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— 
ABB-Welcome-ovipuhelimet
Laadukas valinta taloyhtiöön

ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä soveltuu kaikenlaisiin rakennuksiin. 
Tuotteet on suunniteltu kestämään Suomen sääolosuhteet ja ilkivaltaa 
(suojausluokka IK07). ABB-Welcome on kustannustehokas ratkaisu myös 
saneeraukseen: Vanha soittokellojärjestelmä voidaan modernisoida nyky-
aikaiseksi ovipuhelinjärjestelmäksi hyödyntämällä vanhaa kaapelointia. 
Lue lisää: abb.fi/asennustuotteet
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Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin vuosi toisensa jälkeen tode-
ta, että taas lumet on läjitetty siten, ettei autotalliin pääse, 
tai että lumilapion varsi on katkennut, varoitus- ja auraus-

kepit ovat hukassa ja hiekoitussepelikin puuttuu. Huoltoyhtiön ja 
isännöitsijän tulisi yhdessä varmistaa, että tarvittavat välineet ovat 
kunnossa ja käytännöt selvillä kaikille osapuolille, mutta yhtä lail-
la osakkaiden tulisi ilmoittaa havaitsemistaan puutteista sovitusti 
eteenpäin. Ei siis ruveta osoittelemaan ketään sormella; nyt on aika 
laittaa asiat kuntoon.

Miten taloyhtiössä tulee varautua talven tuloon? Voisiko jostain 
huolehtia talkootyönä yhteisvastuullisesti, tai onko jotain, mikä ei 
viime talvena toiminut ja tulisi nyt ottaa huomioon? Kuka vastaa 
liukkauden torjunnasta, lumitilanteen seurannasta ja mahdollisesta 
lumen tiputuksesta katolta? Onhan kiinteistön talvikunnossapidosta 
huolehdittu ja sopimukset näiden osalta kunnossa? Vaikka talvikun-
nossapito olisikin ulkoistettu, voi osakas joskus joutua tarttumaan 
lumilapioon, sillä esimerkiksi lumimyräkän jälkeen ei nopeinkaan 
huoltomies ehdi heti joka paikkaan. Vaikka lumitilanteen tarkkai-
leminen olisi selkeästi siirretty huoltoyhtiölle, tulee taloyhtiön kui-
tenkin valvoa, että sopimuskumppani toimii sopimuksen mukaises-
ti. Sopimuksesta huolimatta ensisijainen vastuu kiinteistön turval-
lisuudesta on taloyhtiöllä.

Myös valaistus on tärkeä asia talvella. Onhan taloyhtiössänne va-
laistuksesta huolehdittu niin, että kiinteistöllä on turvallista kulkea? 

Yhteisten tilojen valaistuksen tulee olla kunnossa ja riittävää. Hyvä 
valaistus ennalta ehkäisee rikoksia ja vaikuttaa asukkaiden turval-
lisuuden tunteeseen. Asumisviihtyvyyteen voidaan merkittävästi 
vaikuttaa jo pienellä rahallisella panostuksella valaistukseen. Myös 
muu sähköistys, kuten autojen lämpöpistoketolppien toimivuus, tu-
lee tarkastaa ennen talvea.

Sään ääri-ilmiöt tulevat edelleen lisääntymään. Ilmastonmuutos 
saattaa voimistaa myrskyjen vaikutusta. Edellä mainittujen toimien 
tarkoitus on osaltaan taata asukkaille turvallinen asuinympäristö olo-
suhteista huolimatta. On varmistettava, että hälytysajoneuvot pää-
sevät kiinteistölle kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastussuunnitelma 
kannattaa tarkastaa ja päivittää – ja toimiihan kaikkien palovaroitin?

Kiinteistöihin kohdistuvista riskeistä yleisimpiä ovat palo-, vuo-
to-, kosteus- ja murtoriskit. Taloyhtiössä sattuviin vahinkoihin voi-
daan varautua erilaisilla vakuutuksilla. Tämän lehden sivulta 6 voit 
lukea lisää aiheesta ja siitä, mitä taloyhtiön kiinteistövakuutus voi 
korvata. Oman taloyhtiön vakuutusten laajuuden voi tarkastaa isän-
nöitsijältä. Muistathan silti, että hyväkään vakuutusturva ei tee au-
tuaaksi eikä lisää asumisen laatua samalla tavalla kuin esimerkiksi 
edellä mainitut konkreettiset toimenpiteet. Turvallisia talvipäiviä – 
jokaiselle jokaiseen taloyhtiöön.

Heidi Uusitalo,
päätoimittaja

”Katkennut lumilapio ja muita talven ihmeitä”

ääkirjoitusP

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

Elämäni varrella olen asunut todella 
monella paikkakunnalla sekä oma-
koti-, rivi- että kerrostaloissa. Pa-

ritalo ja luhtitalo ovat vielä kokematta. 
Työurani olen tehnyt asumiseen liitty-
vissä tehtävissä ja asuminen ja ympäris-
tö kiinnostavat minua monestakin nä-
kökulmasta.

Nyt ARAn virkamiehenä korjausavus-
tuksista vastaavana olen miettinyt men-
neitä vuosia ja asumismuotojani. Mieleeni 
tulee eräs taloyhtiö, jonka asukkaista val-
taosa oli 60–75-vuotiaita. Kolmekerrok-
sisessa talossa ei ollut tietenkään hissiä. 
Huomasin, että toisille portaiden nouse-
minen oli vaivalloista, jopa ensimmäiseen 
kerrokseen pääseminen oli työlästä, pu-
humattakaan kolmanteen. Osa asukkais-
ta joutuikin muuttamaan pois kotoaan 
joko hissitaloon tai palvelutaloon, koska 
tuossa talossa maan tasalla ei ollut asuntoja vaan kaikkiin asuntoi-
hin oli vähintään muutaman rapun matka. Itsekin pinnistelin joskus 
viikon ruokaostosten kanssa kolmanteen kerrokseen, vaikka olin 
keski-ikäinen, hyväkuntoinen nainen. Ehkä vähän lisää kuntosali-
harjoittelua olisi auttanut asiaa! Mutta tuolloin päätin, että seuraa-
va kerrostalokotini olisi talossa, jossa on hissi.

Jotkut talosta muuttoa tehneet asukkaat olivat kovin surullisia, 
koska olivat hyvin kiintyneitä kotiinsa ja mukavaan ympäristöön – 
toisilla oli myös hyviä kavereita lähitaloissa. Tuolloin mietin itsekin, 
että miten kannattaisi varautua tulevaisuuteensa – ettei tarvitsisi 
välttämättä muuttaa, jos ei siltä tunnu.

Mitä voisi tehdä, jotta ikääntyneet asukkaat voisivat jatkaa asu-
mistaan kotonaan mahdollisesti elämänsä loppuun saakka? Tärkein 
asia on saada taloon hissi! Taloyhtiöön voi rakennuttaa hissin ja tehdä 
hissin lisäksi myös kaikki sellaiset korjaukset, joita tarvitaan, jotta jo-
kainen pääsee kotiinsa esteettömästi. Hissin rakentamiseen saa jopa 
ARAsta avustusta 45 % rakennuskustannuksista, samoin korjauksiin, 
jotka tekevät sisäänkäynnistä esteettömän. Kun remonttia näin avo-
kätisesti avustetaan, on ehdottomasti järkevää rakennuttaa hissi!

Myös monet kunnat myöntävät hissiavustuksia ARAn avustuksen 
lisäksi, joten taloyhtiön osakkaiden maksettavaksi jäävä osuus hissin 
kustannuksista ei ole kovin suuri verrattuna siihen, että he joutuisi-
vat rahoittamaan koko hissiprojektin. Jotta meidän taloyhtiön olisi 
saanut esteettömäksi, olisi hissin rakentamisen lisäksi pitänyt teh-
dä automaattisesti avautuvat ulko-ovet ja rakentaa muutaman rapun 
osuuteen joko luiska tai lavahissi. Ehkä sisäänkäynnin valaistustakin 
olisi ollut hyvä parantaa.

Mutta miten olisin saanut asian vietyä eteenpäin taloyhtiössä? 
Oletan, että ehdotukseni hissin rakentamisesta olisi tyrmätty taloyh-
tiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Ensinnä siksi, että muitakin 
remontteja oli tulossa. Toiseksi olisi esitetty väite: miten muka mei-
dän taloon voisi rakentaa hissin? Eihän rappukäytävään mahdu mi-
tenkään hissiä ja jos rappukäytävästä ottaa tilaa pois, eivät asukkaat 

mahdu kunnolla kulkemaan eikä pelastus-
työntekijät ainakaan mahtuisi kantamaan 
paareja rappuja pitkin. Totta: ahtaaksi tila 
kyllä olisi käynyt!

Nyt kun olen työskennellyt korjausa-
vustusten parissa, olen nähnyt, miten 
hissiyhtiöt löytävät ratkaisun ja hissille 
sopivan sijoituspaikan mitä erilaisimpiin 
taloihin ja tiloihin jokaiseen taloyhtiöön! 
Hissin voi jopa sijoittaa talon ulkopuolel-
le, ja ratkaisut näyttävät ulkoa päin to-
della hyviltä. Hissin rakentajat arvioivat 
usein samalla, mitä muita toimenpiteitä 
vaaditaan, jotta asukkaat pääsevät esteet-
tömästi esimerkiksi rollaattorilla sisään 
hissiin. Tämän arvioinnin voi tehdä myös 
isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja ARAn verkkosivuilla olevalla 
mobiilisovelluksella.

Mitä taloyhtiön muihin remontteihin 
tulee, oma näkemykseni on, että kaikki remontit on järkevää sijoit-
taa samaan yhteyteen ja samaan lainaan. Lisäksi, olen varma, että 
asukkaiden myydessä asuntonsa, saavat he paremman hinnan kun 
hissi- ja esteettömyysremontti on tehty. On myös järkevää tehdä ta-
loyhtiön muutkin remontit ajallaan. Pohdin myös, miten järkevää 
vierekkäin olevien taloyhtiöiden olisi fuusioitua. Näin esimerkiksi 
suurissa korjauksissa tarjouksia voisi mahdollisesti saada enemmän 
ja tarjoukset voisivat olisivat edullisempia. 

Mirja Suopanki
yksikönpäällikkö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Esteettömässä talossa  
on huoletonta asua

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopoli-
tiikan toimeenpanosta. ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan. 
ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia 
sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen 
kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja 
tuottaa alan tietopalvelua.
ARA on asumisen asiantunteva kumppani, kehittäjä ja uudistaja, joka edistää 
ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Periaatteena on: 
jokaisella on oikeus hyvään asumiseen.

Lisätietoa:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää talo-
yhtiöille hissi- ja esteettömyysavustuksia sekä sähköautojen 
latausinfra-avustusta. Lisäksi ARA myöntää ikääntyneiden ja 
vammaisten korjausavustuksia asuntojen korjaamiseen. Talo-
yhtiöissä ikääntyneet ja vammaiset voivat saada avustusta osak-
kaan vastuulla oleviin korjaustoimenpiteisiin. Tarkemmat tiedot 
löytyvät ARAn verkkosivuilta www.ara.fi.
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Teksti: Titta Strömberg   Kuvat: Jarno Kylmänen

On tärkeää, että taloyhtiön vakuutukset ovat ajan tasalla. Kiin-
teistön vakuutusten lisäksi taloyhtiöissä tulee huomioida 
myös mahdolliset tapaturma-, työeläke- ja vastuuvakuutuk-

set, mikäli ne ovat tarpeen.
Taloyhtiön vakuutusten laajuus vaihtelee aina taloyhtiöittäin. 

Oman taloyhtiönsä vakuutusten laajuuden saa tarkastettua isän-
nöitsijältä niin halutessaan.

Vakuutuksia löytyy eri nimillä ja erilaisilla rajaavilla ehdoilla eri 
vakuutusyhtiöistä. Esimerkiksi LähiTapiolalla on selkeä vakuutusko-
konaisuus, joka kattaa kiinteistölle ominaiset omaisuus-, keskeytys-, 
vastuu- ja oikeusturvariskit. Kiinteistön vastuuvakuus korvaa ulko-
puolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista kiinteistön 
omistaja on vastuussa. Yhtiöjohdon vastuuvakuutus korvaa yhtiölle, 
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutuneita varallisuusva-
hinkoja, joista hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja (isännöitsijä) on 
vastuussa. Myös yhtiökokouksen ulkopuolinen puheenjohtaja kuu-
luu vakuutuksen piiriin. Kiinteistön oikeusturvavakuutus sitä vastoin 
korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja 
riita- ja hakemusasioissa, jotka koskevat 
kiinteistön omistusta, hallintaa, hoitoa ja 
käyttöä. Lisäksi osakkeenomistaja, joka 
vuokraa asuntoaan voi hankkia kattavan 
turvan Huoneistoturva-vakuutuksella.

 – LähiTapiolan Kiinteistövakuutuksen laajaan turvatasoon voi-
daan liittää lisäksi vakuutus äkillisten ja ennalta arvaamattomien 
vahinkojen varalta (All Risk-laajennus). Tällöin vakuutuksesta kor-
vataan myös sellaisia äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja, 
joita ei muuten korvattaisi. Huomioitavaa on, että yleensä tätä laa-
jinta tasoa ei ole mahdollista saada esimerkiksi yhtiöihin, joissa ei 
ole putkistoja uusittu, kertoo asiakkuuspäällikkö Seija Ristolainen 
LähiTapiola Satakunnasta.

Kiinteistövakuutuksen ja kotivakuutuksen erot
Kiinteistövakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen 
äkillisen ja ennalta arvaamattoman ehtojen mukaisen vahingon. Täl-
laisia vahinkoja ovat esimerkiksi tulipalo, putkivuoto, viemäritukos, 
ilkivalta, myrskyvahinko ja vastuuvahingot. Kiinteistövakuutuksesta 
ei kuitenkaan korvata ilman All Risk-laajennusta asukkaiden tuotta-

muksellisia vahinkoja. Rakennus-, suunnittelu- ja asennusvirheitä ei 
korvata kiinteistövakuutuksesta vaan ne korvataan rakennus-ja asen-
nustyövakuutuksesta, jonka ottaa työn suorittava rakennusurakoit-
sija. Myöskään asukkaan irtaimisto ei kuulu kiinteistövakuutuksen 
korvauspiiriin, vaan se on vakuutettava erikseen kotivakuutuksella.

Kotivakuutus on usein yhdistelmä kodin irtaimen omaisuusva-
kuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta. Ko-
tivakuutuksissa tarjolla on hyvin erilaisia tuotteita pelkästä palova-
kuutuksesta hyvinkin laajaan turvakokonaisuuteen.

Vahingon sattuessa
Taloyhtiön ja osakkaan kesken vakuutusasiat tulevat yleisimmin esil-
le erilaisten vahinkojen korvaustilanteiden yhteydessä. Onkin tär-
keää huolehtia myös omasta kotivakuutuksestaan, sillä taloyhtiön 
vakuutukset eivät tee asukkaiden kotivakuutuksia tarpeettomiksi.
Korjausvastuuseen ei vaikuta se, minkälaisia vakuutuksia yhtiöllä tai 
osakkeenomistajalla on. Kiinteistön täysarvovakuutuksen ja kotiva-

kuutuksen korvauspiirit eivät täysin vas-
taa asunto-osakeyhtiölain mukaista kor-
jaus- ja kunnossapitovastuun jakoa yhtiön 
ja osakkaan välillä. Kiinteistövakuutuksen 
korvauspiiri on eräiltä osin laajempi kuin 
asunto-osakeyhtiön korjausvastuun piiri. 

Molempien vakuutusten ehdot poikkeavat osin toisistaan eri vakuu-
tusyhtiöissä. Mitä sitten tulee tehdä, mikäli vahinko sattuu?

 – Vahinkotilanteessa tulee ensimmäiseksi yleensä selvitettäväk-
si se, korvaako yhtiön tai osakkeenomistajan vakuutus vahingon, 
Seija sanoo.

Jos kiinteistössä tapahtuu esimerkiksi tulipalo tai putkivuoto, syn-
tyy usein vahinkoa myös asukkaiden irtaimistolle. Lisäksi asukkail-
le voi syntyä muita kuluja, kuten ylimääräisiä kustannuksia muual-
la asumisesta tai varastointikustannuksia ja taloudellisia menetyk-
siä. Tällöin korvausta haetaan asukkaan omasta kotivakuutuksesta.
On myös tärkeää muistaa, että asukas voi joutua vastuuseen kiinteis-
tölle aiheuttamistaan vahingoista. Mikäli asukas aiheuttaa huolimat-
tomuudellaan vahinkoa kiinteistön rakenteille, taloyhtiö voi vaatia 
korvauksia asukkaalta. Asukas voi puolestaan hakea korvausta ko-
tivakuutuksensa mahdollisesta vastuuvakuutusosasta.

Kiinteistölle ja irtaimistolle on 

omat vakuutuksensa

”Taloyhtiö vakuuttaa “itsensä”  
ja asukkaat vastaavat oman  

irtaimistonsa vakuutusturvasta.”

Omakotitalossa ja taloyhtiössä asuvan vakuutuksissa on oleellinen ero. 
Omassa omakotitalokiinteistössään asuva vakuuttaa sekä rakennukset 
että irtaimiston. Osakeyhtiössä asuttaessa taloyhtiö sitä vastoin vakuut-
taa kiinteistön ja asukas kotivakuutuksen myötä irtaimiston kiinteistön 
sisällä.

Opastus
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Yleisesti ottaen rakennuksen rakennusvuosi ja putkiston ikä/uu-
simisvuosi vaikuttavat vuotovahinkoriskiin. Mikäli rakennuksen 
ikä on alle 25 vuotta, oikeuttaa se alennukseen vuotovahinkova-
kuutuksen vakuutusmaksusta. Alennus on täysimääräinen uudel-
la rakennuksella. Alennusprosentti pienenee vuosittain vakuutus-
kauden vaihtuessa. Alennus vaikuttaa siis vakuutusmaksuun sii-
hen saakka, kun rakennuksen ikä saavuttaa 25 vuotta. Mikäli tätä 
vanhemman rakennuksen vesi- ja viemäriputkisto on uusittu, saa 
myös vastaavan alennuksen vakuutuksesta. Tällöin putkiston iän 
laskenta alkaa uusimispäivästä.

On myös huomioitavaa, että kun putkiston ikä ylittää 15 vuot-
ta vuotovahingon tai laiterikon tapahtuessa, tehdään putkiston 
tai laitteen ikään liittyvä ikävähennys vuotovahingon määrästä. 
Ikävähennysprosentti saadaan laskemalla yhteen 10 % perusvä-
hennys sekä 2 % jokaista 15 vuotta ylittänyttä vahingon tapah-
tuma-ajankohtaan mennessä päättynyttä täyttä kalenterivuotta 
kohden. Ikävähennysprosentti voi kuitenkin olla enimmillään 60 
%. Vähennykset tehdään myös vian etsimisestä sekä rakenteiden 
avaamisesta ja sulkemisesta.

ESIMERKKI: Asuinrakennuksen vesijohtoputkisto rikkoutuu ja 
putkistosta vuotanut vesi aiheuttaa rakennukselle 30 000 euron 
vahingon. Kun rakennuksen ikä on 50 vuotta, mutta siihen on 

Esimerkiksi as.oy Remontti-Mallinnus maksaa tällä hetkellä Kiinteistövakuutusta 
talotekniikan rikkoutumisvakuutuksen kera 1453,49 euroa. Kun putkiremontti on 
saatu tehtyä, laskisi LähiTapiolassa myös vakuutuksen hinta. Tämän jälkeen va-
kuutuksen hinta olisi 857,93 €.

tehty täydellinen putkiremontti 9 vuotta sitten, vuotovahingosta 
ei tehdä ikävähennystä.

Mikäli putkiremonttia ei olisi tehty, ikävähennys vuotovahoin-
gon korjauskustannuksista olisi ollut 60 % (10 + 35 x 2=80 % > 60 
%) eli korvauksen määrä olisi ollut 12 000 € vähennettynä oma-
vastuun määrällä.

Putkiremontti vaikuttaa vakuutuksen hintaan

On tärkeää muistaa tarkistaa ehdot vakuutuspapereista tai omalta va-
kuutusedustajalta jo ennen kuin vahinko on sattunut.
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Opastus

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 3: Ulkopuoliset remontit

Projektipäällikkö varmistaa hankkeen sujuvan toteutumisen
As.oy Remontti- Mallinnuksen julkisivujen ja vesikaton korjaus on 
laaja hanke, minkä vuoksi kohteeseen päätetään palkata projektipääl-
likkö, jota monesti kutsutaan myös rakennuttajakonsultiksi. Projek-
tipäällikkö toimii hankkeen vetäjänä sekä yhteyskanavana ja varmis-
taa hankeen sujuvan ja laadukkaan toteutumisen. Projektipäällikkö 
toimii hankkeessa sen aloituksesta takuuajan päättymiseen asti.

Hankesuunnittelussa valmistellaan hankkeen toteutustapaa
Esiselvityksiä ja kuntotutkimuksia seuraava vaihe hankkeessa on 
hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa laaditaan tutkimus- ja esi-
selvitysten tulosten perusteella hankkeelle raamit, joissa otetaan 
huomioon hankkeen laajuus ja toteutustavat.

Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan luonnostella erilaisia toteu-
tustapoja, mm. julkisivumateriaalien osalta, sekä samalla karkeasti 
arvioida erilaisten toteutusratkaisujen vaikutusta hankkeen kustan-
nuksiin. Kun hankkeen kokonaiskäsitys on muodostunut, saadaan 
hankkeen kustannukset myös arvioitua.

Hankesuunnitteluvaiheen päättyessä As.oy Remontti-Mallinnuk-
sen julkisivu- ja vesikattohankkeen toteutustapa ja kustannusarvio 
on lyöty lukkoon. Yhtiössä on päädytty niin sanottuun raskaaseen 
julkisivuremonttiin, jossa uusitaan julkisivut kokonaisuudessaan.

Julkisivun eristeet uusitaan ja eristepaksuutta kasvatetaan ener-
giansäästömielessä. Julkisivun pintarakenne uusitaan tuulettuvana 
levyrakenteena ja ikkunat vaihdetaan uusiin puualumiini-ikkunoihin, 
jotka varustetaan korvausilmaventtilein. Parvekkeille ja sokkelira-
kenteille tehdään betonikorjauksia ja parvekelaatat vedeneristetään. 
Vanhat kaiderakenteet puretaan ja uusitaan alumiinikaiteilla sekä 
parvekelasituksella. Vesikaton vanhat eristemateriaalit ja katemate-
riaalit poistetaan kokonaisuudessaan ja korvataan uusilla. Vesikaton 
eristepaksuutta kasvatetaan korjaustyön yhteydessä.

Toteutussuunnittelulla pohja hankkeen sujuvaan toteutukseen
Hankesuunnittuvaiheesta suunnittelutyö etenee toteutussuunnit-
teluvaiheeseen. Toteutussuunnitelmat toimivat rakennusvaiheen 
suunnitelmina, ja niiden avulla hanke voidaan asettaa urakkakilpai-
lutukseen. Toteutussuunnitteluvaiheessa hyödynnetään usein mo-
nien eri alojen suunnittelijoita aina maisema-arkkitehdista sähkö-
suunnittelijaan. Hankkeen pääsuunnittelija varmistaa suunnitelmien 
yhteensovituksen ja vastaa tarvittavan rakennusluvan hakemisesta 
kunnan rakennusvalvonnasta.

Toteutusvaiheen suunnittelussa projektipäällikön tehtävänä on 
varmistaa, että hanke täyttää tilaajan taloudelliset, laadulliset sekä 
ajalliset tavoitteet. Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitelmista on 
tärkeää saada mahdollisimman selkeät ja kattavat, jotta rakentamis-
vaiheessa mahdolliset yllätykset voidaan välttää.

Toteutussuunnitteluvaiheessa taloyhtiö nimeää myös Valtioneu-
voston asetuksen velvoittaman turvallisuuskoordinaattorin hoita-
maan rakennuttajan vastuulle kuuluvia työturvallisuusvelvoitteita. 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät jatkuvat aina rakennusurakan 
loppuun asti.

Hankkeen kilpailuttamisessa tuodaan urakoitsijoiden erot esille
Julkisivu- ja vesikattohankkeen toteutussuunnitteluvaiheen lopussa 
voidaan aloittaa hankkeen kilpailutuksen valmistelu. Projektipäällikkö 
laatii hankkeelle ns. kaupalliset asiakirjat, jotka antavat suuntaviivat 
urakkatarjouksille. Kaupallisten asiakirjojen, kuten tarjouspyynnön, 
urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen avulla määritetään ja ohjataan 
urakoitsijoiden vastuita ja toimintatapoja. Kohteen projektipäällikkö 
lähettää urakkatarjouspyynnöt kilpailutukseen valituille urakoitsijoille.

As.oy Remontti-Mallinnus saa hankkeelleen yhteensä kolme urakka-
tarjousta. Projektipäällikkö käy läpi saadut tarjoukset ja pyytää niihin 
mahdollisesti tarkennuksia, jotta tarjoukset saadaan yhteneväisiksi. 
Tarjousneuvotteluissa tarjouksia käydään vielä tarkemmin läpi urakoit-
sijoiden kanssa ja sovitaan viimeiset tarkennukset urakkatarjouksiin.

As.oy Remontti-Mallinnus päätyy tarjousneuvotteluiden perus-
teella valitsemaan urakoitsijan toteuttamaan hanketta. Projektipääl-
likkö laatii urakkasopimuksen, joka toimii urakoitsijaa ja taloyhtiötä 
sitovana asiakirjana.

Asiantunteva valvonta varmistaa onnistuneen hankkeen
Ennen rakennusvaiheen aloittamista taloyhtiö palkkaa rakennustyön 
valvojan varmistamaan, että rakennustyöt tehdään suunnitelmien ja 
hyvän rakentamistavan mukaisesti. Valvojan laatimat raportit toimi-
vat tärkeänä osana hankkeen työnaikaista dokumentaatiota.

Valvoja toimii aktiivisessa yhteistyössä urakoitsijan ja taloyhtiön 
välillä. Hän tarkkailee rakentamisen toteutumista sekä raportoi sään-
nöllisin väliajoin työn etenemisestä taloyhtiölle. Mahdollisesti kor-
jausta vaativista työvaiheista ilmoitetaan viipymättä sekä urakoitsi-
jalle että taloyhtiölle. Valvoja osallistuu rakennustyön aikaisiin työ-
maakokouksiin, malliasennuskatselmuksiin ja suorittaa itsenäistä 
valvontaa työmaalla rakennustyön aikana.

Rakennustyöt voidaan aloittaa
Rakennustyöt aloitetaan pitämällä urakoitsijan ja tilaajan välillä aloi-
tuskokous, jossa käydään läpi työmaan käytännön asiat ja sovitaan 
mahdollisia avoimia asioita. Projektipäällikkö vastaa rakennusaikana 
muun muassa kokouksien vetämisestä ja pöytäkirjojen laadinnasta.

Rakennustyön aikana tärkeimmistä työvaiheista laaditaan malli-
asennuskatselmuksia, joiden tarkoituksena on varmistua siitä, että 
asennustyöt on tehty oikein ja että valittu toteutustapa on toteutus-
kelpoinen. Tarvittaessa malliasennuskatselmuksessa voidaan päättää 

Teksti: Ville-Petteri Saarinen   Kuvat: Sitowise

As.oy Remontti-Mallinnukseen on suoritettu kattavat kuntotutkimukset ja 
esiselvitykset, joiden tulosten perusteella on saatu tietoa rakennuksen ja 
rakenteiden todellisesta kunnosta ja korjaustarpeesta. Saatujen tulosten 
perusteella rakennuksen julkisivut ja vesikatto vaativat laajaa korjausta. 
Taloyhtiö aloittaa korjaushankkeen valmistelun.

As.oy Remontti-Mallinnus

Julkisivu- ja vesikattoremontti
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asennustyön muutoksista parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Malliasennuksiin osallistuvat valvojan ja projektipäällikön lisäksi ura-
koitsijan ja taloyhtiön edustajat, ja niitä järjestetään työvaihekohtaises-
ti niin kauan, kunnes lopputulos on hyväksytty osapuolien toimesta.

Tärkeänä osana työmaan etenemistä ovat myös työmaakokouk-
set, joissa osapuolet istuvat yhteisen pöydän ääreen säännöllisin vä-
liajoin. Työmaakokouksissa käydään läpi muun muassa mahdollisia 
suunnitelmatarpeita, työmaan aikataulullisia asioita sekä käsitellään 
mahdollisia lisä- ja muutostyöasioita. Työmaakokouksista tilaajalle 
jää hyvä käsitys työmaan etenemisestä ja valmiusasteesta.

Rakennustöiden loppu häämöttää
As.oy Remontti-Mallinnuksen korjaustyöt alkavat olla loppusuoralla. 
Valvoja laatii työmaan loppuvaiheen virhe- ja puutelistaukset sekä 
valvoo, että kaikki havaitut virheet ja puutteet tulevat korjatuksi en-
nen työmaan valmistumista eli vastaanottoa. Projektipäällikkö var-
mistaa, että urakoitsija järjestää kaikki rakennusluvassa edellytetyt 
tarkastukset rakennusvalvonnan kanssa, ja käy läpi urakoitsijan toi-
mittaman luovutusaineiston.

Rakennustöiden valmistuminen huipentuu vastaanottokokouk-
seen, jossa käydään läpi muun muassa hankkeen taloudellinen loppu-
selvitys, urakkasuoritukseen liittyvät viimeistelytyöt, takuuaikaiset 
vakuudet sekä korjaustöiden takuuaikaan liittyvät asiat. Mikäli ura-
koitsija on suorittanut kohteen sopimuksenmukaiset rakennustyöt 

ja toimittanut urakka-asiakirjojen mukaiset asiakirjat, ja taloyhtiö 
on hyväksynyt työn lopputuloksen, voidaan kohde todeta valmis-
tuneeksi eli vastaanottaa. Kohteen vastaanotosta alkaa urakan ta-
kuuaika, joka yleensä on 24 kuukautta kohteen vastaanottopäivästä.

Takuutarkastus on syytä suorittaa ennen takuuajan päättymistä
Takuutarkastus on tärkeä osa hanketta, ja siihen on syytä kiinnittää 
huomiota ennen kuin takuuaika päättyy. Takuutarkastuksessa tode-
taan ja ilmoitetaan urakoitsijalle takuuaikana esiin tulleet rakentei-
den vauriot ja puutteet, kuten esimerkiksi halkeamat.

Takuuaikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan omalla kus-
tannuksellaan työssään ilmenneet puutteet ja viat. Takuuajan päät-
tymisen jälkeen tilaaja menettää puheoikeutensa takuuaikana esille 
tulleisiin rakenteiden virheisiin ja puutteisiin. Takuuaikana toteen-
näyttämisvelvollisuus virheiden osalta on urakoitsijalla.

Takuuajan jälkeen rakenteen virheen toteennäyttäminen on huo-
mattavasti ongelmallisempaa. Takuuajan päättymisen jälkeen ura-
koitsija vastaa lähtökohtaisesti kuitenkin sellaisesta virheestä, jonka 
tilaaja voi näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnis-
tä, vaikka takuuaika olisi kulunut umpeen.

Konsultointi, remontin suunnittelu sekä valvonta:
Sitowise Oy
www.sitowise.com

Tutustu as.oy Remontti-Mallinnukseen www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo



10 Omataloyhtiö.fi   2018

Ohjeistusta ei ole kuitenkaan valvottu millään tavalla ja asuk-
kaiden vaihtuessa on ikkunatiivisteitä uusittu vedon tunteen 
ja sisälle kantautuvan pölyn ja melun takia, minkä johdosta 

kaikissa asunnoissa on ollut hieman toisistaan poikkeava ja pääosin 
puutteellinen ilmanvaihto.

Yhtiökokouksissa ilmanvaihdosta on keskusteltu halki vuosien, 
mutta puutteellisesta ilmanvaihdosta huolestuneiden asukkaiden 
mielipiteet on jyrätty. Erityisesti asiasta ovat kärsineet alimman ker-
roksen asukkaat, joiden asuntoihin korvaavaa ilmaa on vuotanut ra-
kennuksen pohjakerroksen kautta.

Myös joidenkin rappukäytävien ovia on pidetty auki etenkin kesä-
aikaan, jotta tunkkaisesta hajusta rappukäytävissä päästäisiin eroon. 
Korvausilmaventtiilien lisäämistä on suositeltu vuosien ajan PTS:ssä, 
mutta hanketta on aina siirretty eteenpäin. Osa asukkaista on ha-
lunnut odottaa ikkunaremonttia ja ehdottanut, että silloin voidaan 
laittaa myös korvausilmaventtiilit kuntoon.

Korjaustoimenpiteet
1970-luvulla rakennetuista taloista löytyy usein puiset tuuletusluu-
kut, joihin on mahdollista asentaa Velco-korvausilmaventtiilit. Asen-
nukseen riittää 105 mm reikäsaha, jolla tuuletusluukkuun tehdään 
sopivankokoinen reikä korvausilmaventtiilille. Mikäli ikkunaremont-
ti on ajankohtainen ja puisista tuuletusluukuista päätetään luopua, 
kannattaa samalla asentaa Velco-venttiilit uusina läpivienteinä ikku-
nan yläpuolelle. Seinän paksuutta voidaan käyttää hyödyksi asenta-
malla samalla hyvä ilmansuodatin ja tehokkaasti melua vaimentava 
äänenvaimennin. Näillä toteutustavoilla varmistetaan myös riittävä 
korvausilman saanti.

Olohuoneisiin venttiilit asennetaan tekemällä uudet läpiviennit 
timanttiporaamalla. Läpivienteihin asennetaan Velcon VLR-100 vent-
tiilit. Niissä asunnoissa, joissa parvekkeelle käynti on olohuonees-
ta, tulee venttiili asentaa olohuoneen nurkkaan, jolloin korvausilma 
otetaan parvekkeen vierestä ulkoseinään tehtävästä läpiviennistä.

