
Kesä 2017

Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi.

Omataloyhtiö.fi

MILLAISTA ILMAA
SINÄ HENGITÄT?

NOPEA
KYLPYHUONEREMONTTI

ASUMISEN  
MUKAVUUTTA  

KERROSTALOSSA 

ONKO TALOYHTIÖSI  
AIKEISSA KUNNOSTAA 
PIHA-ALUEITA?

PERINTEINEN  
PUTKIREMONTTI 

MODERNI  
TOTEUTUS

Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin



2 Omataloyhtiö.fi   2017

KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

 Ilveskaari 12, 01900 Nurmijärvi

 0400 154 888

 kingi@kingi.fi

 www.kingi.fi

Valitse kattoremonttisi tekijäksi yritys, 
joka käyttää vain KINGI® kateruuveja. 
Valtuutetut yritykset tunnistat oheisesta 
sinetistä ja löydät ne kotisivuiltamme 
kingi.fi/myynti.

KINGI® kateruuvi on: 
•  ainoa kolmikerrospinnoitettu kateruuvi, ja 
 sen yksinoikeus on patentilla suojattu.

•  ainoa Suomen lakien ja Euronormien 
 mukainen peltikaton kiinnitys. 

•  ainoa ilmastorasitusluokkaan C3-hyväksytty  
 maalattu hiiliteräsruuvi.

•  ainoa kateruuvi, joka kestää ruostumatta 
 yhtä pitkään kuin parhaat kattopellit.

•  ainoa rasitustestin läpäissyt ja kestävyytensä  
 todistanut kateruuvi.

•  ainoa kateruuvi, jolle saat kirjalliset ja katta-
 vat takuut: 20 v. ruostumattomuudelle, 
 30 v. vuotamattomuudelle, 50 v. poikki-
 ruostumattomuudelle.

Valitse katollesi pitkä ikä:

KINGI®  kateruuvi Ruostumis- ja vuotoriski

Onneksi on KINGI® kateruuvi, joka täyttää nykyiset 
määräykset peltikaton kiinnittämisestä. 

Peltikaton asentamista koskevan standardin (SFS-EN 1090-2) mukaan Suomessa 

tyypillisessä C3-ilmastorasitusluokassa käytetty kattopelti on kiinnitettävä yhtä 

hyvän korroosiokestävyyden omaavalla C3-hyväksytyllä kateruuvilla. Kotimainen 

KINGI® kateruuvi on kehitetty laadukkaiden kattopeltien kiinnittämiseen ja se on 

ainoa C3-hyväksytty kateruuvi täyttämään tämän vaatimuksen. 

KINGI® kateruuvin tunnistat kruunua muistuttavasta kannasta, johon vesi ei jää 

seisomaan. KINGI® kateruuvia käytettäessä pellin pinnalle ei myöskään synny po-

rausjätettä eikä ruostuvia naarmuja. Näin myös pellin takuut ja ulkonäkö säilyvät.

Patentoitu Durabl3™ -pinnoite:

Sinkin päällä kolme kerrosta:

1. Tartuntakerros
2. Pohjamaali
3. Pintamaali 

Kateruuvitestit vahvistivat KINGI® kateruuvin kestävyyden: 

KINGI® on ainoa kateruuvi, joka kesti todellisuutta vastaavassa korroosiotestis-

sä yhtä hyvin kuin C3-hyväksytty kattopelti ja osoitti olevansa ainoa hyväksytty 

kiinnitys ko. kattopellille. Muut testatut kateruuvit ruostuivat pilalle liian nopeasti.

Jo yli 10 000 hyväksytysti 
kiinnitettyä peltikattoa
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Kun viimeaikojen uutisotsikoita lukee, voisi päätellä, että naapu-
ruuskiistat ja taloyhtiön sekä osakkaan väliset erimielisyydet 
ovat selvästi lisääntyneet. Mitä on tapahtunut? Eikö asioita 

osata enää sopia keskustelemalla? Taloyhtiössä asiat menevät selvästi 
enemmän tunteisiin. Toisinaan tuntuu, että henkilökemioillakin on 
valitettavan suuri merkitys taloyhtiöriidoissa. 

Hyvin usein riidellään mm. kustannusten jakamisesta remon-
teissa sekä osakkaan omista muutostöistä. Myös meteli, autojen 
pysäköinti tai parkkipaikkojen jako herättävät keskustelua. Olen ol-
lut todistamassa myös riitelyä koirista, lintujen ruokkimisesta, pe-
sutuvan sekä wc:n käytöstä, tupakoinnista ja jopa postisalaisuuden 
rikkomisesta; eli riidan aiheeksi kelpaavat usein hyvin arkiset asiat. 
Kirjallinen huomautuskaan ei tuo aina toivottua lopputulosta, sillä 
asiat vaativat usein keskustelua osapuolien kesken. Yksi asia, joka 
saattaa joskus unohtua on, että taloyhtiössä asukas vastaa myös vie-
raidensa käytöksestä. 

Mutta mikä ihme saa ihmiset riitelemään yhä useammin oikeu-
dessa, vaikka sovittelulla säästäisi jopa kymmeniä tuhansia euroja? 
Häviäjähän maksaa yleensä myös vastapuolen oikeuskulut tai aina-
kin osan niistä. Nyt on aika ottaa käyttöön omat, jo hiekkalaatikolta 
opitut, vuorovaikutustaidot. Ensisijainen tavoite olisi saada asia so-
vittua keskustelemalla. Olisiko löydettävissä yhteinen ratkaisu? Yhtä 
kaikki, riitely vie turhaan isännöitsijän ja hallituksen aikaa oikeasti 
tärkeiltä asioilta. Riidat vaikuttavat paitsi asukkaan ja isännöitsijän, 

myös koko taloyhtiön hyvinvointiin, puhumattakaan pitkään kestä-
vien oikeusprosessien vaikutuksista.

Asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate (tasapuolinen 
kohtelu) on erittäin hyvä yleislinjaus, mutta käytännössä ei aivan 
mutkaton. Lisäksi asunto-osakeyhtiölaki antaa harvaan asiaan täysin 
selvää vastausta. Paljon jää tulkinnan varaan, ja usein jokainen tekee 
tulkinnan omalta osaltaan suotuisaan suuntaan. Peräänkuulutankin 
maalaisjärkeä asioissa sekä asioiden hoitamisessa. 

Jos kaikesta hyvästä tahdosta huolimatta tarvitset asumiseen 
liittyvissä asioissa juridisia neuvoja, kannattaa kääntyä osaavan la-
kimiehen puoleen. Hyvään alkuun pääset laittamalla kysymyksen 
Omataloyhtiö.fi:n veloituksettomalle Kysy, vastaamme -palstalle. 
Siellä lakimiehet ottavat kantaa asiaan puolueettomasti. Vastauksen 
perusteella voit jo päätellä, onko perusteita asian viemiseksi eteen-
päin tai löytyisikö kenties joku muu keino asian selvittämiseksi. Jol-
lei ratkaisua löydetä, voidaan asiaa vielä yrittää sovitella lakimiesten 
välityksellä. Lakimiehiä käytettäessä selvää on, että kuluja syntyy. 

Mutta miten asiat muuttuvat, kun käräjäoikeudesta on saatu pää-
tös? Rahaa koskevat asiat saatiin selvitetyksi, mutta tilanne voi olla 
taloyhtiössä jopa entistä tulehtuneempi ja räjähdysalttiimpi. Olisiko 
siis järkevämpää keskustella asiat yhdessä ja unohtaa käräjöinti? Näin 
on helpompi asua onnellisena ja huikata naapureille iloiset ”heipat”!

Heidi Uusitalo, päätoimittaja

Asuuko meissä jokaisessa pieni riidankylväjä?

Omataloyhtiö.fi

ääkirjoitusP



52017   Omataloyhtiö.fi

Kolumni

Ihminen viettää keskimäärin 90 % ajas-
taan sisätiloissa, joten ei ole yhden-
tekevää millaista sisäilma on. Pisin 

yhtenäinen aika kuluu yleisimmin koto-
na ja toinen esimerkiksi töissä, koulussa 
tai päiväkodissa. Julkisten rakennusten 
huonosta kunnosta saamme lukea lähes 
päivittäin lehdistä. Eduskunnan tarkas-
tusvaliokunnan julkaisussa 1/2012 on 
viimeisin virallinen arvio kosteus- ja ho-
mevaurioiden yleisyydestä. Sen mukaan 
12–18 %:ssa kouluista ja päiväkodeista 
on merkittävästi vaurioituneita ja altis-
tuvia näissä rakennuksissa on 172.000–
259.000. Ongelma on todellinen, raken-
nuskanta on vanhaa ja välttämättömiä pe-
ruskorjauksia on monissa kunnissa koko 
ajan vain siirretty tuleville vuosille, kun 
kuntatalous on ollut tiukilla. Samalla on 
vielä säästetty säännöllisestä huollosta ja 
lisätty lapsia olemassa oleviin tiloihin. Ei 
siis tarvitse miettiä, miten tällainen kansalliskriisi on päässyt syn-
tymään. Asiaa ei helpota, että myös uusissa rakennuksissa ilmenee 
sisäilmaongelmia.

Epäilykset huonosta sisäilmasta usein kohdennetaan sinne, mis-
sä se on jonkun muun vastuulla. Kuitenkin myös kodeissa on ongel-
mia. Merkittäviä kosteus- ja homevaurioita on kerrosalasta arviolta 
7–10 %:ssa pien- tai rivitaloissa ja 6–9 %:ssa kerrostaloissa. Vaurioi-
den määrä tulee kasvamaan, koska asuntokiinteistöihin ei kiinnitetä 
tällä hetkellä samalla tavalla huomiota kuin julkisiin kiinteistöihin. 
Erityisesti huolettaa pienten taloyhtiöiden kohtalo. Osakkaat eivät 
halua kalliita korjauksia, koska eivät ymmärrä niiden merkitystä kiin-
teistön tulevaisuudelle. Mikään ei ole ikuista. Lehtiin on päätynyt 
jo muutamia tapauksia, joissa rakennus on päätetty purkaa, koska 
tarvittavien korjausten tekeminen tulee kalliimmaksi, kuin uuden 
rakentaminen. Kalliin maan alueilla jotain saattaa jäädä osakkaille 
jaettavaksi tontin myymisestä, mutta muuttotappioalueilla tällainen 
voi johtaa henkilökohtaisiin konkursseihin.

Taloyhtiöiden kunnossapito vaatii suunnitelmallisuutta
Taloyhtiö valitsee tien mitä kulkee; joko se haluaa säilyttää kiinteis-
tön arvon tai jopa nostaa sitä tai antaa sen rapistua hiljalleen mah-
dollisesti samalla sairastuttaen asukkaat. Valinta saatetaan tehdä 
myös tiedostamatta, jos taloyhtiössä ei ole minkäänlaista osaamis-
ta kiinteistön kunnossapidosta. Tässä kohden ammatti-isännöitsi-
jöillä on mahdollisuus osoittaa tarpeellisuutensa auttamalla taloyh-
tiötä valitsemaan oikean tien. Jos ja kun tehdään peruskorjauksia, 
olisi tärkeä miettiä, missä laajuudessa korjaukset on järkevä tehdä. 
Oikeita päätöksiä osataan tehdä vain perusteellisten kuntotutki-
musten perusteella.

Tiedätkö itse, missä kunnossa oma taloyhtiösi on? Onko salo-ojat 
niin salaisia, että kukaan ei tiedä niistä mitään? Miten ilmanvaihto 
toimii; miten ilma poistuu ja mistä sitä tulee tilalle? Minne sadevedet 
kulkeutuvat? Onko katto ehjä ja yläpohjan tuuletus kunnossa? Onko 
märkätilojen vesieristys kunnossa? Onko rakennuksessa riskiraken-
teita? Haiseeko asunnossa? Oman kodin hajuihin tottuu nopeasti. 
Mutta kaikki ongelmat eivät kerro itsestään hajulla. Ongelmasta voi 
kertoa myös asukkaiden epämääräiset oireet ja jatkuva sairastelu, 
jotka loppuvat muualla oleskellessa.

Taloyhtiön tulee kantaa vastuunsa
Talon terveellisyydestä vastaa kiinteistön 
omistaja. Omakotitalossa omistaja voi ryh-
tyä heti tutkimaan epäilyjen perusteella ja 
korjata, kun tarvittavan korjauksen laa-
juus on selvillä. Asunto-osakeyhtiöissä asia 
ei ole yhtä yksinkertainen, mikä voi johtaa 
asukkaan kannalta sietämättömän pitkiin 
prosesseihin, jos taloyhtiö ei ota aktiivista 
roolia ongelman selvittämiseksi ja kuntoon 
laittamiseksi. Yhtiö vastaa rakenteista, joten 
tutkiminen ja korjaaminen ovat yhtiön vas-
tuulla. Jossain tapauksissa sisäilmahaittaa 
kokenut asukas on saanut vastaukseksi olla 
yhteydessä terveystarkastajaan. Näinhän 
sen ei pitäisi mennä. Kyllä taloyhtiön halli-
tuksen ja isännöitsijän pitäisi olla kiinnos-
tuneempia yhtiöstään. Oireilu sisäilmaon-
gelmiin on hyvin yksilöllistä. Tämän vuok-
si sisäilmaongelmaepäilyt voivat riitauttaa 
osakkaat toisiaan vastaan. Ei ole kenenkään 

edun mukaista, jos riitoja joudutaan ratkaisemaan oikeudessa. Siinä 
voittajia ovat vain asianajajat.

Ilmanvaihto kuntoon
Ilmanvaihtoa tarvitaan poistamaan materiaaleista, ihmisistä ja ih-
misen toiminnoista syntyviä epäpuhtauksia mm. hiilidioksidia ja 
kosteutta. Ilmaa voidaan poistaa painovoimaisesti tai koneellisesti. 
Tärkeää on myös huomioida, mistä korvausilma tulee. Olo- ja makuu-
huoneissa tulee olla korvaus- tai tuloilmaventtiilit. Korvausilma ei saa 
tulla rakenteista, koska sieltä kulkeutuu sisään myös epäpuhtauksia.

Oikean tiedon lähteillä
Nykyään myös sisäilmatietoa on saatavilla helposti internetistä. 
Oman tietämyksen lisääminen kannattaa aloittaa puolueettomis-
ta lähteistä esimerkiksi Sisäilmayhdistyksen, Hengitysliiton ja Asu-
misterveysliiton sivuilta. Hometalkoot.fi -sivustolta saa hyvää tietoa 
eri-ikäisten rakennusten tyypillisistä riskipaikoista ja tarvittavista 
kunnostustoimenpiteistä. Jos sisäilma mietityttää, neuvoa voi kysyä 
esimerkiksi Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimesta 
tai Asumisterveysliiton neuvonnasta.

Sisäilmatietoisuus lisääntyy tällä hetkellä hurjaa vauhtia. Koko 
ajan uutta kotia etsivät ihmiset osaavat kysyä ja vaatia enemmän tie-
toa rakennuksen kunnosta. Lähes jokaisella on tuttavapiirissä joku, 
joka on kohdannut vakavia sisäilmaongelmia kotonaan tai työpaikal-
laan. Hyvin moni jo osaa tunnistaa valesokkelin tai haluaa homekoi-
ran tekemään tarkastuksen ennen ostopäästöstä. Tieto lisää tuskaa, 
mutta toisaalta ilman oikeaa tietoa ei voida tehdä järkeviä päätöksiä.

Mervi Ahola, sisäilma-asiantuntija
Sisäilmayhdistys ry

Millaista ilmaa sinä hengität?

Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoi-
tuksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää 
työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön 
sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää 
sisäilmastoa.
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Teksti: Mari Kangasmaa  Kuvat: Mari Kangasmaa ja Rakentaja.fiHuoneisto

Kun Terveysilma Oy:n toimitusjohtaja, yrittäjä Peter Schlauf al-
koi 20 vuotta sitten työskennellä ilmanvaihdon ratkaisujen pa-
rissa, hän tunsi tulleensa tulevaisuuden alalle. Siltä Schlaufista 

tuntuu edelleen – ja se on sekä hyvä että huono juttu. Hyvä, koska 
työtä riittää. Huono, koska aidosti hyvän sisäilman asialla olevasta 
Schlaufista muutos on ollut toivottua hitaampaa.

– Ikävä kyllä Suomessa on yhä edelleen paljon asuntoja, joissa il-
manvaihto ei toimi. Useimmissa kodeissa ilmanvaihto olisi helposti 
parannettavissa yhdessä päivässä, muutaman sadan euron panok-
sella. Ainoa este on, että ihmisiltä puuttuu tietoa ilmanvaihdosta, 
Schlauf kiteyttää.

Väite kotien toimimattomasta ilmanvaihdosta perustuu nopeaan 
laskutoimitukseen: Suomessa on noin 2,9 miljoonaa asuntoa. Alle mil-
joonassa kodissa on täysin koneellinen ilmanvaihto, joten yli 2 mil-
joonassa asunnossa pitäisi olla korvausilmaventtiilit painovoimaisen 
ilmanvaihdon tarvitsemaa korvausilmaa varten. Venttiilit kuitenkin 
löytyvät arviolta vain miljoonasta asunnosta, ja niistäkin puolessa 
korvausilmaventtiilit on tukittu tai ne ovat rikkinäisiä. Niinpä lasken-
nallisesti Suomessa on jopa 1,5 miljoonaa asuntoa, joissa ei ole lain-
kaan toimivaa ilmanvaihtoa. – Ja sitten valitetaan sisäilmaongelmia!

Pullotalossa ilmanvaihto puuttuu
– Ilmanvaihdosta on vaikea kertoa, koska yleensä mitään konkreet-
tista ei näy – ei ole mittareita tai vilkkuvia valoja. Paristoja ei vaih-
deta ja sähköä ei kulu. Sen sijaan toimiva ilmanvaihto kyllä tuntuu. 
– Hyvä sisäilma näkyy unen laadussa, terveydentilassa ja jaksamises-
sa sekä asunnon raikkautena vuorokauden ympäri, toteaa Schlauf.

Painovoimainen ilmanvaihto tarkoittaa, että sisään asuntoon 
virtaa makuuhuoneissa ja oleskelutiloissa sijaitsevista korvausilma-
venttiileistä raitista ilmaa, joka asunnon kierrettyään poistuu keit-
tiössä, vaatehuoneessa ja kylpyhuoneessa sijaitsevista poistoilma-
venttiileistä. 

Jos asuntoon ei pääse mistään hallitusti korvausilmaa, ei ky-
seessä ole painovoimainen ilmanvaihto vaan puuttuva ilmanvaihto. 
Näin on usein 1970–1990-luvun asunnoissa. Näillä vuosikymme-
nillä oli tapana jättää ilmanvaihtoventtiilit asentamatta energia-
säästön nimissä. Taloista haluttiin tehdä tiiviitä. Aiemmilla vuo-
sikymmenillä ilmanvaihtoa varten oli yleensä asennettu seinään 
rautaluukkuventtiilit, mutta energiakriisin innoittamana niitäkin 
poistettiin käytöstä.

Schlaufin mukaan ongelman ydin on tietämättömyydessä. Jotta 
kotien ilmanvaihto saataisiin oikealle tolalle, ensimmäiseksi pitäisi 
saada asukkaat ja varsinkin taloyhtiöiden edustajat ymmärtämään 
ilmanvaihdon toiminta ja erilaisten iv-järjestelmien erot. Yllättä-
vän moni ei tiedä edes sitä, miten oman asunnon ilmanvaihto on 
järjestetty.

– Asukkaan, asui hän sitten millaisessa talossa tai taloyhtiössä 
hyvänsä, pitäisi ensimmäiseksi selvittää, miten ilma omassa kodissa 
vaihtuu vai vaihtuuko se lainkaan? Ilmanvaihdon toimintaa kannat-
taa alkaa selvittää makuuhuoneesta. Selvitä, mistä sinne tulee raitista 
ilmaa ikkunatuuletusta lukuun ottamatta. Jos et keksi, on aika toimia. 

Kuka vastaa ilmanvaihdosta?
Ilmanvaihdon toimivuus on kiinteistönomistajan vastuulla. Jos ta-
loyhtiössä ei ole toimivaa ilmanvaihtoa, kannattaa asukkaan kysyä 
kirjallisesti hallitukselta, mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä. Vas-
tausta voi odottaa kohtuullisen ajan kuluessa. 

– Ilmanvaihdon järjestäminen on hallituksen vastuulla ja sen toi-
mivuudesta määrätään laissa. Haluaisin nähdä sen hallituksen jäse-
nen, joka uskaltaa nimellään vastata, että ”Emme katso tarpeelliseksi 
järjestää tässä kiinteistössä toimivaa ilmanvaihtoa”, sanoo Schlauf.

Mikäli asia ei etene, seuraavaksi voi soittaa kunnan terveystarkas-
tajalle. Yleensä terveystarkastajan huomautus isännöitsijälle riittää 
eikä edes käyntiä paikan päällä tarvita.

Terveysilman Peter Schlauf  
haastaa viranomaiset:

Vaatimus sisäilman vaihtumisesta ei riitä 

– myös korjausratkaisut 
esille

Jopa 1,5 miljoonaa suomalaista kotia on ilman toimivaa, hallittua  
ilmanvaihtoa. Painovoimaisen ilmanvaihdon ratkaisut ovat nopeita ja 
yksinkertaisia toteuttaa ja kustannuksiltaan edullisia. Mikä siis mättää? 
Ilmanvaihdon ammattilainen Peter Schlauf toteaa, että kyse on pitkälti 
tietämättömyydestä. Asukkaat eivät ymmärrä, miten heidän kotinsa  
ilmanvaihto toimii. Viranomaiset vaativat toimivaa ilmanvaihtoa, mut-
ta hyvistä ratkaisuvaihtoehdoista sen toteuttamiseksi ei kerro kukaan.
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”Meillä on aivan 
liikaa kiinteistöjä,  
joissa ilmanvaihto 

ei toimi.”
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– Ihmettelen hieman, miksi terveystarkastajat eivät käytä mah-
tikäskyään useamminkin. Meillä on aivan liikaa kiinteistöjä, joissa 
ilmanvaihto ei toimi, vaikka ratkaisut vaatisivat vain pieniä toimenpi-
teitä, Schlauf pohtii ja vastaa samantien itse omaan kysymykseensä:

– Laki määrää huolehtimaan kiinteistöön toimivan ilmanvaihdon. 
Viranomaiset kyllä kertovat, että ilman tulee vaihtua kaksi kertaa 
tunnissa. Ratkaisuvaihtoehdoista puhutaan vähemmän. Voisinkin 
heittää tässä virkamiespäättäjille haasteen, että tätä leiviskää pi-
täisi hoitaa paljon paremmin. Pitäisi tiedottaa ratkaisumalleista ja 
kannustaa toteuttamaan hyvää ilmanvaihtoa. Ei vain todeta, että 
”ilman tulee vaihtua”.

Silloin, kun ratkaisuista puhutaan, tarjotaan yleensä koneellista 
ilmanvaihtoa unohtaen kokonaan mahdollisuus painovoimaisen il-
manvaihdon järjestämiseen. Koneellinen ilmanvaihto on toki hyvä 
ratkaisu, mutta hinnaltaan kallis ja joissakin kohteissa hankala to-
teuttaa. Painovoimaisen ilmanvaihdon toteuttaminen on nopeaa ja 
onnistuu kohteesta riippumatta. Lisäksi se on niin edullista, että re-
montin takaisinmaksuaikoja ei tarvitse miettiä.

Ilmanvaihto kuntoon omakotitaloissakin
Ilmanvaihto on huonolla tolalla monissa taloyhtiöissä, mutta ei 
Schlauf säästä omakotitaloasukkaitakaan ripitykseltä. On hyvin ta-
vallista, että asukas kertoo avoimesti saavansa korvausilman ”lattian-
raosta”, aivan kuin se olisi hyväksyttävä tapa järjestää ilmanvaihto. 

– Itse kukin voi miettiä, onko pitkän päälle terveellinen tapa elää 
siten, että sisään tuleva ilma virtaa rakenteiden välistä? Olisi järke-
vämpiäkin tapoja saada ilmaa sisään kuin ottamalla sitä epäpuhtaasti 
ties mistä raoista rakenteiden välistä, Schlauf sanoo.

Kun korvausilma  otetaan sisään lattioiden raoista tai vaikkapa 
postiluukun kautta rappukäytävästä, ei ilman laatu ole lähellekään 
samaa luokkaa kuin hallitusti hyvällä suodattimella varustetun vent-
tiilin kautta tuodulla ilmalla. Mukana seuraa hajuhaittoja ja tervey-
delle haitallisia epäpuhtauksia eikä riittävää määrää korvausilmaa 
voida taata.

Toimiva ilmanvaihto näkyy myös asumiskustannuksissa. Kun il-
manvaihto ei toimi, asunnon kosteusprosentti nousee. Kosteus ei 
tee hyvää sisustusmateriaaleille ja kostean ilman lämmittäminen syö 
myös energiaa. Kun ilmanvaihto on tasapainoista, lämmityskulut-
kin ovat kohtuullisemmat. Usein todetaan ilman pyörittämisen ku-
luttavan energiaa, mutta unohdetaan kostean ilman lämmityskulut.
Toimiva ilmanvaihto myös pitää kiinteistön rakenteet paremmassa 
kunnossa ja talo säilyttää arvonsa.

Asumisviihtyvyys paranee myös vedon poistumisen vuoksi. Kun 
raitis ilma tulee hallitusti venttiileistä, lattioiden ja ikkunoiden raois-
ta tuleva veto poistuu.

Puhdasta ilmaa suodattamalla
Viime aikoina on julkisuudessakin näkynyt väitteitä, että painovoi-
maisessa ilmanvaihdossa ei sisään virtaavaa ilmaa voisi suodattaa. 
Schlaufia virheellinen väite harmittaa. 

– Kun asunnossa on koneellinen poisto ja painovoimainen kor-
vaus ilma, suodatus on mahdollista järjestää jopa paremmin kuin täy-
sin koneellisessa ilmanvaihdossa, hän painottaa.

Schlauf tietää mitä puhuu, onhan Terveysilma toimittanut kotei-
hin F7-luokan Filtrete-suodattimilla varustettuja, automaattisesti 
ulkolämpötilan mukaan säätyviä Velco-korvausilmaventtiileitä lä-
hes 30 vuotta.

– Ensimmäisetkin venttiilit toimivat edelleen ja miksipä eivät, sil-
lä tekniikka on toimiva ja yksinkertainen.

Venttiilien yhteydessä käytettävät korkealaatuiset Filtrete-suo-
dattimet ovat nousseet erityisesti allergikkojen ja esimerkiksi katu-
pölystä kärsivien suosioon.

– Korjausneuvontaa harjoittavat voisivat nykyistä syvemmin 
tarkastella, millaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Esimerkiksi Tervey-
silman venttiileillä ja suodattimilla sisäilman suodatus onnistuu 
ensiluokkaisesti. Ja mukaan saa vielä äänenvaimennuksenkin, 
Schlauf vinkkaa.

Automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvät Velco-venttiilit 
ja hyvä suodatus ovat tuoneet parempaa sisäilmaa jo tuhansiin ko-
teihin. Hyvän sisäilman edut huomaa usein vasta, kun ongelma on 
korjattu. Niinpä ilmanvaihdon myyminen vaatii paljon työtä, mutta 
lopputulos yleensä palkitsee tekijänkin. Ilmanvaihtoremontille tyy-
pillistä on, että negatiivista palautetta harvoin kuulee. 

– Olemme saaneet kautta vuosien palautetta kirjeillä ja puhelimit-
se. Meille on kerrottu, miten Velco-venttiilien asentamisen jälkeen 
elämänlaatu on parantunut. Täytyy sanoa, että kyllä se palaute on 
liikuttanut, hymyilee Terveysilman toimitusjohtaja Peter Schlauf.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
www.terveysilma.fi sekä terveysilma@terveysilma.fi
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Ratkaisut vallinneisiin ongelmiin
Putkiremontin laajuus pieneni suunnitellusta, kun huomattava osa 
taloyhtiön kylpyhuoneista ei ollut saneerauksen tarpeessa. Alkupe-
räisen suunnitelman mukaisen perinteisen putkiremontin sijasta 
päädyttiin pitkän pohdinnan jälkeen toteuttamaan viemäreiden pin-
noitukset sekä uusien vesijohtojen asentaminen uusiin paikkoihin. 
Koska rakennusteknisten töiden tarve väheni, päätettiin myös, ettei 
ilmanvaihtohormeja lähdetä kunnostamaan.

”Koska toisaalta ilmanvaihdon kohentamista pidettiin erittäin tär-
keänä, todettiin hallituksen selvityksen pohjalta hormi-imurit käy-
tännössä ainoaksi kustannuksiltaan järkeväksi ratkaisuksi. Osakkaat 
hyväksyivätkin yksimielisesti hormi-imureiden lisäämisen peruspa-
rannukseen”, Niskanen kertoo.

”Alan lehdistöä tutkimalla löysimme pari toimijaa, joilta pyysim-
me tarjouksen taloyhtiötämme koskien. Toimijoiden tarjousten esit-
telyjen sekä hankkeen kumppaneiden kokemusten pohjalta Eskonin 
tuotteisiin päätyminen oli helppo päätös”, Niskanen jatkaa.

Hormi-imureiden hankinta osana taloyhtiön monimuotoista pe-
rusparannushanketta sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Hankkeen aikana 
suurimmaksi haasteeksi paljastui taloyhtiön hormiston monimuotoi-
suus sekä siihen ullakkorakentamisen myötä kohdistuneet muutokset.

”Hankkeen aluksi tehty hormikartoitus valitettavasti paljastui 
epäluotettavaksi ja tarkennustöitä jouduttiin suorittamaan. Omal-
ta osaltaan tämä tarkoitti Eskonin toimitussisällön kasvattamista al-
kuperäisestä sekä toimitusaikojen muuttumista aiemmin suunnitel-
lusta. Toimitusaikaa pidensi myös ullakkorakentamisen yhteydessä 
uusitun peltikaton viimeistelytöiden sekä Eskonin toimituksen yh-
teensovitus”, Niskanen kiteyttää prosessia.

Hankkeen valmistumisen jälkeen  
ilmanvaihto parantunut selkeästi
Pekka Niskasella on omakohtaista kokemusta ilmanvaihdon parantu-
misesta. Omassa asunnossa on ollut helppo seurata tilanteen kehit-
tymistä sekä todeta kokemusperäisesti ilmanvaihdon parantuneen. 
Asunnossa ei ole enää ollut havaittavissa myöskään hajuhaittoja, 
jotka olivat johtuneet vedon riittämättömyydestä. Hajuhaitat ovat 
poistuneet käytännössä kokonaan.

”Meidän kokemuksemme pohjalta hormi-imurit, etenkin kokoo-
jakammioita hyödyntäen ovat kustannustehokas ja toimiva tapa 
parantaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Voimme suositella Eskonia 
toimittajaksi toisaalta heidän käytännössä todistetun ammattitai-
tonsa ja toisaalta laajan tuotevalikoimansa puolesta, sillä he olisivat 
voineet toimittaa myös harkitsemiamme hormien osittaiskorjauksia 
useammalla menetelmällä”, Niskanen kertoo.

”Hormi-imureiden hankkimista harkitseville taloyhtiöille haluam-
me korostaa huolellisen hormikartoituksen tärkeyttä. Jälkiviisaana 
voimme todeta, että se olisi kannattanut tehdä Eskonin kanssa yh-
teistyössä siten, että he olisivat asiantuntijana voineet valvoa kar-
toittajan työnlaatua.”, Niskanen opastaa.

Ilmanvaihdon parantamisessa 

huolellisuus on avain 
onnistuneeseen lopputulokseen

As Oy Museokatu 30ssa päätettiin toteuttaa putkiremontin yhteydessä laaja perusparannus 
ja ullakkorakentaminen. Hanketta suunniteltaessa osakkaat nostivat esille paino voimaisen 
ilmanvaihdon parantamisen tärkeyden. Asunto-osakeyhtiön tarinaa avaa hankkeen aikainen 
hallituksen puheenjohtaja Pekka Niskanen.

Kiinnostuitko ilmanvaihdon parantamisesta tai  
hormien kunnostamisesta?

Kutsu asiantuntija paikalle kartoittamaan taloyhtiösi tarve.
Eskon Oy, Juha Jutila/040 8306701
eskon@eskon.fi

Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Eskon OyHuoneisto
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Vastuunjakotaulukosta punainen lanka
Vastuunjaosta voidaan aina määrätä yhtiöjärjestyksessä, mutta 
pääperiaatteet vastuunjakoon löytyvät asunto-osakeyhtiölaista. 
Vastuunjaon pääsäännön mukaan osakkeenomistajan kunnossapi-
tovastuulla on osakehuoneistonsa sisäosat. Sisäosilla ei tarkoiteta 
huoneistossa olevia kantavia rakenteita, niihin kuuluvia eristeitä 
eikä myöskään yhtiön vastuulla olevia rakennuksen teknisiä ns. pe-
rusjärjestelmiä. Asunnon seinien sisäpuolella olevat osat, kuten sisä-
rappaukset, tasoitepinnat ja sisäpuoliset maalaukset ovat osakkaan 
vastuulla, kun taas ulkopuolella olevista osista, kuten vesikatosta, 
ulkoseinistä sekä ylä-, ala- ja välipohjista vastaa yhtiö. Vastuunjako 
ratkaistaan aina ensisijaisesti asunto-osakeyhtiölain pohjalta.

Periaatetta, jonka mukaan osakas vastaa huoneiston sisäpuolella 
olevista osista ja taloyhtiö muista, noudatetaan myös ovien ja ikku-
noiden eri osien osalta. Ulko-oven ja ikkunoiden huolto- ja korjaus-
vastuu riippuu siten siitä, mistä oven tai ikkunan osasta on kysymys. 
Postiluukku, ulko-oven nimikilpi sekä ulko-ovien ja parvekeoven lu-
kot ovat taloyhtiön vastuulla. Vain turvalukosta huolehtiminen on 
osakkaan vastuulla, jos tämä asentaa sellaisen ulko-oveensa. Oven-
suljin, ovisilmä ja varmuusketju ovat huoneiston sisäpuolisina tai ra-
kenteisiin kuulumattomina osina aina osakkaan vastuulla.

Osakkaan vai taloyhtiön vastuulla – miten on turvalukon osalta?
Turvalukon saa asentaa ulko-oveen yhtiön hallituksen luvalla. Koska 
sen asentamista pidetään kuitenkin turvallisuussyistä aina suositel-
tavana, ei hallituksella ole tavallisesti syytä puuttua jälkikäteen sellai-
siinkaan asennuksiin, joihin osakas ei ole hankkinut asianmukaista 
lupaa. Avain kannattaa antaa jonkun taloyhtiön edustajan hallintaan, 
sillä vaikkei sen luovuttamiseen olekaan suoraa velvollisuutta, osakas 
vastaa vahingoista, joita hätätilassa voi aiheutua siitä, jos avainta ei 
ole eikä asuntoon päästä mitenkään sisälle.

