotekniikkahormilla, joka on muuntojoustava 
uudisrakentamiseen sekä kerrostalojen linjasaneerauksiin 
ja peruskorjauksiin soveltuva LVIS-reititysjärjestelmä. 
Käyttövesijärjestelmän uusimisen osalta suunnittelun 
lähtökohtana oli tehokas ja tarkoituksenmukainen tilankäyttö. 
–  Riser Portin avulla saimme vedettyä putket suoraan 
kylpyhuoneeseen vesipisteiden lähelle, kertoo LVI-suunnittelija 
Kari Virtanen Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:stä. 
 
Riser Portin muita merkittäviä etuja ovat vuototurvallisuus ja 
huollettavuus: käyttövesiputket nousevat kylpyhuoneeseen 
eristetyssä, tiiviissä koteloinnissa ja vikatilanteessa vuotovedet 
ohjautuvat vedeneristeen päältä kylpyhuoneen lattiakaivoon. 
Avattavan kansirakenteen ansiosta putkistot ovat helposti 
huollettavissa tai vaihdettavissa.

Ketterä ratkaisu korjausrakentamiseen 
Uponorin talotekniikkaelementit edustavat uudenlaista 
rakentamisen tapaa, joka mahdollistaa kustannus- ja 
aikataulutehokkuuden lisäksi perinteisiä tapoja huomattavasti 
kevyemmän ja ketterämmän toteutuksen työmaalla. 
– Korjausrakentamisessa kytkentävalmiilla, laadukkailla 
elementeillä voidaan päivittää talotekniikka vastaamaan 
tämän päivän vaatimuksia helposti ja nopeasti, toteaa 
hankekehityspäällikkö Perttu Havulehto Uponorilta.

Vuosina 2016–2018 toteutetun peruskorjauksen 
suunnittelija on Kati Salonen ja Mona Schalin 
Arkkitehdit Oy. Vuoden 2019 Arkkitehtuurin 
Finlandia -palkinnon ehdokkaita olivat Käärmetalon 
peruskorjauksen ohella Helsingin keskustakirjasto 
Oodi, Jyväskylän yliopiston päärakennuksen 
restaurointi, Kruunuvuorenrannan koonta-asema ja 
Vaaralanpuiston päiväkoti. 

Vuoden 2019 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnettiin Käärmetalon eteläisen 
asuinrakennuksen peruskorjaukselle. Kohteen suunnittelussa haluttiin satsata erinomaiseen 
laatuun, joten kiinteistön käyttövesiputket uusittiin vuototurvallista Uponor Riser Port 
-talotekniikkahormia käyttäen.

TEKNIIKKA
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Liikekeskus vaihtoi  
ilma-vesilämpöön
Teksti: Emma Suominen   Kuvat: Jarno Kylmänen

− Lämmityskustannukset olivat noin 36 000 euroa vuodessa, 
mikä oli käytännössä puolet budjetista. Jotain muutosta täytyi 
tehdä kustannusten pienentämiseksi, taustoittaa Kauttuan 
Liikekeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjatta Sillanpää.

Säästöjen lisäksi lämmitysjärjestelmän vaihdossa haluttiin 
huomioida ilmastoasiat ja löytää vähemmän ympäristöä 
kuormittava vaihtoehto. Maalämpö ei tullut kysymykseen, koska 
Kauttuan liikekeskus sijaitsee pohjavesialueen varoalueella. 
Tämä rajasi osaltaan vaihtoehtoja.

Lämmitysremontin suunnitteluvaiheessa isännöitsijä ja 
hallituksen edustajat kävivät tutustumassa Kokemäen 
Pitkäjärven vapaa-ajan keskukseen asennettuun kahden ilma-
vesilämpöpumpun lämmitysjärjestelmään, joka oli ollut tuolloin 
käytössä vuoden verran.

Hyvät kokemukset ja tekninen toteutus vakuuttivat, ja 
lopulta Kauttuan liikekeskuksessakin päädyttiin ilma-
vesilämpöpumppujen hankintaan.

Sillanpää kertoo, että urakan kilpailuttamisen ja ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen jälkeen asiat etenivät ripeästi 
syksyllä 2019. Remontti aloitettiin marraskuun loppupuolella ja 
järjestelmä otettiin käyttöön joulukuun puolivälissä.