Korvausilmaventtiilit asennetaan aina niihin huoneisiin, joissa ei 
ole poistoilmaventtiileitä. Tämä tarkoittaa siis kaikkia makuuhuonei-
ta sekä olohuonetta, joiden kautta varmistetaan riittävä korvausilman 
saanti. Venttiilit asennetaan huoneessa mahdollisimman korkealle 
ja ikkunan yläpuolelle. Mikäli huoneessa on useampi ikkunaseinä, 
asennetaan venttiilit sille seinälle, jolla on patteri. Tällöin venttiilit 
eivät aiheuta vedon tunnetta asunnossa. Puisiin tuuletusluukkuihin 
venttiili asennetaan niin, että venttiili tulee noin 15 cm etäisyydel-
lä luukun yläosasta.

Läpivientien sijoituspaikkoja suunniteltaessa voidaan asukkaiden 
toiveita ottaa huomioon tapauskohtaisesti. Lähtökohtana on kuiten-

kin se, että taloyhtiössä venttiilit asennetaan kaikkiin huoneistoihin 
samoihin kohtiin.

As.oy Remontti-Mallinnukseen asennetaan lisäksi äänenvaimen-
timet venttiilien asennuksen yhteydessä. Puisiin tuuletusluukkuihin 
kiinnitettiin niiden sisäpuolelle äänenvaimentimet ja parvekeseinälle 
tulevaan venttiilin asennettiin siihen sopiva vaimennin. Korjausura-
kan yhteydessä tarkistetaan myös pohjakerroksen vanhat venttiilit 
ja varmistetaan, että saunaankin tulee raitista ilmaa.

Miten reagoitiin?
Asukkaat ovat olleet äärettömän tyytyväisiä niin venttiilien asen-
nusprosessiin kuin myös parantuneeseen ilmanvaihtoon. Erityisesti 
alimman asuinkerroksen asukkaat ovat kiitelleet onnistunutta muu-
tosta myös jälkikäteen.

Asukkaat olivat yllättyneitä siitä, että remontista aiheutui hyvin 
vähän pölyä eikä asuntoa tarvinnut erikseen suojata. Ainoastaan ik-
kunaseiniltä tuli asennuksen ajaksi siirtää suuret huonekalut työs-
kentelyä estämästä. Ainoaksi haitaksi asukkaat kokivat venttiilin 
asennuksesta syntyvän melun, joka syntyy, kun läpivientiä porataan 
seinän läpi. Yhden reiän tekemiseen timanttiporaamalla kuluu aikaa 
noin tunti, joten kyseessä on kuitenkin nopeasti ohimenevä haitta.
Remontti myös eteni nopeasti ja aikaa venttiilien asennukseen kului 
muutama tunti asuntoa kohden. Koko taloyhtiöön venttiilit saatiin 
asennettua noin viikossa.

Miten ilmanvaihdosta pidetään jatkossa huolta?
Montaa asukasta mietityttivät asennuksen yhteydessä huoltotoi-
menpiteet, mutta ne ovat onneksi näiden venttiilien kohdalla var-
sin yksinkertaiset.

Velco-venttiileihin sopivat Filtrete-ilmansuodattimet suositellaan 
vaihdettavaksi 1–2 kertaa vuodessa ja uudet suodattimet maksavat 
noin kahdeksan euroa kappaleelta. Taloyhtiöt voivat myös säästää 
ostamalla kaikki suodattimet kerralla. Koko ajan yleistyvä toiminta-
malli on tilata suodattimet vaihtotyönä jokaiseen asuntoon. Tällöin 
voidaan varmistua siitä, että suodattimet tulevat varmasti vaihdet-
tua. Vaihtotyön jäädessä asukkaiden omalle vastuulle on vaarana, 
että likaantuneet suodattimet tukkeutuvat ja päästävät ilmaa läpi 
aiempaa huonommin, jolloin ilmanvaihdon toimivuus heikkenee.

Suodattimien vaihtoväliin vaikuttavat suurimpina tekijöinä liiken-
teen läheisyys ja lähistöllä tapahtuva puun pienpoltto. Myös siite- ja 
katupölyn määrä vaikuttaa, mutta yksittäisestä taloyhtiöstä puhut-
taessa voidaan pihan puolella sijaitsevien yksiöiden sekä läpi talon 
asuntojen suodattimet vaihtaa samalla välityksellä.

Rakennusajankohdalle ominaiseen tapaan tyyppitalossa ei ole järjestetty 
korvausilman saantia. Ratkaisuna on ollut ohjeistaa asukkaita poistamaan 
pätkät ikkunatiivistettä, jolloin asuntoihin on päässyt edes jossain määrin 
virtaamaan raitista ilmaa tiivisteiden raoista.

Teksti: Teemu Parkkinen  Kuvat: TerveysilmaOpastus

As.oy Remontti-Mallinnus

Ongelmia ilmanvaihdossa?

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 3: Ulkopuoliset remontit, ilmanvaihto
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Remontin teki:
Suomen Terveysilma Oy
terveysilma@terveysilma.fi, www.terveysilma.fi

Tärkeimmät seikat venttiilien asennuksessa

Asentajan valinta
Korvausilmaventtiilit kannattaa asennuttaa sellaisella tekijällä, 
jolla on kokemusta korvausilmaventtiilien asentamisesta. Sekä 
ammattitaitoiset LVI-liikkeet että monesti myös isännöitsijät 
osaavat neuvoa luotettavia tekijöitä ja hyviä asennusliikkeitä.

Kustannukset
Tuuletusluukkuihin asennettaville venttiileille tulee hintaa noin 
100 €/kpl asennettuna ja vastaavasti timanttiläpiviennillä to-
teutettavalle venttiiliratkaisulle noin 300 €/kpl. Tämän lisäksi 
kannattaa pohtia tarvittaessa äänenvaimentimien kustannus.

Aikataulu
Yksittäisen asunnon venttiilien asentamiseen kuluu aikaa tun-
nista kahteen, riippuen makuuhuoneiden määrästä.

Mihin remontteihin voidaan yhdistää?
Usein korvausilmaventtiilien asennus toteutetaan omana työ-
nään. Melko yleisesti ne asennetaan myös julkisivu-urakan tai 
linjastosaneerauksen yhteydessä.

Remontin hyödyt
Ilmanvaihdon kuntoon saattamisella on positiivinen vaikutus 
sekä asumismukavuuteen että asunnon arvoon.

Muuta huomioitavaa
Asbestikartoitus tulee suorittaa ennen remontin toteutusta.

Mitä ovat Velco-venttiilit?
Velco-korvausilmaventtiilien avulla voidaan varmistua jatkuvasta 
ilmanvaihdosta. Aiemmin yleisesti käytössä olleet käsisäätöiset 
venttiilit saattoivat helposti unohtua asukkailta kiinni estäen il-
manvaihtoa toimimasta niin kuin se on tarkoitettu. Näistä poi-
keten Velco huolehtii venttiilin avaamisesta automaattisesti. Sen 
sisäänrakennettu termostaatti säätelee venttiilin avausta ulko-
lämpötilan mukaan. Kun ulkona on viileämpää, venttiili vetäytyy 
pienemmälle ja estää mahdollisen vedon tunteen.

Ilmansuodatuksessa kannattaa muistaa, että kaikki valmista-
jat eivät ole testanneet suodattimiaan ja näin ollen todellisesta 
suodatustehosta ei ole näyttöä. Terveysilman Filtrete-suodatti-
met ovat VTT:n testaamia ja niistä voidaan todeta, että ne täyt-
tävät F7-luokan erotusasteen vaatimuksen ilmansuodatuksessa. 
Tämän saman suodatusluokan suodattimia käytetään myös täy-
sin koneellisessa ilmanvaihdossa.

Samoin kuin suodattimet, myös äänenvaimentimet ovat tes-
tattuja tuotteita ja vaimentavat ulkoa kantautuvia ääniä tehok-
kaasti. Äänenvaimentimien kohdalla on hyvä huomata, että ne 
voidaan usein asentaa myös jälkikäteen. Äänenvaimentimien 
hinnat liikkuvat muutamassa kymmenessä eurossa, joten niiden 
asentamisesta ei aiheudu merkittävää lisäkustannusta.

Timanttiporauksen ajaksi asuntoa ei tarvitse suojata, sillä pölyt imee imuri.

Suodattimen vaihto on helppoa ja asukas voi tehdä sen itse.

Venttiilin asentaminen puiseen tuuletusluukkuun vie aikaa noin viisi minuuttia.

Tutustu as.oy Remontti-Mallinnukseen www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo



12 Omataloyhtiö.fi   2018

Opastus Teksti: Sari Riitamäki   Kuvat: Alavus Ikkunat ja Ovet

Ikkuna- ja oviremontin suunnittelu voi aiheuttaa asukkaiden mie-
lissä useita kysymyksiä ja jopa ennakkoluuloja remontin kulusta. 
Onkin paras tapa lähestyä projektia näiden kysymysten avulla, 

jotka tulevat hyvin usein esiin taloyhtiön kokouksissa: 

Voiko asunnossa asua ikkunoiden vaihdon aikana?
Huoneistossa voi asua normaaliin tapaan ikkunoiden vaihdon aikana. 
Aikataulusta ja työjärjestyksestä tiedotetaan hyvissä ajoin sekä tie-
dotteessa kerrotaan miten pitää valmistua tulevaan asennuspäivään.
 
Kuinka kauan ikkunanvaihto kestää yhden huoneiston osalta?
Yhtä huoneistoa kohden ikkunoiden vaihto kestää sisäpuolisilta osin 
n. kaksi työpäivää. Joskus vaihto onnistuu sisäpuolisilta osin jopa 
yhden päivän aikana.

Mitkä sääolosuhteet voivat siirtää asennuspäivän?
Ikkunoita voidaan vaihtaa myös pakkaskelillä, sillä yksittäinen aukko 
on auki vain vähän aikaa. Kova vesisade sekä myrskyinen keli voivat 
siirtää asennuspäivää sekä yli 20 asteen pakkanen.

Kotiini tulee vieraita henkilöitä, ovatko asentajat luotettavia?
Alavus Ikkunat Oy:n käyttämät asennusryhmät ovat luotettavia am-
mattilaisia. Asennusryhminä käytetään vain sellaisia yrityksiä, jot-
ka kuuluvat valtakunnalliseen Luotettava Kumppani järjestelmään.

As.oy Remontti-Mallinnus

Ikkunoiden ja ovien vaihto
Miten ikkunoiden ja ovien vaihto tapahtuu käytännössä?
Ikkunoiden ja ovien vaihto pyritään suorittamaan pääsääntöisesti 
ulkopuoliselta nostimelta. Vanhan ikkunan puitteet irroitetaan ja 
vanhat karmit sahataan muutamasta kohtaa poikki. Tämän jälkeen 
vanhat karmit sekä eristeet poistetaan. Uusi ikkuna (ja tarvittaessa 
uusi apukarmi) asennetaan paikoilleen ja tilkerako eristetään ure-
taanilla. Tämän jälkeen sisäpuolet listoitetaan. Ulkopuolen listat ja 
vesipellit asennetaan ulkopuoliselta nostimelta.

Projektin eri vaiheet
Kohteesta tehdään erillinen pienurakkasopimus YSE98 mukaises-
ti, jossa määritellään urakkaan kuuluvat asiat yksityiskohtaisesti. 

Projektiaikataulu: 
* Malliasennus huoneistoon A1
* Mallikatselmus vko 37
* Ikkunoiden ja ovien valmistusmitat tuotantoa varten 
* Tuotteiden asennuksen aloitus viikolla 44.
* Työjärjestys; A-porras vko 44, B-porras vko 46, C-porras vko 48
* Viikolla 50 kerrostaso-ovien vaihto
* Viikolla 52 tarkastuskysely 
* Viikolla 1 loppukatselmus ja kohteen luovutus

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 3: Ulkopuoliset remontit, ikkunat ja ovet

PARVEKEOVET
– IOUA yksilehtinen, ulospäin avautu-

va, ulkoa alumiinilla verhottu parve-
keovi, yht. 18 kpl

– Karmi 170, väri valkoinen, U-arvo 
0,74 W/m2K

– Lasikorkeus viereisen ikkunan mu-
kaan.

– Pitkäsulkija, aukipitolaite, lankavedin 
(täydellinen heloitus).

– Lisävarusteena valkoinen sälekaihdin.

KERROSTASO-OVET
– EI30 paloluokitelu yksilehtinen ker-

rostaso-ovi pähkinäviilutettuna, 
karmisyvyys 92 mm, äänieristävyys 
Rw38 dB, yht. 27 kpl

– Lisävarusteena postiluukku, soitto-
kello sekä ovisilmä.

Vaihdettavat tuotteet
Kolmikerroksiseen betonielementtitaloon vaihdetaan uudet ik-
kunat, parvekeovet sekä kerrostaso-ovet.

IKKUNAT
– MSEA puualumiini-ikkunat, karmi 

170, väri valkoinen, U-arvo 0,94 W/
m2K, yht. 96 kpl

– Ikkunat sisäänpäin aukeavia kaksi-
puitteisia puualumiini-ikkunoita, si-
säpuitteessa umpiolasi, ulkopuittees-
sa tasolasi.

– Lisävarusteena kaikissa ikkunoissa 
valkoinen integroitu sälekaihdin. 

– Makuuhuoneiden ja keittiön ikku-
noissa tuuletusheloitus sekä hyttys-
puitteet sekä makuuhuoneen ikku-
noissa Duo400 raitisilmaventtiilit 
äänenvaimentimella.
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Avattaviin ikkunoihin on integroitu sälekaihtimet. Kaihtimen säätönuppi 
on sisäpuitteessa, ikkunan lukkopuolella. Makuuhuoneen ja keittiön ikku-
noihin asennettu tuuletusheloitus.

Pyydämme Teitä ystävällisesti:• Siirtämään kaikki huonekalut, esineet ja kukat vähintään 1,5-2 metrin etäisyydelle ikkunoiden ja ovien edestä. • Poistamaan kiinteät verhot sekä mahdolliset sälekaihti-met, lämpömittarit yms, mikäli haluatte säilyttää ne.• Parveke täytyy tyhjentää ja parvekelasit aukaista sivuun. Mahdolliset ulkopuoliset sähköjohdot ja -laitteet täytyy purkaa parvekeikkunoiden ja -ovien välittömästä lähei-syydestä.
• Suojaamaan pölylle arat huonekalut, elektroniikka yms. esim. lakanoilla tai muovilla (muovia on saatavilla por-rashuoneesta). Asennusmiehemme vastaavat vaihdon aikaisesta lattioiden suojauksesta ikkunoiden edessä. Huom. lattialle ei saa asentaa muovikalvoja!• Ilmoittamaan huoneistossanne olevista lemmikkieläi-mistä.

• Jättämään mahdolliset turvalukot auki. Mikäli huoneis-tossanne ei ole ketään paikalla, käytämme yleisavainta.
Asioita sujuvaan remonttiin:• Normaali työaika on 7.30–16.00• Sisälistat asennetaan seuraavan kahden työpäivän aika-na, ilman eri ilmoitusta.• Mikäli sääolosuhteet estävät asennuksen (sade, kova tuuli, pakkanen), asentajat antavat uuden asennusajan-kohdan.

• Älkää koskeko tuoreisiin asennusmateriaaleihin; uretaa-ni, kitit, maalit. Antakaa ikkunoiden ja oven olla ”rauhas-sa” asennuspäivän.

Tutustu as.oy Remontti-Mallinnukseen www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo
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Opastus

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 3: Ulkopuoliset remontit, ikkunat ja ovet

Malliasennus:
Malliasennus tehdään huoneistoon A1, johon asennetaan parvekkeen 
ikkuna ja ovi. Asennus tehdään täydellisenä sisältäen, sisä- ja ulko-
puolen listoitukset sekä pellitykset. Asennuksesta pidetään mallikat-
selmus taloyhtiön edustajien kanssa sekä tehdään pöytäkirja, jonka 
molemmat osapuolet hyväksyvät allekirjoituksellaan.

Ikkunoiden ja ovien valmistusmitat:
Hyväksytyn mallikatselmuksen jälkeen otetaan ikkunoista ja ovista 
mitat tuotannon käynnistämistä varten.

Projektipäällikkö tiedottaa mittauspäivän ajankohdasta sekä mit-
tauksesta vastaavan henkilön yhteystiedot. 

Tiedotteessa kerrotaan mm. seuraavista asioista: 
– Mikäli huoneistossa ei ole ketään paikalla, käytämme yleisavain-

ta. Muistakaa, että turvalukko on silloin jätettävä auki. Pyydäm-
me myös ilmoittamaan, jos asunnossamme on eläimiä vapaana tai 
yleisavain ei sovi asuntonne oveen.

– Mittaus ei vaadi asukkailta valmistelevia toimenpiteitä
– Ikkunoiden ja ovien vaihtotyö alkaa lokakuun aikana. Vaihtotyös-

tä tulemme tiedottamaan erikseen. 

Asennuksen aloitus
Asennus ajankohdan lähestyessä, projektipäällikkö tiedottaa työjär-
jestyksestä (mistä asunnosta aloitetaan) sekä miten pitää valmistau-
tua asennukseen.

Asukaskyselyt asennuksen jälkeen
Kun kaikki ikkunat ja ovet on asennettu, jokaiseen asuntoon jaetaan 
asukaskyselylomake, jossa pyydetään kertomaan mahdollisista puut-
teista/takuunalaisista korjauksista.

Loppukatselmus ja kohteen luovutus
Tarkastuskyselyssä saadut palautteet käydään kaikki läpi ja tehdään 
tarvittavat toimenpiteet.

Loppukatselmuksesta tehdään pöytäkirja, jossa kohde luovutetaan 
tilaajalle. Tämän jälkeen viimeinen maksupostierä on laskutuskelpoi-
nen ja takuuajan vakuus voidaan luovuttaa tilaajalle.

Remontin viivästyminen
Jokaisessa remontissa voi tulla vastaan yllätyksiä. Ikkunoiden ja ovi-
en kohdalla lisätöitä ja urakan viivästymistä voi tulla lahovaurioista 
sekä asbestista. Lisätyöt tehdään tuntitöinä, joista on sovittu urak-
kasopimuksessa. Asbestipurku ei kuulu urakkaan ja sen hinta ja vai-
kutus urakkaan on selvitettävä tapauskohtaisesti.

Urakoiden yhteensovittaminen
Samanaikaisesti tehtävät urakat vaativat hyvää logistista ajattelua. 
Pelkästään taloyhtiön pihan rajallinen tila pitää huomioida eri ura-
koiden aikataulutuksessa. On myös hyvä huomioida nostimien käyt-
tö ja niiden aiheuttamat rasitukset nurmikolle ja piha-alueelle sulan 
maan aikana. 

Jos sekä ikkuna- että julkisivuremontti tehdään yhtä aikaa, on 
töiden yhteensovittaminen melko haastavaa. Ikkuna-urakka on tek-
nisesti paras toteuttaa saksi- tai mastonostimella, kun taas julkisivu-
remontti tehdään pääsääntöisesti telineiltä. Jos seinärakenteeseen 
lisätään lämmöneristystä ja ulkopuolen rappaus (tai verhous) uusi-
taan, niin ikkunat olisi hyvä vaihtaa ennen julkisivuremonttia, tällöin 
voi julkisivun liittymät viimeistellä uutta ikkunaa vasten.

Uusien ikkunoiden ja ovien vaikutus asuntoon
Asumisviihtyvyys 
Helppo avata ja sulkea, pestäviä pintoja vähemmän. Ei vedontunnetta. 

Remontin teki:
Alavus Ikkunat Oy
PL 39, 63301 ALAVUS, puh. 0207 819 820
myynti@alavusikkunat.fi, www.alavusikkunat.fi

Kustannusarvio
Tuotteiden osuus € 73 652,- (sis.alv)
Asennuksen osuus € 34 968,- (sis.alv)
Kokonaishinta € 108 620,- (sis.alv)

Laskutus maksuerätaulukon mukaisesti (hinnat sis.alv)
1.erä kun tuotteet työmaalla ja asennus aloitettu € 10 862,- 
2.erä kun A-porras asennettu € 21 724,- 
3.erä kun B-porras asennettu € 21 724,-
4.erä kun C-porras asennettu  € 21 724,-
5.erä kun kaikki kerrostaso-ovet vaihdettu € 21 724,-
6.erä kun kohde valmis ja vastaanotettu ja 
takuuajan vakuus luovutettu tilaajalle € 10 862,-

-> Kustannukset taloyhtiön osakkaalle 74,96 e/m2.
Huom! Kustannusarvio on laskettu As.oy Remontti-Mallinnuksen remontille ja 
on tarkoitettu vain suuntaa-antavaksi vastaavalle remontille. 

Jossain päin Keski-Suomea sijaitseva kuvitteellinen taloyhtiömme, as.oy 
Remontti-Mallinnus, perustuu 1970-luvun tyyppitaloon. Talo on kolmi-
kerroksinen betonielementtitalo, jossa on kolme rappukäytävää ja 27 
huoneistoa.

Ulkonäkö
Kauniit ja viimeistellyt ikkunat ja ovet tuovat rakennuksen julkisi-
vulle uuden ilmeen.

Turvallisuus
Vanhat kerrostaso-ovet sisään-ulos aukeavia, jolloin tulipalon sattu-
essa kahden oven avaaminen voi koitua kohtaloksi. Uudet tyyppihy-
väksytyt palo-ovet ovat yksilehtisiä, jolloin myös paloturvallisuuden 
taso huoneistossa paranee.

Energiansäästö
Lämmityskulut pienenevät huomattavasti. Säästöä tulee myös huol-
lon kautta, sillä alumiinipintaiset ikkunat ja ovet eivät tarvitse vuo-
sittaista huoltoa ja mahdollista maalauskorjausta, kuten perinteiset 
puuikkunat.

Hyvä asunnonomistaja/asukas!Ikkunoiden ja ovien asennus on suoritettu. Asukkaiden 
on syytä ilmoittaa kaikki havaitsemansa ikkunoihin liitty-
vät viat ja ongelmat tällä kyselylomakkeella. Palauttakaa 
tämä lomake täytettynä VARASTOSSA sijaitsevaan ALAVUS 
postilaatikkoon viimeistään 18.1.2019 klo 12.00 mennessä.
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Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: Jarno Kylmänen

Lisätiedot ja ilmottautumiset:
www.omataloyhtio.fi/hankekoulu tai 
heidi.uusitalo@omataloyhtio.fi

Opastus

Tutkimukset ja tarkastukset ovat hankkeen lähtökohta. Niiden 
avulla voidaan toteuttaa kiinteistön ja sen käyttäjien tarpeisiin 
soveltuva korjaus. Eri korjausvaiheet huomioiva hankesuun-

nitelma säästää kustannuksia ja varmistaa kiinteistön arvon kehi-
tyksen. Laadukas rakenne- ja LVIS-suunnittelu parantaa puolestaan 
rakennuksen sisäilman laatua, pidentää rakenteiden käyttöikää ja 
vähentää käyttöturvallisuuteen liittyviä riskejä. Käyttäjäviestinnän 
avulla huolehditaan kiinteistön turvallisuudesta ja käyttäjätyytyväi-
syydestä hankkeen ajan.

Timo Palonkoski Sitowise Oy:stä on todennut: ”Taloyhtiöiden haas-
teet ovat kunnossapidon ja hankkeiden hallitun ohjauksen kannalta 
valtakunnallisia. Lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden 
uudistuminen asettaa haasteita asiantuntijaorganisaatioille, mutta eri-
tyisesti myös taloyhtiöiden päättäjille. Tietoa on kyettävä jakamaan 
entistä konkreettisemmin taloyhtiöiden vaikuttajille ja Hankekoulu 
on oivallinen väline tiedon jakamiseen vuorovaikutuksessa taloyhtiö-
päättäjien kanssa. Alalla on piintyneitä käsityksiä, joista on päästävä 
eroon yhteisvoimin. Esimerkiksi 10 % lisä- ja muutostyövarauksesta on 
tullut vakiintunut käytäntö, vaikka todellisuudessa huolellisella sekä 
perusteellisella valmistelulla päästään muutaman prosentin tasoon.”

Hankekoulussa käsiteltäviä aiheita ovat mm.:
– asbestilaki ja haitta-ainepurut taloyhtiöissä
– taloyhtiön 10 v. vastuut 
– voiko kosteusvaurioita välttää ennakoivalla korjauksella
– pintakäsittelyllä kiinteistölle pidempää elinkaarta
– sähkötekniikan peruskorjaus ja kehitys taloyhtiöissä
– putkiremontin vaihtoehtoiset urakkamuodot: allianssi, KVR, ST.
• Hankekoulussa käydään läpi taloyhtiön hallituksen vastuita ja vel-

vollisuuksia erityisesti korjaushankkeen osalta. Tämän koulutuk-
sen osan hoitaa JuriNet Oy:n lakimies Markus Talvio, OTM, ja hän 
vastaa koulutuksen aikana esiin nouseviin lakikysymyksiin.

Miksi taloyhtiön hallitusta tulisi kouluttaa?
– Hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä.
– Hallitus joutuu tekemään pitkälle taloyhtiön tulevaisuuteen vai-

kuttavia päätöksiä.
– Hallituksen päätöksistä – tai niiden puuttumisesta – voi seurata 

isojakin taloudellisia vastuita.
– Hallitus tekee päätökset ja kantaa vastuun, pätevä isännöitsijä ei 

tee autuaaksi.
– Kouluttautuminen ei ole kallista.
– Kouluttautumiseen käytetyt varat tulevat yhtiölle takaisin mm. 

hallitustyöskentelyn tehokkuutena ja esim. osto-osaamisen ke-
hittymisenä.

– Erityisesti taloyhtiön korjaushankkeet vaativat laajaa osaamista.
– Hallitus vastaa omaisuuden hoidosta ja sen arvon säilyttämisestä.
– Uusien hallitusten jäsenten perehdytys tehtäviin takaa hallitus-

työskentelyn tehokkaan jatkumisen.
– Rakennuskantamme vanheneminen asettaa omat haasteensa hal-

litukselle.

Tule mukaan Omataloyhtiö.fi 

Hankekouluun!

Kuinka remontti etenee taloyhtiössä? Entä mitkä ovat taloyhtiön hallituksen vastuut 
ja velvollisuudet erityisesti korjaushankkeen aikana? Taloyhtiön korjaushanketta  
koskeviin suuriin ja pieniin kysymyksiin ovat Hankekoulussa valmiina vastaamaan 
mm. Sitowise Oy:n ammattilaiset.

Miten pääset mukaan
Omataloyhtiö.fin Hankekoulu järjestetään 28.–29.11.2018 Sa-
nomatalossa Helsingissä. Osallistumismaksu on 65 €/yksi ilta 
tai 100 €/kaksi iltaa + 
alv. Osallistumismaksu 
sisältää tarjoilut mo-
lempina päivinä sekä 
tilaisuudessa jaettavan 
koulutusmateriaalin.

K o u l u t u k s e e n 
mahtuu mukaan 80 
ensimmäiseksi ilmoit-
tautunutta, joten va-
raa paikkasi heti.
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Tekniikka

ISOVER Facade on tummanharmaalla pinnalla varustettu tuu-
lensuojaeriste, joka sopii sekä uudisrakentamiseen että vanhan 
talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen (kaikissa paloluokissa).  Ai-

kaisemmin Facade tunnettiin nimellä RKL-31 Facade. Nimenmuu-
toksen lisäksi myös levyn kosteusteknistä toimintaa ja UV-suojausta 
parannettiin entisestään.

ISOVER Facade -tuotetta käytetään lämmöneristeenä ja tuulen-
suojana rakennusten julkisivuissa sekä ullakoilla ja tuulettuvissa 
alapohjissa. Tuote soveltuu niin isojen kuin pientenkin rakennusten 
lämmöneristeeksi. Koska tuote läpäisee erinomaisesti vesihöyryä ja 
on hyvin lämpöä eristävä, se on erinomainen vaihtoehto myös ulko-
puoliseen lisäeristämiseen vanhoissa rakennuksissa.

10 syytä hankkia tuulensuojalevyksi ISOVER Facade
1.  Huippuluokan tuulensuojaratkaisu
Facade on pinnoitettu tuulensuojalevy, joka antaa varman suojan 
tuulta ja kosteutta vastaan. Vaikka Facadella on erinomainen eris-
tyskyky, levy on myös hyvin vesihöyryä läpäisevä.
2.  Uuteen ja vanhaan taloon
Facadea voidaan käyttää kaiken tyyppisten rakennusten tuulensuo-
jauksessa sekä vanhojen rakennusten lisälämmöneristeenä.
3.  Parhaat lämmöneristysarvot
Facade-tuotteilla on markkinoilla olevista villaeristeistä parhaat läm-
möneristysarvot (lambda Declared vain 0,031 W/mK). 
4.  Vesitiivis pakkaus
Facadet pakataan vesitiiviisti, joten tuotteet on helppo varastoida 
työmaalla.
5.  Hyvä kosteustekninen toiminta
Facade on entistä parempi myös kosteustekniseltä toiminnaltaan. 
Tuote ei ole hygroskooppinen ja sen ilman- sekä vesihöyrynläpäise-
vyys ovat tutkitusti hyviä.*
6.  Parempi UV-suojaus
Facaden UV-suojaa on parannettu, joten levyt kestävät hyvin myös 
suoraa auringopaistetta.
7.  Helppo käsitellä ja asentaa
Pinnoitettuja ja kevyitä levyjä on mukava käsitellä. Levyt voidaan 
asentaa ilman lisäkoolausta ja Facadea varten suunnitellut kiinnik-
keet sekä teipit helpottavat asennusta.

8.  Paloturvallinen valinta
Facade soveltuu käytettäväksi P1-, P2- ja P3 -paloluokan uudis- ja 
korjausrakentamiskohteissa, joissa vaaditaan eristetuotteilta pala-
mattomuusluokitusta.
9.  Kierrätettävä kokonaisuus
Facade-tuotteissa kierrätetyn ja kierrätettävän materiaalin osuus on 
suuri. Tuote täyttää myös rakennusmateriaalien päästöluokan M1.
10. Kotimaista laatua
Facade-levyt valmistetaan Isoverin Forssan tehtaalla, joten kyseessä 
on suomalainen Avainlippu-tuote.
 * Ilmanläpäisevyyskerroin 10*10E-6 m³/m²s Pa, EN 29053 (mitannut VTT Expert Ser-
vices Oy, Espoo) / Vesihöyrynläpäisykerroin 3,66*10E-9 kg/m²s Pa, EN 12086 (mitannut 
VTT Expert Services Oy, Espoo).

Homehtumaton ja hajuton 
Facade-levyn tuulensuojapinnoite suojaa hyvin tuulta ja kosteutta 
vastaan. Lisäksi pinnoite on erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä eli 
kosteus pääsee kuivumaan tuotteen läpi ongelmitta. ISOVER Facade 
-tuotteiden lämmönjohtavuus (lD) on vain 0,031 W/mK.

Facadea käyttämällä vältetään kylmäsillat ja voidaan tehdä ener-
giatehokkaampia rakenteita. Levyt on valmistettu epäorgaanisesta 
ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä levyt sisällä korroo-
siota aiheuttavia ainesosia. Facade on myös lahoamaton ja hajuton 
tuote, joka ei tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Tuote täyt-
tää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

Asennusohjeet
Eriste on asennettava ja varastoitava kuivissa olosuhteissa. Asennuk-
sessa tulee noudattaa suunnittelijan ohjeita.

ISOVER Facade kiinnitetään rakennuksen runkoon joko muuraus-
sitein tai naulauslevyjen/-välikkeiden avulla, kuten esimerkiksi Ter-
mofix+ -kiinnikkeellä. Muuraussiteiden määrä on keskimäärin noin 
4–6 kpl/m². Muuraussiteiden todellinen määrä tulee kuitenkin mi-
toittaa suunnittelijan toimesta.

Naulausvälikkeiden määrä jokaisen runkotolpan suuntaisesti noin 
k600-jaolla on keskimäärin 4 kpl/m². Hätäpoistumisteiden, seinätik-
kaiden yms. kiinnityskohdalla välikejako on k300.

Tuulensuoja ja lämmöneristys 

samassa paketissa 
uuteen ja vanhaan taloon

Teksti: Titta Strömberg   Kuvat: Isover

Pääset helpommalla valitsemalla levyn, joka huolehtii tuulensuojauksesta  
sekä lämmöneristyksestä samalla kerralla. Mikäli toivot lisäksi asentamisen 
helppoutta ja erinomaista lämmöneristyskykyä, on valinta tällöin helppoa. 
Vesitiivisti pakatut ISOVER Facade -levyt vastaavat toiveisiisi. Tuote toimii 
myös rakentamisen aikaisena sääsuojana ja kestää UV-rasitusta kuuden  
kuukauden ajan ilman lopullista julkisivua menettämättä ominaisuuksiaan.
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Tuuletusrimat kiinnitetään puurunkoisissa taloissa 50–100 mm 
paksuilla eristeillä aina ruuvein. 30 mm ja Facade EJ 25 mm -eris-
teillä kiinnitys voidaan tehdä naulaamalla.

Rakenteen tiiviys tulee varmistaa teippaamalla saumat ISOVER 
FacadeTape -saumausteipillä. Saumojen teippaus tulee suorittaa 
asennuksen kanssa saman vuorokauden aikana. Saumaamattomia 
eristeitä ei saa jättää tuulelle alttiiksi pidemmäksi aikaa. Kylmissä 
olosuhteissa on huomioitava, että levyn pinta on lämmitettävä en-
nen teipin asentamista. Teipin asennuksen osalta alin asennusläm-
pötila on -5 °C astetta, jotta varmistetaan teipin hyvä tarttuvuus. 
Asennuslämpötilan ollessa alle +5 °C astetta, on teippiä painettava 
normaalia voimakkaammin teipattaessa riittävän tarttuvuuden var-
mistamiseksi. Teippi saavuttaa parhaan tarttuvuutensa muutaman 
minuutin kuluttua asennuksesta.