Onko putket taloyhtiön vastuulla?
Paljon kysymyksiä aiheuttavat vesi-, viemäri- ja vesilämmityslaitteet, 
joista toiset ovat osakkaan ja toiset taloyhtiön vastuulla. Kylpyhuo-
neessa osakas vastaa pesu- ja suihkualtaista sekä kylpyammeesta. 
Myös käsisuihkuletkun kunnosta huolehtiminen kuuluu osakkaalle. 
Samoin pesukoneen letkut ja pesukoneen liittäminen ovat osakkaan 
vastuulla. Sitä vastoin yhtiön asennuttamat vesihanat, wc-istuin ko-
konaisuudessaan sekä mahdollisista viemäritukoksista ja putkisto-
vuodoista huolehtiminen kuuluvat taloyhtiön vastuulle. Taloyhtiöllä 
on vastuu myös märkätilojen vesieristeistä. Osakkaan velvollisuus on 
tietenkin ilmoittaa mahdollisista viemäritukos tai putkistovuotoepäi-
lyistä taloyhtiölle, huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.

Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus kuuluu osakkaalle, mutta 
korjaus ja uusiminen taloyhtiölle. Samalla logiikalla jakautuu vastuu 

myös mm. ilmanvaihtolaitteiden ja hormien kohdalla: siinä missä il-
manvaihdon perussäätö, ilmanvaihtokanavat ja hormien puhdistus 
kuuluvat taloyhtiölle, osakas vastaa poistopuhaltimesta, liesituulet-
timesta ja poistoventtiilien puhdistamisesta. Samoin ilmanvaihdon 
suodattimien puhdistus ja uusiminen kuuluvat osakkaalle. Sitä vas-
toin poistoventtiilien korjaus ja uusiminen on taloyhtiön vastuulla.

Vastuunjako piha-alueilla erottaa rivitaloyhtiöiden säännöt 
kerrostaloista
Rivitalossa, toisin kuin kerrostalo-osakeyhtiössä, vastuu jakautuu 
myös piha-alueilla. Siinä missä huoneiston ulkopuolinen kunnos-
sapitovastuu yleensä kuuluu yhtiölle, osakkeenomistajalle kuuluu 
rivitalossa tämän omassa hallinnassa olevan rajatun piha-alueen 
kunnossapito.

Nurmikon ja muiden pienempien istutusten kunnossapito osak-
keenomistajan hallitsemalla alueella kuuluu hänelle itselleen. Muun-
laista vastuunjakoa tässä asiassa olisikin vaikea ajatella, sillä onhan 
omassa hallinnassa olevan pihan tunnuttava ”omalta”.

Taloyhtiö huolehtii kiinteistöstä
Taloyhtiön tulee kuitenkin huolehtia siitä, etteivät kiinteistön alueella 
olevat puut aiheuta vaaratekijöitä ulkopuolisille tai yhtiössä asuvil-
le. Taloyhtiö huolehtii muuten pihavalaisimista ja niiden kunnosta, 
mutta jos osakkeenomistaja asentaa itse tai asennuttaa pihavalaisi-
men, joka ei ole saman tasoinen kuin muiden huoneistojen pihava-
laisimet, uuden valaisimen kunnossapitovastuu kuuluu jatkossakin 
osakkeenomistajalle.

Piha-alueiden raja-aidat ovat taloyhtiön vastuulla. Eri osakeyh-
tiöissä säännöt siitä, miten osakkaan hallinnassa olevaa aluetta saa 
kiinteistön raja-aitojen lisäksi itse rajata, vaihtelevat suuresti. Jotkut 
taloyhtiöt sallivat esimerkiksi verkkoaidan vetämisen piha-alueen 
päätyyn kiinteistön raja-aitojen väliin siten, että piha-alueesta tulee 
suljettu ja vaikkapa perheen koira pysyy alueella, kun taas jotkut yh-
tiöt eivät salli minkäänlaisia omia aitarakennelmia. Jos pihan aitaa-

Vastuunjakoa 
ei tunneta taloyhtiöissä riittävästi

Kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiöissä on annettu selkeät ohjeet. 
Silti kysymyksiä siitä, kuka on vastuussa taloyhtiön rakennuksen tai piha-alueen 
tietyn osan kunnostamisesta tai vian korjaamisesta, syntyy verrattain usein.  
Vastuun jakautumista ja asunto-osakeyhtiölakia, johon jako perustuu,  
ei tunneta läheskään aina riittävän hyvin.

Teksti: Heidi uusitalo   Kuvat: Rakentaja.fiHuoneisto

Vastuunjako taloyhtiöissä aiheuttaa kysymyksiä
Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysy-
myksiin törmätään huomattavan usein taloyhtiöissä. Omatalo-
yhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta antaa täysin veloituksetonta 
apua taloyhtiöitä koskeviin lakikysymyksiin.
Lue kysymyksiä taloyhtiön vastuunjaosta
www.omataloyhtio.fi/tuoteinfo/TM_1484_v.htm 
tai jätä oma kysymyksesi
www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu/
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Lisätietoa:
Kunnossapito- ja muutostöistä ilmoittamisesta:
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/10861/i.htm
Taloyhtiön vastuunjakotaulukko:
www.omataloyhtio.fi/lomakkeet
Täytä kunnossapito- ja/tai muutostyöilmoitus: 
www.omataloyhtio.fi/lomakkeet

minen on omalla kohdalla tärkeä kysymys, kannattaa se selvittää jo 
osaketta ostaessa, jotta asiasta ei tule myöhemmin kädenvääntöä ja 
mahdollista pettymystä.

Vastuunjako ja vakuutukset taloyhtiössä
Aina kun asunto-osakkeessa tapahtuu jokin vahinko, voidaan sen jäl-
keen, kun asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjako on selvinnyt, 
korvausvaatimuksia tarkastella myös siitä näkökulmasta, olisiko joku 
vahingonkorvauslain perusteella vastuussa aiheuttamastaan vahin-
gosta. Ns. aiheuttamisperiaate voi tietyissä tapauksissa johtaa vas-
tuunkantajan vaihtumiseen siten, että esimerkiksi yhtiölle muuten 
kuuluva vastuu siirtyy selkeän vahingon aiheuttamisen tai törkeän 
huolimattomuuden vuoksi osakkaan vastuulle. Olipa vahingon laatu 
sitten mikä tahansa, kannattaa vielä tutkia, voisiko vahingon korvata 
jokin vakuutus, kuten kiinteistövakuutus tai osakkaan kotivakuutus.

Muutostöistä ilmoittaminen taloyhtiöissä
Osakkaan oikeus remontointiin ja muutostöihin hallitsemissaan ti-
loissa on kaiken kaikkiaan erittäin laaja. Osakkaan on kuitenkin il-
moitettava kunnossapito- ja muutostöistä kirjallisesti etukäteen hal-
litukselle tai isännöitsijälle. Ilmoitusvelvollisuus koskee sellaista työ-
tä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla 
olevaan kiinteistöön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai yhtiön 
tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen.

Ilmoitusvelvollisuus on lähtökohtaisesti laaja. Ilmoitusvelvollisuus 
ei koske lähinnä pintakäsittelytöinä pidettäviä huoneiston maalaus- 
ja tapetointitöitä. Sen sijaan esim. pinnoitetyö, joka vaikuttaa esim. 

ääni- tai lämpöeristeisiin, on jo ilmoitusvelvollisuuden piirissä, esi-
merkiksi lattiamateriaalin vaihto. Ilmoituksen tulee sisältää sellaiset 
tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen osakkeenomistaja, jonka 
huoneistoon työ vaikuttaa, voi niiden perusteella arvioida, nouda-
tetaanko työssä hyvää rakennustapaa tai aiheutuuko siitä mahdolli-
sesti haittaa tai vahinkoa.

Yhtiöllä oikeus valvoa muutostyötä
Hallituksella ja isännöitsijällä on myös oikeus valvoa, että muutos-
työ huoneistossa suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän 
rakennustavan mukaisesti. Tämä valvontaoikeus alkaa jo suunnitte-
luvaiheessa. Valvontaoikeus käsittää myös oikeuden valvoa työn suo-
rittamista huoneistossa. Valvonnasta voi aiheutua myös huomatta-
via kustannuksia, etenkin, jos työhön tarvitaan ulkopuolista valvo-
jaa. Kustannuksista vastaa osakkeenomistaja, joka teettää kyseiset 
muutostyöt. Jos muutostyö voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa 
asunto-osakeyhtiölle esimerkiksi taloudellista haittaa, hallitus voi 
tarvittaessa kieltää muutostyöt tai asettaa muutoksille ehtoja. Huo-
neiston rakennustyön on sujuttava hyvää rakennustapaa noudattaen.
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Teksti: Juha Saarimäki   Kuva: Rakentaja.fi

Osakkaan oikeus tehdä muutoksia taloyhtiön kiinteistöllä tai 
rakennuksissa koskee yhtiöjärjestyksen perusteella osakkaan 
hallinnassa olevia tiloja tai alueita. Muutostyöoikeutta ei ole 

kuin poikkeuksellisesti tiloissa, jotka kuuluvat taloyhtiön hallintaan. 
Parveke on esimerkiksi osakkaan hallinnoimaa tilaa, ja hän voi tehdä 
muutoksia siellä, ellei työstä aiheudu talon julksivuun muutoksia tai 
haittaa naapurille.

Muutostyöstä on tehtävä yleensä ilmoitus taloyhtiölle
Muutostöistä on nykyään tehtävä ilmoitus taloyhtiölle, jos se voi vai-
kuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteis-
tön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka toisen osakehuoneiston 
käyttämiseen. Muutostyötä aikovalle osakkeenomistajalle on siten laissa 
annettu harkintavaltaa ilmoituksen antamisen suhteen. On kuitenkin 
suositeltavaa, että vähänkin epävarmoissa tilanteissa osakas antaa ta-
loyhtiölle etukäteen kirjallisen ilmoituksen siitä, millaisesta työstä on 
kyse. Näin vältytään esimerkiksi siltä, että taloyhtiö jälkikäteen kyseen-
alaistaa koko muutostyön oikeutuksen ja vaatii tilanteen ennallistamista.

Muutostyöilmoitus laukaisee taloyhtiön toimimisvelvollisuuden. 
Taloyhtiön on saatuaan ilmoituksen muutostyöstä arvioitava aiheu-
tuuko muutostyöstä vahinkoa taloyhtiölle tai toiselle osakkeenomis-
tajalle. Jos taloyhtiö katsoo, että näin tapahtuu, niin se voi kieltää 
kokonaan muutostyön tai asettaa ehtoja muutostyön toteuttamiselle.

Muutostyöoikeus koskee lähinnä huoneiston sisätiloja. Jos osak-
kaan tekemä muutostyö tarkoittaa sitä, että joudutaan avaamaan 
rakenteita, kuten poraamaan reikiä ulkoseiniin, niin taloyhtiöllä on 
aina oikeus olla sallimatta remonttia. Oikeuskäytäntöä on siitä, että 
taloyhtiö on voinut kieltää osakkaan ilmalämpöpumpun asennuksen, 
koska sen takia olisi jouduttu avaamaan seinärakenteita.

Muutostyön tekijä vastaa  
muutostyön hyvän rakentamistavan mukaisuudesta
Muutostyön tekijä vastaa siitä, että muutostyö tehdään hyvän ra-
kennustavan mukaisesti.

Muutostyön tehnyt entinen omistaja voi joutua henkilökohtaiseen 
vastuuseen yhtiölle, toiselle osakkaalle ja osakkeen uudelle omistajalle 
siitä, että työ on tehty hyvän rakennustavan vastaisesti. Uudella osa-
kehuoneiston omistajalla ei ole yleensä oikeutta vaatia ensisijaisesti 
yhtiötä korjaamaan vanhan omistajan virheellisesti tekemää työtä.

Vaikka yhtiö olisi saanut muutostyöilmoituksen ja valvonut työn suo-
rittamista, tästä ei seuraa, että yhtiö vastaisi virheellisestä työstä osa-
kehuoneiston uudelle omistajalle. Yhtiön valvonnan tarkoitus on estää 
yhtiölle ja toisille osakkaille aiheutuva vahinko. Kyseisen huoneiston 
kulloisenkin omistajan kannalta yhtiön valvonta ei siis korvaa muu-
tostyön tekijän omaa valvontaa eikä huoneiston ostajan huoneiston 
kauppaa koskevaan lainsäädäntöön perustuvaa selonottovelvollisuutta.

Muutostyön tehnyt osakas voi välttää vahingonkorvausvastuun 
osoittamalla itse toimineensa huolellisesti. Jos muutostyö on tehty 
tekemättä ilmoitusta siitä taloyhtiölle, niin osakas tuskin voi osoit-
taa toimineensa huolellisesti.

Jos isännöitsijäntodistuksessa on maininta muutostyöstä, niin se-
kään ei siirrä vastuuta taloyhtiölle pois muutostyön tehneeltä osakkaal-
ta. Isännöitsijäntodistuksella on toki merkitystä tietolähteenä asun-
to-osakkeen kaupassa, mutta se ei poista osakkaan/myyjän vastuuta 
siitä, että muutostyö on tehty hyvää rakentamistapaa noudattaen.

Muutostyön tekijä vastaa lähtökohtaisesti  
muutoksen aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista
Jos muutostyö aiheuttaa rakennuksessa muutoksia taloyhtiön pe-
rustasoon verrattuna, niin muutostyön tehnyt osakas vastaa lähtö-
kohtaisesti tällaisen perustason ylittävän ratkaisun kunnossapidosta.

Esimerkiksi jos paritaloyhtiön toinen osakas rakentaa omaan huo-
neistoonsa takan, jollaista ei rakennuksessa rakentamisaikaisena ole 
ollut, vastaa muutostyön tehnyt osakas tästä aiheutuvista ylimääräi-
sistä kustannuksista, kuten nuohouskustannuksista sekä talon kat-
teen uusimiskuluista tältä osin.Tämä tietysti edellyttää, että taloyh-
tiö ei ole tehnyt päätöstä, jolla se on ottanut takan ja sen hormiston 
läpivienteineen kunnossapitovastuulleen.

Osakkeenomistaja 
vastaa 

muutostyön 
asianmukaisesta 

toteutuksesta

Osakkailla on silloin tällöin tarve tehdä yhtiön  
rakennuksessa ja kiinteistöllä erilaisia muutostöitä.  
Osakkaalla on lakiin perustuva lähtökohtainen  
muutostyöoikeus. Hän voi siis toteuttaa hallinnoi-
missaan tiloissa muutostöitä, jos niistä ei  
aiheudu haittaa tai vahinkoa taloyhtiölle  
tai toiselle osakkeenomistajalle.

Askarruttavatko lakiasiat?
Juha Saarimäki, lakimies
Jurinet Lakipalvelut Oy, www.jurinet.fi

Huoneisto
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Mikä on Gyproc Habito®?
Gyproc Habito® on 12,5 mm paksu, erityisen luja rakennuslevy vaa-
lealla kartonkipinnalla. Levyn materiaali on kipsiä, jota on vahvistet-
tu patentoidun teknologian avulla. Reunaohennettu ja vaaleapintai-
nen levy on helppo saumata ja pinnoittaa. Levy tarjoaa erinomaisen 
ripustuslujuuden ja iskunkestävyyden. Levy kestää yhden tavallisen 
puuruuvin varassa jopa 40 kg ripustuskuorman ja se on merkittäväs-
ti muita levytyyppejä lujempi. Gyproc Habito® soveltuu koko kodin 
rakentamiseen, mutta erityisesti tiloihin, joihin kohdistuu erityistä 
kulutusta: keittiöt, tekniset tilat, autotallit ja käytävät. Levyn paino 
on 11,9 kg/m2.

M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa labo-
ratoriossa, ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa neljän viikon 
iässä täyttänyt M1-luokalle asetetut vaatimukset. Päästöluokituk-
sessa rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on 
paras. Käyttämällä M1-merkittyjä tuotteita luodaan hyvä sisäilmas-
to. Gyproc Habito® -levy kuuluu päästöluokkaan M1.

Gyproc Järjestelmätakuu takaa, että Gyproc-tuotteet, kuten Gyp-
roc Habito® -levy ja muut Gyprocin ohjeistamat rakennekokonai-
suudet ovat yhteensopivia. Gyproc Järjestelmätakuu kattaa Gyproc 
Käsikirjan mukaiset rakennejärjestelmät 5 vuotta rakennuskohteen 
vastaanottotarkastuksesta. Habito®-levyn kanssa yhteensopivia 
Gyproc-tuotteita ovat esimerkiksi Gypsteel- rangat, Gyproc-ruuvit 
ja Gyproc-saumaustarvikkeet.

Ripusta ja sisusta entistä helpommin
Esineiden ripustaminen seinälle on nyt helppoa, kun se onnistuu ta-
vallisella puuruuvilla jopa 40 kg asti. 

Habito® -levy kestää aikaa ja kolhuja
Gyproc Habito®-seinä on erittäin kestävä ja kestää iskuja moninker-
taisesti muihin levytyyppeihin verrattuna pitäen seinäpintasi uuden-
veroisena vuosien ajan.

Tee kodistasi viihtyisä ja turvallinen
Kipsilevyillä voit saavuttaa hyvän ääneneristävyyden, jäykistyskapa-
siteetin ja paloturvallisen kodin.

Teksti: Ilkka Sartjärvi   Kuvat: Gyproc

Lujaa iskunkestävyyttä ja 

sisustamisen vapautta

Gyproc Habito®-levy helpottaa ripustamista, kun voit  
ripustaa jopa 40 kg painavia esineitä yhden puuruuvin  
varaan menettämättä kipsilevyn etuja asentamisen 
helppoudessa, äänieristyksessä ja paloturvallisuudessa. 
Lue tästä tarkemmin Habito®-levyn eduista.

Lisätietoja:
www.gyproc.fi, www.habito.fi

Huoneisto
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Haluaisitko tunnelmallisen bistron fiiliksen omaan keittiöösi?
Avohyllyt, lasiovellinen ruokakomero, metalliprofiilit ja tummat kaa-
pit yhdistettynä vaikka marmorityötasoihin, loihtivat täydellisen 
ranskalaisen Bistro tunnelman. Bistrolla saat luotua kansainvälisen 
kahvilan tai ravintolan tunnelmaa omaan keittiöösi.

Bistron valikoimaan kuuluu erilaisia yksiköitä, joilla saat tunnel-
man kohdilleen. Bistro suorastaan kutsuu valmistelemaan ruokaa 
tuntikausiksi. Tässä keittiössä vähemmän on enemmän ja paljon 
persoonallisempaa.

Pocketti ja Slider
Pocketti on erillinen toiminnallinen kaapisto tavaroille ja pienko-
dinkoneille, jotka normaalisti ärsyttävät silmää keittiötasojen pääl-

Keittiömaailman 
uutuudet 2017

Kesä tekee jo tuloaan ja myös Keittiömaailmoihin on saapunut kevään 
uutuustuotteita. Mitä mahtavat olla Bistro, Pocketti, Slider, Peggi tai 
vaikkapa Legrabox? Seuraavassa selviää, mitä nämä uutuudet ovat.

lä. Kyseessä on näppärästi ovilla piilotettava kaappitila, jonka ovet 
eivät vaadi sivutilaa avautuneena vaan liukuvat kaapin sivuille pii-
loon. Kaapissa voit säilyttää vaikka pienkoneita, astioita, aamiaistar-
vikkeita tai leipomisvälineitä, jotka ovet sulkiessasi jäävät piiloon. 
Pocketti-kokonaisuus sisäosineen vaatii leveyttä 1230–1236 mm 
kaapin viimeistelylevyjen materiaalipaksuudesta 16/19 mm riippuen.

Slider on A la Carten premium-malliston kaappi, jossa ovet eivät 
tarvitse tilaa aukeamiselle. Slider on 160 cm leveä kaapisto. Ovia voi 
liu’uttaa viereisen oven päälle. Kaapistoon saa hyllykaappia ja Legra-
box uutuus-laatikkoa.

Peggi-päätylevyt
Peggi-päätylevyt ovat lisäys size0 sarjaan, jolla otetaan keittiön pie-
nistä neliöistä kaikki irti. Päätylevyllä hyödynnetään kaapistoista ja 
komeroista sivut. Näin saadaan taas lisää persoonallista tilaa erilaisil-
le päivittäisille tavaroille, jotka on hyvä olla käden ulottuvilla, mutta 
veisivät tilaa kaapeista tai pöydiltä. Peggi-päätylevy on erillinen levy, 
johon on saatavilla hyllyä, koukkuja tankoja ja kiinnitysmagneetteja. 
Näiden paikkoja voidaan säätää aina tarpeen mukaan.

Kollaasi-keittiö
Tässä keittiössä ominaista on huonekalumaisuus ja tilojen yhdisty-
minen. Kollaasi-keittiössä yhdistellään värejä, kuvioita ja erilaisia 
materiaaleja. Saat persoonallisuutesi hyvin esiin. Keittiöön voi tuoda 
toimintoja olohuoneen puolelta, kuten kirjahyllyn. Erilaiset avoyksi-
köt ovat muunneltavissa sen mukaan, mikä on tarpeesi säilytyksel-
le. Metalliprofiiliset stage-hyllyköt tuovat rouheutta ja ilmavuutta.

Legrabox laatikot
Modernit Legrabox laatikostot ovat A la Carte premium -mallistoa. 
Laatikostot toimivat TIP ON -mekanismilla, joka on sähkötön laa-
tikon avausmekanismi. Laatikoiden väri on tumman harmaa. Laa-
tikko avautuu kevyesti työntämällä sekä sulkeutuu äänettömästi. 
Legraboxia saa myös sisälaatikkoina. Max. kantavuus näissä laati-
koissa on 40 kg.

Legraboxissa reunat ovat suorakulmaiset sekä ohuet, joten laa-
tikkoon jäävä tila on suurempi. Korkeissa laatikoissa on yhtenäiset 
sivut, joten tavarat pysyvät paremmin paikallaan ja pystyssä. Laa-
tikko avautuu täydeltä mitaltaan, joten näet laatikon sisällön käte-
västi kokonaan.

Edut osakkeenomistajalle, kun keittiöremontti tehdään 
putkiremontin yhteydessä
+ AIKATAULUETU: Säästyt putkiremontin jälkeen tehtävältä 
erilliseltä remontilta. Vanha keittiö on joka tapauksessa puret-
tava ainakin osittain remontin tieltä, joten on järkevää tehdä 
keittiöremontti putkiremontin yhteydessä.
+ SÄÄSTÄ AIKAA: Ammattilaisen juuri sinulle valmiiksi mietti-
mä projektisuunnitelma aikatauluineen.
+ SÄÄSTÄ VAIVAA: Kun koko keittiöremontti on ammattilai-
sen toimesta suunniteltu alusta loppuun, jää kalusteiden tilaus 
sekä tarvittaessa myös sähkö- ja putkitöiden tilaus ja aikatau-
lutus ammattilaiselle.
+ SÄÄSTÄ RAHAA: Vanha keittiö pitää joka tapauksessa ainakin 
osittain purkaa, eikä vanhojen kalusteiden uudelleenasennus 
aina onnistu ehjänä ja siistinä. Asennus maksaa joka tapauk-
sessa, joten onhan se järkevämpää asentaa aikansa eläneiden 
kaapistojen tilalle kokonaan uudet, jotka vastaavat muutenkin 
tämän päivän keittiökäyttäytymistä sekä ergonomialtaan että 
ulkonäöltään.
+ EI VÄÄRIN TEHTYJÄ REMONTTEJA: Keittiöremontin tar-
kistaa aina taloyhtiön valtuuttama virallinen tarkistaja, joten 
tiedät, että remonttisi on aina oikein tehty.
+ KEITTIÖN SUUNNITTELUPALVELU KÄYTÖSSÄSI: Keittiön 
näyttävyydestä ei tarvitse tinkiä. Suunnittelemme tarvittaessa 
juuri sinun toiveidesi ja tarpeidesi mukaisen yksilöllisen keittiön.
+ ASENNUS TAKUUTYÖNÄ: Juuri meidän kalusteidemme asen-
nukseen koulutetut ja perehtyneet luottoasentajamme takaavat 
onnistuneen ja viimeistellyn lopputuloksen – ja aina takuutyönä. Lue lisää:

keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

Huoneisto Teksti: Keittiömaailma   Kuvat: Novart Oy
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Bistro-hyllykössä kaikki on käden 
ulottuvilla ja näkyvillä.

Aamiaiskaappi Pocketti tarjoaa oman tilan 
aamiastarvikkeille. Slider on A la Carten 
premium malliston kaappi, jossa ovet eivät 
tarvitse tilaa aukeamiselle.Peggi-päätylevyn voi asentaa myös 

vapaalle seinälle.

Legraboxiin on mahdollista saada lisäva-
rusteena useita erilaisia sisätilaratkaisuja.

Kollaasi-keittiössä yhdistellään värejä, 
kuvioita ja erilaisia materiaaleja.
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”Kun kävin joskus työmaalla, jossa hissittömän talon viidenteen 
kerrokseen oli kannettu tuhansia kiloja laastia ja katsoin sitä 
sähellystä, jolla laastia sekoitettiin ja seiniä tasoitettiin käsin 

rappaamalla lähes läpinäkemättömän ja kaikkialle tunkeutuvan pö-
lyn keskellä, ajattelin että tällaiset työt täytyy tehdä toisin”, yrittäjä 
Jari Jokila sanoo.

Idea ei jäänyt innovatiivisen ja kehityshakuisen yrittäjän pääs-
sä pelkäksi ajatukseksi, vaan Jokilan perustama Pumppurappaus 
(Pumppurappaus.fi) on tehnyt hänen kehittämällään korkeapaine-
rappauksella linjasaneerauksissa jo tuhansia kylpyhuoneita käsinrap-
paukseen verrattuna moninkertaisella nopeudella ja pölyttömästi. 
Kuorma-auton konttiin rakennettu korkeapainepumppu ja laastin 
sekoitusyksikkö toimivat täysin automaattisesti, jolloin kolmen hen-
gen ammattilaisryhmä saa rapattua ja tasoitettua suurenkin rapun 
eli useiden saneerattavien nousulinjojen kylpyhuoneet yhdessä työ-
päivässä. Linjasaneerauksen keskimääräistä 10–12 viikon läpimeno-
aikaa voidaan lyhentää jopa 2–3 viikolla, mikä tuo selkeitä säästöjä 
urakoitsijoille ja loppuasiakkaille.

Loppukäyttäjien eli talon asukkaiden kannalta kaikkein merkit-
tävin etu on lopputuloksen laatu ja lujuus, johon ei muilla menetel-
millä päästä.

”Alustan lujuus käytettäessä Weberin kehittämää weber.vetonit 
MTL Märkätilalaastia ylittää selvästi vedeneristyksen ja laatoituksen 
alustalta vaadittavan vetotartuntalujuusarvon 0,5 N/mm2. Aloitta-
essani menetelmän kehittämisen vuonna 2007 tein ensin yhteistyö-
tä saksalaisen laastinvalmistajan kanssa, mutta vetokokeet osittivat 
lujuuden jäävän vain hieman yli kolmannekseen vaaditusta tasosta. 
Vasta sen jälkeen, kun vuonna 2012 otin yhteyttä Weberiin, he on-
nistuivat vuonna 2013 kehittämään korkeapainerappaukseen sovel-
tuvan laastin, jolla vaadittava loppulujuus saavutetaan”, Jokila sanoo.

Kun työ näyttää sujuvan helposti, kuten Pumppurappauksen am-
mattilaistiimiltä, helppouden takana on yleensä paljon kehitystyötä. 
Hyvän työstettävyyden, suuren loppulujuuden, nopean kovettumi-
sen ja kuivumisen, mutta samaan aikaan alhaisen kuivumiskutistu-
man yhdistäminen on jo sinänsä vaativaa. Erityisen vaativaa se on 
silloin, kun kyseessä on laasti, jota pitää pystyä rappaamaan koneel-
lisesti ja jonka pitää pysyä valumatta täysin tasaisena pystysuoralla 
seinäpinnalla, vaikka täyttöpaksuus on paikallisesti jopa kuusi sent-
tiä. Weber kehitti laboratoriossa kymmeniä reseptejä, joita kokeiltiin 
yhteistyössä Jokilan kanssa ennen kuin päädyttiin markkinoille tuo-
tuun MTL Märkätilalaastiin.

Jopa viikkoja lyhyempi linjasaneeraus ja ylivoimainen kestävyys

Uuden ajan pumppurappauksella 
nopeasti luja alusta laatoitukselle
Linjasaneerauksen tavallista 10–12 viikon kestoa voidaan lyhentää jopa 2–3 viikolla, 
kun käytetään yrittäjä Jari Jokilan kehittämää korkeapainepumppurappausta ja  
Weberin märkätilojen saneeraukseen kehittämää uuden sukupolven nopeasti  
kuivuvaa ja lujaa kuituvahvistettua laastia. Pinta on valmis vedeneristettäväksi  
ja laatoitettavaksi kahdessa päivässä ja laastin ylivoimainen loppulujuus varmistaa 
korjatun rakenteen pitkän elinkaaren.

Edelläkävijä maailmassa
”Nopeasti kuivuva ja hyvin luja laasti edellyttää myös pumppauksel-
ta korkeaa painetta, joka on meillä noin viisinkertainen tavalliseen 
koneellisesti tehtyyn rappaukseen nähden. Tekemämme kartoituk-
sen mukaan tämä on koko maailmassa ainutlaatuinen menetelmä”, 
Jari Jokila sanoo.

Ennen kuin pumppurappausauto ajaa aamulla pihaan, on edelli-
senä päivänä ryhmästä yksi ammattilainen käynyt tekemässä pur-
kutöiden jäljiltä oleviin seiniin primeroinnin ja kiinnittämässä nii-
hin weber.vetonit PL Pikalaastilla weber 1108 Ohjuriprofiilit, joiden 
avulla pinnasta saadaan suora.

Pumppurappauksen kolmihenkinen ryhmä tekee kerralla valmista, 
tasaista ja lujaa seinäpintaa. Yksi ruiskuttaa laastia seinään, toinen 
tasoittaa sen jälkeen pinnan vetämällä linjaaria edellisenä päivänä 
asennettuja ohjuriprofiileja myöten ja kolmas hiertää hetken kulut-
tua pinnat kevyesti. Seuraavana päivänä kylpyhuoneet luovutetaan 
laadunvarmistuksen jälkeen tilaajalle ja ne ovat valmiita vedeneris-
tettäväksi ja laatoitettavaksi.

Kun seinien oikaisutarve on alle 10 mm, oikaisu tehdään Weberin 
MT Märkätilatasoitteella.

”Linjasaneerausten määrä tulee seuraavien 5–10 vuoden kuluessa 
lähes kaksinkertaistumaan nykyiseltä, jo tälläkin hetkellä korkealta 
tasolta. Ilman tällaista toimintaa tehostavaa menetelmää mistään 
ei löydy riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä, jotta nämä kaikki 
työt ehdittäisiin tehdä. Myös pölyttömyys ja työn keveneminen lu-
kuisten raskaiden työvaiheiden jäädessä pois ovat merkittäviä etu-
ja”, Jari Jokila sanoo.

Hän korostaa, että koneellisen rappauksen ja nopeasti kuivuvan 
laastin lisäksi linjasaneerauksen kokonaisaikaa säästää merkittäväs-
ti työvaiheiden väheneminen, kun erillisiä kolojen paikkauksia ja ta-
soitekerroksia sekä niiden alle tulevia pohjustuksia ei tarvita. Tämä 
säästää asiakkaille selvää rahaa.

Laatua loppuasiakkaalle
”Tavallinen kalkkisementtilaasti vaatii viikon kuivumisen jokaista 
sentin kerrosta kohti. Siksi käsin rappauksessakin käytetään ny-
kyisin pääasiassa nopeasti kuivuvia laasteja. Niiden käyttö nostaa 
käsinrappauksen hinnan käytännössä samaksi kuin korkeapaine-
pumppurappauksen, jossa käytämme erittäin korkeatasoista kui-
tuvahvistettua sementtisideaineista laastia. Lähtökohtana mene-
telmän kehittämisessä on ollut se, että loppuasiakkaan saama laatu 

Huoneisto Teksti: Sampsa Heilä  Kuvat: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Weber
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on paras mahdollinen. Luja kuituvahvistettu laasti vahvistaa myös 
purkamisella ja piikkauksella heikennetyn alustan lujuutta sen li-
säksi, että kuidut pitävät seinän kuivumiskutistumisen ja halkeilun 
pieninä”, Jokila sanoo.

Menetelmän käytöllä varmistetaan siten alustan elämättömyys 
ja vedeneristyksen ja laatoituksen pitkä kestoikä. Näin minimoi-
daan myös asukkaiden ja urakoitsijan riskit verrattuna heikomman 
lopputuloksen tuottaviin muihin menetelmiin. Koko rakenteen ja 
vedeneristeen kestävyys ja toimivuus ovat asukkaiden ja taloyhtiön 
sekä kiinteistön tulevien ylläpitokustannusten kannalta ensiarvoi-
sen tärkeitä seikkoja, kun arvioidaan linjasaneerauksella saavutettua 
hyötyä ja elinkaaren pitenemistä.

Jokilalla on ollut etua menetelmän kehittämisessä ja markkinoi-
misessa automaatiotekniikan sekä materiaali- ja pintakäsittelytek-
niikan insinööriopinnoista ja markkinointimerkonomin tutkinnosta 
sekä aiemmasta työmaakokemuksesta. Jo 20-vuotiaana yrittäjäksi 
ryhtynyt Jokila oli tehnyt vuosien ajan kerros- ja pientalojen julkisi-
vujen ja sisätilojen tasoitus- ja rappaustöitä koneellisesti ennen kuin 
rakensi itse korkeapainepumpun ja automaattisen laastin sekoitus-
laitteiston kuorma-auton konttiin.

”Weber on alallaan maailman johtava yritys, mutta siellä otettiin 
heti tosissaan tällaisen pienen yrittäjän ajatukset ja tarpeet. Webe-
rillä on erittäin vahvaa osaamista laastien sekä niiden kanssa yhteen-
sopivien vedeneristys- ja muiden tuotejärjestelmien kehittämisestä, 
ja olen saanut heiltä paljon käytännön tukea ja kannustusta, joka 
on auttanut minua oman toimintani kehittämisessä”, Jokila sanoo.

Jari Jokilan mukaan Pumppurappauksen myyntiä on helpotta-
nut se, että moni asiakas on heti nähnyt menetelmällä saavutetta-
vat hyödyt.