Urakasta vastasi kahden Hanakat-liikkeen omistama JS LVI-
Urakointi Oy, jonka tekemälle työlle Sillanpää antaa tyytyväistä 
kiitosta. Erityiskehut saa liikekeskuksessa toimivien yrittäjien ja 
yhteisöjen mallikas huomiointi ja tiedottaminen remontin aikana.
− 10 pistettä ja papukaijamerkki, Sillanpää kiteyttää.

1960-luvun lopulla rakennettu Kauttuan liikekeskus lämpeni alun perin öljyllä, kunnes 
se liitettiin 1990-luvulla kaukolämpöverkostoon. Kiinteistön lämmittämiseen kuitenkin 
upposi rahaa vuosittain toivottua enemmän, mikä teki lämmitysjärjestelmän päivittämisen 
uudelleen ajankohtaiseksi.

Mitoitus aiemman kulutuksen mukaan
JS LVI-Urakointi Oy:n yrittäjä Sampo Koivisto kertoo, että uuden 
laitteiston mitoitus tehtiin Kauttuan liikekeskuksen aiempien 
kulutustietojen pohjalta.

Kiinteistöön asennettiin kuusi NIBEn F2120-20-ilma-
vesilämpöpumppua ja niiden rinnalle öljykattila talven 
pakkashuippujen varalle. Lämpöpumpuista viisi tekee lämmitystä 
ja yksi lämmityksen lisäksi käyttöveden tuotantoa.
− Urakkaan sisältyy myös kahden vuoden etävalvonta. Saan 
hälytykset ja pystyn tekemään lämmityksen säädöt puhelimella. 
Kahden vuoden jälkeen etävalvontaa on mahdollista jatkaa 
huoltosopimuksella.

Tavoitteena on lämmityslaskun puolittuminen
Remontin arvonlisäverollinen kokonaisbudjetti oli 122 000 
euroa, johon sisältyy varsinaisen lämmitysremontin lisäksi 
sähkökeskuksen modernisointi. Marjatta Sillanpää kertoo, että 
lainan takaisinmaksuaika on laskelmien mukaan 6−7 vuotta, 
parhaimmillaan ehkä vähemmänkin.

Säästöjen osalta tavoitteena on, että kaukolämmön 36 000 
euron vuosikustannuksista noin puolet leikkautuu remontin 
myötä pois.

LISÄÄ AIHEESTA
nibe.fi

KAUTTUAN LIIKEKESKUS
• Sijaitsee Euran kunnassa Kauttuan kylässä
• 15 liikehuoneistoa, huoneistoala 1418 m² ja 

tilavuus 7325 m³
• Rakennettu vuonna 1967 ja laajennettu 1990

LÄMMITYSREMONTISSA ASENNETTU 
LAITTEISTO
• 6 kpl NIBE F2120-20 -ilma-vesilämpöpumppuja
• UKV 500 -lämmitysverkoston puskurisäiliö
• VLP 500 R -käyttövesivaraaja
• NIBE SMO 40 -ohjausyksikkö
• 150 kW:n öljykattila Oilonin polttimella sekä 2 kpl 

1500-litraisia Motoplast-öljysäiliöitä

Kauttuan liikekeskuksen 
uusi lämmitysjärjestelmä 
saatiin käyttöön viime 
joulukuussa. Isännöitsijä 
Susanna Suoramaa, 
urakoitsija Sampo Koivisto 
ja hallituksen puheenjohtaja 
Marjatta Sillanpää ovat 
tyytyväisiä projektin 
toteutukseen.

TEKNIIKKA
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Luonnonläheisiä asetelmia saa 
luonnonkasveista, havupuiden oksista ja 
kävyistä, pihlajan marjaisista oksista sekä 
mustikan ja puolukan varvuista. Maahan 
pudonneita oksia ja käpyjä lukuun 
ottamatta näiden keräämiseen pitää olla 
maanomistajan lupa.

Mitä kasveja voi jättää 
parvekkeelle talveksi?
Parvekkeesta tekee mieli saada runsas 
ja rehevä heti keväällä. Istuttamalla 
myös parvekkeelle monivuotisia kasveja 
ei tarvitse aloittaa joka kevät alusta. 
Haasteeksi tulee kasvien hengissä 
pitäminen talven yli, mutta lasitettu 
parveke tarjoaa mahdollisuuksia 
talvettamiseen.