Lisätietoja:
www.isover.fi
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Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy AbJulkisivu

Monella tavalla kiinnostava hanke
Hankkeesta tekee erityisen kiinnostavan se, että ulkoseinäraken-
teena käytetään nykyisistä valtarakenteista poiketen yksiaineista ja 
hengittävää kennoharkkoa. Hanke poikkeaa tavanomaisesta raken-
nushankkeesta myös siinä, että rakennuttamista johtaa perinteisistä 
rakennuttaja- ja kiinteistösijoitusyrityksistä poiketen Agda Kolmi-
joen perikunta ja sen kiinteistökehityksestä vastaava Tiina Halonen, 
jolle tämän korttelin huolenpito ja kehittäminen on henkilökohtai-
nen sydämen asia.

”Tämä Kotkan kauppatorin laidalla sijaitseva Kolmijoen keskus-
takorttelina tunnettu maapaikka on hankittu suvullemme jo yli sata 
vuotta sitten. Isoäitini Agda Teikar, myöhemmin Kolmijoki, muutti 
hevosen ja lehmän kanssa tähän isältään perimälle tontille jo vuonna 
1908 ja siitä alkoi tämän keskuskorttelin kehittäminen. Kehityksen 
pitää edelleen jatkua ja nyt on minun vuoroni kehittää omalta osaltani 
korttelia”, kertoo ikänsä korttelissa itsekin asunut Halonen ja jatkaa:

”Tätä rakennushanketta oli suunniteltu jo useita vuosia, mutta 
noin kolme vuotta sitten projektisuunnittelu lähti toden teolla liik-
keelle. Suunnittelun alkuvaiheessa tutkittiin mahdollisuutta säilyttää 
toinen, rakennuspaikalla aiemmin sijainneista, kaksikerroksisista pik-
kutaloista, osana uutta rakennuskokonaisuutta. Ajatuksesta kuiten-
kin luovuttiin, sillä se olisi rajoittanut liiaksi talon toiminnallisuutta. 
Niinpä päätimme rakentaa paikalle kokonaan uuden ja paikkaan pa-
remmin istuvan, modernin, mutta samalla ajattoman kerrostalon”.

Tavoitteena pitkäikäinen ja terve talo
”Julkisuus on täynnä ongelmataloja ja siksi tavoitteenamme oli ra-
kentaa sellainen talo, jossa ongelmia ei olisi eikä tulisi - eli hyvä ja 
terve talo, joka kestäisi vuosisatoja. Sen tulisi olla periaatteessa sa-
mantyyppinen, kuin esimerkiksi viereinen, niin ikään Agda Kol-
mijoen perikunnan omistuksessa oleva, lähes satavuotias tiilira-
kenteinen ja julkisivuiltaan rapattu kerrostalo. Useimmiten lyhyen 
elinkaaren talot ovat olleet niitä sairaimpia, kun taas parhaimpia ja 
elinkaarikestävimpiä ovat olleet nimenomaan massiivitiilirakenteiset 
paikalla muuratut kerrostalot ja sellaisen mekin halusimme raken-
taa. Tavoitteena oli kuitenkin toteuttaa talo hieman modernimmin 
keinoin, mikäli sopiva rakenneratkaisu vain löytyisi. Sitten tuttava 
kertoi, että keraaminen kennoharkko voisi olla sopiva ratkaisu talon 
ulkoseinärakenteeksi. Päätimmekin ottaa yhteyttä kennoharkkoja 
valmistavaan Wienerbergeriin, josta sopiva ratkaisu sitten löytyi. 
Tämä tapahtui noin kolme vuotta sitten, minkä jälkeen hanke lähti 
etenemään maan ensimmäisen massiivitiilirakenteisen kennohark-
kokerrostalon rakentamiseksi”, kertoi Halonen.

Kerrostalo keraamisista kennoharkoista

– tavoitteena terveen 
periaatteen asuinkerrostalo

Toiminnallisuuteen ja viihtyvyyteen panostettu
Rakennuksesta tulee rapattupintainen nelikerroksinen talo. Ensim-
mäiseen kerrokseen tulee 4 liikehuoneistoa ja kolmeen seuraavaan 
kerrokseen kaikkiaan 12 asuntoa, joista pienin on 30,5 m2 yksiö ja 
suurin 80 m2 kolmio. Kaikki tilat ovat vuokrattavia, eli rakennuksesta 
tulee vuokrakerrostalo. Haloselle oli tärkeää, että asunnot olisivat sekä 
toimivia että viihtyisiä. Hän onkin tuonut esiin suunnitteluprosessin 
aikana monia eri näkökohtia, jotta rakennuksesta tulisi niin arkkiteh-
tonisesti, rakenteellisesti kuin toiminnallisestikin mahdollisimman on-
nistunut. Asunnoissa on Halosen toiveen mukaan esimerkiksi ihan oi-
keat liukuovin muista tiloista erotetut keittiöt. Vain pienimmissä asun-
noissa on tilasyistä avokeittiöt. Sisätilojen tunnelmaa on parannettu 
myös nykystandardia korkeammalla huonekorkeudella ja olohuonei-
den lasitetuilla pariovilla. Kylpyhuoneet ja wc-tilat ovat erillisiä tiloja, 
vaikka nykyasunnoissa ne useimmiten ovatkin samassa tilassa, mikä 
ei Halosen mielestä ole hyvä asia. Asuntokohtaisia saunoja talossa ei 
ole, mutta ullakkokerrokseen on tulossa kodikas perhesauna, joka tä-
mänkokoisessa pienessä kerrostaloyhtiössä toimii vallan mainiosti.

Porrashuoneen aulasta hulppea
Haloselle oli niin ikään tärkeää se, millaiselta rakennus näyttäisi hä-
nen omasta, sisäpihan perällä sijaitsevasta ikkunastaan katsottuna. 
Uusi talo tulee olemaan osa vanhaa ja idyllistä tonttia, jota reunus-
taa yhtäältä vanha rapattupintainen kerrostalo ja toisaalta myös van-
hat puutalot, joista yhdessä hän itsekin asuu. Koska rakennettavan 
talon kohdalla sijaitsi aikoinaan korttelin sisäpihalle johtava portti, 
oli Halosen toiveena, että se jollain tavalla tulisi esille myös uuden 
talon arkkitehtuurissa. Tästä syystä uuden talon porrashuoneen au-
lasta suunniteltiin avara, kahden kerroksen korkuinen, vieläpä niin, 
että läpi talon avautuu suurien ikkunoiden kautta näkymä sekä kort-
telin sisäpihalle että torin suuntaan. Tärkeä merkitys on myös sillä, 
miltä rakennus näyttää kauppatorilta katsottuna, sillä rakennus on 
osa kaupungin identiteettiä ja paikkaa, jossa sijaitsee mm. kaupun-
gintalo ja vilkas tori. Aivan sama ei siis ole, millainen talo tällaiseen 
paikkaan tullaan rakentamaan.

Kennoharkkorakenteinen hengittävä ulkoseinärakenne
Rakenneratkaisultaan kohde on betonielementtirunkoinen rakennus, 
jossa on kantavat väliseinät, mutta ulkoseinät tehdään ilman eristei-
tä ja höyrynsulkumuovia 49 cm paksuista Poroton-kennoharkoista. 
Rakenne on periaatteeltaan samankaltainen kuin perinteinen mas-
siivimuurattu tiiliulkoseinä, vain sillä erotuksella, että paksu ulko-
seinä tehdään nyt yhdellä ”suurtiilellä”.

Paraatipaikalle Kotkan kauppatorin laitaan rakennetaan maan ensimmäinen 
kennoharkkorakenteinen asuinkerrostalo. Nelikerroksinen rakennus nousee 
vanhemman, niin ikään massiivitiilirakenteisen, mutta perinteisemmällä teknii-
kalla toteutetun kerrostalon viereen. ”Paikalla oli aiemmin kaksi pienempää jo 
korjaustarpeessa ollutta rakennusta, mutta nyt ne puretaan pois ja tehdään  
 tilalle uutta”, kertoo rakennusprojektin rakennuttaja Tiina Halonen.
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Sahauksia silmällä pitäen työmaalle hankittiin isolla terällä varustettu tiilisirkkeli, jonka 
avulla esimerkiksi viistetyiksi suunnitellut torinpuoleiset ikkunanpielet saadaan no-
peammin sahattua muotoonsa.

Kotkan Toritalon kantava runko on tehty betonista, mutta ulkoseinät on muurattu 49 
cm paksuista kennoharkoista, joiden lämmöneristävyyttä ilmaiseva U-arvo on alle 
0,17W/m2K.

Kohteen rakennuttaja-
na toimii Agda Kolmijoen 
perikunta ja sen kiinteistö-
kehityksestä vastaava Tiina 
Halonen.

Poroton-kennoharkko on savipohjai-
nen, monoliittinen ulkoseinäharkko. 
Harkon eristävänä materiaalina on 
käytetty vulkaanista perliittiraetta, 
jonka hygroskooppiset ominaisuudet 
ovat samanlaiset kuin sitä ympäröi-
vien kennojen tiilirakenteella.

Arkkitehti Jani Prunnilan tekemä illustraatio valmiista rakennuksesta.

Kotkan kauppatorin laitaan rakennetaan Suomen ensimmäistä kerrostaloa, jonka 
ulkoseinärakenteena on käytetty hengittävää Poroton-kennoharkkorakennetta.
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Savipohjaisen kennoharkon kennot ovat tässä harkkotyypissä täy-
tetty perliitillä, joka parantaa sekä lämmön- että ääneneristävyyttä. 
Raaka-aineena perliitti on tiilen tavoin korkeassa lämpötilassa pol-
tettu luonnonmateriaali ja hygroskooppisilta ominaisuuksiltaan tii-
len kaltainen, mikä mahdollistaa sen, että ulkoseinärakenne on hen-
gittävä. Julkisivupinnaltaan talosta tulee vaaleaksi rapattu. Rappa-
uslaastina käytetään nykyajan vaatimukset täyttävää, hengittävää 
”Gore-tex”-tyyppistä, epäorgaanista rappauslaastiyhdistelmää, joka 
on vesihöyryn läpäisevä, mutta samalla sadeveden imeytymisen es-
tävä. Rakenteen sisäpinnat tasoitetaan myös hengittävillä tasoitteilla 
ja maalilla, jotta rakenteen kosteustekninen toiminta olisi mahdol-
lisimman optimaalinen.

Talvella lämmin ja kesällä viileä
Poroton-kennoharkkorakenteen hyviin ominaisuuksiin kuuluu se, 
että se tasaa tehokkaasti lämpötilojen ja kosteuden vaihtelua eri 
vuodenaikoina. Paksun monoliittisen raken-
teen ansiosta ulkoiset lämpötilan muutokset 
eivät vaikuta kovinkaan nopeasti sisälämpöti-
laan, vaan viidenkymmenen senttimetrin pak-
suinen rakenne toimii termostaatin tavoin pi-
täen sisälämpötilan miellyttävänä niin kovilla 
pakkasilla kuin kesähelteilläkin. Samalla säästetään myös energia-
kustannuksissa. Rakenteen lämmöneristävyyttä kuvaava U-arvo on 
alle 0,17 W/m2K, joka täyttää ulkoseinien osalta lähes nollaenergia-
rakentamisellekin asetetun vaatimuksen. Paksun yksiaineisen har-
kon edut tulevat hyvin esille myös kesällä, sillä sen kapasiteetti sitoa 
ilmastoinnin kautta huonetilaan syötettyä yöajan viileämpää ilmaa 
on suuri. Näin harkon massaan yöaikana sitoutunut viilennys pitää 
huoneilman pidempään viileämpänä, mistä on hyötyä etenkin kesän 
hellejaksojen aikana.

Kennoharkkorakenne parantaa sisäilman laatua
Talven lämmityskaudella ja etenkin kovien pakkasten aikaan ihmiset 
kärsivät usein kuivasta sisäilmasta. Pelkästään ilmastoinnin avulla 
tämä ongelma ei välttämättä ole ratkaistavissa, mutta oikeantyyppisel-
lä ulkoseinärakenteella tilannetta voidaan selkeästi parantaa. Kenno-
harkkoseinän toinen hyvä ominaisuus on sen kyky ylläpitää parempaa 
sisäilman kosteustasapainoa. Hengittävyytensä ja suuren kosteuska-

Lisätietoja massiiviharkkorakentamisesta:
www.wienerberger.fi

Toritalo, Keskuskatu 9, Kotka
Rakennuttaja: Agda Kolmijoen perikunta
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Jani Prunnila Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Reijo Strandman Ky
Urakoitsija: Oy Rakennuspartio

pasiteettinsa ansiosta kennoharkko pystyy reagoimaan kosteusvaih-
teluihin varsin nopeasti, edellyttäen, että myös sisätilan tasoitteet ja 
maalit ovat hengittäviä. Harkon huokosrakenteella on kyky imeä ja 
varastoida ylimääräistä kosteutta itseensä silloin, kun sitä on huoneil-
massa liikaa ja toisaalta luovuttaa takaisin huonetilaan, kun ilma on 
kuivaa – esimerkiksi talven pakkasjaksojen aikana. Yksiaineisuutensa 
ja rakenteellisen hengittävyytensä ansiosta ranteessa ei tarvita myös-
kään höyryn sulkua. Rakennusfysiikan asiantuntijat ovat myös sitä 
mieltä, että yksiaineinen ulkoseinärakenne on rakennusfysikaalisesti 
kaikkein optimaalisin ja kosteusteknisesti turvallisin ulkoseinärakenne.

Uusi tapa tehdä ulkoseinää
Urakoitsijan mielestä harkkorakenteinen kerrostalo nousee siinä, 
missä joku muukin rakenneratkaisu. ”Tässä kohteessa harkot eivät 
toimi kantava rakenteena, vaikka niinkin olisi voinut olla. Kantava 
runko on tehty betonista ja harkot toimivat ulkoseinärakenteena”, 

kertoo rakentamisesta vastaavan Oy Rakennus-
partion RI Juha-Matti Airola. ”Jonkin verran 
tämä uusi rakenneratkaisu on vaatinut lisäpe-
rehtymistä asiaan, mutta yleisesti ottaen raken-
taminen ainakin harkkomuurausten osalta on 
sujunut varsin kitkattomasti. Kennoharkko on 

ihan mielenkiintoinen uusi tapa tehdä ulkoseinää. Vauhtiin pääs-
tyämme on seinää syntynyt varsin nopeasti. Tosin jonkun verran on 
ollut muurausta hidastavaa harkkojen sahausta johtuen mm. siitä, 
että torinpuoleiset ikkunanpielet on arkkitehtonisista syistä suunni-
teltu viistetyiksi. Sahauksia silmällä pitäen hankimmekin työmaalle 
kunnon isolla terällä varustetun tiilisirkkelin, jonka avulla sahauk-
setkin saatiin sujumaan rivakammin”.

Talosta tulee kaupungintalon pikkuserkku
Ikkunaviistein elävöitetty funktionalistinen, mutta samalla moderni 
rakennus luo koko torialueen ilmeeseen sen kauan kaipaamaa karak-
tääriä. Arkkitehti Jani Prunnilan inspiroimana muutoin varsin pel-
kistettyä ja ajatonta ulkoarkkitehtuuria on hienolla tavalla elävöitetty 
ikkunan pieliin tehdyillä viisteillä, joihin paksu harkko antaa hyvän 
mahdollisuuden. Viistetty ikkunanpieli antaa myös valoa talon sisä-
tiloihin pidempään ja toisaalta avartaa näkymiä asunnoista ulospäin. 
Auringonvalon vaihdellessa vaaleaksi rapatut julkisivut alkavat elää 
valon ja varjojen leikkiä, jolloin talo on katsojan silmissä aina vähän 
erinäköinen. ”Valmistuttuaan vaaleaksi rapattu talo on torinäkymäl-
tään hyvin linnamainen ja se on ikään kuin tuon torin toisella sivulla 
seisovan kaupungintalon pikkuserkku”, kiteyttää Halonen.

”Tavoitteena on rakentaa 
hyvä ja terve talo, jossa 

asukkaat viihtyvät.”

Työmaapalaveri on päättynyt. Tiina Halonen, rakennesuunnittelusta ja valvonnasta 
vastaava Reijo Strandman Ins.tsto Reijo Strandman Ky:stä sekä Oy Rakennuspartion 
vastaava mestari Juha-Matti Airola (oik.) vastaavat siitä, että talo rakennetaan hyvin.

Monoliittinen eli yksiaineinen kennoharkoista tehty ulkoseinä on hengittävä ulkoseinä-
rakenne, joka tasaa kosteuden ja lämpötilojen vaihtelua ja pitää sisäilman miellyttävä-
nä kaikkina vuodenaikoina.
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Teksti: Kati Alakoski   Kuva: Jussi KurikkaTekniikka

Lisätiedot:
Kingspan Insulation Oy
www.kingspaneristeet.fi

Energiatehokkuutta 
Kooltherm-julkisivueristeellä

Kingspanin Kooltherm lämmöneristeillä vanhankin  
asuintalon energiatehokkuutta voidaan parantaa 
matalaenergia- tai jopa passiivitasolle asti. Tehok-
kaalla lämmöneristyksellä rakennuksen lämmitys-
kustannukset pysyvät maltillisina. 

Energiatehokas
Kooltherm Julkisivueristeiden avulla julkisivusaneerattavan raken-
nuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa selvästi alkuperäisestä. 
Tehokkaan eristyksen myötä rakennusosan lämpövuodot pienene-
vät ja energiatehokkuus kasvaa, jolloin myös lämmityskustannukset 
pysyvät maltillisina. Kooltherm eristeet ovat jopa perinteistä polyu-
retaania paremmin lämpöä eristäviä, lämmönjohtavuuden ollessa 
ld= 0,020 W/mK.

Rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat myös monet muut 
rakennusosat sekä talotekniikka.

Kosteustekninen toimivuus
Tiivis rakenne estää ilmavuodot, jotka saattavat vaurioittaa raken-
teita. Ilmatiiveydellä voidaan vaikuttaa mm. rakennuksen energi-
ankulutukseen, kosteustekniseen toimivuuteen, sisäilman laatuun 
sekä asumisviihtyvyyteen. Kooltherm julkisivueristeet tekevät eris-
tyskerroksesta ilmatiiviin.

Kooltherm lämmöneristeet ovat kosteusturvallisia, sillä ne ovat 
rakenteeltaan ns. diffuusioavoimia. Tällöin mahdollinen rakentee-
seen päässyt kosteus pääsee kulkemaan ajan myötä ulospäin. Um-
pisoluisen rakenteen vuoksi levyt eivät ole yhtä herkkiä mahdollisel-
le rakennustyönaikaiselle kosteudelle kuin huokoisemmat eristeet. 
Jos rakenne kostuu, eriste siirtää kosteutta pikku hiljaa ulospäin ja 
rakenne voi kuivua.

Ei rakennepaksuuden kasvattamista
Vanhojen lämmöneristemateriaalien korvaaminen hyvin eristävällä 
Koolthermillä ei välttämättä kasvata seinärakenteen paksuutta alku-
peräisestä. Ulkoseinärakenteen pysyessä ohuena säästetään raken-
nuskustannuksissa kun esimerkiksi sokkeleita ja räystäitä ei tarvit-
se leventää. Tällöin vältytään mm. perustusmuurin leventämiseltä, 
julkisivupinnan ja sokkelin etäisyyden kasvattamiselta sekä kalliilta 
muutoksilta ikkuna- ja kattorakenteisiin.

Mahdollistaa eri julkisivumateriaalien käytön
Kooltherm eristys voidaan tehdä kerrostaloon sen julkisivumateri-
aalista riippumatta. Julkisivuksi voidaan valita vaikkapa paikalla-
muurattu tiilijulkisivu, puuverhous tai tuulettuva levyjärjestelmä, 
jossa pinta voi olla esim. rapattu tai tiililaattapintainen. Mahdolli-
suuksia on monia ja Kingspanilla on ratkaisut eri julkisivurakentei-
den toteuttamiseen.

As Oy Yliopistonkatu 6
Turussa As Oy Yliopistonkatu 6:ssa julkisivun lämmöneristeet uu-
sittiin kokonaan ja vanha eriste korvattiin Kooltherm K15 Julkisi-
vueristeellä (levypaksuus 120 mm). Sisäkuorielementin epätasaisen 
ulkopinnan ja kovan eristeen väliin asennettiin tasausvillakerros 
(20–30 mm). Julkisivu toteutettiin Kooltherm eristeratkaisuun hy-
vin soveltuvalla, tuulettuvalla Stofix-tiililaattaverhouksella vanhaa 
julkisivupintaa jäljitellen.

As Oy Yliopistonkatu 6:n julkisivure-
montissa haluttiin kunnioittaa alku-
peräistä julkisivutyyliä.
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Teksti: Vesa tompuri   Kuvat: Matti VuohelainenJulkisivu

Isännöintiverkko Oy hallinnoi asunto-osakeyhtiöitä ja vuokra-
talokiinteistöjä Etelä-Espoossa, Kirkkonummella ja Helsingin 
Lauttasaaressa. Yhtiön isännöimissä taloissa lasitetut parvekkeet 

ovat olleet sääntö, josta ei juurikaan poikkeuksia ole. Pitkän koke-
muksen myötä yhtiössä on seurattu parvekelasitusten kehittymistä 
lähes alusta alkaen.

Keskeisiä etappeja tässä kehityksessä ovat olleet parvekelasien 
asentaminen kaikille parvekkeille ja alumiini-lasi -kaiteiden yleistymi-
nen vuosituhannen vaihteen aikoihin. Sen jälkeen parvekelasitukset 
ovat muodostaneet yhdessä kaiteiden kanssa julkisivukokonaisuu-
den, jota on mielekästä tarkastaa ja huoltaa yhtenä kokonaisuutena.

Monissa taloyhtiöissä vastuu huolloista ja kuntotarkastusten 
teettämisestä on siirtynyt asukkailta taloyhtiöille, jotka ovat muu-
toksesta tehneet päätöksiään osaavan isännöinnin ja isännöitsijän 
käyttämien asiantuntijoiden suositusten nojalla.

Lähes 200 parveketta
As Oy Soukanvuoressa asukkaiden ja huoltoyhtiön kautta saatu pa-
laute kertoi parvekelasien olevan huollon tarpeessa. Taloyhtiön hal-
litus päätti yhdessä isännöitsijän kanssa käynnistää toimenpiteet 
asian korjaamiseksi. Samalla yhtiön noin 180 asunnossa päätettiin 
varmistaa aikanaan asennettujen parvekelasitusten kunto ja huo-
lehtia jatkossa siitä, että huolto pelaa suunnitellusti ja määrävälein.

”Vanhimmat parvekelasit ovat lähes 26 vuotta sitten asennettuja, 
joten oli korkea aika teettää kuntotarkastus. Tilasimme sen Lumo-
nilta, jonka suositusten tuloksena sovimme parvekelasien huollosta. 
Taloyhtiön lasit ovat lähes kaikki Lumonin toimittamia, mutta jou-
kossa oli myös muiden toimittamia laseja”, kertoo isännöitsijä Tiina 
Lindholm Isännöintiverkosta.

Huollon yhteydessä saadaan tieto myös muiden merkkien kun-
nosta ja käyttöturvallisuudesta sekä selvitys, onko kyseinen lasitus-
merkki vielä olemassa ja saako siihen varaosia. Varaosien saanti pitää 
olla turvattu valmistajan toimesta kymmenen vuoden ajan tuotteen 
asennuksesta. Tiina Lindholm korostaa, että tärkeintä on aina huo-
lehtia parvekelasien kunnosta ja turvallisuudesta.

”Taloyhtiön vastuuhenkilöt ja myös me isännöitsijät olemme 
nukkuneet yömme paljon rauhallisemmin sen jälkeen, kun Lumon 
sai päätökseen tarkastus-. kunnostus- ja uusimistyöt. Tästä lähtien 

huollatamme ja tarkistutamme lasitukset systemaattisesti määrävä-
lein”, Lindholm sanoo.

Myös Lumonin kuntotarkastaja Hannu Hartikainen painottaa 
huoltotoimenpiteiden erityispiirteitä. ”Valmistajan tai sen valtuut-
taman asennusliikkeen tekemä huolto varmistaa sekä oikeat vara-
osat että oikeat kiinnitystavat ja materiaalit. Parvekelasien kunto ja 
toimivuus voivat vaihdella samassakin talossa paljonkin, eikä käyt-
täjä välttämättä havaitse tätä turvallisuuteen oleellisesti vaikuttavaa 
seikkaa. As Oy Soukanvuoressa oli useita parvekelasituksia, joissa 
yläprofiilin kiinnitys oli löystynyt huomattavasti. Alkuperäinen asen-
nus oli tehty asianmukaisesti, mutta vuosien mittaan kovat tuulet ja 
myrskyt koettelevat kiinnityksiä”, hän toteaa.

Jos taloon tehdään julkisivuremontti, parvekelasit joudutaan pur-
kamaan pois ja asentamaan takaisin. Hannu Hartikainen muistuttaa 
sen tärkeydestä, että takaisinasennuksessa noudatetaan valmistajan 
ohjeita. ”Kuntotarkastuksessa selviää myös se, onko näin aikanaan 
menetelty – sekä se, onko kyseiseen lasitusmerkkiin yhä saatavissa 
varaosia. Taloyhtiö saa raportissa suositukset, jolloin se voi toimia 
heti tai budjetoida tuleville vuosille.

Energian ja ulkonäönkin takia
Soukanvuoren talojen parvekelasitukset ovat nyt huolletut. Tällä on 
merkitystä ei vain turvallisuuden, vaan myös parvekkeiden käytettä-
vyyden ja parvekelasitusten rakenteita suojaavan vaikutuksen sekä 
koko talon energiatalouden näkökulmasta.

”Katsoimme parvekelasitusten kunnon tarkastamiseen ja kor-
jauksiin tehtävän satsauksen olevan taloyhtiön etu. Energiatalous 
parani, samoin ulkonäkö. Ennen kaikkea on tärkeää, että lasitukset 
pysyvät kunnossa, turvallisina ja helppokäyttöisinä”, kiteyttää isän-
nöintiharjoittelija Juha Kupiainen.

Hannu Hartikainen toivoo Soukanvuoren esimerkin ”tarttuvan” 
muihinkin vastaaviin taloyhtiöihin. Huoltamatta kun ei hyväkään 
pysy ikuisesti kunnossa.

As Oy Soukanvuori vaalii myös 

parvekkeidensa kuntoa

Espoon Soukan vajaan puolen vuosisadan ikäinen lähiö on käynyt läpi 
julkisivu- ja putkiremontit. Soukan Huollon tytäryhtiö Isännöintiverkko  
Oy on näyttänyt esimerkkiä siitä, miten taloyhtiöiden ikää voi jatkaa 
osaavalla ylläpitotoiminnalla, jonka piiriin yhtiö sisällytti parin vuoden  
takaisella päätöksellä myös parvekelasitukset.

Lue lisää lasituksista: 
www.lumon.fi



232018   Omataloyhtiö.fi

Lumon Suomi Oy:n kuntotarkastaja Hannu Hartikainen kertoo isännöitsijä 
Tiina Lindholmille AS Oy Soukanvuoren parvekelasien kuntotarkastuksessa 
havaitsemistaan ongelmista.

”Taloyhtiön vastuuhenkilöt ja myös me isännöitsijät olemme nukkuneet yömme paljon rau-
hallisemmin sen jälkeen, kun Lumon sai päätökseen tarkastus-. kunnostus- ja uusimistyöt. 
Tästä lähtien huollatamme ja tarkistutamme lasitukset systemaattisesti määrävälein”, toteaa 
Isännöintiverkko Oy:n isännöitsijä Tiina Lindholm.

As Oy Soukanvuoressa asukkaiden ja huoltoyhtiön kautta saatu palaute kertoi parvekelasien olevan huollon tarpeessa. Yhtiön noin 180 asunnos-
sa päätettiin varmistaa aikanaan asennettujen parvekelasitusten kunto ja huolehtia jatkossa siitä, että huolto pelaa suunnitellusti ja määrävälein.



24 Omataloyhtiö.fi   2018

Teollisten muotoilijoiden kanssa yhteistyössä luotu uusi design 
tulee myös vaikuttamaan suomalaisten kattojen ulkoasuun, 
sillä VILPE®:n kahdeksankymmentäluvulla luotu ilme on nyt 

korvattu uudella 2000-luvun virtaviivaisella FLOW-muotoilulla.
Intensiivisen kolmen vuoden kotimaisen kehitystyön tuloksena 

luotu VILPE® FLOW-tuoteperhe on merkittävä uutuus ilmanvaih-
don päätelaitteisiin. Täysin uuden muotoilun ansiosta FLOW-pois-
toputkissa on jopa 40 % pienempi painehäviö kuin perinteisissä 
VILPE®-tuotteissa. Sen ansiosta säästöä syntyy sekä ilmanvaihdon 
energiankulutuksessa että asumiskustannuksissa.

Intensiivisen ilmavirtatestauksen ansiosta ilma on saatu kulke-
maan kevyesti FLOW-hattujen läpi, minkä ansiosta ilmanvaihtoko-
neet selviävät pienemmällä kulutuksella. Alhaisempi sähkönkulutus 
pienentää kustannuksia joka vuosi ja auttaa säästämään luontoa.

Tehokas muotoilu
Viimeistellyn muotoilun ansiosta FLOW-tuotteissa on myös ainut-
laatuisen hyvä vedenerottuvuus ja suoraan ylöspäin kohdistettu il-
mavirtaus. Tämä varmistaa entistäkin paremmin sen, että kosteus 
pysyy ulkona ja likainen ilma poistuu sisältä suoraan kohti taivasta 
eivätkä hiukkaset likaa kattoa tai julkisivua.

“FLOW-tuotteiden mallinnukseen hyödynnettiin mm. VTT:n 
Linux-supertietokoneklusteria. Kolmen vuoden aikana tuotteesta 
luotiin 30 erilaista 3D-suunnitteluversiota ja näistä 13 eteni proto-
tyypeiksi VILPEn 3D-tulostukseen ja testaukseen. ”Evoluution” tu-
loksena jäljelle jäi vain paras”, kertoo VILPEn tuotehkehityspäällikkö 
Veli-Pekka Lahti FLOW:n kehitysvaiheista.

FLOW-poistoputket ja markkinoille loppuvuodesta tulossa olevat 
FLOW ECo -huippuimurit voidaan asentaa sekä uudisrakennuksiin, 
että saneerauskohteisiin. FLOW ECo -huippuimureita käytetään keit-

tiön liesikupujen yhteydessä tai kylpyhuoneissa, pesutuvissa, aulati-
loissa ym. kosteissa tiloissa ilman kohdepoistoon. Huippuimureiden 
automaattiseen tarpeenmukaiseen ohjaukseen voidaan käyttää lan-
gatonta VILPE® ECo Ideal Wirless -ohjausjärjestelmää.

Edullinen automaattinen ilmanvaihdon ohjaus
VILPE® ECo Ideal Wireless langaton ohjaus ECo huippuimurille on 
kustannustehokas ratkaisu, jolla on lyhyt takaisinmaksuaika ver-
rattuna monimutkaisempiin ilmanvaihtojärjestelmiin. VILPE® ECo 
Ideal Wireless -ohjauksen kokonaiskustannus on jopa 70 % alhai-
sempi kuin kattavan lämmöntalteenottojärjestelmän (LTO). Ener-
giaa säästyy, kun käytetään tasavirtahuippuimuria, joka säätyy aina 
automaattisesti tarpeen mukaan. Huippuimuri ei myöskään unohdu 
vahingossa päälle eikä siten jäähdytä tiloja turhaan.

Teksti: Elina Primetta   Kuvat: VILPE OyTekniikka

Ilmanvaihtotuotteilla voit säästää 

energiaa ja rahaa

Puhdas ja terve sisäilma ei ole itsestäänselvyys. 
Raikkaan ilman saaminen asuinhuoneisiin ei 
kuitenkaan ole suuri investointi verrattuna sen 
tuomiin hyötyihin – asukkaiden terveyteen ja 
talon arvon säilymiseen. Toimiva ilmanvaihto  
takaa myös sen, että talon rakenteet säilyvät  
ehjinä ja homeettomina.

Lue lisää
vilpe.com/flow tai vilpe.com/eco

VILPE ® IO
Uusi VILPE® IO on kerrostaloille tarkoitettu seinäpuhallus- ja ilmanottolaite. Se on il-
manvaihdon seinäelementti, jonka kautta tulo- ja poistoilma kulkevat. Se sopii raken-
nuksiin, joissa ilmanvaihtoputkia ei pystytä vetämään katolle, vaan tulo- ja poistoilma 
otetaan rakennuksen seinästä.

VILPE® IO:n etu on säädettävyys. Sitä voi käyttää kaikenkokoisissa asunnoissa, kos-
ka ilmavirtausta voidaan helposti säätää mukana tulevalla supistusosalla. Tämän lisäksi 
VILPE® IO:n puhallinosan kätisyyttä voidaan helposti vaihtaa, ja siten tuote mukautuu 
sekä vasemman- että oikeanpuolisiin puhallus- ja imusuuntiin.

VILPE® IO vastaa rakentamisen uusiin tarpeisiin. Ilmanvaihdon seinäelementtien 
avulla rakennusten neliömäärä kasvaa, kun putkia ei tarvitse erikseen viedä rakennuk-
sen katolle ulospuhallusyksikköä varten.

Esimerkiksi 160 mm FLOW poistoputki (100 l/s, 30 Pa vs. 20 Pa)
FLOW-hatulla varustetulla putkella on 100 l/s virtaamalla n. 
33 % pienempi painehäviö verrattuna aikaisempaan malliin. 
FLOW-poistoputki maksaa sähkönkulutuksessa hintaerotuksen 
takaisin noin kolmessa vuodessa.