”He ovat sanoneet, että tällaista ratkaisua on odotettukin. Myym-
me asiakkaillemme ajansäästöä, toimitusvarmuutta ja korkealaatuis-
ta lopputulosta. Meillä on monia asiakkaita, joille teemme jatkuvas-
ti uusia linjasaneerauskohteita. Tällöin luotettavuus on ratkaisevan 
tärkeää yhteistyön jatkumiselle.”

Lisää franchising-yrittäjiä
Jari Jokila on muuttanut Pumppurappauksen toimintatavan franchi-
sing-periaatteella toimivaksi. Tällä hetkellä kaksi franchising-yrittäjää 
toimii kumpikin yhdellä pumppuautolla ja työryhmällä.

”Yhdellä autolla ja ammattilaisten työryhmällä tehdään vuodes-
sa helposti 1500 kylpyhuonetta eli kapasiteetti kahdella autolla on 
3000 kylpyhuonetta. Olemme juuri ottamassa käyttöön kolmannen 

auton. Tämän vuoden kuluessa toimintaa on tarkoitus laajentaa nel-
jännellä autolla myös maantieteellisesti.”

Jokilan mukaan suunnitelmissa on ottaa myöhemmin käyttöön 
viides pumppuauto. Tällöin esimerkiksi Tampereella ja Jyväskyläs-
sä toimivat franchising-yrittäjät voisivat kolmen pääkaupunkiseu-
dulta käsin toimivan yrittäjän kanssa kattaa Vaasa-Kuopio –linjan 
eteläpuolisen alueen.

Rakennuksen korkeudesta johtuva hydrostaattinen paine vaikut-
taa korkeapainepumppauksessa selvästi vähemmän kuin tavanomai-
sella paineella tehtävässä koneellisessa rappauksessa.

”Pystymme pumppurappaamaan vaikka Näsinneulan, jos ajamme 
auton sen juurelle. Korkeatkaan kerrostalot eivät tuota ongelmia.”

Purku tehostuu seuraavaksi
Jari Jokilalla on jo pitkälle viedyt suunnitelmat yrityksen toiminnan 
laajentamiseen myös purkuun.

”Uskon, että hyödyntämällä myös purkamisessa automaation 
keinoja, käyttämällä Pumppurappausta ja kehittämällä koko ketjun 
toimintaa linjasaneerauksen läpimenoaika voidaan pudottaa 4–5 
viikkoon, eli jopa alle puoleen nykyisestä tyypillisestä 10–12 viikon 
kokonaisajasta”, Jokila sanoo.

Pumppurappauksen tavoin myös purkumenetelmä perustuu Jo-
kilan itse suunnittelemaan ja kehittämään kokonaiskonseptiin. Pur-
kujäte lapioidaan kylpyhuoneesta suoraan tätä tarkoitusta varten 
kehitettyyn pieneen murskaimeen, josta se imetään pihalla olevaan 
suurtehoimuautoon. Tilat alipaineistetaan Jokilan kehittämällä kon-
septilla aina, vaikka kohde olisi todettu haitta-aineettomaksi.

”Asbestin suodattavaa alipaineistusta edellytetään käytettäväksi, 
kun tiloissa ei ole tehty asbestikartoitusta tai kun niissä on todettu 
olevan asbestia. Yksittäiset koeporaukset ja näytepalat eivät kuiten-
kaan välttämättä kerro varmasti sitä, että haitta-aineita ei ole. Epävar-
moin menetelmin haitta-ainevapaiksi todetut tilat voidaan kuitenkin 
nykyisin purkaa ilman asbestitasoista alipaineistusta ja työntekijän 
suojavarustusta. Siksi viranomaisetkin ovat huolestuneita asbestoo-
sin ja muiden sairauksien yleistymisestä purkutöiden määrän kasva-
essa. Me luomme toimintakonseptillamme alalle käytännössä uuden 
standardin ja varmistamme sen, etteivät mahdolliset haitta-aineet 
pääse leviämään ja aiheuttamaan näitä usein vasta myöhemmin il-
meneviä mutta vakavia sairauksia työntekijöille ja asukkaille.”

Jokilan mukaan purkumenetelmälle on odotettavissa hyvin vah-
va suoja.

”Toiminnan tehostumisen ansiosta pystymme tarjoamaan pur-
kutyön samalla hinnalla kuin perinteiset purkuyrittäjät. Asukkaille 
linjasaneerauksen nopeutuminen purkutöiden ja pumppurappauk-
sen tuomalla tehostumisella merkitsee helposti noin 2000–4000 eu-
ron säästöjä jo pelkästään säästyneinä tilapäismajoituksen vuokra-
kustannuksina ja muuttokustannuksina. Kilpailu pitää huolen siitä, 
että linjasaneeraukset tulevat nopeutumaan ja tehostumaan”, Jari 
Jokila sanoo.

”Yhteistyökumppanimme tulee lähitulevaisuudessa kokeilemaan 
Puhdaspurun ja Pumppurappauksen tuomaa etua nopeutettuun lin-
jasaneerausmalliinsa.”

Lisätietoja:
https://www.e-weber.fi/sisaepinnat-linjasaneeraus/tuotteet/si-
saeseinien-korjausratkaisut/korjaus-maerkaetila-normaali-ra-
situs-paksut-taeytoet-rl0105.html
https://www.e-weber.fi/sisaepinnat-linjasaneeraus/tuotteet/oi-
kaisu-ja-tasoituslaastit/webervetonit-mtl.html
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Kylpyhuoneremontti on mahdollista toteuttaa nopeasti ja laa-
dukkaasti. KiiltoPro pikamärkätilajärjestelmä perustuu ma-
teriaalikerrosten nopeisiin asennus- ja kuivumisaikoihin, jol-

loin seuraava työvaihe voidaan aloittaa aikaisemmin. Pikatuotteilla 
saavutettava aikasäästö on päiviä ja parhaimmillaan jopa viikkoja.

Pohjat kuntoon pikamassalla ja tasoitteella
Lattiarakenteen toteuttaminen Kiilto 60 Plus Pikalattiamassalla ly-
hentää kuivumisaikaa selvästi betoniin verrattuna. Lattian kelluva 
pintavalu on kävelykuiva n. 1 tunnissa ja vedeneristys voidaan aloit-
taa jo vuorokauden kuluttua tasoituksesta. Valmiin 10-200 mm pak-
sun rakenteen lopullinen puristuslujuus on > 30 MPa.

Kohteissa, joissa lattialle riittää pelkkä oikaisu ja tasoitus ovat 
Kiilto Maxrapid Pikatasoite ja Kiilto Easyrapid DF Pikatasoite par-
haita vaihtoehtoja.

Seinien osalta nopea täyttö ja oikaisu onnistuu kätevimmin Kiilto 
TM DF Pikatäyttömassalla. Pölystä ja irtoaineksesta puhdistettu seinä 
tasoittuu hetkessä koloista ja epätasaisuuksista. Kerrospaksuudeltaan 
jopa 70 mm tasoitus on valmis vuorokauden kuluttua asennuksesta.  
Ohuemmat oikaisut ja ylitasoitukset hoituvat Kiilto SR DF Pikamär-
kätilatasoitteella, jolloin 15 mm pinta on valmis neljässä tunnissa.

Suomen nopein vedeneristys
Märkätilan vedeneristys on mahdollista saada valmiiksi tunnissa 
Kiilto KeraPro ansiosta. Tämä uusi pikavedeneriste voidaan asentaa 

erittäin nopeasti ruiskuttamalla, jolloin pinta valmistuu yhdellä työ-
kerralla. Telattaessa 1-komponenttinen ja geelimäinen KeraPro on 
valmis 3 tunnissa. Valmiin vedeneristyksen kalvopaksuus voidaan 
halutessa mitata ultraäänimittarilla vedeneristekalvoa rikkomatta.
Ulko- ja sisäkäyttöön sekä ilmavuotokorjauksiin kehitetty uusi Kiilto 
Keramix tarjoaa nopean vedeneristysratkaisun märkätilojen lisäksi 
terasseille, parvekkeille sekä esimerkiksi kesäasuntojen pesutiloihin. 
Pakkastestattu 2-komponenttinen Keramix on laatoitusvalmis jo 2,5 
tunnin kuluttua asennuksesta.

Laatoitus ja saumaus saman päivänä aikana
Kiilto Pikamärkätilajärjestelmään kuuluva Kerapid DF on vähäpölyi-
nen vaihtoehto laattojen nopeaan kiinnittämiseen. Kerapid DF pika-
saneerauslaastilla laatoitus on saumattavissa jopa 2 tunnin kuluttua 
ja kevyttäytteisellä Kiilto Lightfix kiinnityslaastilla 8 tunnin kuluttua 
seinien ja 12 tunnin lattian osalta.

Laattojen saumaus viimeistelee kylpyhuoneremontin. Työ käy 
sujuvasti seinien osalta Kiilto Saumalaastilla ja lattialaattojen väliin 
soveltuvalla Kiilto Lattiasaumalaastilla. Saumoihin, joissa vaaditaan 
joustoa ja elastisuutta on Kiilto Saniteettisilikoni/KiiltoFix Masa Lii-
ma- ja tiivistysmassa oikea valinta.

Nopea 
kylpyhuoneremontti

Märkätilojen remontointi mielletään usein työlääksi ja aikaa vieväksi projektiksi. 
Kylpyhuoneen uusiminen vaati toki aina samat työvaiheet vanhojen pintojen ja 
rakenteiden purkamisesta uusien materiaalikerrosten asentamiseen. Suurin osa 
ajasta menee kuitenkin erilaisten materiaalien, kuten massojen, tasoitteiden,  
vedeneristyksen ja laastien kuivumiseen, jotka tahdittavat töiden etenemistä.

Lisätietoa:
Kiillon tuoteneuvonta puh. 0207 710 200, 
kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com

Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: KiiltoHuoneisto
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Teksti: Meri Peltola ja Lotta Suistoranta   Kuvat: UponorTekniikka

Turkulainen As Oy Luostarinpuisto on vuonna 1961 valmistu-
nut taloyhtiö, jonka kahdessa kerrostalossa on yhteensä 37 
asuinhuoneistoa. Taloyhtiössä on parhaillaan käynnissä laaja 

putkiremontti, jossa vanhat käyttövesi- ja viemäriputket korvataan 
Uponor Reno Port -talotekniikkakaseteilla.

Ääni- ja paloeristetty Reno Port -nousuelementti sisältää käyttö-
vesiputket, pystyviemärin ja seinä-wc:n sekä vesi- ja viemäriliitän-
nät viereen asennettavaa pesuallasta varten. Talotekniikkakasetti 
nopeuttaa viemäri- ja vesijohtolinjan asennusta noin puolella, mikä 
tuo kokonaisaikatauluun vastaavassa kohteessa tehdyn tutkimuksen 
mukaan jopa 11 prosentin säästön.

Saneerauksen yhteydessä uusitaan myös kylpyhuoneet kalustei-
neen sekä sähkönousut ja tietoliikennekaapelit. Kohteen pääurakoit-
sijana toimii Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy, ja suunnittelusta 
vastaa RTC Vahanen Turku Oy.

Perinteinen putkiremontti puolessa vuodessa
Tehdasvalmisteisten elementtien käyttö säästää aikaa työmaalla ja 
tilaa kylpyhuoneessa.

– Esivalmistettujen putkielementtien käytössä suurin hyöty on 
urakoitsijan kannalta se, ettei vanhoja hormeja tarvitse purkaa. Täs-
säkin kohteessa hormit olisivat olleet todella ahtaat uusille putkille. 
Tilatehokkaat elementit on helppo asentaa, eivätkä ne juuri pienen-
nä kylpyhuoneen pinta-alaa, kertoo työpäällikkö Jari Salonen Ra-
kennuspalvelu J. Martti & Co Oy:stä.

Tammikuun lopulla alkaneen saneerauksen on tarkoitus valmis-
tua heinäkuussa 2017.

– Ensimmäiset asunnot ovat valmistuneet ja luovutettu huhti-
kuussa. Joitain haasteita työjärjestyksen suhteen on ollut, kuten 
aina uuden tuotteen tai menetelmän käyttöönotossa, mutta olemme 
edenneet aikataulussa. Tämä on toinen kohde, jota saneeraamme ta-
lotekniikkakaseteilla. Olemmekin pystyneet hyödyntämään urakassa 
pilottikohteesta saatua tietoa, Salonen toteaa.

Kerralla kaikki kuntoon
Hankesuunnitteluvaiheessa As Oy Luostarinpuistossa pyöriteltiin 
muitakin vaihtoehtoja, kuten sukittamista, mutta putkien huono 
kunto ja kylpyhuoneiden uusimistarve kallistivat päätöksen putkie-
lementeillä toteutettavan perinteisen saneerauksen hyväksi.

– Projekti lähti liikkeelle asianmukaisista kuntokartoituksista, jois-
sa oli todettu, että putkisto alkaa tulla käyttöikänsä päähän. Muuta-
mia pieniä vuotojakin oli jo ollut, kertoo taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja Mika Artesola.

– Tutkimme vaihtoehtoja avoimin mielin. Päätöksenteon kannal-
ta oli ratkaisevaa, että valtaosa kylpyhuoneista ja märkätiloista oli 
alkuperäisessä kunnossa, myös vedeneristyksen suhteen. Valintaan 
vaikuttivat myös muut käytännön asiat, kuten se, että lattiakaivot 

olivat sukituksen kannalta vaikeasti saavutettavissa paikassa kylpy-
ammeiden alla. Kun osakkailta kysyttiin, mitä he haluavat, oli vas-
taus hyvin selkeästi perinteinen linjasaneeraus, jossa laitetaan kaik-
ki kerralla kuntoon.

Keskeisiä kriteerejä oli myös helppo huollettavuus ja se, ettei to-
teutus söisi tilaa ennestään pienistä kylpyhuoneista.

– Kylpyhuoneisiin haluttiin tilan tuntua, jolloin tekniikan ja ka-
lusteiden sijoittelu on tärkeää. Tämän myötä nousi esille Uponorin 
Reno Port -talotekniikkakasetti. Ratkaisu oli elegantti ja ulkonäöl-
tään moderni. Kun wc-istuimen säiliöosa on pois näkyvistä, näyttää 
pienikin kylpyhuone tilavammalta. Hallitus koki vaihtoehdon järke-
väksi paitsi toimivuuden myös erinomaisten huoltomahdollisuuksien 
takia. Elementin kyljessä oleva luukku helpottaa huoltoa. Element-
tirakenne on vesieristetty, joten mahdolliset vuodot eivät aiheuta 
kosteusvaurioita, Artesola toteaa.

Artesolan mukaan myös tehdasvalmisteisuus nousi eduksi mene-
telmiä puntaroidessa.

– Esivalmistus nopeuttaa urakkaa ja sen avulla voidaan ennakoi-
da toimintaa. Näen, että linjasaneerauksissa ja muissa korjauksissa 
korostuu yhä enemmän kilpailuvalttina hinnan rinnalla työn suori-
tusvaiheen nopeus ja asukkaille koituvan asumishaitan puristaminen 
mahdollisimman pieneksi. Tässä urakassa noin kaksi kuukautta asun-
toa kohti kestävää evakkoaikaa on pidetty aika hyvänä saavutuksena 
saneerauksen laajuus huomioiden.

Elementtitaloon sopii elementtisaneeraus
Kohteen suunnitellut Lassi Leppänen RTC Vahanen Turku Oy:stä to-
teaa esivalmistettujen talotekniikkaelementtien sopivan erinomai-
sesti 1960–70-luvun tyyppitalojen saneeraukseen.

– Suurin hyöty saadaan kohteissa, joissa kylpyhuoneet ovat sa-
manmuotoisia ja päällekkäin samassa linjassa. Vanhat hormit ovat 
usein ahtaita ja lähes poikkeuksetta eristeistä löytyy asbestia. Kun 
vanhoja hormeja ei tarvitse purkaa, asbestit eivät pääse pölyämään 
ja ne voidaan jättää vanhoihin rakenteisiin. Talotekniikkakasetit an-
tavat myös lisää vaihtoehtoja putki- ja sähkönousujen sijoitteluun, 
toteaa Leppänen.

Linjasaneerauksiin kaivataan yhä tehokkaampia työtapoja, sillä 
korjausikäisten asuinkerrostalojen määrä kasvaa lähivuosina enti-
sestään.

– Talotekniikan teollinen esivalmistus mahdollistaa nopeammat ja 
kustannustehokkaammat toteutustavat. Tehokkuus syntyy hallitum-
masta logistiikasta, teollisesta laadusta ja nopeammasta asennusai-
kataulusta, summaa Uponorin hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors.

Perinteinen putkiremontti, 

moderni toteutus
Uponorin kehittämä Reno Port -talotekniikkakasetti 
takaa nopean, sujuvan ja kustannustehokkaan linja-
saneerauksen. Esivalmistetut elementit säästävät  
aikaa työmaalla ja tilaa kylpyhuoneessa.

Lisätiedot:
www.uponor.fi
projektipalvelu@uponor.com
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Uponor Reno Port -talotekniikka-
kasetti esivalmistetaan tehtaalla. 
Ääni- ja paloeristetty nousuele-
mentti sisältää käyttövesiputket, 
pystyviemärin ja seinä-wc:n sekä 
vesi- ja viemäriliitännät viereen 
asennettavaa pesuallasta varten.

Turkulaisen As Oy Luostarinpuiston vuonna 1961 
valmistuneet talot sijaitsevat historiallisen Var-
tiovuoren kupeessa. Laajassa putkiremontissa ja 
vanhat käyttövesi- ja viemäriputket korvataan 
Uponor Reno Port -talotekniikkakaseteilla.

Uponor Reno Port -talotekniikkakasetti
• Tehdasvalmisteinen, vuototurvallinen moduuli-

ratkaisu kerrostalojen linjasaneeraukseen
• Putkistot huollettavissa rakenteita rikkomatta
• Säästää tilaa pienissä kylpyhuoneissa
• Lukuisia pintamateriaalivaihtoehtoja

Reno Port -talotekniikkakasetti vie vain 63 cm x 23 cm alan kylpyhuoneesta – saman, minkä 

perinteinen lattia-wc-istuinkin vie. Kuvan kylpyhuone ei sijaitse jutussa esitellyssä taloyhtiössä.
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Teksti: Hanna Korpela   Kuvat: Unidrain

Perinteisiä ajatuksia on joskus hyvä haastaa
Kylpyhuone on perinteisesti rakennettu niin, että lattiakaivo on kes-
kellä lattiaa ja lattian kaadot kaivoa kohti on tehty neljästä suunnasta. 
Tämän totutun tavan mukaan kylpyhuoneen lattia on joka suuntaan 
kalteva ja rakennusvaiheessa usein syntyvät kaatovirheet johtavat 
siihen, että vesi ajautuu lattialla vääriin paikkoihin.

Keskellä lattiaa oleva kaivo rajoittaa myös kylpyhuonetilan suun-
nittelua: moneen suuntaan kallistuva lattia mahdollistaa vain pienet 
lattialaatat, eikä siinä voi pitää esimerkiksi irtokalusteita.

Turvallinen, aidosti esteetön ratkaisu
Parhaat keksinnöt syntyvät yleensä silloin, kun joku haastaa pintty-
neen käsityksen. Näin tapahtui myös silloin, kun tanskalainen ark-
kitehti Claus Dyre halusi löytää uuden, turvallisen tavan siirtää lat-
tiakaivo seinän viereen. Hän kehitti Unidrain-linjalattiakaivon ja sen 
patentoidun seinälaipparakenteen.

Kun pitkänmallinen lattiakaivo asennetaan seinää vasten, kaato 
voidaan tehdä lattiakaivoa kohti yhteen suuntaan. Tuloksena on ta-
saisempi lattia, joka tuo myös todellista esteettömyyttä. Pyörätuo-
lilla liikkuminen on helppoa, eikä esimerkiksi suihkujakkara keiku 
suihkussa. Käyttömukavuutta lisää myös se, että vesi valuu aina lat-
tiakaivoa kohti eikä leviä keskelle kylpyhuonetta.

Lattiakaivon siirtäminen 

seinän viereen 
tuo monia etuja

Linjasaneeraus on oivallinen mahdollisuus miettiä 
uudelleen myös lattiakaivon sijoittelua. Pieni  
sijoitus kaivon paikan vaihtamiseen poikii monia 
mukavia uudistuksia kylpyhuoneen käyttäjälle.

Unidrain linja- ja kulmalattiakaivot
• patentoitu seinälaipparakenne takaa vesitiiviin liitoksen sei-

nään ja lattiaan
• VTT:n tuotehyväksyntä ja vesieristesertifikaatit kaikkien 

suurimpien vesieristevalmistajien kanssa
• tuotteita valmistettu vuodesta 2003 asti
• tuotteet ovat voittaneet useita kansainvälisiä muotoilupal-

kintoja ja niitä myydään ja käytetään kaikkialla maailmassa
• tuotteet soveltuvat sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

Patentoidun rakenteen ansiosta seinän 
ja lattian liitoskohta on täysin vesitiivis.

Lisätietoja: 
www.unidrain.fi

Unidrainin kulmalattiakaivo on toimiva ratkaisu 
etenkin pieniin kylpyhuoneisiin.

ClassicLine-malliston kuudesta ritilästä 
löytyy valinnanvaraa.

HighLine-malliston paneelit miellyttävät 
vaativankin sisustajan silmää.

Ulkonäkö kerralla tälle vuosituhannelle
Käyttömukavuuden lisäksi asukkaat toivovat lähes poikkeuksetta 
uusilta kylpyhuoneilta myös kaunista ja modernia ulkonäköä. Yhä 
useampi toivoo suurikokoisia lattialaattoja. Seinän viereen asennet-
tava lattiakaivo mahdollistaa tämän toiveen. ClassicLine-ritilämal-
listo ja moderni HighLine-paneelimallisto tarjoavat suuren määrän 
mahdollisuuksia lattiakaivon näkyvien osien valintaan.

Huoneisto
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Helppoa vedenkulutuksen vähentämistä
Damixan hanoissa on panostettu ekologisuuteen. Tuotekehi-
tys on mahdollistanut hanat, jotka auttavat jokaista kuluttajaa 
omalta osaltaan huolehtimaan ympäristöstä. Missä muualla ve-
den säästäminen on helpointa aloittaa, kuin siellä, missä sitä 
eniten käytetään. Oikeilla hanavalinnoilla kotitaloutesi veden-
kulutuksen säätely on yksinkertaista.

Eco säästö -toiminto on vettä säästävä ominaisuus, jolla 
rajoitetaan virtaamaa. Toiminto aktivoidaan ja sitä säädetään 
keraamisessa käyttöventtiilissä olevan ruuvin avulla. Eco sääs-
tö -toiminto voidaan myös halutessaan kytkeä pois käytöstä, 
jolloin hana valuttaa vettä maksimi nopeudella. Toiminto löytyy 
valmiina tuotteista, jotka on merkitty eco-save-symbolilla.

Lämpimän veden säästämistä helpottaa Kylmä startti -toimin-
to. Hanoista, joissa tämä ominaisuus on käytössä, tulee aluksi 
vain kylmää vettä. Vasta käännettäessä kahvaa vasemmalle vesi 
alkaa sekoittua ja lämmetä. Toiminto säästää turhaa kuuman ve-
den kulutusta mukavuudesta tinkimättä.

Vaihda hana yhtä helposti kuin sukat
Damixa on kehittänyt uuden ja innovatiivisen X-Change™-järjes-
telmän, joka mahdollistaa hanan irrottamisen sekä vaihtamisen 
uuteen itse ilman erikoistyökaluja. Vain kuusiokoloavain riittää. 

Operaatio ei vaadi edes vedentulon katkaisua. Järjestelmän 
avulla kylpyhuone- ja keittiövarusteiden vaihtaminen tu-
levaisuuden uusimpien tyylien ja tekniikoiden mukaisek-

si on helppoa. Voit myös huoletta asentaa pesualtaan ikku-
nan eteen. Ikkunan pesu onnistuu yksinkertaisesti irrottamalla 

hana. X-Change™-hana helpottaa tilannetta myös esimerkiksi ta-
loyhtiöiden remonttien yhteydessä. Mielipiteet eivät aina kohtaa, 
jolloin X-Change™ mahdollistaa viime hetken mallivalinnat, jopa 
putkien asennustyön valmistuttua.

Palkittua designia ja toiminallisuutta
Damixa on saanut kansainvälistä tunnustusta tyylikkäästä ja 
ajattomasta muotoilustaan. Viimeisimpänä meriittinä Damixal-
le myönnettiin arvostettu Red Dot -muotoilupalkinto vuoden 
2017 parhaasta tuotesuunnittelusta. Palkittuja tuotteita on 
kaksi, Bell-yksiotekeittiöhana sekä Pine-suihkupaketti. Molem-
mat tuotteet palkittiin luokassa ”High Design Quality”. Palkin-
not osoittavat, että tanskalaisella muotoilulla on edelleen vahva 
kansainvälinen asema. Damixa arvostaa tunnustukset korkeal-

le, sillä maailman arvostetuinta suunnittelupalkintoa tavoitte-
levat tuhannet tuotteet. Damixa on voittanut aiemmin Red 
Dot -palkinnot myös tuoteperheistään Merkur, Arc, G-Type, 
Clover, Clover Easy, A-Pex ja Fern.

Hanan monet muodot

Teksti: Mervi Salonen   Kuvat: Damixa

Tanskalainen hanavalmistaja Damixa panostaa keittiö- ja kylpyhuonehanojensa suunnittelussa 
ensiluokkaisen laadun ja tyylikkään muotoilun lisäksi toiminnallisuuteen, käytännöllisyyteen 
sekä turvallisuuteen myös lapsiperhekäytössä. Damixan ajaton muotoilu säilyy tyylikkäänä  
pitkään ja istuu erityisen hyvin skandinaavisiin koteihin. Hanat suunnitellaan, kootaan ja  
testataan Tanskassa. Näin Damixa varmistaa tuotteidensa korkean laadun ja standardien  
vaatimukset.

Suomen markkinoille toiseksi eniten  
hanoja toimittava valmistaja tuo keittiöihin 

ja kylpyhuoneisiin ensiluokkaisen laadun, 
tyylikkään muotoilun ja käytännöllisyyden.

Bell 1-ote keittiöhana, tuotenumero 90077.00. Saatavissa 
myös pesukoneventtiilillä.

Pine yläsuihkupaketti 57970.00.

Huoneisto
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Vesilasku-museon opas kertoo, että Helsingin Kalliossa, talon 
kolmannessa kerroksessa vuonna 2017 asunut Lehtonen sau-
noi aamuin illoin ja yläkerran Mäkinen taas kävi kämpällään 

kääntymässä joka toinen viikonloppu. Silti molempien vesilasku oli 
26 euroa kuussa. 

Viereisen lasikuvun alta löytyy pinkka samaisen taloyhtiön sähkö-
laskuja. Niiden lukemat poikkeavat toisistaan. Oppaan mukaan ero 
johtuu siitä, että sähköstä ihmiset maksoivat kulutuksen mukaan ja 
vedestä taas tasasummia. Osaa naurattaa, osa ei usko silmiään. Kyl-
lä ennen vanhaan oli monenmoisia järjettömyyksiä. 

Tositarinan alkusysäys
Vesilasku-museon seuraavassa vitriinissä on matkalaukku. Kahvasta 
roikkuva tarra kertoo sen omistajan, P. Virtasen, käyneen Malagas-
sa. Tuo matka on tositarina, jonka käänteet kiteyttävät vuonna 2017 
harjoitetun tasapäisen vesilaskutuksen älyttömyyden.

Virtanen oli lähdössä Espanjaan kolmeksi kuukaudeksi. Loogisena 
miehenä hän päätteli, että kotona ei tuona aikana kulu vettä, joten 
hänen ei myöskään kuulu maksaa siitä. Virtanen pyysi taloyhtiön 
hallitukselta vapautusta vesimaksuista. Hallitus ei suostunut pyyn-
töön – olihan kokouksessa päätetty, että vähän kuluttavat kompen-
soivat lotraajien laskuja.

Tositarinan opetus
Virtanen nyökkäsi ymmärryksen merkiksi, meni kotiinsa, avasi kyl-
pyhuoneen hanan, nappasi laukkunsa, hyppäsi taksiin ja nousi Ma-
lagan koneeseen. Perillä hän rentoutui ja nukkui yönsä hyvin. 

Virtasen naapurilla oli sen sijaan ikävämmät oltavat: tauoton lo-
rina piti hänet hereillä. Parin unettoman yön jälkeen hän soitti huol-
tomiehelle, joka meni sisälle Virtasen asuntoon. Puhelu Malagaan 
valotti tilannetta: miksi Virtanen ei saisi antaa hanansa valua, jos 
kerran maksaa vedestä? Ja varsinkin, kun kulutuksen määrällä ei ole 
merkitystä laskun loppusummalle.

Toim.huom. Vesilasku-museon perustamisesta ei ainakaan kirjoitushetkellä ole tehty virallista päätöstä.  
Sen sijaan tarina Espanjan matkasta ja huoneistokohtaisen vedenmittauksen tarpeellisuudesta on täyttä totta.

Espanjan matka, 
joka pääsi Vesilasku-museoon
Joku päivä iso rinki ihmisiä kummastelee lasikuvun alla makaavaa paperinippua. 
Esittelylaatassa lukee: ”Helsinkiläisen taloyhtiön asukkaiden vesilaskut huhtikuulta 
2017.” Ihmiset huokailevat ja puistavat päitään. Onko todellakin voinut olla noin? 

Verto on yli 30 vuoden kokemuksella Suomen johtava huoneis-
tokohtainen vedenmittausjärjestelmä. Markkinoiden älykkäin 
järjestelmä pienentää asukkaiden laskuja, säästää etäluettavuu-
dessaan isännöitsijän aikaa, tarjoaa ammattilaisille teknistä tu-
kea kautta linjan ja on kiinteistösijoittajalle elinkaarikustannuk-
siltaan edullisin valinta.

”Olihan kokouksessa päätetty, että vähän  
kuluttavat kompensoivat lotraajien laskuja.”

Huoneistokohtainen vedenmittaus on ainoa 
oikeudenmukainen ja järkevä tapa jakaa kulut.

Lisätietoja:
www.verto.fi

Kuten jo alussa kerroimme: Vesilasku-museo on mielikuvituksen 
tuotetta, mutta kertomus Virtasen Espanjan matkasta täyttä totta. 
Niin kuin sekin seikka, että huoneistokohtainen vedenmittaus on 
ainoa oikeudenmukainen ja järkevä tapa jakaa kulut.
Vedenkulutuksella on väliä.

Teksti: Mari Siukonen   Kuvat: Vercon OyTekniikka
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Huoneisto

Kuivatus huoneistossa rasittaa
Jokainen lisäkosteuden lähde asunnossa on liikaa. Taloyhtiön asun-
tojen ilmanvaihtoa ei ole mitoitettu pyykkien kuivatukseen kotona. 
Asunnossa ei myöskään ole tiloja isompien pyykkien kuivaamiseen. 
Harvalta myöskään löytyy kuivausrumpua tai mankelia kotoa – pe-
sutuvasta näiden ainakin pitäisi löytyä.

Rauman kaupunki pitää vuokratalojensa talopesulat toimivina
Rauman kaupungin vuokra-asuntojen korjauksista ja kunnossa-
pidosta vastaava tekninen isännöitsijä Ismo Timonen kertoo, että 
Raumalla korjataan kaupungin kiinteistöyhtiöiden talot vaiheittain 
kuntoon kokonaan. Talot tyhjennetään, peruskorjataan ja yhtenä 
osana laitetaan myös talopesulat kuntoon. Timosen mukaan talo-
pesuloiden käyttöaste on hyvä ja investointi kannattaa, sillä kaikki 
kosteusrasitukset, jotka asunnoista saadaan pois, pidentävät elin-
kaarta. Käyttöä kannustetaan mm. sillä, että talopesulan käyttö on 
asukkaille edullista tai jopa ilmaista.

Tehokkaat koneet energiansäästön ydin
Talopesulasta pitäisi löytyä kilomäärältään taloyhtiön suurin kone. 
Pienien kotikoneiden ollessa 5–6 kg kapasiteetiltaan, pesutuvasta 
löytyy 10 kg kone. Tämän kokoisessa koneessa pystyy yleensä peiton 
tai petauspatjan päällisen pesemään. Talopesulasta pitäisi löytyä kak-
si tämän kokoista konetta, pesuaikojen ollessa iltapainotteisia parin 
tunnin vuoroja ja pesun kestäessä tunnin verran. Kahdella koneella 
pyykkivuori saadaan kerralla puhtaaksi.

Käytä talopesulaa

Taloyhtiössä asuvilla on lähes poikkeuksetta oma pesukone, jossa pestään 
päivittäinen pikkupyykki. Isompaa viikko- tai kuukausipyykkiä, lakanat, 
pyyhkeet ym., varten on perusteltua käyttää talopesulaa. Talopesulassa on 
tehokas ilmanvaihto, joka poistaa kosteuden. Yleensä talopesuloista löytyy 
myös kuivausrumpu, jota ei välttämättä kotona ole. Lisäksi varustukseen 
tulisi kuulua mankeli, jolle myös voi olla vaikea löytää kotoa sijoituspaikkaa.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Jarno Kylmänen

Kuivaushuoneen pyykinkuivauskoneen pitää olla nopea ja vä-
häkulutuksinen, lämpöpumppuperiaatteella toimiva kuivauskone.

Maton pesuun käytettävää pesukonetta harvemmin löytyy taloyh-
tiöistä. Mikäli sellainen taloyhtiöön halutaan, voi hankinta- ja käyt-
tökustannuksiin osallistua muutama muukin lähialueen taloyhtiö.

Vettä kuluu vain tarvittava määrä
Nykyaikainen kone osaa itse pyykin painon mukaan arvioida, pal-
jonko vettä se tarvitsee pestäkseen koneessa olevat likaiset vaat-
teet/ lakanat/verhot/päiväpeitot/peitot/ tyynyt. Mekaanisissa ko-
neissa vuosikymmen sitten ei veden tasoa pystytty tarkkailemaan 
kuten nykyään. Välillä näyttäisi siltä kuin koneessa ei vettä juuri 
olisikaan… Silti pesuainejäämiä ei pyykeissä ole. Toinen näkyvämpi 
uudistus on elektroninen näyttö, josta näkee missä vaiheessa pe-
suohjelmaa ollaan menossa. Voidaankin sanoa, että koneiden ulko-
näössä ei viimeisen 15 vuoden aikana ole muutoksia tullut, mutta 
tekniikka on nykypäivää.