Parvekkeella voi kasvattaa ja talvettaa 
kylmää kestäviä kasveja, joita oman 
paikkakunnan menestymisvyöhykkeellä 
voisi kasvattaa avomaallakin. Kasvit 
kannattaa jo keväällä istuttaa syviin 
ruukkuihin, joissa runsas multatila 
mukailee olosuhteita avomaalla. 
Talvehtiville kasveille ei kannata valita 
saviruukkuja, sillä ne eivät kestä 
halkeamatta talven olosuhteita.

Lasitetulla parvekkeella onnistuu 
monien pienien havukasvien ja 
muiden ikivihreiden talvehtiminen. 
Pienet kuuset, katajat ja pallotuijat 
ovat hyviä havukasvivaihtoehtoja. 
Kesäkukkaistutuksissa yleistynyt 
muratti talvehtii suojattuna ainakin 
Etelä-Suomessa, samoin kuin 
ikivihreä puksipuu. Keijuangervon 
menestyksekkäästä talvehtimisesta, jopa 
lasittamattomalla parvekkeella, on II-
vyöhykkeellä hyviä kokemuksia.

Köynnöksillä saa rehevyyttä ja 
kerroksellisuutta parvekkeelle. Syksyllä 
alas leikattujen ja pakkaspeitteellä 
suojattujen kärhöjen talvehtiminen 
onnistuu lasitetulla parvekkeella, jos 
lämpötila pysyy plussan puolella ja 
kastelusta huolehditaan muutaman kerran 
talven aikana.

Pelargoniat talvehtivat parvekkeella, 
jos lämpötila pysyy plussan puolella. 
Pelargonioita ei kannata peittää, koska 
ne tarvitsevat vähäisissä määrin valoa 
talvellakin. Kastelu on tarpeen noin 
kerran kahdessa kuukaudessa läpi talven 
riippuen parvekkeen lämpötilasta. 

Yrttien kasvatuslaatikossa varmoja 
talvehtijoita ovat ruohosipuli ja 
persilja sekä viime vuosien suosikki 

viinisuolaheinä. Ensi kevään 
ensimmäisiksi ilahduttajiksi voi syksyllä 
istuttaa kukkasipuleita parvekelaatikoihin 
ja ruukkuihin.

Valmistele kasvit talveen ja 
seuraa talvella kastelun tarvetta
Kasvit valmistellaan syksyyn 
syyslannoituksella ja jatkamalla niukkaa 
kastelua niin kauan kuin lämpötila 
parvekkeella on nollan yläpuolella. 
Mikäli parvekkeella lämpötila pysyy 
plussan puolella läpi talven, kastelusta 
on huolehdittava talven aikana. 
Kastelun ja valon tarve on sidoksissa 
lämpötilaan: mitä lämpimämpää 
talvehtimisolosuhteissa on, sitä enemmän 
tarvitaan myös kastelua ja valoa.

Kasveja voi suojata verhoilemalla ruukut 
styrox-levyillä ja peittämällä kasvit 
pakkaspeitteellä. Arat kasvit kannattaa 
siirtää talveksi lähelle lämpimän tilan 
vastaista seinää tai mahdollisuuksien 
mukaan sisätiloihin.

Kevätauringon alkaessa paistamaan on 
hyvä tarkkailla parvekkeen lämpötilaa 
ja tarkistaa, onko kasvien multa jäässä. 
Ikivihreät kasvit alkavat lämpötilan 
noustessa haihduttaa, joten kuivumisen 
ehkäisemiseksi kasveja voi peittää 
varjostuskankaalla tai harsolla ja sulatella 
multaa haalealla vedellä, pienellä 
kastelulannoitemäärällä terästettynä.

Parveke syksyn väreissä
Teksti: Salla Kopo  Kuvat: Shutterstock

Kesäkukat alkavat näyttää rupsahtaneilta ja yöpakkasetkin ovat 
niitä jo nipistelleet. Mitä laittaa tilalle parvekkeen kaunistukseksi?

OPASTUS

Syklaami pitää altakastelusta, mutta istutusryhmässä tätä 
voi olla hankala toteuttaa, jolloin syklaami kastellaan tyvelle, 
välttäen veden kaatamista suoraan kasvin päälle.

Rauhallisen taustan värikkäille kukille saa pientä havukasvia 
muistuttavasta valesypressistä. Myös pieniä havukasveja voi 
istuttaa syysistutuksiin ja talvettaa parvekkeella.