FLOW-poistoputket käytettynä yhdessä VILPE® Intake -tu-
loilmaratkaisun kanssa vähentävät ilmanvaihtokoneen sähkön-
kulutusta jopa 12 % verrattuna muihin markkinoilla oleviin edel-
lisen sukupolven tuotteisiin.
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: OrmaxJulkisivu

Ota yhteyttä
katot@bmigroup.fi tai 09-2533 7200

Katon kunto selville
Katon säännöllinen tarkastus ja ajantasaiset huollot varmistavat toi-
mivuuden ja pidentävät katon ikää. Suositeltavat tarkastusajankoh-
dat ovat keväällä sekä syksyllä, jolloin ongelmat ovat helpoimmin 
havaittavissa. Havainnoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota ka-
temateriaalin eheyden lisäksi läpivienteihin sekä muihin erityskoh-
tiin, 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 perusteellinen kuntokartoitus. 
Ammattilaisen suorittamasta kuntokartoituksesta, saat kattavan ra-
portin sekä suositukset tarvittavista kunnostustoimenpiteistä. Kun 
kyseessä on iäkkäämpi katto, on uusiminen järkevä vaihtoehto. Ko-
kenut ammattilainen osaa kertoa millainen kattoremontti sopii ta-
loyhtiönne tarpeisiin.

Vain huollettu katto on toimiva katto
Samoin kuin mikä tahansa muu materiaali, toimii tiilikatekin parhai-
ten puhtaana ja huollettuna. Jos kasvustoa, kuten sammalta, jäkälää 
tai levää on kertynyt katolle, kannattaa se puhdistaa ja pestä aikaile-
matta selvitäkseen mahdollisimman pienellä vaivalla. Katolle kerään-
tyneet eloperäiset materiaalit sitovat itseensä kosteutta, eikä katto 
kuivu enää yhtä nopeasti. Vaikka sammal ei ole vaarallista, lyhentää 
se pahasti kattotiilen elinkaarta. Tiilikaton pesu ja suojaus kannat-
taakin tehdä säännöllisesti 5–10 vuoden välein, jolloin se antaa hy-
vän 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. Valmistajan hy-
väksymät aineet ovat valmistajan testaamia ja hyväksymiä eivätkä 
ne vaikuta katon kriittisiin ominaisuuksiin kuten hengittävyyteen. 
Mikäli käytät muita kuin valmistajan hyväksymiä aineita, varmista 
aina aineen soveltuvuus omalle katollesi.

Katolle säännöllinen 

tarkistus ja huolto
Vaikka tiilikatto on kestävä ja pitkäikäinen katto, tulee se myös tarkastaa ennen  
pitkää. Katon tarkastuksella voidaan ennakoida mahdollisia korjaustarpeita ja  
välttyä näin laajemmilta korjaustoimenpiteiltä. Katon säännöllinen huolto on kuin 
laittaisi rahaa pankkiin, kiinteistön arvo säilyy ja ylläpitokustannukset pysyvät 
pieninä. Vanhassa katossa riskit piilevälle kattovuodolle kasvavat vuosi vuodelta 
ja pahimmillaan edessä on alusrakenteiden kosteusvaurioiden korjaus.

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

käyttöinen puhdistaja sekä 
pitkäikäinen katon suoja.

• Ormax Tehopesu – nopeasti 
ja tehokkaasti puhdasta.
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Sadexilta oikein mitoitetut kourut kaikkiin rakennuksiin
Markkinoiden kattavin valikoima eri kokoisia sadevesikouruja 
löytyy sadevesi- ja kattoturvatoimittaja Sadexilta, jonka laaja 
valikoima ja pitkän kokemuksen kautta hankittu ammattitaito 
takaavat, että saat kohteeseesi aina ja varmasti oikein mitoite-
tun sadevesijärjestelmän. Sadex on lisäksi markkinoiden ainoa 
sadevesijärjestelmätoimittaja, joka pystyy vastaamaan yksimit-
taisista vesikouruista isoissakin kohteissa RT-kortin mukaisesti. 
Sadex ajaa ja asentaa kourut asennuskohteessa määrämittaan 
rakennuksen räystäiden mukaan. Yksimittaisesti asennetuissa 
kouruissa vältytään ylimääräisiltä vuotavilta liitoksilta. Sauma-
ton kouru ei vuoda.

Tekstit: Elli Kuusisto ja Kokemuksia.fi   Kuvat: Sadex OyJulkisivu

Lue lisää: 
www.sadex.fi

Alimitoitettu sadevesijärjestelmä merkittävä ongelma
Puutteelliset sadevesijärjestelmät saattavat aiheuttaa päänvaivaa 
taloyhtiöissä. Yleisin ongelma on alimitoitettu sadevesijärjestelmä. 
Urakoitsijalle tai työn tilaajalle on voinut tulla houkutus säästää ra-
kennusaikana niin sanotusti väärässä paikassa. Kourujen kaatomat-
koista on tehty liian pitkiä ja syöksyjä on liian vähän, mikä aiheuttaa 
ongelmia kaadon suhteen. Tällöin järjestelmä menee helposti tuk-
koon sekä tulvii yli.

Kourutoimittajan vastuulla onkin suunnitella oikein mitoitettu 
sadevesijärjestelmä ja rakentajan tulee kantaa vastuu siitä, ettei sääs-
tösyistä rakenneta alimitoitettua järjestelmää. Mikäli näistä oiotaan, 
taakan kantaa taloyhtiö, jonka ongelmat kohdistuvat isännöitsijälle, 
ja kustannukset viime kädessä päätyvät asuntojen omistajien mak-
settavaksi. Korjaustyöt saattavat nimittäin myöhemmin tulla talo-
yhtiölle yllättävänkin kalliiksi. Sadevesijärjestelmien suhteen onkin 
syytä muistaa, että ongelmat tulevat viiveellä ja kertaantuvat vuosien 
myötä. Pahimmillaan puutteellinen tai toimimaton sadevesijärjes-
telmä voi tarkoittaa veden pääsemistä rakenteisiin ja siitä seuraavia 
moninaisia kosteusvaurioita ja -haittoja.

Alimitoitetut sadevesijärjestelmät eivät kuitenkaan johdu pel-
kästään säästösyistä. Markkinoilla on edelleen toimittajia, jotka ei-
vät kanna vastuutaan oikean kokoisen järjestelmän suunnittelusta 
ja asentamisesta. Nämä toimittajat tarjoavat yhtä kourukokoa kaik-
kiin kohteisiin. Todellisuudessa kourun koko tulee laskea ja mitoit-
taa aina kohteen mukaan, jotta ongelmilta vältytään. RT-kortisto, 
joka ohjaa rakentamista myös sadevesijärjestelmissä, tarjoaa selkeät 
mitoitusohjeet sadevesijärjestelmien rakentamiseen. Sadevesijärjes-
telmän toimittajan ei pitäisi koskaan tarjota tuotettaan tuntematta 
perinpohjaisesti mitoitusperiaatteita. Taloyhtiön onkin vaadittava 
sadevesijärjestelmän toimittajalta selkeät perustelut siitä, miten jär-
jestelmä on suunniteltu ja mitoitettu.

Laiminlyödyt huoltotyöt tulevat kalliiksi
Sadevesijärjestelmän oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi se on 
syytä tarkistaa ja huoltaa säännöllisesti. Räystäällä on syytä käydä 
säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Puhdistuksen lisäksi 
on syytä tarkistaa, että vesi kulkee oikeaan suuntaan ja että kourujen 
materiaalit sekä kiinnitykset ovat kunnossa. Valitettavan usein ta-
loyhtiöissä puhdistetaan vaakakourut, mutta pystysyöksyt jätetään 
puhdistamatta. Säännöllisen ja kattavan huollon myötä sadevesijär-
jestelmän kunnosta pysytään ajan tasalla. Mikäli huoltotyöt laimin-
lyödään, ei havaita tiensä päähän tullutta tai tukkeutunutta järjestel-
mää. Kouru voi pahimmassa tapauksessa olla puhki, jolloin vesi pää-
see valumaan talon ulkoseinille ja rakenteisiin aiheuttaen vahinkoa.

Eikö sadevesijärjestelmä toimi vai vuotaako katto?
Puutteellinen sadevesijärjestelmä ja vuotava vesikatto ovat kak-
si merkittävää ongelmien aiheuttajaa taloyhtiöissä. Taloyhtiöiden 
vesikatto-ongelmat havaitaan perinteisesti vasta, kun vesi vuotaa 
sadevesikourun takaa. Äkkiseltään vaikuttaisi, ettei sadevesijärjes-
telmä toimi, mutta todellisuudessa syy tämänkaltaiseen ongelmaan 
löytyykin usein vesikatosta tai pettäneistä räystäsrakenteista. Vali-
tettavasti vahinko on kuitenkin jo tapahtunut.

Vesikattojen suurimmat ongelmat johtuvat huonosti tehdystä tai 
tiensä päähän tulleesta katosta. Myös kattojen pesut ja puhdistukset 
laiminlyödään, jolloin katon pinnoitus kärsii ja katon käyttöikä vähe-
nee. Vesikaton vuodon voi aiheuttaa esimerkiksi läpivienti, joka on 
pettänyt tai naulakiinnitteinen peltikatto, jonka naulat ovat nousseet 
ylös. Aluskatteen puuttuessa vesi pääsee suoraan asuntoihin aiheut-
taen merkittävää vahinkoa.

Laiminlyöty huolto ja puutteelliset kattoturvatuotteet johtavat sii-
hen, ettei katon ongelmia havaita ajoissa. Kun katolla ei ole kiinteitä 
kulkuteitä, joita huoltomiehet ja asukkaat voivat käyttää, katolla ei 
tule käytyä. Onkin ensiarvoisen tärkeää järjestää katolle helppo ja 
turvallinen kulkutie, jolloin katolla tulee käytyä ja riskikohdat ha-
vaitaan riittävän ajoissa.

Ennakoinnilla säästöihin
Vuotavan vesikaton ja sadevesijärjestelmän ongelmilta voidaan tus-
kin koskaan täysin välttyä, mutta hyvällä ennakkotiedolla, suun-
nittelulla ja säännöllisillä huoltotöillä saavutetaan kuitenkin mer-
kittäviä kustannussäästöjä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää 
ammattitaitoisen ja vastuullisen katon tai sadevesijärjestelmän toi-
mittajan valintaan, eikä väärässä paikassa säästäminen kannata pit-
källä tähtäimellä.

Arvostatko 
riittävästi sadevesijärjestelmää?

Puutteelliset sadevesijärjestelmät aiheuttavat merkittäviä ongelmia taloyhtiöissä. 
Yleisellä tasolla suurin haitta on, ettei sadevesijärjestelmän merkitystä ymmärretä, 
joten järjestelmä laiminlyödään suunnittelusta alkaen. Myöhemmin paljastuvat 
puutteet ja niiden seuraukset voivat kuitenkin tulla kalliiksi. Nämä ongelmat  
olisivat kuitenkin ennakoitavissa.
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Tuomo Hankonen on asunto-osakeyhtiö Orakiven hallituksen pu-
heenjohtaja. He tilasivat vuonna 2012 rivitaloonsa sadevesijärjes-
telmän, mutta huomasivat pian, että halvalla ei saanut hyvää, sa-
devesijärjestelmä oli alimitoitettu, vesi tulvi kouruista yli. Sadevesi-
kouruihin ja kattoturvatuotteisiin erikoistunut Sadex toimitti heille 
uuden, oikein mitoitetun sadevesijärjestelmän, ja ongelmat hävisivät.

Tilanteen korjaava remontti tehtiin kesällä 2015
– Ei ollut ihan täyttä varmuutta siitä, minkälainen salaojitus talos-
sa on, joten totesimme, että järjestelmä on pakko uusia. Jos kivijal-
ka olisi päässyt homehtumaan, ei sitä olisi korjannut enää millään, 
Tuomo toteaa.

– Valitsimme aiemman sadevesijärjestelmän toimittajan halvim-
man hinnan perusteella, eikä ratkaisu ollut kestävä. Pyysimme Sade-
xilta hinta-arviota ja selvitystä siitä, miten he korjaisivat asian. He te-
kivät tarjouksen, joka vakuutti, ja päätimme hyväksyä sen, hän jatkaa.

Tehokasta työskentelyä
Sadexin urakkaan kuului vanhojen kourujen ja kiinnikkeiden pur-
kaminen, poisvienti sekä uusien asennus. Syöksyputkia lisättiin, ja 
kourut ovat nyt aiempaa isommat.

– Työmies tuli aamulla töihin ja lähti illalla pois. Asennus sujui 
erittäin mallikkaasti. Ihmettelin vähän, miten vauhdikasta työnteko 
oli, mutta niin se vain ammattimieheltä kävi. Suhtautuminen työn-
tekoon oli erittäin positiivista ja hienoa, Tuomo kiittelee.

– Hän keräsi myös kaiken ylimääräisen roskan ympäristöstä, eikä 
remontista koitunut asukkaille minkäänlaista haittaa, hän jatkaa.

Laadukas lopputulos
Remontti helpottaa asukkaiden elämää; enää kenenkään etuoven 
päälle ei tule sateella vettä, eikä tarvitse pelätä, että sadevesi kaste-
lisi rakennuksen kivijalan.

– Lopputulos on todettu moneen kertaan niin asukkaiden kuin 
taloyhtiön hallituksen kesken todella hyväksi. Remontti olisi pitänyt 
tehdä jo aikaisemmin, Tuomo sanoo.

– Ehdottomasti suosittelen ja olen myös suositellut Sadexia tu-
tuille sekä muille taloyhtiöille. Kyseessä on luotettava ja täsmällinen 
yritys, eikä heidän toimittamassaan kokonaisuudessa ole minkään-
laista moitteen sijaa, hän sanoo lopuksi.

Tuomo Hankonen: ”Sadevesijärjestelmä olisi pitänyt uusia jo aikaisemmin”
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Varma-lumiesteiden asennuksen jälkeen 
Seppo Peltola voi rauhallisin mielin odo-
tella talven tuloa.

Talvi asettaa haasteensa 
taloyhtiön katolle

Teksti: Sirpa Lehtola   Kuvat: Vesivek

Monessa taloyhtiössä on varmasti vielä muistissa viime talven runsas lumikuorma ja sen mahdollisesti  
aiheuttamat haasteet kiinteistön katon ja pihan huoltotöille. Asunto-osakeyhtiöillähän on lakisääteinen 
vastuu suojata sisäänkäynnit ja kulkuväylät sekä ympäröivä katualue rakennuksen katolta putoavalta 
lumelta ja jäältä. Vakaviakin onnettomuuksia on tapahtunut vuosien mittaan, kun näitä velvollisuuksia 
on laiminlyöty.

Lumieste mahdollistaa turvallisen liikkumisen rakennusten lä-
heisyydessä suojaten vaaratilanteilta, joita katolta putoava lumi 
ja jää saattavat aiheuttaa ihmisille ja omaisuudelle. Lumieste 

suojaa lisäksi katolla sijaitsevia rakenteita, kuten sadevesikouruja 
ja lapetikkaita. Liukkaalla kattopinnoitteella lumiesteet asennetaan 
loivemmalle kuin karkeapinnoitteisella katolla, mutta lähtökohtai-
sesti lumieste tarvitaan, kun katon kaltevuus on 1:8 tai jyrkempi.

Lumiesteet suositellaan aina asennettavaksi koko katon lappeen 
mitalle. Lyhyemmät esteet paitsi suojaavat heikommin, myös kuor-
mittavat katon rakenteita. Tällöin koko lappeen mittaisen lumikuor-
man paine kohdistuu vain pienelle pätkälle lumiestettä, mikä voi 
vaurioittaa katon rakenteita tai itse lumiestettä. Myös lumen tippu-
minen lappeelta toiselle tulee aina estää.

Varma-lumieste minimoi riskit
Vesivekin Varma-lumieste tarjoaa parhaan mahdollisen suojan pu-
toavalta lumelta ja jäältä. Kuten monen muunkin Vesivekin tuotteen, 
myös Varman suunnittelu ja tuotekehitys on lähtenyt käytännössä 
havaituista ongelmista.

Aiempia lumiestemalleja ei saanut asennettua lähelle katteen pin-
taa, jolloin lumi- ja jäälautat pääsivät valumaan esteen ali. Tämä on-
gelma korostuu erityisesti saumakatoilla, joissa lumiesteen alareuna 
saattaa jäädä useita senttejä irti katteen pinnasta. Varsinkin keväi-

sin on suuri riski, että muodostuvat jäälautat humahtavat maahan 
lumiesteen ali sulamisvesien liukastamalta katteelta.

Varma pystytään alareunan urituksen ansiosta asentamaan myös 
saumakatoissa aivan katteen pintaan kiinni. Näin lumi ja jää pysyvät 
katolla sulamiseen asti, vain vesi ja roskat pääsevät valumaan rän-
neihin. Putkilumiesteiden puutteita korjataan joskus putkien päälle 
asennettavan lisäkappaleen avulla; nämä kuitenkin kerryttävät hel-
posti roskia esteen taakse. Varma on vaivattomampi ja edullisempi 
ratkaisu – tarvitaan vain yksi lumieste ja suojaus on kerralla toimiva.

Toinen huomattava etu Varmassa on, että ainutlaatuisen kiinnik-
keensä ansiosta se pystytään asentamaan muista malleista poiketen 
aivan räystään reunalle. Näin katon etuosaan ei jää suojaamatonta 
kaistaletta. Varman 180 mm korkea ritilämäinen rakenne pysäyttää 
muita malleja tehokkaammin myös yli ja läpi tulevat lumimassat. 
Varma-lumiestettä saa myös 120-millisenä, jos korkeampi profiili 
vaikuttaa liian massiiviselta esimerkiksi matalaan omakotitaloon.

Varma on mallisuojattu ja tarjoaa ainoana lumiesteenä kaikki 
nämä ominaisuudet. Varma sopii kaikille katto- ja katetyypeille, eri 
katteille on suunniteltu omat kiinnikkeensä. Erityisesti Varmaa suo-
sitellaan käytettäväksi taajama-alueilla korkeissa rakennuksissa sekä 
kouluissa ja päiväkodeissa, joissa vaaditaan erityistä suojaa. Varsinkin 
saumakattoisissa kohteissa Varma on turvallisin ratkaisu.

Valmistaudu talveen Kattoturvakatselmuksella
Jos taloyhtiössä ei olla varmoja katon turvallisuudesta, kannattaa 
hyödyntää Vesivekin Kattoturvakatselmus. Siinä paikallinen ammat-
tilaisemme tulee tarkistamaan katon lumiesteiden ja myös muiden 
kattoturvatuotteiden kunnon. Yli 30 vuotta kattoturvatuotteita val-
mistaneen yrityksen edustaja osaa ratkaista haastavatkin tilanteet.

Miljoonatorniin asennettiin lumiesteet varman päälle
Asunto Oy Petsamonkatu 14 on arkkitehti Schreckin suunnittelema 
12-kerroksinen taloyhtiö, joka sijaitsee taajaan asutulla Kalevan asui-
nalueella Tampereella. Valmistuessaan vuonna 1956 se edusti aikansa 
moderneinta kerrostaloasumisen tasoa ja kansan suussa talo sai ni-
men ”Miljoonatorni”. Taloyhtiön alakerroksessa on myös liiketiloja, 
eli jalankulkijoita ja liikennettä ympäristössä riittää.

Kiinteistössä on osin tasakatto huopakatteella, osassa rakennus-
ta on pulpettikatto saumapeltikatteella. Lumiesteitä ei loivalla sau-
makatolla ollut. Tämän takia talvisin jouduttiin välillä asettamaan 
pihan puolelle varoituspuomeja katolta putoavan lumen ja jään ta-
kia. Joskus näillä kulkuteillä näkyikin jälkiä pudonneesta lumesta.

Alkuperäisen saumakatteen pinnoite oli vuosien mittaan hieman 
kulunut, ja se päätettiin huoltomaalata. Maalauksen myötä katteesta 
tuli niin liukas, että riski lumen ja jään putoamisesta tuli huomatta-
vaksi. Taloyhtiön hallitus päätti hoitaa asian kuntoon.

Julkisivu
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Ota yhteyttä:
www. vesivek.fi

Petsamonkadun kiinteistön ympäristö on vilkkaasti liikennöity, joten lumiesteiltä 
vaaditaan paljon. Varma asennettiin aivan räystään reunaan turvallisuuden mak-
simoimiseksi.

Tarjous lumiesteiden asentamisesta saumakatteelle pyydettiin 
muutamalta yritykseltä, ja urakan toteuttajaksi valikoitui Vesivek. 
Vesivekin taloyhtiöpuolen asiantuntija Sami Järvenpää kävi tarkas-
tamassa ja mittaamassa kohteen.

– Itse asiassa Vesivek oli ainoa, jolta tarjous tuli, hymähtää isän-
nöitsijä Seppo Peltola.

Tarjousten vähyys saattoi johtua kohteen asennustyön vaativuu-
desta. Normaalisti käytössä oleva henkilönostinasennus ei Petsamon-
kadulla tullut kyseeseen; asennettavilla sivuilla oli autokatos sekä 
matala liikehuoneisto, joiden painorajoitukset estivät nosturin käy-
tön. Vesivekillä työturvallisuuteen panostetaan ja joka kohteesta laa-
ditaan tarkka työturvallisuussuunnitelma. Näin Petsamonkadunkin 
haastava kohde pystyttiin hoitamaan turvallisesti sekä aikataulussa.

– Halusimme lumiesteen, joka varmasti pitää lumet katolla ja jonka 
ali jää ei pääse. Vesivek olikin jo tuttu yritys minulle, hankin nimit-
täin aikaisempaan kotiini rännit Vesivekiltä, kertoo Petsamonkadun 
isännöitsijä Seppo Peltola.

Kiinteistöön asennettiin Varma-lumiesteet etelä- ja itälappeelle, 
eli Petsamonkadun sekä sisäpihalle menevän kulkuväylän suuntai-
sesti. Viime talven runsaat lumet osoittivat heti uusien lumiestei-
den tarpeellisuuden.

– Kulkuteillä ei näkynyt mitään merkkejä katolta pudonneista 
lumi- tai jääkappaleista, joten aikaisempien talvien puomivirityksia 
ei enää tarvittu. Eli Varma-lumiesteet näyttävät täyttävän tehtävän-
sä – ja varmasti, toteaa Seppo tyytyväisenä.

1. Jokaiselle katetyypille on suunniteltu 
omat kiinnikkeet > sopii kaikkiin kat-
toihin.

2. Korkea ritilämäinen profiili (180 mm)  
> lumi ei tule esteen yli eikä läpi.

3. Alareunan urituksen ansioista Varma 
voidaan asentaan aivan katteen pin-
taan kiinni > jäälautat eivät pääse 
lumiesteen ali, mutta vesi ja roskat 
valuvat läpi.

4. Ainutlaatuinen kiinnike mahdollistaa 
asentamisen avan räystään reunaan  
> lumiesteen eteen ei jää suojaamaton-
ta aluetta.

5. Vahva rakenne > päädyt eivät taipuile.
6. Pulveripolttomaalattu kestävä pinnoite, 

saatavana kaikissa värisävyissä.
7. Valmistus omalla Orimattilan tehtaalla, 

asentajina omat, sertifioidut asentajat.

Miksi kannattaa valita Vesivekin Varma-lumieste?
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Ruukki Construction Oy

Laatua, takuulla!
Ruukin kattotakuu on markkinoiden pisin ja kattavin ja myös yri-
tyksenä olemme olleet vastuullisia jo vuosikymmeniä. Tämä merkit-
see kuluttajalle paljon katon ja asennusliikkeen valintaa tehtäessä. 

Myös taloyhtiöt ovat alkaneet arvostaa ammattimaisesti asennet-
tuja kattoja ja selkeitä sopimuksia halvan hinnan sijasta. Ruukilla ei 
ole ketunhäntää kainalossa sopimuskiemuroissa, vaan sopimukset 
on tehty selkeiksi ja rakennuslainsäädäntöä noudatetaan hyvin tark-
kaan. Monet firmat noudattavat määräyksiä, mutta valitettavasti ri-
maa hipoen, mistä saattaa tulla asiakkaalle yllätyksiä myöhemmin, 
esimerkiksi talvella kattoturvatuotteiden pettäessä.

Kuinka kattoremonttiprojekti etenee?
– Kun asiakas jättää meille yhteydenottopyynnön, välitämme sen 
oikean alueen Kattomestarille. Kattomestari ottaa asiakkaaseen yh-
teyttä ja sopii hänen kanssaan kartoituskäynnin ajankohdan, Ruukin 
Kattomestari Jarkko Meskus aloittaa.

Kartoituskäynnillä selvitetään mm. vanhan katon kunto ja kuun-
nellaan asiakkaan toiveet.

– Tutkimme myös rakenteet ja otamme katosta mitat, Meskus 
jatkaa, – Lopuksi Kattomestari laskee kattoremontille tarjouksen.

Tarjouksella on hintatakuu, jolloin tiedät heti, mitä remontti 
maksaa.

Kartoituskäynti on täysin veloitukseton, eikä se sido mihinkään. 
Kun asiakas haluaa tarttua tarjoukseen, Kattomestari tapaa asiak-
kaan uudelleen ja yhdessä he käyvät sopimuksen läpi.

– Haluamme varmistaa, että asiakas todella ymmärtää ja tietää 
mitä ollaan allekirjoittamassa, Meskus linjaa, – Emme jätä sopimuk-
sista mitään pois tai lisää niihin mitään ylimääräistä asiakkaan kus-
tannuksella. Meillä on reilu peli, hän jatkaa.

Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä sovitaan myös toimi-
tusajat ja kun asennuspäivä koittaa, Ruukin asennusryhmä saapuu 
paikalle.

– Asiakkaan ei tarvitse olla kotona asennusaikana. Moni karkaakin 
remontin ajaksi esimerkiksi etelän lämpöön, Kattomestari vinkkaa.

Ruukilta saat kaiken katollesi: katteet, alusrakenteet, sadevesi-
järjestelmät ja kattoturvatuotteet samalla kertaa. Asennusryhmä 
asentaa sopimuksen mukaisesti elementit paikoilleen ja remontin 
jälkeen siivoaa jäljet. Lopputarkastuksessa katto luovutetaan asiak-
kaalle, jolloin saa myös valmistumistodistuksen.

– Meillä tämä hinta-laatusuhde on ykkönen, Meskus kiteyttää,  
– Nopealla aikataululla saat uuden katon. Ja luotettavasti.

Koko Suomen katto 
Helsingistä Utsjoelle

Ruukin katto on jo lähes joka toisessa omakotitalossa. Teemme kattoja 60 vuoden 
kokemuksella ja meillä on valtakunnallinen asennuspalvelu.
 – Asiakkaamme arvostavat kunnolla tehtyä kattoasennusta ja suosittelevat meitä 
tuttavilleen, kertoo Ruukin kattoasennusliiketoiminnasta vastaava Jukka Torpakko.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!
Ruukin kattomestari Petri Ollonqvist, puh. 050 388 6018
tai kattoremontit@ruukki.com

Julkisivu

Mallistossa on varaa valita
Ruukin ensiluokkaiset teräskatot ovat suojanneet koteja 60 vuot-
ta. Niiden kestävyys ja laatu ovat vertaansa vailla. Laajasta värien ja 
tyylien valikoimasta löytyy varmasti erinomainen vaihtoehto kotiisi. 
Tyyli voi olla mitä tahansa modernin ja perinteisen välillä. Voit va-
lita kolmesta tyylistä mieleisesi: pystysaumakatteet, muotokatteet 
ja suorauraiset katteet.
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Utsjoellakin tehdään töitä vuodenajasta riippumatta 
Lähdimme päiväksi Ruukin Kattomestarin kyytiin pohjoisim-
paan Suomeen. Pohjoisen upeat maisemat kiinnittivät huomion, 
mutta saimme kuitenkin keskusteltua Pyhätunturilla sijaitsevan 
lomakohteen kattoremontista. Kohde koostuu useista, eri kokoi-
sista rakennuksista.

– Tämä on oikea premium-kohde, tiivistää Ruukin Kattomes-
tari Jarkko Meskus.

Puitteet ovat hienot ja näissä maisemissa on luksusta pitää ko-
kouksia ja muita tilaisuuksia.

– Arvokas hirsirakennus on upea sisältä. Täällä on suuriin-
kin tilaisuuksiin soveltuva suurtalouskeittiö ja pihalla kunnon 
savusauna.

Kohteeseen saavuttuamme katselemme katolle. Vanhana ka-
temateriaalina on huopa, joka on nyt tullut elinkaarensa päähän. 
Katolla kasvaa jo samalta, eikä sen vedenpitävyydestäkään ole 
takuita.

– Huopakatteen alla ei ole alusmateriaalia, jolloin vuotoriski on 
jo suuri. Rakenteellinen riski on siis melkoinen, Meskus kertoo. 
– Asiakas on valinnut uudeksi katteeksi mustan Ruukki Classic 
Silencen, hän jatkaa, – Se on teknisesti ja ulkonäöllisesti upeasti 
viimeistelty katto sekä vaimentaa ääniä tehokkaasti.

Vähäeleisen tyylikäs ja ajaton muotoilu sopii niin rintamamies-
taloihin kuin moderneihin kivitaloihin, suuriin ja pieniin kohtei-
siin. Ruukki Classic Silence -teräskate soveltuu myös loiville, jopa 
1:9 kattokaltevuuksille. Laadukas materiaali tarvitsee parikseen 
laadukkaan työn, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen.

– Olemme vastuullinen yhtiö. Kiinnitämme erityistä huomiota 
laatuun ja työturvallisuuteen, Meskus muistuttaa, – Meillä Ruukil-
la on kaikki asentajat koulutettu meidän puolesta. Käytämme siis 
vain luotettavia asentajia, jolloin voimme olla varmoja laadusta.

Pohdimme Suomen ilmaston asettamia vaatimuksia ja haas-
teita kattoremonteille.

– Täällä pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä, mutta samoin se 
remontti täällä tehdään kuin etelämmässäkin, Meskus pohtii,  
– Eikä tuo talvikaan haittaa, ainakaan ei sada vettä, hän naurahtaa.

Haikeana jätämme kohteen ja sen hulppeat maisemat ja suun-
taamme takaisin. 

– Meillä on tuolla Enontekiölläkin kohde, Meskus kertoo,  
– Sielläkin vaihdetaan huopakate peltikatteeseen.

Emme kuitenkaan suunnanneet auton nokkaa kohti tätä koh-
detta, sillä tässä kohtaa konkretisoituivat nuo välimatkat. Täältä 
Pyhätunturilta on matkaa Enontekiölle 300 km.

Pyhätunturin upeissa maisemissa vaihdetaan huopakate teräskatteeseen.

Enontekiöllä on kattoremontti alkamassa.
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Mikä kate meidän katolle?
Katepalin kattomallistosta löytyy ammattilaiskäyttöön tarkoitetut 
ratkaisut kaikille kattomuodoille ja -kaltevuuksille. Jyrkemmillä ka-
toilla voidaan käyttää myös kattolaattoja ja laattavalikoimamme on 
yksi markkinoiden laajimmista. Kattomallisto kokonaisuudessaan 
löytyy osoitteessa www.katepal.fi. Sivustolta löytyy myös katteen 
valintaopas, jonka avulla varmistat katerakenteen soveltuvuuden 
omalle katollesi.

Varmuus ja pitkäikäisyys
Yli 40 vuoden aikana Suomessa on katettu kumibitumikatteilla yli 
100 miljoonaa neliömetriä kattoja erinomaisin tuloksin. Kaksikermi-
katteen käyttöiäksi arvioidaan noin 50 vuotta. Kattoliiton käyttöikä-
laskurin avulla voit arvioida vesikaterakenteen käyttöikää. Laskuri 
löytyy osoitteesta www.kattoliitto.fi.

Venyvyys ja lujuus
Moderni rakentaminen ja pohjoinen ilmasto vaativat katerakenteelta 
joustavuutta ja venyvyyttä laajalla lämpötila-alueella. SBS-kumibitu-
mi yhdistettynä vahvaan ja sitkeään polyesteritukikerrokseen antaa 
katteelle vertaansa vailla olevat venyvyys- ja lujuusominaisuudet.

Kumibitumikate 
kaikille katoille

Julkisivu Teksti: Lasse Rajala   Kuvat: Katepal

Saumassa sen salaisuus
Monikermikate tehdään asentamalla 2–3 kermiä päällekkäin. Näin 
minimoidaan mahdolliset työvirheet ja varmistetaan saumojen tii-
viys. Tällainen kate on kestävä, sillä katteen paksuus on jopa 8–12 
mm. Monikermikate ei ole herkkä mekaanisille vaurioille kuten esi-
merkiksi ohuet yksikerroskatteet.

Lämmön- ja kylmänkesto
Katepalin kumibitumikermit on kehitetty Suomen ilmastoa varten, 
mutta ne toimivat myös “kasvihuoneolosuhteissa”.

Kumibitumin pehmenemispiste on yli +100 °C ja se on joustavaa 
vielä -35 °C kylmyydessäkin. Asennus onnistuu tarvittaessa kovillakin
pakkasilla varmuuden kärsimättä.

Vesikatteen pinta
Kattopinnan ei tarvitse olla yksitotisen harmaa. Katepalin vakioval-
koimasta löytyy useita näyttäviä värejä, jotka toistava luonnon sävyjä 
ja mukautuvat hyvin ympäristöön.

Paloturvallisuus
Katepalin suosittelemat kumibitumikermirakenteet täyttävät yhdes-
sä asennusalustan kanssa määräykset katteen paloturvallisuudesta. 
Katerakenteiden paloluokka on BROOF(t2). Luokitus perustuu  VTT:n 
tekemiin palotesteihin.

Kotimaisuus
Katepalin tuotantolaitos sijaitsee Lempäälässä. Tilaamalla kattou-
rakan Katepal Kattajat -ketjun paikalliselta urakoitsijalta tuet suo-
malaista työtä.

Lisätietoa:
Katepal Kotimaan myynti, puh. 03-375 9111, myynti@katepal.fi
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Lisätietoa:
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Puh. (03) 877200
tehtaanmyymala@rakennusbetoni.fi
www.rakennusbetoni.fi

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on tutkimus- ja kehitystoimin-
nassaan panostanut viherkattoihin. Omilla teollisuuslaitoksen 
katoilla sijaitsevat koeviherkatot ovat osa Helsingin Yliopiston 

johtamaa Luomus-hanketta – ensimmäinen viherkatto Rakennusbe-
tonin tehtaalle perustettiin vuonna 2013. 