Talopesulan koneistamisen hinta?
• Kaksi konetta à  7–10 kg (Talpet CW 10)
• Kuivausrumpu (Talpet KR 2000 LP)
• Mankeli (Talpet KM 80/800)

Pesutuvan tarpeelliset koneet maksavat n. 400 €/asunto (n. 30 
asunnon taloyhtiö) = 12 000 €. Jos kyseessä on 60 asunnon talo-
yhtiö, pesutupa maksaa 200 €/asunto = 12 000 € , 15 vuoden ai-
kana 13 €/asunto (195 €).

Ota yhteyttä:
Talopesulat Oy, p. 09 686 9750
www.talpet.fi
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Tamperelaisen Antti Rinteen ei tarvitse herättyään muuta kuin 
ojentaa kätensä ja painaa vuoteen vieressä olevaa nappia, niin 
illalla valmiiksi ladattu kahvinkeitin napsahtaa keittiössä pääl-

le. Hetken kuluttua tuoreen kahvin tuoksu houkuttelee heräämään 
kunnolla.

Helppo aamukahvi ei ollut Rinteen tärkein syy ABB-free@ho-
me-järjestelmän hankintaan, mutta hauskin se on edelleen, vielä 
noin vuoden käytön jälkeenkin.

– Minua kiinnostaa tekniikka, ja olin jo etukäteen erityisen in-
nostunut valojen ohjaamisesta, koska teen ääntä ja valoa työkseni, 
kertoo Rinne, jonka yritys Riemurinne Ky on erikoistunut tapahtu-
ma- ja esitystekniikkaan.

– Asumisen mukavuus on ABB-free@home-järjestelmän ydin: help-
poutta kodin valojen ja muiden sähkölaitteiden ohjaamiseen, tiivis-
tää tekninen asiantuntija Sakari Hannikka ABB:ltä.

Kodista toimistoksi yhdellä painalluksella
Antti Rinteen avara kerrostaloasunto on sekä koti että työtila, ja Rin-
ne tietää jo ammattinsa puolesta, miten tärkeä valaistus on oikean 
tunnelman luomisessa. Samassa tilassa voi aamulla olla neuvottelu 
asiakkaan kanssa, päivällä toimistotöitä ja illalla juhlat ystävien kes-
ken saunan ja soiton kera.

ABB-free@home-järjestelmän käyttöönoton jälkeen kaikenlai-
sia tilanteita varten on oma valaistuksensa, jonka saa päälle yhdel-
lä painalluksella. Mahdollisuus hassutella valaistuksella lämmittää 
Rinteen mieltä erityisesti.

– Minulla on nyt erilaisia vaihtoehtoja yhteensä 15 kappaletta, ja 
lisää voi tietysti tehdä aina kun haluaa. Täällä on esimerkiksi sellai-
sia kuin saunailta, jatkot, siivous, yö ja päivä – sekä Tappara, kertoo 
Rinne ja vaihtaa valaistuksesta toiseen iPadin hipaisulla.

– Järjestelmä on joustava, sitä pystyy laajentamaan ja siihen voi 
vapaasti ohjelmoida toimintoja. Sinulle voisi vaikka laittaa vielä lii-
ketunnistimen tänne olohuoneeseen, niin saisit uusia vaihtoehtoja 
ohjaukseen, Hannikka ehdottaa.

Teksti: Päivi Stenroos   Kuvat: Ari Mäkelä

Asumisen mukavuutta 

   kerrostalossa

ABB-free@home-järjestelmän avulla Antti Rinteen kerrostaloasunto 
muuntuu hetkessä kodista työtilaksi ja toimistoksi.

Kotiautomaatiota voi lisätä myös saneerauksessa
ABB-free@home-järjestelmä asennettiin Antti Rinteen asuntoon sa-
malla, kun asunto remontoitiin täydellisesti lattiasta kattoon. Säh-
kösuunnittelijana oli Futur-Sähkö Oy:n järjestelmäasiantuntija Juho 
Syrjä, ja yritys hoiti myös kohteen sähkö- ja LVI-asennukset. Syrjä 
arvioi, että ABB-free@home sopii hyvin kerros- ja rivitalokäyttöön 
ja useimpiin omakotitaloihin.

Taloautomaatioon ennakkoluulottomasti suhtautuva asiakas oli 
sähkösuunnittelijalle ilo, sillä usein etenkään kerros- ja rivitaloasu-
jat eivät osaa edes haaveilla automaatiojärjestelmästä tai arvelevat 
sen tulevan liian kalliiksi.

– Kun asiaa selvitetään, moni yllättyy iloisesti ja huomaa, että pie-
nillä jipoilla saadaan aikaan iso vaikutus. Eikä kyse ole mistään tule-
vaisuuden tekniikasta, sillä meille suunnittelijoille ja tekijöille nämä 
ovat ihan arkipäivää, Syrjä kertoo.

Helppo käyttää ja muokata tarpeen mukaan
Asiakkaan ei tarvitse olla Antti Rinteen tapaan tekniikan tuntija, 
koska sähkösuunnittelija tai -urakoitsija auttaa kenet tahansa alkuun 
taloautomaation ensiaskeleissa. ABB-free@home-järjestelmässä on 
painotettu suunnittelun, asennuksen, käyttöönoton ja käytön help-
poutta. Tavallisesta perhearjesta taas löytyy monelle tuttuja tilantei-
ta, joissa järjestelmästä on hyötyä.

– Esimerkiksi painike, josta voi kotoa lähtiessään sammuttaa yh-
dellä painalluksella kaikki valot sekä sähköt tietyistä pistorasioista. 
Se helpottaa elämää ihan varmasti, Hannikka sanoo.

Antti Rinteen koti
– Ylimmän kerroksen asunto vuonna 1979 rakennetussa kerros-

talossa Tampereen Hervannassa.
– ABB-free@home asennettiin asunnon remontin yhteydessä.
– Asunnon kattoon rakennettiin muutaman sentin alaslasku, joka 

mahdollisti ABB-free@homen väyläkaapeloinnin ja sähkövedot.
– Järjestelmän avulla ohjataan asunnon valaistusta, verhoja ja 

lattialämmitystä. Turvallisuutta tuo myös parvekkeen sätei-
lylämmittimen ohjaus, jossa on automaattinen poiskytkentä.

– Väriä asunnon valaistukseen antavat 17 kappaletta erilaisia Phi-
lips Hue-lamppuja. ABB-free@home-järjestelmä ohjaa Hue-va-
loja langattomasti.

ABB-free@home-järjestelmä
– Helpottaa kodin ohjausta: valaistus, kaihtimet ja markiisit, 

lämmitys ja ilmastointi sekä ovipuhelin voidaan liittää samaan 
järjestelmään.

– Asukas voi luoda itselleen omia tilanneohjauksia erilaisia ar-
kielämän tilanteita varten ja muokata niitä helposti. Esimer-
kiksi huonelämpötilat voi näin pitää sopivina ja säästää läm-
mityskuluja silloin, kun huoneissa ei oleskella.

– Ohjaus painikkeilla, tabletilla tai älypuhelimella, myös etänä.
Lisätietoja:

www.abb.fi/freeathome

Huoneisto
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Tilanteen mukaan muuntuvasta valaistuksesta on hyötyä – ja ennen 
kaikkea iloa, toteaa Antti Rinne ABB:n Sakari Hannikalle.

Antti Rinne valitsee mielellään valaistuksensa värit reippaammas-
ta päästä. Kun verhot ovat auki, niissä riittää ihmettelemistä koko 
naapurustolle.

Asukas pääsee sovelluksen kautta itse luomaan ja muokkaamaan ohjauksia. Järjestel-

mä muuttuu tarpeen mukaan.
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Luonnoksia
Teksti: Virpi Illman   kuvat: Virpi Illman JA Rakentaja.fi

Luonnos Parveke

Palstan kirjoittaja on sisustussuunnittelija SI, 
joka on sisustanut suomalaisia koteja ja julki-
sia tiloja jo yli 20 vuotta.

Laita viestiä omista ideoistasi, ajatuksis-
tasi tai kysy neuvoa oman kohteesi suun-
nitteluun!
Virpi Illman 0400-647136 tai
virpi@sisustusviolet.fi
www.virpi-illman.fi

Parveketta voi hyödyntää niin monin tavoin, että keväällä kan-
nattaa olla valppaana ja laittaa parveke heti kuntoon. Pieniä 
ponnistuksia, mutta suuri ilo syksyyn asti. Toki pintoihin liit-

tyvät ratkaisut kestävät aikaa, eikä joka kevät tarvitse aloittaa sisus-
tamista ihan alusta. Parasta on kuitenkin nauttia kasvun ihmeestä 
ja mukavasta sopesta, johon voi rauhoittua, vaikka kirjan ääreen.

Pintamateriaalit ja värit luovat pohjan sisustukselle
Parvekkeen tyylin luo lattian verhoilu. Pintaverhoilu voi olla kallis 
investointi, mutta todella kivoja vaihtoehtoja löytyy ideoimalla ja 
kierrättämällä. Hyvä lähtökohta valinnoille on miettiä, mitä tyyliä 
parvekkeeseen halutaan: tyylikkyyttä, laatua, maalaisromantiikkaa, 
dramaattisuutta, väriä, kodikkuutta tai pelkistyneisyyttä. 

Lattia vaikuttaa kokonaisuuteen voimakkaasti värillään. Toinen 
merkittävä juttu on se, miltä lattia tuntuu paljaiden varpaiden alla. 
Usein parvekkeen lattia on vain kylmä, harmaa betoni. Vaikein asia 
siinä on kylmyys. Jos lattia pinnoitetaan pitkäaikaisella ratkaisulla, 
niin vaihtoehtoina on erilaiset irtolaatat muovisena, puisena tai vaik-
ka ruohomattona. Kiva, toimiva ratkaisu on myös rullattava puuri-
tilä. Pehmeitä ja ilmettä luovia vaihtoehtoja ovat kaislamatot ja pe-
rinteiset räsymatot – kierrätystä parhaimmillaan. 

Sivuseinien värimaailmaan ei voi aina vaikuttaa, mutta siistit pin-
nat lisäävät viihtyvyyttä. Jos on taloyhtiön lupa maalata, niin sitten 
vain tunnelmaa luomaan helposti ja nopeasti telalla maalaten. 

Kaidepintaa katsellaan koko ajan parvekkeella istuskellessa. Jos 
kaide ei tee neutraalia taustaa, niin usein kaidetta on helppo somistaa 
paremmaksi. Hienoin ratkaisu on teetetty puinen ritilä. Edullisesti 
ritilän voi tehdä myös bambukepeistä tai oksista. Taitava ompelija 
voi ”verhoilla” kaiteen kauniilla kankaalla.

Parveke # Keidas kodin reunalla # Ylimääräinen olohuone #Kappale kesää

Parvekekalusteet tekevät tilasta toimivan
Mitat paperille, ennen kuin tehdään mitään hankintoja. Tiukka sään-
tö, mikä pätee pieniin tiloihin.

Suosittelen kapealle parvekkeelle sohvaa tilan päätyyn. Tilan le-
veyssuuntaan sijoitettu yhtenäinen kaluste saa parvekkeen näyttä-
mään leveämmältä ja saadaan mukavasti tilaa, vaikka päiväunille 
tai yhteiselle kahvihetkelle. Sohvan ympärille voidaan sijoittaa pie-
ni pöytä ja sirot lepotuolit. Sohvapöytänä toimivat mukavasti myös 
erilaiset arkut. Varsinkin silloin, kun parvekkeella luetaan lehtiä, on 
kiva, että on paikka, mihin tehdä pieni varasto. 

Valaistuksella lisää käyttöaikaa
Löydät parvekkeelle kivoja valaisimia, joissa on pitkä johto ja ne 
voi koukun avulla laittaa roikkumaan juuri oikeaan paikkaan. Myös 
erilaiset lyhdyt toimivat tunnelmavalaisimina ja pidentävät par-
vekkeen houkuttelevuutta iltaan. Tsekkaisin myös tehokkaat läm-
mittimet, joita voi asentaa kattoon tai seinään, osa laitteista seisoo 
omalla jalustallaan. 

Hyötykasveilla ja kukilla iloa kesään
Panosta parvekkeella hyviin ruukkuihin. Altakastelujärjestelmä on 
varma valinta aloittelijalle ja reissaajalle. Myös riittävän suuri ruuk-
ku, niin että kasvilla on reilusti multatilaa, helpottaa hoitamista. 
Ulkonäön voit valita tyyliin sopivaksi. Sitten vain sormet multaan 
ja istuttamaan. 

Parvekkeella viihtyvät hyvin amppelimansikat, tomaatit ja erilai-
set yrtit. Taivasalla pärjää minttu (Mentha spicata), rosmariini (Ros-
marinus officinalis) ja timjami (Thymus vulgaris), mutta basilikalle 
(Ocimum basilicum) suosittelen reilun kokoista lyhtyä. Lasiseinäisen 
lyhdyn sisällä arka kasvi on suojassa sateelta ja tuulelta.

Kesäkukilla saat nopeasti väriä ja ilmettä. Kukat näkyvät helpos-
ti myös olohuoneeseen asti. Valitse kukat ilmasuunta huomioiden. 
Palvelevalta puutarhalta saat juuri oikeat neuvot kukkavalintaan. 
Me kaikki olemme taitavia kukkien kanssa, kun niillä on oikeat olo-
suhteet.

Kerrottu riippupetunia (Petunia x hybrida Pendula-ryhmä) tuo paljon väriä parvekkeelle.

Vakio
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Muurikello (Campanula portenschlagiana) on herkkä, 
voimakkaan sininen kesäkukkana käytetty perenna.

Alkukesästä amppelitomaatin (Solanum lycopersicum) voi so-
mistaa koristeperhosilla. Loppukesästä se on näyttävä punaisine 
tomaatteineen.
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Talon arkkitehtoninen ilme halutaan säilyttää yhtenäisenä, joten 
yhä enemmän liitetään koko talon lasituksiin myös auringon-
suojaverhot tai määritellään niiden tyyppi ja väri. Yksittäisten 

asukkaiden omat viritelmät tekevät talon ulkoasusta kovin kirjavan, 
kertoo arkkitehti Pete Lattunen Lumonilta. Kotikutoisiin tee-se-itse 
-verhoihin liittyy myös tärkeä varoituksen sana. Jos parvekelasituk-
seen liimaa kalvoja tai kiinnittää poraamalla omia verhoratkaisuja, ta-
kuu umpeutuu ja parvekelasien sujuva käyttö hankaloituu. Emme voi 
enää sen jälkeen taata lasituksen kestävyyttä, huomauttaa Lattunen.

Parhaat auringonsuojaverhot liikkuvat pystysuunnassa vapaasti
Lasikohtainen auringonsuojaverho tehdään mittojen mukaan. Ver-
hoa voidaan nostaa alareunastaan tai laskea yläreunastaan tarpeen 
ja tunnelman mukaan. Samaa verhoa voidaan liikuttaa niin ylä- kuin 
alareunastaankin ja jättää verho osittain auki keskelle lasia. Jokai-
sen lasielementin verho liikkuu itsenäisesti. Verhojen säätö on vain 
omasta halusta ja mielentilasta kiinni. Lumon auringonsuojaverhojen 
ylä- ja alaosassa on sirot alumiiniprofiilit, jotka pitävät verhot aina 

oikeassa kuosissaan. Verho kiinnitetään pikakiinnikkeillä jokaiseen 
lasielementtiin erikseen. Se liikkuu lasin mukana kaikkiin asentoihin. 
Lumon tarjoaa neljä verhovaihtoehtoa: valkoisen ja harmaan, mo-
lemmat läpinäkymättöminä ja läpikuultavina. Läpinäkymätön verho 
antaa paremman auringon suojan kuin läpikuultava.

Auringonsuojaverhoilta vaaditaan parvekkeella enemmän
Parveke on ulkotila, joka on alttiina säätilojen ja vuodenaikojen vaih-
telulle. Syksyn pitkään kestävä kosteus ja lämpimät ja märät talvet 
saattavat homehduttaa verhotekstiilit. Suojaverhoja hankittaessa 
täytyy varmistaa, että verhot ovat homesuojattuja. Noki, pöly ja il-
man epäpuhtaudet likaavat verhot ajan mittaan. Pesun kestävyys pi-
dentää huomattavasti verhojen käyttöikää ja ne voidaan pitää aina 
siistinä ja puhtaana. Kosteus aiheuttaa myös ruostumista. Lumon 
auringonsuojaverhojen metalliprofiilit ovat alumiinia, jotka eivät 
ruostu ja pulverimaalattu pinta on helppo pitää puhtaana normaa-
leilla siivousvälineillä ja -aineilla.

Hankinta parvekelasitilauksen yhteydessä tai jälkeenpäin
– Kun parvekelasien hankinta on ajankohtainen, helpointa on tila-
ta samalla myös auringonsuojaverhot. Näin asiakas saa ne mittojen 
mukaan tehtynä ja valmiiksi ammattilaisen paikoilleen asentamana, 
neuvoo Jyrki Hutri. Auringonsuojaverhot voidaan tilata netistä, www.
lumon.fi  verkkokauppa myös jälkeenpäin Lumon parvekelaseihin. 
Tiedot löytyvät asennusaikaisen katuosoitteen perusteella meidän 
asiakastietorekisteristämme. Siellä on kaikki 1996 jälkeen asenta-
miemme parvekelasien mitat, joten verhoja tilatessa ei välttämättä 
tarvitse käydä itse mittailemaan. Jälkiasennettavat auringonsuoja-
verhot asennetaan monesti itse ohjeiden mukaan. 

Auringonsuojaverhoille tarjoamme ilmaisen toimituksen.

Teksti: Jyrki Hutri   Kuvat: Lumon Oy

Yhtenäinen lasitus kaipaa 

yhtenäistä verhovalintaa
Taloyhtiöt lasittavat usein koko taloyhtiön parvekkeet kerralla, uudistalot 
lähes poikkeuksetta jo rakennusvaiheessa ja lähiötalot parveke- tai julki-
sivuremontin yhteydessä. Tällöin lasitusten huolto- ja kunnossapitovastuu 
on taloyhtiöllä. Asumismukavuuden kohoamisen lisäksi parvekelasitus 
suojaa myös rakenteita ja säästää energiaa. 

Lumon verkkokauppa
Lumon verkkokaupasta tilaat helposti myös yleisimmät vara-
osat parvekkeellesi. 

Verkkokaupan asiakaspalvelu puh. 020 7403 385 palvelee ar-
kisin 9.00–16.00.

Mikäli oman Lumon parvekelasituksen mallista on epäsel-
vyyttä, haluat varmistua verhojen sopivuudesta tai haluat ver-
hot asennettuna, soita verkkokaupan asiakaspalveluun puh. 
020 7403385.

Hyvä tietää
Vuoden 2012 rakentamismääräyksien voimaan astumisen jälkeen 
Suomessa on rakennusluvan haun yhteydessä täytynyt osoittaa 
rakennuksen sisälämpötilan määräystenmukaisuus kesäaikana. 
Rakennusmääräyskokoelman mukaan tilojen ylilämpeneminen 
tulee estää ensisijaisesti rakenteellisilla ja passiivisilla keinoilla 
(RakMK D3 2012, s. 9). Tämän seurauksena kiinnostus erilaisia 
auringonsuojausratkaisuja kohtaan on lisääntynyt Suomessa huo-
mattavasti. Määräysten mukaan asuinkerrostalon sisälämpötilat 
eivät saa ylittää 27 °C jäähdytysrajaa yli 150 astetuntia kesäai-
kana (RakMk D3 2012, s. 18). Monessa yhteydessä suositellaan 
vieläkin alhaisempaa sisälämpötilan tasoa ja tämän tavoittelua 
yksinomaan auringonsuojauksen keinoin (Aurinkosuojaus Ry 
2015a). Kesän sisälämpötilojen määräystenmukaisuus asuinker-
rostaloissa ja rivitaloissa voidaan osoittaa olettamalla parveke- ja 
terassilasien olevan auki. 

– Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että sisälämpötilatarkas-
telu kannattaa suorittaa lasit suljettuna tai tuuletusasennossa, jos 
niihin on kytketty lasituskohtaiset auringonsuojaverhot. Tämä 
johtuu siitä, että auringonsuojaverhot toimivat huoneiston ikku-
noille ulkopuolisena auringonsuojana vähentäen asunnon jääh-
dytystarvetta (Tty Mäkitalo & Hilliaho 2013).

Julkisivut



312017   Omataloyhtiö.fi

Lue lisää parvekelasituksista ja auringonsuojaverhoista: 
www.lumon.fi
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Millaisessa taloyhtiössä asut?
O1: Pienessä neljän asunnon taloyhtiössä.
O2: Kerrostalossa. Pari erillistä taloa kuuluu samaan.
O3: Nelikerroksisessa kerrostalossa, 24 asuntoa.
V1: Puutalo/rivitalo tms.
V2: Kerrostalossa, 14/16 asunto ja ylin kerros. Itse taloyhtiöstä en 
tiedä oikeastaan mitään.
V3: Asuinkerrostalossa ydinkeskustassa.

Miten päädyit asuntoosi ja kauanko olet asunut sinä?
O1: Ostettiin työsuhdeasunto.  29 vuotta.
O2: Asunut 14 kk; perikunta myi osakkeen.
O3: Sain paikkakunnalta töitä ja asuin ensin vuokralla noin vuoden 
ja sitten päädyin siihen, että ostan oman ja tässä oli hinta-laatusuh-
de kohdillaan. Noin 4,5 vuotta.
V1: Vuokra-asuntopalvelun kautta, yli 10 v.
V2: Asunto on tätini asunto. Poikaystäväni asunto myytiin toisesta 
kunnasta, joten jäimme ilman asuntoa ja opiskeluideni takia muu-
timme vuokralle lokakuussa 2016.
V3: Asunnon keskeinen sijainti, koko sekä vuokrakustannus vai-
kuttivat päätökseen. Asunnossa on tullut asuttua yli kuusi vuotta.

Onko taloyhtiössäsi selkeät järjestyssäännöt ja noudatetaanko 
niitä?
O1: Järjestyssäännöt lienevät selkeät, koska ongelmia ei ollut.
O2: Juuri tuli tiedote yleisistä järjestyssäännöistä (mm. parvekkeel-
la EI saa grillata!)
O3: On selkeät säännöt ja niitä noudatetaan.
V1: Ei ole.
V2: Ala-aulassa on lista säännöistä ja mielestäni niitä noudatetaan, 
toki uusia muistutuslappuja on välillä tupakointikiellosta oven edes-
sä, kun osa tupakoi ulko-oven edessä, jossa se ei ole sallittua.
V3: Taloyhtiössä on selkeät, joskin osittain vanhahkot säännöt, mut-
ta homma toimii hyvin ja niitä noudatetaan.

Tiedätkö, mikä on vastuunjakotaulukko ja oletko saanut sellaisen?
O1: Tiedän ja olen tutustunut siihen.
O2: En tiedä enkä ole mielestäni sellaista saanut.
O3: Tiedän, mutta en muista, että minulla olisi sellaista.
V1: En tiedä, en ole saanut.
V2: Vastuunjakotaulukosta en tiedä mitään.
V3: Osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuiden määrittävä lista. 
Olisikohan ollut mukana vuokra-asiakirjoissa.

Oletko tutustunut pelastussuunnitelmaan?
O1: Olen ollut laatimassa sitä itse.
O2: En.
O3: En ole.
V1: En ole.
V2: Pelastussuunnitelmastakaan en itseasiassa tiedä mitään.
V3: Muistaakseni olen kerran käynyt pelastussuunnitelman läpi.

Asukkaana taloyhtiössä

Osakkeenomistaja ja vuokralainen ovat taloyhtiössä erilaisessa 
asemassa. Itse asumista koskevat oikeudet ja velvollisuudet ovat 
siitä huolimatta yhtäläiset. 
Omataloyhtiö.fi kysyi osakkeenomistajilta ja vuokralaisilta, miten 
heidän asumisensa sujuu taloyhtiössä.

Miten tiedotus on hoidettu taloyhtiössä ja saatko helposti tietoja 
esim. yhtiökokouksen päätöksistä?
O1: Tiedotus käy ovelta ovelle, jos tulee asioita. Yhtiökokouksen 
päätökset ovat helposti tiedossa, koska melkein kaikki osallistuvat.
O2: Ilmoitustaululla ja postiluukkuun jaettava kokouskutsu liittei-
neen. Muistaakseni kokouksen päätöksistä jaettu paperi myös.
O3: Ilmoitustaululla tiedotetaan kaikesta oleellisesta.
V1: Ei pidetä taloyhtiökokouksia.
V2: Alakerran rouva tiedottaa välillä joistain asioista.
V3: Tiedotus toimii varsin hyvin. Sisäänkäyntiaulan ilmoitustaululle 
sekä tarvittaessa myös postiluukusta tulee ilmoituslappu, kun jotain 
tärkeää on tiedotettavana.

Oletko osallistunut yhtiökokouksiin? Jos et, miksi?
O1: Olen osallistunut kaikkiin.
O2: Kerran osallistuin rutkuttavien mummojen kanssa ja totesin et-
tei kannata osallistua toista kertaa.
O3: Olen osallistunut.
V1: En ole osallistunut, ei pidetä.
V2: En ole osallistunut kokouksiin, enkä tiedä, mitä niissä on sovit-
tu. Asunnon omistaja osallistuu kyllä.
V3: En ole kokenut tarpeelliseksi, sillä en ole osakkaana. Vain put-
kiremonttihankkeen tiedotustilaisuudessa tuli käytyä, koska siellä 
tiedottiin remontin vaikutuksesta asumisjärjestelyihin.

Onko naapureiden kanssa ollut jotain hankaluuksia tai häiriöitä 
puolin tai toisin? Millaisia ja miten asia hoidettiin?
O1: Häiriöitä ei ole ollut. Hankaluutensa on yhden osakkaan yhtiö-
vastikkeen maksamisen ’unohtelu’. Asiaa hoidetaan muistutuskir-
jeellä, jossa on voitu huomauttaa, että seuraavaksi tulee haastemies.
O2: Ei ole. Naapureita ei juuri näe.
O3: Hankaluuksia ei ole ollut. Muutaman kerran naapuri on soittanut 
turhan lujaa musiikkia. Joku muu naapuri taisi asiasta heille mainita.
V1: Ei ole.
V2: Aluksi hieman erimielisyyksiä erään rouvan kanssa, mutta kun 
jätin asiat huomioimatta, hän lopetti.
V3: Naapureiden kanssa on hyvät välit ja paljon tulee juteltua, kun 
nähdään. Ongelmia ei ole ollut.

Järjestetäänkö taloyhtiössänne talkoita ja mitä niillä hoidetaan?
O1: Keväisin ja/tai syksyisin on pihatalkoita. Hoidetaan puut ja pen-
sasaidat.
O2: Ei järjestetä.
O3: Ei järjestetä.
V1: Ei järjestetä.
V2: Minun aikanani ei ole ollut talkoita, mutta tiedän, että esimer-
kiksi takapihan aita ja portti on tehty talkoovoimalla.
V3: Talkoita ei juurikaan ole järjestetty. Huoltoyhtiö hoitaa kaikki 
tarvittavat hommat ja paikat pysyvät kunnossa.

Huoneisto Teksti ja kuvat: Omataloyhtiö.fi
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Mitä remontteja taloyhtiössä on tehty/tulossa? Miten remontti 
vaikuttaa/vaikutti asumiseen?
O1: Talossa on uusittu kaukolämpökattila. Tulossa on piharemontti 
asfaltin vajoamien  takia. Asuntoihin kulkeminen ei vaikeudu, mutta 
autojen parkkeeraminen siirtynee kadun varteen.
O2: En osaa sanoa. Ennen minua on tuuletusparvekkeita korjattu.
O3: Ikkunat ja parvekkeen ovet vaihdettiin muutama vuosi sitten. 
Ikkunat asennettiin kahdessa erässä ja huonekalut tuli peittää pö-
lyyntymiseltä. Putkiremontti on tulossa lähivuosina ja silloin pitää 
muuttaa evakkoon joksikin aikaa.
V1: Julkisivuremontti, ei vaikuttanut juuri mitenkään.
V2: Naapurin asuntoa ja pari kerrosta alempaa asuntoa on rempattu, 
pieniä ääniä kuului, mutta ei haitaksi asti.
V3: Taloyhtiössä on tehty putkiremontti pinnoitusmenetelmällä, jos-
ta aiheutui hieman häiriötä. Asuntokohtainen häiriö kesti n. kuukau-
den. Ensin kylpyhuone ja sitten keittiö oli pari viikkoa pois käytöstä.

Millaisia muutoksia saat tehdä/olet tehnyt asuntoon ja miten 
niistä on sovittu?
O1: Keittiön kalusteet on uusittu, mutta järjestystä ei muutettu.  Ylä-
kerran suihku/wc on remontoitu. Samalla vesieristykset on saatettu 
nykyisten vaatimusten mukaisiksi.  Taloyhtiölle toimitin remontti-
suunnitelman eikä siihen ollut huomauttamista.
O2: Täydellinen pintaremontti ja pienen kiistelyn jälkeen (isännöit-
sijän kanssa) myös yhden väliseinän purku.
O3: Pintaremonttia saa tehdä ilman erityisiä lupia ja pintoja olenkin 
lähinnä laittanut, maalausta pääasiassa. Isommista muutostöistä tu-
lee ilmoittaa isännöitsijälle.
V1: En saa tehdä, enkä ole tehnyt.
V2: En ole tehnyt, enkä ole aikeissa tehdä muutoksia asuntoon, se 
on remontoitu ennen kuin muutin siihen.
V3: Muutettaessa asunnon pinnat olivat remontoidut, eikä niihin ole 
ollut tarvetta tehdä muutoksia.

Lue lisää:
Vastuunjako taloyhtiössä: sivu 10 ja www.omataloyhtiö.fi/ar-
tikkelit/4478/t.htm 
Pelastussuunnitelma: www.omataloyhtio.fi/artikkelit/ 
10318/p.htm
Järjestyssäännöt: www.omataloyhtio.fi/artikkelit/5590/t.htm

Oletko tyytyväinen asioiden hoitoon taloyhtiössäsi vai muuttai-
sitko jotakin?
O1: Asioiden hoito on hyvällä mallilla.
O2: Kaikessa on tietty kyse rahasta, mutta minä toivoisin toki kai-
kenlaista pientä ja vähän isompaakin. Eiköhän ne pakolliset ja vält-
tämättömät tule hoidettua kuten pitää. Minä vaan asun omassa ko-
dissani. Jos joku kiinteistöön liittyvä tökkii tai mietityttää niin laitan 
sähköpostia isännöitsijälle tai soitan huoltoyhtiölle.
O3: Asiat hoituvat pääasiassa hyvin. Vanhempi väestö hieman hi-
dastaa päätösten tekoa.
V1: Olen tyytyväinen.
V2: Itse en ole tosiaan paljoakaan tekemisissä taloyhtiön kanssa, 
mutta auton lämmitystolppaa ovat luvanneet tulla korjaamaan jo 
puoli vuotta.
V3: Olen tyytyväinen asioiden hoitoon eikä niistä ole huomautet-
tavaa.

Entäpä sinun taloyhtiösi?
Millaisia vastauksia teidän taloyhtiössänne tulisi näihin kysymyk-
siin? Pitäisikö tarkistaa, että tiedotus  toimii tai onko jossain paran-
tamisen varaa? Kun osakkaat ja asukkaat ovat tietoisia vastuista ja 
velvollisuuksista, on elo taloyhtiössä sujuvampaa kaikille.
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Tyypilliset syyt kiinteistön kellarin kosteusongelmiin ovat löy-
dettävissä seuraavista tekijöistä:
– Puutteellinen tai virheellinen salaojitus.

– Sadevesien puutteellinen johtaminen pois rakenteista.
– Kapillaarinen kosteuden nousu anturan kautta perusmuuriin.
– Tiivis hengittämätön rakenne perusmuurin ulkopinnassa.
– Kastepiste seinärakenteessa sisäpuolisesta lämmöneristeestä joh-

tuen.
Monet kiinteistönomistajat ja taloyhtiöt pohtivatkin näiden on-

gelmien ratkaisua tekemällä salaoja- ja hulevesiremontin. Hyvän lop-
putuloksen varmistamiseksi kannattaa pohtia koko seinärakenteen 
kosteustekninen toiminta.

Kellarin seinät kuivaksi lisälämmöneristeellä
Vanhan kiinteistön salaojaremonttia tehdessä on edullista samalla 
toteuttaa perusmuurin lisälämmöneristys. Lämmöneristys on syytä 
toteuttaa rakenteen ulkopuolisena, jottei kastepistettä synny perus-
muurin sisään. Oikein toteutettuna lisälämmöneristys kuivaa luon-
nollisella tavalla seinärakenteen.

Hengittävän seinärakenteen edut
Rakennusfysiikan lakien mukaisesti kosteus siirtyy lämpimästä kyl-
mään päin. Perinteisesti yleisesti käytetty perusmuurin ulkopinnassa 
oleva bitumisively tai patolevy ei mahdollista kosteuden kulkeutu-
mista pois rakenteen pinnasta.

Teknisesti oikein toimiva ratkaisu näihin ongelmiin on salaojit-
tava ISODRÄN® lämmöneriste, joka asennetaan perusmuurin ul-
kopintaan.

ISODRÄN®-rakenne on hengittävä ja rakennusfysiikan perusla-
keja hyödyntävä lämmöneriste, joka toimii samalla pystysalaojana ja 
kapillaarikatkona. Tällaisessa ratkaisussa kastepiste siirtyy seinära-
kenteesta seinän ulkopuoliseen salaojittavaan lämmöneristeeseen, 
josta kondensoitunut vesi johdetaan salaojiin.

Salaojittavan lämmöneristeen kustannusvaikutus
Salaojaremontin suurin kustannustekijä on vaadittavat kaivuutyöt 
ja niihin liittyvät maamassojen vaihdot. Perinteisellä tavalla toteu-
tetussa salaojaremontissa seinän vierusta täytetään salaojittavalla 
ja kapillaarisen kosteuden nousun estävällä salaojasepelillä. Tällöin 
vanhat maamassat joudutaan kuljettamaan pois ja korvaamaan uu-
della salaojasepelillä. Tällä maamassojen turhalla siirtelyllä on mer-
kittävä kustannus- ja aikatauluvaikutus projektiin.

ISODRÄN® ratkaisu on kustannustehokas, koska kaivuumassojen 
vaihtoa ei tarvita. Kaivanto voidaan täyttää vanhoilla kaivuumassoil-
la, koska lämmöneriste toimii pystysalaojana.

Kellarin lattian kapillaarikatko
Vanhojen kellareiden lattioiden alla ei ole välttämättä käytetty ka-
pillaarisen kosteuden nousua estävää materiaalia. Tällöin koko lattia 
saattaa olla kostea ja anturan ulkopuolinen salaojitus ei välttämättä 
takaa kellarin kuivamista. Salaojasepeliä kapillaarikatkona lattian 
alla käytettäessä tarvitaan 20 cm kerros.