Koristekaalista löytyy värikästä violettia ja rauhallisen valkoista. 
Hopealanka yhdistettyinä koristekaaliin on kaunis harmoninen 
yhdistelmä ja nostaa koristekaalin astetta näyttävämmäksi.

Marjakanerva on uusimpia syyskasveja. Sitä on saatavissa 
vaaleanpunaisena, aniliininpunaisena ja valkoisena. 
Marjakanerva sopii erityisesti sekaistutuksiin tuomaan niihin 

metsän tunnelmaa. Marjakanervan marjat 
eivät varsinaisesti ole myrkyllisiä, mutta 
ei niitä suositella syötävänkään. Tämä on 
hyvä huomioida lapsiperheissä.

Perinteiset callunat ja ericat ovat 
takuuvarmoja parvekkeen kaunistuksia 
koko talven, kunhan niitä muistaa 
alkutalvella tarvittaessa kastella varsinkin 
lasitetulla parvekkeella lämpötilan 
pysyessä plussan puolella. Lämpötilan 
laskiessa pakkaselle ne pärjäävät 
omillaan.

LUE LISÄÄ
puutarha.net

Puutarhamyymälöistä löytyy runsaasti kasvivalikoimaa 
parvekkeen ehostukseksi. Kasveiksi kannattaa valita isohkoja 
näyttäviä ja kukkansa avanneita kasveja, sillä syksyn viileydessä 
kasvit kehittyvät ja kukat aukeavat hitaasti. Parvekelaatikoissa 
ja ruukuissa multaa ei tarvitse välttämättä vaihtaa, vaan 
kesäkukkien mullan voi hyödyntää.

Värikkyyttä parvekkeelle saa pallo- ja ruukkukrysanteemeista 
sekä syysastereista. Syysastereita löytyy valkokukkaisena sekä 
monissa sinisen ja violetin vivahteissa. Parvekkeelle tarkoitettu 
syysasteri kannattaa ostaa jo kukat avanneena, sillä se aukaisee 
nuppujaan viileässä hitaasti.

Syklaami on viileässä viihtyvä syksyn kukka. Minisyklaamin 
pakkasen kesto on hieman parempi kuin isokukkaisen syklaamin. 

Lasitettu parveke 
tarjoaa mahdollisuuksia 
kasvien talvettamiseen. 
Seuraa kastelutarvetta 

talven aikana.
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JuriNet Oy on täyden palvelun 
valtakunnallinen, nuorekas ja 
osaava lakitoimisto, joka tarjoaa One 
stop -periaatteella korkeatasoisia 
lakipalveluja niin yksityisille ihmisille 
kuin yrityksille. Toimiston juristit ovat 
erikoistuneet asumis-, rakentamis- 
ja ympäristöoikeuteen. JuriNet 
noudattaa toiminnassa niitä arvoja, 

sellaisen juristin omassa asiassaan, 
jonka käyttämisestä ei aiheudu itselle 
kohtuuttomia kustannuksia, mutta jonka 
osaaminen on vakuuttavaa.

Kysymyksiin vastaavat:
Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja
Kristian Krokfors, OTM, lakimies

LUE LISÄÄ / ESITÄ KYSYMYKSESI
omataloyhtio.fi/vastauspalvelu

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

oma auto on talon edessä. Ennen poika piti autoa yleisellä 
parkkipaikalla tien toisella puolella. Autokatoksessa ei ole 
vuokraa, sähköt maksaa yhtiö. Olen taloyhtiön puheenjohtaja ja 
haluaisin tietää, mitä tehdä.

VASTAUS: Kysymys on siitä, että yhtiössänne on ilmeisesti 
jokaiselle huoneistolle annettu mahdollisuus pitää kolmea 
autoa yhtiön alueella kertomallasi tavalla. Kysyt käytännössä, 
voiko asukas itse päättää, kenen autoja autopaikoilla halutaan 
pitää. Lähtökohtaisesti en näe estettä sille, etteikö vuokralaisen 
muualla asuvan perheenjäsenen autoa voisi myös ”laillisella” 
paikalla pitää. Myös pojan perheen autoa voi siis pitää 
autopaikalla, kunhan vuokralaisen autojen yhteismäärä ei ylitä 
kolmea.