Rakennusbetoni tuotteistaa ekologista viherkattotuotetta yrityk-
sille ja kuluttajille paikallisia kotimaisia tuotteita ja kasveja hyödyn-
täen. Kiertotaloutta hyödyntämällä katoille toteutetaan paikallisiin 
ketokasveihin pohjautuvaa ratkaisua. Kompostimultaan ja tuotan-
non sivutuotteista syntyvään kasvualustaan, kierrätyskuidusta val-
mistettuun huopaan ja järviruokoon nojaava viherkattoratkaisu on 
paikallinen, uniikki ja ketokasvillisuudelle optimoitu kasvuympäris-
tö. Viherkatoilta alas valuvat ravinnejäämät myös minimoituvat tällä 
ratkaisulla tutkimuksen mukaan. Katoille sopivat yleensä kuivan ja 
paahteisen paikan ketokasvit. Varjoisille katoille valitaan puolivar-
joisan tai varjoisan paikan lajeja, jotka kestävät myös kuivuutta. Ke-

Villiinny Viherkatosta
 – kierrätysmateriaalit viherkaton 
kasvualustassa

Viherkatoista on saatavilla monenlaista hyötyä ja huvia. Hulevesien hallintaan 
kuuluu osana sadeveden pidättäminen jo katoilla. Viherkattojen avulla voidaan 
pienentää valuntahuippuja, koska valunta viivästyy ja kokonaissadannasta 
jopa kaksi kolmasosaa pidättyy veden imeytyessä viherkattoon ja haihtuessa 
siitä takaisin ilmaan. 

tokasvien kukinta ja ulkoasu vaihtelevat kasvilajista riippuen. Keto-
katoilla voi esiintyä myös maksaruohoja. Kasvivalinnoissa pyritään 
kasvillisuuteen, jota ei tarvitse niittää ja joka on mahdollisimman 
helppohoitoinen.

Viherkatot ovat monella tapaa meille hyödyksi. Valumavesien mää-
rän pienenemisen lisäksi koemme vihertävän ympäristön miellyttä-
vänä sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan. Viherkatot on todettu 
hyvin äänisaastetta absorboivaksi pinnaksi, joten koettu melusaas-
te vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa. Oikein toteutettu 
rakenne lisää varsinaisen vesikattorakenteen elinikää suojaamalla 
kattoa säteilyltä ja tasaamalla lämpötiloja. Ei pidä myöskään unoh-
taa monimuotoisuuden merkitystä eliöstömme kannalta. Omalla 
toiminnallamme voimme luoda uusia ekologia lokeroita sekä harvi-
naistuville kasveille että eliöstölle. Parhaimmillaan viherkatot muo-
dostuvat kukkiviksi keitaiksi, joissa viihdytään ja jopa tuotetaan jo-
kapäiväistä ruokaamme.

Teksti: Risto Lemola   Kuvat: Rakennusbetoni- ja Elementti OyJulkisivu
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Opastus

Taloyhtiöiden toiminnassa tarvitaan monia erilaisia dokument-
teja. Yleisimmin taloyhtiöiden asiakirjojen hallinnoinnista 
vastaa isännöintiyritys. Toiset taloyhtiöt taas haluavat hoitaa 

isännöintitehtävät kirjanpitoa ja tilinpäätösten laatimisia lukuun 
ottamatta itse. Huolehtii isännöinnistä kuka hyvänsä, isännöinnin 
tehtävänä on saada arjen asiat taloyhtiössä sujumaan mahdollisim-
man jouhevasti, luotettavasti ja lainmukaisesti.

Tärkeä osa taloyhtiöiden hallintoa on myös sen toiminnan tulok-
sena syntyvien asiakirjojen asianmukainen laatiminen ja huolellinen 
säilyttäminen siten, että ne ovat helposti löydettävissä.

Mikäli on tarvetta tarkistaa esimerkiksi sopimuskumppanin, yri-
tyksen tai yksityishenkilön, luottotiedot, se on mahdollista yhdel-
lä hiiren klikkauksella. Lisämaksulliset tietopalvelut eli patentti- ja 
rekisterihallituksen rekisteritiedot, luottotiedot sekä mahdolliset 
maksuhäiriömerkinnät ovat käytössä välittömästi sopimuksente-
kohetkellä.

Sähköisen allekirjoituksen eli SopimusSignin hyödyntäminen te-
hostaa taloyhtiön toimintaa. Asiakirjan laatija voi allekirjoittaa asia-
kirjan välittömästi. Mikäli kaikki osapuolet ovat paikalla asiakirjan 
laatimisen hetkellä, myös he voivat allekirjoittaa asiakirjan samalla 
laitteella. Osapuoli on mahdollista kutsua allekirjoittamaan asiakirja 
tekstiviestillä, jolloin hän voi hoitaa allekirjoituksen kätevästi sor-
mella älypuhelimen kosketusnäytöllä.

Palvelu mahdollistaa myös paperittoman arkistoinnin taloyhtiö-
tilille. Taloyhtiötili kokoaa yhteen kaikki taloyhtiön hoidosta kerty-
neet asiakirjat, jolloin kaikki taloyhtiön asiakirjat säilyvät aina tur-
vallisessa paikassa ja ovat helposti löydettävissä. Sopimuskoneella 
laadittu asiakirja arkistoituu automaattisesti. Ellei jostain syystä ole 
laatinut asiakirjaa Omataloyhtiö.fi Sopimuskoneella, voi sen tuoda 
pdf-muodossa palveluun ja allekirjoittaa palvelun kautta. Tässäkin 
yhteydessä asiakirja arkistoituu automaattisesti.

Omataloyhtiö.fi Sopimuskone 
Anna koneen huolehtia 
taloyhtiöasiakirjojen laadinnasta

Isännöitsijäntodistukset, kokouskutsut, kokousten pöytäkirjat, 
huoneiston kunnossapito- ja/tai muutostyöilmoitukset,  
kunnossapitosuunnitelma, tarjouspyynnöt, sopimukset…

Teksti: Mervi Salonen   Kuvat: Jarno Kylmänen

TALOYHTIÖN TÄRKEIMMÄT ASIAKIRJAT DIGITAALISESSA MUODOSSA

Miksi taloyhtiösi kannattaa käyttää  
Omataloyhtiö.fi Sopimuskonetta?
Sopimuskone auttaa tehostamaan taloyhtiön toimintaa sekä au-
tomatisoimaan asiakirjojen laatimista, jolloin nopeus ja virheet-
tömyys lisääntyvät ja saavutetaan sekä aika- että kustannussääs-
töjä. Kaikki taloyhtiön asiakirjat löytyvät myös turvallisesti ar-
kistoituna yhdestä paikasta.

”Taloyhtiön asiakirjat syntyvät 
Omataloyhtiö.fi Sopimuskoneella 

silmiesi edessä hiiren klikkauksella, 
allekirjoitukset sähköisesti,  

automaattinen arkisto.”

Sopimuskone on nykyaikainen, taloyhtiötä hyödyttävä työkalu 
taloyhtiön asiakirjojen laatimiseen. Palvelun avulla voi laatia talo-
yhtiön asiakirjat kirjallisesti nopeasti ja helposti sekä tehdä niistä 
yksinkertaisesti aikaisempaa parempia. Sopimuskoneella laaditut 
asiakirjat voi allekirjoittaa sähköisesti SopimusSignilla. Asiakirjat 
arkistoituvat automaattisesti Taloyhtiön arkistoon.

Omataloyhtiö.fi Sopimuskoneesta löytyvät kaikki tärkeimmät 
taloyhtiön asiakirjat digitaalisessa muodossa. Sopimuskone muo-
toilee asiakirjasi automaattisesti. Asiakirja mukautuu tehtyjen va-
lintojen perusteella ja teksti syntyy silmien edessä automaattises-
ti. Asiakirjan sisällön laatiminen on yksinkertaisimmillaan hiiren 
klikkailua. Sopimuskone auttaa vaikeammissa kohdissa ohjeistaen 
ja antaen lisätietoa.
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KOKOUSKUTSUT

SUUNNITELMAT

ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS

TARJOUSPYYNNÖT

PÖYTÄKIRJAT

SOPIMUKSET

ILMOITUKSET

ARKISTOINTI

Digitalisoi taloyhtiösi ja helpota käytännön järjestelyitä
Tarjoamme Omataloyhtiö.fi:n jäsenille huippuedun ottaa käyttöön uusi ja moderni tapa hoitaa taloyhtiön kirjallinen dokumentointi 
sekä asiakirjojen turvallinen arkistointi. Työkalu mahdollistaa kaikkien taloyhtiön tärkeimpien asiakirjojen laatimisen digitaalises-
sa muodossa. Käytettävissä on myös yritystoiminnan sopimukset. Palvelun avulla säästyy asiakirjojen laatimiseen ja allekirjoittami-
seen käytettyä aikaa jopa 90 %.

Kokeile Omataloyhtiö.fi Sopimuskonetta veloituksetta ensin kolmen kuukauden ajan. Testijakson jälkeen palvelun käyttöä on 
mahdollisuus jatkaa 199 euron vuosihintaan. Muille kuin Omataloyhtiö.fi:n jäsenille palvelun hinta on 299 euroa vuodessa.

KOKEILE JA HUOMAA HYÖDYT       aloita.sopimustieto.fi/omataloyhtio
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Kunnon talopesula 

ehkäisee vesivahinkoja
Laadukkaassa ja asukasviihtyvyydestä huolehtivasta taloyhtiöstä löytyy nykyaikana myös oma 
talopesula, jossa on asianmukaiset, ergonomiset sekä energiatehokkaat laitteet ja varusteet.

Kuivausrumpuna (4.) on energiaystävällinen, kiinteistö- ja lai-
tospesulakäyttöön tarkoitettu, lämpöpumppuperiaatteella  toimi-
va kondensoiva pyykinkuivausrumpu Talpet KR 2000 MP LP, jossa 
on myös valmius kolikko-, puhelin- tai korttirahastimen liitännälle.

Säädettävillä jaloilla oleva Talpet KM 80/800 on perinteinen kiin-
teistöpesulan kolmitelainen kylmämankeli (5.), jossa ei ole hihno-
ja tai ketjuja, jolloin huoltotarve pysyy vähäisenä. Vaihtoehtoisesti 
kylmämankelin tilalla voisi olla myös lämpömankeli Talpet RI 800, 
jolloin pyykki ei vaadi enää jälkikuivausta.

Käsinpesuallas (6.) TPA-1 on ruostumatonta terästä ja varustet-
tu myös säätöjaloilla. Lisävarusteena on valutusritilä RT, joka voi-
daan asentaa käsinpesualtaan oikeaan tai vasempaan tai molempiin 
päätyihin

Lujitemuovinen matonpesuallas (7.) TMPA varustettuna valu-
tustelineellä TVT. Altaassa on säätöjalat sekä se on varustettu han-
kauslaudalla. 

Säätöjaloilla varustetussa työpöydässä (8.), TTP 1200:ssa, on 
kosteuden kestävä taivereunainen laminaattipinta. Nelipyöräinen 
kuljetusvaunu (9.) TK 4 on varustettu lankakorilla. Lisäksi seinään 
kiinnitettävä pyykinvetolaite (10.), Lakananvedin TLV voidaan va-
rustaa myös korilla.

Kotimainen, energiaa säästävä lämpöpumppuperiaatteella toimiva 
pyykinkuivauskone (11.) Talpet Sahara Eko takaa lyhyen kuivaus-
ajan myös suurissa kuivaushuoneissa. Kuivauskone voidaan varus-
taa erillisellä oven viereen asennettavalla TOK-ohjauskeskuksella 
(12.). Ohjauskeskus helpottaa kuivauskoneen käyttöä, mikäli kulke-
minen kuivauskoneen luokse on hankalaa. Ripustussarja (13) TRS 
2000 4K sisältää kaksi tankoa, neljä kiinnityskappaletta ja muovite-
tut vaijerit tarvikkeineen. Lisäksi talopesulasta löytyy mattotanko 
(14.) TMKT 3000 2K.

Kuinka eteenpäin omaa talopesulaa suunniteltaessa?
Talopesulat Oy:n suunnittelupalvelu auttaa pesulan ja kuivaushuo-
neen toteutuksen ja saneerauksen suunnittelussa. Asiantuntijan 
kanssa tehdään tilannekartoitus ja asetettujen tavoitteiden perus-
teella laaditaan ratkaisuehdotus, joka kattaa seuraavat osa-alueet:
• suunnitelma pesulan ja kuivaushuoneen koneiden, laitteiden ja 

kalusteiden sijoittelusta
• mahdolliset muutokset tilaratkaisuissa
• kattavat tuotetiedot suunnitelmaan sisältyvistä tuotteista
• tarjouksen tuotteista käyttökuntoon asennettuna ja vanhojen ko-

neiden ja laitteiden kierrätyksestä tarvittaessa.
Suunnittelu käynnistyy helposti lähettämällä yhteydenottopyyn-

nön Talopesulat Oy:lle osoitteeseen suunnittelu@talpet.fi. Pesulan 
ja/tai kuivaushuoneen mahdollinen pohjapiirros (.dwg) kannattaa 
liittää mukaan, mikäli sellainen on olemassa.

Teksti: Titta Strömberg   Kuva: TalpetHuoneisto

Pieniin asuntoihin ei pyykinpesukone edes välttämättä mahdu. 
Lisäksi kannattaa miettiä, että miksi kenenkään enää nykyisin 
pitäisi pestä lakanoita tai pyyheliinoja kylpyhuoneessa ja kui-

vattaa niitä olohuoneessa? Asuinviihtyvyyttä lisää huomattavasti 
se, että olohuonetta ei korista pyykkejä täynnä oleva pyykkiteline. 
Puhumattakaan kosteusrasituksesta, jonka pyykinpesu ja kuivatus 
asunnossa aiheuttaa. Kotikoneen linkoama pyykki on myös aina 
märkää verrattuna laitoskoneen pesemään. Lisäksi ajansäästö on 
yksi talopesulan eduista; pesulan koneella saa nopeammin puhdasta 
kuin kotikoneella ja kuivatus siihen suunnitellussa tiloissa tapahtuu 
nopeasti ja ilmavasti.

Hyvin varustellun talopesulan edut:
• Isompi pesukone, jossa mahtuu pesemään myös kookkaampia 

tekstiilejä.
• Kuivauskoneella kuivaus tehokasta ja nopeaa.
• Pyykit eivät vie tilaa asunnoissa kuivatuksen aikana.
• Kaksi pesukonetta; pesuaikojen ollessa iltapainotteisia parin tun-

nin vuoroja saadaan yhdellä vuorolla pestyä koko pyykkivuori ker-
ralla puhtaaksi.

• Pesukoneiden rikkoutumisen tai väärinasennuksen johdosta ai-
heutuvat vesivahingot poistuvat.

• Kuivaushuoneissa tehokas kosteudenpoisto, jolloin rakenteiden 
kosteusrasitus on vähäisempi.

• Ergonomia on otettu sijoittelussa ja laitevalinnoissa huomioon.

Millainen on hyvä talopesula?
Tutustu Talopesulat Oy:n esimerkkisuunnitelmaan, joka täyttää mo-
nen toiveet toimivasta talopesulasta. Suunnitelma soveltuu keskiko-
koisiin kiinteistöihin, joissa on 15–40 asuntoa.

Esimerkkitalopesula on varustettu kahdella pyykinpesukoneella. 
Pyykinpesukone (1.) Talpet IY 65 omaa 15 helppokäyttöistä ohjel-
maa. Pyykkiä siihen mahtuu kerralla 5–7,2 kiloa. Toiseksi koneeksi 
on valittu Talpet IY 105 (2.), johon pyykkiä mahtuu yli 3 kiloa enem-
män kerralla. Molemmat koneet on varusteltu jalustalla, joka mah-
dollistaa ihanteellisen ergonomisen koneen täytön ja tyhjennyksen.

Tiloissa on ruostumatonta terästä oleva vedenpoistoallas, Talpet 
TVPA (3.), joka on varustettu nukkaritilällä ja on tarkoitettu käytet-
täväksi pesukoneiden poistovesien kokooja-altaana.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Puh. 09-686 9750, www.talpet.fi
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Vedenmittausjärjestelmän valinta
Ostajan opas auttaa kääntämään 

sijoituksen tuotoksi

Teksti: Mari Siukonen   Kuvat: VertoTekniikka

Lämmin vesi on energiasyöppö: suihkussa euro valuu viemäriin 
kahdessatoista minuutissa, kun jääkaappi hurisee samalla ra-
halla kolme viikkoa. Nykyaikaisen kerrostalon energiasta lähes 

puolet kuluu veden lämmittämiseen, joten pienentynyt vesilasku nä-
kyy suoraan myös energialaskussa.

Mittarien asentaminen laskee tutkitusti vedenkulutusta. Mittauk-
sen reaaliaikaisuus tehostaa vaikutusta entisestään – keskikulutus 
tippuu peräti kolmanneksella.

– Kun omat valinnat konkretisoituvat ajantasaisiksi ja tarkoiksi 
numeroiksi, on tottumuksiin helppo tehdä muutoksia, sanoo veden-
kulutustiedon asiantuntija Tapio Rask Vertolta.

Vedenmittausjärjestelmän todellinen kustannus
Raha, sehän se ratkaisee paljon. Vedenmittausjärjestelmän todellinen 
hinta on kuitenkin enemmän kuin pelkkä laitteiston ja asennuksen 
kertakustannus. Kuinka usein mittareita pitää huoltaa? Onnistuuko 
huolto yksittäisten osien vaihdolla vai lentävätkö kaikki vesimitta-
rit roskiin tasaisin väliajoin? Alkaako sijoitettu pääoma tuottamaan 
lähitulevaisuudessa?

– Vain elinkaarikustannus kertoo investoinnin todellisen kannat-
tavuuden, Rask kertoo.

Vedenmittausjärjestelmän valinnalla voi vaikuttaa myös välillisiin 
kustannuksiin. Etäluettavuus ja vesilaskutuksen automaatio vähen-
tävät isännöintitoimiston työtaakkaa.

Reaaliaikaisen järjestelmän kulutustiedoissa näkyvät poikkeamat 
auttavat puolestaan huomaamaan ja paikallistamaan laiteviat ja ve-
sivuodot. Vuotohälytys poistaa lisäpalvelujen hankintatarpeen ja 
ennaltaehkäisee kalliiden vahinkojen syntymistä.

Lisätietoja:
Lataa vedenmittausjärjestelmän ostajan opas osoitteessa 
verto.fi/ostajanopas

Vedenmittausjärjestelmä on iso investointi. Valintaan kannattaa paneutua, sillä tehdyn 
päätöksen taloudelliset vaikutukset näkyvät vuosia taloyhtiön ja asukkaiden pussissa joko 
ylimääräisinä menoina tai pääomalle voittoa tuottavana energiasijoituksena. Kokosimme 
valinnan tueksi vinkkejä vasta ilmestyneestä vedenmittausjärjestelmän ostajan oppaasta.

Mittauslaitedirektiivin mukainen asennus
Oman mausteensa valintojen viidakkoon tuovat lainsäädännölliset 
asiat – vedenmittausjärjestelmä on voitava asentaa taloyhtiöön mit-
tauslaitedirektiivin vaatimusten mukaisesti.

– Huoneistokohtaiset vesimittarit pitää asentaa niin, että kulut-
taja voi seurata lukemaa helposti ja ilman työkaluja, Tapio Rask se-
littää asetuksen ytimen.

Vedenmittausjärjestelmää hankkiessa kannattaa kiinnittää huo-
miota myös kaupan muihin ehtoihin. Lain mukaan valmistajan vas-
tuulla on vain se, että mittari täyttää vaatimukset ennen käyttöön-
ottoa ja asennusohje on asianmukainen. Valmistajan tarjoama käyt-
töönottotarkastus vapauttaakin taloyhtiön turhilta jatkomurheilta 
ja lisäkustannuksilta.

– Omalle taloyhtiölle par-
haan järjestelmän punta-
roinnissa pitää huomioida 
pitkä lista asioita. Valin-
ta ei kuitenkaan ole täh-
titiedettä, kun vain etsii 
tietoa ja syventyy asiaan 
systemaattisesti, Rask 
muistuttaa.
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Lisätiedot:
www.uponor.fi
projektipalvelu@uponor.com

Tampereen keskustassa sijaitseva vanha Postitalo sai vuonna 
2017 uuden elämän mittavassa laajennus- ja saneerausura-
kassa, jossa remontoitiin kaikki kiinteistön vanhat toimisto- 

ja liiketilat sekä rakennettiin yhdeksänkerroksiseen uudisosaan 89 
asuntoa ja noin 1 000 neliömetriä toimistotilaa. Uudisrakennuksen 
asuinhuoneistoihin asennettiin lämmönjakojärjestelmäksi Uponorin 
viilentävä lattialämmitys, joka pitää huonelämpötilan miellyttävän 
tasaisena läpi vuoden. Lisäksi koko talossa on ilmanvaihdon viilennys.

Kaukokylmää hyödyntävä, energiatehokas järjestelmä parantaa 
huomattavasti kesäajan asumisviihtyvyyttä: se pitää lattian pinta-
lämpötilan jaloille mukavassa 21–23 asteessa ja huoneiston sisäilman 
rakennusmääräysten mukaisesti alle 27 asteessa. Suuren pinta-alan-
sa ansiosta lattiaviilennys luovuttaa viilennystä tasaisesti ja vedotto-
masti ilman, että se tuntuu kylmältä paljaalle jalalle.

Laadukkaat järjestelmät nostavat asunnon arvoa
Asunto Oy Tampereen Posteljooninpuistossa tavoitteena oli tehdä 
mahdollisimman korkeatasoisia huoneistoja, joissa olisi laadukkaat 
ratkaisut julkisivusta sisäolosuhteisiin.

– Voisi sanoa, että lattialämmitys ja -viilennys on tasokkaissa, hy-
vällä paikalla sijaitsevissa asunnoissa tämän päivän vaatimus. Koh-
teessa oli lisäksi saatavilla kaukojäähdytys, jonka kanssa lattiavii-
lennys toimii hyvin, perustelee LVI-suunnittelun projektinjohdossa 
ALL-Talotekniikka Oy:ssä toimiva Juha Laine järjestelmän valintaa.

Kohteesta asuntoja välittänyt, Kiinteistönvälitys Glik Oy LKV:n 
toimitusjohtaja Maarit Ritari uskoo lattiaviilennyksen lisäävän Pos-
teljooninpuiston asuntojen arvoa erityisesti asumismukavuuden 
näkökulmasta.

– Itselleni ratkaisu ei ollut ennestään tuttu, mutta näkisin, että 
lattiaviilennys on kerrostaloasunnossa ehdoton plussa. Jos tällaisia 
kuumia hellekesiä tulee jatkossakin, viilennys nostaa asumismuka-
vuutta huomattavasti, Ritari toteaa.

Ratkaisu on linjassa myös esteettisten vaatimusten kanssa. En-
simmäisten joukossa marraskuun lopulla 2017 taloyhtiöön muutta-
nut Emilia Tiitu on tyytyväinen lämmitys- ja viilennysjärjestelmän 
huomaamattomuuteen.

– Patterilämmitykseen verrattuna järjestelmä on ehdottomasti 
tyylikkäämpi. Se ei ole sisustusratkaisujen tiellä, sillä se on piilossa 
lattiarakenteiden alla. Talvella lämpöinen lattia on lisäksi mukavan 
tuntuinen, Tiitu sanoo.

Toimiva, helppokäyttöinen ratkaisu
Posteljooninpuiston asukkaat saivat muuton yhteydessä ohjeet jär-
jestelmän käyttöön sekä tarvittaessa opastusta rakennusliikkeeltä. 
Käyttö on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi: asukkaat syöt-

tävät toivotun sisälämpötilan asunnon lämpökuormaan reagoivaan 
huonetermostaattin, joka säätää lämmityksen ja viilennyksen sopi-
valle tasolle.

– Järjestelmä on helppokäyttöinen ja huoltovapaa. Mielestäni 
asunnoista ei kannata tehdä liian teknisiä, sillä jatkuva ulkopuoli-
sen huoltohenkilöstön käyttö on hankalaa ja tulee kalliiksi, Laine 
huomauttaa.

Vajaan vuoden käyttöjakson perusteella järjestelmä on toiminut 
moitteetta. Kohteesta vastaavan isännöitsijän, sen paremmin kuin 
rakennusliikkeenkään korviin ei ole kantautunut negatiivisia kom-
mentteja.

– Kuulemani mukaan lattialämmitys ja -viilennys on toiminut en-
simmäisen 10 kuukauden aikana hyvin. Kulunut kesä asetti viilen-
nyksen todelliseen testiin, vahvistaa Risto Andersson YIT Talo Oy:stä.

Tasaista, vedotonta viilennystä
Lattiaviilennys on enemmistölle vielä verrattain tuntematon järjes-
telmä – moni ei ole tullut ajatelleeksi, että lattialämmitysjärjestelmää 
voi kesällä käyttää myös viilennykseen.

– Tämä on minulle ensimmäinen asunto, jossa on lattiaviilennys. 
Sekä lattialämmitys että -viilennys ovat mielestäni toimineet oikein 
hyvin. Viilennys etenkin jopa ylitti odotukset: pohjoiseen katsovassa 
asunnossamme tuntui kesällä mukavan viileältä ulkona paahtavasta 
helteestä huolimatta, kertoo asukas Viljo Saarinen.

Toisessa päässä taloa asuva Emilia Tiitu puolestaan kaipasi hiu-
kan kovempia tehoja.

– Minulla oli kesällä asunnossa melko lämmin. Oletin ehkä, että 
järjestelmä viilentäisi vielä enemmän. Kokonaisuutena järjestelmä 
on kuitenkin todella hyvä, Tiitu tuumaa.

Juha Laine tunnistaa viilennykseen liittyvät odotukset – siinä 
missä puhallinkonvektorilla saadaan ehkä nopeita tuloksia, tarjoaa 
lattiaviilennys lempeän tasaista, vedotonta ja hiljaista viilennystä.

– Täytyy muistaa, että viilennys ei ole sama asia kuin paikallisem-
min toimiva jäähdytys. Lattiaviilennys viilentää kuitenkin vedotto-
masti laajalla pinta-alalla. Poikkeuksellisen aurinkoisina kesinä on 
selvää, että etelän puoleisissa asunnoissa ikkunoista tuleva paiste 
vaikuttaa operatiiviseen lämpötilaan – eli siihen, miltä huoneilma 
tuntuu – enemmän kuin pohjoispuolen asunnoissa, vaikka mitta-
reissa olisi sama lukema.

Lattiaviilennys on moderni ratkaisu 

mukavaan asumiseen
Ennätyksellisen kuuman kesän jälkeen viilennys  
on yhä useamman kerrostaloasujan toivelistalla.

Teksti: Meri Peltola   Kuvat: Uponor Suomi OyTekniikka
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Asunto Oy Tampereen Posteljooninpuistossa  
on viilentävä lattialämmitys, jonka avulla 
asuntoihin saadaan miellyttävä lämpötila 
kaikkina vuodenaikoina.

Moni kaipaa kotiinsa  
viilennystä
Uponorin ja Knaufin kesällä 2018 kerros-
taloasujille teettämässä tutkimuksessa 
selvisi, että moni kaipaa asuntoonsa ke-
säaikaista viilennystä ja mahdollisuutta 
huonelämpötilan huonekohtaiseen säätä-
miseen. Kyselyssä lähes 60 % vastaajista 
totesi, ettei heidän nykyinen asuntonsa ole 
lämpimällä säällä riittävän viileä.

Uutta asuntoa harkittaessa kohteen 
kiinnostavuutta lisäsi vastaajien silmissä 
eniten miellyttävä lämpötila vuoden ym-
päri (96 %), mahdollisuus kesäaikaiseen 
viilennykseen (94 %) ja energiatehokas 
lämmitys (93 %). Myös äänieristys- ja akus-
tiikkaratkaisuja pidettiin tärkeinä (93 %).

Uponorin vesikiertoinen lattialämmi-
tys mahdollistaa kesäaikaisen viilennyk-
seen samalla järjestelmällä ja optimoidun 
lämmönjaon eri huonetiloihin. Ratkaisu 
on lisäksi huomaamaton ja miellyttävän 
tuntuinen paljaalle jalalle.

Kesäkuussa 2018 toteutettuun ky-
selyyn vastasi 200 kerrostaloasunnossa 
asuvaa. Kyselyn toteutti Nordic Morning 
Finland Oy Uponorin ja Knaufin toimek-
siannosta.

Lattialämmitystä ja -viilennyskohteessa huonelämpötilaa 
säädetään helppokäyttöisestä huonetermostaatista.
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Teksti: Eeva Kokkonen   Kuva: KeittiömaailmaHuoneisto

Yrtit kasvatetaan itse
Tekeminen omin käsin, lähiruoka ja yrttien kasvattaminen ovat me-
gatrendejä. Keittiössä kasvavat yrtit ovat todellista puhdasta lähiruo-
kaa, ja ne voi poimia tuoreena ympäri vuoden, myös kaupunkikeitti-
össä. Suotuisat kasvuolosuhteet luodaan oikeanlaisilla, mutta tyylik-
käillä välineillä ja ideaalein lopputulos saavutetaan kasvivalon avulla.

Teknologia helpottaa tekemistä
Sähköisesti nousevat ja laskevat mekanismit helpottavat kotikokin 
arkea ja ratkaisevat säilytyspulmia. Pieniinkin neliöihin saadaan yl-
lätyksellisesti lisää tilaa. Hyllyt ja lokerikot tulevat esille nappia pai-
namalla, jolloin tavarat ovat tarvittaessa käden ulottuvilla. Käytön 
jälkeen ne taas piilotetaan, ja keittiössä säilyy linjakkuus.

Vedikkeettömyys viehättää vieläkin
Vedikkeettömyys on edelleen vahva trendi. Vedikkeettömyys koros-
taa linjakkuutta, ja kokonaisuudesta tulee harmoninen ja rauhallinen. 
Valittu ovimalli saa täyden huomioin ja ilme on selkeä. 

Aamiaiskaappi tuli jäädäkseen
Aamiaiskaapin suosiossa ei näy laskua. Perinteisesti kaappi kätkee si-
säänsä nimensä mukaisesti aamiaistarvikkeet, mutta yhä useammin 
myös isommat kodinkoneet. Kun ovien taakse tuodaan sähkölaitteita, 
on tärkeää huomioida turvallisuus. A la Carten Pocketti-aamiaiskaa-
pin oviin on saatavilla sensorit, jotka sammuttavat sähkölaitteesta 
virran, jos kaapin ovet suljetaan. Aamiaiskaapin käyttötarkoitus on 
laajentunut, ja kaappi saatetaan varustella tarjoilukaapiksi vaikka 
illan viinikutsuja varten.

Avohyllyt korvaavat seinäkaapit
Keittiöön halutaan keveyttä ja ilmavuutta sekä huonekalumaisuutta. 
Avohyllyillä säilyvät niin keittiövälineet kuin koriste-esineet. Sisus-
tusta on helppo muuttaa vaikka vuodenaikojen mukaan.

Keittiötrendit 2018
– kaupunkikeittiössä panostetaan 
toiminnallisuuteen ja tuoreuteen

Keittiövuosi 2018 on jo syksyn puolella. Sisustusarkkitehti SIO ja A la Carte- ja 
Petra-keittiöitä valmistavan Novart Oy:n tuotepäällikkö Eeva Kokkonen kokosi 
yhteen tätä vuotta kuvaavia keittiötrendejä. Toiminnallisuus ja tuoreus korostu-
vat myös kaupunkikeittiössä.

Tutustu eri vaihtoehtoihin:
www.keittiomaailma.fi Seinäkaapit voi korvata persoonallisilla Stage-avohyllyillä.
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Vedikkeetön keittiö on harmoninen 
kokonaisuus.

A la Carten Pocketti-kaapin ovet avautuvat kevyesti sivuille liukuen, mikä mahdollistaa sen, että kaiken saa tarvittaessa helposti esiin tai katseilta piiloon.

Tarkista keittiön toiminnallisuu-
det putkiremontin yhteydessä
Keittiömaailman myymälöissä voit 
tutustua uusimpiin keittiötrendei-
hin ja maailmanluokan innovaati-
oihin. Esillä ovat kotimaiset, ajan 
trendejä seuraavat A la Carte- ja 
Petra-keittiömallistot. Taloyhtiön 
putkiremontti on täydellinen hetki 
uusia keittiö. Samaan aikaan tehty 
keittiöremontti säästää putkire-
montin jälkeen tehtävältä uudelta 
remontilta. 

Lue lisää: keittiomaailma.fi/lin-
jasaneeraus

Välitilaan laskeutuvassa A la Carten Found-lo-
kerikossa keittiövälineet ovat tarpeen mukaan 
piilossa tai esillä.

A la Carten Urban Garden antaa suotuisat 
kasvuolosuhteet yrteille.
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Liune-ovien parhaat puolet korostuvat kompakteissa tiloissa, 
joissa neliöt halutaan mahdollisimman tarkasti hyötykäyt-
töön. Lisäksi se sopii vaativalle sisustajalle, joka arvostaa tilojen 

muunneltavuutta ja korkealaatuisia pintamateriaaleja, kertoo Aulis 
Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundell.

Liune-ovien tuotantomäärät ovat kasvaneet vuosittain, ja Lundel-
lin arvion mukaan kymmenen vuoden päästä joka toinen asuntoihin 
asennettava väliovi on seinän sisään liukuva väliovi.

Mitä enemmän asukkaalle on suunniteltu tilaa, sen arvokkaam-
pi asunto on. Esittelemme nyt kuusi tälle ajalle tyypillistä tapausta, 
jossa korjausrakennusprojektin yhteydessä asennettava Liune-ovi 
vapauttaa tilaa viihtyisälle asumiselle ja toimivalle arjelle.