Teksti: Hannu Pyrhönen   Kuvat:  Sirkka Saarinen

Ratkaisu 
kellarin kosteus- ja homeongelmiin

Jouduttaessa avaamaan kellarin lattia kapillaarikatko ja lämmöne-
ristys voidaan toteuttaa ISODRÄN®-levyillä. Sama tuote toimii läm-
möneristeenä ja kapillaarikatkona. Tällöin vältetään kallis ja kellarin 
huonekorkeutta pienentävä sepelin levitys lattian alle ja lopputulok-
sena on ylös ja alaspäin kuivuva lattiarakenne.

Kokemukset
ISODRÄN®-eristeellä on toteutettu Suomessa viime vuosikymme-
nien aikana tuhansia kohteita omakotitaloista arvorakennuksiin. 
Kokemukset ovat olleet järjestään erittäin hyviä. Rakenteen sovel-
taminen edellyttää ainoastaan suunnittelijan ja urakoitsijan paneu-
tumista käytettävään menetelmään.

Julkisivut

Rakennusperustojen kosteus- ja homevauriot ovat joitakin yksittäis-
tapauksia lukuun ottamatta suhteellisen helppoja ehkäistä tekemäl-
lä kuivatustekniset asiat oikein.

Lisätietoa: 
Muottikolmio Oy, Mestarintie 4, 01730 Vantaa
puh. 09 863 4360, www.isodran.fi
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Tasaisen pohjan yhtenä etuna on kivien asentamisen nopeus. Kun 
kiviä ei jouduta tasaamaan asennushiekalla, kivien latominen sujuu 
huomattavasti nopeammin. 

Pihakiveykselle hyvä vaihtoehto on myös kivituhka 0/5, joka sopii 
erilaisille pihoille ja pihateille. Toisena hyvänä vaihtoehtona on tie-
hoitomurske 0/11, joka sopii vielä paremmin liikennöidyille alueil-
le. Tiehoitomurske on sävyltään tummaa ja hyvin kestävää kiveä ja 
siitä saakin näyttävän pihatien pinnan. Tiehoitomurskeen kanssa 
sopii hyvin yhteen Ruduksen kiviaitakivi 100/500, jolla pihatie voi-
daan rajata näyttävästi.

Huomioi hulevedet
Kivistä pihaa suunniteltaessa on otettava huomioon sade- ja sulamis-
vesien eli huleveden imeyttäminen tai hyötykäyttö tontilla. Perussään-
tönä on, että vettä tulee imeyttää tontilla 1000 litraa eli 1m³ jokaista 
läpäisemätöntä 100m² kohti. Tähän läpäisemättömään alueeseen las-
ketaan esimerkiksi rakennuksen kattopinta-ala sekä pihakiveykset.

Pihakiveyksen vaikutusta hulevesiin voidaan pienentää käyttä-
mällä saumausta, josta vesi pääsee läpi tai rohkeammin tekemällä 
pihakiveys vettä läpäisevällä kivellä esim. Rudus Hule-Kartanokivellä.
Hulevesiä voi johtaa kiveystä pitkin erilaisilla menetelmillä. On kui-
tenkin tärkeää pohtia veden juoksutus ja kaatosuunnat sekä imeytys 
jo pihakiveystä suunnitellessa.

Piirrä suunnitelmasi auki
Pihan suunnittelun apuna on hyvä käyttää pihan pohjapiirrosta. Mit-
takaavainen piirros auttaa laskemaan minkä verran kiviä tai kiviaines-
ta tarvitaan, hahmottelemaan kiveyksen linjoja ja suunnittelemaan 
toteutusta. Usein pihan suunnittelu tapahtuu rakentajien päässä 
ja tapahtuu osittain vasta kivien tai kiviainesten saapuessa pihaan.

Piha-alueen muutostöissä kannattaa ottaa huomioon esimerkik-
si mihin talvella aurataan lumet, lasten leikkialueet, yleiset oleske-
lualueet ja mihin kukkia aiotaan istuttaa. Kun tällaiset asiat otetaan 
huomioon pihaa suunnitellessa piha-alueesta tulee pitkäikäinen ja 
viihtyisä. 

Kiviaineksilla ja pihakivillä pitkäikäinen piha
Tasaisen kiveyksen ytimessä ovat huolelliset pohjatyöt. Pohjustamalla 
piha huolellisesti oikeilla murskeilla, eristeillä ja hienojakoisemmil-
la kivillä saadaan aikaan routimaton pohja, jonka päällä kivet eivät 
ala porrastamaan.

Onko taloyhtiösi aikeissa 

kunnostaa piha-alueita?

Laaja valikoima kiviaineksia ja pihakiviä piha-alueiden  
kunnostamiseen:

Kiviainekset pihan pohjatöihin, piha-alueille sekä lasten leikkipai-
koille löydät Ruduksen sorakaupasta, www.rudus.fi/sorakauppa.

Pihakivet kestävän pihan rakentamiseen löydät Ruduksen ki-
vikaupasta, www.rudus.fi/kivikauppa.

Piha-alueiden ideat ja vinkit löydät Ruduksen Kotipolku-pal-
velusta, www.rudus.fi/kotipolku.

Olipa suunnitelmissa piha-alueiden kunnostustyöt tai pihateiden siistiminen, kannattaa 
käyttää muutama hetki suunnitteluun ja tarpeiden kartoittamiseen. Niin takaat, että  
piha-alueet ja kulkureitit toimivat käytössä ja kestävät pitkälle tulevaisuuteen.

Kestävän pihatien rakentaminen
Valitsemalla oikeat pohjamateriaalit, saadaan aikaan kestävä ja ta-
sainen pihatie. Pihatien pohjustus tehdään kerroksittain.
1. Pohjan eristäminen
Suodatinkankaan tai muun vastaavan eristämisen tehtävänä on 
estää pihatien karkeaa maa-ainesta sekoittumasta hienojakoisem-
paan pohjamaahan. Tarvittaessa tehdään muu routaeristys eriste-
levyillä, mikäli maanvaihto ei ollut mahdollista.
2. Karkea kivimurske
Ajoteillä kantavan kerroksen vahvuus on routimattomilla mailla 
yleensä 15–20 cm. Pelkästään jalan liikuttavilla alueilla vahvuudeksi 
riittää 10 cm. 0/32 tai 0/56 kalliomurskeet toimivat erinomaisesti 
kantavassa kerroksessa. Kantavan kerroksen maa-ainekset tasa-
taan ja tiivistetään 20 cm:n kerroksiin täryttämällä.

Kiviaines valitaan pääsääntöisesti siten, että sen raekoko on 
noin kolmannes kerrospaksuudesta. Liian isorakeinen kiviaines on 
vaikea kotikonstein tiivistää eli turhan järeää ainesta on syytä vält-
tää. Mikäli käytössä on raskasta kalustoa tiivistämiseen, saadaan 
isolla raekoolla vähemmällä kerrosmäärällä pohja, joka kestää var-

masti isommatkin ajoneuvot. Pienempirakeisellakin kiviaineksella 
saadaan paksumpia kantavia rakenteita, kun kiviaines tiivistetään 
useammassa erässä.
3. Hienompi kivimurske
Tekemällä välikerros hienommasta murskeesta, kuten 0/16 kal-
liomurskeesta, saadaan aikaan helpommin tasoitettava pinta, jo-
hon menee vähemmän asennushiekkaa tai muuta viimeistelyma-
teriaalia.
4. Asennuspohja
Kivituhkalla tai asennushiekalla tehdään viimeinen tasoitus en-
nen esimerkiksi pihatien kiveämistä. Kivituhka 0/5 tai asennush-
iekka 0/8 toimivat viimeisenä kerroksena ennen pintamateriaalin 
asennusta.
5. Pintamateriaali
Viimeisenä tulee pintamateriaali, mikäli tietä ei haluta jättää kivi-
tuhkapintaiseksi. Usein pihatie halutaan päällystää kivellä, mutta 
toisinaan myös asfaltoida tai jättää hiekkatieksi, jolloin päällim-
mäisenä kerroksena on kivituhka 0/5 tai hieno murske kuten 0/11 
tai 0/16 kalliomurske.

Teksti: Jaana Kuokkanen    kuvat: RudusPiha
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Työnantajan velvollisuudet pähkinänkuoressa
• TyEL-maksu vuonna 2017
Työnantaja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun 
Eteraan ja pidättää työntekijän osuuden bruttopalkasta.
• TyEL-maksu on 25,1 %
• Työntekijän osuus TyEL-maksusta (sisältyy kokonaismaksuun)
• 17–52-vuotiaat 6,15 prosenttia
• 53–62-vuotiaat vuotta 7,65 prosenttia
• 63–67-vuotiaat 6,15 prosenttia

Muista muut työnantajan velvollisuudet
• Verohallinto: ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu
• Työttömyysvakuutusrahasto: työttömyysvakuutusmaksu
• Tapaturmavakuutusyhtiö: tapaturma- ja ammattitautivakuu-

tus sekä ryhmähenkivakuutus.
• Vuoden 2017 työnantajan lakisääteiset sosiaalivakuutusmak-

sut löydät osoitteesta etera.fi/prosentit.

Hyödyllisiä osoitteita
• Pientyönantajalle suunniteltuja verkkopalveluja palkanlasken-

taan ja palkanmaksuun liittyviin ilmoituksiin: palkka.fi ja 
 suoratyo.fi.
• Hanki lakisääteinen työeläkevakuutus verkosta – etera.fi
• Arvioi palkkakustannukset Eteran palkkalaskurilla – 
 etera.fi/laskurit
• Selvitä tarvitsetko työeläkevakuutuksen – 
 etera.fi/vakuutuskartoitus.

Kaikille yksityisalojen 17–67-vuotiaille työntekijöille tulee hank-
kia lakisääteinen työeläkevakuutus, TyEL. Myös ulkomaalaiset 
työntekijät vakuutetaan. Vain jos kuukausiansio jää alle 58,19 

euron, ei TyEL-vakuutusta tarvitse hankkia.
TyEL-maksu maksetaan kaikista työntekijöiden ennakonpidätyk-

sen alaisista palkoista ja verollisista korvauksista. Työeläkevakuutus 
kartuttaa palkkaamiesi työntekijöiden eläketurvaa.

Jos taloyhtiö tai kotitalous tilaa työn yrittäjältä, urakoitsijalta tai 
rakennusliikkeeltä, yritys huolehtii kaikista työnantajamaksuista.

Kun taloyhtiö palkkaa työntekijän tilapäisesti
Työeläkevakuuttamisen näkökulmasta taloyhtiö on tilapäinen työn-
antaja, jos kaksi ehtoa täyttyy:
• sillä ei ole säännöllisesti työntekijöitä palkkalistoillaan
• se ei maksa puolen vuoden aikana palkkoja yhteensä yli 8 334 eu-

roa.

Työntekijää 
palkkaamassa?
Lakisääteinen työeläkevakuutus Eterasta

Kun taloyhtiö tai kotitalous palkkaa remonttimiehen, 
siivoojan tai vaikkapa opiskelijoita lumitöihin, tulee  
siitä työnantaja. Silloin sen pitää huolehtia myös 
työntekijän lakisääteisestä eläketurvasta ja muista 
työnantajavelvollisuuksista.

Eteran asiakaspalvelu neuvoo arkisin:
Kaikissa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa auttaa myös 
asiakaspalvelumme asiakaspalvelu@etera.fi ja puh. 010 553 3030 
(arkisin klo 8–16).

Tällöin riittää, että taloyhtiö tekee TyEL-palkkailmoituksen ja 
maksaa TyEL-maksun Eteraan. Palkanmaksun yhteydessä sen pitää 
myös pidättää työntekijän palkasta tämän osuus TyEL-vakuutusmak-
susta. TyEL-palkkailmoitukset ja -maksut tulee hoitaa viimeistään 
palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä.

TyEL-asiat taloyhtiö saa kuntoon helposti Eteran verkkosivuilla 
täyttämällä tilapäisen työnantajan palkkailmoituksen ja maksamal-
la TyEL-maksun.

Milloin taloyhtiö tarvitsee TyEL-vakuutussopimuksen?
Monilla taloyhtiöillä on palkkalistoillaan talonmiehiä tai siivoojia. 
Jos taloyhtiön työntekijöilleen maksamat palkat ovat puolen vuo-
den aikana yhteensä yli 8 334 euroa, tarvitsee se TyEL-vakuutusso-
pimuksen Eteran kanssa. Sopimustyönantaja se on myös silloin, jos 
se työllistää säännöllisesti työntekijöitä.

Työnantaja ei voi olla yhtä aikaa sopimus- ja tilapäinen työnanta-
ja, vaan sopimustyönantaja ilmoittaa TyEL-vakuutuksessaan myös 
tilapäiset keikkatyöläiset, kuten kesätyöntekijät ja remppamiehet.

Vakuutussopimuksen voi tehdä, vaikka sopimustyönantajan eh-
dot eivät täyttyisikään. Näin taloyhtiö voi hyödyntää sopimusasi-
akkuuden edut ja saa vakuutusmaksua alentavaa asiakashyvitystä.

Teksti: Sari Myllykoski  Kuvat: Jarno KylmänenPiha
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Teksti: Saija Rimpelä    kuvat: Rakentaja.fi

Siirtonurmella saadaan pihan nurmialueet nopeasti käyttökun-
toon ja edustavan näköisiksi. Siirtonurmikko on myös rikka-
ruohotonta ja tasalaatuista, tervettä ja valmiiksi hyvässä kas-

vussa olevaa. Nurmikon tekeminen siirtonurmen avulla säästää niin 
aikaa kuin vaivaakin – sekä loppujen lopuksi myös rahaa.

Minkälaisiin paikkoihin siirtonurmi sopii?
Siirtonurmi sopii kaikkialle, missä nurmea tarvitaan. Mitä hanka-
lampi kohde (esim. rinne tai luiska), sitä parempi siirtonurmi kyl-
vönurmeen nähden on. Tasalaatuinen ja hyvinvoiva nurmipinta on 
erityisen edukseen sisääntulon ja oleskelualueiden läheisyydessä – 
mutta ilo katsella myös koko puutarhassa.

Pohjatyöt, asennus ja hoito
Pohjatöiden huolellinen tekeminen eli kasvukerroksen valmistelu 
on erittäin tärkeää, jotta nurmikosta saa pitkäikäisen. Nurmikko 
tarvitsee pohjakseen 15–20 cm:ä paksun (tiivistettynä) hiekkamul-
ta-turve -seoksen kasvaakseen kunnolla. Seoksessa tulee olla myös 
noin 25 % hiekkaa/soraa pitämässä multakerros kantavana ja ilma-
vana. Kalkituksessa ei myöskään pidä perustamisvaiheessa säästellä. 
Yleensä mullan toimittajat ovat kalkinneet mullan valmiiksi, mutta 
tämä kannattaa varmistaa.

Jos kyseessä on vanhan nurmikon uusiminen, on varminta rikkoa 
vanha nurmi ja jyrsiä se hienoksi sekä kerätä isoimmat juurakot ja 
turpeet pois. Lisätään kalkkia sekä hiekkamultaa ja kaikki ainekset 
jyrsimellä sekaisin vanhan pohjamaan kanssa.

Kun pohjatyöt on tehty ja alue tiivistetty, on aika rullata nurmi-
rullat auki. Nurmimatot levitetään tiiviisti rinnakkain ja reuna-alueet 

Siirtonurmi on kerralla valmis

Siirtonurmea pidettiin aiemmin vain isojen, julkisten alueiden tai rakennusyhtiöiden 
suosimana vaihtoehtona perinteiselle kylvönurmelle. Sittemmin siirtonurmikon erin-
omainen hinta-laatusuhde on kuitenkin tavoittanut myös yksityispihojen omistajat 
ja taloyhtiöiden päättäjät.

Piha

muotoillaan sopiviksi. Jyrkemmissä luiskissa nurmimaton voi kiinnit-
tää puutapeilla alustaansa juurtumisen ajaksi. Siirtonurmikon asen-
nus on helppoa ja nopeaa; se sujuu ihan omin voiminkin.

Heti nurminauhojen levityksen yhteydessä nurmi kastellaan ai-
van litimäräksi ja seuraavien kahden viikon aikana huolehditaan, 
että nurminauha pysyy koko ajan alapuoleltaan kosteana. Myöhäis-
toimituksissa (syys–lokakuu) on huomioitava, että juurtuminen jat-
kuu seuraavana keväänä – tämä täytyy muistaa myös kastelun osalta!

Juurtumisvaiheen jälkeen siirtonurmikkoa hoidetaan kuten mitä 
tahansa muutakin nurmikkoa; leikataan, lannoitetaan ja kalkitaan 
tarpeen mukaan.

Siirtonurmi vs. kylvönurmi
Siirtonurmen neliöhinta vaihtelee määrän mukaan 3–5 euron välillä 
(+ rahti). Siemenkulu on tietenkin vain pieni osa siirtonurmeen näh-
den, mutta kylvämällä perustettu nurmikko on ”valmis” vasta ken-
ties parin, kolmen vuoden kuluttua. Tällä välin mahdolliset rankka-
sateet saattavat huuhtoa kylvetyt siemenet mukanaan, alueen käyttö 
on hankalaa – ja rikkaruohot saavat jalansijaa tulevalta nurmikolta. 
Siirtonurmi on puolestaan päivässä asennettu ja isommankin kulut-
tajan tallusteltavissa kolmessa viikossa. Se on tiheä, rikkaruohoton, 
vahvajuurinen ja tasainen nurmimatto, jota on ilo katsella.

Kiinnostaako siirtonurmikko?
Ota yhteyttä ja pyydä Vihervakalta tarjous:
info@vihervakka.fi, puh. 02-486 4910
Testaa Rakentaja.fi verkkokaupan laskurilla, kuinka edullisesti 
saisit siirtonurmikon pihallesi.
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Aitahuolet ohi vuosikymmeniksi

Minimaaliset  
huolto- ja uusimiskulut

Teksti: Sonja Saukkosaari   Kuvat: Finera Aitateollisuus OyPiha

Kiinteistön pihaan kuuluvat luonnollisena osana aidat, portit, jäte- ja postilaatikkokatokset. 
Pihapiirin tulisi olla viimeistelty, mutta lahonneet, hilseilevät puupinnat tuskin kaunistavat 
muuten siistiä aluetta. Suomen ilmasto on armoton, vastamaalattu pinta ei kestä kuin  
muutaman vuoden siistinä. Huolto-, uudelleenmaalaus ja uusimistyöt vievät aikaa,  
henkilöresursseja sekä rahaa.

Miten välttää pihapiirin yleisilmeen jatkuva rapistuminen? Vastaus 
on vinyyli. Perinteisten materiaalien sijaan aidan ja katoksen voi 
tehdä vinyylistä, sillä vinyylillä saa siistit ja huolitellut piharaken-
teet vaivatta. Huoltopaineet kaikkoavat ja alueen arvostus kasvaa. 
Vinyylituotteita ei myöskään tarvitse uusia.

Voit valita tyyliin sopivan mallin
Kerros- tai rivitalokiinteistöön sopivia aitamalleja on tarjolla mo-
neen eri talotyyliin sopivaksi. VIP-mallisto säteilee arvokkuutta, yk-
sityisyyttä ja charmia, Piha-aitamallisto taas lämpöä ja kodikkuutta. 
Valmismal lien vaihtoehdot antavat valinnan vapauden, mutta aina 
ei tarvitse tyytyä valmiisiin malleihin. Kaikki Finera® tuotteet val-
mistetaan Suomessa, joten niitä voi tilata myös mittatilaustyönä.

Suuri helpotus taloyhtiöille
Korjaustalkoot eivät nykyään ole asukkaiden suosiossa entisaikojen 
tapaan. Talkoovoimaan ei siis voi enää luottaa, jotta yleisilme pysyisi 
aina hyvänä. Vinyylirakenteiden ansiosta aidat ja katokset ovat ta-
kuuvarmasti huoliteltuja vuodesta toiseen. 

Vinyylituotteet tarjoavat monia helpotuksia eritoten taloyhtiöille: 
vinyyliaidan voi rakentaa puiden ja pensaiden välittömään läheisyy-
teen, koska lehtivihreä ei tartu aitaan. Lisäksi ne kestävät UV-säteilyn 
haalistumatta ja ovat kosteuden- ja tuhoeläinten kestäviä. Puhdista-
misen perussääntö on, että tuotteet pestään muutaman vuoden vä-
lein, esim. syksyisin, painepesurilla tai vedellä ja sienellä. Sade hoitaa 
puhdistamisen muina aikoina.

Tuotteita ei tarvitse, eikä saa, koskaan pintakäsitellä. Vinyylituot-
teisiin eivät vaikuta aurinko, kosteus, kuivuus, pakkanen, lumi tai 
mitkään tuholaiset. Ne eivät kolhiudu helposti, eivät ruostu, vety, 
limoitu tai lahoa eikä niistä lähde tikkuja, eikä ilmasta tuleva noki ja 
muu lika pinty tuotteisiin. Vinyylituotteiden hinta on kilpailukykyi-
nen, laatu erinomainen, elinkaari todella pitkä – edut ovat siis mo-
ninkertaiset perinteisiin materiaaleihin verrattuna.

Säästä selvää rahaa
Esimerkiksi kaidejärjestelmissä voit säästää hankintahinnassa jopa 40 
%. Huomattavaa säästöä syntyy lisäksi vuosikunnossapito-, huolto- 
ja remonttikustannuksissa, uudelleenmaalaamis- ja rakentamistöistä 
puhumattakaan. Vinyylituotteet ovat erittäin pitkäikäisiä, kirjallinen 
materiaalitakuu on 30 vuotta. Asennuksen helppous ja nopeus tuo 
niin ikään huomattavia säästöjä.

Nopea ja siisti asentaa
Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siistejä ja nopeita asentaa. 
Asentamisessa ei tarvita mitään erityistyökaluja tai -osaamista. 
Tuotteiden mukana tulevat aina tarkat asennus- ja huolto-ohjeet.

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

Kaipaako taloyhtiösi uusia autotallin ovia?
Ota yhteyttä asentaviin jälleenmyyjiimme tai käy tutustumassa 
oviin hyvin varustetuissa rautakaupoissa. 
Lisätietoa myös www.crawfordautotallinovet.fi

Crawford Entrematic autotallin ovien myynti, asennus ja huol-
to talousalueella Kuopio, Varkaus, Iisalmi ja Kajaani:
Juta Tec, Juha Taskinen, puh. 050-5266015, myynti@jutatec.fi
www.jutatec.fi

Teksti: Pirkka Markkula   Kuvat: Crawford Entrematic

Vanhat ovet vaihtoon
– Vanhat ovet tulivat käyttöikänsä päähän paitsi ulkonäöllisesti myös 
käytettävyyden kannalta. Kiinteistön heikoin kohta tässä vaiheessa 
tuli uusittavaksi, kertoo isännöitsijä Anja Oksman.

Myös kiinteistön korjaussuunnitelma toimi pontena ovien vaih-
dossa – siinäkin olivat ovet seuraavana korjauslistalla. Vaihdettavia 
ovia oli 15 kpl kahdessa rakennuksessa, erillisessä autotallissa ja 
asuintalon alakerrassa.

Uudet ovet helpottavat arkea
Kuten yleensä käy, vanhojen kippiovienkin toiminnallisuus heikke-
nee ajan saatossa. Ovien käyttäjienkin voimat vähenevät iän myötä.
Tämän päivän sana energiatehokkuus on myös heikolla tolalla van-
hoissa ovissa. Torinkulman autotalleissa pidetään peruslämpönä +15 
°C, josta osa on mennyt harakoille ennen remonttia.

Anja Oksman pyysi kolmelta eri ovitoimittajalta samanlaiset tar-
joukset, jotka sisälsivät urakan materiaaleineen ja töineen. Hän to-
teaa, että ovia on turhan hankala yrittää sellaisen asentaa itse, joka 
ei asennustyötä työkseen tee. Ovenvaihtourakassa tärkeää oli, että 
vanhat ovet toimitetaan kaatopaikalle, uudet asennetaan ja lopuksi 
vielä siivotaan.
Kaikkien kolmen eri valmistajan tarjoukset olivat suurin piirtein sa-
manhintaisia, Crawford Entrematic valikoitui toimittajaksi muuta-
man hallituksen jäsenen hyvien kokemusten perusteella.

Uudet ovet vajaassa kahdessa viikossa
Autotallien ovet vaihdettiin kahdessa jaksossa. Syksyllä 2013 vaih-
dettiin 6 kaikkein kehnoimmassa kunnossa ollutta ovea, keväällä 
2014 loput 9. Urakassa lähdettiin käsikäyttöisistä ovista, mutta au-
totalliosakkaat voivat halutessaan ottaa sähkökäyttöisenkin oven 
kaukosäätimellä. Loppujen lopuksi sähkökäyttöisiä ovia asennettiin 
7 ja käsikäyttöisiä 8. Käsi- ja sähkökäyttöisen oven hinnan ero kun 
ei ollut päätähuimaava.

Urakoitsijana toiminut Juta Tec uudisti ovien asennuksen yhtey-
dessä myös ovien väliseinät ja lisäsi kynnyspellit talon alla oleviin au-
totallinoviin. Ovien vaihto kävi sutjakasti: päivässä vaihtui kaksi ovea. 
Torinkulmassa jätettiin yksi autotalli urakoitsijan työtilaksi. Työ hel-
pottuu, kun jatkuvasti ei tarvitse kuljetella tavaroita paikasta toiseen.

Lamellioveksi g60 Style -nosto-ovet
Uusiksi nosto-oviksi tulivat Crawford Entrematic g60 Style väri vaalea 
alumiini RAL 9006. Yksinkertainen STYLE kuosi sopii nykyaikaiseen 
arkkitehtuuriin. Uuden Magic-koneiston avulla voi avata autotallin 
oven vaikka olisi etäällä autotallista. Tyytyväinen isännöitsijä Anja 
Oksman haastelee kaukosäädinkäyttöisen oven toimivan melkeinpä 
kuin ajatus.

– Kun oven avaa kaukosäätimellä, sen voi tehdä nurkan takaakin 
ilman suoranaista näköyhteyttä.

As Oy Karttulan Torinkulma Kuopiossa vaihtoi autotallin 

kippiovet lamellioviin

As Oy Karttulan Torinkulman autotallin ovet olivat yhtä vanhat kuin 
itse rakennuskin – vuodelta 1966. Nyt oli aika vaihtaa autotallin ovet 
energiataloudellisempiin ja helpommin käytettäviin.

Vanhat autotallinovet olivat vuodelta 1966. Ovet lukittiin munalukolla.

Ero vanhoihin autotallinoviin on huomattava.
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Teksti: Mika Laukkonen ja Katariina Hakala   Kuvat: Ovella Systems OyPiha

Yli 100 pyöräpaikkaa 
eri ratkaisuilla

Tänä juhlavuonna, kun Suomi täyttää 100 vuotta, on pyöräliitto järjestänyt 
100 pyöräilytekoa -kampanjan, jossa myös Ovella Systems on mukana  
tuotteillaan ja projekteillaan. Ovella toimittaa useaan kohteeseen  
yhteensä yli 100 pyöräpaikkaa eri ratkaisuilla.

ovella® Compact PTL-2 polkupyörävarasto (tehokas pystysäilytys), leveys 3,5 metriä. 
Pyöräpaikat 20, 40 , 60, 80 ja 100.
 
ovella® PyöräNoja PN-2 polkupyörävarasto (vaakasäilytys), 
leveys 5 metriä. Pyöräpaikat 16, 32, 48, 64 ja 100.

Pyörävarastot ovat helposti saavutettavissa
Helsingin keskustassa VR:n konepajan alueella pyörävarastot ovat 
helposti saavutettavissa. Piha-alueella pyörätien läheisyydessä on 
niin sanottu kylmävarasto, jossa ovella® Compact PTL-2 järjestel-
mä on asennettu tilan molemmin puolin muodostaen kujan, jossa 
keskellä on tila liikenteelle. Järjestelmässä säilytyskelkkoja liikute-
taan seinäkiskoilla, jolloin ne ovat pakattavissa tiiviisti pois lattialta.

Lauttasaaressa satoja pyöräpaikkoja
Helsingin Lauttasaaressa kohteessa on satoja pyöräpaikkoja, joissa 
on käytetty järjestelmää ovella® Fillarikoukku FK-1. Varastot sijait-
sevat rappukohtaisesti kiinteistössä, jolloin pyöräilijän on helppo 
parkkeerata mennessään kotiinsa. Fillarikoukussa pyörää säilytetään 
ohjaustangostaan satula seinää vasten eri tasoilla.

Säilytystila yhdessä suuressa tilassa
Espoossa Niittykummussa säilytystila on yhdessä suuressa tilassa, 
joka on helposti saavutettavissa kiinteistön kulmassa. Tässä tilassa 
on käytetty PTL-2:n lisäksi lattiaan kiinnitettäviä Mastoja, jolloin 
esim. 4200 mm:n pituiselle kaksipuoliselle jakoseinälle saadaan noin 
28 pyöräpaikkaa.

Lisäksi Espoon kohteissa on käytetty Junior V-3 telineitä, joilla 
pyörä on ajoasennossa, mutta etu- tai takapyörä koukussa seinällä 
eri tasoilla. Teline on huomaamaton eikä se ole esteenä lattialla. Pyö-
räNoja-telineessä polkupyörät ovat ajoasennossa lattialla telineessä 
vetokoukun ansiosta. Se ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta.

Vantaalle Kivistöön on toimitettu korttelin keskipihalle puura-
kenteiseen pyörävarastoon noin 100 pyöräpaikkaa ovella® Fillarikou-
kuin ja Mastoin. Pyöräparkit on varustettu kymmenillä PyöräNoja 
telineillä pihakatoksessa rappukäytävien välittömässä läheisyydessä.

Pyörät järjestykseen
• Fillarikoukku FK-1: Polkupyörää säilytetään pystyssä koukussa 

ohjaustangosta pareittain satula seinää vasten.
• Compact PTL-2, liukuva järjestelmä: Pyörän säilytys, kuten fillari-

koukussa. Liukukelkassa kaksi pyöräpaikkaa. Asennus koko seinän 
pituuden mukaisesti.

• Masto: 2-4 pyörälle: Lattiaan asennettava tuki & tilanjakaja, johon 
fillarikoukut ovat asennettavissa.

• PyöräNoja: Parkkijärjestelmä, jossa pyörät nojaavat telineeseen. 
Kumpare ja nojat pitävät pyörärivistön suorassa ja järjestyksessä.

• Junior V-3: yhden pyörän säilytysteline, jossa pyörä on osin lat-
tialla ja seinäkoukussa eritasoilla.

100 pyöräilytekoa -kampanja
Itsenäisyyden kunniaksi tavoitteena on tehdä 100 pyöräilytekoa tai 
enemmän. Tavoitteena voi olla vaikka 100 pyöräiltyä työmatkaa, 100 
pyöräretkelle vietyä lasta, 100 vähävaraisille lahjoitettua polkupyö-
rää tai 100 uutta, kunnollista pyörätelinettä.

Lisätietoja:
www.ovella.fi



42 Omataloyhtiö.fi   2017

Tuotantojohtaja Miika Oksanen Pohjola Rakennus Oy Hämees-
tä uskoo, että Ratinan Arvon kaltainen hybridirakentaminen 
yleistyy tulevaisuudessa etenkin tiiviissä kaupunkimaisessa 

rakentamisessa. Hybridirakentamisessa samaan kokonaisuuteen voi-
daan yhdistää esimerkiksi asuntoja sekä liike- tai hoivatiloja.

”Tästä tulee meille hieno referenssi hybridihankkeiden suunnit-
telun ja toteutuksen osaamisesta. Hankkeen merkittävyyttä ja näky-
vyyttä lisää se, että rakennukseen sijoittuvat myös Pohjola Rakennus 
Hämeen omat toimitilat”, Miika Oksanen sanoo.

Rakennuksen kahteen ensimmäiseen kerrokseen tulee neljä liike- 
ja toimistotilaa, joiden päällä on neljä asuinkerrosta ja niissä yhteen-
sä 44 huoneistoa. Kiinteistöön tulee myös 28-paikkainen autohalli. 
Rakennuksen kokonaisala on noin 3000 m2.

Kohteen pääsuunnittelija on Arkkitehtuuritoimisto Peltonen & 
Sinisalo Oy ja rakennesuunnittelija Ramboll Oy.

”Kohteeseen oli ensin toimistotalon kaava, mutta kaupunki myön-
si viisaasti poikkeusluvan asuntoja ja liiketilaa yhdistävän hybridi-
hankkeen toteuttamiseen, kun pelkkää toimistotaloa ei saatu yri-
tyksistä huolimatta täyteen. Olemme myyneet kohteen OP-Vuok-
ratuotolle, jolloin asuntoja ja liiketiloja voidaan hallinnoida yhtenä 
selkeänä kokonaisuutena”, Oksanen sanoo.

Ratinan Arvoon tulee vuokralaiseksi myös Kingspan Insulation 
Oy, joka on ollut mukana hankkeessa alusta lähtien.

Ohut rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
Rakennus on näyteikkuna asiakkaiden suuntaan Pohjola Rakennuk-
sen lisäksi myös Kingspanille. Ratinan Arvossa käytetään huipputa-
son lämmöneristävyyden omaavaa Kingspan Kooltherm® K15 Julkisi-
vueristettä, jolla on Miika Oksasen mukaan hankkeessa paljon etuja 
sekä rakennuksen käyttäjien ja omistajan että urakoitsijan kannalta.

”Lämmöneristeen paksuus on vain 120 mm, jolloin kaikki raken-
teet voidaan tehdä anturoista lähtien kymmenen senttiä ohuempina 
ja tilaa jää enemmän hyötykäyttöön. Ohuemmat ja yksinkertaisemmat 
rakenteet tuovat kustannushyötyjä montaa kautta”, Oksanen sanoo.

Julkisivurakenteella saavutetaan U-arvo 0,17 W/m2∙K vain 120 
mm:n paksuisella eristeellä, jolloin myöskään rakennuksen moderni 
arkkitehtuuri ja sisätilojen valoisuus eivät kärsi liian paksuista sei-
närakenteista ja hyvin syvälle jäävistä ikkunoista.

Kosteusriskien minimointia
Energiamääräysten kiristyminen on johtanut perinteisiä lämmöne-
ristämisen ratkaisuja käytettäessä hyvin suuriin rakennepaksuuksiin 
ja korostanut rakentamisen aikaisen kosteuden ja riskienhallinnan 
merkitystä. Jos eristeeseen pääsee rakentamisen aikana kosteutta, 
ovat rakenteiden kuivumiseen ja kosteustekniseen toimivuuteen sekä 

samalla myös kosteus- ja homevaurioihin liittyvät riskit rakennuksen 
käytön aikana entistä suurempia.