Voiko vuokralainen tehdä moitekanteen, kun 
huoneisto otetaan haltuun vastikerästien vuoksi?
Asunto-osakeyhtiössämme on tarkoitus ottaa haltuun huoneisto, 
jossa vastikemaksut ovat jääneet suorittamatta. Voiko asunnon 
käyttäjä tehdä asiasta moitekanteen ja millä reunaehdoilla, kun 
kyseessä ei ole asunto-osakkeen omistaja vaan vuokralainen, joka 
on vuokrannut asunnon vuokraustoimintaa harrastavalta taholta, 
joka ei ole hoitanut vastikemaksua saamastaan vuokrasta? Mikäli 
vuokralainen ei suostu maksamaan rästejä tai tee moitekannetta 
30 päivän kuluessa, voidaanko hänet poistaa asunnosta 
tarvittaessa virkavaltaa apuna käyttäen ja millaisella aikataululla?

VASTAUS: Vuokralainen voi moittia yhtiökokouksen päätöstä 30 
päivän kuluessa saatuaan tiedon yhtiökokouksen päätöksestä. 
Moitekanne voi koskea hallintaan ottamisen perustetta.
Yhtiön tulee ensisijaisesti tehdä vuokrasopimus hallintaan 
otetusta huoneistosta nykyisen vuokralaisen kanssa, 
koska vastikkeen maksamatta jättäminen ei johdu hänen 
menettelystään. Vuokralainen ei siis todennäköisesti tule 
moittimaan päätöstä.
Vuokralaisella ei ole velvollisuutta maksaa omistajan 
vastikerästejä, vaan ne katetaan huoneiston vuokralla. Vuokrasta 
voidaan periä hallintaan ottamisesta aiheutuneet kustannukset, 
mahdolliset huoneiston korjauskustannukset ja maksamatta 
olevat yhtiövastikkeet sekä ne vastike-erät, jotka erääntyvät 
osakkeenomistajan maksettaviksi hallinnassa olon aikana.

päättävässä kokouksessa, jossa esitys hyväksyttiin.
Isännöitsijä oli myös sopinut, että taloyhtiön 24 asunnosta 
seitsemän testataan tapausten laajuuden kartoittamiseksi. 
Valinnan perustana oli kirjallinen kysely osakkaiden kokemista 
hajuista. Yrittäjä valitsi hallitukselta kolme asuntoa neljästä 
ja muilta kolme asuntoa 18:sta. Yksi osakas teetti testin 
itse. Valituksi tuli hajua tunnistaneita ja tunnistamattomia. 
Nyt testatuista kahdeksasta asunnosta viisi on selkeästi 
vaurioituneita ja kolme oireellisia. Edellyttääkö yhdenvertaisuus 
myös muiden 16 asunnon testaamista ja korjauksia 
kokonaisratkaisuna?

VASTAUS: Yhdenvertaisuus tarkoittaa asunto-osakeyhtiölain 
mukaan sitä, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä 
yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. 
Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai 
ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan 
osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan kustannuksella.
Huoneistojen korjaaminen ja ennen sitä tehtävät 
mikrobitutkimukset perustuvat muuhun kuin yhdenvertaisuuteen. 
Taustalla on mahdollinen tarve selvittää vaurioita ja korjata 
vauriot. Kaikkia huoneistoja ei tarvitse korjata, jos niistä ei 
löydy mikrobivaurioita. Ilman tarkempia tietoja taloyhtiöstänne 
suosittelisin kuitenkin jokaisen huoneiston tutkimista samalla 
kerralla.

Saako ulkopuolinen käyttää autokatospaikkaa 
taloyhtiössä?
Rivitaloyhtiössämme on viisi asuntoa. Pihassa on autokatos. 
Autokatoksessa olevan auton taakse voi parkkeerata auton, 
samoin asunnon eteen. Eli jokaisella asunnolla on kolme 
paikkaa. Nyt vuokralainen on antanut autokatospaikkansa 
ulkopuoliselle asukkaalle, pojan perheelle. Vuokralaisen 

VAKIO

Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta antaa täysin veloituksetonta apua 
taloyhtiöitä koskeviin lakikysymyksiin. Joka viikko otamme vastaan kolme lakiasioihin 

liittyvää kysymystä. Kysymysten vastauksista huolehtii JuriNet-toimistojen asumiseen, 
rakentamiseen ja ympäristöoikeuteen perehtyneet lakimiehet.