1. Erillinen työtila etätyöläiselle
Etätyön lisääntyessä moni on alkanut haaveilla rauhallisesta työtilas-
ta omassa kodissaan. Sen voi toteuttaa olohuoneen perälle lasisilla 
Liune-ovilla, jotka eristävät hyvin ääntä. Tila on visuaalisesti edel-
leen yhtenäinen, mutta etätyöläinen saa oman rauhan ja olohuoneen 
puolella voidaan jatkaa vapaa-ajan viettoa.

2. Lisähuone elämäntilanteen muuttuessa
Urbaanit lapsiperheet eivät enää haaveile kehyskuntiin muuttami-
sesta ja omakotitalosta, vaan viihtyvät keskustakolmioissa ja -kak-
sioissa. Asunnon pohjaratkaisusta voi löytyä yllättäviä lisäneliöitä, 
jos tilankäytön miettii uudella tavalla. Lastenhuoneen voi rakentaa 
yhdellä väliseinäelementillä ja Liune-ovella. Jos ja kun elämäntilan-
ne muuttuu, rakenne on helppo purkaa.

Korjausrakennuskohteisiin 
lisää tilaa uudella väliovistandardilla

Seinän sisään liukuvia Liune-ovia käytetään kasvavissa määrin yksityiskotien 
uudis- ja korjausrakentamisessa. Kyseessä on tilankäytön mullistava innovaatio, 
joka mahdollistaa kodin muuntamisen tilatarpeiden ja elämäntilanteiden vaih-
tuessa. Liunen tavoitteena on kasvaa uudeksi väliovistandardiksi.

Teksti: Leena Lundell   Kuvat: Aulis Lundell OyHuoneisto

Lisätietoja liukuovista:
www.liune.fi

3. Hankalasta sopesta oivaksi varastotilaksi
Seinän sisään liukuvat väliovet sopivat pienten tilojen avartamiseen. 
Epäkäytännölliset ja ahtaat tilat muuntuvat toimiviksi säilytys- ja va-
rastotiloiksi, kun Liune-väliovi mahdollistaa fiksumman tilankäytön.

4. Erillishuoneista yhdeksi tilaksi
Liukuvat väliovet jakavat tiloja – ja yhdistävät niitä. Oletko tullut 
ajatelleeksi, että kulkuyhteyden voisi luoda myös huoneesta toiseen? 
Porin Asuntomessuilla talo Haltiattaressa nähtiin mielenkiintoinen 
ratkaisu, jossa alakerran kolme makuuhuonetta olivat yhteydessä 
toisiinsa Liunen pariovien kautta. Näin kolmesta huoneesta syntyy 
tarvittaessa yksi avara tila.

5. Toimivampaa arkea myös kosteisiin tiloihin
Liune-välioviratkaisu sopii myös kosteaan tilaan ja saunaan, joissa 
on huolehdittu rakennusasetusten kosteiden tilojen ohjearvojen mu-
kaisesta ilmanvaihdosta. Pienestä kylpyhuoneesta tulee avarampi ja 
toimivampi, kun esimerkiksi putkiremontin yhteydessä kääntyvät 
ovet vaihdetaan Liune-oviksi. Erikoisvalmisteisessa Liune-elementin 
rakenteessa on huomioitu kostean tilan vaatimukset, ja massiivio-
vet ja karmit on käsitelty kosteudenkestävällä maalilla. Ne kestävät 
kulutusta ja kosteutta. Jos ovi altistuu vesiroiskeille, oikea ratkaisu 
on lasiovi.

6. Turvallinen ja esteetön koti
Liune-oviratkaisussa oviaukkoon ei tule kynnystä, joten liikkumi-
nen on vaivatonta. Liune on asuinkohteissa esteettömyysmääräys-
ten mukainen jo koossa Li08 eli vapaan kulkuaukon leveydellä 810 
mm. Ovet liikkuvat kevyesti ja vakaasti ja rakenne kestää käytössä. 
Ovet on mahdollista toteuttaa automaattiovina, joita ohjataan kau-
kosäätimellä, liiketunnistimella tai painonapilla.

Liune-ovella kaikkiin asuntoihin turvallista ja avaraa tilaa.

Kotimainen Liune
Liune-tuoteperhe tehdään kotimaassa laadukkaista M1-luoki-
telluista rakennusmateriaaleista, joissa hyödynnetään ce-mer-
kittyjä teräsrankoja. Ratkaisun etuja ovat parempi ääneneristä-
vyys, nopea asennus ja toimitus, hyvä asennusergonomia sekä 
mittatarkka rakenne.

Runkoleveys on valittavissa 66, 70, 95 tai 120 millimetriä ja 
kulkuaukon leveys 610–2234 millimetriä. Liunen ovet massii-
viovia ja ovimallisto on laaja. Ovia voi tilata lukuisilla pintakä-
sittelyillä, lasisena tai jopa omavalintaisella kuvamateriaalilla 
pinnoitettuna.
Korjauscase Sunpark: 
www.liune.fi/upload/pdf/Liune_Case_Sunpark_web.pdf
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Toimivampaa arkea myös kosteisiin tiloihin Liune-ovella.

Lisähuone elämäntilanteen muuttuessa Liune -pariovien 
kulmaratkaisulla, lisätilaa tilan sisällä.

Kaunista arkea printtiovella 
-Liunen MY DOOR ovet.
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Samankokoisissa kerros- tai rivitaloasunnoissa voi asukkaiden 
määrä vaihdella sekä pysyvästi että vuorokauden eri aikoina. 
Asukkaat työskentelevät, laittavat ruokaa ja harrastavat hyvin-

kin eri aikaan. Myös vuodenaikavaihtelua esiintyy, sillä osa asunnoista 
saattaa olla pitkiäkin aikoja tyhjillään esimerkiksi mökkeilykautena. 
Ilmanvaihdon kannalta se tarkoittaa, että keskitetty, tiettyihin kel-
lonaikoihin tehostettu ilmanvaihto ei enää parhaalla mahdollisella 
tavalla vastaa tarpeita, vaan asukkaat kaipaavat yksilöllisempiä mah-
dollisuuksia ilmanvaihdon tehon säätöön.

Asukastyytyväisyydessä helppous ja huomaamattomuus ovat 
valttia
Huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla tar-
jotaan asukkaiden erilaisiin elämänryt-
meihin mitoitettua ilmanvaihtoa. Käyttä-
jälähtöinen ja automatisoitu ilmanvaihto 
koetaan käytön kannalta helppona ja vai-
vattomana. Kosteus- ja hiilidioksidiantu-
rit tuovat ilmanvaihtoon automaatiota, 
jolloin asukkaan harteille jää vähemmän 
säätämistä. Tällä tavoin saavutetaan myös 
entistä energiatehokkaampaa asumista.

Ilmanvaihdon automatisointi koetaan 
helppoutena, joka korostuu useissa käyt-
täjäkokemuksissa. Loimaalainen Merja 
Kivimäki kertoi käyttäjähaastattelussa 
olevansa tyytyväinen Vallox ilmanvaihto-
koneeseen, koska se on helppo, huoleton ja 
huomaamaton. Automatisoitu ilmanvaih-
to antaa hänelle kuitenkin mahdollisuuden 
itse säätää sitä tarpeenmukaisesti.

Automatiikka haistelee ilmaa
Käytännössä automatisoitu ilmanvaihto tapahtuu kosteus- ja hiili-
dioksidiantureiden avulla. Kosteusanturi haistelee ilman kosteus-
pitoisuutta ja tehostaa ilmanvaihtoa, kun siihen on tarvetta. Tarve 
nousee esimerkiksi saunomisen, peseytymisen ja pyykkäämisen ai-

”Raitis hyvä sisäilma säilyy 
asunnossa koko ajan, vaikka 
asun kaupungin keskustassa. 
Katupöly ei tule sisälle.” Pöly-
kausi on astmaatikolle haas-
tavaa aikaa, mutta laadukas 
ilmanvaihto pitää sisäilman 
pölyistä vapaana. Katso Mer-
ja Kivimäen kokemus Vallox 
-ilmanvaihdosta. 

kana. Kun liika kosteus on poistettu, ilmanvaihdon teho pienenee 
automaattisesti.

Hiilidioksidianturi puolestaan tarkkailee hengityksestä syntyvän 
hiilidioksidin määrää ilmassa. Kun talo täyttyy ihmisistä, nousee hii-
lidioksidin määrä. Tehostettu ilmanvaihto on silloin tarpeen, jotta 
sisäilma pysyy raikkaana ja helppona hengittää. Kun asunto on puo-
lestaan tyhjillään, automatisointi pienentää tehoa. Automatisoinnilla 
päästään myös energiataloudellisempaan asumiseen.

Aktiivinen asukas voi toki säätää ilmanvaihdon tehoa myös itse. 
Säätäminen tapahtuu joko ilmanvaihtoon yhdistetyn liesikuvun tai 
erillisen ohjaimen kautta. MyVallox-laitteissa ilmanvaihdon ohjaus 
on mahdollista myös maksuttoman pilvipalvelun kautta. Taloyhtiön 
näkökulmasta asukkaan mahdollisuus säätää kotinsa ilmanvaihtoa 
itse, omien tarpeidensa mukaisesti, lisää asumistyytyväisyyttä.

Ilmanvaihtokone mahtuu pieneen tilaan
Ilmanvaihtokoneen ei tarvitse olla kooltaan iso ollakseen tehokas 
huolehtimaan asuntokohtaisesta ilmanvaihdosta. Valloxin uusin il-
manvaihtokone on suunniteltu juurikin pieniin tiloihin, kuten ker-
ros- ja rivitaloasuntojen kylpyhuoneisiin. Sen asennuskorkeus on op-
timoitu niin, että se sopii pesutornin päälle. Siellä sijaitessaan kone 
on helppo huoltaa ja se on huomaamaton.

Uudentyyppisen kattoasennuslevyn ansiosta Vallox 101 -ilman-
vaihtokoneen asennus on aiempaa helpompaa. Kattoasennuslevyn 
voi asentaa valmiin kattopinnan alapuolelle tai sen voi upottaa osit-
tain katon sisälle, jolloin asennuskorkeus on kaikkein matalin, mata-
limmillaan jopa alle 500 mm. Maalatun peitelistan ansiosta erillistä 
listoitusta ei tarvita.

Säästö näkyy energiankulutuksessa
Vallox 101 -ilmanvaihtokoneen uudentyyppiset puhaltimet tuotta-
vat enemmän tehoa pienellä sähkönkulutuksella. Koneen sulatus-
automatiikka pitää tulo- ja poistoilmavirran suhteen aina tasaisena. 
Koska tuloilma lämmitetään poistoilman lämpöä hyödyntäen, säh-
könkulutus laskee. Lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone 
käyttää jopa 75% poistoilman lämmöstä tuloilman lämmittämiseen.

Teksti: Päivi Kaijula   Kuva: Vallox OyHuoneisto

Hyvä ilmanvaihto on hiljainen, 
huomaamaton ja tulee nyt entistäkin 

pienemmässä paketissa
Puhdas ja raikas sisäilma tuo elämiseen huomaamatonta laatua. Asukkaiden mielestä 
hyvä ilmanvaihto on parhaimmillaan, kun sitä ei huomaa ja sen toimintaan voi luottaa. 
Huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla tarjotaan taloyhtiön asukkaille mahdollisuus  
vaikuttaa oman kotinsa ilmanvaihtoon tarpeenmukaisesti ja saavutetaan energia-
tehokkaampaa asumista. Ilmanvaihtokoneuutuus on entistä pienikokoisempi ja  
voidaan sijoittaa kätevästi kylpyhuoneeseen pesutornin päälle.  
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”Valloxin uusin ilmanvaihtokone  
on suunniteltu juurikin pieniin tiloihin, kuten 
kerros- ja rivitaloasuntojen kylpyhuoneisiin. 

Sen asennuskorkeus on optimoitu niin,  
että se sopii pesutornin päälle. Siellä  
sijaitessaan kone on helppo huoltaa  

ja se on huomaamaton.”

Hiljainen ja energiatehokas 
Vallox 101 mahtuu näppä-
rästi pesutornin päälle. 

Automatisoinnin ansiosta ilmanvaihto tehostuu, kun kone havaitsee siihen tarvetta. 
Vastaavasti, kun tehon tarve pienenee, automatiikka pienentää ilmanvaihdon tehoa. 

Lisätiedot: 
Lisätietoja ilmanvaihdon huollosta löydät Vallox Oy:n 
kotisivuilta www.vallox.com



46 Omataloyhtiö.fi   2018

Teksti: Sampsa Heilä   Kuva: Saint-Gobain finland Oy/WeberHuoneisto

”Linjasaneeraukset ovat meidän päätoimialamme ja olemme Sa-
takunnan alueella suurin linjasaneerauksia tekevä yritys. Linja-
saneerauksissa nopea kuivuminen, hyvä työstettävyys ja työvai-

heiden sujuva eteneminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, jotta 
aikataulu pitää ja asukkaat pääsevät ajallaan takaisin, ja siksi käy-
tämme Weberin 6000 Pikamassaa kylpyhuoneiden lattiavalujen ja 
kallistusten tekemiseen”, työpäällikkö, RI Jani Peltonen Veljet Mä-
kilä Oy:stä sanoo.

Peltosen mukaan Weberin 6000 Pikamassa on ominaisuuksiltaan 
ihanteellinen linjasaneerauksiin, koska sillä voidaan tehdä täyttöjä 
10 mm:stä jopa 250 mm:n paksuuteen asti ja samalla myös lattiakai-
voihin johtavat kaadot kerralla valmiiksi.

”Kylpyhuoneiden lattiatäytöt ja kallistukset saadaan kätevästi sa-
malla massalla niin, että pinnasta tulee hiertämisen jälkeen kerralla 
valmis alusta vedeneristeelle. Yksi työvaihe jää kokonaan pois, kun 
pintaa ei tarvitse erikseen hienotasoittaa tai tehdä kallistuksia. 6000 
Pikamassa on saanut meillä kaikilta lattiantekijöiltä hyvän vastaan-
oton. Massaa on heidän mielestään helppo työstää ja hiertää ja he 
ovat todella tykänneet tuotteesta. Massa ei myöskään tartu hierti-
meen, vaan työ etenee kaikin puolin sujuvasti.”

Peltosen mukaan yrityksellä on pitkä kokemus Weberin kehittä-
mien ratkaisujen käytöstä ja toimivuudesta linjasaneerauksissa. Veljet 
Mäkilä käytti aiemmin webervetonit 5000 Lattiamassaa, jolla saatiin 
myös kerralla valmista pintaa, mutta 6000 Pikamassan käyttöalue 
on vielä laajempi ja se kuivuu nopeammin. Paksukin kerros voidaan 
vedeneristää jopa kolmen tunnin kuluttua.

Osaaminen yhdistyy toimiviin tuotteisiin
”Nopea kuivuminen on linjasaneerauksissa ehdoton ykkösasia eikä 
esimerkiksi betoni tule siksi lainkaan kyseeseen. Weberin nopeasti 
kuivuvissa tasoitteissa kemiallinen reaktio syö lähes kaiken veden, 
joten haihtumisen kautta poistuvan veden määrä on hyvin pieni. 
Meidän ei ole koskaan tarvinnut reklamoida Weberiä näistä tasoit-
teista, vaan ne toimivat niin kuin luvataan”, Jani Peltonen sanoo.

Peltosen mukaan yrityksen saneerauskohteissa lattioiden anne-
taan kuitenkin tavallisesti kuivua reilun viikon ennen vedeneristystä. 
Rakenteiden kuivuminen varmistetaan kosteusmittauksilla.

Veljet Mäkilä on tehnyt yhteistyötä Weberin ja sen edeltäjien 
kanssa jo kymmeniä vuosia. ”Olemme olleet paljon mukana myös 
tuotekehityshankkeissa ja tuotteiden kehittämiseen liittyvässä tes-
tauksessa. Weber on ottanut hyvin huomioon esimerkiksi työstet-
tävyyttä koskevat toivomukset. Me olemme saaneet uusia tuotteita 
käyttöön usein ensimmäisten joukossa. Linjasaneerauksessa on tär-
keää käyttää osaavia ammattilaisia sekä hyväksi todettuja tuotteita 
ja ratkaisuja, koska vain nämä molemmat yhdessä ratkaisevat työn 
sujumisen aikataulussa sekä onnistuneen ja kestävän lopputulok-
sen”, Jani Peltonen sanoo.

Linjasaneeraus 
sujuvimmin 6000 Pikamassalla

webervetonit 6000 Pikamassa mahdollistaa entistäkin sujuvammat linjasaneeraukset, 
kun kylpyhuoneiden paksutkin lattiatäytöt ja kallistukset saadaan kerralla valmiiksi ja 
vedeneristys voidaan tehdä jopa kolmen tunnin kuluttua.

Lisätietoa:
www.fi.weber 
https://www.e-weber.fi/lattiat/tuotteet/
karkeat-lattiatasoitteet/webervetonit-6000.html

Markkinoilta ei löydy parempaa tuotetta
Myös saneeraustoimintaan erikoistunut turkulainen Rakennustoi-
misto Taitoneliö Oy käyttää etenkin linjasaneerauksissa weberveto-
nit 6000 Pikamassaa.

”Uskoisin, että se on linjasaneerauksissa päätuote vähän joka puo-
lella, koska sillä saadaan tehtyä yhdellä kertaa lattiavalut kaatoineen 
valmiiksi vedeneristämistä varten”, Rakennustoimisto Taitoneliö 
Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tukiainen sanoo.

Linjasaneerauksissa vanhat pintalattiat piikataan yleensä pois ja 
tehdään uusi pintavalu kaatoineen 6000 Pikamassalla. Tukiaisen mu-
kaan pintavalun tyypillinen paksuus Taitoneliön tekemissä linjasa-
neerauksissa on 40–70 mm, mutta 6000 Pikamassalla voidaan tehdä 
myös paksuja täyttöjä. Pikamassa soveltuu hyvin käytettäväksi lat-
tialämmityksen kanssa. Lattialämmitysputket kiinnitetään yleensä 
lattiavalun sisälle tulevaan raudoitusverkkoon.

”Olemme käyttäneet webervetonit 6000 Pikamassaa jo pitkään 
ennen kuin se uudistettiin. Nykyisin tuote on entistäkin parempi ja 
monikäyttöisempi. Markkinoilta ei löydy linjasaneeraukseen parem-
paa tuotetta kuin tämä”, Pekka Tukiainen sanoo.

Tukiaisen mukaan nopea kuivuminen on linjasaneerauksissa eh-
doton edellytys.

”Kaikki työvaiheet täytyy saada etenemään jouhevasti, koska 
teemme töitä ihmisten asunnoissa. Hidas kuivuminen tahdistaisi 
ja hidastaisi koko työmaata ja pidentäisi linjasaneerausten kestoa.”

Yhteistyössä toimintaa tehostavia ratkaisuja
Työntekijät ovat antaneet positiivista palautetta 6000 Pikamassan 
työstettävyydestä.

”Jos joku toinen tuote olisi parempi työstää ja käyttää, tasoite-
töiden tekijät kyllä kysyisivät, miksi me emme käytä sitä”, Tukai-
nen sanoo.

Taitoneliö on tehnyt Tukiaisen mukaan Weberin kanssa yhteis-
työtä jo yli 20 vuotta, joista viimeiset kymmenen vuotta hyvin tiiviis-
ti. ”Olemme kokeilleet erilaisia tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla 
esimerkiksi työvaiheita ja koko hankkeen läpimenoaikoja voidaan 
nopeuttaa ja kehittää tai työstettävyyttä parantaa. Weber on ollut 
meille hyvä kumppani, koska he ymmärtävät, että meidän kannal-
tamme ei ole kyse pelkästään tuotteiden kehittämisestä, vaan koko 
toiminnan tehostamisesta ja laadunhallinnan parantamisesta”, Pek-
ka Tukiainen sanoo.
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Weberin nykyaikaiset nopeasti kuivuvat ratkaisut nopeuttavat linjasaneerauksia ja kylpyhuoneremontteja merkittävästi. webervetonit 6000 Pikamassalla paksutkin täytöt voi-
daan vedeneristää jopa kolmen tunnin päästä.

Linjasaneerausten lisäksi Weberin 6000 Pikamassalla on kätevä tehdä esimerkiksi 
lämmöneristeen päälle kelluvan lattian pintalaatta erilaisiin tiloihin.
Kaikki Weberin tasoitteet ovat matala-alkalisia ja siksi myös sisäilman kannalta 
turvallisia erilaisten lattiapäällysteiden kanssa, kun noudatetaan Weberin ohjeita.
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Kapseloinnin edut
• Estää vesihöyryn ja kaasumaisten epäpuhtauksien kulkeutu-

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

tilaan.
• Säästää aikaa.
• Kustannustehokas.

Ilmanvaihdon parantamiseen erikoistunut Eskon Oy on laajenta-
nut palvelutarjontaansa ja tekee nyt myös haitta-aineiden kapse-
lointeja. Haitta-aineiden kapseloinnilla estetään rajallisella alueella 

esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien haitta-aineiden, kuten radonin, 
erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden pääsy 
rakenteista asunnon sisäilmaan. Kapseloinnilla ei siis poisteta hait-
ta-aineita rakennuksesta, mutta menetelmällä estetään haitallisten 
aineiden pääsy sisäilmaan, jolloin asumismukavuus ja sisäilman laatu 
kohteessa paranevat. Menetelmä sopii rakennuksiin, joiden rakenteis-
sa on vaurioituneita materiaaleja, mutta ei aktiivista homevauriota.

Epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan estetään
Kapseloinnilla tiivistetään rakenne kaasutiiviiksi niin, että kosteus-
vaurioituneiden materiaalien aiheuttamien epäpuhtauksien sisäil-
maan kulkeutuminen estyy. Ilmavuotojen tiivistyskorjausta voidaan 
käyttää esimerkiksi silloin, kun rakennuksen ryömintätilassa on kos-
teusvaurioituneita materiaaleja, joista alapohjassa olevien aukkojen 
kautta kulkeutuu epäpuhtauksia sisätiloihin. Tiivistyskorjauksessa 
epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan läpivientien, karmien ja 
muiden kulkureittien kautta estetään.

Kohteen pintamateriaalit on poistettava ja betonipinta hiottava 
sileäksi. Rakenteiden halkeamat injektoidaan ja koko hiottu alue kap-
seloidaan. Kapselointi voidaan tehdä lattia-, seinä- ja kattopintojen 
rajatuille alueille. Käyttökohteita ovat esimerkiksi koulurakennuk-
set, asuintalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä muut yleiset tilat. 
Menetelmää on mahdollista käyttää ympäri vuoden.

Kapseloinnissa tarvitaan aina ammattilaista
Huolellinen ja yksityiskohtainen suunnittelu on erittäin tärkeää, sillä 
tiiveyden tulee toteutua kokonaisuutena. Vain joidenkin kohtien tiivis-
täminen tehostaa jäljelle jääneiden vuotoreittien toimintaa, jolloin sisäil-
maan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia jopa lähtötilannetta enemmän.

Rakennesuunnittelija määrittelee korjauksen laajuuden ja yksi-
tyiskohdat sekä varmistaa, ettei korjauksella aiheuteta uutta ris-
kiä rakennukselle esimerkiksi haitallisten aineiden kulkeutumisena 
muualle tai kosteuden nousuna rakenteissa. Korjauksen yhteydessä 
on tarkastettava myös rakennuksen ilmanvaihto ja painesuhteet, sil-
lä tiivistyskorjauksen vaikutus tulo- ja poistosuhteisiin on merkittä-
vä. Mikäli haitta-aineet kulkeutuvat sisäilmaan vuotoilman mukana, 
aloitetaan tiivistyskorjauksen toteutus tekemällä tiiveysmittaus. Tii-
veysmittauksen avulla selvitetään vuotoilmareitit esimerkiksi lämpö-
kuvauksella. Korjauksen valmistuttua tiivistyskorjauksen toimivuus 
varmistetaan tiiveysmittauksin tai merkkiainekokein.

Eskon käyttää työssään Weberin materiaaleja ja tekee yhteistyötä 
alan suunnittelijoiden kanssa. Kapseloinnissa käytettävä tiivistyse-
poksi on testattu aineläpäisevyystutkimuksella ja sen on todettu so-
veltuvan tarkoitukseen. Aina ennen työn alkua annetaan kohteesta 
myös työtapaseloste.

Myös purkutyöt puolestasi tarvittaessa
Jos lattiasta on löydetty esim. kreosoottia, voit tilata Eskonilta myös 
tarvittavat purkutyöt lattiasta ja seinistä ennen kapselointia parhaan 
mahdollisen lopputuloksen saamiseksi!

Kapselointi 
– toimiva ratkaisu useisiin käyttökohteisiin

Kun kohteessa on havaittu kosteus- ja mikrobivaurio 
tai hometta, ainoa vian kokonaan poistava ratkaisu on 
rakenteiden purku ja uusiminen. Tämä on kallista ja 
usein myös käytännössä mahdotonta. Kapseloinnilla 
voidaan vaikuttaa ongelmaan nopeasti.

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

Teksti: Jenni Ekkala   Kuvat: Eskon OyTekniikka

Seinän (oik.) ja lattian 
(alla) kapselointi.
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: KiiltoHuoneisto

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

Piilevä vuoto nostaa lämmityskustannuksia ja  
laskee asumisviihtyvyyttä
Mikäli ulkoseinän läheisyydessä tai nurkassa tuntuu kylmää vetoa, on 
tilanne syytä tarkistaa. Vuotokohta voi olla silmin havaittavissa, mutta 
se saattaa sijaita myös pintamateriaalin alla, jolloin lämpökamerakuvaus 
tai tiiviysmittaus on tarpeen. Paikannetut ilmavuodot aiheuttavat läm-
pöhukkaa, joka osaltaan lisää rakennuksen lämmitysenergian tarvetta.

Ilmavuotojen seurauksena myös sisäilman laatu saattaa heiketä. 
Epäpuhtaudet ja hajut kulkeutuvat asuntoon virheellisesti korvaus-
ilman tullessa osittain vuotokohtien kautta. Yhdessä kosteuden kans-
sa mikrobit alkavat muodostamaan rakenteisiin hometta, josta seu-
raa oireita tilojen käyttäjille. Lisäksi alueilla, joilla on todettu olevan 
radonriski, maaperästä sisätiloihin nouseva radioaktiivinen kaasu 
aiheuttaa merkittävän terveyshaitan asukkaille.

Ilmanvuodot tulee aina korjata huolellisesti
Tilanteen kartoittamisessa ongelmakohdat selvitetään kuntotutkimuk-
sen avulla, jonka jälkeen laaditaan korjaussuunnitelma. Lähtökohtana 
korjaamisessa on rakojen tiivistäminen huolellisesti siten, että vuoto-
kohdat tulevat kauttaaltaan umpeen. Käsiteltävä väli puhdistetaan ja täy-
tetään massalla, jonka jälkeen asennetaan saumanauha yhdessä veden-
eristesivelyn kanssa. On kuitenkin huomioitava, että jokaisen kohteen 
vuotokorjaukset tulee suunnitella tarkemmin aina tapauskohtaisesti.

Ilmavuodot syytä selvittää ja korjata 

ajoissa

Rakenteiden liitos- ja saumakohdista saattaa joskus löytyä rakoja tai halkeamia. 
Syyt voivat johtua esimerkiksi perustusten alapuolisen maa-aineksen painumisesta, 
rakennusosien siirtymisestä tai rakennusaikaisesta asennusvirheestä. Näiden seu-
rauksena syntyvät ilmavuodot aiheuttavat rakennukseen lämpövuotoja, ongelmia 
sisäilmaan sekä riskin radonkaasun haitoista kiinteistön sijainnista riippuen. Jotta 
vuotokohdat tulevat asianmukaisesti korjattua, on asennuksessa käytettävä vain 
tähän tarkoitukseen soveltuvia tuotteita.

Menetelmästä riippuen korjauksessa käytettävät tuotteet kannat-
taa valita huolella, jotta varmistutaan lopputuloksen laadusta. Kiilto 
on pitkään kehittänyt erilaisia massoja liimaamiseen, tiivistämiseen 
ja eristämiseen sekä ulko- että sisäkäyttöön. Laajasta valikoimasta 
löytyvät tarvittavat tuotteet luotettavan ilmavuoto- ja radonkor-
jauksen suorittamiseen.

Työohje ilmavuotojen korjauksiin
• Tiivistettävät saumat avarretaan tarvittaessa, ja poistetaan sau-

masta irtonainen aines.
• Korjausalue imuroidaan ja pohjustetaan ohjeen mukaan Kiilto Ke-

raprimerilla.
• Mikäli raon tai halkeaman leveys on yli 5 mm, voidaan se esitäyt-

tää Kiilto Masalla, uretaanivaahdolla tai solumuovitiivisteillä, joita 
käytetään esim. elementtien saumauksessa.

• Kiilto KeraSafe Saumanauha tai Kiilto Butyylinauha asennetaan 
tuoreeseen Kiilto KeraPro tai Kiilto Keramix Vedeneristeeseen, ja 
vedeneristettä sivellään saman tien nauhojen yli.

• Samalla tavalla voidaan tiivistää erilaisten ovi- ja ikkunakarmien 
sekä runkorakenteiden välit. Tiivistyksessä käytetään Kiilto Ke-
raSafe Saumanauhaa tai Kiilto Butyylinauhaa.
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Kohde nro 18 OPn Kotoisa
Olin onnekas saadessani olla mukana sisustamassa kahta porilaista 
asuntomessukohdetta. Toisessa kohteessani, nro 18 OP:n kotoisas-
sa päänäytteilleasettajana toimi Osuuspankki. Tässä kohteessa sain 
toimia sisustussuunnitteluapuna asunnon omistajille kaikissa mär-
kätiloissa. Märkätiloja olivat kuraeteinen, wc-tilat, kodinhoitohuone 
sekä pesuhuone- ja saunatila. 

Sisustussuunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin ennen kuin vesipis-
teet oli tarkalleen määritelty. Kävimme asukkaiden kanssa läpi hei-
dän tarpeensa ja toiveensa, jotta asunnosta saataisiin ennen kaikkea 
lapsiperheelle toimiva. Kuraeteisen tulisi toimia pienten lasten kans-
sa, wc:stä ei saanut tulla liian ahdas sekä pesuhuoneen tulisi palvella 
koko perhettä. Kun kaikki näytti hyvältä pohjapiirustuksen mukaan, 
aloitimme varsinaisen materiaalisuunnittelun. 

Laattojen valinnassa ensimmäisenä kriteerinä oli se, että laatat 
miellyttivät silmää sekä kestäisivät aikaa. Vaikka trendit vaihtuisi-
vat, niin laatat toimisivat eri sävyjen kanssa esim. erilaisia pyyhesä-
vyjä vaihdellen. Harmaat sävyt, hieman betonin oloinen pinta, oli 
asukkaiden mielestä se, mitä he laatan ulkonäöltä toivoivat. Laatan 
valintaan vaikuttivat myös kestävyys, helppohoitoisuus sekä ennen 
kaikkea liukkaus. Eikä sovi vähätellä saumalaastin värin tärkeyttä, 
koska se on kuitenkin piste iin päälle.

Koko talon laatat löydettiin Pukkilan laattavalikoimasta. Pesu-
huone rakennettiin uudesta upeasta Puntozero-mallistosta sekä 
muihin tiloihin valittiin kaunista kuusikulmaista Natura-sarjaa. Ti-
loista tuli mielestäni raikkaan vaaleat, lämminhenkiset sekä koko 
perheelle toimivat.

Oheiskohde nro 3 Karhukortteli
Toinen asuntomessukohteeni sijaitsi MVR Yhtymän rakentamas-
sa Karhukorttelissa, missä oheiskohteena toimi valmiiksi kalustet-
tu 98 m2 asunto. Kerrostaloalue sijaitsee Porin keskustan ytimessä, 
Kokemäenjoen varrella, mistä on suora näkymä kauniiseen Kirju-
rinluotoon. 

Kohdetta oli hauska suunnitella asukkaan kanssa, koska hän ha-
lusi sisustukseensa tämän hetken uusimpia trendejä; voimakkaita 
sävyjä sekä modernia ilmettä. 

Makuu- ja olohuoneen väliin rakennettiin mustakehyksinen lasi-
seinä tuomaan tilaa. Lisäksi seinä päästää valon kauniisti lävitseen. 
Keittiön seinää puolestaan korostettiin trendikkäästi vihreällä sä-
vyllä. Seinä jätettiin myös ilmavaksi ilman yläkaappeja. Asunnon 

väliovet valittiin mustiksi, samoin peitelistat, mutta vastaavasti jal-
kalistat jätettiin kiertämään valkoisena. Lattiaan valittiin kestävä 
vinyylikorkki. Laattavalinnoissa päädyttiin tälläkin kertaa Pukkilan 
valikoimaan ja sieltä löysimme kauniin kuusikulmaisen valkoisen 
lattialaatan, jota kutsutaan Octagon-nimellä. Pienet mustat värina-
pit valkoisen laatan seassa tuovat lattiaan kaunista elävyyttä, jolloin 
seinälaatta voi jäädä hillitymmäksi. 

Molemmat kohteeni olivat upeita kokonaisuuksia, joissa korostui-
vat toimivuus, käytännöllisyys sekä runsaat säilytystilat.

Nyt Asuntomessut ovat jo sulkeneet ovensa, ja asuntojen omista-
jat päässeet vihdoin asumaan omissa kodeissaan. Ensi vuonna Asun-
tomessut ovat Kouvolassa. Sinne on mukava lähteä hakemaan uusia 
näkemyksiä ja tutustua samalla uusiin trendeihin.

Teksti: Tiina Saarikoski-Järvenpää   Kuvat: Mikael SmrhaVakio

Oman kotikaupungin 
asuntomessut

TSJ suunnittelu 
Tiina Saarikoski-Järvenpää, sisustusartesaani
tiina.s-j@dnainternet.net
050-348 6188
Olen myös Facebookissa ja Instagramissa.

Suomen ensimmäiset Asuntomessut järjestettiin vuonna 1970 Tuusulassa, 
jonka jälkeen tapahtumaa on järjestetty vuosittain eri paikkakunnilla. Oma 
kotikaupunkini, Pori, sai kokea ensimmäistä kertaa Asuntomessujen huuman 
vuonna 1975. Tämän jälkeen kuluikin 43 vuotta ennen seuraavia. Viimein tänä 
vuonna Pori sai olla järjestämässä palan asuntomessuhistoriaa Karjarannan 
alueelle. Alue koostui 33 erilaisesta, kauniisti sisustetusta kohteesta.

Metsänvihreä sommitelma kaupunkikoh-
teen keittiössä. Karhukorttelin oheiskohde.
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Tunnelmallisessa pesuhuoneessa on Pukkilan Puntozero-laatat. Kohde 18, OPn Kotoisa. Yläkerran suihkutilaa rytmittää kuusikulmainen lattialaatta. Kohde 18, OPn Kotoisa.

Makuuhuone sisustettiin raikkaasti vihreällä ja pirteällä pinkillä. Karhukorttelin oheis-
kohde.

Makuu- ja olohuoneen jakaa upea mustakehyksinen lasiseinä. Karhukorttelin oheis-
kohde.

Olohuone somistettiin samalla metsänvihreällä, jota on käytetty 
keittiössä ja makuuhuoneessa. Karhukorttelin oheiskohde.

Tyylikäs saunatila mustavalkoisella Octagon 
-laatalla. Karhukorttelin oheiskohde.

Alakerran raikas wc hurmaavilla sävyillä. Kohde 18, OPn 
Kotoisa.
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Varmaa ja huoletonta 

kaukolämpöä  
ilman  
investointia
As Oy Espoon Nuottatie 2:ssa lämmönjakolaitteet  
uusittiin syyskuun alussa Fortumin uudella  
Liisi-palvelulla. Näin kaukolämmityksen valinta  
ja uusiminen käytännössä tapahtuivat.

Asunto-osakeyhtiö Espoon Nuottatie 2 on seitsemän perheen 
taloyhtiö, jossa on asuttu ja viihdytty jo 25 vuotta. Taloyh-
tiön kaukolämmitys on toiminut alusta asti hyvin. ”Jopa niin 

hyvin, että lämmitysasiat on pystynyt melkein unohtamaan”, kertoo 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Wilkman. ”Noin kolmi-
sen vuotta sitten tiedostimme, että lämmitys tulisi uusia. Pohdim-
me maalämpöä vaihtoehtona, mutta siinä investointikustannukset 
olisivat olleet liian suuret. Päätös kaukolämmityksen jatkumisesta ja 
laitteiden uusinnasta syntyi tänä keväänä, kun saimme tietää Fortu-
min uudesta Liisi -palvelusta.”

”Kyllä tässä parasta on, että saamme lämmityksen uusittua ilman 
investointia. Me arvostamme vaivatonta asumista, ja siksi kuukausi-
maksuun kuuluva huoltopalvelu on erittäin tervetullut. Energia- ja 
kustannussäästö uuden lämmönjakolaitteen ja sen mitoituksen myö-
tä olisi tietysti myös plussaa”, summaa Kari Wilkman.

Lämmönjakolaitteiden uusinta sujui vaivattomasti
Maanantaina työt alkoivat taloyhtiössä kaukolämpöputkien vanhojen 
eristeiden poistamisella ja uuden laitteen kiinnittämiseksi tehtävillä 
valmistelutöillä. Fortumin yhteistyökumppani Uudenmaan Lämpö-
tekniikka hoiti ammattitaitoisin ottein itse vaihtotyön. 

”Teemme lämmönjakolaitteiden muutostyöt aina laadukkaasti 
asiakkaiden toiveet huomioiden siten, että lämmityksen ja lämpi-
män veden katkot ja muu aiheutuva häiriö jäävät mahdollisimman 
vähäiseksi. Hyvä tiedotus uusinnan aikana on erittäin tärkeää”, ko-
rostaa ULT-Yhtiöiden toimitusjohtaja Petri Honka. 

Torstaina vanhat lämmönjakolaitteet irrotettiin ja uudet laitteet 
asennettiin paikoilleen. Asukkaille tiedotettiin sähköpostitse ja kir-
jallisesti hyvissä ajoin, että osan aikaa päivästä lämmöt ja lämmin 
vesi on poissa. Asennus sujui suunnitelmien mukaisesti.

Perjantaina Fortumin tekninen asiantuntija Antti Pääkkö tarkasti, 
että asennustyö oli tehty huolellisesti. Laitteet toimivat nyt varmasti 
ja turvallisesti. Vaivaton asuminen ja viihtyminen voivat jatkua tässä 
taloyhtiössä tulevina vuosikymmeninä.

Teksti: Lotta Laxén   kuvat: FortumTekniikka

Kiinnostuitko?
Fortum tarjoaa kaukolämpöä ja siihen liittyviä palveluja Espoos-
sa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Joensuussa, Järvenpäässä 
ja Tuusulassa. Lue lisää: www.fortum.fi/liisi

Putkiasentaja Juha Haarala Uudenmaan 
Lämpötekniikka Oy:sta hoiti asennustyön.

As.oy Nuottatien hallituksen puheenjohtaja Kari Wikman 
kävi teknisessä tilassa katsomassa asennusta.

Fortumin tekninen asiantuntija Antti Pääkkö 
tarkastaa asennuksen.
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Teksti: Heidi Hartonen   Kuvat: BoschTekniikka

Investointi kannattaa
Saneerauskohteiden säästöjen arviointi on helppoa. Pätevä las-
kukaava on nykyiset lämmityskulut jaettuna kolmella, jolloin 
saadaan maalämmön aiheuttamat lämmityskustannukset. 
Esimerkiksi 30 000 euron öljylasku vaihtuu siis 10 000 euron 
sähkölaskuksi. Öljyn hinnan nousu kasvattaa säästösuhdetta 
entisestään. Vastaavanlaisessa uudiskohteessa lämmityksen 
hinta maalämmöllä tulisi vieläkin edullisemmaksi.

Itse maalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin nopeasti. 
Lämpökaivot ovat investoinneista suurin, mutta oikein mitoi-
tettuina ne palvelevat kiinteistöä koko sen elinkaaren ajan ja 
energiaa niistä riittää loputtomiin. Oheisessa esimerkkilaskel-
massa maalämpöjärjestelmän hankinta maksaa itsensä 
takaisin noin kuudessa vuodessa.

Esimerkkisäästölaskelma
Taustatiedot: Rivitalo Raumalla, rakennusvuosi 
1998, 11 asuntoa, pinta-ala 1 200 m2, öljykeskus-
lämmitys, lattialämmitys, öljynkulutus 18 500 
l/v = 18 500,00 €

Kiinteistöön asennetaan maalämmöksi 
Bosch 7000 LW, 48 kW:n maalämpö ja li-
säksi 500 litran työsäiliö ja kaksi 500 litran 
käyttövesivaraajaa.
• Tehonpeitto 89 %.
• Lämpöpumpun tarvitsema energia 36 930 

kWh.
• Lisäenergia (sähkövastus) 240 kWh.
• Lisälämmitys 5,9 kW.
• Laskettu, annettu energia 156 620 kWh.
• Ilmainen energia 119 450 kWh.
• Vuosikulutus 4 088,00 €, sähkön hinta 0,11 €/kWh.

Esimerkkilaskelmassa vuosisäästö maalämpö-
pumpulla on siis huimat 14 412 euroa vuodessa.

Maalämmöstä edullisuuden lisäksi muitakin etuja
Maalämpö on uusiutuvaa energiaa ja näin ollen myös 

ympäristöystävällinen valinta kiinteistön lämmitys-
muodoksi. Sen hankinta vaikuttaa usein myös koko 
kiinteistön arvoon positiivisesti. Lisäksi se on oikein 
mitoitettuna ja asennettuna vaivaton lämmitysrat-
kaisu. Automatiikka pitää huolen maalämpöjärjes-
telmän toiminnasta. Järjestelmä toimii siis aina 

mahdollisimman taloudellisesti pitäen samalla huo-
len siitä, että lämmönjakoverkkoon syötetään oikean 

lämpöistä vettä ja käyttövettä riittää. Kulutusta on 
helppo seurata laitteen automatiikasta ja läm-

mityslaskuissa ei koeta yllätyksiä.

Tärkeää on ammattitaitoinen 
asennus
Maalämmöllä saadaan parhaita tulok-
sia, kun valitaan ammattitaitoinen ja 
luotettava asennusliike. Bosch Kiin-
teistölämpömestarit ovat suorittaneet 
Boschin tarjoamat asiantuntijakoulu-

tukset ja Bosch Kiinteistölämpömesta-
rilta maalämpöjärjestelmälle saa täyden 

kuuden vuoden takuun. Bosch tarjoaa tukea 
Kiinteistölämpömestareille aina mitoitus-
ten teosta alkaen. Ainoana laitevalmistajana 
Bosch myös etävalvoo kiinteistökohteitaan 
koko kuuden vuoden takuuajan. 

Paljonko säästöä 
ja muita etuja saadaan valitsemalla 
maalämpö?

Lue lisää
 www.bosch-climate.fi

Investoimalla maalämpöön voidaan lämmityksessä 
saada suuria säästöjä sekä saneeraus- että uudiskoh-
teissa. Tämän lisäksi maalämpö tuo mukanaan monia 
muita etuja ja se helpottaa asukkaiden arkea.
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Tekniikka

Ota yhteyttä:
Pyydä lämmöntalteenoton soveltuvuuden kartoitusta 
osoittesta info@nibe.fi

Tamperelainen kerrostaloyhtiö Asunto Oy Koulukatu 12 vaihtoi 
maalämpöön syksyllä 2016. Kiinteistöön asennettiin hybri-
diratkaisu, jossa yhdistyvät sekä maalämpö että poistoilman 

lämmöntalteenotto. Järjestelmän toimitti Suomen Ekolämpö Oy. 
Kysyimme, miten hanke sujui urakoitsijan ja asunto-osakeyhtiön 
näkökulmasta.

Urakoitsija Mikko Väyrynen, Suomen Ekolämpö Oy
Tarjouspyyntö Asunto Oy Koulukatu 12 maalämpöratkaisusta tuli 
Suomen Ekolämpö Oy:lle isännöitsijätoimisto Kiinteistöjuridia 
Oy:lta.

– Isännöintitoimiston hankeosaamisella on merkittävä painoarvo 
urakkaan lähdettäessä. Myös taloyhtiö on mukana prosessin eri vai-
heissa. Ratkaisut räätälöidään yksityiskohtaisesti kunkin kiinteistön 
tarpeisiin. Toteutus suunnitellaan asumismukavuus ja turvallisuus 
huomioiden, kertoo Mikko Väyrynen Suomen Ekolämpö Oy:stä.

Maalämpöjärjestelmä, lämpökaivot ja koko keruupiirin riittävyys 
mitoitettiin tarkoin kiinteistön energiankulutukseen perustuvien 
tietojen pohjalta. Kohteeseen päädyttiin asentamaan kaksi NIBE:n 
maalämpöpumppua sekä lisäksi Kair:n lämmöntalteenottolaite PIL-
PIT 20K, jonka avulla hyödynnetään myös poistoilmasta saatava 
energia maksimaalisesti.

– Keskustan pienillä tonteilla on rajallisesti tilaa kaivojen sijoit-
teluun. Etenkin silloin kannattaa hyödyntää poistoilman hukka-
lämmön mahdollisuudet. Eikä energiaa toki muutenkaan kannata 
puhaltaa taivaalle.

– Projekti meni maaliin kaikin puolin kitkattomasti. Saimme ta-
loyhtiöltä kiitosta myös asentajistamme, jotka projektin yhteydes-
sä laittoivat kuntoon yhtiön muitakin korjausta vaatineita asioita.

NIBE on Ekolämmölle mieluinen kumppani.
– Olemme kokeilleet muitakin tuotemerkkejä ja vertailleet laite-

tarjontaa lähes vuosittain. Kerta toisensa jälkeen olemme kuiten-
kin päätyneet NIBEn tuotteisiin. NIBEn pitkälle viety tuotekehitys 
ja tekninen tuki ovat omaa luokkaansa. Yhteistyö toimii kaikin puo-
lin erinomaisesti!

Asunto-osakeyhtiö
vaihtoi maalämpöön

Tampereella sijaitseva Asunto Oy Koulukatu 12  
vaihtoi maalämpöön syksyllä 2016. Muutos tiputti 
kiinteistön lämmityskustannukset alle puoleen.

Teksti: Monica Mäkelä   Kuvat: Nibe

Aaro Sihvo, hallituksen jäsen, As Oy Koulukatu 12
Ennen vuotta 2016 Asunto Oy Koulukatu 12 lämpesi kaukolämmöllä. 
Maalämpöön siirtyminen lähti yhtiön yhdessä isännöintitoimiston 
kanssa teettämästä selvityksestä.

– Ehdotus meni ihmeen helposti läpi sekä hallituksessa että yhtiö-
kokouksessa. Laskelmat olivat kiistattomat – lämmityskulut väheni-
sivät puolella. Ja kun kiinteistön talotekniikkaa piti muutenkin uu-
sia, ratkaisu oli selvä, kertoo taloyhtiön hallituksen jäsen Aaro Sihvo.
Järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2016 syksyllä. Kaikki on su-
junut erinomaisesti.

– Yksi sulake on vaihdettu, muutoin huoltotarpeet ovat rajoittu-
neet suodattimien säännölliseen puhdistamiseen ja vaihtamiseen. 
Olemme olleet erittäin tyytyväisiä ratkaisuun sekä tietysti siihen, 
että säästötavoitteet on saavutettu: lämmityskulut ovat pienenty-
neet 52–56 % vuodesta riippuen.

– Lähiseudun taloyhtiöt ovat olleet kiinnostuneita ratkaisustam-
me ja kiitelleet meitä edistyksellisyydestä. Kyllä itseänikin ilahdut-
taa, että talossa, jonka asukkaista suurin osa on senioreita, saatiin 
vietyä hanke läpi näin vaivattomasti.

– Suosittelisin vastaavaa ratkaisua ilman muuta kaikkialle, missä 
maalämpöön siirtyminen on mahdollista.

Yhteenveto:
 Vuosi 2015 Vuosi 2017
Lämmitystapa Kaukolämpö Maalämpö ja poistoilman 

lämmöntalteenotto
Lämmityskulut 19 347 € 9 264 €
Laitteet Kaukolämpö- 2 kpl NIBE F1345-40, 
 laitteisto  lämpökaivot 4x280m, 
  Kair PILPIT 20K
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Säästö maalämmöllä
Taloyhtiössä erityisesti maalämpö on kannattava sijoitus juuri kiin-
teistön suuren energiankulutuksen vuoksi. Energiansäästöä maa-
lämpö tuottaa vaikeissakin saneerauskohteissa noin 70 %. Suurissa 
kiinteistöissä tämä on euromääräisesti erittäin merkittävä säästö.

Patterilämmitteisessä talossa maalämpöpumppu ottaa siis 70 % 
ilmaista lämmitysenergiaa maaperästä ja vain 30 % on ostettavan 
sähkön osuus. Jos kyseessä on lattialämmitteinen talo, jopa 80 % 
on maaperästä ja 20 % sähköllä tuotettu osuus.

Haastavaan saneerauskohteeseen sopiva maalämpöpumppu on 
STIEBEL ELTRON WPF 27 HT
STIEBEL ELTRONin monipuolisesta lämpöpumppumallistosta löy-
tyvät ratkaisut haasteellisiinkin maalämpösaneerauskohteisiin. Mal-
listosta löytyy erityisesti suuriin kiinteistöihin suunniteltu, korkean 
lämpötilan maalämpöpumppu WPF 27 HT. Saksalaista energiatehok-
kuutta edustava maalämpöpumppu WPF 27 HT on ihanteellinen va-
linta moneen rivi- ja kerrostalokohteeseen, jossa vaaditaan korkeaa 
menovesilämpötilaa patteriverkostoon. Kiinteistömaalämpöpumpun 
maksimi menovesilämpötila on +75 °C, teho 30 kW ja sillä on seitse-
män vuoden täystakuu. Useita pinottavia yksiköitä yhdistämällä pääs-
tään suurempiinkin tehoihin. Vaativimmassa toteutetussa kohteessa 
tuotetaan 150 kW:n lämmitysteho erittäin korkeilla lämpötilatasoilla. 
Vaihdettaessa lämmitysjärjestelmä maalämpöön, patterisaneeraus ei 
siis ole maalämpöpumppua asennettaessa välttämätöntä. Joissain eri-
tyisissä kohteissa, kuten Porvoon Tuomiokirkossa (4 x WPF 27 HT), 
pyritään välttämään lämmönjakoverkostoon tehtäviä muutoksia.

Ilmainen kohteen ennakkokartoitus
llmaisella kiinteistön kartoituskäynnillä tehdään kiinteistöön kannat-
tavuuslaskelma sopivimman lämmitysratkaisun löytämiseksi tehden 
samalla tarjouksen kokonaisjärjestelmästä.

Käynnillä kerrotaan, paljonko säästöä on mahdollista tehdä siir-
tymällä lämpöpumppujärjestelmään ja jätetään tarjous lämpöpum-
pusta kiinteistöön. Asiakkaalla on etu puolellaan, sillä laskelman to-
dentumista pystyy seuraamaan. STIEBEL ELTRON -lämpöpumpuissa 
on aina energiamittaus mukana.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: STIEBEL ELTRONTekniikka

Suunnitteluperusteet
Vanhat patterilämmitysverkostot ovat monesti suunniteltu siten, 
että mitoituspakkasilla (esim. -29 °C) patterilämmityksen vaatima 
menovesi on +70 °C ja paluuvesi +40 °C (70/40-periaatteella). Maa-
lämpöpumpuilta edellytetään siis kykyä tuottaa jopa yli +70 °C läm-
mitysvettä patterilämmityskohteissa.

Mitä matalampi on lämmönjakojärjestelmän lämpötila, sitä pa-
remmalla hyöty suhteella maalämpöpumppu toimii. Aina matalam-
mat lämpötilat eivät kuitenkaan ole mahdollisia, vaan tärkeintä on 
tuottaa riittävän kuumaa vettä, mahdollisimman energiatehokkaas-
ti ja edullisesti. Tätä korkeampaa, jopa +75 °C lämmitysvettä tuot-
taa STIEBEL ELTRONin erityinen maalämpöpumppu, WPF 27 HT.

Maalämpöratkaisu vaikeisiin 

saneerauskohteisiin
Monissa 1960–70-luvun taloissa patteriverkosto on mitoitettu todella korkeille 
lämpötiloille. STIEBEL ELTRONilla on ratkaisu näihin kohteisiin – WPF 27HT,  
korkean menoveden lämpöpumppu seitsemän vuoden täystakuulla.

Ota yhteyttä:
www.stiebel-eltron.fi

”Energiansäästöä maalämpö  
tuottaa vaikeissakin  

saneerauskohteissa noin 70 %.”
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Paloturvallisuus 
  rakennuksissa
 – tyyppihyväksytyt paloikkunat ja -ovet

Teksti: Sari Riitamäki   Kuvat: Alavus Ikkunat OyHuoneisto

Paloikkunat ja -ovet voivat olla luokituk-
seltaan EI15, EI30 tai jopa EI60. Ikkunan 
ja oven käyttäytymistä palotilantees-

sa kuvataan merkinnöillä EI, joka tarkoittaa 
tiiviyttä ja eristävyyttä. Merkintä E (tiiviys) 
tarkoittaa, että palonhetkellä liekit ja kuumat 
palokaasut eivät pääse etenemään palamatto-
malle puolelle. Eristävyydellä I puolestaan tar-
koitetaan tilannetta, jolloin palamattomalla 
puolella pinnan keskilämpötila ei saa nousta 
materiaalille asetettua vaatimusten mukais-
ta rajalämpötilaa korkeammaksi tietyn ajan 
sisällä. Numerot kirjainten jälkeen tarkoittaa 
palonkestävyysaikaa minuutteina.

Tyyppihyväksytty ja testattu paloikkuna 
tai -ovi on tärkeässä asemassa, kun kysymyk-
sessä on ihmishenki. Oikea palotuote oikeassa 
paikassa voi antaa kriittiset ja tärkeät lisämi-
nuutit pelastautumiseen viime hetkellä. Uu-
diskohteissa rakennusvalvonta huolehtii, että 
talot tehdään määräysten mukaisesti ja myös 
paloasiat huomioon ottaen. Mutta esimerkiksi 
vanhoissa kerrostaloasunnoissa huoneistojen 
ovet voivat olla paloturvallisuudeltaan erittäin 
huonoja. Hyvin yleisesti kerrostaso-ovi on vie-
lä ns. sisään-ulos aukeava, jolloin pelastautu-
mistilanteessa kahden oven avaaminen voi 
koitua kohtaloksi. Nykyiset kerrostaso-ovet 
ovat äänieristävyydeltään niin hyviä, että kah-
ta ovilehteä ei tarvita. Tämä lisää myös käyt-
tömukavuutta arkeen ja ennen kaikkea palo-
turvallisuutta.

Alavus Ikkunat Oy:n tuotevalikoimasta 
löytyvät paloikkunat, paloulko-ovet ja 
-kerrostaso-ovet
Suomalaisen ikkuna- ja ovivalmistajan Ala-
vus Ikkunat Oy:n mallistosta löytyvät EI15- 
ja EI30-luokituksen mukaiset kaksipuitteiset, 
sisäänpäin avautuvat puualumiini-ikkunat. 
Paloikkuna ei poikkea ulkonäöllisesti vakioik-
kunasta ja myös erikoissävyt pintakäsittelyssä 
ovat mahdollisia.

Kerrostasopalo-ovet ovat EI30-luokituksen mukaisia ja niitä val-
mistetaan viilutettuna, jolloin sävyvaihtoehtoina ovat tammi, koivu, 
pyökki tai pähkinä. Ovi voidaan myös maalata haluttuun sävyyn, jol-
loin ovilevyssä voi olla urituksia.

Ulko-ovimallistosta löytyy useita erilaisia EI30-luokituksen mu-
kaisia palo-ovia. Kaikki Alavus Ikkunat Oy:n malliston umpiovet voi-
daan tehdä palo-ovirakenteella. Myös osa lasiaukollisista ulko-ovista 
on tyyppihyväksytty EI30-luokituksen mukaisesti.

Palotuotteiden rajoittavia tekijöitä
Palotuotteissa koko on rajoittava tekijä niin ikkunoissa kuin ovissa-
kin. Tyyppihyväksyntäpäätöksessä on määritelty tietyt kokorajoi-
tukset, jotka eivät saa ylittyä. Jos kokorajoitus ylitetään, tuote ei ole 
tyyppihyväksytty eikä siihen voida kiinnittää tyyppihyväksyntäkil-
peä. Paloluokka, tyyppihyväksyntäpäätösnumero, valmistajan tiedot 
sekä valmistusvuosi käyvät ilmi tyyppihyväksyntäkilvestä.

Paloikkunan kohdalla rajoitukset koon lisäksi koskevat myös lisä-
varusteita sekä mallia. Ikkunassa ei saa olla sälekaihdinta, tuuletus-
heloitusta eikä edes jakokarmia. Ovien osalta lisävarusteina sallitaan 
mm. kirjeluukku, ovikello sekä ovisilmä. Tuotekohtaiset rajoitukset 
kannattaa varmistaa aina valmistajalta!

Tyyppihyväksytyn palotuotteen asennuksessa on myös omat vaa-
timuksensa, jotka pitää huomioida asennusvaiheessa valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ja mieti, ovatko oman kotisi tai asuntosi paloturvallisuus 
asiat kunnossa! Erityinen huomio kannattaa kiinnittää kerrostalojen 
kerrostaso-oviin, joiden paloturvallisuus ei välttämättä ole ajan ta-
salla. Ottakaa asia esille omassa taloyhtiössänne ja pyytäkää tarjous 
kerrostaso-ovien uusimisesta.

– Raha ei korvaa menetettyä ihmishenkeä 
tai kodin mukana palaneita muistoja!

Paloturvallisuus niin omakoti- kuin kerrostaloasunnossakin on yksi tärkeimmistä asioista. Palovaroitti-
mien ja -sammuttimien toimivuus on tarkistettava säännöllisesti ja varmistettava, että hädän hetkellä 
varoitin ilmoittaa vaarasta ja sammutin toimii silloin, kun liekit uhkaavat kotia. Paloikkunoilla ja -ovilla 
voidaan saada lisäminuutteja pelastautumiseen palavasta rakennuksesta. Tiedätkö mitä palomerkin-
nät tarkoittavat ikkunoissa ja ovissa ja onko sinun asuntosi paloturvallisuus kunnossa?

Ota yhteyttä
Alavus Ikkunat Oy
PL 39, 63301 ALAVUS
puh. 0207 819 820
myynti@alavusikkunat.fi
www.alavusikkunat.fi
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Taistelu autotallin ovien 
kanssa historiaan – tilalle toimivat ovet

Julkisivu

Ota yhteyttä
Lähimmän Crawford-jälleenmyyjän löydät osoitteesta 
www.crawfordautotallinovet. fi/jälleenmyyjät ja huolto

Laatuun kannattaa satsata
Niin asunto-osakeyhtiössä rakentajan kuin remontoijan kannattaa 
alusta asti panostaa laatuun. Crawfordin ovet ovat olleet Suomessa 
vuodesta 1962 lähtien. Ovet on testattu Pohjoismaisiin olosuhtei-
siin sopiviksi ja toimiviksi. Lisäksi yrityksenä Crawford on ollut yli 
50 vuotta, nykyään osana ruotsalaista AssaAbloy konsernia. Pysy-
vyys tarkoittaa sitä, että yritys todennäköisesti on Suomessa vielä 
tulevina vuosikymmeninä. Näin ollen, jos asennetussa ovessa ilme-
nee jotakin, minkä vuoksi asentajalle tai myyjälle pitää esittää kysy-
myksiä, vastaaja löytyy. Takuuta ei oviin anneta heppoisin perustein.

Autotallin ovi mukaan jo suunnitteluvaiheessa
Harva ajattelee suunnitteluvaiheessa, onko valittu autotallin ovi sopi-
van levyinen. Vesa Smeds Hyvinkään Crawford Centeristä muistuttaa, 
että sellaisia kuin standardiovia ei nykyään 
ole. Syy on yksinkertainen: nykyään autot 
ovat erikokoisia. Ennen autojen leveydet oli-
vat melkeinpä samaa mittaluokkaa. Kyllähän 
nykyäänkin autoista käytetään tiettyjä stan-
dardimittoja, vaan läheskään kaikilla sellaista 
ei ole. Siksi on tärkeää jo autotallin suunnitte-
luvaiheessa olla yhteydessä oven myyjään ja tiedustella ovea tietyin 
mitoin. Crawford Entrematicin Ruotsin tehtaalla ovet tehdään tar-
vittavan aukon mittojen mukaan. Ja jos on mahdollista, kannattaa 
pistäytyä myyntinäyttelyissä. Crawford Centereiden myyntinäytte-
lyjä löytyy esim. Hyvinkäältä, Oulusta ja Torniosta.

Miten ovesta saadaan julkisivuun istuva?
Vesa Smeds suosittelee lähtemään lähimpään Crawford Centeriin tai 
asentavan jälleenmyyjän pakeille jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. 
Näin voidaan valita mitoitukset ja tarjolla olevista kiiltävästä, matas-
ta, sileästä, Brilliant- tai Woodgrain-pinnasta sopivin. Kuosin jälkeen 
valitaan väri ja malli. Oveen saa halutessaan ikkunoita, sähköistyk-
sen sekä lisävarusteita. Integroidut käyntiovetkin Crawfordin auto-
tallin oviin on saatavilla.

Kaukosäädin helpottaa
– Nykyään ostettavat ovet ovat 98 %:sti sähkökäyttöisiä. Ne 2 %, 
jotka ostetaan käsikäyttöisinä, menevät toissijaisiin autotalleihin 
– sellaisiin, joita käytetään harvoin. Sähkökäyttöinen nosto-ovi on 
paitsi luksusta arkeen, myös arkea helpottava asia kaikille. Erityises-
ti vanhuksille tai sellaisille, joilla ei enää ole voimia tai halua käyttää 
ulospäin aukeavia, käsikäyttöisiä autotallin ovia, kertoo Vesa Smeds.

Autotallin oven toiminta
Ovi asennetaan yleensä lämpimään autotalliin, joten ovi toimii moit-
teetta pakkasessakin. Jos sähkökäyttöinen ovi on asennettu kylmään 
autotalliin, sen käyttö onnistuu vielä -20 – -25 °C. Lämpimässä au-
totallissa Vesa Smeds suosittelee käyttämään +13 – +14°C:n lämpö-
tilaa, jotta kosteus ei pääse tekemään tuhojaan autotallissa. Smeds 

toteaa, että kylmänä pidettävä autotallikin on parempi kuin lämpö-
tilasuosituksesta poikkeaminen.

Miksi ovi pitäisi ottaa asennettuna?
– Asennus on hyvä ottaa oven mukana. Kun asennusryhmä tekee 
työnsä, lähdetään siitä, että työ tehdään kerralla kunnolla. Ovessa 
liikkuvilla osilla on 10 vuoden takuu, moottorilla 5 v., kun Crawfor-
din Centerin asentaja on tehnyt työn. Toki asennuksessakin on ta-
kuu. Jokaisessa ovessa on kuitenkin omat asennusniksinsä. Väärin 
asennettuna ovi kulkee väärässä asennossa ja rullat kuluvat vaikut-
taen oven kestoikään, sanoo Vesa Smeds.

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

Turvallisuus
Crawfordin ovet ovat turvallisia. Ovien murto-
turvallisuus on testattu standardin NEN 5096 
mukaan ja luokiteltu WK2-turvaluokkaan. 
Murtosuojausluokituksella on positiivinen 
vaikutus esim. vakuutusmaksuun osassa yhti-
öissä. Käytön kannalta kuulalaakeroidut ovet 

ovat sormisuojattu ja vaijeritkin suojassa. Ovi on myös turvallinen 
energian suhteen: se on tiivis ja näin pitää lämmön sisällään. Ovien 
U-arvo on 1 ovikoossa 5000 x 2000.

Onko autotallin ovi raskas eikä sitä jakseta avata? Lämpimällä säällä unohtuu kuinka pakkanen, 
jää ja lumi hankaloittavat autotallin oven avaamista. Ulospäin aukeavien ovien esteenä ovat  
lumivallit tai vanha ovi jäätyy paikalleen. Nosto-oven kanssa ongelmat vähenevät. Ovet  
nousevat ylöspäin ja sähkökäyttöisiä ovia ei tarvitse käsin käydä nostelemassa.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Entrematic Group Oy

”Sähkökäyttöinen nosto-ovi 
on paitsi luksusta arkeen, 

myös arkea helpottava  
asia kaikille.”

Taloyhtiö vaihdatti autotallien vanhat puuovet Crawfordin Linea -malliin.
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Teksti: Taru Kantonen, Design Kumina   Kuvat: EnstoPiha

Sähköautot yleistyvät Suomessa vauhdilla. Trafin mukaan täys-
sähköisten henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat reippaassa 
kasvussa. Maaliskuussa ensirekisteröitiin enemmän täyssähkö-

autoja kuin koskaan aiemmin. Määrän kasvaessa myös sähköautojen 
latauspisteiden lukumäärä kasvaa. Sähköautojen lataus koskettaa 
myös taloyhtiöitä. Tutkimusten mukaan yli 90 % latauksesta tapah-
tuu kotona tai työpaikalla, siis silloin, kun auto on pysäköitynä pi-
demmän aikaa. Siten taloyhtiöissä sähköautojen lataus on hyvä huo-
mioida ajoissa, esimerkiksi kartoittamalla asukkaiden lataustarpeet.

Enston sähköautopalvelut helpottamaan arkea
Tuotepäällikkö Eero Korhonen Smart Buildingista esittelee Enston 
sähköauton latauslaitteita ja palveluita. Ympäristöystävälliset rat-
kaisut sähköautojen lataukseen on suunniteltu helpottamaan arkea 
ja tuomaan parempaa elämää sähköllä Enston brändilupauksen mu-
kaisesti. Ensto tarjoaa luotettavat ja tehokkaat sähköauton lataus- 
ja ohjausratkaisut, jotka ovat yhteensopivia älyverkkojen ja pilvipal-
veluiden kanssa.

– Ensto keskittyy turvallisen ja luotettavan sähköautojen latau-
sinfrastruktuurin tarjoamiseen. Sähköauton latauspiste taloyhtiössä 
on paljon muutakin kuin vain pistorasia: se on tapa palvella asukkaita 
ja helpottaa arkea, Eero Korhonen kertoo. Tutkimusten mukaan yli 
80 % sähköautojen latausinfrastruktuurin käyttöiän kustannuksis-
ta syntyy käyttökuluista.

Enston sähköautonlatauslaitteiden etuja ovat:
– Kestävät ja laadukkaat materiaalit ja komponentit.
– Dynaaminen kuormanhallinta.
– Markkinastandardin mukainen kommunikointiprotokolla.
– Helppo latauslaitteiden ja käyttäjien hallinta, raportointi sekä etä-

ohjaus latauslaitteeseen liitetyn taustajärjestelmän avulla, esim. 
Ensto EV Manager.

– Mobiili- tai Ethernet-yhteys.

Enstolla on monipuolinen sähköauton latauslaitevalikoima, josta 
löydät taloyhtiöllesi sopivan ratkaisun:
– Ensto eFill  on kompakti seinäasennettava sähköauton kotilataus-

piste. Latauspisteeseen on liitetty kiinteä kaapeli. eFill on helppo-

käyttöinen latausratkaisu kotikäyttöön, kun sisäänrakennettua 
ylivirta- ja vikavirtasuojausta tai yhteyttä taustajärjestelmään ei 
tarvita.

– Ensto Wallbox  on älykäs, luotettava ja edullinen latauslaite mihin 
tahansa ympäristöön ja liiketoimintaan. Kompakti ja tehokas.

– Ensto Pro  on älykäs, kestävä ja luotettava latauslaite, joka so-
veltuu mihin tahansa ympäristöön ja liiketoimintaan. Soveltuu 
erinomaisesti esimerkiksi marketteihin ja 
ulkona sijaitseville kohteille. Rakenne on 
suunniteltu kestämään vaativissakin olo-
suhteissa. Ensto Pro yhdessä Enston EV 
Manager -taustajärjestelmän kanssa muo-
dostavat latausratkaisun vaativimmillekin 
asiakkaille.

– Ensto Power  Chago Power lyhentää mat-
ka-aikaa pidemmillä matkoilla, sillä se voi 
ladata sähköauton jopa 15-30 minuutissa. 
Parhaimmillaan Chago Power on huolto-
asemilla ja kauppakeskuksissa.

– Ensto Media on  maailman ensimmäinen 
ratkaisu, joka yhdistää sähköautojen la-
tauksen ja ulkomainonnan. Kestävä, upeal-
la digitaalisella näytöllä varustettu lataus-
laite on suunniteltu kaupunkeihin, boule-
vardeille, kaupunkien kävelykaduille ja ka-
dunvarsille, ostoskeskuksiin, parkkialueil-
le ja julkitiloihin. Näytön sisällön hallinta 
etänä tai paikallisesti.

Sähköautot 
yleistyvät
– miten sähköautojen lataus 
järjestetään taloyhtiöissä?

Ota yhteyttä ja kysy lisää Enston sähköauton lataus- ja 
ohjausratkaisuista

Eero Korhonen, Sähköautojen latauspalvelut
eero.korhonen@ensto.com

Margit Salminen, Suomen myyntipäällikkö, Sähköauton lataus
margit.salminen@ensto.com

www.ensto.fi

Sähköautojen määrä kasvaa nopeasti. Älykäs latauspiste kasvattaa taloyhtiön kiinteistön arvoa 
ja vastaa asukkaiden tarpeisiin. Sähköauto on yön aikana ladattu täyteen ja erillistä latausasema-
käyntiä ei tarvita. Suurin osa sähköautojen latauksesta tapahtuu kotona yöaikaan.
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Sähköauto on yön aikana ladattu 
täyteen, ja erillistä latausasema-
käyntiä ei tarvita. Enston koti-
latauspisteen hankkiminen tuo 
aamuihin lisää minuutteja.

Optimaalinen suorituskyky.
Parempi käyttöiän arvo.
Parempi ilmanlaatu.

Taloyhtiöille hankintatukea sähköauton latauspistehankintoihin
Kesäkuussa julkaistu EU:n Rakennusten Energiatehokkusdirektii-
vi vauhdittaa sähköautoilun latausmahdollisuuksia. Uudistuksen 
myötä asuinrakennusten parkkialueille tulee laajojen korjausten 
yhteydessä valmistella latausmahdollisuus, mikäli alueella on yli 
10 autopaikkaa. Tämä koskee 
myös uusia asuinrakennuksia. 
Rakennusten energiatehok-
kuusdirektiivin tavoitteena 
on viedä Euroopan unionia 
kohti energiatehokkaampia 
rakennuksia ja vähähiilistä 
rakennuskantaa muun muas-
sa sähköautojen latausmah-
dollisuuksia ja rakennusten 
korjauksia vauhdittamalla ja 
lisäämällä älykkään teknolo-
gian käyttöä rakennuksissa.

Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus ARA myöntää 

taloyhtiöille tukea sähköauton latauspistehankintoihin. Sähköau-
tojen latausinfra-avustuksella edistetään sähköautojen kotilataus-
mahdollisuuksien yleistymistä. Avustusta voivat hakea asuinraken-
nuksen omistavat yhteisöt esimerkiksi taloyhtiöt. Tukea voidaan 
hakea sähköautojen edellyttämiin 
kiinteistöjen sähköjärjestelmiin 
kohdistuviin muutoksiin. Lait-
teiden lisäksi esimerkiksi han-
kesuunnittelu ja tarvekartoitus, 
älykäs latauspalvelu ja latauslait-
teeseen liittyvät kustannukset 
voidaan sisällyttää tukihakemuk-
seen. Lataustukea voidaan ha-
kea ja myöntää kohteisiin, joissa 
latausmahdollisuus toteutetaan 
vähintään viidelle autopaikalle. 
Lisätietoja www.ara.fi

www.ara.fi

Sähköauto-
jen latausinf-
ra-avustus
www.ara.fi

Sähkökäyttöisten 
henkilöautojen 
ensirekisteröinti 
kasvussa
www.trafi.fi

Rakennusten 
energiatehok-
kuusdirektiivi
www.ymparisto.fi
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Teksti: Piritta Ståhlström ja Tapio Näslund   Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy

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

Vältä 
läheltä piti -tilanteet ja talkootappelut

Tarvitaanko meillä aitaa?
Yhteisillä piha-alueilla monenlaisen kulkijan ja menopelin liikkumi-
nen voi aiheuttaa vaaratilanteita. Alueita rajaamalla lisätään turval-
lisuutta pitämällä kotieläimet ja lapset sisällä omassa pihapiirissä 
tai pois pysäköintialueilta. Aita estää pieniä lapsia leikin tiimellyk-
sessä ryntäämästä ajoradalle tai autoja ajamasta muualle kuin niille 
tarkoitetuille alueille.

Aidan voidaan haluta suojaavan myös katseilta antaen yksityi-
syyttä ja rauhaa asukkaille.

Taloyhtiössä aidan tulisi estää kulkua tai läpipääsyä ja samalla 
ohjata kulkijoita käyttämään oikeita ja haluttuja reittejä, jotka on 
siihen tarkoitettu ja päällystetty. Riittävän korkea aita varmistaa, 
ettei sitä huvikseen viitsi ylittää ihan vaan oikaistakseen nurmikon 
ja istutusten läpi.

Samalla olisi hyvä, jos aita kuitenkin antaisi miellyttävän vaiku-
telman, eikä oikeastaan paljastaisikaan sitä, mitä varten se on sii-
hen rakennettu.

Ei enää maalaustalkoita
Taloyhtiölle aita on usein välttämättömyys ja sen kunnossapitäminen 
aiheuttaa ajan myötä vaivaa tai kustannuksia ja yleensä molempia. 
Maalaustalkoisiinkin voi olla haastava saada osallistujia. Siksi kestävä, 
huoltovapaa ja pitkäikäinen aita olisikin taloyhtiöille paras ratkaisu.

Tyylikäs ja helppohoitoinen ratkaisu
Taloyhtiöön saa siistin ja tyylikkään aidan vinyylisillä rakennusmate-
riaaleilla. Vinyyliset rakennusmateriaalit kestävät niin kuumat kesät 
kuin kylmät talvetkin. Materiaalit ovat täysin kosteuden- ja tuhoeläin-
ten kestävät. Materiaalien pinta ei hilseile eikä väri irtoile, niistä ei 
lähde tikkuja eivätkä ne lahoa. Käytännössä lähes ainoa huoltotyö 
on ajoittainen puhdistaminen. Usein puhdistuksen hoitaa jopa sade, 
mutta sen voi suihkuttaa puhtaaksi vaikkapa puutarhaletkulla. Mi-
käli aita on pahemmin likaantunut, puhdistamiseen voi käyttää esi-
merkiksi astianpesuaineen ja veden seosta, pestä pehmeällä sienellä 
ja huuhdella letkulla tai painepesurilla. 

Yhtenäiset piharakennelmat vuosikymmeniksi
Vinyylisillä rakennusmateriaaleilla voidaan toteuttaa paljon muutakin 
kuin raja-aidat. Valittavissa on myös näkösuoja-aitoja vaikkapa asunto-
jen piha-alueiden välille, tyylikkäitä jätekatoksia, postilaatikkotelineitä 
sekä kaiteita ja terasseja. Aitarakenteisiin on luonnollisesti saatavilla 
myös yhteensopivat portit. Vinyylirakennusmateriaaleilla voi siis luoda 
koko piha-alueelle yhtenäisen ja tyylikkään kokonaisuuden, joka kes-
tää vuosikymmeniä. Materiaalitakuu tuotteissa on peräti 30 vuotta.

Tarvitaanko aidan rakentamiseen lupa?
Aidan rakentamista suunnittelevan on hyvä tietää ja muistaa, että 
aidan rakentaminen kaava-alueella vaati lähes poikkeuksetta myös 
viranomaisluvan, joten kannattaa muistaa, että aitaakaan ei voi ra-
kentaa ihan tuumasta toimeen periaatteella, vaan on varattava aikaa 
myös lupa-asioiden käsittelylle.

Aitoja on monenlaisia ja niillä on useita tehtäviä. Aita viimeistelee 
pihan ilmeen, luo turvallisuutta ja ohjaa kulkemista. Kaunis ja  
hyväkuntoinen aita antaa positiivisen mielikuvan ihmiselle, joka 
saapuu taloon tai vaikkapa kulkee vain sen ohi. Millaisen kuvan 
sinä toivoisit aidan antavan sinun taloyhtiöstäsi?

Piha

Näkösuoja-aita antaa yksityisyyttä.

Aita ohjaa käyttämään oikeita reittejä ja estää nurmialueen läpi oikaisemisen.
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Museo sijaitsee enimmäkseen maan alla ja museon katot eli 
Lasipalatsin aukiolle nousevat kumpareet kutsuvat ohi-
kulkijoita kiipeilyyn ja tallusteluun. Kumpareiden upeat ja 

näyttävät pinnat on suunnitellut arkkitehti Asmo Jaaksi ja aukion 
betonikivet on valmistanut Rakennusbetoni- ja Elementti Oy tilaus-
työnä ja yksinoikeudella tähän kohteeseen.

Lasipalatsin aukion kumpareet kuplivat maasta nousten usean 
metrin korkeuteen ja luovat pehmeitä muotoja, jotka jo loppukesän 
aikana ovat houkutelleet runsaasti ihmisiä viihtymään alueella. Amos 
Rex -taidemuseo avautui yleisölle 30. elokuuta. Taideteoksen tekemi-
seen vertautuvalla pieteetillä kesän aikana ladottiin käsityönä kivet 
ja saumattiin kumpareiden pinnat Lasipalatsin aukiota varta vasten 
suunnitelluilla ja valmistetuilla tuotteilla.

Uusi vaikuttava Amos Rex -taidemuseo Helsingissä tuo taidetta myös pihoille. 
Uniikki kohde on saanut paljon kansainvälistäkin huomiota; mm. BBC ja  
The Guardian ovat näyttävästi nostaneet kokonaisuutta esille.

AKO Garden -erikoistuotteet 
vahvasti mukana Amos Rexissä

Teksti: Risto Lemola   Kuvat: Rakennusbetoni- ja Elementti OyPiha

Lisätietoa:
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Puh. (03) 877200
tehtaanmyymala@rakennusbetoni.fi
www.rakennusbetoni.fi

AKO Garden tuotteita valmistava Rakennusbetoni- ja Elementti 
Oy on ollut mukana kehitysprosessissa uudenlaisten pihapäällystei-
den valmistamisessa koneellisesti. Upean ja taiteellisen vaikutelman 
luovaa betonia voidaan valmistaa lähes millä tahansa värillä ja muo-
dolla – ota yhteys Rakennusbetonin myyntiin ja pyydä tarjous oman 
suunnittelukohteesi taiteellisen tilan nostamiseksi!

Upean Amos Rex -tuotemaailman lisäksi Rakennusbetoni valmis-
taa myös valettavia pihatuotteita. Esimerkkeinä toteutuksista ovat 
”Esteetön Suomi 2017” -kunniamaininnan saaneet Oppimis- ja oh-
jauskeskus Valterin Ruskis-koulun piha-alueen betonikalusteet graa-
fisine betoneineen sekä Tapiolan kaupunkikeskuksen kävelykeskus-
tan jalankulku- ja pyöräilyalueiden terästetyt ja myös graafista pintaa 
sisältävät laatoitukset.
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LUE LISÄÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
ESITÄ OMA KYSYMYKSESI ASIANTUNTIJOILLE

1. Pyörien säilytys on sallittua ainoastaan talossa kirjoilla asuvien 
omassa käytössä oleville pyörille. Muutama asukas säilyttää pyörä-
varastossa useita lastensa pyöriä, vaikka kukaan lapsista ei ole talon 
kirjoilla eikä täten asu virallisesti talossa.
2. Voidaanko yksittäisen asukkaan säilytettävien pyörien määrää 
rajoittaa?
Yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa asiasta.

VASTAUS: Jos pyörien säilytys on sallittua ainoastaan talossa kirjoilla 
asuvien omassa käytössä oleville, onko tästä olemassa jokin kirjallinen 
ohjesääntö? Jos jotkut osakkaat säilyttävät pyörävarastossa useita 
lastensa pyöriä, saattaa sille löytyä ihan järkeväkin ja hyväksyttävä 
selitys. Yhtiökokouksessa voidaan asiasta keskustella ja päättää rajoi-
tuksista, jos niin halutaan. Myös hallitus on asiassa toimivaltainen.

Naapurin puunoksat häiritsevät, mistä ratkaisu?
Asun rivitalossa. Rakensin terassin viimekesänä ja naapurin omena-
puu on mielestäni liian lähellä. Kysyin voisiko sitä siirtää, mutta isän-
nöitsijä ja hallituksen kaksi jäsentä olivat sitä mieltä, ettei se minua 
haittaa. Voi naapuri leikata puuta, ettei oksat ota terassin seinään 
kiinni. Tämä takapiha on taloyhtiön.

VASTAUS: Tällaisessa tapauksessa puuta ei toki ole velvollisuus siir-
tää. Mikäli oksat saattavat aiheuttaa terassille vahinkoa voisi niitä 
pyytää leikkaamaan.

Voiko pelastussuunnitelman puuttumisesta tulla seuraamuksia 
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?

VASTAUS: Pelastuslaki edellyttää tapauksessanne pelastussuunnitel-
man 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.

Taloyhtiön parkkipaikan vieraspaikan käyttäminen?
Yhtiössämme on neljä asuntoa. Osakkaan ja yhtiön hallinnoimat 
alueet on merkitty yhtiöjärjestyksessä viitattavaan karttaliitteeseen, 
myös osakkaiden hallinnoimat autopaikat ja yksi vieraspaikka. Nyt 
uusi asukas on alkanut käyttää vieraspaikkaa omanaan. Miten estää 
tämä, kun hallituksen mielestä asia on ok? Vierailla eikä talon muil-
la asukkailla ole mahdollisuutta käyttää paikkaa edes lyhytaikaises-
ti ja tilapäisesti. Hallitus ehdotti, että mikäli yhtiöön tulee vieraita, 
voi kyseiselle vieraspaikan käyttäjälle ilmoittaa asiasta. Käytännös-
sä osakkaiden ja asukkaiden yhdenmukainen kohtelu ei mielestäni 
toteudu eikä yhtiöjärjestystäkään noudateta. Yhtiöjärjestysmuutos 
edellyttäisi kaikkien hyväksynnän. Minkäänlaiset kaikki huomioivat 
käytännön sopuratkaisut eivät tunnu menevän läpi.

VASTAUS: Jos vieraspaikka halutaan ottaa osakaskäyttöön ja antaa 
tälle osakkaalle niin näin voidaan tosiaan toimia muuttamalla yhtiö-
järjestystä. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan yksi osakas ei voi 
käyttää vieraspaikkaa omanaan ennen kuin se on hänelle merkitty, 
muutoin kaikilla muillakin osakkailla tulee olla yhtäläinen oikeus käyt-
tää tätä paikkaa kokoaikaisesti ja se ei ole käytännössä mahdollista.

Taloyhtiön yleisavaimia yleisessä jaossa – mitä tehdä?
Taloyhtiössämme on saunavuoron varanneille isännöitsijä teettänyt 
oman avaimen saunaan. Tällainen käytäntö on ollut jo useamman 
vuoden. Nyt tuli ilmi, että isännöitsijä on teettänyt saunavuorolai-
sille talon yleisavaimen. Avaimet ovat vielä sellaisia, että niitä on voi-
nut kopioida rajattomasti useamman vuoden ajan. Onko isännöitsijä 
velvollinen korvaamaan talon lukkojen uuden sarjoittamisen ja onko 
hänellä tällaisiin virheisiin vakuutus?

VASTAUS: Mielestäni ongelman voisi ratkaista niin, että jokainen 
palauttaa yleisavaimen isännöitsijälle. Ongelmaksi nousee tosin täl-
löin se, että joku on saattanut teettää avaimesta kopioita, kuten ky-
symyksestäsi ymmärsin. Jos kaikki avaimet palautetaan, sen jälkeen 
osakkaille toimitetaan tarvittaessa ”oikea” saunan avain. Suosittelen, 
että päätätte lukkojen uudelleen sarjoittamisesta hallituksen kokouk-
sessa (ja tarvittaessa yhtiökokouksessa). Jos päädytte sarjoittamaan 
kaikki tarvittavat lukot uudelleen, voitte vaatia kustannuksia isän-
nöitsijältä. Asunto-osakeyhtiölain 24:1 §:n mukaan isännöitsijän on 
korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoit-
teen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhti-
ölle. Isännöitsijän vakuutukseen en osaa ottaa kantaa.

Kaaos pyöräsuojassa – kenen pyörät suojaan?
Voiko yhtiökokous tai hallitus asettaa rajoituksia pyöräsuojan käyt-
töoikeuksiin seuraavasti:

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin

§

Vakio
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Voiko naapuri kieltää terassin rakentamisen?
Olemme rakentamassa rivitalon takapihalle kattamatonta lautate-
rassia. Hankkeella on hallituksen hyväksyntä ja yhtiössä on tehty 
aiemminkin vastaavia terasseja. Nyt kuitenkin rajanaapuri yllättäen 
ilmoitti, että hän ei salli terassin rakentamista. Onko hänellä oikeus 
kieltää hallituksen hyväksymä hanke?

VASTAUS: Lain mukaan toinen osakkeenomistaja voi kieltää muu-
tostyön, jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huo-
mioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty. 
Jos suostumuksen jälkeen ilmenee jotain edellä mainittuja, muutos-
työlle voidaan asettaa lisäehtoja tai se voidaan myöhemminkin kiel-
tää. Teidän tapauksessa ei vaikuta siltä, että muutostyön kieltämiselle 
olisi tällaisia lain mukaisia perusteita olemassa, jolla terassin raken-
tamisen voisi kieltää, mutta varmaa vastausta ei annetuilla tiedoilla 
ole toki mahdollista antaa.

Mitä parvekkeella saa säilyttää?
Mitä parvekkeella saa säilyttää taloyhtiön kannalta? Vuokralla olevan 
huoneiston vuokralainen säilyttää parvekkeellaan valtavan määrän 
roskapusseja ja jätesäkkejä, joissa ilmeisesti tavaraa yms. Parveke on 
lasitettu, alaosa maitolasia. Säkkejä on alaosa täynnä.

VASTAUS: Muutoin parvekkeella saa säilyttää mitä haluaa, mut-
ta mikäli paloturvallisuus vaarantuu, voidaan asiaan puuttua. Jos 
parvekkeilla on pelastusluukut, tulisi luukun olla siten esillä, että 
sen kautta on mahdollista pelastautua myös ylemmistä asunnoista.

Miten puuttua trampoliinilla pomppivien lasten meluamiseen?
Asumme rivitalossa. Naapurin pihalla on trampoliini. Se ei ole on-
gelma, vaan se huuto. Perheen oma lapsi ja joukko muita aiheuttavat 
meteliä niin, että omalla pihalla ei voi olla. Huuto kuuluu sisälle asti 
häiriten kaikkea tekemistä. Asiasta on puhuttu monta kertaa naa-
purille, mutta turhaan. Lapset heittäytyvät nenäkkäiksi, kun heitä 
pyytää olemaan huutamatta. Mitä on tehtävissä? Naapuri on vielä 
hallituksen jäsen.

VASTAUS: Onpa ikävä tilanne, oletteko olleet yhteydessä mahdolli-
seen isännöitsijään? Rivitalossa asujan tulee sietää elämisen ääniä 
ja vain toistuva ja pitkäaikainen häiriö voi johtaa siihen, että asunto 
otetaan yhtiön haltuun. Tämä edellyttää kuitenkin varoitusta taloyh-
tiöltä. Poliisi voi puuttua asiaan, jos kyse on tahallisesta kotirauhan 
häirinnästä. Suosittelen edelleen välittömästi reagoimaan häiriöön, 
jotta viesti menee naapureille varmasti perille ja pitämään tarvittaes-
sa kirjaa häiriön ajankohdista.

Hajuhaitta naapurista?
Kuka on velvollinen korvaamaan hajunpoiston kustannukset, jotka 
ovat aiheutuneet naapuriasunnon tupakoinnista parvekkeella? Asun-
tomme ainoa ilmanottoaukko sijaitsee noin kolme metriä naapurimme 
parvekkeelta, josta tupakansavu kulkeutuu asuntoomme. Taloyhtiön 
hallitus on ilmoittanut, että se ei voi kieltää parveketupakointia. Ylä-
puolella olevan asunnon omistaja ei myöskään suostu kieltämään vuok-
ralaisilta parveketupakointia vedoten yhdenvertaisuuslakiin. Myös-
kään terveystarkastaja ei ole saanut tupakointia loppumaan, on kyllä 
todennut, että asunnossamme on erittäin tunkkainen ja raskas ilma.

VASTAUS: Valitettavasti voi olla hankalaa saada ketään vastuuseen 
hajunpoiston kustannuksista, jos tupakointi on ja pysyy parvekkeilla 
sallittuna. Kysymyksestä ei käy ilmi, millä perusteella hallitus ei ha-
lua ryhtyä toimenpiteisiin asiassa. Osakkaana voit kuitenkin saattaa 
asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

WWW.OMATALOYHTIO.FI/VASTAUSPALVELU

JURINET OY on täyden palvelun valtakunnallinen, nuorekas ja 
osaava lakitoimisto, joka tarjoaa One stop -periaatteella korkea-
tasoisia lakipalveluja niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille. 
Toimiston juristit ovat erikoistuneet asumis-, rakentamis- ja 
ympäristöoikeuteen. JuriNet noudattaa toiminnassa niitä ar-
voja, joita myös Asianajajaliitto edellyttää asianajotoimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta ei saisi olla asiakkaalle este 
saada korkeatasoisia palveluja. Tämä pätee, on kyse liikejuridii-
kasta tai yksityishenkilöiden asioista. Jokainen ansaitsee Juri-
Netin periaatteiden mukaan sellaisen juristin omassa asiassaan, 
jonka käyttämisestä ei aiheudu itselle kohtuuttomia kustannuk-
sia, mutta jonka osaaminen on vakuuttavaa.

Kysymyksiin vastaavat:

Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja, JuriNet Oy
Juha Saarimäki, OTK, lakimies, JuriNet Oy
Jemina Timonen, OTM, lakimies, JuriNet Oy
Anni Santanen, OTM, lakimies, JuriNet Oy

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

KUKA KORVAA?
KENEN ON VASTUU?

MITEN TOIMIA?
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Uutuusruuvi jatkaa teräskaton käyttöikää 
helposti ja edullisesti

Tutkimus: Kiinnostavinta sähkössä on turvallinen käyttö
Mutta kuka teki tämän?

Säilytystilaa ei kai koskaan voi 
olla liikaa. Tilaa voi kuitenkin 
löytyä paikoista, joita ei heti 

tule ajatelleeksi. Sokkelilaatikko 
hyödyntää keittiön sokkelitilan, 
ja pienessä keittiössä pöydän voi 
piilottaa kaapin sisään.

Lisätietoja:
www.keittiomaailma.fi

Jos teräskatto on kiinni ruostuneilla, löystyneillä tai huonotii-
visteisillä kateruuveilla, on katolla vuotoriski, vaikka itse pelti 
olisi vielä hyvässä kunnossa. Hyvä uutinen on, että nyt vuo-

toriskistä on mahdollista selvitä pelkällä kateruuvien vaihdolla, jos 
pellin alapuolella olevat rakenteet ovat vielä kunnossa. 

Kingi Oy on tuonut markkinoille peltikatteen uudelleenkiinni-
tykseen suunnitellun KINGI® vaihtoruuvin, jonka kierreosa on teh-
ty normaalia paksummaksi, jotta ruuvi kiinnittyy pitävästi entiseen 
ruuvinreikään. Myös ruuvin aluslaatta on halkaisijaltaan tavallista 
suurempi, jotta se peittää vanhan ruuvinreiän tiiviiksi. 

KINGI® vaihtoruuvi on myös kolmikerrospinnoitettu, joten sen 
korroosionkestävyys on parhaiden kattopeltien veroinen. Myös vuo-
tamattomuudelle annetaan 30 vuoden takuu. 

Peltikatteen uudelleenkiinnitys KINGI® vaihtoruuveilla on kus-
tannustehokas ja helppo tapa eliminoida katolla oleva vuotoriski ja 
jatkaa katon käyttöikää jopa vuosikymmeniä. Tähän vaihtoehtoi-
seen ratkaisuun voi tutustua tarkemmin osoitteessa kauppa.kingi.fi.

Lisätietoja:
Jari Lehtola, 0400 664 666, jari.lehtola@kingi.fi
www.kingi.fi

Löydä sähkömies -palvelun teettä-
mässä kuluttajakyselyssä esitimme 
kysymyksen ”Mikä kiinnostaa säh-

köistyksessä?” 
Tähän 72 prosenttia vastasi: ”Sähkön 

turvallinen käyttäminen”. Tärkein säh-
köön liittyvä asia on siis laajasti sisäistet-
ty, mutta tämän tulee näkyä myös sähkö-
töiden teettämisessä. 

Kuvassa on pistorasia, jonka kansi 
avattiin. Esille tuli hengenvaarallinen kyt-
kentä, jossa suojamaadoituksen liittimeen 
on kytketty vaihejohdin. Kun vaikkapa pe-
sukoneen tai leivänpaahtimen pistotulp-
pa työnnetään tähän pistorasiaan, tulee 
laitteen runko tappavan jännitteelliseksi.  

Lain mukaan kiinteistön sähköjärjes-
telmä on pääsääntöisesti taloyhtiön vas-
tuulla. Jos tästä huolimatta jää asukkaan 
tehtäväksi tilata sähkötöitä huoneiston 
remontoinnin yhteydessä, tulee aina var-
mistaa, että tekijäksi valitaan asianmu-
kaiset oikeudet omaava sähköurakoitsija. 

Sähköasennuksia saa tehdä vain henki-
lö, jolla on viranomaisen (Tukes) myöntä-
mä pätevyys ja joka on määrävälein uusi-

Säilytystilaa  
yllättävistä  
paikoista

P

nut sähkötyöturvallisuuskoulutuksensa. 
Tällä pyritään varmistamaan työturval-
lisuus sekä sähkön käyttäjän hengen ja 
omaisuuden turva.

Asennustyössä kannattaa käyttää säh-
köasentajan kanssa valittuja sähkötar-
vikkeita, joille tavarantoimittaja myön-
tää STUL-takuun. Pätevä asentaja antaa 
työstään asiallisen kuitin tositteeksi talo-
yhtiötä tai verottajaa varten.

Lähialueen ammattilaisten yhteystie-
dot voi katsoa verkosta Löydä sähkömies 
-palvelusta. Sen kaikki yritykset ovat Säh-
kö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniä ja mu-
kana Suomen Tilaajavastuun Luotettava 
kumppani -ohjelmassa.

Lisätietoja: 
 www.löydäsähkömies.fi
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Lakipalvelut
JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

Tilaa tuote-esitteitä 
veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Sähköposti

________________________________________________________________

Puhelin

________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

________________________________________________________________

Yhteystiedot
Nimi

________________________________________________________________

Katuosoite

________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

________________________________________________________________

Kiinnostuitko? 

Lue lisää!
Tilaa ilmainen verkkolehti. Verkkolehden 
avulla pysyt aina ajan tasalla taloyhtiötä 
koskevissa asioissa. Verkkolehtemme yksi 
luetuimpia artikkelisarjoja on ” Viikon Ky-
symys”, jossa käsittelemme 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 vuo-
dessa? Tilaa lehti osoitteesta 
www.omataloyhtio.fi/lehti

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

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

Julkisivut ja vesikatot  Keittiöt Tekniikka ja varusteet

Verkkolehti

UPONOR
Kerrostalo-
saneeraus

VALLOX
Ilmanvaihto

RUUKKI
Kattotuotteet  
uudis- ja korjaus-
rakentamiseen

LUMON 
Parvekelasit

LUMON
Uusi parveke-
julkisivu

ORMAX
Suomen  
suosituin katto

SADEX
Antaa sataa!

ALAVUS
parveke- ja ul-
ko-ovet

PETRA
-keittiöt

A LA CARTE 
-keittiöt

KEITTIÖMAAILMA
Putkiremontti on 
täydellinen hetki 
keittiön uusimiselle

BOSCH 
-lämpöpumput

ABB
Helpompaa kodin 
ohjausta

VALLOX 
Huonekohtainen  
asuntoilman-
vaihto

KIKKA-LAUTEET
– täydelliset  
taloyhtiölle

OVELLA
-sailytysratkaisut

OMATALOYHTIÖ.FI
Kyllä, haluan myös ilmaisen 
Omataloyhtiö.fi-verkkoleh-
den

Lämmitys

LVI

STIEBEL ELTRON
maalämpöpumput

NIBE
-kiinteistölämpö-
pumput
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PIIPUNHATTU SUOJAA SAVUPIIPPUA 
VEDELTÄ, HOMEELTA JA PAKKASELTA.

CE-MERKITYT KIKKA-KATTOTURVA-
TUOTTEET OVAT LAADUKAS JA
TURVALLINEN VALINTA.
RUOSTUMATTOMUUSTAKUU.

Lisätietoja piipunhatuista, kattoturvatuotteista,
kääntyvistä lauderungoista ja penkeistä löydät
osoitteesta:

www.koskenmetalli.net

SAATAVANA 

USEITA ERI 

VÄREJÄ. MYÖS 

SARANOIDUT 

MALLIT.

SAATAVANA

MYÖS

VÄRILLISINÄ.

KÄÄNTYVÄT KIKKA-LAUDERUNGOT
JA -PENKIT TUOVAT LISÄ-
MUKAVUUTTA SAUNAAN.
RUOSTUMATTOMUUSTAKUU.



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

Tilaa edullinen Testipaketti 
verkkokaupasta kauppa.kingi.fi ja 
varmista ruuvinvaihdon riittävyys 
katollenne ennen lopullista päätöstä.

Miksi ruuvien vaihto katoille on 
ajankohtainen juuri nyt?

UUTUUS!

Nurmijärven uusi tuotantolinja valmistaa vuotavien kateruuvien ja -naulojen korvaamiseen kehitettyjä KINGI® vaihtoruuveja™.

Pa

tentoitu Durabl3

kolmikerrospinnoitu
s

K
attopeltiä nopeammin ruostuvat kateruuvit ja -naulat ovat myrkkyä 
muuten hyvin kestävälle katolle aiheuttaessaan ison vuotoriskin. 
Ruostuneet ja vuotavat kateruuvit ja -naulat uhkaavat lahottaa ja ho-

mehduttaa yläpohjia, jos korjaustoimenpiteitä ei tehdä ajoissa. Jos katto 
on asennettu yli 10 vuotta sitten, on sen kiinnikkeet syytä tarkistaa. 

Kingi kehitti uuden tuotteen ruuvien vaihtoon H-hetkellä
Naulojen ja ruuvien vaihtamiseen ei aikaisemmin ole ollut tuotetta, sillä 
tavallinen kateruuvi ei saa riittävää otetta ruodepuussa olevasta vanhasta 
reiästä. Pitävyyden lisäämiseksi KINGI® vaihtoruuvi™ on tavallista paksumpi. 

Lisäksi sen aluslaatta on tavallista suurempi, jotta se kykenee peittämään 
vanhan reiän ympäryksen tiiviiksi. Kun kattopelti ja sen alapuolella olevat 
alusrakenteet ovat vielä kunnossa, katto voidaan uudistaa vaihtamalla 
vain ruosteiset ja vuotavat kiinnikkeet KINGI® vaihtoruuveihin™. 

- Kasvatimme kotimaista ruuvituotantoa ja otimme kesän alussa käyt-
töön uuden KINGI® vaihtoruuveja™ valmistavan tuotantolinjamme. Uu-
desta verkkokaupastamme niitä on tilattu jo vilkkaasti. Uutuus kiinnostaa 
myös suurten kiinteistöjen omistajia ja kattohuoltoja tarjoavia yrityksiä, jot-
ka näkevät ruuvissa erinomaisen mahdollisuuden säästää kiinteistöjen yl-
läpitokuluja huomattavasti, iloitsee Kingi Oy:n toimitusjohtaja Jari Lehtola.

1990-luvulla kehitetyn Pural-pinnoitteen myötä kattopeltien käyttöikä kasvoi reilusti pidemmäksi kuin käytössä olleiden kiinnikkeiden, 
joiden korroosio- ja tiiviyskestävyyttä ei kehitetty vastaamaan peltien käyttöikää. Nämä vanhat katot ovat pelleiltään vielä hyvässä kun-
nossa, mutta käyttöikänsä ohittaneiden kiinnikkeiden vuoksi katoille on kasvanut vakava korjaustarve, joka vaatii korjaustoimenpiteitä 
juuri nyt. Kattoammattilaisten arvioiden mukaan riskiryhmässä olevien kattojen määrä kasvaa joka vuosi kymmenillä tuhansilla katoilla.

Katso videolta 
miten kiinteistösijoitus-
yhtiö L-House Oy päätyi 
korjaamaan kiinteistöjensä 
korjausvelkaa ruuvien ja 
naulojen vaihdolla. 
(skannaa QR-koodi)

Kiirehdi vaihtamaan ruuvit katollasi ennen isompia vaurioita! 

alk. 16,90 €10 vaihtoruuvia 
ja asennusistukka