Umpisoluiset lämmöneristeet helpottavat rakentamisen kuivaket-
jun hallintaa ja vähentävät urakoitsijan riskejä vaihtelevissa sääolo-
suhteissa. Ne ovat siten kosteusteknisesti turvallisia myös element-
tien kuljetuksen ja asennuksen aikana.

Kaksi alinta liikekerrosta tehdään sandwich-elementeistä ja asuin-
kerrosten julkisivut muurataan paikalla tiilestä betonisten sisäkuo-
rielementtien päälle. Elementit toimittaa Betset Oy.

”Kingspan Kooltherm® -eristeet voidaan kiinnittää myös asuinker-
rosten betonisiin sisäkuorielementteihin jo elementtitehtaalla. Ra-
kentaminen sujuu tällöin nopeammin kuin jos lämmöneristeet asen-
nettaisiin työmaalla erillisenä työvaiheena”, Miika Oksanen sanoo.

Eriste muodostaa jo itse tavallaan säältä suojaavan vaipan, jolloin 
myöskään eristeen päälle tulevalla julkisivumuurauksella tai muulla 
pintaverhouksella ei ole välitöntä kiirettä. Telineiltä tehtävän työn 
vähentyessä ja esivalmistusasteen kasvaessa työmaan sujuvuus ja 
työturvallisuus paranevat.

”Rakenteiden ilmatiiviys ja vedottomuus on erityisen tärkeää toi-
misto-osassa, jossa lämpö ja jäähdytys jaetaan katosta muun muassa 
jäähdytyspalkeilla. Tällöin vedon tunne tulee herkemmin kuin asun-
noissa, joissa lämmönjakoon käytetään tavallisesti pattereita tai lat-
tialämmitystä, vaikka talotekniikka toimii niin kuin on tarkoitettu. 
Tehokkaalla ja ilmatiiviillä lämmöneristeellä rakenteiden kautta kul-
kevat ilmavirrat voidaan estää ja vedon tunne pitää poissa. Sisäolo-
suhteet pysyvät näin varmasti hallittuina ja miellyttävinä.”

Vaikka umpisoluinen eriste on koko paksuudeltaan ilmatiivis es-
täen lämmön karkaamisen ilmavuotojen mukana, sen rakenne on 
diffuusioavoin päästäen kosteutta poistumaan myös eristeen läpi 
betonielementin sisäkuoresta.

Ilmastonmuutos lisää julkisivujen säärasitusta
Miika Oksanen korostaa, että lämmöneriste on turvallinen ja riski-
tön myös rantarakentamisen olosuhteissa, joiden ankaruutta sekä 
rakenteille aiheuttamia kosteusrasituksia ilmastonmuutos edelleen 
kiihdyttää. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät 
myös muualla kuin rantarakentamisessa.

”Ratinan Arvo on vain sadan metrin päässä Pyhäjärven rannas-
ta, jonka selältä puhaltavat voimakkaat tuulet, viistosateet ja ukkos-
kuurot tekevät rakenteisiin kohdistuvista rasitusolosuhteista paljon 
kovempia kuin monella muulla paikalla.”

Kingspan Kooltherm® -eristeellä energiatehokkuutta 
ja kosteusteknistä turvallisuutta

Ratinan Arvoon  
asuntoja ja toimistoja
Pohjola Rakennus Oy Häme rakentaa Tampereen keskustaan lähelle Pyhäjärven 
rantaa modernin asumista ja liiketilaa yhdistävän hybridikiinteistön yhteistyössä 
OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahaston kanssa. Ratinan Arvossa käytetään teho-
kasta Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristettä, jolla saavutetaan myös erinomai-
nen ilmatiiveys ja kosteusteknisesti turvallinen rakenne ilmastonmuutoksen myötä 
yhä vaativampiin rantarakentamisen sääoloihin.

Julkisivut Teksti: Sampsa Heilä  Kuvat: Kingspan Insulation Oy

Lisätietoja:
www.kingspaneristeet.fi
www.omataloyhtiö.fi
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Ratinan Arvossa saavutetaan julkisivurakenteelle U-arvo 0,17 
vain 120 mm:n paksuisella Kingspan Kooltherm® K15 Julki-
sivueristeellä. Eristettä voidaan VTT:n sertifikaatin mukaan 
käyttää jopa 16-kerroksisten P1-paloluokan rakennusten tuu-
lettuvissa julkisivuissa.

”Tiiviille tonteille tehtävässä keskustarakentamisessa on erityisen paljon 
hyötyä siitä, että tehokkaalla Kingspan Kooltherm® -eristeellä nykyaikai-
set lämmöneristysvaatimukset voidaan toteuttaa selvästi ohuemmilla 
julkisivurakenteilla kuin muilla eristevaihtoehdoilla”, tuotantojohtaja 
Miika Oksanen Pohjola Rakennus Oy Hämeestä sanoo.

Ratinan Arvon peruskiven muuraus 7.4.2017. 
Työn touhussa Kingspan Insulation Oy:n toimi-
tusjohtaja Ilkka Pohjoismäki ja Pohjola Raken-
nus Hämeen toimitusjohtaja Miikka Routama, 
takana vasemmalla OP:n rakennuttajapäällik-
kö Kari Kangaspää ja oikealla Tampereen kau-
pungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.



44 Omataloyhtiö.fi   2017

Tiilijulkisivun tilalle valitaan useimmiten tiilijulkisivu
Jos vanha julkisivu on tiiliverhottu, valitaan uudeksikin julkisivuksi 
useimmiten tiiliverhous. Jos sen sijaan vanha julkisivu on esimerkiksi 
1970-luvun betonielementti, valitaan uudeksi julkisivumateriaaliksi 
elementin sijaan lähes aina jokin muu kuin betonielementtivaihto-
ehto. Tämä johtuu siitä, että elementtijulkisivua on vaikea, ellei lä-
hes mahdoton korvata uudella betonielementillä, mutta myös siitä, 
että 1970-luvun betonielementin ulkonäkö ei välttämättä ole kovin 
houkutteleva. Myös tiiliverhouksen korvaajaksi voidaan joissakin 
tapauksissa ajatella käytettäväksi muuta kuin tiiltä, mutta luonteel-
taan samanhenkisiä materiaaleja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
keraaminen tiililankku tai kuten Oulun Åströmin rannassa, vaikka-
pa savikattotiili, kertoo Wienerberger Oy:n rakennustekninen joh-
taja Juha Karilainen.

Kuka päättää uudesta julkisivumateriaalista?
Julkisivumateriaalin valinta ei aina ole niin yksinkertainen prosessi 
kuin sen luulisi olevan. Peruskorjauskohteissa uuden julkisivun va-
lintaprosessiin ottavat osaa muutkin kuin taloyhtiön hallitus tai sen 
asukkaat. Julkisivumateriaalin valintaan vaikuttavat rakennuksen 
sijainti, ympäröivät rakennukset ja olemassa 
olevat kaavan vaatimukset. Edellä mainituista 
syistä johtuen uuden julkisivumateriaalin valin-
taan ottavat normaalisti kantaa ennen muuta 
paikkakunnan rakennusvalvontaviranomaiset.

Joissakin tapauksissa myös Museovirasto haluaa puuttua valin-
taprosessiin, mikäli kyseessä on rakennushistoriallisesti merkittävä 
rakennus tai ympäristö. Mikä sitten tekee rakennuksesta tai ympä-
ristöstä rakennushistoriallisesti merkittävän, on hyvä kysymys. Yhtä 
ja ainoaa vastausta siihen ei ole, mutta merkittävyyteen vaikuttavat 
yhtäältä rakennuksen ikä ja toisaalta myös se, kuinka kuuluisa arkki-
tehti rakennuksen on alkujaan suunnitellut. Edellä mainituista syis-
tä johtuen peruskorjattavan julkisivun tilalle joudutaan valitsemaan 
useimmiten alkuperäisen kaltainen julkisivuvaihtoehto, ellei sille ole 
rakennusfysikaalisia tai -teknisiä esteitä.

Åströmin rannan kerrostaloihin kattotiilijulkisivu
Jos uusi julkisivu halutaan tehdä paikalla muurattavan tiilen sijaan 
kevyempänä ratkaisuna vanhan ulkoseinän varaan, voidaan se toteut-
taa käyttäen verhouksena esimerkiksi raaka-ainepohjaltaan poltetun 
tiilen kaltaista savikattotiiltä, josta hyviä esimerkkejä löytyy etenkin 

Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Kuvatoimisto Kuvio ja Wienerberger Oy Ab

Keraamisen julkisivun 
monet mahdollisuudet

Vaikka paikalla muurattu tiilijulkisivu on todettu Tampereen teknillisen 
yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan elinkaariedullisimmaksi jul-
kisivuratkaisuksi kerrostalossa, voidaan keraaminen julkisivu toteuttaa 
muullakin tavoin kuin muuraamalla. Yksi tällainen tapa on tehdä per-
soonallinen julkisivu keraamisilla savikattotiilillä, kuten Oulun Åströmin 
rannassa on tehty.

uudisrakentamisen puolelta. Oulun Åströmin rantaan rakennetulla 
uudiskerrostaloalueella idea kattotiilen käytöstä julkisivussa ei heti 
ensimmäiseksi tullut mieleen, mutta yhdeksi valintaan vaikuttavaksi 
tekijäksi muodostui julkisivurakenteen paino. Iso osa rakenteista si-
joittui pihakannen päälle ja siksi painoa piti saada pudotettua, mikä 
omalta osaltaan vaikutti perinteisestä julkisivumuurauksesta luopu-
miseen. Tiilisen materiaalin puolesta puhui kuitenkin se, että ympä-
röivien rakennusten julkisivumateriaalina oli käytetty tiiltä. Lisäksi 
vanhan sähkölaitoksen mansardikaton muoto herätti ajatuksen uu-
dentyyppisestä julkisivuratkaisusta, jossa niin ikään katto taittuisi 
mansardikaton lailla seinälle, tosin hieman modernimmalla tavalla. 
Savikattotiilellä päästiin lähelle samaa tunnelmaa ja luonnonmateri-
aalin tuntua, kuin perinteisessä tiiliratkaisussa. Yhdistämällä karak-
tääriä antava kattotiili valkoiseen rappaukseen saatiin moniulottei-
nen ja arkkitehtuuriltaan mieleenpainuva lopputulos. Suunnittelun 
edetessä päätettiin ehdottaa rakennuttajalle tätä ehkä hieman roh-
keaakin julkisivuratkaisua. Kohteen rakennuttajana toiminut Hartela 
Pohjois-Suomi Oy innostui kuitenkin asiasta ja niin talot toteutettiin 
tällä hieman perinteisestä poikkeavalla tavalla. Lopputulos on herät-
tänyt kovasti kiinnostusta ja palaute on ollut pääsääntöisesti erittäin 
positiivista. Vastaavalla tavalla toteutetuista kohteista on kokemuk-

sia muualla päin Eurooppaa, joten miksi ei kyseisel-
lä tavalla voisi julkisivuja toteuttaa myös Suomessa, 
kertoo arkkitehti Jari Kuorelahti Arkkitehtitoimisto 
Järvinen & Kuorelahti Oy:stä.

Kattotiilirakenteen tekninen toteutus
Toteutukseltaan kattotiilen asennus julkisivuun ei juuri poikkea kat-
toasennuksesta. Åströmin rannan tapauksessa katto ikään kuin jat-
kuu seinälle samaa materiaalia hyväksikäyttäen. Katon ja seinän tai-
tekohdassa vain räystäskouru jakaa katon ja seinän omiksi alueikseen. 
Rakenteellisesti seinään eristekerroksen päälle tehdään vain ristikoo-
laus, jonka vaakaruoteisiin kattotiilet asennetaan. Erona kattoasen-
nukseen on vain se, että seinäasennuksessa kaikki tiilet ruuvataan 
ruoteisiin, kun taas katolla ruuvikiinnitystä käytetään yleensä vain 
reuna-alueilla ja kattokaltevuudesta riippuen vain harvakseltaan la-
pealueilla. Kattotiilien seinäasennus aloitetaan alhaalta ylöspäin ja 
kun rytmiin päästään on asennus varsin nopeaa.

Suunnittelijan näkökulmasta aukotukset tulisi ottaa huomioon 
niin, että päästään mahdollisimman vähillä kattotiilien sahauksilla. 
Vaikka joistakin kattotiilimalleista on tarjolla seinasennukseen so-
pivia nurkkatiiliä, tehdään ikkunanpielet ja nurkat vielä varsin usein 

Kattotiilijulkisivusta on 
tullut paljon positiivista 

palautetta.

Julkisivut
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Kattotiilen ja rappauksen sopiva vuorottelu tekee 
julkisivusta yksityiskohdiltaan mielenkiintoisen.

Åstöminrannan kerrostalojen julkisivut on tehty pääosin keraamisilla savikattotiilillä. Mielenkiintoinen julkisivuratkaisu 
jää erilaisuudellaan helposti ohikulkijan mieleen ja palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista.

Oulun Åströmin rannan kolmen kerrostalon julkisivut sekä kat-
to on toteutettu Wienerbergerin Datura-malliston tiilillä.

Rakennuksen nurkat ja aukkojen pielet on to-
teutettu muovipinnoitetuilla peltiprofiileilla.
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pellityksin, mikä helpottaa suunnitteluvaiheen mitoitusta ja toisaalta 
myös asennusta, toteaa Kuorelahti kokemuksiaan kohteen suunnit-
telusta ja toteutuksesta.

Kustannuksiltaan kilpailukykyinen
Keraaminen kattotiilijulkisivu on hinnaltaan kilpailukykyinen vaih-
toehto esimerkiksi perinteiseen tiilijulkisivuun tai muihin kevytra-
kenteisiin julkisivuratkaisuihin verrattuna. Perinteisen tiilen ohella 
keraamisen savikattotiilen etuna esimerkiksi rappaukseen tai puu-
julkisivuun nähden on kuitenkin se, että se on muuratun tiilen ohella 
pitkäikäinen, eikä vaadi oikeastaan ollenkaan huoltoa. Hyvän tuulet-
tuvuuden ja vesitiiviytensä ansiosta kattotiilijulkisivu on myös kos-
teusteknisesti turvallinen ratkaisu ja se soveltuu uudisrakentamisen 
ohella yhtä hyvin myös korjausrakentamiseen. Jos ajatellaan vaikka 
1970-luvun betonielementtikerrostaloa, voidaan Kuorelahden mie-
lestä vanhankin rakennuksen julkisivut hyvällä suunnittelulla muo-
kata kattotiiliverhoilua käyttäen varsin lähelle tuota Åströmin rannan 
ilmettä. Eikä mikään estä yhdistelemästä eri materiaaleja toistensa 
kanssa. Esimerkiksi osa talon julkisivuista voisi olla vaikka paikalla 
muurattua tiiltä ja osa kattotiiltä, kuten joissain ulkomailla toteute-
tuissa kohteissa on tehty.

Tiili, tiililankku ja kattotiili sopivat julkisivukorjauksiin
Perinteisen muurattavan tiilen ohella myös keraamiset lankut ja sa-
vikattotiilet antavat valinnanvapautta elinkaareltaan pitkäikäisen 
julkisivun toteutukseen. Tänä päivänä järkevän ja kokonaistaloudel-
lisen julkisivukorjauksen perusperiaatteita ovat nimenomaan huol-
tovapaus ja pitkäikäisyys. Toki ulkonäölläkin on merkitystä, mutta 
entistä enemmän ihmiset arvostavat asuntoja ostaessaan sitä, että 
rakennukseen ei ole lähitulevaisuudessa odotettavissa korjauksia. 
Hyvin toteutettu tiilijulkisivu voi kestää parhaimmillaan satoja vuo-
sia ja sitä osaavat myös asunnon ostajat arvostaa, toteaa Karilainen.

Wienerberger tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja niin julkisivuun, katol-
le kuin piharakentamiseenkin ja kaikkien ratkaisujen yhteinen tekijä 
on se, että materiaalit ovat savipohjaisia keraamisia tuotteita, kuten 
näissä Åströmin rannan kerrostaloissa, jossa verhousmateriaalina oli 
käytetty Wienerbergerin Datura-malliston paanumaista kattotiiltä.

Keraamisen kattotiilen kanssa voi yhdistellä erilaisia materiaaleja, 
mikä tekee usein lopputuloksesta vielä paremman kuin pelkästään 
yhden materiaalin käytöllä olisi saatu aikaan.

Kattotiilet asennettiin julkisivuun lähes samaan tapaan kuin katolle, vain ruoteiden 
koossa oli hieman eroa. Lisäksi seinässä jokainen tiili oli kiinnitetty ruuvein ruoteisiin.

Lisätietoja:
www.wienerberger.fi
www.omataloyhtiö.fi

Pienellä paanutiilellä julkisivusta saadaan varsin näyttävän näköinen ja värivaihtoeh-
toja on muitakin kuin perinteinen punainen.
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Julkisivu uusiksi
Lempäälässä sijaitsevan Vaihmalan Hovin päärakennus on rakennet-
tu vuonna 1914, joten rakennuksella on ikää yli 100 vuotta. Piha- ja 
muita rakennuksia tontille on noussut useampia vuosikymmenten 
saatossa. Nykyään Vaihmalan Hovi toimii niin hotellina kuin koko-
uskeskuksena ravintoloineen ja putiikkeineen. Tilukset ovat siis mo-
nipuolisessa käytössä.

Vuonna 2008 Vaihmalan Hovin toimintaa yhdessä siskonsa ja äi-
tinsä kanssa pyörittämään ryhtynyt Noona Rissanen kertoo yllätty-
neensä, miten paljon remontoitavaa rakennuksista löytyi.

– Ikkunat oli vaihdettu ennen meidän vuokrasopimuksen alkua, 
mutta kaikki muu oli suhteellisen alkuperäistä. Ryhdyimme saman 
tien siistimään julkisivua ja remontoimaan. Kyllä sitä usein tuli mie-
tittyä, että miksi tähän piti omin päin ruveta, Rissanen naurahtaa.

Muun julkisivun saadessa kasvojenkohotuksen, päätettiin myös 
alkuperäiset rännit vaihtaa.

– Rännit olivat varmaankin alkuperäiset, vanhat joka tapaukses-
sa. Lommoilla ja rei’illä sieltä täältä. Saumat vuotivat ja rumensivat 
arvokkaan rakennuksen ilmettä, Rissanen sanoo.

Kourut kuntoon, vähemmän huolia
Rissanen kertoo, että Vesivek valikoitui ränniremontin toteuttajaksi 
helposti. Nimi oli jäänyt mieleen aiemmista yhteyksistä, ja kun Ar-
vo-kourun ominaisuudet tulivat ilmi, oli valinta selvä.

– Heti kun Vesivekin nimi tuli ilmi muistettiin, että olihan tämä 
tuttu firma. Kun kuulimme helppohoitoisista ja puhtaana pysyvis-
tä Arvo-kouruista, ei valintaa tarvinnut kahta kertaa miettiä, Ris-
sanen sanoo.

tämään rumalta valumajälkineen. Vesivekin kehittämä ulkopäärme 
ratkaisee tämän ongelman.

– Ränneissä ei näy mitään käytön jälkiä vaikka ovat muutaman vuo-
den vanhat. Komeasti kiiltävät auringossa edelleen, Rissanen kehuu.

Rissasen mukaan Arvo-kourut sopivat ihmiselle, joka haluaa ot-
taa rännien osalta rennosti. Samaan hengenvetoon hän suosittelee 
Vesivekin palveluita kaikille, sillä kourujen asennus sujui moitteet-
tomasti ja käden käänteessä.

– Vaatimustaso rännien suhteen oli kova, sillä halusin, että vanha 
rakennus näyttää arvokkaalta. Silloin rännienkin tulee olla puhtaat 
ja mieluusti pysyäkin sellaisina. Arvo-kourut ovat lunastaneet kaikki 
odotukset hienosti, Rissanen sanoo.

Teksti: Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio   Kuvat: Timo Skarp / Vesivek

Vesivekin Arvo-kouru pysyy 

puhtaana Yksi Vesivekin tuotekehityksen kirkkaimmista helmistä on 
alumiininen Arvo-kouru, joka valmistetaan aina paikan 
päällä oikeaan mittaansa. Arvo on saumaton kouru, joka ei 
vuoda liitoskohdista. Yksi sen suurimmista ja näkyvimmistä 
valteista on ulkonäkö, joka pysyy puhtaana ja kiiltävänä  
ulkopäärmeensä ansiosta vuodesta toiseen.

Arvo-kourun ulkopinta on suunniteltu 
pysymään puhtaana. Sen edistyksellisestä 
ulkopäärmeestä johtuen valumajälkiä ei 

synny vaan rännit pysyvät puhtaina.

Ota yhteyttä!
Vesivek.fi tai soita 019 211 7336

Vesivek myöntää Arvo-kouruille peräti 100 vuoden puhkiruostu-
mattomuustakuun. Tämän mahdollistaa kouruissa käytetty materi-
aali, joka on polttomaalattu alumiini. Se yhdessä kourun ulkopuolis-
ten kannakkeiden kanssa takaa pitkäikäisyyden kovissakin säätilojen 
vaihteluissa. Kourun profiili on riittävän syvä, minkä ansiosta suuri-
kin määrä vettä virtaa kourun läpi tulvimatta. Samasta syystä roskat 
eivät juurikaan takerru rännin sisäpintaan. Arvo-kourun ulkopinta 
on suunniteltu pysymään puhtaana. Sen edistyksellisestä ulkopäär-
meestä johtuen valumajälkiä ei synny vaan rännit pysyvät puhtaina.

– Näin vanhassa rakennuksessa on paljon muutakin, mistä huo-
lehtia. Nyt Arvo-kourujen myötä on yksi huoli vähemmän. Rännejä 
ei tarvitse putsailla ja näyttävätkin hyvältä, Rissanen sanoo.

Ulkopäärme takaa puhtauden
Usein rännit likaantuvat niin sisältä kuin ulkoa. Sisäpuolinen lika ei 
haittaa kourun toimintaa ellei kyse ole tukoksesta, joka on Arvo-kou-
rulle harvinaista. Ulkopintaan kertyvä lika sen sijaan saa rännin näyt-

Rännit ovat tärkeä osa Vaihmalan Hovin päärakennuksen näyttävää julkisivua.

Puhtaana pysyvät ARVO-kourut 
pitävät siistin ulkonäkönsä ja 
toivottavat asiakkaat tervetul-
leiksi.

Julkisivut
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Katon kunnostus vai uusiminen?
Katon säännöllinen tarkistus ja ajantasaiset huollot varmistavat toi-
mivuuden ja pidentävät katon ikää sekä alentavat kokonaiskustan-
nuksia merkittävästi. Suositeltavat ajankohdat ovat keväällä, jolloin 
talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, 
sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumien tuloa.

Vesikaton tarkastuksessa kirjataan ylös katon kunnossa tapahtu-
neet muutokset ja havaitut ongelmat. Havainnoinnissa kiinnitetään 
erityistä huomiota katemateriaalin eheyden lisäksi läpivienteihin 
sekä muihin erityskohtiin, joissa vaaditaan ylimääräistä tiivistystä. 
Katon vuotaminen on selkeä merkki huonosta kunnosta, mutta aina 
merkit eivät ole näin ilmiselviä. Ongelma saattaa hyvin liittyä myös 
aluskatteen virheelliseen toimintaan.

Mikäli katon ikä alkaa lähennellä 50 vuotta, on syytä tehdä perus-
teellinen kuntokartoitus. Vanhan katon kunnon perusteellisessa ar-
vioimisessa kannattaa luottaa ammattilaisen apuun. Ammattilaisen 
suorittamasta kuntokartoituksesta, saat kattavan raportin sekä suo-
situkset tarvittavista kunnostustoimenpiteistä. Kun kyseessä on iäk-
käämpi katto, on uusiminen järkevä vaihtoehto. Kokenut ammattilai-
nen osaa kertoa millainen kattoremontti sopii taloyhtiönne tarpeisiin.

Tiilikaton suojaus tärkeää
Katon tarkoitus on suojata rakennusta ja omaisuutta koko elinikänsä 
ajan. Katto on ns. talon viides julkisivu, joka joutuu kaikista kovim-
malle rasitukselle. Samoin kuin mikä tahansa muu materiaali, toimii 
tiilikatekin parhaiten puhtaana ja huollettuna. Kesäisin UV-säteily on 
suurta, syksyllä ja keväällä rankat sateet rasittavat taloa ja talvella lu-
mikuorma moninkertaistaa rakenteisiin kohdistuvan painokuorman.

Vaikka tiilikatto onkin helppohoitoinen, vaatii se kuitenkin pientä 
huoltoa, mikäli katteen ikä halutaan maksimoida. Myös hoitamaton 
tiilikatto kestää pitkään, mutta ennätyslukemista ei tarvitse haaveilla 
ilman hoitoa. Parhaimmillaan betonitiilikatot voivat kestää jopa 100 
vuotta keskimääräisen käyttöiän ollessa 50–70 vuotta.

Maalaamalla katto noin 25–30 vuoden iässä, saadaan loppuvuo-
siksi esteettisesti paremman näköinen sekä helppohoitoisempi katto. 
Tiilikaton pinnoitus eli maalaus palauttaa tiilikaton kauniin värisä-
vyn uuden veroiseksi ja suojaa pintaa likaantumiselta ja sammaleel-
ta. Ennen katon pesua ja maalausta on kuitenkin tarkistettava alus-
rakenteiden kunto, jotta suoritettu työ ei aiheuta vaaraa rakenteille.

Katolle säännöllinen tarkistus ja huolto

– tunnista merkit 
   ja toimi ajoissa

Vaikka tiilikatto on kestävä ja pitkäikäinen katto, tulee se myös tarkastaa ennen pitkää. 
Katon tarkastuksella voidaan ennakoida mahdollisia korjaustarpeita ja välttyä näin  
laajemmilta korjaustoimenpiteiltä. Vanhassa katossa riskit piilevälle kattovuodolle  
kasvavat vuosi vuodelta ja pahimmillaan edessä on alusrakenteiden kosteusvaurioiden 
korjaus. Säännöllisillä huolloilla on siten iso merkitys katon elinkaaressa.

Vain huollettu katto on toimiva katto
Jos kasvustoa, kuten sammalta, jäkälää tai levää on kertynyt katolle, 
kannattaa se puhdistaa ja pestä aikailematta selvitäkseen mahdol-
lisimman pienellä vaivalla. Katolle kerääntyneet eloperäiset materi-
aalit sitovat itseensä kosteutta, eikä katto kuivu enää yhtä nopeasti. 
Vaikka sammal ei ole vaarallista, lyhentää se pahasti kattotiilen elin-
kaarta. Puhtaalta katolta vesi poistuu aina paremmin kuin likaiselta.

Tiilikaton pesu tai puhdistus kannattaakin tehdä säännöllisin vä-
liajoin, jotta sammal, jäkälä ja muu kasvusto ei pääsisi jämähtämään 
kattoon kiinni. Suoja-ainekäsittely tehdään 5–10 vuoden välein, jol-
loin se antaa hyvän suojan eikä vaadi jatkossa muuta puhdistusta.

Käytä valmistajan hyväksymiä aineita
Ormax on kehittänyt katon huoltoon tehokkaita, turvallisia sekä 
biohajoavia tuotteita. Siivotessa ja puhdistaessa mitä tahansa pin-
taa, kannattaa aina käyttää tähän tarkoitettuja kemikaaleja, jottei 
puhdistus vahingoita materiaalia tarpeettomasti.

Käyttämällä valmistajan hyväksymiä aineita voit varmistua tuot-
teiden soveltuvuudesta katollesi. Kattotiilillä on jopa 30 vuoden ta-
kuu ja käyttämällä vääriä aineita saattaa takuu raueta. Valmistajan 
hyväksymät aineet ovat valmistajan testaamia ja hyväksymiä eivätkä 
ne vaikuta katon kriittisiin ominaisuuksiin kuten hengittävyyteen. 
Testatut aineet ovat turvallinen ja varma valinta. Mikäli käytät mui-
ta kuin valmistajan hyväksymiä aineita, varmista aina aineen sovel-
tuvuus omalle katollesi.

Tuotteet katon huoltoon
Ormax-katonpesuaineet soveltuvat tiili-, pelti-, huopa- ja mine-
riittikatoille sekä pesevät myös pihakivet.
• Ormax Siisti Katto – helppokäyttöinen puhdistaja sekä pitkä-

ikäinen katon suoja.
• Ormax Tehopesu – nopeasti ja tehokkaasti puhdasta.

Teksti: Erik Rahiala ja Ormax   Kuvat:  OrmaxJulkisivut

Lisätietoja:
www.ormax.fi
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Tällä tiilikatolla ei oltu käyty 20 vuoteen. 
Maatuneet neulaset ja muut roskat 
olivat muodostaneet sammaleelle kas-
vupohjan. Katto oli kuitenkin helposti 
puhdistettavissa Siisti Katolla.
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Teksti: Minna Saha   Kuvat: Ruukki Construction Oy

Kattoremontti tulossa?
Taloyhtiön kattoremontti suunnitellaan kohdekohtaisesti. Koh-
teesta riippuen kattoremonttipaketin sisältö saattaa vaihdella. 
Ota yhteyttä!

Pyydä tarjous www.ruukkikatot.fi tai soita 020 599 0091.

Luotettavuus ratkaisi katteen tekijän
Savonlinnassa katto uusittiin keväällä 2017. Syynä kattoremonttiin 
oli vanhan katteen 30 vuoden ikä. Ruukin kattoon päädyttiin posi-
tiivisen mielikuvan sekä asiantuntijuuden perusteella. Katon tilaa-
jan mielikuva Ruukista luotettavana katteen tekijänä ja toimittajana 
vahvistui entisestään yrityksen nettisivuja selatessa. Kattomestari 
tuli käymään kohteessa asiakkaan yhteydenoton jälkeen tehden arvi-
on katon tilasta ja tekemään mittaukset. Pisteenä iin päälle tuli vielä 
Ruukin 50 vuoden laatutakuu hyvän maineen lisäksi. Muilla katto-
yrityksillä ei vastaavaa takuuta ole tarjolla.

Kattomestari kullan arvoinen
Kemiössä nelisen vuotta sitten alkoi uuden katon tarve olla suoras-
taan pakottava. Vanha kate päästi vesiä sisälle. Kun kattotoimittajaa 
alettiin etsiä, tilaajalla ei juurikaan ollut tietämystä katoista.

Ruukin kattomestarin avulla kattoasiat etenivät vauhdikkaasti. 
Kattomestarin suosituksesta taloon valittiin juuri tähän kohteeseen 
parhaiten sopiva ratkaisu. Vaihtoehto oli laadultaan paras ja hinnal-
taan kohtuullinen.

Myöskään Savonlinnan kohteessa ei kattotietämystä ollut aiem-
min. Kattomestarin apua kiitellään suuresti. Kohteen katon pinta-ala 
oli 180 m² ja kokonaisuudessa paljon yksityiskohtia, joita tilaaja itse 
ei olisi osannut ottaa huomioon.

Laadun takana kokonaisvaltainen suunnittelu
Molempien kattojen tilaajat kiittelevät Ruukin kokonaisvaltaista 
palvelua. Jo tarjoukseen oli kirjattu tarpeelliset asiat eikä yllätyksiä 
tullut. Remontit etenivät sujuvasti.

Remontin kesto oli noin viikko eikä siitä ollut haittaa asumismu-
kavuuden suhteen. Remonttiporukka siivosi pihankin niin siistiksi, 
ettei olisi uskonut koko remonttia edes olleen.

Kuin yhdestä suusta todetaan, että talojen ulkonäöt nuorentuivat 
ja siistiytyivät – pelkällä katon vaihdolla.

Erityisesti tilaajat ovat olleet mielissään, kun kuukauden sisällä 
katon valmistumisesta posti toi Ruukilta uuden katon huolto-ohjeet 
– tärkeä ja hyödyllinen opus.

Luottamus tärkeää
Kohteiden tilaajat, jotka myös itse asuvat kohteissa, nostavat tär-
keäksi argumentiksi luottamuksen kattoremonttiyritykseen. Ruukki 
osoittautui luottamuksen arvoiseksi ja siksi molemmat varauksetta 
suosittelevat Ruukkia myös muille kattoremonttikumppaniksi. Yk-
köseksi tilaajat nostavat Ruukin kokonaisvaltaisen auttamisen koko 

kattoremonttiprosessin aikana – asiakkaana voi olla asiasta tietämä-
tön, koska Ruukki kyllä huolehtii!

Kattoremontit toki kannattaa kilpailuttaa, mutta pitää arvioida 
tarkkaan, mistä kokonaiskustannuksiltaan parhaimman ja omiin tar-
peisiin sopivimman tarjouksen saa. Omien kokemustensa pohjalta 
tilaajat ovat suositelleet Ruukkia kattoremontin tekijäksi muillekin. 
Ruukilla on tuhansien ja tuhansien kattoneliöiden asennuskokemus 
rivitalokohteissa.

Kattoremonttimuistilista taloyhtiöille:
• Ota yhteys Ruukin kattomestariin ja pyydä kattomestari arvio-

käynnille
• Kattomestari arvioi kohteen tarvittavine toimenpiteineen
• Kattomestari tekee tarjouksen
• Urakkaneuvottelut alkavat
• Pidetään aloituspalaveri urakkasopimuksen hyväksymisen jälkeen
• Työmaan aloitukseen liittyvien asioiden hoito (aikataulut, pihan 

järjestelyt: jätelava, materiaalin varastointi)
• Tiedotuksen hoitaminen
• Työmaan turvallisuudesta huolehtiminen
• Kohteen luovutus

Suunnitteletteko taloyhtiössänne kattoremonttia?

Vinkit kattoremontin 
läpikäyneiltä

Kattoremontin, kuten minkä tahansa muunkin remontin, toivoo sujuvan 
ongelmitta. On hyvä muistaa, että kattofirmoissa, kattomateriaaleissa ja 
asennustyössä voi olla suuriakin eroja. Kokemus tuo varmuutta. Ruukilla 
kokemusta on yli 50 vuoden ajalta.

Ruukin kattoremontti asennettuna
Kattopakettiin sisältyy:
– vanhan katteen purku
– vesikate tarvikkeineen
– saneerauskiinnikkeet katon oikaisuun
– alusrakenteet
– teräsruoteet
– aluskatteet
– sadevesijärjestelmä
– kattoturvatuotteet
– asennus
– jätteiden poiskuljetus ja siivous
– lopputarkastus/luovutus.
HUOM! Taloyhtiönne ei tarvitse maksaa etukäteismaksuja.

Julkisivut
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Jopa 20 % kodin lämmöstä saattaa poistua yläpohjan kautta, 
kun ylös nouseva lämmin ilma pääsee karkaamaan huonosti 
eristetyn katon kautta. Lisälämmöneristyksellä saadaan tar-

vittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja 
samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. 
Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa 
itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmitysku-
luina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti, kun raken-
teet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Yläpohja onkin raken-
nusosa, joka on helpoimmin ja kannattavimmin lisäeristettävissä.