Omataloyhtiö.fi
vastaa lakikysymyksiin

Millainen on osakkaan kyselyoikeus hallituksen 
hankintaratkaisuista?
Taloyhtiöömme ilmestyi kallis ulkogrilli, jonka hinta oli noin 
8 000 euroa. Hallituksen omaoston perusteena oli, että syksyllä 
järjestämme grillijuhlat. Käyttöaste on pieni, eikä tietääkseni 
ketään lähellä olevia osakkaita ole kuultu. Onko minulla oikeus 
tutustua hallituksen pöytäkirjoihin?
Kun taloyhtiössämme poistettiin vinossa oleva tamppausteline, 
isännöitsijä ilmoitti, että asennettavaksi tulee uusi, mutta tästä 
ilmoituksesta on kulunut jo reilut puoli vuotta. Puuttuvasta 
telineestä aiheutuu harmia osakkaille. Onko minulla oikeus 
tutustua hallituksen pöytäkirjoihin tässäkin asiassa?

VASTAUS: Kuten monessa yhteydessä on todettu, hyvä 
tiedonkulku auttaisi parantamaan yhteishenkeä ja naapurisopua 
taloyhtiöissä. Hallituksen olisi hyvä käydä osakkaiden kanssa 
aktiivista keskustelua yhteisistä tavoitteista, jotta osakkaiden 
kesken ei edes syntyisi ajatusta, että pitää nimenomaisesti valvoa 
hallituksen päätösten lainmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. 
Vuorovaikutteiseen taloyhtiöviestintään kuuluvat mm. asukkaiden 
kuuleminen ja palautteen kerääminen.
Osakkaalla on yhtiökokouksessa laaja kyselyoikeus ja oikeus 
saada tieto hallituksen päätöksestä, joka koskee hänen 
oikeuttaan tai velvollisuuttaan suhteessa yhtiöön tai toiseen 
osakkaaseen. Kyselyoikeudesta ja oikeudesta saada tietoja yhtiön 
päätöksenteosta säädetään asunto-osakeyhtiölain 6:25 §:ssä.

Edellyttääkö yhdenvertaisuus hometestien 
tekemistä kaikissa asunnoissa?
Taloyhtiömme hallitus teetti yhteen asuntoon hometestin, jonka 
näytteissä oli kiellettyjä mikrobeja. Näytteet otti yrittäjä, joka 
teetti testit, teki päätökset haitoista, laati korjaussuunnitelmat ja 
suoritti valvonnan. Aihe esiteltiin osakkaille vasta rahoituksesta 

Mikä on isännöitsijän/hallituksen puheenjohtajan 
vastuu kunnossapidon laiminlyönneistä?
Yhtiössämme on kahdeksan huoneistoa. Päätäntävalta on 
keskittynyt yhdelle henkilölle, joka on hallituksen puheenjohtajan 
ja isännöitsijän roolissa. Kolme osakasta seuraa päätöksissään 
häntä. PTS:n tekeminen kaatuu aina siihen, että he tietävät mitä 
täytyy tehdä.
Esimerkiksi salaojien kunnon selvitys sokkeleiden 
huonokuntoisuuden takia on torpattu, koska ’’ne toimivat 
hyvin ja putket on johdettu jätevesipumppaamoon’’. Totuus 
kuitenkin on, ettei salaojia ole koko tontilla. Alapohjan raportti 
suosittaa salaojien asennusta sekä ryömintätilojen perusteellista 
puhdistusta rakennusjätteistä ja lahopuista, mikä edellyttää 
käyntien tekemisen kaikkien huoneistojen alle. Tähän ratkaisuna 
oli, että puhdistetaan vain alapohjat, joihin on käynnit, ja 
vaihdetaan tuuletuspaalut. Missä menee huolimattomuuden 
ja osaamattomuuden raja? Miten päästä eroon isännöitsijästä/ 
hallituksen puheenjohtajasta?

VASTAUS: Yhtiökokous saa henkilön pois hallituksen 
jäsenen tehtävästä vaihtamalla hallituksen. Yhtiökokous saa 
henkilön pois isännöitsijän tehtävästä siten, että se valitsee 
hallituksen, joka vaihtaa isännöitsijän. Sama henkilö ei saa 
olla isännöitsijänä ja hallituksen puheenjohtajana, paitsi jos 
yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai kaikki osakkeenomistajat 
siihen suostuvat. Huolimattomuus arvioidaan tapauskohdittain. 
Jos johtoon kuuluva henkilö on aiheuttanut vahinkoa 
yhtiölle huolimattomuudesta tai tahallisesti, yhtiö voi vaatia 
vahingonkorvausta häneltä.