Miksi yläpohjan lisälämmöneristys kannattaa?
Nykyisten määräysten mukaan yläpohjassa olisi hyvä olla noin 
400–500 mm eristettä. Ennen vuotta 1976 rakennetuissa rivitalois-
sa yläpohjan eristeenä on käytetty 200 mm eristettä ja ennen 1985 
rakennetuissa 280 mm eristettä. Näissä kohteissa saadaan helposti 
säästöä yläpohjan lisäeristyksellä ja vedon sekä kylmän tunne pie-
nenee. ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla toimii myös ääneneristeenä.

Millaisiin kohteisiin puhallusvillaa voidaan lisätä?
Puhallusvillaa voidaan lisätä yläpohjarakenteisiin, joissa on tarpeeksi 
tilaa puhallustyön suorittamiseksi ja uuden eristeen asentamiseksi. 
Voit lisäeristää ISOVER InsulSafe®lla riippumatta siitä, mitä materi-
aalia vanha eriste on. Huomaa kuitenkin, että kostea tai huonokun-
toinen lämmöneriste tulee poistaa – seasta voi löytyä hiirenpesiä. 
Purueristeen päällekin paloeristeeksi laitettu hiekka sekä sekaeriste 
on parempi poistaa ennen lisälämmöneristystä.

Yläpohjan lisälämmöneristys on helppo tapa lisätä kodin ener-
giatehokkuutta ja samalla katsastaa yläpohjan tila, sillä lisälämmön-
eristettä laitettaessa yläpohjassa on kuitenkin käytävä, jotta tietää 
vanhan eristeen paksuuden, tilan ja materiaalin. Kun yläpohjaan 
kiipeää, on hyvä myös 
katsoa, ovatko lvi-putket 
kondenssieristettyjä. Jos 
katosta löytyy höyryn-
sulussa tai läpivienneissä 
vuotoja, on ne paikattava.

Laske, paljonko lisäeristys säästää
Voit laskea säästöt lämmityskuluissa ISOVER energiansäästölasku-
rilla. Laskeminen käy helposti ilmoittamalla tiedot rakennuksen tä-
mänhetkisestä eristetilanteesta ja kokeilemalla siihen erilaisia eris-
tysvaihtoehtoja. Laskettu säästö on suuntaa antava, koska laskenta-
tapa ei ota huomioon muiden tekijöiden vaikutusta kokonaisuuteen 
(esimerkiksi ikkunat, ilmanvaihto, ilmatiiviys jne.). Todelliset sääs-

töt vaihtelevat kohteen ja vuoden sääolosuhteiden mukaan. Helppo-
käyttöinen sovellus toimii iOS-, Android- ja Windows-käyttöjärjes-
telmissä. Lataa sovellus puhelimeesi tai tablettiisi sovelluskaupasta 
etsimällä hakusanalla ”energiansäästölaskuri”. Laskuri löytyy myös 
ISOVERin nettisivuilta.

Tehokas, turvallinen ja palamaton lämmöneriste
ISOVER InsulSafe® on tehokas lämmöneriste, jota suositellaan käy-
tettäväksi yläpohjien eristämiseen sekä uusissa että vanhoissa ra-
kennuksissa. Se täyttää kaikki ontelot, ehkäisee kylmäsiltoja ja las-
keutuu tasaisesti.

ISOVER InsulSafe® on lasivillasta valmistettua irtoeristettä. ISO-
VER InsulSafe® on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neut-
raalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. 
ISOVER InsulSafe® on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa ho-
mesienille otollista kasvualustaa. Kotimaisen ISOVER InsulSafe® Pu-
hallusvillan raaka-aineesta yli 85% on kierrätyslasia.

ISOVER työskentelee yhdessä markkinoiden johtavien puhal-
lusvillaurakoitsijoiden kanssa, ja urakoitsijoiden verkosto kattaa 
koko maan. ISOVER-puhallusvillaurakoitsijat ovat ainoana Suomes-
sa VTT-sertifioituja, joten eristystyön lopputulos on turvallinen ja 
luotettava.

ISOVER InsulSafe® kuuluu parhaaseen paloluokkaan A1 eli se on 
palamatonta.

Yläpohjan lisälämmöneristys 

säästää lämmityskuluissa

”Yläpohja on rakennusosa, 
joka on helpoimmin  
ja kannattavimmin  
lisäeristettävissä.”

Tekniikka Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Isover

Lisätietoja:
www.isover.fi

Mitä määräykset sanovat?
Ensimmäistä kertaa vuoden 2013 syyskuussa astui voimaan lu-
vanvaraista korjausrakentamista koskeva asetus ”rakennuksen 
energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä”, 
jonka perusteella esimerkiksi ulkoseinien ja yläpohjien U-arvot 
tulee puolittaa  vaatimusten täyttymiseksi. Asetuksen tarkoi-
tuksena ei ole vaatia kohtuuttomia lämmöneristysarvoja korja-
usrakenteilta, vaan ohjata viisaaseen energiansäästöön korjaus-
töiden yhteydessä.

Energiatehokkuudelle määritellyt vähimmäisvaatimukset on 
otettava huomioon silloin, kun kyse on rakennuksen luvanva-
raisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai 
teknisten järjestelmien uusimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi 
laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja 
teknisten järjestelmien uusiminen, jolloin tarvitaan yleisimmin 
rakennus- tai toimenpidelupaa.
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Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Oy Danfoss AbTekniikka

Huolimatta lämmönjakokeskuksen saneerauksesta vallitsi ta-
loyhtiössä yhä edelleen ongelma, osa huoneistoista pysyi kyl-
minä. Se, mikä teki asian hoitamisesta vaikeampaa, oli että 

kylmien huoneistojen sijainti vaihteli aina olosuhteista riippuen. Toi-
sin sanoen, ongelma vaihtoi paikkaa sään mukaan.

Tällaisia vastaavia kerrostaloja on ympäri Suomea varmasti tu-
hansia.

Lämmitykseen kului rahaa jopa kahden kerrostalon verran
Kuvauksen mukaisen kerrostalon ongelmana oli lämmitysjärjestel-
män epätasapaino. Epätasapaino aiheutui toimivien linjasäätövent-
tiilien puuttumisesta lämmitysputkiston nousulinjoista. Kerrostalon 
lämmitykseen kului energiaa ja rahaa jopa saman verran kuin kah-
teen isompaan kerrostaloon, jotka kuuluivat samaan lämpöyhtiöön. 
Huolimatta pari vuotta sitten tehdystä lämmönjakokeskuksen uusi-
misesta, oli kiinteistö kallis pitää lämpöisenä.

Lämmitysjärjestelmän tasapainotus joissain tapauksissa saattaa 
auttaa, mutta useimmissa kohteissa tasapainotus ei ole toiminut ha-
lutulla tavalla, tai koko tasapainotusta ei ole tehty. Perinteinen ma-
nuaalinen tasapainotus on ollut vaatimuksena useiden vuosien ajan, 
mutta se ei ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Kaksiputkilämmitysjärjestelmiä on käytössä useimmissa asuin-, 
koulu- ja toimistorakennuksissa. Tehottomasti toimivia lämmitys-
järjestelmiä näistä on jopa 80–90 %.

Tehokkuutta on mahdollista parantaa jopa 20 prosentilla. Loppu-
tuloksena on hiljainen järjestelmä, joka jakaa lämmön tasaisesti ja 
lämmityskustannukset oikeudenmukaisesti.

Ratkaisuna Danfoss ASV
Alun esimerkkikohteessa otettiin käyttöön Danfossin ASV-PV + 
ASV-BD automaattisilla linjasäätöventtiileillä ja patteriventtileillä. 
Venttiilien avulla, yhdistettynä Optimal Tool -menetelmällä suori-
tettuun energiaremonttiin, päästiin kerralla ja nopeasti erittäin hy-
viin tuloksiin.

Kyseisen, 24 asuntoa käsittävän, kerrostalon lämmityskulut pu-
tosivat jopa 25 %. Huoneistot ovat tasalämpöisiä huolimatta sijain-
nistaan ja kiertovesipumpun tehokin voitiin lähes puolittaa. Lämmi-
tysjärjestelmän remontin takaisinmaksuajaksi laskettiin alle kaksi 
vuotta. Remontissa saavutettiin huimat säästöt ja saatiin asukkaille 
lämpöä tasaisesti.

Yksinkertaisena ratkaisuna ovat siis automaattiset linjasäätö-
venttiilit. Niiden avulla tehdään tuntuvaa säästöä sekä saadaan te-
hokas järjestelmä käyttöön. Kerran säädetty automaattinen linjasää-
töventtiili ASV-PV mukautuu verkoston muuttuviin olosuhteisiin. 
Näin säästytään valituksilta kylmistä asunnoista, huoltokäynneiltä 
sekä ennen kaikkea tehdään tuntuvaa säästöä energiankulutuksessa.

Tasalämpöiset huoneistot 
tuovat merkittävät säästöt taloyhtiöille

Vuonna 1965 rakennettu kerrostalo. Talossa yhteensä neljä rappua ja 
24 asuntoa. Rakennuksessa oli yhä käytössä alkuperäinen putkisto sekä 
käsikäyttöiset termostaattiventtiilit. Pientä uudistusta oli kuitenkin teh-
ty, kun kaukolämmön lämmönjakokeskus oli uusittu pari vuotta sitten.

ASV-PV automaattisen linjasäätöventtiilin edut:
– Säätämiseen ei tarvita työkaluja.
– Asetusasteikko on näkyvillä.
– Säätö voidaan lukita.
– Pienet asennus- ja rakennemitat.
– Kilpailukykyinen hinta.
– Lyhyt toimitusaika.
– Helppo käyttää.

Katso lisää ominaisuuksista ja eduista:
kotisivultamme löytyvästä animaatiosarjasta.
www.lampo.danfoss.fi | kampanjat | ASV –ratkaisu
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Kerrostalon lämmön talteenotto
1960-luvulta aina 1990-luvulle saakka kerrostalojen ilmanvaihto 
toteutettiin useimmiten koneellisella poistolla. Näin toteutettuna 
poistohormin kautta puhallettava ilma lämmittää vain harakoita.

Talteenotolla poistoilman lämpö pystytään keräämään ja hyö-
dyntämään rakennuksen lämmittämisessä. Kerrostaloon asenne-
taan uudet lämmönkeruupatterilla varustetut poistoilmapuhaltimet. 
Puhaltimista kerätty lämpö siirtyy lämmönvaihtimesta lämpöpum-
pulle, joka nostaa lämpötilan patteriverkostoon sopivaksi uudelleen 
lämmitykseen.

Lämmön talteenotto voidaan toteuttaa kannattavasti – milloin 
vain omana energiasäästöprojektina tai osana muuta korjaustoi-
mintaa. Mikäli taloyhtiö on toteuttamassa putkiremonttia, linjasa-
neerausta, kannattaa lämmön talteenotto liittää sen suunnitteluun. 
Tällöin lämmönsiirtonesteen putkistot saadaan toteutettua helpos-
ti ja edullisesti muun putkiston uusimistyön ohessa. Samalla täyte-
tään vaatimuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta.

NIBE reHeat lämmön talteenotto: 

lämmitykseen säästöä jopa 40 %

Kerrostaloissa poistoilman mukana häviää 30–40 % lämmitysenergiasta – turhaan. 
Kustannustehokkain energiansäästö saadaan keräämällä lämpö poistopuhaltimen  
yhteyteen liitetyllä lämmönkeruupatterilla. Tällaista remonttia tehtäessä ilmanvaihtoa 
ei vähennetä eikä mukavuutta heikennetä.

Miten lämmön talteenotto toteutetaan taloyhtiööni?
Hyvä toteutus alkaa tietojen keräämisellä ja suunnittelulla:
– Lämmön talteenoton soveltuvuuden kartoitus: ota yhteys 

NIBEen, info@nibe.fi.
– Tarkennettu yleissuunnittelu NIBE reHeat asennusliikkeeltä 

tai kokeneelta suunnittelijalta.
– Suunnittelijakonsultin hankinta auttamaan projektin hallin-

nassa, valvonnassa ja järjestelmän käyttöönotossa.
Ennen taloyhtiössä tehtävää hankintapäätöstä:
– suunnittelun lähtötietojen paikkansapitävyys on varmistettu
– järjestelmän yleissuunnittelu on tehty
– järjestelmän tuottamat säästöt on laskettu
– liittäminen kaukolämmityksen yhteyteen on keskusteltu kau-

kolämpötoimittajan kanssa
– kunnan rakennusvalvonnan kanssa on keskusteltu tarvitta-

vista luvista ja niihin liittyvistä vaatimuksista.

Lisää tietoa hyvästä hankintakäytännöstä saa Kiinteistöliiton 
2017 julkaistavasta oppaasta ”Poistoilman lämmöntalteenot-
to lämpöpumppujärjestelmällä kerrostaloissa – PILP-hankin-
taohje taloyhtiöille”.

Teksti: Minna Saha  Kuvat: NibeTekniikka

NIBE reHeat säästöjärjestelmä
Uudessa NIBE reHeat -lämmöntalteenottojärjestelmässä lämpö ke-
rätään KOJA HiLTO -laitteilla ja johdetaan energiatehokkaasti läm-
mitykseen NIBE-lämpöpumpuilla. Lämpöpumpun mukana toimite-
taan NIBE Uplink -etähallintajärjestelmä, jonka avulla taloyhtiö ja 
huoltoliike saavat tietoa laitteiston toiminnasta. Kallista taloauto-
maatiojärjestelmää ei tarvitse lämmön talteenoton vuoksi hankkia.

NIBE reHeat -järjestelmä on kannattava silloin, kun kerrostalossa 
on yhtä poistopuhallinta kohden asuntoja ainakin 7–9 ja vähintään 
kolmessa kerroksessa. Puhaltimien määrä (porraskuiluja on yleensä 
sama määrä kuin puhaltimia) on yhdestä kolmeen. 

NIBE reHeat -järjestelmän toteuttaa koulutettu asennusliike yh-
teistyössä NIBEn ja KOJAn kanssa.

Hyvin tehty lämmön talteenotto
Hyvin suunnitellulle ja toteutetulle investoinnille voi ottaa lainan, 
jonka lyhennykset ja korot maksetaan energiakulujen säästöistä eikä 
yhtiövastikkeeseen kohdistu korotuspaineita.
Säästöä taloyhtiölle ja asukkaalle saadaan:
* säästö lämmitysenergian kulutuksesta tyypillisesti 20–40 %
* lämmityskustannukset alenevat 10–30 %
* järjestelmän kuoletusaika on yleensä 5–10 vuotta.

Lisätietoja:
info@nibe.fi ja puh. 09-274 6970
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Loistava mahdollisuus keventää yhtiövastikkeiden nousupaineita
Maalämpöinvestointi toteutetaan tavallisesti siten, että asukkaiden 
maksamat vastikkeet eivät nouse, vaan investointi rahoitetaan maa-
lämpösäästöillä. Tyypilliset maalämpöinvestoinnin takaisinmaksuajat 
ovat kerros- ja rivitaloissa n. 4–10 vuoden välillä riippuen maaläm-
pömitoituksesta sekä nykyisestä lämmitysenergian hinnasta. Usein 
taloyhtiöt mitoittavat lainan hieman pidemmälle kuin mitä maaläm-
pöinvestoinnin oletettu takaisinmaksuaika on. Tällöin maalämpö jopa 
laskee vastikkeita tai maalämmön tuomaa vastikeylijäämää voidaan 
käyttää talon muihin perusparannuksiin. Tilanteesta riippuen maa-
lämpöinvestointiin on viime vuosina erinomaisen rahallisen tuoton 
lisäksi ollut mahdollista saada myös valtion energia-avustuksia.

Maalämmön järjestelmäratkaisuissa merkittäviä eroja
Isoissa asuinrakennuksissa kannattaa kiinnittää erityistä huomio-
ta järjestelmäsuunnitteluun varsinkin käyttövesituotannon osal-
ta. Perinteisissä maalämpöpumpun kytkentätavoissa käyttöveden 
lämmityksestä tehdään vain osa maalämpöpumpulla ja viimeiset 
tärkeät asteet tehdään lisäenergialla. Tämän ratkaisun huono puoli 
on se, että käytännössä kaikki käyttöveden kierron häviöt jäävät kal-
liin lisäenergian varaan ja maalämpösäästöt pienenevät oleellisesti.
Suomalaisessa 1970- ja 1980-luvun rakennuskannassa on erittäin 
yleistä, että kosteat tilat lämpiävät osittain tai kokonaan kuuman 
käyttöveden kierrossa olevilla pattereilla tai lattialämmityksillä. 
Tällöin kiinteistön vuotuisesta energiankulutuksesta voi yli puolet 
kohdistua käyttöveteen, sillä se lämmittää väistämättä myös muuta 
huoneistoa. Mikäli tämän tyyppisessä ratkaisusta hyväksytään tilan-

ne, jossa maalämpöpumppu ei tee käyttöveden kiertoon vaadittavaa 
energiaa, vaan se tehdään kalliilla lisäenergialla, hävitään maaläm-
mön säästöpotentiaalista pahimmillaan jopa yli puolet.

Ratkaisevaa on valita maalämpöpumppu sen mukaan millaisiin 
olosuhteisiin sitä kiinteistössä tarvitaan ja kuinka isoa maalämpö-
säästöä haetaan. Parhaat maalämpöpumput pystyvät koko tehollaan 
jopa 68 asteiseen menoveteen, jolloin ne pystyvät tekemään myös 
käyttöveden ja käyttövedenkierron häviöt kokonaisuudessaan ilman 
kallista lisäenergiaa.

Mitoitus ja mahdollinen lisäenergiamuoto
Maalämpömitoitus herättää paljon keskustelua ja mielipiteitä. Mi-
toituksessa ei kuitenkaan ole mitään yksiselitteistä totuutta, vaan se 
voidaan toteuttaa juuri sen mukaan, miten asiakas sen oikeaksi näkee. 
Isoissa asuinkiinteistöissä maalämpömitoituksella onkin erittäin pal-
jon vaihtoehtoja. Tähän vaikuttaa myös oleellisesti se, millä mahdol-
linen lisäenergia jatkossa tuotetaan. Jos kiinteistöön jää esim. vanha 
öljykattila lisäenergiaksi, niin silloin pienempikin maalämpömitoitus 
on mahdollinen ilman, että kiinteistön sähköt loppuvat kesken. Jos 
taas lisäenergia halutaan tehdä sähköllä, niin mitoitukseen vaikut-
taa se, miten paljon kiinteistössä on sähköä käytettävissä. Nyrkki-
sääntönä voi pitää, että mitä isompi maalämpöjärjestelmä, sitä pie-
nempi on sähkön tarve. Kaukolämpötaloissa sähkön riittävyys tulee 
usein rajoittavaksi tekijäksi, sillä tavallisesti ainoa käytettävissä oleva 
lisäenergiamuoto on sähkö. Kaukolämpökin soveltuisi lisäenergiaksi 
erittäin hyvin, jos vain sen kiinteät perusmaksut saisi neuvoteltua 
uutta kulutusta vastaaviksi.

Kiinnostuitko maalämmöstä?
Toteuta maalämpö kiinteistöösi helposti ja luotettavasti. 
Jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa: 
www.omataloyhtio.fi/yhteydenottopyynto/ivt

Maalämpö kerros- ja 
rivitaloihin
Maalämpö soveltuu hyvin suurien asuinrakennusten lämmönlähteeksi. Järjestelmän käytössä 
kiinteistön koko ei aiheuta rajoitteita, sillä isoissa kohteissa kytketään tarvittava määrä  
maalämpöpumppuja rinnakkain. Viime vuosina maalämpö onkin tullut erittäin suosituksi  
kerros- ja rivitaloissa edullisten käyttökustannusten sekä ympäristöystävällisyytensä vuoksi.

Eri maalämpöpumppujen vertailu
Maalämpöpumppujen vertailu ilman yhdenmukaisia tietoa on 
vaikeaa. Siksi alalla onkin käytössä kaksi yleistä standardia, joi-
den mukaiset arvot ovat vertailukelpoisia keskenään (EN14511 
ja EN255). Standardien lisäksi arvoihin vaikuttaa lämmönke-
ruupiirin ja lämmitysveden lämpötilat, jotka tavallisesti ilmoi-
tetaan standardin yhteydessä: Esimerkiksi EN 14511 (B0/W35) 
tarkoittaa Standardin EN14511 mukaista mittausta kun lämpö-
pumpun lämmönkeruupiirin sisään tuleva neste on 0 asteista ja 
maalämpöpumppu tekee 35 asteista lämmitysvettä.
Tärkeimmät arvot, joita kannattaa vertailla:
• Maalämpöpumpun todellinen teho. Riippuen lämpöpump-

puvalmistajasta markkinointinimen ja maalämpöpumpun 
todellisen tehon ero voi olla jopa 20 %.

• Maalämpöpumpun COP-arvo eli hyötysuhde. Luku ilmoit-
taa kuinka paljon energiaa saa ostamalla 1 osan ostoenergiaa 
kyseisissä lämpötiloissa. Tähän arvoon on maalämpöpumpun 
sisäisillä kiertovesipumppujen energiakulutuksella iso vai-
kutus, joten vertailuun kannattaa käyttää mahdollisuuksien 
mukaan EN14511-standardia.

Teksti: Suvi Moisio   Kuvat: IVTTekniikka
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QR-koodien lukeminen
1. Käynnistä asentamasi QR-koodin lukija
2. Vie kamera haluamasi QR-koodin päälle
3. Laitteen luettua koodin voit tutustua tarkemmin alla oleviin aihei-

siin.

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

Toimituksen tärpit – näistä puhutaan nyt

Mitä tarkoittaa huoneiston haltuunotto?
Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus ottaa osakkeenomistajan hallin-
nassa oleva huoneisto haltuunsa laissa määritellyin edellytyksin 
enintään kolmen vuoden ajaksi. Mihin tilanteisiin tätä äärimmäis-
tä menettelyä voidaan käyttää?
https://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/4463/h.htm

Kaikki isännöitsijäntodistuksesta!
Isännöitsijäntodistus – mistä sen saa ja kuka sen voi antaa? Mitä 
isännöitsijäntodistus sisältää? Omataloyhtiö.fi tarjoaa jäsenilleen 
täysin veloituksetta lomakkeen isännöitsijäntodistuksen pohjaksi. 
https://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/9317/i.htm

Huoneiston viilennys houkuttelee helteillä – mikä avuksi?
Hellesää nostaa kiinnostusta erilaisiin tapoihin viilentää huoneis-
toa. Helpoin tapa on hankkia laite, joka viilentää huoneilmaa. Avuk-
si on tarjolla monenlaisia laitteita ja laitetyypeittäin löytyy eroja. 
Mitä kaikkea voi hankkia ja asentaa taloyhtiöön?
https://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/9299/h.htm

Suhteet solmussa taloyhtiössä?
Ovatko asukkaiden välit tulehtuneet? Asuuko naapurissa painajai-
nen? Päättävätkö isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja kaikes-
ta? Tällaiseen tilanteeseen on voitava puuttua, mutta miten? Juri-
Net Oy on kehittänyt taloyhtiöille täysin uuden sovintomenettelyn.
https://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/12715/s.htm

Vastikerästien perintä?
Voiko yhtiökokous sopia viivästysmaksusta? Jos suoritusta ei 
tule, miten edetä? Voiko erääntyneen vastikkeen laittaa perintä-
toimistolle? Entä kenen vastuulle kuuluvat tästä aiheutuneet ku-
lut? Riittääkö, että vain yksi vastike on maksamatta vai pitäisikö 
olla enemmän?
https://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/13242/v.html

Vakio
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Fortumin Lämpöpilotin suurimmat hyödyt
• Pitkällä aikavälillä Lämpöpilotti auttaa säilyttämään kiinteis-

tön arvoa, koska huoneistojen lämpö- ja kosteusolosuhteet 
pidetään oikealla tasolla.

• Lämmityskustannuksissa syntyy säästöä keskimäärin 10 pro-
senttia. Säästöt perustuvat lämmön älykkääseen ohjaukseen: 
lämpöhukkaa ei pääse syntymään, kun palvelu tasaa lämpöti-
loja optimaaliseksi koko kiinteistössä.

• Sisäilman seuranta auttaa löytämään mahdollisia laitevikoja 
ajoissa. Se voi esimerkiksi paljastaa rikkoutuneen ilmanvaih-
tokoneen.

SÄÄTIEDOT JA -ENNUSTEET 

Muutokset säätilassa ja –ennusteissa
huomioidaan lämmityksen säädössä 24/7

EKOLOGISESTI  OPTIMOITU TUOTANTO 

Kulutuksen ja tuotannon yhteisoptimointi  
pienentää hiilijalanjälkeä

KODIT JA ASUKKAAT 

• Sensorit mittaavat asuntojen 
lämpötilan ja ilmankosteuden

• Kerää faktoja lämmityksestä
• Ilmoittaa ja ehdottaa ratkaisuja 

asumismukavuuden parantamiseksi
• Lämmityskustannukset hallintaan

1. Takaa tasaisemmat 
olosuhteet koteihin

2. Tuo säästöä 
lämmityskustannuksiin

3. Antaa taloyhtiölle 
yhteiset tavoitteet 
asumismukavuuden 
kehittämiseksi

KONEÄLY 

• Oppii mukautumaan muutoksiin
• Tietää aina optimaalisen lämmityksen
• Minimoi turhan lämmityksen

NÄIN LÄMPÖPILOTTI  TOIMII

”Perinteisesti kerrostalon lämmitystä ohjataan ulkolämpötilan 
mukaan. Meillä kehitteillä oleva Lämpöpilotti ottaa kuitenkin 
huomioon muitakin tekijöitä: esimerkiksi sääennusteen, si-

säilman kosteuden ja asunnon todellisen sekä halutun lämpötilan. 
Mittaustulosten perusteella palvelu tasoittaa eri asuntojen välisiä 
lämpötilaeroja,” kertoo kehityspäällikkö Anne Salonen Fortumilta.

Lämpöpilottipalvelussa jokaiseen huoneistoon asennetaan läm-
pötilamittari, jonka mittaustulokset kerätään automaattisesti ja läm-
mitys säätyy tulosten perusteella mahdollisimman taloudelliseksi.

”Lämpömittarin lisäksi asukkaat tarvitsevat vain kännykkään la-
dattavan sovelluksen, josta oman asunnon tietoja voi halutessaan 
seurata. Sovellus myös ilmoittaa poikkeamista,” Salonen kertoo.

Lämpöpilotti soveltuu parhaiten kerros- ja rivitaloihin. Se on 
mahdollista asentaa kaikkiin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin, 
lämmitysmuodosta riippumatta.

Lämpöpilottia on testattu jo tuhansissa asunnoissa.

Terveellisellä sisäilmalla on suuri merkitys
Huoneiston sisälämpötila ja suhteellinen kosteus ovat tärkeitä myös 
terveellisen sisäilman kannalta. 

”Pidemmällä aikavälillä mitattuna huonelämpötila ei saisi ylittää 
23 astetta eikä kosteusprosentti saisi olla yli 60. Mikrobit heräävät 

Lämpöpilotti on 

lämmön älykästä ohjausta

Kuulostaako tutulta: kun kerrostaloasunnossa tuntuu kylmältä, 
asukas pyytää huoltomiestä nostamaan lämpötilaa. Tämä johtaa 
kuitenkin siihen, että muissa asunnoissa alkaa olla tukalan kuuma, 
jolloin sen asukkaat puolestaan avaavat ikkunoita viilentääkseen.

Lisätietoja Lämpöpilotista:
http://www.fortum.fi/lampopilotti
Lisätietoja terveellisestä sisäilmasta: 
http://hengitysliitto.fi

Teksti: Riitta Sirén   Kuva: FortumTekniikka

ja alkavat kasvaa tietyssä lämmössä ja kosteudessa, jolloin homeen 
syntymisen riski kasvaa,” kertoo Hengitysliiton sisäilma- ja korjaus-
neuvonnan päällikkö Timo Kujala.

Kujalan mukaan huono sisäilma ja mahdollinen altistuminen ho-
meelle voivat aiheuttaa vaivoja loppuelämäksi.

”Hengitysliitto suosittelee lämpimästi ihmisiä huolehtimaan omai-
suudestaan nykyistä paremmin. Talojen rakenteita pitää tarkkailla 
säännöllisesti, ja korjaustöitä on tehtävä,” hän painottaa.
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LoisteWatti on jälkiasennettava hallinta- ja optimointityökalu 
sähkölämmitteiselle kiinteistölle tai kodille. LoisteWatti pe-
rustuu kotimaisen Opti Automation Oy:n OptiWatti-ratkai-

suun kiinteistönomistajalle, joka haluaa säästää kustannuksissa ja 
parantaa lämmitysjärjestelmän hallittavuutta.

Helppo ja nopea käyttöönotto
LoisteWatti soveltuu suorasähkölämmityksellä toimivien patteri-, 
katto- ja lattialämmitysten, ilmalämpöpumppujen sekä lämminvesi-
varaajien ohjaamiseen. Käyttöönotto tapahtuu nopeasti, kun valtuu-
tettu sähköasentaja asentaa kiinteistöön huonekohtaiset lämpömit-
tarit, lämmityslaitekohtaiset releet sekä keskusyksikön. Järjestelmä 
on langaton eli asennus tapahtuu ilman johdotuksia eikä kiinteistön 
nykyiseen lämmitysjärjestelmään tarvitse tehdä suuria muutoksia.

LoisteWatti kokoaa kiinteistöt, yksittäiset huoneet ja lämmitys-
laitteet yhteen helppoon käyttöliittymään, joka mahdollistaa läm-
mitysjärjestelmän etähallinnan niin tietokoneella, tabletilla kuin 
älypuhelimella

Lisäksi LoisteWatti toimii kokonaisratkaisuna tilojen seurantaan 
lämpötilan, kosteuden ja vesivuotojen osalta.

Loisteen uutuus LoisteWatti 

ohjaa älykkäästi 
kiinteistön sähkölämmitystä

LoisteWatin avulla kiinteistöjen lämpötilat säädetään huonekohtaisesti helpon 
sovelluksen kautta käyttötarkoituksen mukaan – etänä ja tuntikohtaisesti.

Lisätietoa:
www.loiste.fi/loistewatti

Mitä LoisteWatilla voi tehdä?
• Automatisoida manuaalisen lämmönsäätöjärjestelmän ja sen 

etähallinnan
• Integroida eri lämmityslähteet yhdeksi kokonaisuudeksi
• Optimoida huoneiden lämpötilaa käyttötarkoituksen ja ajan-

kohdan mukaan
• Estää ylilämmityksen
• Luoda kiinteistöille lämmitysjärjestelmää ohjaavat säätöpro-

fiilit
• Huomioida optimoinnissa ulkolämpötilan, sääennusteen ja 

sähkön hintaennusteen

Tekniikka Teksti: Sanna Laine  Kuvat: Loiste

Mistä säästö syntyy?
Lämpötilan huonekohtainen optimointi on tehokas tapa säästää ku-
luissa tilojen käyttömukavuudesta tinkimättä. LoisteWatti on aidos-
ti älykäs järjestelmä, joka oppii kiinteistön lämpökäyttäytymisen ja 
osaa säätää lämmitystehoja ennakoiden.
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valinnasta, valitaan se asunto-osakeyhtiön mukaan arvalla, ellei 
yhtiöjärjestyksessänne ole toisin määrätty. Toki myös hallituksen 
puheenjohtaja voidaan päättää jo yhtiökokouksessa arpomalla. Jos 
hallitus ei kutsu yhtiökokousta koolle, voidaan se tehdä tarvittaes-
sa Aluehallintoviraston toimesta.

: Mitä tehdä, kun taloyhtiössä asuu häirikkö?
Taloyhtiössämme asuu ihminen, joka ottaa lähinnä nuoret asuk-

kaat häirinnän kohteeksi, tavoitteena saada heidät muuttamaan pois 
ja siinä on onnistunutkin. Häirintä on sanallista syyttelyä, milloin 
mistäkin asiasta, jotka eivät pidä paikkaansa ja ”kyttäämistä” ketä 
heillä käy ja mitä tekevät. Jutella hänen kanssaan on yritetty, mutta 
ei juuri jää juttelemaan, kirjallinen huomautus/varoituskin on an-
nettu, mutta ei auta. Isännöitsijänä on isännöintitoimisto, mutta 
siellä ollaan sitä mieltä, ettei voida asialle tehdä enempää. Haluam-
mekin tietää, onko taloyhtiön hallituksella mahdollisuuksia tehdä 
jotain asian suhteen?

: Hankala tilanne teillä siellä. Huoneisto voidaan asunto-osa-
keyhtiölain mukaan ottaa yhtiön hallintaan, mikäli huoneistos-

sa vietetään häiritsevää elämää tai osakkeenomistaja tai muu huo-
neistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön 
tiloissa on tarpeen. En tiedä onko tapauksessanne kyse tällaisesta. 
Jos ei, niin hallituksen ja yhtiökokouksen keinot puuttua asukkaan 
toimintaan ovat aika vähissä.

: Voidaanko minut häätää kodistani remontin ajaksi?
Putkiremontti on ollut tuloillaan monta vuotta, olin vielä töis-

sä kun sen pakollisuudesta isännöitsijä ilmoitti. Tilanteet muuttu-
vat. Irtisanominen, eläke. Ja nyt putkiremonttia suunnitellaan tämä 
vuosi, ensi vuonna toteutus. Olen ilmoittanut isännöitsijälle monet 
kerrat kirjallisesti, että minulla ei ole varaa asua vuokralla muualla 
remontin ajan eikä minulla ole muuta paikkaa mihin mennä. Olen 
yrittänyt myydäkin asuntoani. Miten minut voidaan häätää omasta 
kodistani? Enhän minä voi kadullakaan asua sitä aikaa. Enkä minä 
pysty säästämään. Lisäksi ikkunaremontin jäljiltä ei ikkuna ole auen-
nut. Kenelle kuuluu korjaus?

: Valitettavasti taloyhtiö ei ole velvollinen järjestämään teille 
tilapäistä majoitusta. Mikäli olette itse tai edellinen asukas on 

asentanut verholaudan asuntoon, ei taloyhtiö lähtökohtaisesti ole 
velvollinen korjaamaan asiaa, vaan joudutte omalla kustannuksel-
lanne sen korjaamaan.

: Voiko taloyhtiön hallitus pakottaa osakkaan remonttiin?
Taloyhtiössä on vielä muutamassa huoneistossa alkuperäiskun-

nossa oleva kylpyhuone, muovitapetit ja -matot. Parissa tällaisessa 
huoneistossa on asukas, muut ovat tyhjillään. Taloyhtiö on 35 vuot-
ta vanha. Kosteutta ei ole havaittu, joten voiko hallitus pakottaa 
osakkaan tekemään kylpyhuoneremontin sen ikään vedoten? (Put-
kiremontin yhteydessähän korjaukset olisi paras suorittaa kaikissa 
niitä tarvitsevissa pesuhuoneissa, mutta putkiremonttiin on vielä 
aikaa muutama vuosi). Jos osakas ei ole halukas remonttiin ja myö-
hemmin ilmenee kosteutta, niin voiko taloyhtiö suojata selustansa 
jollakin tavalla, ettei tule myöhemmin taloyhtiön kustannettavaksi 
mahdollisesta kosteuskorjauksesta aiheutuvia kuluja?

: Hallitus ei voi asunto-osakeyhtiössä pakottaa osakasta tekemään 
mitään. Kuvaamassasi tilanteessa pitää käyttää muita keinoja. 

Yhtiön kunnossapitovastuulla on lähtökohtaisesti vain rakenteet. 
Yhtiö voi korjata yhtiökokouksen päätöksellä ja yhtiön kustannuk-
sella sellaiset kylpyhuoneet, joissa on puutteellinen vedeneritys, jos 
niiden korjaaminen on lisävahinkojen estämiseksi tarpeen. Pinta-
materiaalit kuuluvat yleensä osakkaan kunnossapitovastuulle. Ky-
symyksesi perusteella kosteutta ei ole havaittu, joten välitöntä kor-
jaustarvetta ei liene olemassa.

: Hallituksen puheenjohtajan erottaminen?
Asunto-osakeyhtiössämme (paritalo) osakkaita on kaksi, mutta 

hallituksessa on kolme henkilöä (huoneisto A:n omistaja ja tämän 
tytär sekä huoneisto B:n omistaja). Ylimääräisen yhtiökokouksen 
aiheena on nykyisen hallituksen puheenjohtajan erottaminen. Mo-
lemmilla osakkailla on yksi ääni yhtiökokouksessa. Erottamisasiassa 
hallituksen puheenjohtaja käyttää äitinsä äänivaltaa tai äänivaltaa 
käyttää hänen veljensä. Voiko hallituksen puheenjohtaja käyttää äi-
tinsä äänivaltaa asiassa, joka koskee häntä itseään? Puheenjohtajuus 
valitaan arvalla yhtiökokouksessa. Jos arpaonni ei suosi minua niin 
onko niin, että esim. jos veli edustaa äitiään ko. asiassa ja hän voit-
taisi äänestyksen puheenjohtajan äänellä niin tilanne jatkuisi talo-
yhtiössä ennallaan? Jos yhtiökokousta ei kutsuta koolle pyynnöstäni 
huolimatta niin miten se saadaan kutsuttua laillisesti?

: Yhtiökokouksessa voi paikalla olla vain osakkaat avustaji-
neen, ja vain läsnäolevilla osakkailla on oikeus äänestää. Hal-

lituksella ja sen jäsenillä tai puheenjohtajalla ei ole äänivaltaa yh-
tiökokouksessa. Lähtökohtaisesti hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajansa ja päättää myös puheenjohtajan erottamisesta. 
Yhtiökokous vain valitsee hallituksen jäsenet. Jos siis tilanne on 
se, että yhtiökokous ei pääse yksimielisyyteen hallituksen jäsenten 

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin

Vakio
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: Päätöksenteko taloyhtiössä?
Joku vuosi taaksepäin kyselin hallituksen puheenjohtajalta mah-

dollisuutta tehdä rivitalon takapihalle valokatoksen. Taloyhtiön ko-
kouksessa asia otettiin esiin, mutta siitä ei äänestetty, vaan ilmoi-
tettiin suoraan, että ei onnistu.

Miten nämä käytännössä pitäisi mennä? Olen asunut samassa ta-
loyhtiössä kymmenen vuotta, kertaakaan ei kokouksissa ole äänes-
tetty mistään, vaan kaikki päätökset tekee hallitus, informoimatta 
muita mitenkään etukäteen. Taloyhtiössä on erikokoisia asuntoja, 
minä ja seinänaapuri omistamme taloyhtiön suurimmat asunnot.

: Eihän asioita tietenkään kertomallasi tavalla ratkaista. Ei halli-
tus käytä äänivaltaa yhtiökokouksessa, vaan osakkaat. Hallitus 

ei myöskään voi päättää kaikista asioista vaan joskus ne pitää alistaa 
yhtiökokouksen päätettäväksi. Jos asiasta ei saada yksimielistä pää-
töstä aikaiseksi yhtiökokouksessa, pitää asiasta osakkaiden kesken 
äänestää. Jos yhtiönne hallitus ei ole toimintakykyinen, objektiivi-
sesti aja osakkaiden etua tai ei tunne asunto-osakeyhtiölakia, niin 
valitkaa yhtiökokouksessa yhtiöllenne uusi hallitus. Hallituksen ko-
koonpanostakin voidaan yhtiökokouksessa äänestää.

: Voiko pelastussuunnitelman puuttumisesta tulla seuraamuk-
sia ja kenelle?

Käsittääkseni lähes sadan asukkaan taloyhtiössä tulisi olla päivitetty 
pelastussuunnitelma asukkaiden nähtävillä. Useammista pyynnöis-
täni huolimatta isännöitsijä ei sellaista ole toimittanut. Mitä voin 
huolestuneena asukkaana tehdä?

: Pelastuslaki edellyttää tapauksessanne pelastussuunnitelman 
laatimista. Pelastustoimesta annetun asetuksen mukaan pelas-

tussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tar-
vittavalla tavalla asukkaille. Mikäli yhtiönne ei ryhdy toimiin asiassa, 
kannattaa ilmoittaa asiasta pelastusviranomaisille, jotta he voivat tar-
vittaessa puuttua asiaan. Pelastuslain 105 § mukaan, joka laiminlyö 
laatia pelastussuunnitelman, voidaan alueen pelastusviranomaisen 
päätöksellä velvoittaa määräajassa oikaisemaan se, mitä on tehty tai 
lyöty laimin. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että 
tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

: Taloyhtiö hajoaa – kuka käskee korjaamaan?
Taloyhtiössämme ei enemmistön vastustaessa päästä tekemään 

tarvittavia peruskorjauksia (tehdään vasta kun paikat todella hajoa-
vat). Esim. kattoremontti piti tehdä kiireellisesti, mutta siirrettiin ha-
maan tulevaisuuteen viemäriremontin takia, koska putket hajosivat 
käsiin. Onko mitään tahoa, johon voi ottaa yhteyttä, joka velvoittaisi 
yhtiön tekemään korjaukset?

: Kannattaa tuoda osakkaille esille, millaista vahinkoa remontin 
siirtäminen voi aiheuttaa ja vaatia myös hallitusta antamaan 

asiasta osakkaille riittävä selvitys. Valitettavasti kuitenkin sama 
ongelma on useissa taloyhtiössä. Mikäli tilanne on niin paha, että 
asuntonne ei ole asumiskelpoinen, suosittelen kiireesti ottamaan 
yhteyttä rakennusvalvontaan ja terveysviranomaisiin, jotka voivat 
tarvittaessa sakon uhalla määrätä yhtiön ryhtyvän toimiin. Mikäli 
tilanne ei kuitenkaan ole näin paha, ei asiassa ole paljon tehtävissä.

JuriNet Oy on täyden palvelun valtakunnallinen, nuorekas ja osaa-
va lakitoimisto, joka tarjoaa One stop -periaatteella korkeatasoisia 
lakipalveluja niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille. Toimiston 
juristit ovat erikoistuneet asumis-, rakentamis- ja ympäristöoikeu-
teen. JuriNet noudattaa toiminnassa niitä arvoja, joita myös Asi-
anajajaliitto edellyttää asianajotoimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta ei saisi olla asiakkaalle este 
saada korkeatasoisia palveluja. Tämä pätee, on kyse liikejuridiikas-
ta tai yksityishenkilöiden asioista. Jokainen ansaitsee JuriNetin 
periaatteiden mukaan sellaisen juristin omassa asiassaan, jonka 
käyttämisestä ei aiheudu itselle kohtuuttomia kustannuksia, mut-
ta jonka osaaminen on vakuuttavaa.

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

Kysymyksiin vastasivat:

Juha Saarimäki
OTK, lakimies
JuriNet

Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet

Jemina Timonen
OTM, lakimies
JuriNet

: Vesivahinko – miten korjata ja kuka korvaa?
Meidän vuokratussa asunnossamme tapahtui vesivahinko keit-

tiössä. Vuokralainen huomasi, että parketti oli noussut ja kävellessä 
litisi. Huoltomies tuli paikalle, avasi roskiskaapin sokkelin ja se oli 
ihan märkä ja homeessa. Hän näytti, että viemäriputken alatiiviste 
oli siirtynyt paikaltaan. Isännöitsijän kommentti oli, että asukas-
han sitä vettä päästää. Kuivausfirma sanoi, että korjaukset kuulu-
vat taloyhtiölle, keittiön alakaapistot ja parketti. Hän totesi, että 
vakuutusyhtiöt yleensä rajaavat parketin, minkä korjaavat. Tilassa 
on yhtenäinen parketti keittiössä, olohuoneessa ja eteisessä. Miten 
se voidaan rajata? Siitähän tulee kirjava? Onko tosi, että emme voi 
vaatia koko parketin laittoa? Ja edelleen, eikös alakaapistot ovineen 
täydy korvata eikä vain sisäkaapistot.

: Vakuutusyhtiöiden korvauskäytäntö hieman poikkeaa toisis-
taan, koska vakuutuksen ehdoissa ja korvausrajoissa on eroja. 

Suosittelen, että perehdytte oman kotivakuutuksenne ehtoihin tai 
vakuutusyhtiön korvauspäätöksen perusteluihin. Sama pätee taloyh-
tiöllä olevaa vakuutusta. Minulla ei ole käytettävissäni näitä teidän 
ehtoja, joten pystyn vastaamaan vain yleisellä tasolla. Valitettavan 
usein koko huoneiston parkettia ei korvata, vaan ainoastaan vaurioi-
tuneen huoneen lattioiden vaihtaminen korvataan. Onko tapaukses-
sanne vuokralainen toiminut huolimattomasti ja onko hän korvaus-
velvollinen? Jossain tapauksissa vakuutus ei korvaa mitään, jos vuok-
ralaisen oma huolimaton menettely on aiheuttanut vesivahingon.

Lakikysymykset:
Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät Omataloyhtio.fistä. Voit 
esittää oman kysymyksesi www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu.
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Teksti: Matti Tornberg, Ideasampo Oy   Kuvat: Kingi OyMAINOS

Onnistunut kattoremontti 

C3-hyväksytyillä 
kiinnikkeillä

Rakentamisen laadun parantamiseksi tarvitaan nyt faktoja perustelemattomien väittämien sijaan.  
Jatkuvat rakentamisen laatuongelmat johtuvat osittain siitä, että joistakin rakennustuotteista annettu 
tieto on harhaanjohtavaa. Varsinkin ulkolaisilla rakennustuotteilla tämä on tavallista. CE-merkkiä  
käytetään väärin hyväksyntämerkkinä ja valmistajan ilmoittamia tuoteominaisuuksia parannellaan  
virheellisillä hyväksynnöillä Nokian Renkaiden ja Volkkarin tapaan. 

– Rakentamista koskeva lainsäädäntö sanoo selvästi, 
että rakennustuotteiden on oltava rakennuskohtee-
seen hyväksyttyjä ja rakennusta koskevaan ilmasto-

rasitukseen sopivia. Suomessa asuin-, teollisuus- ja toi-
mistorakentamisesta yli 80 % on ilmastorasitusluokassa 
C3, jolloin täällä käytettävien rakennustuotteiden tulee 
olla C3-ilmastorasitukseen hyväksyttyjä, Kingi Oy:n toi-
mitusjohtaja Jari Lehtola toteaa ja jatkaa:

– Teräsrakenteiden tärkeimmässä standardissa, SFS-
EN 1090-2+A1, sanotaan: ”Liittimien, kiinnittimien ja 
tiivisteellisten aluslaattojen tulee vastata korroosiokestä-
vyydeltään kiinnitettäviä kokoonpanoja”. Toisin sanoen 
C3-ilmastorasitukseen hyväksytty kattopelti pitää kiinnittää C3-hy-
väksytyllä kateruuvilla. Tämä ei ole siis suositus, vaan vaatimus, jonka 
tarkoituksena on taata rakennukselle hyvä kestävyys ja pitkä elinkaari. 
Kateruuvilla* tarkoitetaan hiiliteräksestä valmistettua, sähkösinkittyä 
ja maalattua peltikattojen ja -seinien kiinittämiseen käytettävää ruuvia.

Kateruuvitesti: vain yksi selvisi ruostumatta
HAMK:n Ohutlevykeskus testasi Suomessa myytävien kateruuvien kor-
roosiokestävyyttä. 1000 tunnin proheesiotestissä oli mukana kahdek-
san Suomessa yleisesti myytävää kateruuvia: ainoa virallisesti Suomessa 
C3-hyväksytty kolmikerrospinnoitettu KINGI® kateruuvi, sekä seitse-
män muuta kateruuvia, jotka kaikki ovat yksikerrosmaalattuja. Kaikki 
yksikerrosmaalatut kateruuvitkin ovat myyjiensä vakuutteluiden mu-
kaan ulkokäyttöön kelpaavia ja niitä myydään jopa C3-hyväksyttyinä.

Testitulos puhuu kuitenkin toista ruuvien kestävyydestä. Vain 
kolmikerrospinnoitettu KINGI® kateruuvi kesti ruostumatta yhtä 
pitkään kuin Ruukin Pural-kattopelti. Kaikki yksikerrosmaalatut ka-
teruuvit ruostuivat pilalle hyvin nopeasti.

Kotimainen Kingi® kateruuvi on hyväksytty  
ulkokäyttöön
– Kingi® on ainoa kateruuvi, jolle on Suomessa virallises-
ti myönnetty C3-hyväksyntä. Suomen Teräsrakenneyh-
distys on Ympäristöministeriön mandaatilla myöntänyt 
jo 2012 Kingi® kateruuville hyväksynnän C3-ilmastora-
situsluokkaan.

– Kingi® kateruuvin C3-hyväksyntä ja ruuvin hyvä 
korroosiokestävyys perustuvat Kingin innovaatioon ja 
sen patentoimaan kolmikerrospinnoitusmenetelmään. 
Patentin suojaaman yksinoikeuden ansiosta Kingi® ka-
teruuvi on todellakin ainoa kolmikerrospinnoitettu ka-

teruuvi, kertoo Jari Lehtola Kingi Oy:stä.

CE-merkki ei ole kateruuveille hyväksyntämerkki ulkokäyttöön
– Rakennustuotteen hyväksyntä Suomessa osoitetaan joko CE-mer-
killä tai suomalaisella kansallisella hyväksynnällä. On huomioitavaa, 
että nykyinen CE-merkki ei ole kateruuville riittävä hyväksyntämerkki 
ulkokäyttöön. Kateruuvien osalta CE-merkin käyttöä ei valvota aktii-
visesti. Tällä hetkellä kaikki Suomessa myytävät kateruuvit, joilla on 
CE-merkki, ovatkin hyväksyttyjä vain sisäkäyttöön (ilmastorasitus-
luokka C1), vaikka valmistajat muuta väittävätkin, valaisee Lehtola.

CE-merkintä mitätöi kansalliset hyväksynnät
Markkinoinnissa ei voi käyttää yhtä aikaa CE-merkkiä ja jotain kan-
sallista hyväksyntää. Rakennustuoteasetuksen EU 305/2011 mu-
kaan kansalliset hyväksynnät eivät päde, jos tuotteeseen on liitetty 
CE-merkki. Tuotteen suorituskyky, kuten korroosiokestävyys, arvioi-
daan CE-merkkiin liittyvän suoritustasoilmoituksen (DoP) mukaan.

Hamk:n tekemällä 1000 tunnin rasi-
tustestillä testattiin kateruuvien pitkä-
aikaiskestoa asennettuna kattopeltiin. 
Kattopellin Pural-pinnoitteen korroo-
siokäyttäytymisestä päätellen 1000 
tuntia vastasi yli 20 vuoden käyttöä 
Suomen ilmastossa. Vain Kingi® kate-
ruuvi selvisi ruostumatta koko testin 
loppuun asti. Taulukko on Kingi Oy:n 
laatima kooste Hamk Kateruuvitesti 
2016-20 -testiraportista.

Hamk:n testi todisti C3-hyväksytyn ja vanhojen kateruuvien todelliset kestävyydet:

Kattoremontin 
tilaajalla  
on oikeus 

tietää totuus 
katollensa  

tulevien  
tuotteiden  

kestävyydestä.
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Hyväksyntä ei sisältänyt korroosiotestausta
– Kateruuvitoimittajan esitteessä luvataan, että kateruuvin tekniset 
ominaisuudet on perusteellisesti testattu ruuvivalmistajan saaman 
eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ETA 10/0047 mukaan. Totuus 
on kuitenkin se, että yhdenkään kateruuvin valmistajan hankkima 
ETA ei sisällä kestävyydelle olennaista korroosiotestausta. Oikeassa 
kateruuvin ETA:ssa korroosiokestävyyden arviointi tehdään standar-
dien EN 1090-2+A1 ja EN 1993-1-3 perusteella. Näistä ensimmäinen 
edellyttää kateruuvilta kattopeltiä vastavaa korroosiokestävyyttä 
(kts. oheinen oleva kuva) ja jälkimmäinen puolestaan luokittelee ny-
kyiset CE-merkityt kateruuvit sisäkäyttöön sopiviksi (C1), valaisee 
Lehtola kateruuvien hyväksyntämenettelyä.

Hyväksynnän antanut testauslaitos ei ollutkaan valtuutettu
– Erään kateruuvin korroosiotesti on ruuvitoimittajan mukaan suo-
ritettu EOTA:n (European Organisation for Technical Approvals on 
järjestö, joka myöntää ETA:n) valtuuttamassa korroosiotestauslaitok-
sessa. Hyväksyntä on mitätön, sillä toimijan esittämä testauslaitos ei 
ole EOTA:n valtuuttama tutkimuslaitos, toteaa Lehtola.

C3-hyväksynnässä ei määritelty ilmastorasitusta
– Ja eräiden kateruuvien hyväksynnässä mainitun korroosiotesta-
uslaitoksen tuloksista kerrotaan, että testauslaitos olisi määritellyt 
kateruuvin ilmastorasitusluokan kokeen avulla. Saamamme tiedon 
mukaan ko. testauslaitos kiistää tämän jyrkästi, valaisee Lehtola.

Ruotsista hankituissa hyväksynnöissä hämäryyttä
- Erään ruuvitoimittajan mukaan ruotsalainen SP (Technical Research 
Institute of Sweden) on testannut ja myöntänyt tyyppihyväksynnän 
kateruuville EOTAn testilaitoksena. Totuus kuitenkin on, että esite-
tyllä ruotsalaisella tyyppihyväksynnällä ei ole mitään tekemistä EO-
TA:n kanssa. Päinvastoin, EOTAN tehtävänä on vähentää tarvetta 
maakohtaisille hyväksynnöille, kertoo Lehtola.

Totuus kestävyydestä kiinnostaa, jo yli 10 000 
peltikattoa KINGI® kateruuveilla

MAINOS

Kingi Oy:n toimitusjohtaja Jari Lehtola on ylpeä Suomen parhaasta kate-
ruuvitehtaasta ja Suomen ainoasta C3-hyväksytystä kateruuvista*.

Lisätietoja Kingin kotisivuilta: 
www.kingi.fi

Outoja piirteitä kateruuvien hyväksynnöissä.

Yksi maalikerros sinkityn ruuvin päällä ilman esikäsit-
telyä ja pohjamaalia näyttää testin jälkeen tältä.

Kolmikerrospinnoitus sinkityn ruuvin päällä näyttää 
testin jälkeen tältä.

Vanha kateruuvi VS Uusi KINGI®-kateruuvi

Patentoitu Durabl3™ 
-kolmikerrospinnoite

1. Tartuntakerros
2. Pohjamaali
3. Pintamaali

Muotoilu takaa riittävän 
pinnoitepaksuuden myös 
kulmissa

Yksi maalikerros sinkin päällä

1. Vain yksi pintamaalikerros

Ruuvin terävissä kulmissa 
maalikerros on ohuempi 

Sama korroosio-
kestävyys, kuin kolmi-
kerrospinnoitetulla 
kattopellillä 

Ei vastaa korroosio-
kestävyydeltään kolmi-
kerrospinnoitettua 
kattopeltiä 

C1

– Kattoremontin tilaajalla on oikeus tietää totuus katolle tulevien 
tuotteiden kestävyydestä. Avainasemassa on kattoremontin tekevä 
yritys, jonka on kyettävä osoittamaan asiakkaalleen käyttämiensä 
rakennustuotteiden kelpoisuus. Tuotuamme C3-hyväksytyn KINGI® 
kateruuvin markkinoille, totuus kateruuveista on alkanut kiinnos-
taa ja myöskin valjeta yhä useammille. Asiakkaat ovat alkaneet vaa-
tia katoilleen tuotteita, joiden kestävyys on aikuisten oikeasti lakien 
ja määräysten mukainen.

Oikeaan tietoon perustuvilla tuotteilla varmistetaan rakennus-
ten elinkaari ja turvallisuus, muistuttaa Jari Lehtola Kingi Oy:stä.
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Joudutko aina sammuttamaan valot perheenjäsenten jäljiltä? 
Ota käyttöön liiketunnistin, joka sytyttää ja sammuttaa valot 
automaattisesti! Tuote soveltuu erityisen hyvin tiloihin, joissa 

usein oleskellaan lyhyitä aikoja kerrallaan, kuten esimerkiksi kylpy-
huoneeseen ja wc-tiloihin sekä vaatehuoneisiin ja varastotiloihin. 

Mukavuuskytkin on liiketunnistimen ja perinteisen valokytkimen 
yhdistelmä, joka mahdollistaa monipuolisen käytön sekä kytkimenä, 
liiketunnistimena, että näiden yhdistelmänä. Voit itse valita tilaan 
sopivan käyttötavan.

Lisätietoja:
http://new.abb.com/low-voltage/fi/tuotteet/asennustuotteet/lii-
ke-lasnaolotunnistimet

Vaihda valokytkimen tilalle liiketunnistin

Danfoss on julkaissut kattavan valikoiman DEVI-sovellusop-
paita, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon juuri oikeanlai-
seen lämmitys- ja sulanapitoasennukseen. Sovellusoppaiden 

tarkoitus on helpottaa työtäsi ja säästää arvokasta aikaasi. Täten si-
nulla jää enemmän aikaa tuottavaan työhön.

DEVI -järjestelmiä on asennettu miljoonia ympäri maailman, kai-
kissa kuviteltavissa kokoonpanoissa. Kokemuksemme avulla pystym-
me antamaan sinulle käytännön neuvoja siitä, mitä komponentteja 
tarvitset päästäksesi parhaaseen lopputulokseen matalimmilla kus-
tannuksilla. Energiatehokkaasti, kestävästi ja laadusta tinkimättä.

Sovellusoppaat on laadittu yhdessä alan ammattilaisten kanssa 
ja Danfoss pyrkii niiden avulla vastaamaan kysymyksiin, joita säh-
köisen lattialämmityksen ja sulapitojärjestelmien suunnittelussa ja 
asennuksessa saattaa herätä. 

Sovellusopasvalikoima koostuu kahdeksasta erilaisiin lämmitys- ja 
sulanapitokohteisiin syventyvästä oppaasta; kattojen ja maa-alueiden 
jäätymissuojauksesta aina kylmävarastojen suojausjärjestelmiin. Su-
lanapitoratkaisujen lisäksi valikoimassa löytyy lattialämmitysjärjes-
telmien sovellusopas, joka pitää sisällään kaiken lattialämmitysjär-
jestelmien suunnittelusta, asennuksesta aina laajan 20 vuoden DEVI 
warranty -takuuseen. Yhdessä oppaassa käsitellään urheilukenttien 
lämmitystä, joka on Suomessa sääolosuhteissa hyvinkin yleistä peli-
kauden pidentämiseksi. DEVIltä löytyy ratkaisut myös kotitalouden 
kuuman veden lämpötilan ylläpitojärjestelmiin. 

Lataa oppaat itsellesi:
Osoitteesta www.devi.fi saat käsiisi loistavat työkalut tuleviinkin 
lämmitysasennuksiin.

Me kerromme kuinka se tehdään parhaiten – 
DEVI-sovellusoppaat nyt ladattavissa!

P
Kunnostatteko piha-alueita tänä kesänä? Sähköistyksen paran-

nuksella vanhankin taloyhtiön taso saadaan nostettua tämän 
päivän vaatimustasolle.

Asukkaat ovat tyytyväisiä, yhtiöstä tulee kiinnostavampi ja asun-
tojen arvo nousee. Näin kertovat isännöitsijät ja kiinteistövälittäjät, 
jotka jatkuvasti kohtaavat pihan käyttöä ja yhteisöllisyyden lisäämis-
tä koskevia kysymyksiä.

Kulkuväylien, autopaikkojen, lasten leikkialueen, grillauspaikan ja 
roskakatoksen tarpeet valaisimille, pistorasioille, sähköauton latauk-
selle ja lämmittimille kannattaa käydä läpi jo kunnostuksen suunnit-
teluvaiheessa yhdessä paikallisen sähköurakoitsijan kanssa. Hänet 
löydät helpoiten osoitteesta www.löydäsähkömies.fi.

Sähkömies helposti:
www.löydäsähkömies.fi

Sähkömies mukaan piharemonttiin

Rakentaja.fin uusi palve-
lu, Mökille.com kokoaa 
yhteen vinkit ja ideat va-

paa-ajan asunnon remontoin-
tiin, hankintaan ja ylläpitoon 
liittyen. Se on monipuolinen 
tietopaketti mökinomistajille, 
mökin rakentajille ja mökkei-
lystä kiinnostuneille.  Mökille.
com toimii asiantuntijana kai-
kissa vapaa-ajan asumisen ky-
symyksissä.

Tutustu:
www.mokille.com

Mökille.com – vapaa-ajan asumisen asiantuntija
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Lattiakaivotkin ovat osa sisustusta. Kylpyhuoneissa näkyy nyt 
luonnonmateriaaleja, kuten puuta, marmoria ja liuskekiviä. 
Myös hanoja on nykyisin saatavana monissa eri väreissä. Tämä 

on lisännyt sävyltään muuhun sisustukseen sopivien lattiakaivojen 
kysyntää.

Unidrainin värilliset lattiakaivot ovat vastaus suunnittelijoiden, 
rakennuttajien ja asukkaiden toiveisiin. Uusi mallisto on nimeltään 
HighLine Colour.

– Värivaihtoehdot tuovat kylpyhuoneen sisustukseen paljon uusia 
mahdollisuuksia. Messinki ja kupari sopivat lämpimään ja luonnol-
liseen tyyliin, kun taas kylmä kiillotettu teräs ja mattamusta sopivat 
minimalistiseen tyyliin. Arkkitehdit pyrkivät jatkuvasti haistelemaan 
uusia trendejä ja tyylejä. Nyt heillä on mahdollisuus suunnitella kyl-
pyhuone, jossa kaikki palaset sopivat täydellisesti yhteen, Unidrain 
Oy:n toimitusjohtaja Thomas Granberg sanoo.

Lisätietoja:
www.unidrain.fi

Gyproc avasi ovensa kansalle

Ovella Systems Oy on tuonut markkinoille lukitustangon, jolla 
voidaan ratkaista useita säilytysongelmia oikeaan paikkaan 
suunniteltuna.

Teräsrakenteinen lukitustanko asennetaan seinään kahdella eril-
lisellä putken seinätuella esim 800–1000 mm:n korkeuteen. Tangon 
vakioväri on harmaa ja seinätukien musta. Tanko on jatkettavissa tu-
kien avulla rajattomasti seinän pituuden mukaisesti. 

2000 mm:n pituiseen terästankoon voidaan lukita lastenvaunut 
(3 kpl) tai  polkupyörät (2 kpl) niiden koosta riippuen. 

Ratkaisulla voidaan hyödyntää kapeat tilat ja käytävät. Se on mu-
kava ja helppokäyttöinen. Tanko toimitetaan ainoastaan projekteihin.

Lisäinfo: 
ovella@ovella.fi,  www.ovella.fi.

ovella® LVV-tanko:  
lukitustanko lastenvaunuille, pyörille ym.

Kirkkonummella vietettiin aurinkoista kevätpäivää 6.5., kun 
Gyproc avasi porttinsa ja kutsui sisään noin 800 lähiseudun 
vierailijaa. Ihmisille tarjottiin mahdollisuus tutustua Gyprocin 

tehtaan toimintaan ja kipsilevyn valmistukseen sekä itse yrityksen 
45-vuotiseen taipaleeseen. Perheen pienimmille järjestettiin moni-
puolista tekemistä aina aarteenmetsästyksestä kipsivalantaan asti 
sekä tilaisuus kiivetä tehtaan pihalle parkkeerattujen suurempien 
ajoneuvojen puikkojen taakse. Ja mikä tapahtuma olisikaan ilman 
ilmaisia ilmapalloja?

Keskelle tehtaan parkkipaikkaa oli pystytetty teltta, minkä suojassa 
sijaitsi Duudsoneista tutun Jarpin isännöimä päälava. Siellä päivän ku-
luessa Gyprocin omat asiantuntijat, Jarpin juontamana, esittelivät vie-
railevalle kansalle taitojaan kahdessa eri työnäytöksessä. Koko tapah-
tuman kruunasi Arttu Wiskarin akustinen keikka.

Unidrainin linjalattiakaivo nyt värillisenä

Eco on itsenäinen, elektroninen termostaatti, jota voi voi käyttää 
kuten perinteistä termostaattia käsipyörästä säätämällä tai jos 
haluaa käyttää ajastustoimintaa, se on helppo tehdä älypuheli-

men ja bluetooth-yhteyden välityksellä. Econ edistyksellisiä ominai-
suuksia ovat mm. suuri digitaalinen lämpötilanäyttö, tarkka säätö, 
ajastusmahdollisuus kalenteritoiminnolla, venttiilin jumiutumisen 
estotoiminto,  min/max lämpötilan rajoitus, tuuletustoiminto, mu-
kautuva oppimistoiminto, ilmainen apps: Danfoss Eco (Android/iOS) 
ja intuitiivinen käyttöliittymä.

Eco on helppo ja nopea asentaa. Pakkauksessa on sovittimet kaik-
kia Danfossin ja useimpia muiden venttiilivalmistajien valmistamia 
patteriventtiilejä varten.

Danfoss Eco lisää mukavuutta, tuo merkittäviä energiansäästöjä 
ja helpottaa lämpötilan hallintaa. 

Lisätietoja: 
smartheating.danfoss.fi.

Uuden sukupolven 
Danfoss Eco patteri-
termostaatti tuo  
lämpötilan  
hallittavuuden  
uudelle tasolle!
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Tilaa tuote-esitteitä veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Yhteystiedot
Nimi

_________________________________________________________________

Katuosoite

_________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

_________________________________________________________________

Sähköposti

_________________________________________________________________

Puhelin

_________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

_________________________________________________________________

Tilaaminen on veloituksetonta. Voit tilata myös www.omataloyhtio.fi/
esitepalvelu. Toimitukset vain Suomeen.

 Kyllä, haluan myös ilmaisen Omataloyhtiö.fi-verkkolehden.

LVI
 Kerrostalosaneeraus (Uponor)
 Käyttövesiremontti pientaloon (Uponor)
 Uponor-ilmanvaihtojärjestelmä
 Hyvä ilma – sisälläkin (Vallox)
Keittiökalusteet
 Petra-keittiöt
 A la Carte-keittiöt
 Putkiremontti on täydellinen hetki keittiön uusimiselle 
 (Keittiömaailma)
Julkisivut ja vesikatto
 Ruukin Kattopaketti kattoremonttiin
 Lumon parvekelasi
 Uusi parvekejulkisivu
 Ormax – Suomen suosituin katto
Lämmitys
 Kohti energiatehokasta lämmönkäyttöä (Fortum Optimi)
 Maalämpöpumput rivi- ja kerrostaloihin (IVT)
 NIBE kiinteistölämpöpumput
 Bosch-lämpöpumput
Tekniikka ja varusteet
 ABB Asennuskalusteet ja kodin ohjaus
 Kikka-lauteet – täydelliset taloyhtiölle
 Ovella säilytysratkaisut
Vakuutukset ja lakipalvelut
 Vakuuta vaivatta Eterassa – Kotitalous työnantajana
 Suhteet solmussa taloyhtiössä? (JuriNet lakipalvelut)

Kiinnostuitko? 

Lue lisää!
Tilaa ilmainen verkkolehti. Verkkolehden avulla pysyt aina ajan 
tasalla taloyhtiötä koskevissa asioissa. Verkkolehtemme yksi lue-
tuimpia artikkelisarjoja on ” Viikon Kysymys”, jossa käsittelemme 
jäseniltämme saapuneita lakikysymyksiä vastauksineen. 

Tilaa osoitteesta www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

Ensimmäinen Omataloyhtiö.fi-lehtesi?
Haluaisitko tämän lehden myös jatkossa veloituksetta 
ja kotiin kannettuna kolme kertaa vuodessa? Tilaa lehti 
osoitteesta www.omataloyhtio.fi/lehti
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Kääntyvät Kikka-lauderungot
helpottavat arkea  
taloyhtiössä

Taloyhtiön sauna on ahkerassa käytössä ja se joutuukin kovalle rasitukselle viikos-
ta toiseen. Taloyhtiön saunalta vaaditaan kestävyyttä, mukavuutta ja helppohoitoi-
suutta. Seinälle nousevat Kikka-lauderungot täyttävät kaikki nämä vaatimukset.

Kun taloyhtiöönne hankitaan lauteet, valitkaa Kikka-lauderungot:
• Siivous on helppoa.
• Kääntyvät mekanismit saa eri mallisiin lauteisiin.
• Rungot anodisoitua alumiinia. Ruostumattomuustakuu.
• Askelmat madalletut tai korotetut.
• Toimitamme pelkät lauderungot tai täydellisen laudepaketin!

   www.koskenmetalli.fi



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

Huomisen energiaratkaisuja.

Haluamme tarjota 
erinomaista asiakaspalvelua
ja kahdeksan kymmenestä (8/10) 
asiakkaastamme onkin niin 
tyytyväisiä, että haluaa 
suositella meitä 
muillekin.

Loiste yritysmyynti palvelee 
puhelimitse ma-pe klo 8-20, puh. 0800 9 2100 (maksuton)
sähköpostilla yrityspalvelu@loiste.fi 
www.loiste.fi

 

ENEMMÄN KUIN ENERGIAA

Tervetuloa asiakkaaksemme!