§

joita myös Asianajajaliitto edellyttää 
asianajotoimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta 
ei saisi olla asiakkaalle este saada 
korkeatasoisia palveluja. Tämä 
pätee, on kyse liikejuridiikasta tai 
yksityishenkilöiden asioista. Jokainen 
ansaitsee JuriNetin periaatteiden mukaan 
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Hyvä huominen lähtee  
lattian tasolta.

weber AlkaDry® – paremman huomisen 
teknologiaa
Välitämme terveydestäsi ja haluamme varmistaa, että lattiasi on toimiva 
ja turvallinen myös kymmenien vuosien päästä. Terve ja turvallinen lattia 
ja tiukka rakennusaikataulu on kuitenkin joskus haastava yhdistelmä. Siksi 
kehitimme AlkaDry®-teknologian.

AlkaDry®:ssa tiivistyvät terve lattia, puhdas sisäilma sekä parempi huominen. 
Sitähän me kaikki haluamme – itsellemme ja jälkipolville.

Lue lisää: www.fi.weber/alkadry

Lakipalvelut

JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

Tilaa tuote-esitteitä 
veloituksetta

Oikotie Oy / Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys Vastaanottaja 

maksaa 
postimaksun

Sähköposti

__________________________________________________________________

Puhelin

__________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

__________________________________________________________________

Yhteystiedot
Nimi

__________________________________________________________________

Katuosoite

__________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

__________________________________________________________________

Kiinnostuitko? Lue lisää!
Tilaa ilmainen uutiskirje. Uutiskirjeen avulla pysyt aina 
ajan tasalla taloyhtiötä koskevissa asioissa. Uutiskirjeemme 
yksi luetuimpia artikkelisarjoja on ”Viikon Kysymys”, jossa 
käsittelemme jäseniltämme saapuneita lakikysymyksiä 
vastauksineen. Tilaa osoitteesta omataloyhtio.fi/uutiskirje

Ensimmäinen Omataloyhtiö.fi-lehtesi?
Haluaisitko tämän lehden myös jatkossa veloituksetta ja kotiin 
kannettuna kaksi kertaa vuodessa? 
Tilaa lehti osoitteesta omataloyhtio.fi/lehti

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

Julkisivut ja vesikatot  Keittiöt Tekniikka ja varusteet

Uutiskirje

UPONOR
Kerrostalo-
saneeraus

VALLOX
Ilmanvaihto

RUUKKI
Kattotuotteet
uudis- ja korjaus-
rakentamiseen

LUMON 
Parvekelasit

LUMON
Uusi parveke-
julkisivu

ORMAX
Edistyksellinen 
kotimainen 
kattotiilivalikoima

ALAVUS
parveke- ja 
ulko-ovet

VESIVEK
Kiinteistöjen 
kattoturvatuotteet ja 
sadevesijärjestelmät

PETRA
-keittiöt

A LA CARTE 
-keittiöt

KEITTIÖMAAILMA
Putkiremontti

BOSCH 
-lämpöpumput

ABB
Smarter Home

VALLOX 
Huoneistokohtainen 
asunto ilmanvaihto

KIKKA
-LAUTEET
– täydelliset 
taloyhtiölle

OVELLA
-säilytysratkaisut

OMATALOYHTIÖ.FI
Kyllä, haluan myös ilmaisen Omataloyhtiö.fi-uutiskirjeen

Lämmitys

LVI

NIBE
-kiinteistö-
lämpöpumput

VAKIO



KAIKKIA ONGELMIA EI VOI RATKAISTA YKSIN.

JURINET AUTTAA.

Olemme helposti lähestyttävä ja mutkaton lakiasiaintoimisto, joka palvelee niin yrityk-
siä kuin yksityisasiakkaita. Meillä on vahva osaaminen yritysten ja yksityishenkilöiden 
välisistä riita-asioista, oikeudenkäynneistä ja monista muista lakipalveluista, vaativat 
rikosasiat mukaan lukien.

Lähtökohtamme on tehdä asioita mutkattomammin. Meistä jokaisella pitäisi olla oi-
keus sellaiseen juristiin omassa asiassaan, jonka käyttämisestä ei aiheudu kohtuutto-
mia kustannuksia, mutta jonka osaaminen on ammattitaitoista ja vakuuttavaa.

Kuinka voimme olla avuksi?

www.jurinet.fi  029 009 2590 info@jurinet.fi 

Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri


