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Tätä kirjoittaessani odotan uudistetun Taloyhtiön hyvä hallinto-
tapa -suosituksen julkaisua. Sitä ovat valmistelleet Kiinteistö-
liitto, Isännöintiliitto ja AKHA yhteistyössä oikeusministeriön 

kanssa. Uusi suositus on tarkoitettu kaikkien taloyhtiöiden ja talo-
yhtiöissä toimivien käyttöön ja sen on tarkoitus toimia isännöitsi-
jän ja taloyhtiön työkaluna. Johtavia periaatteita hallintotapa -suo-
situksessa ovat yhdenvertaisuus, avoimuus, suunnitelmallisuus ja 
huomaavaisuus. Uudessa suosituksessa tullaan myös korostamaan 
viestinnän merkitystä taloyhtiön arjessa, joten se sisältää myös vies-
tintäsuosituksen. Hyvä hallintotapa -suositus antaa suositukset mm. 
strategian laadinnasta, riskien hallinnasta, riitojen ratkaisusta, osa-
kas- ja asukasviestinnästä yhtiökokousten välillä sekä osakkaan oi-
keuksista ja velvollisuuksista.

Rakennuskantamme vanhetessa ja korjaushankkeiden yleistyessä 
erityisesti suunnitelmallisuuden, yhdenvertaisuuden ja viestinnän 
merkitys tulee korostumaan entisestään. Suomen Kiinteistöliiton 
ja Suomen Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometrin mukaan 
joka toisella taloyhtiöllä on korjausrakentamishanke tänä vuonna 
suunnittelussa tai toteutuksessa. Korjausrakentaminen on edelleen 
hienoisessa kasvussa. Voimakkainta kasvu on pääkaupunkiseudulla. 

Mutta kuka muistaa lukeneensa edellisen, vuonna 2011 julkais-
tun, Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen, tai vieneensä sen 
käytäntöön jokapäiväisessä toiminnassaan? Ilmeisestikin suosituksia 
ja ohjeistuksia kuitenkin nykyään tarvitaan, jotta selviämme arjesta 
ilman suurimpia konflikteja. Eikö terve järjenkäyttö enää vain riitä? 

Töissä on Rehtiä työpaikkaa 
ja peruskouluissa Kiva Koulu 
-ohjelmaa. Koulut mainostavat, 
että meidän koulu noudattaa 
Kiva Koulu -ohjelmaa. Meillä ei 
kiusata, ei voida, koska kuulum-
me Kiva Koulu -ohjelmaan. Kun-
han ei tämä hallintotapa-suosi-
tuskin jäisi vain sanahelinäksi. 
Se, että esimerkiksi isännöin-
tiyritykset ilmoittavat noudat-
tavansa hyvää hallintotapaa, ei 
saa tarkoittaa sitä, että silmät 
sopii ummistaa. Pelkästään 
se, että ilmoitetaan suositusta 
noudatettavan, ei tee autuaak-
si. On hienoa, mikäli suositus-
ta tullaan todella käyttämään ja 
noudattamaan, mutta se on myös loistava tapa niin sanotusti pestä 
kädet ja lakaista asiat suosituksen taakse. Suositus pitää viedä ruo-
honjuuritasolle, istuttaa taloyhtiön ja isännöitsijän välisiin käytäntöi-
hin ja jalkauttaa. Tässä jalkauttamisessa meillä kaikilla taloyhtiöissä 
vaikuttavilla on oma tärkeä osuutemme.

Heidi Uusitalo, päätoimittaja
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Teksti: Tero Seppänen ja Jaana Hakola   kuvat: Tero Seppänen, Doventus Oy

Lisätietoa

www.doventus.fi

Sadevedet ja lumen sulamisvedet ovat yksi suurimmista raken-
nusten kuormittajista. Ilmastonmuutos ja sen äärevöityminen 
sekä kaupunkitulvien yleistyminen edellyttävät uudenlaisia 

toimintamalleja myös hulevesien suunnittelussa ja hallinnassa. Suu-
rimmat haasteet ovat alueilla, joissa rakennusten kattopinnan tai 
päällystettyjen piha-alueiden pintojen määrä on suuri. Koska sade-
jaksot ovat yhä rankempia, aikaisempien mitoitussateiden mukaan 
tehdyt sadevesisuunnitelmat tulisi päivittää nykyisten ilmasto-olo-
suhteiden mukaan.

Kerrostalotontin sadevesikaivojen määrä voi olla puutteellinen 
tai niiden sijoittelu ei ole paras mahdollinen. Pihan routiminen ajan 
saatossa on voinut nostaa kaivojen pintoja niin, että sadevedet eivät 
ohjaudu niihin vaan virtaavat tontilla hallitsemattomasti. Syntyy lä-
täköitä ja pahimmillaan vedet valuvat kohti sokkelia. Kun ryhdytään 
kunnostamaan olemassa olevia salaoja- ja sadevesiratkaisuja tulee 
suunnittelun lähtökohtana tulee olla ratkaisujen tekninen kestävyys 
mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Piha- ja pintavesisuunnit-
telussa optimoidaan pintavaluntasuunnan ohjautuminen poispäin 
rakennusten seinustoilta kohti kaivoja tai tutkittuja imeytysalueita.

Pihasuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan yhteistyö
Piharemontin hankesuunnitteluvaiheessa on järkevää tutkia pihavie-
märeiden, putkien ja salaojien sekä maakaapelien kunto, jotta juuri 
kunnostettua pihaa ei tarvitse kaivaa auki mahdollisesti lähitulevai-
suudessa vaadittavan salaojaremontin vuoksi. Piha- ja salaojaremon-
tin tarvekartoitus sekä suunnittelu ja toteutus kannattaa yhdistää. 
Piha- ja rakennesuunnittelija kiinnitetään taloyhtiön palvelukseen 
heti alussa. Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:n toimi-
tusjohtaja Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, tiivistää: ”Yhteistyö on 
voimaa ja asiakas voittaa aina, kun suunnittelijoiden yhteistyö toimii 
heti hankkeen alusta saakka. Tarjoamme rakennesuunnittelijamme 
avuksi pihasuunnitteluosaamisen ja lopputuloksena on hyvin johde-
tun salaojaremontin jälkeen teknisesti erinomaisesti toimiva ja viih-
tyisämpi pihaympäristö. Kiinteistön arvo nousee.”

Salaojaremontissa joudutaan tyypillisesti myllertämään tonttia 
reippaastikin kaivamalla sokkelin vierustat auki sekä toteuttamalla 
putkikaivannot tarkastus- ja perusvesikaivoineen tontille. Piha-alue 
kiveyksineen ja istutuksineen uusitaan teknisen rakennusvaiheen 
jälkeen pihasuunnitelman perusteella. Salaojakorjauksen ja pihau-
rakan yhdistämisellä taloyhtiö säästää aikaa ja rahaa. Rakentami-
sen aiheuttamat häiriöt asukkaille minimoidaan ja lopputuloksena 
saadaan teknisesti toimiva salaoja- ja hulevesijärjestelmä ja viihtyi-
sä piha. Rakentamisen ponnistelut muuttuvat oman kauniin kotipi-
han kokemukseksi.

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tukena kannattaa käyttää 
ammattitaitoista rakennuttajakonsulttia sekä kokeneita suunnitte-
lijoita. Rakennesuunnittelija laatii salaoja- ja kuivatusjärjestelmistä 
tekniset suunnitelmat sekä urakkalaskentakuvat. Pihasuunnittelija 
piirtää pihasuunnitelmat ja usein myös pintavesisuunnitelman. Ns. 
kovien materiaalien, betonikiveykset, asfaltoidut alueet jne., lisäksi 
hortonomi suunnittelee myös mahdolliset uudet istutukset taloyh-
tiön piha-alueille. Myös kattovesien johtaminen rännikaivojen kautta 
tutkitaan tarkemmin saneerauskohteissa LVI-suunnittelijan toimes-
ta. Vaativissa kohteissa määritellään pääsuunnittelija koordinoimaan 
suunnittelijoiden yhteistyötä, varsinkin rakennus- tai toimenpide-
lupaa edellyttävissä toimenpiteissä. Joskus taloyhtiöön tarvitaan 
uusi jätekatos tai aita- ja muurirakenteita esimerkiksi tontin rajoille 
ja silloin arkkitehti laatii esteettisesti korkeatasoiset suunnitelmat 
rakennusvalvontaan. Rakennuttajakonsultti kilpailuttaa urakoitsijat 
ja valvoo työn laadukkaan toteuttamisen sekä hoitaa urakan vastaan-
ottomenettelyt. Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy tarjoaa 
sekä suunnittelupalvelut että rakennuttamisen projektinjohtoinsi-
nöörin palvelut, tehokkaasti saman katon alta.

Pihasuunnittelun avulla helpotetaan ylläpitoa ja huoltotöitä
Hyvin suunniteltu ja toimiva piha on aina järkevä investointi. Laa-
dukkaan pihasuunnitelman ansiosta huoltotyöt helpottuvat, raken-
teet pysyvät kunnossa ja piha säilyy pitkään kauniina. Hyvin tehty 
suunnitelma korostaa tontin parhaita puolia ja tarvittaessa häivyt-
tää pihan ongelmakohtia.

Hyvin suunnitellulla pihalla on tarpeeksi tilaa lumen auraukselle 
ja kasaukselle, autoille ja turvalliselle leikille. Taloyhtiöiden pihoissa 
myös pelastusreittien tulee olla toimivat. Lisäksi pihakäytävät pitää 
pysyä siisteinä. Kasvillisuus ei saa levitä niille ja tehdä pihasta epä-
siistin näköistä. Kaunis piha istutuksineen elävöittää rakennuksia 
ja niiden arkkitehtuuria.

Doventus Oy:n pihasuunnittelija Jaana Hakola, hortonomi AMK, 
toteaa: ”Pihasuunnitteluun investoidessa on hyvä huomioida, että 
kustannuksista noin 5–10 % tulee pihan suunnittelemisesta ja lo-
put rakentamisesta. Pihasuunnittelu on turhan työn ja kustannus-
ten minimointia. Optimointi tapahtuu suunnittelutiimissä yhdessä 
rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin kanssa.”

Onnistunut 

salaoja- ja piharemontti
Onnistunut korjaushanke syntyy asiakkaiden toiveista yhdistettynä asiantuntijoiden am-
mattitaitoon ja kokonaisuuksien hallintaan. Kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus edellyttävät 
monipuolista osaamista. Kerrostalojen rakennuskannastamme merkittävällä osuudella on 
salaojaremontin tarve lähivuosina ja ammattilaisia tarvitaan lähivuosina suunnittelemaan ja 
urakoimaan laadukkaat salaoja- ja pihakunnostusremontit. Salaojavesien rakennetekniseen 
hallintaan liittyy keskeisesti myös hulevesien optimoidut ratkaisut.
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Pihasuunnittelu on ajankohtaista:
– kun taloyhtiöön on suunniteltu tai siellä 

on alkanut korjaushanke, joka edellyttää 
olemassa olevien pihapintojen avaamista

– salaojaremonttien yhteydessä
– pinta- tai hulevedet tontilla aiheuttavat 

ongelmia ja ovat riski rakenteille
– pihan toimivuus ei vastaa asukkaiden 

tarpeita
– pihan käyttötarve on muuttunut
– kulkuväylät eivät enää ole kunnossa tai 

pihan kunnossapito on hankalaa
– pihakalusteet ovat kuluneet tai rikkou-

tuneet
– leikkivälineet ovat vanhentuneet eivätkä 

täytä turvallisuusnormeja
– pihan kasvillisuus on epäsiistiä ja ylikas-

vanutta
– kun pihan yleisilmettä halutaan kohen-

taa.
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Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: Oy Jokipekka Ab

Sokkelista kattoon
Taloyhtiöön tehtiin elokuun 2013 ja tammikuun 2015 välisenä aikana 
suurremontti. Perinteinen putkiremontti, hormien sukitus sekä säh-
köremontti huoneistojen sähkötauluille saakka. Lisäksi 160 parveket-
ta uusittiin ja kaikki asuntojen ja yhteistilojen ovet vaihdettiin. Myös 
lämmönsäätö ja venttiilit vaihdettiin. Myös taloyhtiön viidestä talosta 
neljän vesikatto peruskorjattiin. Sokkelit ja tukimuurit uusittiin, kel-
laritilat remontoitiin ja lisäksi toteutettiin täydellinen piharemontti.

Miksi piha ja hiekkalaatikot uusittiin suurremontin aikana?
Muun remontin yhteydessä myös pihatilat uudistettiin. Tässä suu-
ressa kokonaisuudessa pihatilat ja hiekkalaatikot ovat pieni, mutta 
merkittävä osa kokonaisuutta. Kuten usein, myös tässä tapauksessa 
niillä kustannuksiltaankin pienimmillä valinnoilla saattaa olla ratkai-
seva merkitys asumismukavuuden ja asukastyytyväisyyden kannal-
ta. Osakas ei huomaa putkiremontin vaikutuksia arjessaan. Remon-
tin viimeistely ratkaisee. Tässä kohtaa siis myös hiekkalaatikoilla oli 
merkittävä osuus siihen, miten asukkaat kokivat koko remontin on-
nistuneen. Remontin viimeistelyn tärkeyttä ei siis pidä aliarvioida.

”Taloyhtiössä toteutettiin erittäin suuri peruskorjaus. Pihan ja 
hiekkalaatikoiden uusiminen samassa yhteydessä sopi hyvin aika-
taulultaan, kustannuksiltaan ja mahdollisimman pienen haitan ai-
heuttamisen kannalta asukkaille. Talossa on paljon lapsiperheitä.” 
kertoo taloyhtiön osakas Markku Lansola.

Pihan tilanne ennen remonttia?
”Pihalla oli kunnostamaton leikkipaikka sekä pihan ilme kokonaisuu-
dessaankin oli hieman hoitamaton. Leikkipaikan ja grillialueen uu-
distukset tulivat todella tarpeeseen. Varsinainen piharemontti grilli-
alueineen toteutettiinkin putkiremontin yhteydessä. Hieman väljäh-
täneen ulkoasun takia pihaa käytettiin vähäisessä määrin. Erityisesti 
leikkipaikka ja grillialue olivat suurimmat ongelmat. Hiekkalaatik-

Kiinnostuitko?

Pihakalusteet, hiekkalaatikot, pöydät, penkit ja säilytyslaati-
kot. Edullisesti ja juuri sellaisena kuin haluat. Lisäksi terassit 
ja katokset sekä huoneistoremontit toiveittesi mukaan! Kaik-
ki onnistuvat joko pelkkänä tuotemyyntinä tai ns. avaimet 
käteen -periaatteella. 

Ota yhteyttä jo tänään. Tulemme käymään paikan päällä! 
P. 0440 777 391/Jesse Korhonen, jesse.korhonen@jestex.fi

Hiekkalaatikot 
uudistettiin suurremontin yhteydessä

ko oli jo aikansa elänyt. Lapsille oli toimintoja, mutta ikääntyneenä 
hiekkalaatikko ei enää vastannut vaatimuksia ja myöskään ulkoasu 
ei ollut kovin silmiä hivelevä. Täytyy muistaa aina myös niitä talon 
pienimpiä asukkaita. Leikki on lapsen työtä.” jatkaa Markku Lansola.

Oy Jokipekka Ab toimitti hiekkalaatikot
Markku Lansola kertoo, että uudet hiekkalaatikot ovat olleet kovas-
sa käytössä. ”Lapset tuntuvat viihtyvän varsin paljon leikkialueella. 
Sekä lapset että aikuiset kokoontuvat hiekkalaatikolle leikkimään ja 
seurustelemaan. Olen saanut hyvin kiittävää palautetta asukkailta, 
sillä leikkipaikasta on muodostunut lapsiperheiden tapaamispaikka 
viihtyvyyden johdosta.”

Miten urakka sujui Jokipekan toimesta? 
Jokipekan toiminta oli täysin suunnitelmien mukaista. Niin sanotusti 
avaimet käteen -toimituksena kaikki sujui hienosti ja vaivattomasti. 
Entä minkälainen kuva jäi Jokipekan palvelusta? ”Erittäin positiivi-
nen. Suomalainen aito puusepäntyö korostaa laatua ja huolellista 
työn jälkeä. Mielestäni ero on huomattava verrattuna ns. bulkkitoi-
mituksiin ja hintakaan ei niistä poikkea.” kehaisee Markku Lansola 
onnistunutta valintaansa.

Asunto Oy Säästövanha sijaitsee Helsingin Kannelmäessä 
ja käsittää viisi taloa, joista kussakin on kahdeksan asuin-
kerrosta. Koko taloyhtiössä huoneistoja on 240 kappalet-
ta. Taloyhtiön asukkaat ovat kaikenikäisiä; on perheitä, 
pariskuntia sekä yksin eläviä.
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Teksti: Saija Rimpelä    kuvat: Rakentaja.fi

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

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

Siirtonurmi vs. kylvönurmi
Siirtonurmen neliöhinta vaihtelee määrän mukaan 3–5 euron välillä 
(+ rahti). Siemenkulu on tietenkin vain pieni osa siirtonurmeen näh-
den, mutta kylvämällä perustettu nurmikko on ”valmis” vasta ken-
ties parin, kolmen vuoden kuluttua. Tällä välin mahdolliset rankka-
sateet saattavat huuhtoa kylvetyt siemenet mukanaan, alueen käyttö 
on hankalaa – ja rikkaruohot saavat jalansijaa tulevalta nurmikolta. 
Siirtonurmi on puolestaan päivässä asennettu ja isommankin ku-
luttajan tallusteltavissa kolmessa viikossa. Siirtonurmen valitsemi-
nen säästää siis aikaa, rahaa ja etenkin lapsiperheissä myös hermoja; 
multa saadaan nopeasti piiloon nurmimaton alle, eikä lapsia tarvitse 
varoitella ja kieltää koko kesää. Se on tiheä, rikkaruohoton, vahva-
juurinen ja tasainen nurmimatto, jota on ilo katsella.

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

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

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

Kun pohjatyöt on tehty ja alue tiivistetty, on aika rullata nurmi-
rullat auki. Nurmimatot levitetään tiiviisti rinnakkain ja reuna-alueet 
muotoillaan sopiviksi. Jyrkemmissä luiskissa nurmimaton voi kiinnit-
tää puutapeilla alustaansa juurtumisen ajaksi. Siirtonurmikon asen-
nus on helppoa ja nopeaa; se sujuu ihan omin voiminkin.

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

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

Miksi siirtonurmikko?

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

Kiinnostaako siirtonurmikko?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tai testaa Rakentaja.fi verkkokau-
pan laskurilla, kuinka edullisesti saisit siirtonurmikon pihalle-
si. Vihervakka Oy toimittaa laadukasta siirtonurmea kaikkial-
le Suomeen toukokuun puolivälistä pitkälle lokakuuhun asti!

Siirtonurmikon edut
Vihervakan siirtonurmen edut tavalliseen nurmikkoon perus-
tuvat jo siirtonurmessa käyttävään siemenseokseen: nurmikka/
nata-seos on valittu parhaista, toisiaan täydentävistä lajikkeista, 
jotta samaan pakettiin on saatu talven-, poudan-, kulutuksen- 
ja leikkuunkesto-ominaisuudet. Ajan säästön ja lopputuloksen 
varmuuden lisäksi siirtonurmen valitsija säästää myös siemen-, 
kylvö- ja paikkauskustannuksissa.

Juuri asennettu siirtonurmi ja kolme viikkoa vanha kylvönurmi.

Asentaminen on helppoa eikä vaadi erikoistyökaluja.



8 Omataloyhtiö.fi   2016

Vertaa vinyyli- ja puuaidan hintaa

Halvin aita
ei ole välttämättä edullisin

Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä kaukonäköisyys kannat-
taa. Edulliset hankintakustannukset eivät yksinään kerro koko to-
tuutta; huolto ja ylläpito voivat nostaa edullisen tuotteen kalleim-
maksi. Kokonaisvaltainen kustannusvertailu onkin välttämätöntä, 
jotta yhtiön rahat voidaan ohjata oikeaan paikkaan. Kaikkien etu on, 
että kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaalla myös pidem-
män ajan kuluessa. Pelkkään ostohintaan katsominen ei olekaan se 
järkevin vaihtoehto, vaikka kilpailutettaessa usein niin tehdäänkin.

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

Huoltotoimenpiteeksi vinyylille riittää pelkkä pesu ja kalliista 
huoltomaalauksesta säästyneet rahat voidaan käyttää johonkin mu-
kavampaan. Monessa yhtiössä on tapana talkoilla huoltaa yhtiön 
yhteistä omaisuutta ja yhteisiä tiloja. Valitettavan usein talkooväen 
kokoaminen ei aina olekaan kovin helppoa, eikä vapaaehtoisia maa-
lareita löydy. Tällöin puuaitojen maalaus- ja korjaustyöt on teetettä-
vä jollakin muulla taholla.

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

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

www.omataloyhtio.fi/artikkelit/
12445/finera-aitalaskuri.htm

Miksi Finera?
Kaikki Finera vinyyli- ja alumiinituotteet valmistetaan tuotteiksi Suo-
messa, omassa nykyaikaisessa tehtaassa, suomalaisella työvoimalla. 
Finera Aitateollisuus oy on johtava vinyylisten piha- ja puutarhara-
kenteiden /tuotteiden valmistaja, tuotekehittäjä ja kokonaispalvelun 
tuottaja Suomessa ja alan kiistaton edelläkävijä. Yhtiön toiminta pe-
rustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön, asiakas- ja tuotekonseptei-
hin, nopeisiin ja joustaviin toimitusaikoihin, luotettavaan logistiik-
kaan, korkealaatuisiin, kestäviin materiaaleihin ja tuotteisiin sekä 
luotettaviin yhteistyökumppaneihin.

Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: finera
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Urakoitsijana toiminut Juta Tec saa 
erityiskiitokset Anja Oksmanilta: – 
Urakka sujui ripeästi ja sovitunlaisesti.

Uudet ovet vajaassa kahdessa viikossa
Autotallien ovet vaihdettiin kahdessa jaksossa. Syksyllä 2013 vaihdet-
tiin 6 kaikkein kehnoimmassa kunnossa ollutta ovea, keväällä 2014 
loput 9. Urakassa lähdettiin käsikäyttöisistä ovista, mutta autotalli-
osakkaat saivat halutessaan ottaa sähkökäyttöisenkin oven kauko-
säätimellä. Loppujen lopuksi sähkökäyttöisiä ovia asennettiin 7 ja 
käsikäyttöisiä 8; ovien hinnan ero ei ollut päätähuimaava.

Urakoitsijana toiminut Juta Tec uudisti ovien asennuksen yhtey-
dessä myös ovien väliseinät ja lisäsi kynnyspellit talon alla oleviin 
autotallinoviin. Ovien vaihto kävi sutjakasti: päivässä vaihtui kaksi 
ovea. Torinkulmassa järjestettiin yksi autotalli urakoitsijan työti-
laksi. Työ helpottui, kun jatkuvasti ei tarvinnut kuljetella tavaroita 
paikasta toiseen.

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

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

Teksti: Pirkka Markkula   Kuvat: Crawford Entrematic

Kaipaako taloyhtiösi uusia autotallin ovia?

Ota yhteyttä asentaviin jälleenmyyjiimme tai käy tutustumassa 
oviin hyvin varustetuissa rautakaupoissa. 

Lisätietoa myös www.crawfordautotallinovet.fi

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

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

Uudet ovet helpottavat arkea
Kuten yleensä käy, vanhojen kippiovienkin toiminnallisuus heikke-
nee ajan saatossa. Ovien käyttäjienkin voimat vähenevät iän myötä.
Energiatehokkuus on myös heikolla tolalla vanhoissa ovissa. Torin-
kulman autotalleissa pidetään peruslämpönä +15 °C, josta osa on 
mennyt harakoille ennen remonttia.

Anja Oksman pyysi kolmelta eri ovitoimittajalta samanlaiset tar-
joukset, jotka sisälsivät urakan materiaaleineen ja töineen. Hän to-
teaa, että ovia on turhan hankala yrittää sellaisen asentaa itse, joka 
ei asennustyötä työkseen tee. Ovenvaihtourakassa tärkeää oli, että 
vanhat ovet toimitetaan kaatopaikalle, uudet asennetaan ja lopuksi 
vielä siivotaan.

Kaikkien kolmen eri valmistajan tarjoukset olivat suurin piirtein 
samanhintaisia; Crawford Entrematic valikoitui toimittajaksi muu-
taman hallituksen jäsenen hyvien kokemusten perusteella.

Uudet toiminnalliset ovet
 ajan kuluttamien tilalle

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

Crawford Entrematic autotallin ovien myynti, asennus 
ja huolto talousalueella Kuopio, Varkaus, Iisalmi ja Kajaani:
Juta Tec, Juha Taskinen, puh. 050-5266015
myynti@jutatec.fi www.jutatec.fi
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Istutusryhmän suunnittelussa kannattaa kasvuolosuhteiden li-
säksi ottaa huomioon myös kasvin väri ja tuoksu, kasvunopeus 
ja -muoto sekä korkeus. Niin väriharmonia kuin vastaväritkin 

ovat kauniita katsella. Istutuksiin voi yhdistää myös keväällä aikaisin 
kukkivia sipulikasveja, monivuotisia perennoja, pieniä havukasveja, 
pensaan taimia, heinäkasveja, yksi- tai monivuotisia köynnöksiä, vi-
herkasveja… vain mielikuvitus on rajana istutusryhmän tekemisessä! 
Syksyyn väriä tuovat puolestaan kanervat, callunat, koristekaalit ja 
havut, jotka kestävät syyskylmää pakkasiin saakka.

Kaikki kesäkukat eivät kuitenkaan kestä kylmää, joten kevään en-
simmäisiin istutuksiin kannattaa valita pientä pakkasta sietäviä lajeja. 
Alin lämpötila on kasvikohtainen, mutta mitään kiirettä ei kannata 
ulos istuttamisella pitää. Perinteisesti kesäkukat on istutettu ulos 
vasta kesäkuun 10. päivän jälkeen.

Pientä pakkasta kestäviä ryhmäkasveja ovat esimerkiksi orvokki 
(Viola), lemmikki (Myosotis), kelloköynnös (Cobaea scandens), puna-
kosmos (Cosmos bipinnatus), neilikat (Dianthus), verbena (Verbena), 
hopeavillakko (Senecio cineraria) ja hopeakäpälä (Helichrysum petio-
lare). Osa kasveista karaistuu kesän myötä ja kestää syksyllä enem-
män kylmää kuin keväällä. Tällainen kasvi on esimerkiksi marketta 
(Argyranthemum).

Valitse sopivat kasvit
Kuivaan ja aurinkoiseen paikkaan kannattaa istuttaa kesäkukkalajeja, 
jotka pystyvät varastoimaan vettä lehtiinsä ja versoihinsa. Tällaisia 
lajeja ovat esimerkiksi marketta, punanokkamaite (Lotus berthelo-
tii), tuoksupielus (Lobularia maritima) ja verbenat. Edellä mainitut 
lajit sietävät jopa hetken kuivuutta. Suurin osa kesäkukista viihtyy 
parhaiten auringossa, kunhan veden saannista huolehditaan. Näitä 
ovat edellisten lisäksi pelargoni (Pelargonium), nolaana (Nolana) ja 
kiinanneilikka (Dianthus chinensis). 

Varjoisalla kasvupaikalla on myös omat lajinsa. Näitä ovat kasvit, 
joilla on hennot, ohuet lehdet - ja jotka eivät voi varastoida vettä edellä 
mainittujen tavoin. Varjoisan paikan kesäkukkia ovat esimerkiksi ah-
keraliisa (Impatiens walleriana), uudenguineanliisa (Impatiens hawke-
ri), verenpisarat (Fuchsia), begoniat (Begonia) ja kesäsypressi (Bassia).

Istutus ja hoito
Istutusastian täytyy olla riittävän suuri, jotta kasvit viihtyisivät ja 
kastelu olisi helpompaa. Koska ruukussa kasvualustan määrä on ra-
jallinen, niin kasvualustan on oltava myös laadukasta. Hyvä istutus-
multa sisältää vettä varastoivia kastelukiteitä, koska ruukuissa multa 

kuivuu tavallista nopeammin. Lisäksi mullan joukkoon lisätty kevyt-
sora parantaa veden imeytymistä ja kuivakin multa kastuu helpom-
min. Esimerkiksi Biolan Kesäkukkamulta sisältää sekä kastelukiteitä 
että murskattua kevytsoraa.

Kastelu ja lannoittaminen ovat tärkeimmät kesäkukkien hoito-
työt. Myös rikkakasvit tulee poistaa, sillä ne vievät kasvuvoiman ja 
valon istutetuilta kasveilta. Kasvaakseen ja kukkiakseen koko kesän 
ajan kasvit tarvitsevat kasvukauden ajan myös lannoitusta. Helpoin 
tapa on piilottaa kasvualustan pohjalle ns. lannoitevaraston luon-
nonlannoiterakeista tai käyttää lannoitepuikkoja. Kesäkukkia voi 
lannoittaa vaihtoehtoisesti joka kastelun yhteydessä veteen liuke-
nevalla kastelulannoitteella. Kastele säännöllisesti ja tarpeen mu-
kaan – kerralla reilusti.

Oikeilla kasvivalinnoilla ja hyvällä hoidolla saat kaunista kukkalois-
toa koko kesäksi; käytä mielikuvitustasi ja kokeile rohkeasti uutuuksia!

Kukkaloistoa 
koko kesäksi!

Kesäkukat ovat kestäviä ja pitkään kukkivia  
yksivuotisia kasveja. Niillä voidaan tehdä  
kukkiva puutarha myös pieneen tilaan.  
Lisäksi kesäkukat ovat edullisia ja useimmiten 
helppohoitoisia. Istutusaika alkaa varhain  
keväällä ja jatkuu aina pitkälle syksyyn;  
kesäkukilla saadaan kukkaloistoa  
moneksi kuukaudeksi!

Kasveja aurinkoon
amppeliolkikukka (Helichrysum)
marketta (Argyranthemum)
neilikat (Dianthus)
petuniat (Petunia)
pelargoniat (Pelargonium)
samettikukat (Tagetes)
siniviuhka (Scaevola aemula)
verbena (Verbena)

Kasveja varjoon
ahkeraliisa (Impatiens walleriana)
begoniat (Begonia)
karjalanneito (Begonia Pendula-ryhmä)
kesäsypressi (Bassia)
lumihiutale (Sutera cordata)
muratti (Hedera)
uudenguineanliisa (Impatiens hawkeri)
verbena (Verbena)
verenpisara (Fuchsia)

Lisätietoa

www.puutarha.net

Teksti: Saija Rimpelä    kuvat: Rakentaja.fi



112016   Omataloyhtiö.fi



12 Omataloyhtiö.fi   2016

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

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

Teksti: Jyrki Hutri   Kuvat: Lumon Oy

Lue lisää parvekelasituksista ja auringonsuojaverhoista

www.lumon.fi

Talon arkkitehtoninen ilme halutaan säilyttää yhtenäisenä, joten 
yhä enemmän liitetään koko talon lasituksiin myös auringon-
suojaverhot tai määritellään niiden tyyppi ja väri. Yksittäisten 

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

Parhaat auringonsuojaverhot liikkuvat pystysuunnassa vapaasti
Lasikohtainen auringonsuojaverho tehdään mittojen mukaan. Ver-
hoa voidaan nostaa alareunastaan tai laskea yläreunastaan tarpeen 
ja tunnelman mukaan. Samaa verhoa voidaan liikuttaa niin ylä- kuin 
alareunastaankin ja jättää verho osittain auki keskelle lasia. Jokai-
sen lasielementin verho liikkuu itsenäisesti. Verhojen säätö on vain 
omasta halusta ja mielentilasta kiinni. Lumon auringonsuojaverhojen 
ylä- ja alaosassa on sirot alumiiniprofiilit, jotka pitävät verhot aina 
oikeassa kuosissaan. Verho kiinnitetään pikakiinnikkeillä jokaiseen 
lasielementtiin erikseen. Se liikkuu lasin mukana kaikkiin asentoihin.
Lumon tarjoaa neljä verhovaihtoehtoa: valkoisen ja harmaan, mo-
lemmat läpinäkymättöminä ja läpikuultavina. Läpinäkymätön verho 
antaa paremman auringon suojan kuin läpikuultava.

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

Hankinta parvekelasitilauksen yhteydessä tai jälkeenpäin
– Kun parvekelasien hankinta on ajankohtainen, helpointa on tila-
ta samalla myös auringonsuojaverhot. Näin asiakas saa ne mittojen 
mukaan tehtynä ja valmiiksi ammattilaisen paikoilleen asentamana, 
neuvoo Jyrki Hutri. Lumon parvekelaseihin auringonsuojaverhot 
voidaan tilata myös jälkeenpäin netistä, www.lumon.fi ->verkko-

kauppa. Tiedot löytyvät katuosoitteen perusteella meidän asiakas-
tietorekisteristämme. Siellä on kaikki 1996 jälkeen asentamiemme 
parvekelasien mitat, joten verhoja tilatessa ei tarvitse käydä itse 
mittailemaan. Jälkiasennettavat auringonsuojaverhot asennetaan 
monesti itse ohjeiden mukaan. Auringonsuojaverhoille tarjoamme 
ilmaisen toimituksen.

Lumon verkkokaupasta tilaat helposti myös yleisemmät varaosat 
parvekkeellesi. Verkkokaupan asiakaspalvelu puh. 020 7403 385 pal-
velee arkisin 9.00-16.00.

Mikäli oman Lumon parvekelasituksen mallista on epäselvyyttä, 
haluat varmistua verhojen sopivuudesta tai haluat verhot asennet-
tuna, lähin Lumon edustaja auttaa.

Yhtenäinen lasitus kaipaa 

yhtenäistä verhovalintaa

Taloyhtiöt lasittavat usein koko taloyhtiön parvekkeet 
kerralla, uudistalot lähes poikkeuksetta jo rakennus-
vaiheessa ja lähiötalot parveke- tai julkisivuremontin 
yhteydessä. Tällöin lasitusten huolto- ja kunnossapito-
vastuu on taloyhtiöllä. Asumismukavuuden kohoami-
sen lisäksi parvekelasitus suojaa myös rakenteita ja 
säästää energiaa. 

Arkkitehti Pete Lattunen.
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Korvausilmaventtiilien 
uusiminen ajankohtaista?

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Suomen Terveysilma Oy ja Jarno Kylmänen

Korvausilmaventtiilien uusiminen
Monissa 1980- ja 1990-luvun talossa alkavat korvausilmaventtiilit 
tulla käyttöikänsä loppusuoralle. Vanhat venttiilit ovat saattaneet 
jumittua kokonaan, säätömekanismit tai muoviosat ovat voineet 
rikkoutua ja muoviosat saattavat olla kellastuneet aikojen saatossa.

Hieman vanhemmassa talokannasta korvausilmaventtiilit voivat 
puuttua kokonaan ja korvausilmaa virtaa ikkunoiden väleistä, joista 
on poistettu pienet kappaleet ikkunatiivistettä. Tämä, usein väliai-
kaiseksi tarkoitettu ratkaisu, ohjaa kyllä huoneistoihin korvaavaa il-
maa, mutta tiivisteiden välistä tulee harvoin riittävää määrää ilmaa. 
Korvausilmaa ei myöskään ole suodatettu millään tavalla.

Mikäli korvausilmasta ei ole asianmukaisesti huolehdittu asunto-
jen sisäilma ei vaihdu riittävästi. Nykykäsityksen mukaan asunnon 
ilmamäärän tulisi vaihtua kerran kahdessa tunnissa. Riittävä ja rai-
kas sisäilma on välttämätöntä niin ihmisten kuin rakennustenkin 
hyvinvointia. Hyvin toteutettu ilmanvaihto on olennainen osa asu-
mismukavuutta. Tähän on hyvä kiinnittää huomiota myös asunnon 
ostotilanteessa.

Velco-venttiili toimii termostaatin avulla 
säädellen venttiililautasen avausta automaat-
tisesti. Toiminta perustuu vahatermostaattiin 
eikä se vaadi sähköä. Kylmällä ilmalla venttiili 
vetäytyy pienemmälle eikä sitä tarvitse erik-
seen säätää.

Vanhan venttiilin päivittäminen kannattaa. 
Pienellä kustannuksella sisäilma saadaan kaik-
kia tyydyttäväksi. Vaihto uuteen toimivaan Velco-venttiiliin ja korvau-
silman puhdistavaan Filtrete-suodattimeen maksaa n. 100 €/venttiili.

Ilman epäpuhtaudet päätyvät suodattimeen
Vanhemman mallisissa korvausilmaventtiileissä ilmansuodatukseen 
ei kiinnitetty niin paljon huomiota kuin tänä päivänä. Riitti, että 
isommat roskat jäivät suodattimeen ja suodatin ohjeistettiin välillä 
pestäväksi. Tänä päivänä ilman epäpuhtauksista ollaan peremmin 
tietoisia ja ymmärretään, että suojautumalla pienhiukkasilta voidaan 
vaikuttaa omaan terveyteen ja elinikään.

Filtrete-suodattimet suositellaan vaihdettavan vähintään kerran 
vuodessa. Vilkkaasti liikennöidyillä asuinalueilla voi olla tarpeen 
vaihtaa suodattimet useamman kertaa vuodessa, jotta sisäilman laa-
tu asunnossa ei kärsi.

Velco-venttiilien suodattimia on saatavilla rautakaupoista ym-
päri maan. Taloyhtiöiden on mahdollista tilata suodattimet myös 
suoraan Terveysilma Oy:ltä ja saada suodattimet alennettuun talo-

Toimivalla ilmanvaihdolla varmistetaan asukkaiden terveys 
ja lisätään rakennusten käyttöikää. Termostaatilla ja hyvällä 
suodattimella varustettuja korvausilmaventtiileitä on alettu  
asentaa myös taloyhtiöiden yhteisiin tiloihin kiihtyvällä tah-
dilla. Näin tilat pysyvät puhtaampina ja ilmanvaihto toimii.

yhtiöhintaan. Suodattimet voi myös tilata asennettuina, jolloin ta-
loyhtiössä voidaan varmistua siitä, että ne varmasti vaihdetaan jo-
kaisessa asunnossa.

Taloyhtiön yhteiset tilat
Korvausilmaa johdetaan myös taloyhtiön yhteisiin tiloihin, kuten 
pesutupaan, varastotiloihin ja saunatiloihin. Usein venttiilit ovat al-
kuperäisiä peltiventtiileitä ilman korvausilman suodatusta. Lisäksi 
venttiilit on saatettu sulkea, jotta tilat pysyisivät puhtaampina eikä 
ulkoilman epäpuhtaudet kantautuisi tiloihin.

Tosiasiassa kuitenkin on niin, että toimiva ilmanvaihto tarvitsee 
jatkuvasti korvausilmaa myös yhteisiin tiloihin. Ilmanvaihdon an-
siosta tilat tuulettuvat, pysyvät paremmassa kunnossa, puhtaina ja 
taloyhtiöiden siivoustaakka pienenee.

Yhteisten tilojen ilmanvaihdon parantamiseksi on yleensä asen-
nettu suurempia venttiileitä kuin asuntoihin. Velcon 125 mm ja 160 
mm venttiilit ovat myös termostaattiohjattuja, joten niiden säätä-

misestä ei asentamisen jälkeen tarvitse huolehtia. 
Säännöllinen suodattimien vaihtaminen riittää.

Toimiva ja riittävä ilmanvaihto
Mikäli ilmanvaihto ja sen riittävyys mietityttä-
vät voi tarkastamisen aloittaa makuuhuoneista. 
Tuleeko niihin korvausilmaa jotakin kautta? Ko-
neellisen ilmanvaihdon asunnoissa ilmaa johde-
taan päätelaitteiden kautta. Makuuhuoneessa on 

tällöin yleensä tuloilmasäleiköistä seinässä. Koneellisen poistoilman-
vaihdon kohteissa korvausilmaa tulisi tulla joko korvausilmaventtii-
leistä tai karmiventtiileistä.

Myös painovoimainen ilmanvaihto vaatii toimiakseen korvausil-
maventtiilit. Mikäli mikään näistä vaihtoehdoista ei toteudu, kannat-
taa asia ottaa puheeksi yhtiökokouksessa. Poistoventtiilit on myös 
syytä tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti. Poistoventtiilit löytyvät 
tyypillisesti keittiöstä, kylpyhuoneesta ja WC:stä.

Toimiva ilmanvaihto  
pitää asukkaat terveinä 

ja virkeinä sekä ehkäisee 
sisäilmaongelmien  

muodostumista.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

www.terveysilma.fi
terveysilma@terveysilma.fi
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Luonnoksia
Teksti: Virpi Illman   kuvat: Virpi Illman ja Rakentaja.fi

Luonnos Takassa on hormi

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

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

Hiukan näkökulmia hormin sijaintiin
Vanhan muurarin sanonnan mukaan takka ei ole piipun jalka. Tuo-
hon sanontaan sisältyy viisaus siitä, että jos hormi lähtee lattialta, 
se ei ole esteenä takan korjaamiselle tai jopa purkamiselle. Silloin 
takka liittyy hormiin alaliitoksella ja savukaasu jakautuu tasaisesti 
takan molempiin poskikanaviin, ennen kuin menee hormin kaut-
ta ulos. Lattialta lähtevästä hormista tulee takan verran pidempi, 
mutta vastaavasti alaliitoksella oleva takka on edullisempi hankkia.

On kuitenkin hyvin tavallista sijoittaa hormi takan päälle. Aika 
monessa takkamallissa päältä liitoksen sijaintikin on keskellä takkaa 
ja näyttää luontevalta. Yläliitoksella olevassa takassa on sitten kään-
töpelti, minkä avulla savukaasu saadaan kiertämään takan rungossa. 

Hormi voi olla muurattu tai moderni teräshormi
Jos haaveissa on teräshormi, niin sijoittaisin hormin takan päälle. 
Varsinkin, jos takka sijaitsee vapaasti tilassa. Ilme on kevyt ja mo-
derni. Metallihormeissa on useampia maalisävyjä rst-pinnan lisäksi 
ja hormihan voi olla trendikkäimmillään vaikka kuparista.

Harkkohormin voi pinnoittaa perinteisesti valkoisella antiikki-
laastilla tai vetää siihen hiertopinnan. Hiertopinnoissa on kauniita 
sävyjä ja samaa pintaa voi käyttää myös takan verhoilussa. Hyvin 
tehty hiertopinta ei rapise ja sen voi myöhemmin halutessaan maa-
lata, vaikka toiseen sävyyn.

Hormin voi myös laatoittaa haluamaansa korkeuteen.
Paloturvallisuutta ajatelle molemmat hormityypit ovat turvallisia. 

Suomessa on tiukat normit valmistajille, joten tuotteet testataan tar-
kasti ennen kuin ne saavat CE-merkintänsä. Välillä kiertää huhuja 
siitä, että hormi olisi aiheuttanut palovahinkoja, mutta yleensä syy 
on vääränlaisessa asennustavassa tai tarvikkeissa. Hormien teippauk-
sissa ja suojauksissa ei saa säästellä ja korvata tuotteita omilla vaih-
toehdoillaan. Lämpötilat nousevat korkealle piipussa ja sen vuoksi 
on todella syytä noudattaa valmistajien ohjeita tarkasti. Turvallisinta 
on tietysti käyttää asennuksessa ammattilaisia.

Polttopuut
Mietin usein jo etukäteen, mihin sijoitetaan polttopuut. Takan sy-
tyttäminen on niin helppoa, kun vieressä on kuivat puut ja sytyk-
keet valmiina. Tulisijalla lämmittää helposti 90 % koko pientalon 
vaatimasta lämmityksestä. Se näkyy sähkölaskussa ja tuntuu ylel-
lisyytenä kotona.

Jos hormi sijoitetaan takan kylkeen, niin hormin eteen jää vielä 
mukavasti tilaa polttopuu telineelle. Uudet harkkohormit takaavat 

Sisustussuunnittelu on lopulta melko tiukkaa rakentamista, missä otetaan 
kantaa niin putkien paikkoihin kuin hormin sijaintiin rakennuksessa. Parasta 
yhteistyö asiakkaan kanssa onkin, kun se alkaa riittävän aikaisin, niin että on 
mahdollisuus tutustua perheeseen ja tavoitteisiin, sekä rohkeasti ehdotella 
vaihtoehtoja kodin kokonaisuuksien muodostamiseen. Olen päivittäin teke-
misissä asiakkaiden kanssa, jotka hankkivat uutta tulisijaa saneerattavaan tai 
rakennettavaan kotiinsa. Usein asian äärellä huokaistaan, että niin, hormikin 
on oltava ja mihin se sitten olisi järkevintä sijoittaa.

hyvän vedon ja ovat mitoiltaan melko pieniä. Hiertopintaisen tai 
osalaatoitetun uunin kylkeen voi muurata myös mittatilaustyönä 
lokeron puille.

Sisustussuunnittelija avuksi
Käyttäkää rohkeasti sisustussuunnittelijaa apuna tulisijan hankin-
nassa. Usein löytyy useampiakin vaihtoehtoja kauniin kokonaisuu-
den toteutukseen. On järkevämpää pohtia asioita etukäteen ja huo-
lella valita itselleen parhaiten sopiva ratkaisu, kun ei tarvitse jälkikä-
teen harmitella, ettei ymmärtänyt ratkaisujen teknisiä näkökulmia.

Kesällä on hyvä aika saneerata kotia valmiiksi syksyn kylmiin – 
Aurinkoista kesää!
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Tuplaluukuilla oleva takka sijoitetaan 
usein vapaasti seisomaan keskelle 
tilaa. Silloin hormi lähtee takan pääl-
tä. Hormi voi olla harkkohormi tai 
teräshormi.

Osalaatoitettuun tai hiertopintaiseen 
uuniin on helppo muurata kiva säily-
tystila polttopuille. Lokeron ansiosta 
hormi jää alaliitoksellakin hiukan 
taka-alalle.

Takan kylkeen sijoitettu hormi tarjoaa 
mukavan säilytystilan takkaväline-
sarjalle tai polttopuutelineelle.
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Teksti: Marja Bruun kuvat: ABB Oy

Huomattava säästö ajassa, rahassa ja vaivassa. Siinä on kolme 
painavaa syytä toteuttaa linjasaneeraus ja sähköistystyöt sa-
malla kertaa, toteaa Consti Talotekniikka Oy:n sähköasennus-

päällikkö Juhani Erkkilä. – Kun linja- ja sähkösaneeraus toteutetaan 
käsi kädessä varmistetaan myös se, että työssä noudatetaan uusimpia 
määräyksiä ja lopputuloksessa päästään energiatehokkuuden kan-
nalta järkevään ratkaisuun. Kokonaisvaltainen saneeraus vaikuttaa 
myös kiinteistön arvoon.

Erkkilä tuntee pääkaupunkiseudun remontointikohteet, sillä 
Consti Talotekniikka on liiketoiminnassaan keskittynyt urakoimaan 
niitä. Markkinoilla kilpaillaan kovasti juuri nyt. Siinä samassa mit-
telöidään kuka on korjausurakoinnin ja talotekniikan johtava asian-
tuntija. Consti on pärjännyt hyvin yhdistämällä yli 460 työntekijän-
sä osaamisen.

Luontainen tarve yhdistää hankkeet
– Asuinkerrostalojen linjasaneerauskohteessa avataan kaikki ra-
kenteet putkien vetämistä varten. Samalla on mitä järkevintä vetää 
myös uusi sähköistys, jotta rakenteita ei tarvitse hetken kuluttua 
avata uudestaan. Asukkaat säästävät sekä vaivassa että rahassa. Li-
säksi on selvää, että kokonaisvaltaisesti toteutettu remontti nostaa 
kiinteistön arvoa, Erkkilä luettelee.

Monissa vanhemmissa kohteissa sähkönsyöttö on mitoitettu liian 
pieneksi tämän päivän kulutustasojen ja laitteiden kannalta ja konk-
reettinen tarve myös sähköistyksen muutoksille on hyvin usein ole-
massa silloin, kun putket vaativat uusimista.

– Käytännössä sähkötyöt tulevatkin mukaan aina, kun putkia uu-
sitaan. On poikkeus, jos niitä ei tehdä, Erkkilä toteaa. – Toimistora-
kennuksissa putkien ja sähköjen asennuksia on helpompi toteuttaa 
myös erillisinä projekteina, mutta asunkerrostaloissa ne kannattaa 
pääsääntöisesti suunnitella samalla kertaa toteutettaviksi.

Vakioratkaisuja ja lisätöitä
Remontoitavassa asuinkerrostalossa putkiremontti merkitsee usein 
kylpyhuoneen ja keittiön putkien uusimista. Peruspakettiin kuulu-
vat usein ryhmäkeskukset, kylpyhuone, keittiön lieden syöttö ja as-
tianpesukoneen pistorasia. Tämän lisäksi asukkaat usein teettävät 
myös lisätöinä huoneiston muita sähkötöitä, koska taas kerran se 
on samalla kertaa järkevää. Usein myös tele- ja datatyöt kytketään 
mukaan kokonaisuuteen.

– Huoneistojen omistajat voivat saneerauksen yhteydessä esittää 
omat toiveensa sähköistyksen osalta. Ne otetaan huomioon jo suun-
nitteluvaiheessa. Monet haluavat päivittää huoneistokohtaisia rat-
kaisuja vakiouudistuksia laajemmin. Aika usein keittiön sähköistys 
uusitaan kokonaan. Muualle huoneistoon halutaan lisää pistorasioi-
ta, painikkeiden ilmettä halutaan vaihtaa tai mukavuuden lisäämi-
seksi otetaan käyttöön helppoa elektroniikkaa vaikkapa säätimiä ja 
ajastimia. Osassa kohteista tehdään kokonaan uudet johdotukset ja 
kalusteet. Yleensä saneerauskohteissa käytetään perinteistä asen-
nustapaa, mutta olemme toteuttaneet myös upean näyttelytilaksi 

tarkoitetun kohteen, johon valittiin väylätekniikalla toteutettu äly-
käs ohjausjärjestelmä, Erkkilä toteaa.

– Vanhoissa taloissa, 1960-luvulle saakka ei ole ollut sähköjen 
ryhmittelyä. Nyt sähkö- ja IT-keskus vaihdetaan, koska tarvitaan 
ryhmittelyä vaikkapa valaistukselle, pyyhkeiden kuivaukselle ja lie-
den käytölle. Nykyisin pidetään enemmän laitteita yhtä aikaa päällä 
kuin aikaisemmin ja sähkön tarve on suurempaa. Suunnittelijat ovat 
kiinnostuneita myös säästöistä ja seurannasta. Asuntoihin tulee aina 
etäluettavat mittarit, joilla voidaan seurata reaaliajassa energian ja/
tai veden kulutusta.

Valvontaan kannattaa panostaa
Taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus teettävät kohteessa hankesuun-
nittelun ja tämän jälkeen toteutussuunnittelun. Urakoitsija tulee 
mukaan kuvioon siinä vaiheessa, kun toteutussuunnitelmasta ha-
lutaan konkreettinen tarjous. – Suunnitteluvaiheessa isännöinnin 
rooli korostuu. Käytännössä hallitus hyväksyy kaikki ratkaisut, jot-
ka yhtiökokoukselle esitetään. Se, mihin minun mielestäni taloyh-
tiöiden tässä prosessissa kannattaisi panostaa ovat valvojat, joilla 
on puolueetonta ammattimaista osaamista toteutuksen laadun ar-
vioinnissa, Erkkilä toteaa.

– Kun aloitamme urakan uudessa kohteessa, pidämme sähkö-
suunnittelijan kanssa yhteispalaverin, jossa käymme läpi vielä kaikki 
vaiheet työn konkreettisen suorittamisen näkökulmasta. Jos tässä 
vaiheessa ilmenee ristiriitaisuuksia suunnitelmien ja toteutustapo-
jen välillä, voidaan ratkaisuja vielä joustavasti muuttaa. Joskus ura-
koitsijaa pyydetään tekemään lisätyönä asioita, joilla vielä voidaan 
parantaa kokonaisuutta. Joihinkin kohteisiin on haluttu esimerkiksi 
ovipuhelinjärjestelmä.

Lakisääteiset velvoitteet ja turvallisuus huomioidaan
Viestintäviraston uusi M65-määräys kiinteistöjen sisäverkoista ja 
teleurakoinnista tuli voimaan vuonna 2014. Saneerauskohteissa 
se on suositus ja uudiskohteissa suora määräys. – Käytännössä laki 
merkitsee sitä, että asuinkiinteistöihin halutaan mahdolliseksi mah-
dollisimman nopeat tele- ja datayhteydet. Vanhat verkot ovat olleet 
huonoja ja tämä uudistus kaapeloinneissa kannattaa kyllä toteuttaa 
saneerauksenkin yhteydessä, Erkkilä kannustaa.

Lähes jokaisessa saneerauskohteessa halutaan panostaa myös pa-
rempaan turvallisuuteen.
– Yhteisiin tiloihin, ullakoille ja kellareihin asennetaan tavallisesti 
palovaroitinjärjestelmä. Asuntoihin voi tulla patterivarmenteisia 
palovaroittimia. Putkistoissa käytetään erilaisia vuodon ilmaisimia 
ja veden tulon katkaisevia magneettiventtiileitä esimerkiksi astian-
pesukoneiden ja pesukoneiden yhteydessä.

Tavoitteena pitkä elinkaari ja energiatehokkuus
Uusi älykäs tekniikka tekee hyvää vauhtia tuloaan toimistorakentami-
sessa ja nykyaikaisissa pienkiinteistöissä. Se merkitsee käytännössä 
käyttömukavuuden lisääntymistä ja säästöä energiankulutuksessa. 

Huomattava säästö ajassa, rahassa ja vaivassa – kolme 
syytä toteuttaa linjasaneeraus ja sähköistystyöt samalla 
kertaa. Parempaan energiatehokkuuteen ja turvallisuu-
teen päästään myös pienin parannuksin.

Linja- ja sähkösaneerauksen 

järkiliitto kannattaa
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Asuinkerrostaloissa sähköistyksen toteutuksen ja energiankulutuk-
sen ratkaisut ovat vielä perinteisempiä.

– Toimistorakennuksissa uusi väylätekniikka antaa erinomaisen 
mahdollisuuden kiinteistön elinkaaren joustavaan jatkamiseen ja 
energiankulutuksen optimointiin erilaisilla ohjauksilla. Asuinker-
rostalojen saneerauksissa uudesta tekniikasta saatavat säästöt ovat 
tällä hetkellä vähäisempiä. Energiansäästöön toki näissäkin kohteis-
sa pyritään ja säästöjä saadaan toteutettua erinomaisesti vaikkapa 
liiketunnistimilla, säätimillä ja porraskäytävien LED-valaistuksella.

– Asuinkerrostalojen saneerauksessa modernisointi halutaan 
tehdä asianmukaisesti ja laadukkaasti mutta mahdollisimman kus-
tannustehokkaasti, sillä asukkaat saattavat kokea kovin korkeiksi 
nousevat saneerauskustannukset suureksi rasitteiksi. Vanhoissa, 
remontin tarpeessa olevissa taloissa asuu paljon myös yksin eläviä 
vanhempia ihmisiä, joiden mahdollisuudet tai halukkuus isoihin in-
vestointeihin ei ole kovin suuri. Uudisrakennuskohteissa näyttää 
sen sijaan olevan kiinnostusta väylätekniikkaan, muunneltavuuteen 
ja lisääntyvään automaatioon. Uusista asunnoista kiinnostuneiden 
asukkaiden tietoisuus ja vaatimustaso ovat kasvaneet huomattavas-
ti, Juhani Erkkilä toteaa.

”Kun linja- ja sähkösaneeraus toteutetaan 
käsi kädessä, varmistetaan samalla mah-
dollisimman energiatehokas lopputulos. 
Kokonaisvaltainen saneeraus kerralla  
säästää asukkaiden rahaa ja vaivaa  
sekä nostaa kiinteistön arvoa.”

Pienet parannukset, suuri merkitys
Saneerauksen yhteydessä voidaan huoneistoihin ja taloyhtiön 
yhteisiin tiloihin tehdä myös pieniä parannuksia, joilla on suu-
ri merkitys turvallisuuteen, energiatehokkuuteen ja asumismu-
kavuuteen.
• Liike- ja läsnäolotunnistimet valaistuksen ohjauksessa tuovat 

sekä turvallisuutta liikkumiseen että säästöä sähkölaskuun.
• Kosteusvahti varoittaa vesivuodosta ja katkaisee vedentulon.
• Ovipuhelimella mm. avaimeton kulku ja videoyhteys ovelle.
• Kotona/poissa -kytkin sammuttaa valot ja valitut pistorasiat.
• Taloautomaatio yhdistää kaikki sähköiset toiminnot ja mah-

dollistaa mm. energianseurannan.
• Langattomilla painikkeilla joustavat ohjaukset.
• Lisää pistorasioita ja laitteiden USB-latauspisteitä.
• Ja paljon muuta!

Juhani Erkkilä Constilta tietää, 
että asuinkerrostalojen säh-
kösaneeraus kannattaa yhdis-
tää linjasaneeraukseen.

Lue lisää: 

www.abb.fi/saneeraus
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Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Oy Danfoss Ab

Lisätietoa järjestelmästä

smartheating.danfoss.fi ja www. deviregtouch.fi

Valitse kotiisi juuri sinun arkeesi 
parhaiten yhteensopiva 

termostaatti
Millainen lämmitystapa kodissasi onkaan, toimii oikein valittu termostaatti arjen helpottajana. 
Toimiiko kotisi lämmityksenä esimerkiksi lattialämmitys? Oletko koskaan miettinyt minkälaisia 
vaihtoehtoja termostaateissa löytyy kotisi lämmitykseen? Epäiletkö, että kodissasi olevat patteri-
termostaatit eivät enää toimi kuten niiden pitäisi? Tutustu ratkaisuihin ja unohda lämmityshuolet.

Miksi vanhat patteritermostaatit kannattaisi vaihtaa?
Ajan myötä vanhojen patteritermostaattien tarkkuus heikkenee ja 
reagointi ympäröivän lämpötilan muutoksiin hidastuu aiheuttaen 
lämpötilan huojuntaa. Seurauksena lämmityskustannukset nouse-
vat ja asuinmukavuus laskee. Vaihtamalla yli 15 vuotta vanhat ter-
mostaatit uusiin, saadaan laskettua lämmityskustannuksia. Toisaal-
ta uusissa Danfoss Eco ja Danfoss Link Connect termostaateissa on 
aivan uusia toimintoja, jotka vanhoista termostaateista puuttuvat. 

Danfoss Eco on älykäs, itsenäinen termostaatti, jonka avulla pys-
tyt helposti säätämään huonelämpötilaa - halutessasi jopa asettaa 
viikko-ohjelman. Termostaatissa on myös käytössä energiaa säästä-
vä poissaolo- sekä ikkuna auki -toiminto. Poissaolotoiminnon avul-
la termostaatti laskee huonetilan lämpötilan ja palauttaa sen jälleen 
haluttuu lämpötilaan automaattisesti. Ikkuna auki -toiminto kytkee 
termostaatin pois päältä laitteen havaitessa huonelämpötilan mer-
kittävän laskun. Termostaatti myös liikuttaa säätöventtiiliä kerran 
viikossa, mikä ehkäisee venttiilin jumiutumisen kesäaikana.

Modernin tekniikan ystävän lattialämmitystermostaatti
Modernin tekniikan ystävän lattialämmityksen termostaatiksi sovel-
tuu erinomaisesti hyvillä energiansäästö ominaisuuksilla varustettu 
DEVIreg™ Touch. Kahden tuuman suuruinen ja helppokäyttöinen kos-
ketusnäyttö on taustavalaistu. Älykäs termostaatti näyttää tyylikkääl-
tä ja on luotettava; tämä termostaatti tuo kotiin uusinta mukavuutta. 

DEVIreg™ Touch on yhteensopiva yleisimpien peitelevyjen sekä 
lattia-antureiden kanssa. Näin DEVIreg™ Touch voidaan vaivatto-
masti integroida jo olemassa olevaan lattialämmitysjärjestelmään. 
Kustannustehokasta ja helppoa. 

Kiinnostaako etäohjattavuus?
Uusi Danfoss Link™ -sovellus antaa sinulle mahdollisuuden ohjata 
kotisi lämmitystä mistä vain, sijainnistasi riippumatta. Järjestelmän 
ainutlaatuisena hienoutena on sen suoma mahdollisuus ohjata vaivat-
tomasti sekä elektronisia patteritermostaatteja että lattialämmitystä. 
Tämän järjestelmän ohjaimena toimii laite, jonka tunnet taatusti 
kuin omat taskusi, nimittäin oma puhelimesi. Danfoss Linkin avulla 
sinulla on mahdollista ohjata kodin lämmitystä yksinkertaisesti sekä 
intuitiivisesti. Voit valita joko esimääritellyn energiasäätöohjelman 
tai luoda oman räätälöidyn ohjelmasi, joka sopii juuri sinun elämäsi 
rytmiin. Älypuhelimesi avulla voit tehdä muutokset matkalla kotiin.
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Teksti: Tapio Näslund   Kuvat: Uponor

Kasvava remontoinnin tarve edellyttää myös tehokkaita ja no-
peita toteutusmenetelmiä ja Uponor onkin pitkäjänteisesti 
kehittänyt ja tuonut markkinoille korkean teollisen valmis-

tusasteen taloteknisiä R2I (Ready to install) -ratkaisuja, joiden avul-
la remontointia voidaan nopeuttaa ja samalla myös kustannuksissa 
säästetään. Kerrostalojen korjausrakentamisen arvomaailmassa ko-
rostuvatkin sekä asukkaiden tyytyväisyys lopputulokseen että työn 
nopeus ja sujuvuus.

Uponor R2I-kasetti takaa onnistuneen putkiremontin
Ready to install -ratkaisujen viimeisin uutuus on Uponor R2I-kasetti, 
jonka avulla kerrostalon käyttövesi- ja viemäriputkistojen uusiminen 
toteutetaan nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Korkean teollisen esivalmistusasteen omaava Uponor R2I-kaset-
ti vähentää merkittävästi työtä itse asennuspaikalla, eli asukkaiden 
kodeissa. Tämä vähentää suoraan rakennusaikaa ja kustannuksia, 
sekä minimoi myös rakennusvirheiden mahdollisuuden. Tarkoituk-
sena on tehostaa rakentamista elementtijärjestelmien avulla niin, 
että haitta asumiselle olisi mahdollisimman lyhyt. Tämä tarkoittaa 
koko rakentamisen kulttuurissa siirtymistä paikalla rakentamisesta 
paikalla asentamiseen.

Joustava, yksinkertainen ja älykäs asennus
WC-tilaan asennettavan Uponor R2I-kasetin joustavuus mahdollistaa 
sijoittamisen seinälle tai kulmaan. WC-istuin kiinnitetään suoraan 

Teollisesti 

esivalmistettu ratkaisu 
kerrostalojen linjasaneeraukseen

elementtiin ja riittävä tila WC-istuimen keskellä viereiselle seinälle 
muodostuu automaattisesti. Tärkeä ominaisuus seinätelineessä on 
myös istuinkorkeuden säädettävyys asennettaessa. Asukkaan on 
mahdollista valita normaali 420 mm istuinkorkeuden lisäksi korotet-
tu 460 mm istuinkorkeus, joka helpottaa istuimelta nousua. WC-is-
tuimet on valittavissa useimpien valmistajien mallistoista. Käyttö-
vesi- ja viemäriliitännät pesualtaalle ovat elementissä valmiina. Ker-
rosten väliset liitännät muodostuvat ilman työkaluja. Elementtien 
asennuksessa on otettu huomioon niiden helppo asennettavuus. 
Elementtien avattavuus ja vuotojen havaittavuus tuo turvallisuutta 
ja helpottaa huoltoa rakennuksen koko elinkaaren ajan. Järjestelmät 
testataan huolellisesti ja ne täyttävät määräykset käyttöveden lämpö-
tilan, palomääräysten, vesieristyksen ja viemärin äänitasojen osalta.

Uusi WC-istuin- ja putkinousuelementtiratkaisu  
on kehitetty vastaamaan kasvavan remontointitarpeen  
toteuttamisen edellytyksiä
Hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors Uponorilta kertoo, että alati 
kasvavaan linjasaneeraustarpeeseen oli löydettävä nopea ja kustan-
nustehokas vaihtoehto. Uponor R2I-kasetti on nopeampi, edulli-
sempi ja teknisesti kehittyneempi korjausratkaisu kuin monet muut 
elementtiratkaisut. Se on parhaimmillaan silloin, kun tehdään sekä 
viemäri- että käyttövesiremontti samaan aikaan, mutta myös mui-
ta LVIS-teknisiä uudistuksia voidaan tehdä samanaikaisesti. Ka-
setti ei siis rajoita peruskorjauksen tai perusparantamisen laajuut-
ta. WC-tilaan sijoitettavat elementit eivät vähennä WC:n ympärillä 
olevaa tilaa, sillä vanhan WC-istuimen tila riittää. Teknisestä kehi-
tyksestä Toni Wahlfors nostaa esille sen tärkeän seikan, että käyt-
tövesiputket sekä viemärit voidaan uusia vesieristettä rikkomatta. 
Tämän lisäksi vuototilanteessa vesi valuu lattian kautta lattiakai-
voon eikä rakenteisiin.

Soveltuuko Uponor R2I-kasetti meidän taloyhtiöön?
Uponor R2I-kasetti on monelle linjasaneerausta tarvitsevalle taloyh-
tiölle kenties paras ratkaisu, mutta miten asian voi varmistaa? Rat-
kaisuon  yhteydenotto Uponorin projektipalveluun. Uponor selvit-
tää toteuttamiskelpoisimman ratkaisun kohteen linjasaneeraukseen. 
Vaihtoehtoina Uponor R2I-kasetti WC-istuin- ja putkinousuelemen-
tin lisäksi voivat olla myös Uponor tekniikkaseinä tai -hormi, Cefo-lin-
jasaneerausjärjestelmä. Uponor auttaa myös suunnittelijan löytä-
misessä ja antaa tietoa hankkeen toteutumiseen liittyvistä asioista.

Kerrostalojen korjausrakentamisen tarpeen määrä kasvaa 
jatkuvasti ja myös valtaosa taloyhtiöistä tiedostaa tilanteen. 
Remontit ovat esillä yhä useammissa yhtiökokouksissa.  
Lähivuosina tuleekin tehtäväksi runsaasti esimerkiksi 
käyttö vesi- ja viemäriremontteja.

Järjestelmän edut ja ominaisuudet
Nopeuttaa saneerauksen läpimenoaikaa
– Valmis moduuliratkaisu, jossa huomioitu ääni- ja paloeristys 

sekä huollettavuus
– Vähentää asbestipurkutöitä
– Lyhentää saneerausaikaa – vanhaa hormistoa ei tarvitse purkaa
Laadukas vuototourvallinen lopputulos
– Putket huollettavissa rakenteita rikkomatta
– Mahdolliset vuodot tulevat havaittavaksi vesieristettyyn tilaan
– Kosteusvaurioita ei pääse syntymään
Muokattavuus
– Käsitukien kiinnityspisteet valmiina
– WC-istuimen korkeus portaattomasti säädettävissä
– Lukuisia pintamateriaalivaihtoehtoja
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Läpivientikappale ja 
vuodonilmaisu

Allasliitynnät

Huuhtelupainike

Huoltoluukku käyttö-
vesijakotukille

– Tuote voidaan asentaa suoraan vanhan 
WC-istuimen paikalle

– Runko-osa asennetaan vesieristeen päälle
– Erillinen kuoriosa
– Allas- ja lattiakaivokytkennät
– Asennukseen kuuluu lattia- ja kattoläpi-

vientikappaleet
– Putket esieristettyjä jo tehtaalla
– Kaikki huuhtelujärjestelmän huollot voi-

daan toteuttaa huuhtelupainikkeen kautta.

Lisätiedot

www.uponor.fi, yhteydet: projektipalvelu@uponor.com
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Keittiöremontin myötä aikansa eläneen keittiön käyttömukavuus, 
toiminnallisuus ja ulkonäkö paranevat merkittävästi sekä samalla 
pääsee eroon haitallisesta asbestista. Kun keittiökalusteet uusitaan, 
myös koko asunnon arvo nousee ja ulkonäkö paranee.

Samoilla remonttipölyillä eroon asbestista
Keittiössä asbestia saattavat sisältää keraamiset laatat välitilassa 
sekä laattojen kiinnitys- ja saumalaastit. Kun samassa remontissa 
ottaa huomioon asbestin, ei tarvitse erikseen tehdä erillisiä kartoi-
tuksia, laboratoriotutkimuksia ja mahdollisia työkohteen osastoimi-
sia mitkä luonnollisesti erikseen tehtäessä aiheuttavat ylimääräisiä 
kustannuksia.

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa  
– mitä pitää huomioida?
Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna 
ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Suomessa asbestia on 
käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922-92. Asbestipurkutyö-

tä saavat tehdä yksityiset henkilöt tai elinkeinonharjoitta-
jat sekä oikeushenkilöt, kuten esimer-
kiksi osakeyhtiöt, jotka ovat saaneet 
siihen luvan. Monissa huoneistoissa 
onkin edellä mainittuna aikana saatet-
tu käyttää asbestia eri materiaaleissa.

Nykyinen asbestitöihin liittyvä 
lainsäädäntö korvataan uudella lailla 
(684/2015) eräistä asbestipurkutyötä 
koskevista vaatimuksista ja valtioneu-
voston asetuksella (798/2015) asbesti-
työn turvallisuudesta.

Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaa-
timuksena on ammattitutkinto tai sen so-
veltuva osa.

Kun asbestin ottaa huomioon samalla 
kertaa putkiremontin kanssa, ei yleensä 
tarvitse tehdä yllä mainittuja kartoituksia 
erikseen.

Neuvo uuden keittiön hankkijalle
Panosta laatuun sekä kestäviin materiaaleihin. Lopputuloksena on 
sinulle mieleinen ja toimiva keittiö, jonka käyttöikä on varmasti 
suhteessa pidempi kuin remontista maksettava hinta. Samalla kun 
panostat materiaaleihin ja laatuun, panosta myös mekanismeihin, 
jolloin keittiösi toimii halutulla tavalla ja pitkään.

Lähteet: www.tyosuojelu.fi, www.tts.fi, www.keittiomaailma.fi

Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Novart Oy

Lisätietoja

www.keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

Keittiöt olisi syytä uusia noin 20 vuoden välein, mutta viimeis-
tään putkiremontin yhteydessä. Tällöin ryhmähankinta on 
suositeltava ja edullinen vaihtoehto. Putkiremontin tullessa 

muutamat taloyhtiön keittiöt saattavatkin olla lähes alkuperäiskun-
nossa. Osa keittiön pinnoista voi olla jopa 1960-luvulta ja nämä ma-
teriaalit saattavat sisältää asbestia.

Keittiöremontti ja asbestipurku samalla kertaa
Kun uusit putkiremontin yhteydessä samalla keittiösi, pääset ker-
taremontilla sekä häiriöllä ja säästät lisäksi asennuskustannuksissa. 
Kun huoneistoon tehdään keittiöremontti ja samalla asbestia sisäl-
tävät pinnat hävitetään, pystyy asukas hyvin hallitsemaan asbestia. 
Asbestipurusta ei näin aiheudu asukkaalle ylimääräistä vaivannäköä 
putkiremontin yhteydessä. Asbestia sisältävien materiaalien purka-
minen remontin yhteydessä onkin järkevää ja tästä ei aiheudu asuk-
kaalle ylimääräisiä ongelmia. Remontin jälkeen voi olla täysin varma, 
että kohteessa ei enää ole asbestia sisältäviä materiaaleja.

Mitä haluat uudelta keittiöltä?
Kun päädyt siihen, että uusit keittiön 
putkiremontin yhteydessä, on syytä 
miettiä hetki, mitä uudelta keittiöltä 
haluat. Keittiön suunnittelu kannat-
taakin aloittaa siitä, että istahtaa 
keittiöön ja tutkii ja miettii tilaa, 
mitä kaikkea esimerkiksi vanhas-
sa keittiössä on hyvää ja toimivaa. 
Listaa samalla myös asiat, joista et 
pitänyt tai selvät epäkäytännölli-
set seikat. Listaa myös haaveesi 
sekä toiveesi, jolloin suunnitte-
luvaiheessa mikään ei jää huo-
mioimatta tai mainitsematta.

Miten keittiön uudistus etenee?
Keittiön uusiminen putkiremontin yhteydessä lähtee liikkeelle 
siten, että asukas tai taloyhtiö on ensimmäiseksi yhteydessä esimerkiksi 
Keittiömaailmaan. Seuraavaksi Keittiömaailma tekee taloyhtiön anta-
mien tietojen pohjalta tyyppikeittiöpohjat ja mallinnuksen keittiöstä. 
Keittiömaailman suunnittelijat käyvät yksilöllisesti läpi suunnitelmat 
niiden osakkaiden kanssa, jotka ovat uudesta keittiöstä kiinnostunei-
ta. Suunnittelupalaverissa käsitellään kaikki keittiöön liittyvät suunni-
telmat, kalusteiden värit, materiaalit ynnä muut seikat. Suunnittelupa-
laverissa omaksi eduksi on, että olet pohtinut, mitä keittiöltäsi haluat.

Miksi keittiöremontti kannattaa tehdä putkiremontin yhteydessä?
Putkiremontin yhteydessä vanha keittiö pitää joka tapauksessa pur-
kaa ainakin osittain ja vanhojen kalusteiden uudelleenasennus on 
usein haasteellista, eli se ei aina onnistu ehjänä ja siistinä. Lähes sa-
malla vaivalla on mahdollista saada kokonaan uudet, tilaan sopivat 
kalusteet. Keittiöihin erikoistuneen ammattilaisen tekemä asennus 
takaa hyvän ja siistin lopputuloksen.

Eroon myös asbestiongelmista 
putki- ja keittiöremontin yhteydessä!

Putkiremontti mielletään usein ikäväksi ja paljon rahaa vieväksi 
projektiksi. Putkiremontista saa kuitenkin helposti kiinnostavan 
ja mukavankin projektin, kun samalla uusii myös keittiön.
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Pukkila

Uusi ilme keittiöön 

välitilan laatoilla

Laatta tai mosaiikki keittiön välitilan materiaalina
Perinteisenkään laatan ei tarvitse olla tylsä, sillä vaihtoehtoja on tu-
hansia. Laatan koko, tekstuuri, väri, kuviointi ja ladonta vaikuttavat 
oleellisesti lopputulokseen. Mallisto on lähes rajaton.

Valkoinenkin tavallinen laatta saa aivan erilaisen ilmeen, kun laa-
tan kokoa, kiiltoastetta, sauman väriä ja reunan hiontaa muutetaan.

Laattoja on saatavana tuhansissa eri vaihtoehdoissa. Yksiväri-
sillä laatoilla voidaan luoda kuvioita tai vaikka raitoja, laatan kokoa 
vaihtelemalla jänniä katseenkiinnittäjiä ja kuvioiduilla laatoilla an-
taa upea ilme keittiölle. Voit yhdistellä rohkeasti eri värejä, kuoseja 
ja malleja tai pitäytyä selkeässä ja yksinkertaisessa. Vain mielikuvi-
tuksesi asettaa rajat

Sama väri, monta eri lopputulosta
Otetaan esimerkkitapaus, jossa on laatan väriksi päädytty valkoiseen. 
Nämä seikat vaikuttavat lopputulokseen:
• Sauman väri
• Ladonta
• Laatan koko ja muoto
• Pintakuviointi, reunojen hionta
• Kiiltoaste

Muista nämä!
• Mitä sileämpi pinta ja vähemmän saumaa, sen helpompi puhdis-

taa.
• Vaaleassa saumassa näkyy helposti lika, jota voi olla vaikea puh-

distaa
• Kapea sauma ei kerää niin paljon roiskeita
• Asennustyötä ei tarvitse tehdä kuin kerran, älä valitse mallia asen-

nuksen vuoksi.
• Älä laatoita itse, jos et osaa! Lopputulosta on katseltava vuosikym-

meniä ja huonolaatuinen työnjälki näkyy varmasti.

Laatan ja mosaiikin hyviä puolia:
+ Kestävä materiaali 
+ Hintahaitari laaja 
+ Tuttu asentaa 
+ Mosaiikki antaa anteeksi pinnan epätasaisuuksia
+ Helppo pitää puhtaana

Vuoden 2016 laattatrendit: rustiikki, marmori ja uudet muodot
Tämän vuoden laattatrendeissä korostuvat luonnonmukaisuus sekä 
betoni- ja puukuviot ja toisaalta taas ylellinen marmori. Värimaailma 
henkii pehmeyttä, harmoniaa ja tunnelmallisuutta. Suosituimmat 
värit ovat terracotta sekä lämpimän beigen ja ruskean sävyt. Myös 
teollisuustyyli pitää edelleen pintansa. Uudet jännittävät muodot 
ovat lyömässä läpi.

Tuttujen suorakulmaisten laattojen lisäksi Pukkilan valikoimista 
löytyy kaarevia, pisaran mallisia ja kuusikulmaisia laattoja. Sarjois-
sa on myös erikoislaattoja, joiden avulla onnistuvat upeat ja viimeis-
tellyt kokonaisuudet. Voit rohkeasti käyttää laattoja myös muualla 
kuin kylpyhuoneessa. Lattialämmitetyissä asunnoissa laatoitus toi-
mii myös eteisessä, makuuhuoneessa ja olohuoneessa. Osa Pukkilan 
laatoista on pakkasenkestäviä ja sopii myös terassille.

Pukkilan Reden on uutuuslaatta, jolla on luonnetta. Betonia jäljit-
televä pinta tuo rouheaa teollisuustunnelmaa. Curvytile puolestaan 
on muodokas uutuus, jonka jännittävillä muodoilla laattalattia syn-
tyy kuin palapeli. Pukkila aloitti yhteistyön italialaisen muotisuun-
nittelijan Roberto Cavallin kanssa vuonna 2013. Tämän vuoden Ca-
valli-uutuus on kaunis Brightpearl. Se on eläväpintainen marmoria 
jäljittelevä laatta, jonka helmiäiskuvio luo ylellisen tunnelman tilaan 
kuin tilaan.

Keittiön välitila eli seinä, joka jää keittiön ylä- ja alakaappien väliin, pinnoitetaan usein 
laatalla. Keraaminen laatta tarjoaa kauniin ja käytännöllisen ratkaisun keittiön välitilaan 
ja tulisijoihin. Keraaminen laatta onkin eniten käytetty pintamateriaalivaihtoehto välitilo-
jen seinäpinnoissa. Pukkilan laattojen puhtaanapito- ja kestävyysominaisuudet takaavat 
pitkäikäisen ja huolitellun pinnan niin yksityisissä kuin julkisissakin tiloissa.
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Kopo-
laattojen 
kiinnitys 
lattiaan tai seinään 
injektoimalla

Teksti: Topi Aaltonen   Kuvat: Eskon Oy

Kopo-laattoja muodostuu, kun betonilattian ja lattialaatan vä-
lissä tapahtuu muutoksia. Nämä muutokset muodostavat il-
mataskuja eli kopo-laattoja. Korjaamattomana ne aiheuttavat 

laattojen halkeamista ja irtoamista. Kopo-laattakorjauksella välte-
tään suuret ja kalliit remontit. Korjaus tapahtuu nopeasti, edulli-
sesti ja siististi.

Miten korjaustyö tapahtuu?
Korjaustyö alkaa lattian kartoittamisella koputtaen. Ääni kertoo hyvin 
mistä kaikkialta laatta on irti alustastaan. Lisäksi lämmitysvastusten 
sijainti tarkastetaan lämpökameralla. Laattojen saumoihin porataan 
4 mm:n injektointitulpat. Tulppien kautta pumpataan laatan ja kiin-
nityslaastin väliin epoksihartsia, joka liimaa laatan alustaan kiinni. 
Epoksi leviää koko kiinnitettävälle alueelle pienen paineen ja alhaisen 
viskositeettinsä ansiosta. Injektointi korjaa rikkinäisen vesieristeen.

Kun laatat ovat kiinnitetty, katkaistaan injektointitulpat ja poraus-
reiät saumataan uudelleen. Lopputuloksesta on vaikea nähdä mitkä 
kohdat ovat korjattuja ja mitkä eivät. Tällä menetelmällä laatat saa-
daan kiinnitettyä rakenteita säästäen. Korjaustyön jälkeen tulokset 
voi todeta jo äänensä perusteella eivätkä laatat enää irtoa.

Nopeaa, siistiä ja asukasystävällistä
Työmenetelmän etuna on sen nopeus, siisteys, asukasystävällisyys 
sekä alhainen kustannus verrattuna siihen, että laatat poistettaisiin, 
kunnostettaisiin pohjat ja tehtäisiin kokonaan uusi laatoitus. Kiinni-
tysmenetelmää voidaan käyttää kaiken kokoisille laatoille sekä märis-
sä että kuivissa tiloissa. Menetelmän ansiosta selviydytään kevyellä 
remontilla ja rakenteita säästäen. Merkittävin hyöty tässä menetel-
mässä on se, että talon asukkaat voivat viettää täysin normaalia elä-
mää koko remontin ajan.

Muita Eskon Oy:n injektointipalveluita ovat injektointiletkujen 
asennukset, betoni-injektoinnit, kapilaarikatkojen injektoinnit ja 
vesivuotojen korjaukset.

Eskon Oy on injektointikorjauksiin erikoistunut  
yritys. Yksi suosituimmista palveluista on alustas-
taan irti olevien laattojen uudelleenkiinnitys eli  
kopo-laattojen injektointi. Se on ainoa menetelmä, 
millä laatat saadaan siististi kiinnitettyä alustaansa 
ilman suurempaa remonttia. Eskon Oy:llä on  
vuosien kokemus erilaisista injektointitöistä.
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Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Kosken Metalli

Kikka-lauderungot kääntyvät kevyesti seinälle
Kikka-lauderungot kääntyvät kevyesti seinälle. Tämän älykkään kek-
sinnön ansiosta vapautuu lattiatilaa muuhunkin käyttöön. Runko-
materiaali on kestävää, kevyttä, ruostumatonta ja helposti puhtaana 
pidettävää eloksoitua alumiinia. Runko on siis juuri oivallinen rat-
kaisu taloyhtiön saunaan.

Lauderungot helppo kiinnittää seinään
Lauderungot on helppo kiinnittää seinän koolauksiin. Rungoissa 
on myös jalat, joten lauteet eivät jää roikkumaan pelkästään seinän 
varaan. Syvyyskokoja löytyy neljää erilaista. Lauteiden lopullinen ja 
tarkka pituus tehdään laudepuilla. Kosken Metalli toimittaa myös 
mittojen mukaan tehdyt puiset laudetasot ja verhoilut. Lauteiden 
etureuna on aina pyöristetty ja valittavana on useita puumateriaaleja.

Lauderunkojen noston keventäjä
KIKKA-lauderunkoihin on saatavana runkojen noston keventäjä. Sen 
ansiosta rungot kääntyvät seinälle lähes itsestään! Keventäjänä toi-
mii kaasujousi. Samaa tekniikkaa käytetään esim. autojen takakontin 
nostossa. Yksi keventäjä riittää maksimissaan 2,5 m pitkiin lautei-
siin. Jos lauteet ovat pidemmät, kannattaa tilata kaksi keventäjää.

Älykkyyttä ja helppohoitoisuutta 
taloyhtiön saunaan kääntyvillä 

lauderungoilla
Taloyhtiön sauna on usein ahkerassa käytössä ja monesti se joutuukin kovemmalle rasitukselle kuin 
omakotitalon sauna. Taloyhtiön saunalta vaaditaankin kestävyyttä, mukavuutta ja helppohoitoisuutta. 
Seinälle nousevat lauderungot täyttävät kaikki nämä vaatimukset. Kun saunassa on tyylikkäät käänty-
vät lauderungot, saunan peseminen käy käden käänteessä. Saunan helppo puhdistettavuus onkin tär-
keä ominaisuus taloyhtiön saunassa, jota kymmenet eri ihmiset käyttävät viikoittain.

Runkoja voidaan korottaa tai madaltaa
Saunan lauteiden runkoja voi tarvittaessa madaltaa jalkoja alapäästä 
lyhentämällä. Vakiokorkeus on rungoilla tasaisella lattialla puuosien 
kanssa noin 110 cm. Runkoa korotetaan jalkojen alapäästä. Tällöin 
ala-askelma nousee ylemmäksi. Saatavana onkin myös lisä-askelma, 
jolloin nousu lauteille helpottuu, koska nousussa on kaksi askelmaa. 
Vanhuksille ja liikuntarajoitteisille tämä on erinomainen lisäominai-
suus saunassa.

Monipuoliset lauderungot taloyhtiön saunaan
• Helposti käännettävissä ylös seinälle, vapauttaa tilaa siivousta 

varten ja lauteet kuivuvat nopeammin.
• Lauteiden puumateriaaleiksi tarjolla useita vaihtoehtoja.
• Lauteet voidaan sijoittaa myös kulmiin tai u-muotoon.
• Laudepaketeilla nopea toimitus, toimitusaika 1–2 viikkoa.
• Kääntyvillä KIKKA-lauderungoilla on ruostumattomuustakuu.
• KIKKA-lauderungot ovat täysin kotimaisia ja niillä on avainlippu-

tunnus.
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: Kiilto

Riskiyhdistelmä rakenteessa
Sisäilman laadun ongelmista ja niistä aiheutuvista terveyshaitoista, 
kuten silmien ärsytys- ja ylähengitysoireista, on puhuttu pitkään. 
Selvää on, että puutteellinen ilmanvaihto heikentää ilmanlaatua.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että yksi merkittävä tekijä 
huonolle sisäilmalle on pintamateriaalien kiinnityksissä käytettävien 
liimojen reagointi alustan kosteuden kanssa. Tällöin muovipäällys-
teistä emittoituu ilmaan haitallisia päästöjä, kuten 2-etyyli-1-heksa-
nolia sekä TXIB:tä. Ongelman tunnistaminen on usein haastavaa, sil-
lä esimerkiksi lattiapinnoitteessa ei ole havaittavissa teknistä vikaa. 
Epätavallinen haju yhdessä oireilun kanssa ovat merkkejä ongelmasta, 
jonka luotettavaan todentamiseen voidaan käyttää pintaemissioiden 
määrittämistä FLEC-laitteistolla tai materiaalinäytteen tutkimista.

Asumisterveysasetus edellyttää vastuutoimia
Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema uusi asumisterveysase-
tus astui voimaan 15.5.2015. Vanhaan asumisterveysohjeeseen poh-
jautuvassa asetuksessa on nyt määritelty toimenpideraja 2-etyylihek-
sanolipitoisuuksille huoneilmassa. Asetuksen mukaan toimenpidera-
jan ylittyessä sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveyden-
suojelulain mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi 
ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Asennuksiin liuotteeton lattia- ja seinänpäällysteliima
Varmin tapa välttyä rakennusmateriaaleista johtuvista sisäilmaon-
gelmista on valita asennuksiin tuotteita, jotka eivät sisällä haitalli-
sia aineita. Kiillon kehittämä uusi M1000 ECO lattia- ja seinäliima 
on M1-hyväksytty, eikä tuotteesta vapaudu 2-etyyliheksanolia mis-
sään olosuhteissa. Kiilto M1000 ECO ei myöskään sisällä APEO-yh-
disteitä (alkyylifenolietoksylaatti), ftalaatteja eikä muitakaan peh-
mittimiä. Sen käyttö on helppoa ja turvallista sekä asentajalle että 
tilan käyttäjälle.

Vesiohenteinen Kiilto M1000 ECO akryylidispresioliima sovel-
tuu lähes kaikille päällystetyypeille, myös PVC-vapaille. Sillä voidaan 
kiinnittää niin muovimattoja, -laattoja kuin linoleum- ja kumimat-
toja sekä vaahtoalustaisia tekstiilimattoja kuivissa ja kosteissa ti-
loissa. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas 
pölystä ja rasvasta.

Valitse puhdas sisäilma 
– valitse turvallinen tuote

Rakentamisen materiaalivalinnoilla on vaikutusta  
asuintilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen. 
Tärkeää on myös työvaiheiden huolellinen suo-
rittaminen siten, että asennuksissa huomioidaan 
oikeat kosteus- ja lämpötilaolosuhteet sekä oh-
jeiden mukaiset kuivumisajat. Laastien, liimojen 
ja tasoitemassojen käytössä kosteuden jääminen 
rakenteeseen aiheuttaa pahimmillaan sisäilma-
ongelman, josta on haittaa käyttäjille.

Lisätietoa tuotteista:

www.omataloyhtio.fi
Kiilto tuoteneuvonta: 0207 710 200 
kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com
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Teksti: Katri Järvenpää   Kuvat: Gyproc

Kipsilevyn edut rakentamisessa ovat selvät: muunneltavat tilat 
sekä erinomainen ääneneristys ja paloturvallisuus. Nyt myös 
helppoon ripustamiseen ja erityisen kestävään seinäpintaan 

on uusi ratkaisu, Gyproc Habito™. Levyn voi helposti yhdistää mui-
hin kipsilevyihin, koska niiden paksuus on sama, 12,5 mm.

Ripusta helposti
Levy soveltuu kodin monille pinnoille kuten tavallinenkin kipsilevy, 
mutta erityisesti se sopii seiniin, joissa kaivataan hyviä ripustuso-
minaisuuksia, kuten autotalli, keittiö ja tekniset tilat tai vaikkapa 
olohuoneen TV-seinä. Levyyn voit ripustaa jopa 40 kg ripustuskuor-
mia tavallisen puuruuvin varaan. Näin asukkaan ei tarvitse miettiä 
runkotolppien sijaintia ja rakennusvaiheessa ei lukita asunnon si-
sustusmahdollisuuksia.

Helppoa ripustamista, kestävää seinäpintaa 
ja säästöä huoltokustannuksiin 

kipsilevyn etuja unohtamatta

Lapset ottavat sählymatsin eteisessä ja raskas hylly pitäisi kiinnittää 
seinälle tukevasti. Kukapa ei haluaisi kotiinsa iskunkestäviä seiniä, 
joihin voi ripustaa vapaasti! Näihin tarpeisiin vastaa uutuuslevy  
Gyproc Habito™, joka antaa tavallisen kipsilevyn tapaan myös  
tehokkaan ääneneristyksen ja paloturvallisuuden.

Gyprocilta tukea taloyhtiöille
Gyproc Tekninen palvelu palvelee ammattilaisia Gyproc-tuotteiden 
ja -ratkaisuiden valintaan, suunnitteluun, asentamiseen ja käyttöön 
liittyvissä teknisissä kysymyksissä.

Gyproc Järjestelmätakuu takaa, että Gyproc-tuotteet, kuten Gyp-
roc Habito™ -levy ja muut Gyprocin ohjeistamat rakennekokonai-
suudet ovat yhteensopivia. Gyproc Järjestelmätakuu kattaa Gyproc 
Käsikirjan mukaiset rakennejärjestelmät 5 vuotta rakennuskohteen 
vastaanottotarkastuksesta.

Kukapa ei haluaisi kotiinsa  
iskunkestäviä seiniä,  

joihin voi ripustaa vapaasti!

Rakenna kestävästi
Kestävä seinäpinta säästää rahaa, aikaa ja hermoja. Gyproc Habito™ 
-levyn iskunkestävyys on jopa 10-kertainen tavallisiin kipsilevyihin 
verrattuna. Vuosia uudenveroisena säilyvä seinäpinta säästää huol-
tokustannuksia.

Hyvinvointia asukkaille
Kipsilevyillä voit saavuttaa hyvän ääneneristävyyden, jäykistyskapa-
siteetin ja paloturvallisen kodin. Hyvin äänieristetyssä kodissa ää-
net eivät kanna naapurista. Kuten muillakin Gyproc-levyillä, myös 
Habito™-levyllä on M1-sisäilmaluokitus. Valitsemalla M1-merkityt 
tuotteet luot hyvät puitteet terveelliselle sisäilmalle.
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Teksti: Minna Saha Kuvat: Elisa

Lue lisää osoitteesta:

www.elisa.fi/viihde

Tiesitkö, että Elisa Viihde on Suomen suosituin viihtymisen 
palvelu ja se toimii kaikkien kotimaisten palveluntarjoajien 
nettiyhteyksillä? Palvelu vapauttaa sinut nauttimaan TV-oh-

jelmista, leffoista ja muusta viihteestä juuri silloin kuin sinulle par-
haiten sopii. Löydät näin kaiken katsottavan kätevästi yhden palve-
lun kautta, eikä tallennustila lopu kesken.

Tallennustoiminto helpottaa
Elisa Viihde –palvelussa voit katsoa TV-ohjelmia, leffoja ja ohjelma-
kirjastoja television lisäksi myös tabletilla ja älypuhelimella. Tallen-
na ohjelmia vaikkapa älypuhelimella ja laita suosikkisarjasi tallen-
tumaan automaattisesti. Tallennustilaa on yli 100 vrk edestä (2500 
h). Voit tehdä omia tallennuskansioita, joista löytyy esim. saman 
sarjan kaikki jaksot.

Palvelun videovuokraamo on kätevä: vuokraamosta vuokraat lef-
fat kätevästi netin kautta. Vuokraamossa on tuhansia elokuvia, uu-
simmat suosikkileffat sekä yli 100 kotimaista elokuvaa. Lisäksi pe-
rus TV-kanavien lisäksi saat yli 15 maksutonta lisäkanavaa, mm. Eu-
rosport, National Geographic, MTV Finland, CNN, BBC World News, 
Travel Channel sekä kuukausittain vaihtuva bonuskanava.

Katso mitä haluat
Elisa Viihteen ohjelmakirjastojen avulla saat kiinteällä kuukausimak-
sulla rajattomasti katsottavaa ja voit tilata palveluita vaikka kuukau-
deksi kerrallaan, ilman sitoutumista pitkiin sopimuksiin.

Mitä Elisa Viihde tarjoaa?
Elisa Viihteen oma Aitio-ohjelmakirjasto sisältää eniten kotimaisia 
elokuvia, ulkomaisia suosikkielokuvia sekä runsaasti laadukkaita 
TV-sarjoja ja lastenohjelmia. Mukana Elisa Viihteen alkuperäissar-
jat, kotimainen draama Downshiftaajat sekä maailman hauskimman 
miehen oma sarja Ismo.

HBO Nordic on laatusarjojen ystävän ohjelmakirjasto, josta löydät 
suositut sarjat kuten Game of Thrones, Vikings ja Girls. Voit nyt myös 

Oletko matkalla ja suosikkiohjelmasi alkaa juuri televisiosta? Ei hätää, 
mobiililaitteeseen ladattu sovellus antaa mahdollisuuden katsoa oh-
jelmasi ja matkakin sujuu joutuisammin. Tai jos katsominen ei onnistu 
mobiilistikaan, tallenna ohjelmasi verkkopalvelun kovalevylle.

Kaikki mitä viihtymiseen tarvitset 

yhden napin takana
katsoa Netflixin elokuvia ja sarjoja (kuten House of Cards, Narcos ja 
Orange Is The New Black) Elisa Viihteen kautta, omasta televisios-
tasi. Lapsiakaan ei ole unohdettu: SF Kids -ohjelmakirjasto tarjoaa 
yli tuhat jaksoa lasten suosikkihahmoja, kuten Pipsa Possu, Anniina 
Ballerina, Postimies Pate, Pingu ja Palomies Sami.

Ja jos haluat tilata maksukanavia, löydät Elisa Viihteen valikoi-
masta varmasti haluamasi kanavapaketin.

Nettivuokraamossa maksat vain katsomistasi sisällöistä
Elisa Viihteen nettivuokraamo on kätevä tapa katsoa leffoja, sarjoja 
ja urheilua tietokoneella ja Android-tabletilla. Palveluun rekisteröi-
tyminen on maksutonta ja leffavuokraus maksaa huokeimmillaan 
yhden euron. Ota nettivuokraamo maksutta käyttöön osoitteessa: 
elisa.fi /vuokraamo.

Katso suosikkiohjelmiasi koska tahansa ja missä tahansa. Hanki 
Elisa Viihde jatkuvasti mobiilikäyttöösi alkaen 6,90 €/kk.

Tiesitkö?
Jos kiinteistössä on Elisan 
valokuituyhteys ja Taloyh-
tiölaajakaista, Elisa Viih-
de -palvelun voi hankkia 
normaalia edullisemmin, 
samoin kuin kiinteän laaja-
kaistan lisänopeudet.
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Teksti: Lotta Laxen   Kuvat: Fortum

Kysyimme ja kuuntelimme asiakkaitamme. Erilaiset asiakkaat 
toivovat kaukolämmöltä erilaisia asioita. Millaiset asiat vai-
kuttavat sinun valintaasi, kun valitset sopivaa kaukolämpö-

tuotetta? Ekologisuus, kustannusvastaavuus vai vakaus? Uudistu-
neesta tuotevalikoimastamme sinun on helpompi löytää juuri oikea 
tuote vastaamaan taloyhtiön lämmönkäyttöä.

Suosittelemme taloyhtiöille uutta Fortum Vakaalämpöä 
Tämä lämpötuote helpottaa taloyhtiön kustannusten ennakointia 
ja hallintaa. Vakaa hinta antaa sujuvuutta budjetointiin ja säästää 
kustannusyllätyksiltä esimerkiksi poikkeuksellisen kylmänä talvena.

Asiakkaanamme saat päättää
Voit tehdä valinnan neljästä erilaisesta lämpötuotteesta taloyhtiösi 
tarpeiden mukaan. Valitsetpa minkä tuotteen tahansa, voit olla var-
ma, että saat kaukolämpöä aina luotettavasti ja edulliseen hintaan.
Kaikkien kaukolämpötuotteiden sopimukset ovat voimassa toistai-
seksi. Voit halutessasi vaihtaa tuotetta kerran kalenterivuodessa.

Fortum Vakaalämpö tuo 

tasaisuutta ja ennakoitavuutta 
lämmityskustannuksiin

Vakaana pysyvät lämmityskustannukset helpottavat 
budjetointia ja säästävät kustannusyllätyksiltä. Siksi 
Fortum Vakaalämpö on mainio valinta kaukolämmi-
tetyille taloyhtiölle.

”Lämmitys on merkittävä kustannus-
erä taloyhtiöille. Fortum Vakaalämpö 

-tuote tuo taloyhtiön kustannuksiin va-
kautta. Se oli myös kokonaisvaltaisesti 

edullisin lämpötuote isännöimistäni 
taloyhtiöistä kymmenelle.”

Isännöitsijä Juha Hänninen, 
Karjalan Tilipalvelu Joensuu

Vertaile ja valitse tarpeidesi mukaan

www.fortum.fi /lampovalinta 
Tarjoamme kaukolämpöä Espoossa, Kau-

niaisissa ja Kirkkonummella, Joensuussa, 
Järvenpäässä ja Tuusulassa.
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Teksti: Monica Mäkelä  kuvat: NIBE

Aktiiviset asukkaat
Taloyhtiön kunniaksi on luettava aktiiviset asukkaat. Yhdessä osakkeissa 
asuvat (lähes kaikki asunnot ovat omistusasuntoja) kantavat huolta yh-
teisestä omaisuudestaan. Yhdessä talossa on vaihdettu ikkunat, toisessa 
asiaa mietitään. Kaikki talot on maalattu viimeisen 10 vuoden aikana, 
tasakatot vaihdettiin harjakattoihin vajaat kymmenen vuotta sitten ja 
yläpohjaan on lisätty eristemäärää. Mietinnässä on autokatosten ja osas-
sa taloissa ikkunoiden uusiminen. Hyvin usein aloite remontointiin on 
tullut asukkailta. Lämmitystaparemontin vaihtoon aloite tuli kuitenkin 
isännöitsijältä, jolla oli hyvät kokemukset maalämpöön siirtymisestä ai-
kaisemman kohteen saralta. Toinen syy oli raha: sitä asunto-osakeyh-
tiö tarvitsi. Maalämpöön siirtyivät kolme rivitaloasunto-osakeyhtiötä, 
yhteensä 15 asuntoa. Öljylämmitteiset talot rakennettiin 1970-luvulla.

Taivaan tuuliin vai kassaan?
Loppujen lopuksi taloyhtiöiden hallitukset oli helppo taivuttaa maaläm-
mön kannalle. Isännöitsijä oli puheenvuorossaan kysynyt halutaanko 
eurot laittaa piipusta taivaan tuuliin vai kassaan. Hallituksen hyväk-
syttyä päätöksen vaihtaa lämmitystapaa, asia esiteltiin asukkaille. So-
raääniä esitettiin odotusten mukaan johtuen maalämpöjärjestelmän 
korkeasta hankintahinnasta. Mutta, kun laitteiston asentajan tekemä 
talouslaskelma maalämmön tarvitsemasta sähköntarpeesta avattiin 
asukkaille, ei vastustajia enää löytynyt. Laskelman ydin oli se, että ennen 
taivaisiin puhalletuilla euroilla maksetaan maalämpöjärjestelmää pois.

Järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2013 ja se on toiminut nyt 
kaksi tilikautta. Lämmityskulut ovat laskeneet kolmannekseen en-
tisestä. Osakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun maalämpöjärjestelmää 
on saatu maksettua pois – ehkä jopa nopeammin kuin on suunnitel-
tu. Yhtiövastiketta ei korotettu maalämpöjärjestelmään siirtymisen 
vuoksi. Laskennallinen hankinnan kuoletusaika on 10 v., mutta par-
haimmassa tapauksessa maksut on hoidettu 7 vuoden kuluttua läm-
mitysjärjestelmään siirtymisestä. Isännöitsijä Petri Koivisto totesi, 
että nyt on asunto-osakeyhtiön kassaan jäänyt ensimmäistä kertaa 
rahaa hänen isännöintsijäaikanaan.

Tasainen lämpö
Nämä kolme rivitaloa sijaitsevat rivissä. Keskimmäisessä talossa on 
tekninen tila, johon maalämpöpumppu asennettiin. Pihaan kaivet-
tiin kolme lämpökaivoa 20 metrin välein. Kaivot ovat 214 metriä 
syvät. Jakokaivo yhdistää lämmönkeruukaivot, joista putkisto vie-
dään sisään maalämpöpumpulle. Ne saatiin porattua siististi ja piha 
on palautunut entiselleen.

Petri Koivisto kertoi tasaisen lämmön saamisen joka huoneistoon 
askarruttaneen. Keskimmäisessä talossa sijaitsevasta teknisestä ta-
losta on kuitenkin matkaa äärimmäisinä oleviin asuntoihin. Huoli 
on ollut turha – lämpöä on riittänyt kaikkiin asuntoihin. Lähimpä-

nä maalämpöpumppua olevissa asunnoissa lämpötilan säätö on pie-
nempi kuin kauempana linjassa olevan asunnon.

Maalämpöjärjestelmä liitettiin vanhaan vesikiertoiseen patte-
rilämmitysjärjestelmään. Pattereiden termostaatit uusittiin asen-
nuksen yhteydessä. Asuntojen lämpötila säädetään edelleen huo-
nekohtaisesti.

Maalämpöjärjestelmän asennus
Kun hanketta aloitettiin, kunnalta piti hakea toimenpidelupa. Lu-
papäätöksen jälkeen järjestelmän asennuksen suoritti LVI-Energia-
keskus Aro Nakkilasta. Heidän tarjouksensa oli halvin kolmesta hal-
litukselle esitetystä. Asennuksen lisäksi LVI-Energiakeskus Aro käy 
paikalla, jos maalämpöpumppua pitää säätää tai huoltaa. Suodattimet 
on tähän mennessä vaihdettu. Kokonaisuudessaan remontti kesti vii-
kon verran. Pari päivää meni kaivojen porauksessa, loppuviikko kyt-
kennöissä ja säädöissä. Ilman lämpöä ei juurikaan jouduttu olemaan 
– yhden päivän aikana saatiin uusi lämpö pattereihin.

NIBE F1345 + NIBE VPB
NIBE F1345 -kiinteistölämpöpumppu hoitaa lämmityksen. Maaläm-
pöpumppu sopii erinomaisesti paljon lämpöä vaativiin rakennuksiin. 
Lämmin käyttövesi varataan NIBE VPB-varaajaan. Riittävän iso va-
raaja takaa, ettei lämmin vesi lopu kesken.

Lämpöpumppu on helppokäyttöinen. Värinäytöltä näkee selkeästi 
järjestelmän kaikki arvot. Lämpöpumppuun hankittiin myös lisätar-
vikkeena etävalvonta. Kännykkäverkkoa käyttävä SMS40 etävalvonta 
-tarvikkeen kautta huoltomies voi seurata lämpöpumppujärjestelmän 
toimintaa. Tarvittaessa etävalvonta lähettää huoltomiehelle hälytyk-
sen ja hän näkee heti viestissä, mitä laite kaipaa.

Lämpöpumpussa on myös internetin kautta käytettävä NIBE Up-
link etävalvonta -toiminto. Myös NIBE Uplink -palvelulla voi seurata 
lämpöpumpun toimintaa ja vastaanottaa mahdollisia hälytyksiä mis-
sä vain. Uplink -toimintoa voi käyttää kaikilla internetissä toimivilla 
laitteilla kuten tietokone, tabletti, kännykkä.

NIBE lämpöpumpuille annetaan kolmen vuoden tehdastakuun 
lisäksi 6 vuoden NIBETURVA. NIBETURVA lisävakuutusta voi jat-
kaa kuudennen vuoden jälkeen vuosi kerralla 10 vuoteen asti lisä-
maksua vastaan.

Kohteen asukkaiden aktiivisuudesta kertoo, että joka kuukausi 
eräs asukas käy merkitsemässä ruutupaperille nykyisen kulutuksen. 
Vihkosta löytyy lukemat muutaman vuoden taakse.

Vanhan lämmitysjärjestelmän 
hyödyntäminen pudotti lämmityskulut

Muutoksia on vaikea hyväksyä – varsinkin, jos 
muutokseen liittyy kustannuksia.  Ei tahdota 
nähdä kunnolla kustannusten taakse. Näin ei 
onneksi ollut Nakkilassa, Satakunnassa, kun 
rivitaloasunto-osakeyhtiössä lähdettiin miet-
timään lämmityslaskun pienentämistä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lisätietoa: www.nibe.fi tai 09-274 6970
Yhteydenotto: www.omataloyhtio.fi/yhteydenotto/?yh=183
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Teksti ja kuvat: Rakentaja.fi

Kiinteissä laitteissa on omat etunsa, mutta toisaalta siirrettävä 
laite kulkee mukana tarvittavaan tilaan ja talvikauden ajaksi 
se on helppo säilöä varastoon. Käyttötarve ja -kohde on syytä 

huomioida laitetta hankittaessa. 
Seuraavassa selvitellään vaihtoehtoja ja niiden toimintaperiaat-

teita.

Ilmanviilennin
Ilmanviilennin on laite joka ei varsinaisesti viilennä ilmaa, vaan toi-
mii pikemminkin puhaltimena propellituulettimen tapaan. Ilmanvii-
lennin ei siis sisällä kylmäainetta. Ilmanviilentimissä on kuitenkin 
usein säiliö, johon voi laittaa kylmää vettä tai vaikkapa jäätä. Tällöin 
ilma viilenee jonkin verran, mutta samalla kosteus huonetilassa kas-
vaa. Huonetilan turhaa ja liiallista kosteuttamista on vältettävä. Si-
säilman liiallinen kosteus vaikuttaa asuinmukavuuteen sekä aiheut-
taa vahinkoa rakenteisiin. Useimpien laitteiden käyttöohjeissa on 
maininta, että veden ja jään avulla tehtävää viilennystä ei suositella 
Suomen oloissa.

Erillinen ilmastointilaite
Ilmastointilaite voi olla kiinteä tai siirrettävä. Laitteet ovat perustoi-
minnaltaan vastaavia. Ne eroavat toisistaan siten että kiinteä laite 
asennetaan joko seinään tai kattoon, ja sen poistoilman voidaan oh-
jata helpommin suoraan läpiviennin kautta ulos. Sekä kiinteä- että 
siirrettävä ilmastointilaite voi myös olla kaksiosainen, jolloin siihen 
kuuluu myös erillinen ulkoyksikkö. Näiden kiinteä asentaminen ta-
loyhtiöön on mutkikkaampaa ja aina luvanvaraista. Ulko- ja sisäyk-
sikön välillä liikkuu kylmäaine, mutta ei ilmavirta. Laitteessa ei si-
ten ole kuumenevaa poistoputkea, eikä se puhalla ilmaa ulos ja vedä 
muualta lämmintä ilmaa huoneistoon. Tehokkain viilennys saadaan 
aikaan juuri kaksiosaisella ilmastointilaitteella. 

Ilmastointilaitteen toiminta perustuu sen sisällä olevaan kylmä-
aineeseen. Laite imee huoneilmaa ja palauttaa viilentynyttä ilmaa 

Huoneiston viilennys 
kesähelteillä

Helteinen kesä nostaa kiinnostusta erilaisiin tapoihin 
viilentää huoneistoa. Helpoin tapa on hankkia laite, 
joka viilentää huoneilmaa. Avuksi on tarjolla monen-
laisia laitteita ja laitetyypeittäin löytyy eroja. 

takaisin huonetilaan. Prosessissa syntyvä lämmin ilma johdetaan 
ulos poistoputken kautta. Jos kyseessä on siirrettävä laite, tämä 
ilma pitää johtaa pois huoneistosta esimerkiksi ikkunan tai poisto-
venttiilin kautta. Poistoputken pituus vaikuttaa viilennyksen tehok-
kuuteen. Mitä pidempi putki, sitä enemmän lämpöenergiaa palau-
tuu huonetilaan. Siirrettävät ilmastointilaitteet eivät vaadi kiinteää 
asennusta, vaan laitteen voi kiinnittää paikalleen keväällä ja siirtää 
varastoon talveksi.

Ilmastointilaitteet toimivat myös kosteudenpoistajina. Viilennys-
prosessissa kondensoituu vettä, joka varastoituu laitteen säiliöön. 
Laitteen toiminta loppuu, kun säiliö täyttyy. Laite ei siis välttämät-
tä toimi esimerkiksi koko yötä, ellei säiliön tyhjennyksestä huoleh-
dita. Säiliön täyttymisnopeuteen vaikuttaa ilman kuumuus ja sitä 
kautta sen sisältämä absoluuttisen kosteuden määrä sekä luonnol-
lisesti myös laitteen säiliön koko. Ilmastointilaitteen säiliössä voi 
olla myös poistoputki kerääntyneelle vedelle. Jos laite voidaan si-
joittaa lattiakaivon lähelle, ei sitä tarvitse esimerkiksi yöllä nousta 
tyhjentämään. 

Ilmalämpöpumppu
Ilmalämpöpumppu on tarkoitettu ensisijaisesti lämmityksen tehosta-
miseen, mutta sitä voidaan käyttää myös asunnon jäähdyttämiseen. 
Jäähdytyksen osalta se toimii kuten ulkoyksiköllä varustettu ilmas-
tointilaite, joten ominaisuudet vastaavat edellä mainittuja

Huomioitavia ominaisuuksia
Olipa hankittava laite mikä tahansa edellä mainituista kannattaa 
huomiota kiinnittää laitteen energiankulutuksen sekä melutasoon. 
Nämä voivat vaihdella merkittävästi eri laitteiden välillä. Luonnolli-
seesti eri laitteiden jäähdytystehoissa on eroja joten on syytä miet-
tiä minkä kokoista tilaa on tarkoitus viilentää. Viilennysprosessissa 
kosteutta kondensoivien laitteiden yhteydessä säiliön kokoon kan-
nattaa kiinnittää huomiota ja selvittää, onko laitteessa poistoputki.
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Teksti: Suvi Moisio   Kuvat: IVT

Jätä yhteydenottopyyntö

 www.omataloyhtio.fi/yhteydenotto tai www.ivt.fi

10–30 % edullisempaa uusiutuvaa energiaa  
ilman omaa investointia
St1 ja IVT tuovat yhteistyössä markkinoille elinkaariperusteisen 
kiinteistöjen maalämmitysratkaisun. Uudessa St1 Lähilämpö -kon-
septissa St1 tekee investoinnin asiakkaan puolesta ja asennetun jär-
jestelmän tuottamat säästöt hoitavat investoinnin takaisinmaksun. 
Lämmityskustannukset pienenevät heti asennuksesta alkaen 10–30 
% ja säästöjen katettua investoinnin ne laskevat alkutasosta jopa 70 
%. Asiakas saa maalämpölaitteiston itselleen veloituksetta 5–15 vuo-
den käytön jälkeen, kun sen tuottamat säästöt ovat kattaneet inves-
toinnin. Ratkaisu on suunniteltu esimerkiksi niille, jotka eivät halua 
ottaa lainaa lämmitysjärjestelmän päivitykseen tai maksaa erikseen 
järjestelmän ylläpidosta. Myös energiankulutukseen perustuva so-
pimus on mahdollinen.

Riskitön tapa siirtyä maalämpöön
”St1 Lähienergian uusiutuviin energialähteisiin – kuten maaläm-
pöön – perustuvien lämpölaitosten kokoluokka on 5–500 kW. Lai-
tokset toimitetaan avaimet käteen -periaatteella. Yhteistyössä IVT 
Lämpöcenterien kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaille huoletto-
man lämmitysratkaisun, joka perustuu omaan suunnitteluun, IVT:n 
laadukkaisiin lämpöpumppuihin, asiantuntevaan asennukseen ja 
ylläpitoon. IVT:n asiantuntijat hallitsevat sekä kotitalouksien että 
isompien kiinteistöjen lämpölaitosten rakentamisen”, kertoo St1 
Lähienergia -liiketoiminnan vetäjä, toimitusjohtaja Kristian Savela.

Laajaa kokemusta ja tietämystä maalämpöjärjestelmistä
”Suurin osa maalämpöprojekteistamme liittyy kaukolämmön muut-
tamiseen maalämmöksi”, kertoo Termotekniikan toimialajohtaja Mi-
kael Less Robert Bosch Oy:ltä. Boschin omistama IVT on kansainvä-
lisesti johtava maalämpöpumppujen kehittäjä ja valmistaja. Lessin 

mukaan laadukkaasti toteutettujen maalämpöratkaisuiden valtti-
kortti on energiatehokkuus. ”IVT:n lämpöpumpuilla lämmitysvesi 
voidaan lämmittää 68 asteeseen kompressorilla. Hyvä hyötysuh-
de tekee maalämmöstä järki-investoinnin. Lämpöpumppu tuottaa 
energiaa 3–4 kertaa sen määrän, mitä pumpun toiminta kuluttaa. 
Jo vuodesta 1974 alkaen kiinteistölämpöpumppujen parissa toimi-
neena yrityksenä olemme pitkäjänteinen kumppani, jolta tukea on 
varmasti saatavilla vielä seuraavillakin vuosikymmenillä”, Less lupaa.

Lähilämpö pähkinänkuoressa:
• Lähes päästötön lämmitysratkaisu, joka tuotetaan tuulivoimalla 

ja maalämmöllä.
• Investoinnin maalämpöön tekee St1 ja investointi maksetaan ta-

kaisin maalämpöjärjestelmästä kertyneillä säästöillä.
• Säästöjä kertyy heti asennuksen jälkeen 10–30% ja takaisinmak-

sun jälkeen jopa 70 %.
• Maalämpöjärjestelmä maksaa itsensä takaisin noin 5–15 vuodes-

sa.
• Myös energiankulutukseen perustuva sopimus on mahdollinen.

Kohteeseesi soveltuva maalämpöjärjestelmä
Ympäristöystävällinen ja tehokas IVT-lämpöpumppu tarjoaa energia-
tehokkaan ja edullisen tavan tuottaa lämmitysenergiaa koko kiinteis-
tön tarpeisiin. IVT Lämpöcenterin asiantuntija toteuttaa kiinteistöösi 
juuri oikeanlaisen ja tarpeita vastaavan lämmitysjärjestelmän aina 
suunnittelusta laitteistoon asti.

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan koetaan talo-
yhtiöissä usein haastavaksi prosessiksi, vaikka 
kiinnostusta edullisemman uusiutuvan energian 
käyttöön löytyisikin. Myös lämmitysjärjestelmiin 
investointi ja ylläpito tiedetään vievän resursseja,  
joille olisi tärkeämpääkin käyttöä. Tähän on nyt 
tarjolla uudenlainen ratkaisu, jossa vaihto uusiu-
tuvaan energiaan tuottaa asiakkaalle positiivista 
kassavirtaa ja huoletonta lämmitysenergiaa.

Lämpöpumppuratkaisu 

helposti käyttöön
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Teksti: Sari Myllykoski  kuvat: Jarno Kylmänen

Kaikki yksityisalojen 18–67-vuotiaat työntekijät kuuluu eläke-
vakuuttaa, jos palkka on yli 57,51 euroa kuukaudessa (vuonna 
2016). Myös ulkomaalaiset työntekijät pitää vakuuttaa pää-

sääntöisesti samoin kuin suomalaiset. Työeläkemaksu takaa palk-
kaamallesi työntekijälle eläketurvan.

Sekä vakituisten että tilapäisten työntekijöiden TyEL-vakuutuk-
set hoidat helposti Eterassa.

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

Kun taloyhtiö palkkaa työntekijän tilapäisesti
Silloin tällöin työntekijöitä palkkaava taloyhtiö on tilapäinen työn-
antaja, jos kaksi ehtoa täyttyy: sillä ei ole säännöllisesti työntekijöitä 
eikä se maksa puolen vuoden aikana palkkoja yhteensä yli   8 238 euroa.

Tällöin riittää, että taloyhtiö tekee TyEL-palkkailmoituksen ja 
maksaa TyEL-maksun. Palkanmaksun yhteydessä sen pitää myös pi-
dättää työntekijän palkasta tämän osuus TyEL-vakuutusmaksusta. 
TyEL-palkkailmoitukset ja -maksut tulee hoitaa viimeistään palkan-
maksua seuraavan kuukauden 20. päivänä.

TyEL-asiat taloyhtiö saa kuntoon helposti Eteran verkkosivuilla 
täyttämällä tilapäisen työnantajan palkkailmoituksen ja maksamalla 
TyEL-maksun. Eteran verkkosivujen osoite on etera.fi.

Milloin taloyhtiö tarvitsee TyEL-vakuutussopimuksen?
Monilla taloyhtiöillä on palkkalistoillaan talonmiehiä tai siivoojia. 
Jos taloyhtiö työllistää säännöllisesti työntekijöitä, on taloyhtiö so-
pimustyönantaja ja tarvitsee TyEL-vakuutussopimuksen. Sopimus-

Taloyhtiön työntekijöille 
TyEL-vakuutukset helposti Eterassa

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

Eteran asiakaspalvelu neuvoo arkisin

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

Pähkinänkuoressa
TyEL-maksu vuonna 2016
Kaikki palkkatyö vakuutetaan, myös lyhytaikainen. TyEL-mak-
sua ei kuitenkaan tarvitse maksaa kuukaudessa alle 57,51 euron 
jäävästä ansiosta.
Tilapäinen työnantaja 25,1 prosenttia
• ei säännöllisesti työntekijöitä tai
• palkkasumma alle   8 238 euroa/6 kk
Sopimustyönantaja 24,6 prosenttia
• työllistää säännöllisesti työntekijöitä tai
• palkkasumma yli   8 238 euroa/6 kk

Työntekijän osuus TyEL-maksusta (sisältyy kokonaismaksuun)
Työnantaja pidättää työntekijän osuuden bruttopalkasta ja 

maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun Eteraan.
• 18–53-vuotiaat 5,70 prosenttia
• 53 vuotta täyttäneet 7,20 prosenttia

Muut työnantajamaksut löydät osoitteesta etera.fi/prosentit.

työnantaja se on myös silloin, jos sen työntekijöille maksamat palkat 
ovat puolen vuoden aikana yli   8 238 euroa (vuoden 2016 tasossa).

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

Sopimusasiakkaana taloyhtiö kartuttaa itselleen rahastoa ja asia-
kashyvitystä, jotka alentavat vakuutusmaksuja. Myös TyEL-vakuu-
tusmaksu on hieman pienempi. Vakuutussopimuksen voi tehdä, vaik-
ka sopimustyönantajan ehdot eivät täyttyisikään. Näin taloyhtiö voi 
hyödyntää sopimusasiakkuuden edut.

Vakuutustarpeen voi helposti kartoittaa Eteran verkkosivuilla 
osoitteessa etera.fi. Samassa osoitteessa voi tehdä TyEL-hakemuksen.

Muista myös muut työnantajan velvollisuudet
Työeläkevakuutusmaksun lisäksi työnantajan lakisääteisiä maksuja 
ovat verohallinnolle maksettava sosiaaliturvamaksu (sairausvakuu-
tusmaksu), työttömyysvakuutusrahastolle maksettava työttömyys-
vakuutusmaksu sekä tapaturmavakuutusyhtiölle maksettava tapa-
turma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

Ne määräytyvät työntekijän veron ennakonpidätyksen alaisen 
palkan mukaan. Lisätietoa työnantajan maksuista löydät osoittees-
ta etera.fi/prosentit.

Hyödyllisiä osoitteita
• Hoida TyEL-vakuutusasiat vaivatta verkossa – etera.fi
• Arvioi palkkakustannukset Eteran palkkalaskurilla – 

etera.fi/laskurit
• Tarkista ajantasaiset työeläke- ja sosiaalivakuutuspro-

sentit – etera.fi/prosentit
• Selvitä vakuutustarpeesi – etera.fi/vakuutuskartoitus
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: Keittiön välitilan lasi
Onko keittiön välitilan lasille jotain vaatimuksia, karkaisu tms.? 

Käytetäänkö laminoitua lasia välitilassa? Onko tähän olemassa jo-
tain ohjetta tai vaatimusta?

: Keittiön välitilassa ei niinkään ole lasin suhteen mitään vaa-
timuksia, mutta esimerkiksi keittiösuunnittelijat suosivat kar-

kaistua lasia. Lasiliikettä haastatellessani sanoivat, että mennään 
tilanteen mukaan. Karkaistun lasin toimitusaika on yleensä se kyn-
nyskysymys eli jos lasi halutaan heti, niin silloin pitää tyytyä taval-
liseen lasiin. Karkaistu lasi kestää lämmönvaihtelua, joten jos alla 
oleva seinä lämpenee, niin tavallinen lasi ei sitä lämmönvaihtelua 
kestä. Jos välitila on pitkä, niin silloin lasi on karkaistua. Pääsään-
töisesti siis karkaistu lasi on se paras vaihtoehto. Laminoitua lasia 
ei käytetä välitilassa.

: Suomen paras sisustussuunnittelija?
Kuka mahtaa olla nykyään Suomen paras sisustussuunnittelija? 

Entä minkälainen on hinnoittelu kokonaisvaltaiselle sisustussuun-
nitelmalle?

: Suomen paras sisustussuunnittelija riippuu paljon tiedusteli-
jasta. Valitettavasti suunnittelijoille kun ei ole järjestetty mitään 

kilpailua, josta selviäisi se kaikkein parhain. Sinulle paras suunnit-
telija on sellainen, jonka kanssa kemiat pelaavat, sillä silloin suun-
nitteluprosessi on vaivatonta ja luottamussuhde asiakkaan ja suun-
nittelijan välillä pääsee kehittymään. Suunnittelun hinnoittelu taas 
riippuu paljon paikkakunnasta, suunnittelijan koulutuksesta sekä 
kertyneistä työvuosista eli ammattitaidosta.

: Riitelevät sävyt
Mielestäni kylpyhuoneessa vaalean harmaat seinälaatat ja lämpi-

män ruskeat lattialaatat riitelevät pahasti. Mitä sanoo ammattilainen?

: Jos seinälaatat ovat kylmän harmaat ja lattia lämpimän ruskea, 
niin näkemättä tilaa, sanoisin, että olet varmasti oikeassa. Har-

maa ja ruskea eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti ole huono yhdistel-
mä, pitää vain valita oikeat sävyt.

: Sisäkaton maalaus
Levyrakenteinen ruiskumaalattu/-rapattu sisäkatto on maalatta-

va lasitiiliseinän poistamisen jälkeen. Millainen menetelmä ja maa-
li/tasoite on valittava? Katossa on muuallakin jälkiä mm. verhoko-
telon poiston jälkeen. Onko katto paikkamaalattavissa vai onko se 
maalattava kokonaan?

: Tuo röpelökaton vedensietokyky pitäisi testata ensin eli sumu-
tepullolla pieni suihkaus ja testi, että pehmeneekö pinta. Uudem-

missa kohteissa tuo materiaali kestää jo vettä, mutta vanhemmissa 
ei ja se vaikuttaa maalin valintaan. Jos katto ei kestä vettä, niin on 
valittava Tixomatt Tikkurilalta, joka on liuotinohenteinen maali. Tuo 
röpöisyyden korjaus on kyllä sitten ihan oma lukunsa, jos katon ha-
luaa säilyttää röpelöisenä. Jos pinnasta haluaa sileän, niin kostut-
tamalla katon ja metallilastalla raaputtamalla saa tuon röpöpinnan 
pois. Sitten tarvittaessa tasoitetta ja pintamaali viimeiseksi. Paikka-
maalausta en kyllä suosittele oikein missään kohtaa, sillä uusi maa-
lipinta erottuu vanhasta aina!

Sisustusaiheisia kysymyksiä otetaan vastaan kolme viikossa aina maanan-
taista lähtien. Kysymyksiin vastataan pääsääntöisesti viikon kuluessa.

Kysy sisustamisesta

Sisustusaiheisiin kysymyksiin vastaa 
tv:stä tuttu sisustussuunnittelija Eeva 
Hauta-Heikkilä Sisustussuunnittelu 
E-Designista.

Jätä sisustusaiheinen kysymys 
osoitteessa www.omataloyhtio.fi/
vastauspalvelu

: Maalin kellertymistaipumus
Kuinka sisäseinämaalien kellertymis- tai värjääntymistaipumus-

ta ajan myötä mitataan? Minkälainen mitta-asteikko on käytössä?

: Mitään mitta-asteikkoa ei valitettavasti ole käytössä. Ajan myö-
tä maalipinta tummuu aina, osittain auringon takia ja osittain 

lian ja pinttymien vuoksi. Jo pelkkä maalipintojen pesu kirkastaa 
maalisävyä jossain määrin.
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Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy Ab

Julkisivukorjauksen ei tulisi olla pelkästään ulkokuoren esteet-
tinen korjaus, vaan myös rakennusfysikaalisesti toimiva ja pit-
käikäinen kokonaisratkaisu. Ojankosken mukaan korjausta 

suunniteltaessa tulisi arvioida ennen kaikkea uuden rakenteen elin-
kaari ja sen aikana rakenteelle kohdistuvat kunnostustarpeet, sekä 
mahdollinen arvon aleneminen. Mikäli korjausratkaisuksi valitaan 
pelkästään hinnan perusteella halvin vaihtoehto, voi se loppupeleis-
sä muodostua em. tekijät huomioiden kiinteistön- tai osakkeenomis-
tajallekin odotettua paljon kalliimmaksi – etenkin, jos huomioidaan 
korjausta varten otetun lainan takaisinmaksuaika.

Rakennuksen tekninen arvo tulisi ymmärtää
Korjausratkaisun valinta tulisi aloittaa teknisen arvon pitkäaikais-
tarkastelulla. Rakennuksen teknisellä arvolla mitataan arvoa, joka 
saadaan, kun rakennuksen uudisarvosta vähennetään rakennuksen 
iän, käytön, kulumisen ja käyttökelpoisuuden alenemisesta johtuva 
arvo. Kiinteistön tekniseen arvoon vaikuttaa olennaisesti rakennuk-
sen kunto sekä toisaalta suoritetut huolto- ja korjaustoimenpiteet. 
Esimerkiksi asuinkerrostalossa tekninen arvo tulisi pitää 60–70% 
yläpuolella. Teknisen arvon ylläpitämiseksi halutulla tasolla joudu-
taan useinmiten tekemään erilaisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä. 
Näistä toimenpiteistä aiheutunut korjausvelka tulisi kuitenkin pys-
tyä maksamaan pois ennen seuraavia isompia korjaustoimenpiteitä 
ja niihin tarvittavaa lainanottoa, jotta kustannuskertymä ei pääse 
kasvamaan liian suureksi. Kaaviokuvasta selviää, miksi kestävä ja vä-
hän huoltoa vaativa korjausratkaisu tulee pitkällä aikavälillä omista-
jalleen halvemmaksi kuin lyhytkestoinen, mutta halvempi ratkaisu.

Korjausvelka pidettävä kurissa
Korjauksia ei aina voida toteuttaa pelkästään tulorahoituksella, vaan 
joskus joudutaan ottamaan myös velkaa. Korjaustoiminnan kautta ei 
tulisi kuitenkaan velkaantua liikaa. Mitä suuremmaksi korjausvelka 
ajan kuluessa kasvaa, sen vaikeampaa on sen takaisin maksaminen. 
Koska velan lyhennys sisällytetään vuok-
riin, jokainen varmasti ymmärtää, että 
liikaa ei vuokriakaan voida korottaa. VAV 
Asunnot Oy:llä isojen korjausten, kuten 
julkisivukorjauksen lainan takaisinmak-
suaika on jopa 30 vuotta, joten korjatun 
rakenteen tulisi kestää ainakin tuon ajan, 
jotta uutta korjausvelkaa ei jouduttaisi 
ottamaan vanhan velan päälle. Muuten 
velan hoitaminen käy niin kiinteistön 
omistajalle kuin sen asukkaillekin entistä 
hankalammaksi. – En tiedä, miettivätkö 
yksityiset osakkeenomistajat riittävästi 
näitä asioita korjaustoimenpiteitä suun-
nitellessaan, mutta ammattimaisen kiin-
teistönomistajan on pakko ajatella asioita 
järkevästi ja nimenomaan pitkällä tähtäi-
mellä, toteaa Ojankoski. – Ei pidä myös-
kään unohtaa usein toistuvista korjaus-

toimenpiteistä asukkaille aiheutuvaa häiriötä, eli jos selvitään har-
vemmilla korjauksilla, on se kaikkien etu.

VAV Asuntojen julkisivuille 60 vuoden elinkaaritavoite
– Pitkä elinkaari ja huoltovapaus ovat VAV Asuntojen näkökulmasta 
katsottuna tärkeimpiä kriteereitä, joita tarkastellaan päätöksiä teh-
täessä. Esimerkiksi julkisivuille VAV on asettanut vähintään 60 vuo-
den elinkaaritavoitteen. Vantaan Kivistön alueella julkisivujen elin-
kaaritavoitteeksi on kaupungin taholta asetettu peräti 100 vuotta. 
Lyhyempiin elinkaaritavoitteisiin ei meillä ole kerta kaikkiaan varaa 
ja siksi emme ainakaan toistaiseksi ole valmiita esimerkiksi puura-
kentamiseen, toteaa Ojankoski. – Hankintahinta toki ratkaisee, mut-
ta ennen sitä tehdään laatupäätökset, eikä halvin materiaali saa olla 
yksinomaan määräävä tekijä hän jatkaa.

Kannattaako korjata vai rakennetaanko kokonaan uusi?
VAV Asuntojen vanhimmat kiinteistöt ovat vuodelta 1967 ja koko 
10 300 asuntoa käsittävän kiinteistökannan keski-ikä on noin 25 
vuotta. Huonokuntoisimpia taloja ovat vuosien 1967–74 välisenä 
aikana rakennetut betonielementtikerrostalot sekä puurunkoiset 
rivitalot. Julkisivukorjauksia VAV tekee kahdesta kolmeen vuosit-
tain, minkä lisäksi tehdään myös lukuisia linjasaneerauksia. Tyypilli-
siä vauriokorjauskohteita ovat erityisesti kylpyhuoneet ja vesikatot, 
mutta myös julkisivukorjauksien määrä on koko ajan lisääntymään 
päin. Kor jaus kohteiden osalta Ojankoski toi esille myös näkökulman, 
kannattaako rakennusta lähteä ylipäätään korjaamaan, vai tulisiko 
halvemmaksi purkaa vanha rakennus pois ja rakentaa tilalle täysin 
uusi talo. Tämä voisi olla usein kannattavampikin vaihtoehto, jos an-
nettaisiin mahdollisuus esimerkiksi tonttitehokkuuden kasvattami-
selle. Korjauskohteiden ohella myös uudiskohteissa tehdään ennen 
projektin liikkeelle lähtöä perusteellisen elinkaaritarkastelu. Tavoit-
teena rakennuskohteelle on aina mahdollisimman pitkä käyttöikä ja 
edulliset ylläpitokustannukset.

Elinkaaritaloudella 
keskeinen rooli kiinteistönpidossa 

Julkisivukorjaukset on tehtävä sekä aikaa että rasituksia kestäväksi – halpa ja 
lyhytkestoinen ratkaisu tulee usein omistajalleen kalliiksi, kuvaa VAV Asunnot 
Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski. VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin 
omistama yhtiö, joka rakennuttaa keskimäärin 200 valtion korkotuella tuettua 
vuokra-asuntoa vuosittain ja huolehtii myös niiden kunnossapidosta.

Rakennuksen teknisellä arvolla tarkoitetaan sitä arvoa, joka saadaan, kun rakennuksen uudishinnasta vähennetään ra-
kennuksen iän, käytön, kulumisen ja käyttökelpoisuuden alenemisesta johtuva arvon aleneminen. Kaavio selventää myös, 
miksi kestävä ja vähän huoltoa vaativa julkisivu on parempi valinta kuin lyhytikäinen ja usein huoltoa vaativa ratkaisu.
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Julkisivurakenteen pitkä elinkaari  
ja vähäinen huollontarve ovat  

avaintekijöitä kiinteistönpidossa

Pitkä elinkaari ja huoltovapaus ovat tärkeimpiä kriteereitä julkisivukorjauspää-
töksiä tehtäessä, kertoo VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Vantaan Pakkalanrinne 6 edustaa VAV Asuntojen 
hyvää ja kestävää nykyrakentamista.

Tampereen Ratinanrannan alueesta on sanottu, että se on niin arkkitehtuuril-
taan kuin materiaalivalinnoiltaankin parasta Tamperetta. Alue on saanut po-
sitiivista palautetta niin lehdistöltä kuin asukkailtakin ja se on hyvä esimerkki 
kestävällä periaatteella toteutetusta asuinalueesta. Alueen pääjulkisivumateri-
aalina on käytetty punatiiltä.
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Tiili – elinkaariedullinen korjausratkaisu
Kun tarkastellaan yleisesti Suomen olemassa olevaa rakennuskantaa, 
osoittaa se selkeästi, että tiili on yksi parhaiten kestävistä julkisivu-
materiaaleista, jollei kestävin. Tästä hyvänä esimerkkinä on esimer-
kiksi Helsingin vanha kaupunkikeskusta, jossa tiilitalojen ikä alkaa 
olla suureksi osaksi sadasta kahteensataan vuotta. Samaan aikaan kun 
julkisivumaalauksia tai rappauskorjauksia on jouduttu tekemään jo 
lukuisia kertoja elinkaaren aikana, ovat näiden vanhojen tiilitalojen 
julkisivut edelleenkin hyväkuntoisia ja kauniita. Tästä johtuen myös 
yhtiövastike tai vuokratasokin on tiilitaloissa pystytty pitämään pi-
dempään vakaana. Vaikka julkisivumateriaalien kestävyydestä on 
tehty moniakin tutkimuksia, puhuvat käytännön kokemukset kui-
tenkin omaa kieltään. Tiili ei välttämättä ole hankintahetkellä halvin 
julkisivuvaihtoehto, mutta sitä se on varmasti pitkällä aikavälillä. Toki 
tiilijulkisivuissakin on ollut vaurioita, mutta useimmiten ne johtuvat 
1960–80 luvulla tehdyistä vääräntyyppisistä rakenneratkaisuista.

Tiilellä aikaa kestävää arkkitehtuuria
Myös uudisrakentamisessa on alettu ajatella entistä enemmän raken-
nuksen kestävyyttä ja huoltovapautta. Toisaalta myös esteettisellä 
kestävyydellä on sekä yksittäisen rakennuksen kuin kaupunkikuvan-
kin kannalta katsottuna merkitystä. Mitä paremmin rakennus kestää 
aikaa ja sen tuomaa patinaa, sitä paremmin yksittäinen rakennus tai 
laajemmin tarkasteltuna myös kokonainen kaupunginosa säilyttää 
arvonsa. Esimerkiksi Helsingin Kalasatamaan rakennettavan uuden 
merellisen asuinalueen kaavoituksesta vastaavan arkkitehti Tuomas 
Hakalan mielestä tiili on materiaali, joka kestää nimenomaan esteet-
tisesti hyvin aikaa eli se vanhenee kauniisti. – Miksi julkisivu yleensä-
kään pitäisi rapata, jos kerran tiilellä saavutetaan kaunis ja vaativatkin 
olosuhteet kestävä julkisivu, toteaa Hakala. Sitä paitsi tiilten nykyi-
nen väri- ja pintavalikoima on paljon laajempi ja elävämpi kuin se oli 
esimerkiksi 1990-luvulla. Eläväpintaisia tiiliä on pystytty tekemään 
tarvittaessa myös laattoina, mikä on joissakin tilanteissa mahdollis-
tanut elementtitekniikan hyödyntämisen esimerkiksi sellaisissa ra-
kenteissa, joissa se rakenneteknisesti olisi paikalla muuraten vaikeaa.

Tiili – kosteus- ja ääniteknisesti turvallinen julkisivuratkaisu
Kestävien ja vähän huoltoa vaativien materiaalien ja rakenneratkai-
sujen käyttö lisää rakennuksen arvostusta, koska niiden tiedetään 
alentavan ylläpitokustannuksia ja yhtiövastiketta. Laadukkaasti to-
teutettu julkisivukorjaus nostaa lähes poikkeuksetta enemmän asun-
tojen arvoa kuin halvalla toteutettu vaihtoehto. Peruskorjauksessa 
on aina kyse myös kiinteistön arvon kohottamisesta. Juuri siksi uu-
deksi rakenneratkaisuksi ei pitäisi valita sellaista korjausvaihtoeh-
toa, jolla pidennetään julkisivun käyttöikää vain nimellisesti. Tällöin 
ongelman poistoa siirretään vain eteenpäin. Nykyaikainen leveällä 
ilmaraolla varustettu ja tiivislaastilla muurattu julkisivu on sekä kos-
teus- että ääniteknisesti korkeatasoinen ja samalla myös pitkäikäi-
nen julkisivuratkaisu.

Käytännön kokemukset 
puhuvat tiilen puolesta

Helsingin Kalasatamaan rakentuvan uuden merellisen asuinalueen kaavoituksesta 
vastaavan arkkitehdin Tuomas Hakalan mielestä tiili on sekä kestävä että vähän huol-
toa vaativa julkisivumateriaali, mutta ennen kaikkea se kaavoittajan näkökulmasta 
kestää hyvin aikaa eli vanhenee kauniisti. Näistä syistä johtuen tiili on valittu Kalasata-
man talojen yhdeksi päämateriaaleista. (Katso video Kalasatamasta http://wienerber-
ger.fi/ratkaisut/kalasataman-tiiliarkkitehtuuri-vetää-puoleensa)

Wienerberger –  
ratkaisujen tarjoajana niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa
– Wienerberger Oy Ab tarjoaa laadukkaiden tiilituotteiden ohella 
myös monenlaista rakennusteknistä konsultointia, kun on kysymys 
tiilellä rakentamisesta. Olipa kyseessä uudis- tai korjauskohde, löy-
tyy meiltä useimmiten ratkaisu niin julkisivu, katto- kuin maanka-
tekorjauksiinkin, kertoo Wienerbergerin rakennustekninen johtaja 
Juha Karilainen. – Olemme vuosien mittaan auttaneet niin suunnit-
telijoita kuin rakennuttajiakin sopivien teknisten ratkaisujen löytä-
misessä lukuisissa eri uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. Tänä 
päivänä esimerkiksi julkisivurakenteiden kosteudenhallinta on nous-
sut entistä tärkeämmäksi tekijäksi ja siihenkin meiltä löytyy erilaisia 
toteutusratkaisuja.

Helsingin keskustan vanhat tiilitalot ovat julkisivuiltaan edelleenkin varsin hyväkun-
toisia, vaikka 100 vuotta vanhoille julkisivuille ei ole tehty lainkaan peruskorjausta. 
Ne ovat säilyttäneet hyvin sekä esteettisen että rahallisen arvonsa. Kuva Töölöstä.
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Teksti: Juha Saarimäki   Kuva:  Jarno Kylmänen

Asunto-osakeyhtiölain (ASOYL) 6 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan 
taloyhtiön hallituksen tulee esittää kirjallinen selvitys tarpees-
ta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapi-

toon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa 
olennaisesti osakehuoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen 
tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

Taloyhtiön huomio pitkäjänteiseen kiinteistönhoitoon ja  
tulevien hankkeiden rahoitukseen
Asunto-osakeyhtiölain lainvalmisteluasiakirjojen mukaan säännök-
sen tarkoituksena on kiinnittää hallinnossa toimivien henkilöiden 
ja osakkeenomistajien huomiota pitkäjänteiseen kiinteistönhoidon 
tarpeeseen ja tulevien toimenpiteiden rahoituksen järjestämiseen.

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin (3.5.2016) mukaan 
runsaat 40 prosenttia taloyhtiöistä kerää varoja korjauksiin ennakol-
ta. Etukäteen kerättyjen varojen osuus ensisijaisena rahoitusmuoto-
na oli barometrin mukaan tänä keväänä noin neljänneksen luokkaa. 
Vastaajista 42 prosenttia ilmoitti yhtiössään yleensä varauduttavan 
etukäteen hankkeisiin varojen keräämisellä.

Lain tavoitteena on siis ohjata taloyhtiöiden toimintaa suunni-
telmallisempaan ja ennakoivampaan suuntaan. Moni asia voi hyö-
tyä tästä: yhtiön talous, kiinteistön yleinen kunto, vahingon vaaran 
ja vaurioiden minimoiminen, asunto-osakkeen kauppa ja kiinteistön 
arvo. Tällaisia selvityksiä ja kartoituksia kunnossapitotarpeista on 
aina voinut tehdä, mutta nyt se on pakollista.

Kunnossapitotarveselvityksellä voi olla myös tosiasialliset vaiku-
tukset vaikkapa osakkeenomistajan henkilökohtaisiin taloudellisiin 
ratkaisuihin, jos selviää esimerkiksi, että luvassa on tulevaisuudes-
sa isompi saneeraushanke. Uuden auton hankintaa saatetaan siirtää 
ison saneeraushankkeen edellä ja niin edelleen.

Päätöksentekomenettelystä  
kunnossapitotarveselvitykseen liittyen
Sellainen tilanne, jossa hallitus tuo yhtiökokoukseen kunnossapito-
tarveselvityksen ja jossa ensimmäistä kertaa otetaan kantaa johonkin 
sellaiseen korjaushankkeeseen, joka toteutetaan saman vuoden aika-
na, ei ole lain säännöksen hengen mukaista. Toisaalta, jos rahoitus 
on talousarviossa osoitettavissa tähän käyttöön, niin lain vastaisena 
asiaa ei voida pitää. Täytyy muistaa, että kunnossapitotarveselvitys 
on hallituksen selvitys, josta ei tarvitse päättää yhtiökokouksessa.

Kunnossapitotarveselvitystä käsiteltäessä yhtiökokouksessa pöy-
täkirjaan voidaan kirjata, että ”esitettiin hallituksen selvitys korja-
ustarpeista vuosille 2010-2014”. Pöytäkirjaan ei tarvitse laittaa liit-
teeksi selvitystä joskin suositeltavaa se on.

Askarruttavatko lakiasiat?

Juha Saarimäki, lakimies
Jurinet Lakipalvelut Oy, www.jurinet.fi

Asunto-osakeyhtiölain esitöiden mukaan kunnossapitotarvetta 
on selvitettävä hyvän kiinteistönhoitotavan mukaisesti ja tarvit-
taessa selvityksen tueksi voidaan hankkia asiantuntijalausunto tai 
tehdä kuntotarkastus. Tämä onkin perusteltua, jotta kunnossapito-
tarpeita koskevat ratkaisut voisivat perustua oikeisiin lähtötietoihin.

Kunnossapitotarveselvitys voi edistää  
turvallista asunto-osakkeen kauppaa
Asunto-osakeyhtiölaki sääntelee taloyhtiön toimintaa ja näin ollen 
myös kunnossapitotarveselvityksen sääntely liittyy taloyhtiön sisäi-
siin päätöksiin ja toimiin. Tarveselvityksellä voi olla kuitenkin merki-
tystä myös osakehuoneiston myyntitilanteissa. Ostaja voi saada sen 
kautta ensi käden tietoa kunnossapitotarpeista ja näin harkita osto-
päätöstä myös kunnossapidon tulevaisuusnäkökulma huomioiden.

Asuntokauppalain 20 luvun 20 §:n 3 kohdan mukaan kaupassa on 
taloudellinen virhe, jos asunnon omistamiseen tai käyttämiseen liit-
tyvät taloudelliset velvoitteet tai vastuut ovat asunnossa tai kiinteis-
tön muissa osissa kaupanteon jälkeen ilmenneen odottamattoman 
vian tai puutteen vuoksi osoittautuneet merkittävästi suuremmiksi 
kuin ostajalle on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Kunnossapitotarveselvitys voi poistaa edellä mainitun kaltaisen 
asuntokauppalain salaisen taloudellisen virheen mahdollisuuden.

Isännöitsijäntodistukseen on kirjattava tieto hallituksen laatimas-
ta kunnossapitotarveselvityksestä (ASOYL 7:27). Asunto-osakkeen 
kaupassa isännöitsijäntodistus hankitaan yleensä kiinteistönvälittä-
jän toimesta ja tätä kautta kunnossapitotarpeet seuraavalle 5 vuodel-
le tulevat myös huoneiston ostajan tietoisuuteen. Mikäli isännöitsi-
jäntodistuksessa ei ole mainittu tarveselvitystä vaikka sellainen on 
tehty, niin todistuksessa on tältä osin virhe.

Isännöitsijän todistuksen laatimisesta annetun KH-kortin (KH02-
00545) ohjeistuksen mukaan kunnossapitotarveselvitys on liitettävä 
isännöitsijäntodistukseen sen jälkeen kun se on yhtiökokouksessa 
esitetty. Selvityksestä tulee käydä ilmi kunnossapitotyöt, joilla voi 
olla lain tarkoittamalla tavalla olennaista vaikutusta esimerkiksi yh-
tiövastikkeeseen.

Taloyhtiö, jossa kunnossapitotarveselvitykseen on panostettu, 
kertoo osakehuoneiston ostajalle hyvin hoidetusta taloyhtiöstä, 
jossa yhteisestä varallisuudesta, kiinteistöstä rakennuksineen, pi-
detään hyvää huolta.

Taloyhtiön tietoisuus 

kunnossapitotarpeista 
ja sen merkityksestä

Vuonna 2010 voimaan tulleeseen asunto-osakeyhtiölakiin otettiin säännökset 
hallituksen velvollisuudesta esittää taloyhtiön yhtiökokoukselle kaksi erilaista 
selvitystä liittyen taloyhtiön korjauksiin. Yhtiökokouksissa tulee esittää selvitys 
sekä tulevista että tehdyistä korjauksista. Mielestäni mielenkiintoisempi ja talo-
yhtiötoiminnan kannalta uraauurtavampi on säännös ”tulevaisuusselvityksen” 
laatimisvelvollisuudesta.
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Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: Wise Group Finland Oy

Omataloyhtiö.fi Hankekoulu uudistuu ja saa uudet korjausra-
kentamisen asiantuntijat kouluttajikseen. Hankekoulua uu-
distetaan vastaamaan vielä entistä paremmin taloyhtiöiden 

tarpeita. Suuren ja pienemmänkin korjaushankkeen lähestyessä talo-
yhtiössä nouseviin lukemattomiin kysymyksiin ovat Hankekoulussa 
valmiina vastaamaan mm. Wise Group Finland Oy:n ammattilaiset.

Wise Group Finland Oy:n korjausrakentamisen toimialajohtaja 
Timo Palonkoski toteaa: ”Kun meille tarjoutui mahdollisuus olla muka-
na taloyhtiöiden korjaushankkeiden kehittämisessä ja Hankekoulujen 
kautta ajantasaisen tiedon jakamisessa, niin vastaus oli ehdottomasti 
kyllä. Taloyhtiöiden haasteet ovat kunnossapidon ja hankkeiden hal-
litun ohjauksen kannalta valtakunnallisia. Talonrakennusala kehittyy 
kovaa vauhtia ja lait sekä rakennusmääräykset uudistuvat. Lakien, 
asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden uudistuminen asettaa 
haasteita asiantuntijaorganisaatioille, mutta erityisesti myös taloyh-
tiöiden päättäjille. Tietoa on kyettävä jakamaan entistä konkreetti-
semmin taloyhtiöiden vaikuttajille ja Hankekoulu on oivallinen väli-
ne tiedon jakamiseen vuorovaikutuksessa taloyhtiöpäättäjien kanssa. 
Alalla on piintyneitä käsityksiä, joista on päästävä eroon yhteisvoimin. 
Esimerkiksi 10 % lisä- ja muutostyövarauksesta on tullut vakiintunut 
käytäntö, vaikka todellisuudessa huolellisella sekä perusteellisella val-
mistelulla päästään muutaman prosentin tasoon. Uusi asbestilaki on 
jo ehditty tuomitsemaan kustannuksia lisääväksi ja rakennushanketta 
pitkittäväksi, kuten 2000-luvun alussa leimattiin vedeneristystyön ja 
vedeneristystarkastusten vaatimukset. Vedeneristyskäytännöt rutinoi-
tuivat ja tarkastuksista tuli luonnollinen osa rakennusprojektia. Näin 
tulee käymään myös uuden asbestilain kanssa ja samalla varmistu-
taan, etteivät asukkaat tai töitä suorittavat henkilöt altistu asbestille.”

Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talon-
rakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja. 
Wise Groupilla on kokemusta suunnittelusta ja rakennuttamisesta 
yli 40 vuoden ajalta. ”Wise Groupin laaja-alaisen osaamisen ja jo ai-
emman koulutuskokemuksen kautta Wise oli selvä ja helppo valinta 
yhteistyökumppaniksi ja uudeksi kouluttajaksi Hankekouluihimme.” 
toteaa Omataloyhtiö.fi:n päätoimittaja Heidi Uusitalo. Wise palvelee 
joustavasti pienissä korjausprojekteissa tai mittavissa koko kiinteis-
tön kattavissa peruskorjaushankkeissa. Wise vastaa hankkeen tek-
nisestä laadusta, taloudellisesta onnistumisesta sekä tilankäyttäjän 
tyytyväisyydestä. Wisen palvelut siis kattavat kaikki korjausraken-
tamisen osa-alueet: arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaa-
tiosuunnittelun, rakennuttamis- ja valvontapalvelut sekä tutkimus- 
ja tarkastuspalvelut.

Tutkimukset ja tarkastukset ovat hankkeen lähtökohta. Niiden 
avulla voidaan toteuttaa kiinteistön ja sen käyttäjien tarpeisiin so-
veltuva korjaus. Hankesuunnitelma, jossa huomioidaan eri korja-
usvaiheet ja kiinteistön jatkojalostamisen mahdollisuudet, säästää 
kustannuksia ja varmistaa kiinteistön arvon kehityksen. Arkkiteh-
din mukaan ottaminen jo suunnittelun alkuvaiheessa luo uudenlaisia 
edellytyksiä harkituille ratkaisuille. Laadukas rakenne- ja LVIS-suun-
nittelu puolestaan parantaa rakennuksen sisäilman laatua, pidentää 
rakenteiden käyttöikää ja vähentää käyttöturvallisuuteen liittyviä 
riskejä. Käyttäjäviestinnän avulla huolehditaan kiinteistön turvalli-
suudesta ja käyttäjätyytyväisyydestä hankkeen ajan. Hankekoulussa 

Omataloyhtiö.fi 

Hankekoulu uudistuu

Tiedätkö, kuinka korjaushanke etenee taloyhtiössä? 
Entä tiedätkö, mitkä ovat taloyhtiön hallituksen  
vastuut ja velvollisuudet korjaushankkeessa?

käydään läpi myös taloyhtiön hallituksen vastuita ja velvollisuuksia 
erityisesti korjaushankkeen osalta. Tästä koulutuksen osasta vastaa-
vat JuriNet-toimistojen lakiammattilaiset. He ovat paikalla vastaa-
massa koulutuksen aikana esiin nouseviin lakikysymyksiin.

Hankekoulussa käsiteltäviä aiheita mm.:
– Taloyhtiön elinkaari
– Ennakoiva kunnossapito
– Hanketta edeltävät toimenpiteet ja uusi asbestilaki
– Hankkeen vaiheet
– Hankkeen toteutus
– Taloyhtiön hallituksen vastuut ja velvollisuudet
– Kerrostalon iv-saneeraus
– Putkiremontti

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 kehit-
tymisenä).

– 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.

Palautteita edellisistä Hankekouluistamme:
”Hyvä keskusteleva ilmapiiri oli koko ajan läsnä. Varmasti oli 
myös yleisön ansiota, mutta kiitos kuuluu hyville vetäjille, jotka 
antoivat siihen hyvät mahdollisuudet ja innostivat kyselyihin ja 
keskusteluihin.”
”Samankaltaisten ongelmien kanssa pohtivien ihmisten tapaa-
minen oli antoisaa.”
”Käytännönläheinen koulutus.”
”Kiitokset kaikille mielenkiintoisesta ja tarpeellisesta koulutuk-
sesta. Oli hienoa, kun oli ammattilaisia paikalla. Koulutusaineis-
to oli tarpeellinen.”

Hankekoulu
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Seuraava Omataloyhtiö.fin Hankekoulu järjestetään 27.–28.9.2016 Sanomatalossa Helsingissä. Osallistumismaksu on 65 €/yksi ilta tai  
100 €/kaksi iltaa + alv. Osallistumismaksu sisältää tarjoilut molempina päivinä sekä tilaisuudessa jaettavan koulutusmateriaalin.

Koulutukseen mahtuu mukaan 80 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, joten varaa paikkasi heti. Mikäli taloyhtiöstänne osallistuu useampi 
henkilö, ota yhteyttä: Heidi Uusitalo, p. 044 529 5298.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.omataloyhtio.fi/hankekoulu
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vastikkeet ulosmittauksen uhalla. Yhtiö voi antaa saatavan myös pe-
rintätoimistolle perittäväksi, joka velkoo lisäksi perinnästä aiheutu-
neet kulut velalliselta.

Jos velalliselta ei saada saatavia perityksi, joutuu velkoja eli talo-
yhtiö korvaamaan perintätoimiston palkkion. Vastikerästit ja perin-
täkulut ovat kirjanpidossa lyhytaikaisia saamisia.

: Virhe isännöitsijäntodistuksessa?
Ostimme asunto-osakkeen talosta, jossa oli putkiremontti käyn-

nissä ja noin neljännes remontista oli tehty. Isännöitsijäntodistuk-
sessa todettiin, että tulevan asuntomme osalta putkiremontti mak-
saa noin 11 000 euroa. Nyt, kun koko remontti on valmis ja kustan-
nukset on jaettu osakkeille, on asuntomme osuus remontista noin 
23 000 euroa. Mikä on isännöitsijän vastuu siitä, että maksoimme 
noin 12 000 euroa ”liikaa” ostaessamme asunnon luottaen isännöit-
sijäntodistukseen?

: Kysymyksesi perusteella vaikuttaa siltä, että sinulle on annettu 
kaupan kohteesta virheellistä tietoa putkiremontin kustannus-

ten osalta. Asiassa tulee selvittää, onko myyjä tai välittäjä antanut 
asiasta tietoja ja mikä on isännöitsijän vastuu. Tuoreen korkeimman 
oikeuden ratkaisun mukaan voit valita, kohdistatko vahingonkor-
vausvaatimuksen isännöitsijään, vaaditko myyjältä kauppahinnan 
alennusta vai välittäjältä vahingonkorvausta, jos kyseessä on välit-
täjäkauppa. Suosittelen, että otat yhteyttä toimistoomme, jotta voi-
simme selvittää asiaa tarkemmin.

: Saako isännöitsijä toimia kokouksen puheenjohtajana?
Minkälainen vastuu puheenjohtajalla on tekemistään ehdotuksis-

ta ja näille saamistaan päätöksistä asioissa, joita ei ole kokouskutsus-
sa mainittu? Esim. jos kokouskutsussa mainitaan, että hyväksytään 
kylpyhuoneremontin kulut, niin voiko puheenjohtajan esityksestä 
päättää, että asia on loppuunkäsitelty? Kyseessä olivat siihenastiset 
kulut, joihin ei kuulunut yhtiön minulle korvattavaksi kuuluvat kulut.

: Yhtiökokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, jollei yhtiö-
järjestyksessä määrätä toisin. Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään 

puheenjohtajasta, tämä myös avaa kokouksen. Isännöitsijä voi toimia 
puheenjohtajana. Yhtiökokouksessa saadaan päättää vain asiasta, 
joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan 
on käsiteltävä kokouksessa. Osakkeenomistaja voi Asunto-osakeyhti-
ölain 23 luvun mukaisesti moittia tai vaatia yhtiökokouksen päätök-
sen vahvistamista mitättömäksi kanteella. Yhtiökokouksen päätös 

: Vastikerästien perintä?
Kyseessä on as.oy muotoinen paritalo, jossa on vain kaksi huo-

neistoa. Taloyhtiössä ei ole valittu isännöitsijää, vaan hallituksen 
puheenjohtaja hoitaa taloyhtiön kirjanpidon. Toinen osakas, halli-
tuksen jäsen on jättänyt toistuvasti vuosikausia maksamatta yhtiö-
vastikkeen eräpäivänä ja hallituksen puheenjohtaja on näitä useaan 
otteeseen pyydellyt maksettaviksi. Suurin erääntyminen on ollut 
kolmen kuukauden vastikkeet. Vuositasolla vastikkeet ovat tulleet 
aina maksetuiksi, mutta pääsääntöisesti viiveellä.

Yhtiökokouksessa on määritelty vastikkeen eräpäiväksi kuukau-
den 5. päivä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole mainittu viivästyskoroista 
tai -maksuista, mutta voidaanko yhtiökokouksessa sopia viivästy-
neelle yhtiövastikkeen maksulle esim. 5 €:n viivästysmaksu? Voiko 
hallituksen puheenjohtaja lähettää maksumuistutuksen lisättynä 5 
€:n viivästysmaksulla? Jos edelleenkään yhtiövastiketta ei suoriteta, 
miten tästä eteenpäin voi edetä yhtiövastikkeen perinnässä? Voiko 
hallituksen puheenjohtaja laittaa erääntyneen yhtiövastikkeen pe-
rintätoimistolle perittäväksi? Entä kenen vastuulle kuuluvat tästä 
aiheutuneet kulut? Tuleeko perintätoimistosta lasku osakkaalle vai 
taloyhtiölle? Riittääkö, että vain yksi vastike on maksamatta vai pi-
täisikö olla enemmän kuukausia rästissä? Jos osakas jättää maksa-
matta viivästysmaksut sekä perintätoimiston kulut, niin voidaanko 
nämä pitää taloyhtiön kirjanpidossa osakkaan velkana taloyhtiölle? 

: Vastikesaatavien perinnässä sovelletaan lakia saatavien perin-
nästä (1999/513). Taloyhtiön vastikesaatavaa osakkeenomista-

jalta ei kuitenkaan pidetä kuluttajasaatavana, joten perintälain ku-
luttajasaatavia koskevia säännöksiä ei tarvitse soveltaa vastikkeen 
perintään. Hallituksen on huolehdittava yhtiön varainhoidon val-
vonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiökokouksessa voidaan 
sopia viivästysmaksusta, mutta myös hallitus voi päättää periä mak-
sumuistutuksen yhteydessä kohtuullista viivästysmaksua, ellei hal-
lituksen ja sen puheenjohtajan valtuuksista ole muuta sovittu. Jos 
hallituksessa äänestetään asiasta ja äänet menevät tasan, puheen-
johtajan ääni ratkaisee.

Jos yhtiö ei ole päättänyt viivästyskorosta, eikä yhtiöjärjestyksessä 
mainita viivästyskorkoa, yhtiöllä on oikeus periä korkolain mukaista 
viivästyskorkoa. Yhtiö voi päättää myös muusta kohtuullisesta ko-
rosta. Jo yhden kuukauden maksamattomasta vastikkeesta voi periä 
korkolain mukaista viivästyskorkoa ja lähettää velalliselle perintälain 
mukaisen maksukehotuksen.

Jos vastiketta ei saada maksumuistutuksista huolimatta perit-
tyä, yhtiö voi siirtää saatavan oikeudelliseen perintään eli lähettää 
haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Haasteen johdosta annetulla 
tuomiolla osakas velvoitetaan maksamaan yhtiölle rästissä olevat 

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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sukoneen putken läpiviennin kohdalla olevan vaurioituneen pinnoit-
teen/laatan takia, niin osakas on lähtökohtaisesti vastuussa. Taloyh-
tiön vastuulla on vesieristeiden kunnossapito. Huoneiston niin sano-
tuista sisäpuolisista vioista vastaa osakas ja ulkopuolisista taloyhtiö.

: Kuka maksaa vahingonteot?
Taloyhtiössä on vuokralainen yksityisen omistamassa asunnos-

sa. Kyseisessä asunnossa tehtiin murto ja parvekkeen ns. parvek-
keen ulkoinen liukuovi oli auki, mutta parvekkeen ovi oli lukossa; 
tämä rikottiin ja mentiin sisälle. Kyseinen henkilö ei halunnut tehdä 
ilmoitusta poliisille, mutta taloyhtiön toimesta oven ikkuna korjat-
tiin taloyhtiön laskuun, joka maksoi useita satasia. Kysynkin, eikö 
tämän korjauksen olisi kuulunut maksaa huoneiston omistaja, kun 
tämä todistettavasti oli tahallinen vahingonteko. Tämä asunnossa 
oleva on asunnon omistajan sukulaispoika eikä näin ollen halun-
nut, että tämä maksaisi sitä, kun hän on kuulemma varaton. Minun 
mielestäni tällaiset tahalliset vahingonteot ei pitäisi mennä taloyh-
tiön maksettavaksi.

: Kyllä asiassa on toimittu oikein. Yhtiö vastaa rakenteiden eli täs-
sä parvekkeen oven kunnossapidosta myös silloin, kun vahinko 

on seurausta rikoksesta. Taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa yleen-
sä rikoksella aiheutuneet omaisuusvahingot ja vuokralaisen/asunnon 
omistajan vakuutus osakkaan vastuulle kuuluvien osien korjauksen, 
jos sellaisia on murron yhteydessä tullut. Mahdollisesti vakuutus-
yhtiö voi edellyttää rikosilmoituksen tekemistä asiassa. Korvauksia 
voidaan myöhemmin vaatia rikoksen tekijältä.

asian loppuunkäsittelystä ei käsittääkseni silti estä sinua vaatimas-
ta myöhempiä kuluja siitä huolimatta. Johtohenkilön vahingonkor-
vausvastuusta säädetään Asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 1 §:ssä.

: Voinko saada vapautuksen taloyhtiön korjauskuluista?
Jos huoneiston omistaja asentaa asuntoon omalla kustannuksella 

huoneistokohtaisen ilmastoinnin, voiko hallitus tai yhtiökokous va-
pauttaa kyseisen huoneiston myöhemmin tulevista IV-saneerauksen 
kuluista, koska saneerauksen ei enää tarvitse kohdistua kyseiseen 
huoneistoon. Jos voi, miten se pitää kirjata yhtiön tiedostoihin että 
vapautus pysyy voimassa? Taloyhtiöltä ja rakennusvalvonnalta on 
jo toimenpidelupa olemassa, toteutus on enää kiinni mainitsemis-
tani kuluista. Taloyhtiö hyötyy heti asuntokohtaisen IV:n lämmön-
talteenotosta ja siinä tarvittava sähkökulukin on kyseisen asunnon. 

: Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 § mukaan yhtiökokous voi 
päättää uudistusta tai kunnossapitoa varten osakkeenomistajal-

ta perittävän yhtiövastikkeen alentamisesta, jos osakkeenomistajan 
aiemmin huoneistossa tehty työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustan-
nuksia. Alennusta laskettaessa huomioidaan yhtiölle tuleva säästö 
ja osakkeenomistajan yhtiövastikeperusteen mukainen maksuvel-
vollisuus. Lain esitöiden mukaan osakkaan tulee kuitenkin esittää 
vaatimuksensa niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa huomioon. 
Osakkaan tulisi voida myös osoittaa yhtiölle syntyvä säästö ja sääs-
tön määrä. Mikäli yhtiö ei alenna vastiketta tällaisessa tilanteessa, 
voi osakas moittia päätöstä kyseisen säännöksen rikkomisen perus-
teella. Riittävää on, että hyvitystä koskeva päätös on kirjattu yhtiö-
kokouksen pöytäkirjaan.

: Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle?
En tiedä pääsenkö yhtiökokoukseen, niin voinko kirjallisesti il-

moittaa, että en anna hallitukselle ja isännöitsijälle vastuuvapautta? 
Onko niin, että kun haetaan johtohenkilöiltä ja yhtiöltä vahingon-
korvausta, niin niiden ei tarvitse osallistua vahingonkorvauskului-
hin, jotka ovat vastuuvapauden evänneet?

: Voitte toki ilmoittaa vastustavasi vastuuvapauden myöntämistä 
hallitukselle ja isännöitsijälle, mutta vastuuvapauden myöntämi-

sen vastustaminen vain varmuuden vuoksi kuulostaa hieman erikoi-
selle. Vastuuvapaudesta päätetään yhtiökokouksessa yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Sillä, ketkä ovat vastuuvapauden myöntämistä 
vastustaneet yhtiökokouksessa, ei ole merkitystä mahdollisia myö-
hempiä vahingonkorvausvaatimuksia ja korvausvelvollisuutta määri-
teltäessä. Vastuuvapauden myöntämisen vastustaminen ei siis lähtö-
kohtaisesti vaikuta siihen, onko hallituksen jäsen vahingonkorvausvas-
tuussa sinulle esimerkiksi huolimattoman menettelynsä seurauksena.

: Kosteusvaurio – kuka korvaa?
Pesuhuoneen seinän alaosassa oleva läpivienti on vuotanut suih-

kun vesiä toiselle puolelle seinää astiapesukoneen taakse, aiheuttaen 
kosteutta lattiassa ja seinässä. Kenen kuuluu korvata?

: Kiinteistöalan kustannuksen vastuunjakotaulukon mukaan as-
tianpesukoneen letkut ja liityntäputket ovat osakkaan vastuulla. 

Letkujen ja liityntöjen kunto on tarkastettava vuoden välein. Osak-
kaan on huolellisesti hoidettava huoneistoaan ja tarkkailtava esimer-
kiksi pinnoitteiden kuntoa. Jos kosteusvaurio on syntynyt astianpe-

Lakikysymykset

Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät Omataloyhtio.fistä. Voit 
esittää oman kysymyksesi www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu.

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

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

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

Kysymyksiin vastasivat:

Juha Saarimäki
OTK, lakimies
JuriNet

Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet

Anni Santanen
OTM, lakimies
JuriNet
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Vaimennettu kate
Ruukki Classic® Silence pystysaumakate ei ropise häiritsevästi. Teh-
taalla asennettu ääniä vaimentava ja tasomaisuutta parantava Silen-
ce-materiaali pitää siitä huolen. Paitsi ulkopuolelta tuleva sateen ro-
pina myös sisäpuolelta esim. talon rakenteista tulevat kaiuntaäänet 
vaimentuvat tehokkaasti. Yhdessä myrskytiivisteen kanssa katto on 
ääniteknisesti entistä parempi. Katelevyjen käsittely on työmaalla 
helpompaa ja asennusaika tavalliseen Ruukki Classiciin verrattuna 
lyhyempi, kun erillisiä äänitiivistenauhoja ei enää tarvitse asentaa. 

Silence-materiaali toimii myös antikondenssiratkaisuna. Vaikka 
kondenssivesi välillä kastelisi huopapinnan, antimikrobinen pinta ei 
homehdu. Pinta luovuttaa kosteuden pois olosuhteiden parantuessa 
kuten puukin. Huovan ansiosta katolla on parempi liikkua pehmeäm-
män tuntuman johdosta. Huopa myös helpottaa tuotteen käsittelyä, 
koska se jäykistää tuotetta.

Miten Classic on muuttunut?
Tuotekehittelyssä lähdettiin poistamaan toisia häiritsevää rakeiden ja 
sateen ropinaa, parantamaan tuotteen ulkonäköä sekä vähentämään 
tuulen aiheuttamaa värähtelyä. Mietinnän alla oli myös myrskysateen 
ja patovesien kulkeutumisen estäminen vesikatteen alusrakenteisiin. 
Kehitystyön tuloksena saatiin uudistukset Ruukin Classiciin ja ko-
konaan uusi tuote markkinoille – Ruukki Classic® Silence. Molem-
missa tuotteissa ylimääräisen veden pääseminen alusrakenteisiin on 
estetty korkealaatuisella tehdasvalmisteisella, naaraspontin pohjaan 
tehtävällä myrskytiivistyksellä. Tiiviste ei vaikuta katteen asennet-
tavuuteen eikä työstöön. Tiiviste on tasalaatuinen ja pitkäikäinen. 
Myrskytiiviste tekee ponteista ja liitoksista pitkäaikaiskestäviä: se 
estää veden pakkautumisen ponttiin eikä jäätyvä sulamisvesi näin 
ollen pääse vääntämään pontteja auki.

Molemmissa katteissa on helpotettu tuotteen kiinnitystä mik ro-
pro filoinnilla ruuvien kiinnitysrivin vierellä. Mikroprofilointi helpot-
taa kiinnitysruuvien asennusta ja ehkäisee virheellisen asennuksen 

mahdollisuutta. Yksityiskohta mahdollistaa teräksen lämpölaajene-
misesta johtuvaa liikettä paremmin. Levyn lämpöliike pituussuun-
nassa pääsee tapahtumaan luonnollisemmin ilman pakkojännityksiä 
vähentäen katteen naksumista.

Sekä rakenteeseen että tuotteen ulkomuotoon vaikuttaa katteen 
etureunan taitteessa oleva saumansuljin-ratkaisu. Kate on räystäältä 
suljettu estäen mahdollisten myrskyvesien pääsyn ponttiin.

Ruukki Classic® on ryhdikäs teräskate
Tuotteen ulkoinen muotoilu on pitkälti vastaava kuin alkuperäisen 
Classicin. Toki uudistuksia on tehty. Pontin liitoskohtaa on nostet-
tu hieman ylöspäin ja pontin ulkonäköön on kiinnitetty huomiota: 
naaraspontti on ryhdikkäämpi ja alkuperäistä kauniimpi ulkonäöl-
tään. Ponttia on myös korotettu 33 mm:iin tuotteen hyötyleveyden 
pysyessä samana 475 mm. Tämä kaikki parantaa asennettavuutta, 
pitkäaikaiskestävyyttä ja tuotteen ulkonäköä.

Kate miellyttää enemmän silmää
Kaikki katon osat on mietitty viimeistä piirtoa myöten. Esimerkkeinä 
piiloon jäävät kiinnitysruuvit ja sauman sulkimet. Ruukin alun perin 
kehittämä räystäältä taitettu etureuna ja tasalaatuinen sileä pinta 
takaavat viimeistellyn ulkonäön. Ruukki Classic® valmistetaan Suo-
messa tarkoitukseen sopivasta, korkealaatuisesta kotimaisesta 0,60 
mm vahvasta rakenneteräksestä, joka antaa tuotteelle ryhdikkään 
ulkonäön ja hyvän suorituskyvyn.

Kate sopii niin moderniin kuin vanhempaankin taloon soveltuen 
myös loiville kattokaltevuuksille.

Takuut kunnossa
Ruukki Classic Silence ja Ruukki Classic kuuluvat molemmat Ruukki 
50 plus -laatuluokkaan, niillä on 50 vuoden tekninen ja 20 vuoden 
esteettinen takuu.

Myrskytiiviys ja hiljaisuus 
uuden Ruukki Classic® Silencen etuina 

ulkonäöstä tinkimättä

Ruukin menestystuotetta Ruukki Classicia 
on kehitetty edelleen vastaamaan markki-
noiden kovimpiinkin vaatimuksiin. Ruukki 
Classic® Silence on hiljaisempi teräskate, 
jossa kaikki yksityiskohdat on suunniteltu 
viimeistä piirtoa myöten.

Teksti: Anne-Maj Kesäläinen   Kuvat:  Ruukki Construction Oy
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Taloyhtiön kattore-
montti suunnitel-
laan kohdekohtai-
sesti. Kohteesta riip-
puen kattoremontti-
paketin sisältö saat-
taa vaihdella.

Ota yhteyttä! 
www.ruukki.fi

Ruukin kattoremontti asennettuna
Kattopakettiin sisältyy:
– kohdekohtainen, ilmainen kattoremontin arviokäynti sekä 

suunnitelma, johon kirjataan tarvittavat toimenpiteet
– vanhan katteen purku
– vesikate tarvikkeineen
– saneerauskiinnikkeet katon oikaisuun
– alusrakenteet
– aluskatteet
– sadevesijärjestelmä
– kattoturvatuotteet
– asennus
– jätteiden poiskuljetus ja siivous
– lopputarkastus/luovutus.

HUOM! Taloyhtiönne ei tarvitse maksaa etukäteismaksuja.

Etureunataitos ja 
sauman suljin vii-
meistelevät katon.

Ääniä vaimentava 
Silence-materiaali.
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Teksti: Matti Valli   Kuvat: Petri Kivinen

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Vesivek.fi
p. 029 123 5353,  myynti@vesivek.fi

Peltikouru 
vaihtui 
alumiiniin

Remontin valmisteluvaiheessa kahdeksan talon ja 28 asunnon 
rivitaloyhtiössä päätettiin, että kun jotakin tehdään, niin se 
tehdään kunnolla.  – Taloyhtiön vanhat kourut oli varustettu 

sisäpuolisella kiinnityksellä ja niiden puhdistaminen oli hankalaa. 
Uudet puolipyöreät alumiinikourut on kiinnitetty räystäsrakentee-
seen ulkopuolisella kiinnityksellä, joten niiden huolto ja puhdistus 
on aikaisempaa helpompaa, Petteri Niemelä kuvaa.

Vaakakourujen puhdistus tehdään nyt teleskooppivarsilla varuste-
tuilla harjoilla, paitsi kaksikerroksisissa A- ja B-taloissa, joissa puhdis-
tamiseen tarvitaan henkilönostinta. – Kourut tulisi puhdistaa kaksi 
kertaa vuodessa. Olemme kaataneet puita urakalla, etteivät havun-
neulaset ja lehdet tukkisi kouruja, Niemelä kertoo.

Puhdistustyötä helpottaa sekin, että taloyhtiön uusien alumiini-
kourujen mutkat ovat sileitä. Ne eivät tukkeudu yhtä helposti kuin 
rypylliset mutkat, jotka aiheuttavat ongelmia joissakin alumiini- ja 
peltikourumalleissa. Kahdesta palasta valmistettavat sileät mutkat 
ovat pyöreitä ja tarjoavat myös esteettisen lopputuloksen.

Pitkä takuuaika
Kohteeseen hankittiin kilpailuttamisen jälkeen Vesivekin alumiini-
set Arvo-kourut. Uutta näissä saumattomissa kouruissa on se, että 
kourun ulospäin käännetty etureuna estää likaisen veden valumis-
ta kourun kylkeä pitkin. Vesivek antaa alumiinikourulle 30 vuoden 
takuun, mutta tuotteiden elinikä voi jatkua yhtiön mukaan pitkään 
takuuajan päätyttyäkin. Tamperelainen Timo Vattula on asentanut 
Vesivekin tuotteita – myös alumiinikouruja – lähes 20 vuotta. – Kou-
rujen kunto vaihtelee sen mukaan, mistä materiaalista ne on tehty, 
miten ammattitaitoisesti ne on asennettu ja miten niitä ylläpidetään. 
Tässäkin kohteessa kouruun oli tehty virheellisesti saumoja. Pelti-
kourun elinikä on maksimissaan noin 25 vuotta. Iän myötä kourut 
ja saumat antavat periksi, tulee painumia ja vuotoja, Vattula toteaa.

Yläpidettävyydessä eroja
Taloyhtiön isännöitsijä Kimmo Varho Kangasalan Kiinteistöpalvelut 
Oy:stä kertoo, että tarjouskilpailussa ero pelti- ja alumiinikourujen 
välillä tässä kohteessa oli vain kymmenen prosentin luokkaa. – Alu-
miinikourun yksi vahvuus on kestävyys. Toisin kuin peltikouru, se 
ei ruostu rikki, jos sen huolto syystä tai toisesta laiminlyödään, hän 
sanoo. Varho tuntee kourujen huolto-ongelmat. – Jos taloyhtiö on 
vanha ja lähellä kasvaa puita, niin kourujen tukkeentumista on vai-
kea estää. Joskus näpäytän huoltoyhtiötä, kun kourussa alkaa näkyä 
kasvillisuutta. Vanhojen kourujen puutteet ja niiden puhdistaminen 
nousee esiin taloyhtiöissä joka kevät.

Talvellakin voi asentaa
Kouruasennuksia voi tehdä hyvin talvellakin. Siitä on jopa etua, sil-
lä sade ei yllätä eikä vesi pääse valumaan rakenteisiin. Asukkaiden 

Tamperelaisen As Oy Atalansalon hallituksen 
puheenjohtaja Petteri Niemelä vaikuttaa tyy-
tyväiseltä. Vuonna 1986 rakennetun rivitalon 
alkuperäiset peltiset sadevesikourut on vaih-
dettu ruostumattomaan ja saumattomaan 
alumiiniratkaisuun.

”Kourujen kunto vaihtelee sen mukaan, 
mistä materiaalista ne on tehty, miten 
ammattitaitoisesti ne on asennettu ja 
miten niitä ylläpidetään.”

terassikalusteetkin ovat jossakin muualla kuin pihamaalla työnte-
koa hankaloittamassa. Vesivekin myynnistä ja toiminnasta Pirkan-
maalla vastaava Timo Skarp kertoo, että pelti- ja alumiinikourujen 
markkinaosuudet ovat suurin piirtein yhtä vahvat, mutta saneeraus-
kohteissa suositaan poikkeuksetta alumiinia. Kouruja uusivat asiak-
kaat arvostavat pitkäikäisyyttä ja helppohoitoisuutta. – He haluavat, 
ettei uudessa sadevesijärjestelmässä esiinny samoja ongelmia kuin 
vanhassa oli, hän kertoo. Skarp korostaa, ettei hyväkään kouruma-
teriaali takaa onnistunutta lopputulosta, vaan siihen tarvitaan myös 
ammattitaitoinen asennus. Yhtiö kouluttaa itse kaikki asentajansa, 
valmiita miehiä ei markkinoilta löydy. – Koulutettu ammattimies 
ymmärtää kuinka uusi kouru tulee asemoida ja tietää kuinka vesi 
käyttäytyy erilaisissa rakenteissa. Asennuslaatuohjeiden mukaan 
asennettu järjestelmä takaa toimivan lopputuloksen.

Isoissa kohteissa aikataulut kriittisiä
Hämeen Laaturemontti-konserniin kuuluvan Vesivekin tuotteet val-
mistetaan ja polttomaalataan omalla Orimattilassa sijaitsevalla teh-
taalla. Yhtiö asentaa myös tikkaita ja lumiesteitä sekä tekee kattojen
kuntotarkastuksia ja huoltoa. – Asennustyö ja menetelmät on serti-
fioitu, joten myös ulkopuolinen taho valvoo asennuksen laatua. Ser-
tifikaatti takaa sen, että eri puolilla maata asiakkaat saavat samanta-
soista palvelua ja samalla tapaa asennettuja tuotteita, Skarp sanoo. 
Esimerkiksi isommissa julkisivujen saneerauksissa taloyhtiö valitsee 
rakennuttajan ja suunnittelijan, jotka suunnittelevat, kilpailuttavat 
ja valvovat kohteen remontin. Varsinaisen työn pääurakoitsijana toi-
mii yleensä julkisivu-urakoitsija.

– Aikataulutus ja hyvä kommunikaatio ratkaisevat onnistumisen 
näissä kohteissa. Kohteen on edettävä niin, että rakennus pysyy suo-
jattuna koko remontin ajan. Tuotteiden kiinnittäminen vanhoihin 
rakenteisiin vaatii puolestaan ennakkosuunnittelua ja kokemusta 
vastaavista kohteista. Etenkin arvokohteet kannattaa tietysti tehdä 
alumiinikourulla, Skarp kuvaa.
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Kourujen asennustyö vaatii 
kokemusta; Timo Vattula 
on asentanut Vesivekin 
kouruja lähes 20 vuotta.

Uudessa kourumallissa likaiset vedet 
eivät pääse lorottamaan ulkoreunaa 

pitkin.
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: Ormax 

Saneerauksella kestävä ja tyylikäs tiilikatto
Katto on rakennuksen viides julkisivu, joten oikeaan osunut mate-
riaalivalinta on erittäin tärkeä, paitsi koko talon rakennusteknisen 
toimivuuden ja kestävyyden, myös sen arkkitehtuurin kannalta. Kat-
totiili onkin mitä parhain valinta vanhan katon korjaukseen. Se sopii 
kaikille harjakatoille, olipa nykyinen katemateriaali mikä tahansa. 
Tiilikate kestää hyvin ilmansaasteita, sateita, auringon paahdetta ja 
myös pohjoisen äärimmäisiä sääolosuhteita. Jykevä tiilikatto eristää 
tehokkaasti ulkoa tulevia ääniä – se ei ropise eikä kolise ankaram-
missakaan olosuhteissa.

Tyylikäs ja eläväpintainen tiilikatto antaa talolle uutta ilmettä ja 
nostaa kiinteistön arvoa. Suomalainen Ormax-tiilikatto on iätön ja 
ajaton. Se edustaa klassista rakentamista ja on aina muodissa. Ormax 
kattotiilillä toteutettu kattoremontti takaa rakennukselle tehokkaan 
säänsuojan vuosikymmeniksi.

Hengittävä aluskate tehostaa yläpohjan kosteuden poistoa
Yläpohjaan pääsee kosteutta varsin monesta lähteestä. Diffuusion 
mukana kosteutta voi tulla niin sisäilmasta kuin ulkoakin. Ilmavuo-
dot sisältä ja virtaukset ulkoilmasta voivat sateen tavoin tuoda kos-
teutta yläpohjaan.

Sisätiloista yläpohjaan vuotava ilma on lämmityskaudella yläpoh-
jan ilmaa lämpimämpää ja kosteampaa. Mitä suurempi ilmavuoto on, 
sitä enemmän se lämmittää yläpohjan ilmaa, mutta tuo myös suu-
remman kosteuskuorman. Yläpohjan tuulettaminen onkin olennais-
ta kosteuskuorman poistamiseksi.

Pelkkä ilmanvaihdon parantaminen vanhoissa taloissa ei ratkaise 
ongelmaa. Kylmät yläpohjat on eristettävä tehokkaasti, mutta lisäksi 
tarvitaan vesihöyryä tehokkaasti läpäisevä aluskate. Diffuusioavoi-
met aluskatteet kuivattavat allaan olevia rakenteita ja lämmöneris-
teitä. Ne antavat hieman anteeksi tuuletuksen puutteita ja kosteu-
della on paremmat mahdollisuudet päästä poistumaan rakenteesta.
Diffuusioavoin aluskate toimii kuten ulkoiluvaate, jossa on gore-
tex-kalvo. Se ei päästä vettä ulkoa sisään, mutta hengittää sisäisen 
höyryn ulos. Ormaxin diffuusioavoimet aluskatteet ovat Divoroll Top 
RU ja Divoroll Universal.

Kattoremontti onnistuu myös talvella
Vaikka toisin luullaan, vanhan katon vaihtaminen uuteen tiilikat-
toon voidaan toteuttaa myös talviaikaan. Kestävät ja hengittävät 
Divoroll aluskatteet varmistavat rakenteisiin jäävän kosteuden tur-
vallisen poistumisen, joten lumi ja jää eivät tuota ongelmia tiilikat-
teen asentamiselle. Talviasennuksella on myös mahdollista vaikut-

  Katto 
on rakennuksen  tärkein suoja

Kiinteistön kattoremontissa on huomioitava monta seikkaa, 
jotta saavutetaan hyvin toimiva ja pitkäikäinen vesikatto. 
Avainasemassa ovat laadukkaat kattotuotteet, jotka takaavat 
katon toimivuuden kaikissa olosuhteissa koko suunnitellun 
käyttöiän. Vesikatteen sekä aluskatteen on yhdessä varmis-
tettava yläpohjarakenteiden vedenpitävyys.

taa hankkeen kustannuksiin, sillä normaalista sesongista poiketen 
resursseja toteutukseen on enemmän tarjolla.

Ormax-kattotiilet ovat suunniteltu kestämään ankaria sääolosuh-
teita ja kovaa rasitusta, joten niiden asentaminen ei ole ongelma ko-
villakaan pakkasilla. Kattorakenteen muutostöissä tasakaton päälle 
pystytetään suojateltta, joka mahdollistaa harjakaton asennustyöt 
säästä riippumatta. Huomattavaa kuiteinkin on, että tilaajan tulee 
kiinnittää erityistä huomiota urakoitsijan osaamiseen.

Osaava urakoitsija tärkeä osa remonttia
Vaikka halpa tarjous houkuttaisi, on tilaajan syytä punnita muutkin 
näkökohdat kuin hinta. Pitkään alalla toimineen, suuremman kattou-
rakointiyrityksen valinta on turvallinen ja kustannustehokas vaihto-
ehto. Asialla ovat aina ammattilaiset, jotka osaavat paitsi rakentaa 
kattoja myös valita kohteeseen sopivan katemateriaalin.

Työ tehdään laadukkaasti määräysten mukaan, aikataulut pitävät 
ja takuuseen voi luottaa. Remontti tehdään kokonaisurakkana eikä 
sitä tarvitse pilkkoa. Näin tilaajan on mukava ja tehokas asioida vain 
yhden toimittajan kanssa.

Ormaxin yhteistyökumppanin avulla remontti on helppo toteut-
taa. Valtuutetut kattoasentajat ovat itsenäisiä yrityksiä, joita Ormax 
kouluttaa säännöllisesti tuotteidensa ja kattoratkaisujen osalta. Ura-
koitsijat osaavat kaikki tuotteisiin liittyvät seikat laatu- ja turvalli-
suuskysymyksiä myöten ja tietävät, miten jokainen yksilöllinen katto 
asennetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Takuu laatukatolle
Ormax on aina vastannut tuotteiden korkeasta laadusta tarkan laa-
dunvarmistuksen avulla sekä lakeja ja säännöksiä noudattaen. Ormax 
myöntääkin kaikille toimittamilleen kattotiilille kolmenkymmenen 
(30) vuoden takuun vastaanottotarkastuspäivästä alkaen.

Takuu kattaa kattotiilien vedenpitävyyden, pakkaskestävyyden 
ja kuormituskestävyyden normaalissa ja alkuperäisessä käytössä 
edellyttäen, että katto on tehty voimassaolevien asennusohjeiden 
mukaan. Takuun perusteella virheelliset kattotiilet korvataan vas-
taavalla määrällä uusia tiiliä.

Ota yhteyttä

katot@ormax.fi tai 09-2533 7200
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Teksti: Katri Järvenpää  Kuvat: Isover

Lue lisää

www.isover.fi

Miksi energiaremontti kannattaa tehdä  
julkisivun uudistamisen yhteydessä?
Luvanvaraisen julkisivuremontin yhteydessä on vuoden 2013 jälkeen 
täytynyt parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Helpoiten tämä 
tapahtuu parantamalla korjattavan rakenteen lämmöneristävyyttä. 
Rakennekohtaiset energiavaatimukset kertovat taloyhtiön edustajal-
le selkeästi, millaisiin lukemiin esimerkiksi ulkoseinän osalta tulisi 
päästä. Myös tulevaisuuden energiatehokkuusvaatimukset kannattaa 
huomioida eristystasoa miettiessä. Seuraava mahdollisuus energiate-
hokkuuden parantamiseen on kuitenkin vasta kymmenien vuosien 
päästä seuraavan julkisivuremontin yhteydessä.

Mitä otan huomioon,  
jotta julkisivu olisi mahdollisimman kestävä?
Hyvin remontoitu julkisivu kestää myös hankalia ilmasto-olosuhtei-
ta, joita tulevaisuus meille ilmastonmuutoksen myötä tarjoaa. Tämä 
kannattaa ottaa huomioon materiaalivalintoja tehdessä. Kierrätys-
lasista valmistetut ISOVER-eristeet kestävät ilmasto-olosuhteiden 
vaihtelua hyvin, koska ne eivät ime kosteutta ja läpäisevät vesihöy-
ryä. Näin niiden eristävyys säilyy koko rakennuksen elinkaaren ajan. 
Rapatulla julkisivupinnalla on myös iskun- ja säänkestävyyttä ja esi-
merkiksi tuulettuvan rappausjärjestelmän etuna on se, että ilma pää-
see kiertämään julkisivun takana, jolloin rakenteeseen mahdollisesti 
päässyt kosteus pääsee ongelmia aiheuttamatta poistumaan. Huo-
lellinen suunnittelu ja rakentaminen sekä oikeat materiaalivalinnat 
takaavat pitkäikäisen lopputuloksen.

Minkälaista hyötyä hyvästä eristyksestä on asujalle?
Vanhassa talossa ongelmana voi olla vedon tunne, mutta kaupun-
gissa kadulta kantautuva liikenteen ja ohikulkevien ihmisten meteli 
voi myös aiheuttaa päänvaivaa. Moni ajattelee eristystä vain lämmön 
kannalta, mutta eristeen valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös 
sen ääneneristysominaisuudet. ISOVER-eristeissä on lämmöneris-
tysominaisuuksien lisäksi myös erittäin hyvä ääneneristävyys, joka 
takaa kotiin miellyttävän ääniympäristön.

Näyttävä julkisivu 

energiatehokkaasti
Huonokuntoiset julkisivut eivät suoranaisesti kaunista katukuvaa, mutta 
julkisivuremontin tekemisellä on myös suoraa hyötyä asukkaalle ja taloyh-
tiölle. Asuminen on mukavampaa ilman vedon tuntua ja lämmityskuluihin 
tulee säästöä. Kestävästi tehty julkisivuremontti kestää myös tulevaisuuden 
haastavia ilmasto-olosuhteita. Rapattu julkisivu on näyttävä modernilla tai 
perinteisellä tavalla toteutettuna, ja ISOVERin eristeratkaisuilla siitä tulee 
myös energiatehokas.

Eristevaihtoehdot  
erilaisiin rappausjärjestelmiin

Paksurappaus-eristejärjestelmä
Paksurappauksen edut ovat iskunkestävyys, ääneneristävyys 
ja ratkaisun pitkäikäisyys. Paksurappauksiin suosittelemme 
markkinoiden tehokkainta ISOVER FS5+ -eristettä, jonka avul-
la ulkoseinärakenteen U-arvovaatimus 0,17 W/m2K pystytään 
toteuttamaan 180 mm eristevahvuudella.

Tuulettuva levyrappausjärjestelmä
Tuulettuva rakenne on nopea asentaa ja se on pitkäikäinen ja 
kosteusturvallinen. Energiatehokkaat ISOVER KL-33 ja RKL-
31 Facade ovat oivia vaihtoehtoja tähän ratkaisuun. Molempien 
tuotteiden eristyskyky on erinomainen ja Facade-levyllä onnis-
tuu samalla työvaiheella eristys ja tuulensuojaus. 

Ohutrappaus-eristejärjestelmä
Ohutrappaus on helppo ja nopea asentaa. ISOVER FL -eriste 
soveltuu tähän järjestelmään. Kevyt tuote helpottaa asennus-
työtä ja mahdollistaa paksutkin eristekerrokset.

Paksueristerappausjärjestelmiin suosittelemme energiatehokasta 

ISOVER FS5+ -eristettä.
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Tulevaisuuden energiatehokkuus-
vaatimukset kannattaa huomioida 
eristystasoa miettiessä.

Asunto-osakeyhtiöt Salpa-Sello ja Salpa-Kannel.
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Teksti ja kuvat: Saint Gobain Rakennustuotteet Oy/Weber

Levyrappauksella saadaan rakennukseen arkkitehtonisesti kor-
keatasoinen yhtenäinen rapattu julkisivu, joka on tuulettuvana 
rakenteena kestävä ja toimintavarma Suomen ankarassa ilmas-

tossa myös eristepaksuuksien kasvaessa.
”Levyrappaus on yleistynyt viimeisten parin vuoden aikana no-

peasti. On aivan selvää, että sen osuus tulee edelleen kasvamaan voi-
makkaasti”, projektipäällikkö Juha Ilvonen Consti Julkisivut Oy:s-
tä sanoo. Consti Julkisivut Oy on maan suurin julkisivu-urakoitsija 
ja Consti Yhtiöt suurin korjausrakentamiseen erikoistunut yhtiö.

Yksi keskeinen syy levyrappauksen yleistymiseen sekä uudis- että 
korjausrakentamisessa on tuulettuvan rakenteen kiinteistön omista-
jille, asukkaille ja urakoitsijoille tuoma varmuus julkisivurakenteen 
kosteusteknisestä toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tuulettuvan 
rakenteen merkitys kasvaa entisestään, kun talot yhä useammin 
lisäeristetään julkisivukorjauksen yhteydessä.

Tuulettuvassa levyrappauksessa yhdistyy monia etuja. Siksi myös 
Lohjan Vuokra-asunnot Oy päätyi levyrappaukseen Mäntynummen-
tiellä Lohjalla sijaitsevan 55 huoneiston asuinkerrostalon julkisivujen 
peruskorjauksessa, jonka yhteydessä seiniin asennettiin 100 mm:n 
lisäeristys mineraalivillalla.

”Tuulettuvassa levyrappauksessa on jonkin verran enemmän työ-
vaiheita kuin eristerappauksessa, joka tehdään suoraan lämmöne-
risteen päälle ilman tuuletusrakoa. Meillä on suurena ja paljon koh-
teita tekevänä julkisivu-urakoitsijana tuulettuvasta levyrappausrat-
kaisusta pelkästään positiivista sanottavaa paremman kestävyyden 
ansiosta”, Ilvonen toteaa.

SerpoVent- levyrappauksesta yli 20 vuoden hyvät kokemukset
Lohjalla julkisivujen peruskorjauksessa päädyttiin käyttämään Webe-
rin SerpoVent-levyrappausta, josta on Suomessa hyvät kokemukset 
jo yli 20 vuoden ajalta. Rappauksen aluslevynä käytetään Cembritin 
sementtipohjaista ja lujaa Permabase -rappauslevyä.

”Toimittajien valinnassa katsomme tarkasti, että kokonaishinta 
on meille järkevä. Käytämme vain suuria ja luotettaviksi osoittau-
tuneita materiaalitoimittajia, koska urakoitsijan vastuun ja takuun 
kannalta pienissä toimijoissa on aina se riski, ettei yritystä enää vii-
den vuoden päästä ole”, Juha Ilvonen sanoo.

Työnjohtaja Joni Kiiskilä Consti Julkisivut Oy:stä kertoo, että 
kerrostalon ikkunattomista päätyseinistä purettiin ensin pois beto-
nisten sandwich-elementtien ulkokuoret ja poistettiin vanhat 100 
mm:n lämmöneristeet. Tämän jälkeen päätyihin asennettiin metal-
linen rankajärjestelmä, johon uudet julkisivurakenteet kiinnitetään, 
sekä 200 mm mineraalivillaa. Lämmöneristeen päälle asennettiin 
tuulensuojalevyt.

Tuulensuojalevyjen päälle jätettiin tuuletusrako. Viimeiseksi tu-
kirankaan kiinnitettiin Cembritin Permabase -rappauslevyt ja niiden 
päälle tehtiin Weberin SerpoVent-levyrappaus.

Rakennuksen pitkillä ikkunaseinillä sandwich-elementtien ulko-
kuoret jätettiin paikoilleen ja metallinen tukiranka kiinnitettiin ul-

kokuorielementteihin. Tämän jälkeen työvaiheet ja rakennekerrokset 
olivat samat kuin päädyissä. Alkuperäisen elementeissä olevan 100 
mm:n eristeen lisäksi ikkunaseiniin asennettiin 100 mm:n lisäeristys.
”Julkisivuelementtien elastiset saumaukset poistettiin ja saumat til-
kittiin mineraalivillalla. Näin mahdollinen kosteus pääsee poistumaan 
koko rakenteesta”, Joni Kiiskilä sanoo.

”Tuulettuva levyrappaus on yksi parhaista julkisivurakenteista. 
Tuulettuvan rakenteen ansiosta seinärakenne pysyy aina kuivana.” 
Kiiskilä jatkaa.

Julkisivukorjaus käynnistyi toukokuussa ja valmistui elokuussa.
”Korjauksessa uusittiin myös kaikki ikkunat energiatehokkaam-

piin ja korjattiin parvekkeet”, Kiiskilä sanoo.

Weberin kaksikerrosrappaus on kestävä ja huoltovapaa
Tuotepäällikkö Antti Saajanlehto Weberiltä kertoo, että tuulettuva 
levyrappaus sopii kaikille runkotyypeille. Tuulettuvan rakenteen li-
säksi seinästä tekee hyvin pitkäikäisen ja huoltovapaan pinnoitus 
säärasitusta kestävällä Weber-kaksikerrosrappauksella ja silikoni-
hartsipinnoitteilla.

”Järjestelmään sisältyvän Weber-kaksikerrosrappauksen ja sili-
konihartsipohjaisella SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella toteutetun 
pinnoituksen jälkeen seinä kestää erittäin hyvin ankaraa kosteusra-
situsta ja Suomen vaihtuvia sääoloja”, Saajanlehto sanoo.

Weberin kehittämässä korkeaan materiaaliteknologiseen osaami-
seen perustuvassa kaksikerrosrappauksessa pohjarappaus tehdään 
kuituvahvisteisella weber.vetonit -ohutrappauslaastilla, joka muo-
dostaa kestävän alustan pintarappaukselle. Sen päälle tehtävä siliko-
nihartsipohjainen pintarappaus muodostaa julkisivuun vedenpitävän 
ja vettä hylkivän pinnan, joka on kuitenkin hengittävä.

”Eurooppalainen standardi vaatii seinärakenteelle viiden syklin 
kestävyyden säärasituskokeessa, joka rakenteen ja pinnan tulee kes-
tää vauriotta. Weber on tehnyt 300 syklin testin, jolloin rakenteen 
varmuus on yli 60-kertainen standardiin nähden ja voimme todella 
seistä sanojemme takana”, Saajanlehto vakuuttaa.

Erinomaisen vedenpitävyyden ja kestävyyden lisäksi Weberin 
kehittämän silikonihartsipinnoitteen etuna on, että se muodostaa 
julkisivuun hyvin tasavärisen ja peittävän sekä härmehtimättömän 
pinnan.

”Pinta kestää myös hyvin iskuja ja mekaanista rasitusta. Erilaisia 
väri- ja pintavaihtoehtoja on lähes rajaton valikoima”, Antti Saajan-
lehto sanoo.

Hänen mukaansa urakoitsijoilta on tullut hyvää palautetta Webe-
rin kattavasta kalustopalvelusta ja teknisestä tuesta sekä järjestelmän 
korkeasta laadusta ja asennettavuudesta.

Cembritin Permabase-levyt kestävä alusta rappaukselle
Myyntipäällikkö Jussi Pesonen Cembritiltä arvioi, että tuulettuvan 
levyrappauksen viimeisten 3–4 vuoden aikana kasvanut suosio jat-
kuu ja ratkaisu yleistyy samaan tapaan kuin Ruotsissa on käynyt. 

Tuulettuva levyrappaus 
yleistyy nopeasti julkisivukorjauksissa

1970-luvun elementtikerrostalo Lohjalla on Consti Julkisivut Oy:n tekemän julkisivu-
remontin jälkeen selvästi tyylikkäämpi, energiatehokkaampi ja säänkestävämpi kuin 
valmistuessaan. 
Weberin SerpoVent-levyrappauksella on kätevä toteuttaa nykyaikainen tuulettuva 
rapattu julkisivu, joka on kosteusteknisesti turvallinen, kestävä ja hyvännäköinen ja 
johon on helppo yhdistää myös lisälämmöneristys. Talon ulkonäön ja asumisviihty-
vyyden paraneminen nostavat myös kiinteistön arvoa.
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Tuulettuva rakenne on aina varmempi ratkaisu koko seinärakenteen 
kosteusteknisen toimivuuden ja kestävyyden kannalta.

”Tuulettuva levyrappaus on turvallinen ratkaisu, joka pidentää 
julkisivun elinkaarta helposti 50 vuodella. Erinomaisen pitkäaikais-
kestävyytensä ansiosta se on myös kustannustehokas vaihtoehto”, 
Pesonen sanoo.

Cembritin sementtipohjaiset ja lasikuituverkolla molemmin puolin 
vahvistetut Permabase -rappauslevyt muodostavat erittäin lujan ja 
kestävän alustan rappaukselle. Levyjä on helppo työstää työmaalla. 
Levyn alhainen vedenimeytyminen pidentää rappauksen työstettä-
vyysaikaa. Patentoidun rakenteen ansiosta ruuvikiinnitys voidaan 
tehdä erittäin läheltä levyn reunaa. Levyjen säänkestävyys on tes-
tattu eivätkä ne lahoa tai turpoa kosteuden vaikutuksesta.

Levyrappausjärjestelmä mahdollistaa julkisivun tuulettuvuuden 
lisäksi sen, että lämmöneristettä saadaan mahtumaan reilusti ilman, 
että seiniä täytyy paksuntaa myös esimerkiksi rappauksen alustaksi 
muurattavalla tiiliverhouksella. Näin voidaan varmistaa, ettei julki-
sivun kokonaispaksuus kasva kohtuuttomasti niin, että arkkitehtuu-

ri ja asuntojen valoisuus kärsisivät ikkunoiden jäädessä liian syvälle 
rakennuksen julkisivusta.

Julkisivukorjauksen valmistuttua talon asukkaat pääsevät naut-
timaan sekä esteettisesti että lämpöolosuhteiltaan nykyaikaisen 
uuden asuinkerrostalon tasolle nousseesta asumisviihtyvyydestä. 
Parantunut energiatehokkuus pienentää selvästi kiinteistön lämmi-
tyskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Peruskorjaus tarjoaa aina 
hyvän mahdollisuuden parantaa myös talon energialuokitusta ja 
nostaa asuntojen arvoa.

”Levyrappaus ja siihen yhdistetty lisälämmöneristys sekä uudet 
ikkunat parantavat myös selvästi rakennuksen ääneneristävyyttä”, 
Jussi Pesonen sanoo.

Lue lisää

http://www.e-weber.fi/julkisivut/tuotteet/
tuulettuvat-rappausratkaisut.html
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Teksti ja kuvat:  Steni

Nyt palkittu, vuonna 1974 rakennettu asuinkerrostalo sijait-
see Viksbergin kaupunginosassa Forssan keskustan eteläpuo-
lella. Keväällä 2015 valmistunut julkisivuremontti toteutet-

tiin lisäämällä alkuperäisen julkisivun päälle uusi lämmöneristys ja 
asentamalla tuulettuva levyverhous grafiitinharmaalla Steni Imago 
-julkisivulevyillä. Tämän lisäksi parvekkeet korjattiin perusteellises-
ti ja ikkunat uusittiin.

Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri kertoo kilpailun 
tuomariston päätöksen olleen yksimielinen. “Julkisivuremontin pro-
sessi oli Rytynpyölissä alusta loppuun niin hienosti järjestetty, että 
valinta oli helppo.” Lopulta julkisivuremontin kokonaiskustannuk-
setkin jäivät jopa arvioitua pienemmiksi.

Kestävän kehityksen periaatteet otettu huomioon
Vaikka uuden julkisivun esteettiset ja rakenteelliset arvot otetaan 
Julkisivuremontti 2015 -kilpailussa huomioon, raati kuitenkin kes-
kittyy valinnassaan siihen, miten julkisivukorjaus on eri toimijoiden 
yhteistyössä toteutettu aina hankesuunnittelusta toteutukseen ja lop-
putarkastukseen. “Tärkeää on, että julkisivuremontti on hallittu ja jä-
sennelty prosessi, joka on hallinnassa alusta loppuun. Lopputuloksen 
on oltava tietoisen päätöksen tulos”, Tarri lisää. Näiden tekijöiden li-
säksi raati kiinnittää huomiota mm. siihen, miten kestävän kehityk-
sen periaatteet on otettu huomioon ja hankkeen elinkaaritalouteen.

Esille nostetaan laadukkaita ja onnistuneita hankkeita
Kilpailun voittanut taloyhtiö saa Julkisivuyhdistykseltä palkintolaatan 
ja pienen rahasumman, jolla taloyhtiö voi esimerkiksi järjestää kesäjuh-
lat onnistuneen yhteistyön kunniaksi. Kilpailuun voivat ehdottaa koh-
detta niin itse taloyhtiöt kuin isännöitsijät, suunnittelijat, urakoitsijat 
ja materiaalitoimittajatkin. Palkintoraadin puheenjohtaja kannustaakin 
yhä useampia taloyhtiöitä lähettämään ehdotuksensa kilpailuun. Tar-
koitus on kilpailun avulla nostaa esille laadukkaita ja onnistuneita hank-
keita, joista voidaan ottaa mallia taloyhtiöissä, joissa julkisivuremontti 
alkaa olla ajankohtainen. “Pistetään hyvä kello soimaan”, Tarri lisää.

Julkisivuyhdistys julisti 

Stenillä toteutetun kohteen 
Julkisivuremontti 2015 -kilpailun voittajaksi

As Oy Forssan Rytynpyöli palkittiin loppuvuodesta esimerkillisen hyvästä julkisivu-
korjausprosessista. “Erittäin perusteellinen hankesuunnittelu, yhteinen tahtotila ja 
näkemys toteuttamisessa, saumaton yhteistyö kaikkien eri toimijoiden kesken sekä 
esimerkillisen hienosti toteutettu osakas-asukas-viestintä.” Näillä kauniilla sanoilla 
Julkisivuyhdistys perustelee tiedotteessaan valintaansa.

Mikä Steni-julkisivulevy?
Steni-levyt kestävät äärimmäisiä ilmasto-olosuhteita, ja ovat asu-
kasystävällinen tapa uudistaa rakennus. Levytyksen voi tehdä yhtä 
hyvin kesällä kuin talvellakin, eikä taloa tarvitse huputtaa! 

Sekä luonnonkivipintaiset Steni Nature-levyt että sileäpintaiset 
Steni Colour-levyt kestävät pakkasta, tuulta, kosteutta, aurinkoa 
ja kuumuutta. Tuulettuva julkisivulevytys suojaa taloa ja rakenteet 
säilyvät terveinä. Steni-levyt eivät lahoa, murru tai kerää kosteutta. 
Huoltovapaat Steni-levyt voi tarvittaessa pestä painepesurilla. Ste-
ni-levyillä on 40 vuoden takuu ja 60 vuoden elinikä.

Steni Colour -julkisivulevy on lasikuituvahvistettua polymeeri-
komposiittia, jonka sileä pinta on elektronisesti kovetettua ja liuot-
teetonta, sataprosenttista akryylia. Naturella syntyy luonnollisen 
kauniita julkisivuja, ja kukapa ei sellaisia arvostaisi!

Levyt: STENI Imago SN 22, STENI Colour SN 8003

Mikä on Julkisivuremontti-kilpailu?
Julkisivuremontti-kilpailu on suunnattu asunto-osakeyhtiöille 
ja siinä etsitään onnistuneita ja laadukkaita julkisivuremontteja 
jotka kelpaisivat esimerkiksi ja innostukseksi muille korjaamista 
vielä harkitseville taloyhtiöille.

Tuomaristo kiinnittää huomiota arkkitehtuurin ja teknisten 
ratkaisujen lisäksi päätöksentekoprosessiin, hanke- ja toteu-
tussuunnitteluun, kustannusten hallittavuuteen, aikataulus-
sa pysymiseen, tiedottamiseen ja energiansäästötavoitteiden 
huomioimiseen.

Kyse on Julkisivuyhdistyksen ja Kiinteistöalan hallitusam-
mattilaiset AKHA:n yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden kanssa 
järjestettävästä kilpailusta. 

Lähteet: www.julkisivuyhdistys.fi, www.akha.fi
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6. Kulkuväylien merkitseminen ja esteettömyyden varmistaminen.
7. Tilojen lukitus.
8. Ylläpito ja huolto.

Huomioitavat seikat
Ennen projektin aloitusta hallituksen tulee huomioida, että omaisuu-
den suoja on perusoikeus, jonka sisältö on määritelty perustuslain 
15 §:ssa. Sen mukaan taloyhtiöllä ei ole oikeutta määrätä omaisuu-
desta, jota se ei omista. Omaisuuden hävittäminen voi johtaa vahin-
gonkorvausvelvollisuuteen.

Johtava paloalan asiantuntija, Teppo Jokinen mainitsee: ”Palo- ja 
pelastuslaki määrittelee, että kellareissa ja varastoissa tulee poistu-
mistiet olla vapaina eikä niissä saa varastoida tavaraa. Poistumistie-
merkinnät saattavat peittyä, jos tavaraa varastoidaan holtittomasti. 
Varastoitavat tavarat tulee näin olla niille varatuilla paikoilla.”

Palotilanteessa poistuminen vaarantuu, jos varastot eivät ole jär-
jestyksessä. Pelastushenkilöstön työturvallisuus heikkenee, jos tuli-
palotilanteessa sammutushenkilöstö joutuu työskentelemään tilas-
sa, joka ei ole palo- ja pelastuslain edellyttämässä kunnossa. Lisäk-
si palo- ja pelastuslaki sekä rakennuslupa rajoittavat palokuorman 
määrää. Esimerkiksi varastoissa puiset telineet lisäävät palokuormaa.

Projektin toteutus
Kun hallitus on päättänyt toteutuksesta, sen voi tehdä talkootyönä, 
jolloin asukkaat aktivoidaan. Projekti voidaan tilata myös suunnitel-
mineen Ovella Systems Oy:ltä avaimet käteen -periaatteella.

Taloyhtiössä voi olla ajankohtaista tilan kapasiteetin tehostami-
nen, lisätilan kalustaminen, turvallisempien telineiden hankinta, 
uudelleen järjestely ja numerointi sekä pihaparkin suurentaminen. 
Kun tehtävänanto on selkeä, projekti suunnitellaan hyvin ja räätälöi-
dään kiinteistökohtaisesti. Työ toteutetaan asukkaita häiritsemättä.

Projektin vaiheet
1. Hallituksen ja urakoitsijan palaveri. 2. Suunnitelma ja sen hyväk-
syminen. 3. Tilan raivaus ja asennustyö. 4. Järjestely ja numerointi. 
5. Asukkaiden perehdyttäminen 6. Käyttöönotto.

Lopputuloksena on tila tai parkki, joka on helposti saavutettavis-
sa, houkutteleva, helppokäyttöinen ja turvallinen sekä taloyhtiön 
pysäköintitarpeita vastaava.

Usein suurempi remontti viimeistellään yhteistentilojen kunnos-
tamisella, joita ovat myös ulkoiluvälinevarastot ja pyöräparkit. Näin 
asukastyytyväisyyttä voidaan nostaa yllättävän pienellä investoin-
nilla ja asukkaan käyttäjäkokemus myös ehostetuissa tiloissa on po-
sitiivisempi prosessin jälkeen.

Teksti: Mika Laukkonen   Kuvat: Ovella

Ongelmia syntyy taloyhtiöissä, kun pyöräkellarit ovat epäjärjes-
tyksessä ja ne ovat riittämättömiä asukkaiden polkupyörien 
säilyttämiseen.  Tämä vaikuttaa  asumisviihtyisyyteen, koska 

pyöriä säilytetään myös asunnoissa. Yksinkertaisimmillaan ongelma 
voidaan ratkaista asuntokohtaisesti siten, että asukkaat asentavat tai 
asennuttavat  ovella® Fillarikoukut parvekkeilleen tai irtainvarastoi-
hinsa. Kuitenkin usein aktiivinen asukas saa pyöränsäilytysprojek-
tin ulkoiluvälinevarastoissa käynnistettyä ilmoittamalla ongelmasta 
taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle. Pyöräilyn suosio ja julkisen 
sektorin investoinnit kevyen liikenteen väyliin ja olosuhteisiin vaikut-
tavat  myös taloyhtiöiden hallitusten tekemiin päätöksiin, jolloin pyö-
rien säilytystilojen säilytyskapasiteetti olisi oltava riittävä ja  turvalli-
nen. Pyöräparkkien ja säilytystilojen ollessa epäasianmukaisesti hoi-
detut, hallituksen olisi tehtävä päätös tarpeettomien pyörien siirtämi-
sestä pois ja tarvittaessa säilytyspaikkojen kapasiteetin lisäämisestä.

Prosessin vaiheet
1. Taloyhtiön hallituksen päätös polkupyörien säilytys- ja pysäköin-

titilojen ja telineiden uusimisesta.
2. Asukkaiden tiedottaminen noin kuukautta aiemmin, jolloin asuk-

kaita kehotetaan merkitsemään omaisuutensa sekä ulkona että 
sisällä.

3. Hylättyjen pyörien valokuvaaminen, luettelointi, välivarastointi 
muualla ja mahdollinen lahjoittaminen tai myyminen.

4. Uusien, tehokkaiden ja turvallisten säilytysjärjestelmien hankinta 
tai olemassaolevien päivittäminen.

5. Säilytyspaikkojen numerointi tai nimeäminen huoneistokohtaiseksi, 
kun on saavutettu tarpeellinen määrä säilytyspaikkoja per asunto.

Kesän kynnyksellä pyöräily lisääntyy, koska asukkaat 
haluavat ulkoilla ja nauttia ympäristöstä. Kun pyörä-
varasto ja -parkki ovat helposti saavutettavissa ja  
riittävät taloyhtiön asukkaille, ei ongelmaa ole.  
Mutta hyvin usein tilanne on aivan toisenlainen.

Ei enää kaaosta
– ainakaan taloyhtiön  
pyöräkellareissa ja -parkeissa

Lisäinformaatio: 

ovella@ovella.fi
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Teksti: Sanna Laine   Kuvat: Loiste

keskimäärin noin 3000 kWh, kun sähkölämmitteisellä omakotitalolle 
kulutus voi yltää yli 30 000 kWh asti.

Myyjä voi tuottaa sähköä omissa voimalaitoksissa, ostaa sitä yh-
teispohjoismaisesta Nordpool-sähköpörssistä tai tuottaa sitä yhdes-
sä kumppanien kanssa. Sähköenergian hinta määräytyy markkinoilla 
tuotantotavan, ajan, vuodenajan ja kysynnän mukaan. Sähköyhtiö-
tä valitessa on myös mahdollista tehdä arvovalintoja, hinnan lisäksi 
voi miettiä esimerkiksi myyntiyhtiön kotimaisuutta, palvelun tasoa 
tai ekologisuutta.

Suomessa sähköenergia on edullista
Erilaiset verot näyttelevät niin ikään isoa osuutta sähkölaskun lop-
pusummassa. Sekä siirrosta että sähköenergiasta maksetaan kum-
mastakin erikseen arvonlisävero (24 %) sekä sähkövero. Yhdessä ne 
muodostavat keskimäärin noin kolmanneksen kotitalouden sähkö-
laskun loppusummasta. Tiesitkö muuten, että Suomessa sähköener-
gia on verrattain halpaa? Eurostatin viimeisimmässä tilastossa säh-
köenergian hinta Suomessa oli yksi halvimmista koko EU-alueella.

Mistä sähkölasku muodostuu?
Viime viikkoina Suomessa on keskusteltu paljon sähkön hinnasta. Uutisten keskellä ei aina käy 
selväksi, mihin hinnalla tarkkaan ottaen viitataan. Kun puhutaan sähkön hinnasta, tarkoitetaan 
usein sähköenergian hintaa, vaikkakin viime aikoina keskustelussa keskitytty puhumaan lähinnä 
sähkön siirron hinnoista. Käytännössä sähkön hinta jakautuu siirtohintaan, energian hintaan sekä 
erilaisiin veroihin.

Sähkön siirto
Hieman alle puolet sähkön kokonaishinnasta aiheutuu sähkön siir-
rosta ja sen päälle tulevista veroista. Tämä on sähkölaskusta se osuus, 
jota ei voi kilpailuttaa: siirron laskuttaa kunkin alueen paikallinen 
verkkoyhtiö, ja verkkoyhtiöiden siirtomaksujen suuruudet eroavat 
toisistaan esimerkiksi erilaisten maantieteellisten olojen ja verk-
koalueen asukasmäärän takia. Paikalliselle siirtoyhtiölle maksetaan 
kuukausittaisen perusmaksun lisäksi siirrosta käytetyn energian 
mukaan. Siirtolaskun yhteydessä veloitetaan arvonlisäveron lisäksi 
myös valtiolle tilitettävä sähkövero. Mikäli asiakas on kilpailuttanut 
sähkösopimuksensa (niin kuin yhä useampi on), saa hän yleensä säh-
köstä laskun kahdesta eri yhtiöstä, alueelliselta verkkoyhtiöltä säh-
könsiirrosta ja myyntiyhtiöltä sähköenergian osuudesta.

Sähköenergian myyjä on valittavissa
Sähköenergia on sähkölaskusta se osuus, jonka voi valita vapaasti ja 
tilata miltä tahansa toimittajalta asuinpaikasta riippumatta. Esimer-
kiksi sekä Hangossa että Rovaniemellä asuvat ihmiset voivat tilata 
sähköenergiansa Loiste Energialta. Sähköenergiasta puhutaan myös 
sähkön myyntihintana ja tähän hintaan törmäät sähkötarjouksissa, 
vertailupalveluissa sekä hinnastoissa. Sähköenergia ja perusmaksu 
sisältävät myös arvonlisäveron 24 %. Kulutettua sähköenergiaa mi-
tataan kilowattitunneissa (kWh) ja laskutetaan sentteinä per kulu-
tettu kilowattitunti. Esimerkiksi kerrostalokaksion vuosikulutus on 

Ota yhteyttä

Neuvoja voi kysyä Loisteen asiakaspalvelusta puh. 0800 9 2000 
(maksuton) arkisin klo 8-20 ja asiakaspalvelu@loiste.fi.
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1. Laskun etusivulla on yhteenveto laskutusjakson maksuista, 
laskuun sisältyvä arvonlisäveron määrä sekä maksamiseen 
tarvittavat tiedot. Seuraavalla sivulla on eritelty, mistä loppu-
summa muodostuu.

2. Asiakkaan tiedot: Henkilö tai yritys, joka on tehnyt sähköso-
pimuksen ja laskutusosoite, johon kirjeposti lähetetään.

3. Tunnistetiedot: Ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun, kerro 
meille asiakasnumerosi. Se nopeuttaa palveluamme.

• Käyttöpaikka tarkoittaa sen kohteen osoitetta, jossa sähköä 
käytetään. Esimerkiksi kesämökin ja vakituisen asunnon säh-
kölaskut erottaa käyttöpaikan osoitteesta.

4. Verot: Sähkölaskun loppusummaan sisältyvän arvonlisäveron 
määrä ja loppusumma ilman arvonlisäveroa. Sekä sähkön myyn-
ti- että siirtohinnat sisältävät arvonlisäveron, jonka sähköyh-
tiö laskuttaa ja tilittää edelleen valtiolle. Siirtohintaan sisältyy 
lisäksi sähkövero, joka myös välitetään valtiolle.

5. Laskun maksaminen: Kun maksat laskua, käytä aina kyseisen 
laskun viitenumeroa ja tilinumeroa. Se varmistaa maksun vir-
heettömän ja nopean perillemenon. Jos vaihdat paperilaskun 
e-laskuun, tiedot ovat verkkopankissa valmiina.

6. Erittely: Kulutuslasku perustuu toteutuneeseen sähkönkäyt-
töön mittarinlukujen väliseltä ajalta.

7. Sekä myynnistä että siirrosta veloitetaan kiinteä perusmaksu 
(euroa/kk) ja kulutetun energian mukaan määräytyvä kulu-
tusmaksu (snt/kWh). Perusmaksu laskutetaan kuluvan kuu-
kauden loppuun.

Sähkön myynti: Sähköenergia toteutuneen sähkönkäytön mu-
kaan.
• sähkötuote
• ajanjakso, jolta kulutus on mitattu
• mitattu määrä kilowattitunteina (kWh)
• yksikköhinnat
• rivin summa euroina (e)
• tieto sopimuksen voimassaoloajasta
Sähkön siirto: Sähkön siirto toteutuneen sähkönkäytön mukaan.
• sähkötuote
• ajanjakso, jolta kulutus on mitattu
• mitattu määrä kilowattitunteina (kWh)
• yksikköhinnat
• sähkön energiaveron määrä
• rivin summa euroina (e)

Valitun siirtotuotteen mukaisen siirtomaksun veloittaa aina 
se verkkoyhtiö, jonka alueella käyttöpaikka sijaitsee. Siirtomak-
su on sama riippumatta siitä, keneltä sähkönmyyjältä ostat säh-
köenergian.
8. Sähkönkäytön jakauma: Sähkönkäytön arvioitu määrä kilo-

wattitunteina vuodessa.

Ohjeet sähkölasku tulkitsemiseen:



innalle pulpahtaneitaP

62 Omataloyhtiö.fi   2016

www.löydäsähkömies.fi on sähköistysalan järjestöjen perustama 
palvelu, jossa on valtakunnallinen asentajahaku ja runsaasti infor-
maatiota sähköistyksestä.

Kerrostalon linjasaneeraus on 
asukkaiden silmissä suuri ja työ-
läs urakka. Uponor R2I -kasetilla 
saneeraus etenee kuitenkin no-
peasti ja sujuvasti. Pitkälle vie-
dyn esivalmistuksen ansioista 
urakointiaika lyhenee ja riskit 
pienenevät. Esivalmistus ja teh-
dastuotannon tasainen laatu 
mahdollistavat myös saneerauk-
sen tarkan aikataulutuksen, jon-
ka johdosta saneerausaikainen 
haitta asukkaille jää mahdolli-
simman pieneksi.

Lisätiedot
www.uponor.fi
projektipalvelu@uponor.com

Löydä sähkömies -palvelun vuosittain kuluttajien keskuudessa 
teettämä tutkimus* indikoi vilkasta kysyntää sähköasennuspal-
veluille. Lähes joka neljäs eli 24 prosenttia vastaajista kertoo 

aikovansa lähivuosina teettää kotiinsa uusia tai korjauttaa olemas-
sa olevia sähköistyksiä.

– Suomen taloudessa pilkahtelee elpymisen merkkejä sieltä tääl-
tä ja se näkynee myös kuluttajien rohkeudessa satsata kotien ja va-
paa-ajan asuntojen parempaan toimivuuteen. Niin omakoti- kuin 
kerrostalojen asukkaiden TOP 4 sähköissä harmittavaa asiaa ovat 
pistorasioiden liian vähäinen määrä, puutteellinen valaistus, yleisesti 
ottaen vanhentunut sähköistys sekä TV-kanavien huono näkyvyys, 
sanoo STUL ry:n viestintäjohtaja Paula Ihamäki.
*Taloustutkimus Telebus 04/2016, N=1012, virhemarginaali +-2,5 %

Joka neljäs sähköistysaikeissa

Megakonsoli PST-2 on konsoli raskaalle tavaralle. Tarvittaes-
sa konsoli voidaan kääntää ylös seinää vasten.

Konsoli kestää 150 kg:n painon. Megakonsoli käy erilai-
siin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi kannattimiksi ja ripustusteli-
neiksi. Konsoli sopii myös pitkän tavaran, kuten lautojen, tikkaiden, 
surffilautojen, kanoottien, polkupyörien ym. kannattimiksi. Se käy 
myös raskaampien välineiden, kuten golfbägien ja autonrenkaiden 
säilyttämiseen. Lukittavan säilytystapin pituus on 330 mm ja siihen 
sopii 2 kpl enintään 230 mm leveätä rengasta.

Jälleenmyyjä Bauhaus.
 
Lisäinfo:
myynti@ovella.fi

Kokoontaitettava konsoli raskaan tavaran 
säilytykseen

P
Uuden sukupolven suodatin, joka estää tehokkaasti ulkoilman 

epäpuhtauksien kulkeutumisen sisätiloihin.
Sisälle johdettava ulkoilma kannattaa suodattaa ikkuna-auk-

koon kiinnitettävällä Filtrete Aero -suodattimella. Suodatin pysät-
tää siitepölyn, katupölyn ja myös terveydelle vaatalliset pienhiuk-
kaset, jotka kiinnittyvät suodattimeen pienen sähköisen varauksen 
ansiosta.
– Helppo leikata sopivan kokoisia paloja ja kiinnittää pakkauksessa 

mukana olevalla kaksipuolisella teipillä.
– korkeaan aukkoon voidaan laittaa kaksi erillistä palaa.

Suodatin on vaihdettava, kun se on selvästio mustunut, kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa.
Filtrete Aero on VTT:n testaama F7-luokan suodatinmateriaali. Testitulos VTT-8871-14/
FI, 27.11.2014 löytyy osoitteessa www.terveysilma.fi

Lisätietoja:
Puh. 09-477 8940, terveysilma@terveysilma.fi
www.terveysilma.fi

Esivalmistettu  
ratkaisu kerrostalon  
linjasaneeraukseen

Filtrete Aero  
ikkunasuodatin
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Hyvä lukija!
Haluamme kehittää lehteä vastaamaan yhä paremmin sen tär-
keintä tehtävää: olla lukijoidensa lehti. Niinpä pyydämmekin, että 
osallistuisit vain pari minuuttia kestävään lukijatutkimukseen. 
Tutkimus löytyy linkistä: www.omataloyhtio.fi/lukijatutkimus

Vastaathan 31.7.2016 mennessä.
Arvomme kaikkien vastanneiden kesken Bosch PTL 1 tapetin-

irrottimen.

Omataloyhtiö.fi-lehden lukijatutkimus 
2016

Kun suojaat seinien kulmat hyvin, korjaustarve vähenee ja sääs-
tät tulevaisuudessa aikaa ja rahaa. Gyprocin ratkaisu tähän on 
polymeerivahvisteiset Aquabead Kulmasuojanauhat ja -listat. 

Kulmasuojalista soveltuu ulkokulmien suojaukseen ja kulmasuoja-
nauhalla suojaat kaikki sisä- ja ulkokulmat. Kulmasuojat ovat liima-
kiinnitteisiä, jolloin asentaminen käy kätevästi kostuttamalla liima-
pinta ja painamalla kulmasuoja paikalleen. Lopullinen kiinnittämi-
nen onnistuu valmistasoitteella.
 
Lisätietoja:
www.gyproc.fi

Suojaa seinien kulmat hyvin ja  
säästät korjauskuluissa

Langattomat ohjaustuotteet

Messukeskus täyttyy sadoista näytteilleasettajista, uusista 
tuotteista ja innovaatioista sekä mielenkiintoisesta ohjel-
masta, kun Suomen suurin rakennusalan tapahtuma avaa 

ovensa. Omataloyhtiö.fi järjestää FinnBuild -messuilla taloyhtiöille 
räätälöidyn asiantuntijaseminaarin perjantaina 14.10.2016. Semi-
naarissa kuullaan laajasti eri korjaushankeratkaisuista aina putki-, 
katto- ja keittiöremonteista energia-asioihin ja paljon muuta. Oma 
luentonsa on myös JuriNet Oy:n lakimies Markus Talviolla, hän ker-
too taloyhtiön hallituksen vastuista ja velvollisuuksista. Luennon jäl-
keen Talvio vastailee yleisökysymyksiin.

Seminaari on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen 
Omataloyhtiö.fi:n kautta, joten muista lukea verkkolehteämme. 
Verkkolehtemme voit tilata täältä: www.omataloyhtio.fi/verkkolehti.

Seminaariohjelmassa:
– Asumismukavuutta ja energiansäästöä ilmanvaihtosaneerauksella
– Monta hyvää syytä korjata julkisivu tiilellä
– Parvekelasien huolto ja kunnossapitovastuu
– Putkiremppa tulossa, entä sähköt?
– Huolehdi energiatehokkuudesta remontin yhteydessä
– Taloyhtiön hallituksen vastuut ja velvollisuudet
– Kustannus- ja aikataulumuutosten minimointi korjaus hankkeessa
– Miten elementtirakentaminen tehostaa linjasaneerausta?
– Miksi keittiöremontti kannattaa tehdä putkiremontin yhteydes-

sä?
– Reaaliaikainen energianseuranta tuo säästöä niin uudis- kuin sa-

neerauskohteissa
– Viisas energiankäyttö taloyhtiössä
– Taloyhtiön kattoremontti

FinnBuild-messuilla Omataloyhtiö.fin 
asiantuntijaseminaari taloyhtiöille

FinnBuild – Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessut 
12.–14.10.2016 Messukeskuksessa Helsingissä

Langattomilla RF-painikkeilla saadaan toteutettua joustavia oh-
jausratkaisuja sekä uudisrakennuksissa että saneerauskohteis-
sa. Painikkeet voi sijoitella vapaasti, ja niillä voidaan säätää va-

laistusta, kaihtimia ja muita talon toimintoja. Järjestelmään voidaan 
lisätä myös esimerkiksi liiketunnistimia tai ikkuna-antureita. Myös 
pistorasioiden etäohjaus sekä keskitetty kytkeminen ja sammutta-
minen on mahdollista. RF-järjestelmällä kaukoohjaus on helposti to-
teutettavissa jälkiasennettuna ilman kaapelointia. RF-painikkeet on 
saatavissa Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalustesarjoihin.

ABB:n langattomilla ohjaustuotteilla voidaan luoda tilanneohjauk-
sia ja kaihtimien ja pistorasioiden ohjauksia. Helpot jälkiasennukset: 
Yksinkertaisimmillaan vastaanotin asennetaan olemassa olevaan 
rasiaan ja lähetin liimataan tai ruuvataan paikoilleen.

Lue lisää:
http://new.abb.com/low-voltage/fi/tuotteet/asennustuotteet/lan-
gaton-ohjaus/rf-tuotteet
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QR-koodien lukeminen
1. Käynnistä asentamasi QR-koodin lukija
2. Vie kamera haluamasi QR-koodin päälle
3. Laitteen luettua koodin voit tutustua tarkemmin alla oleviin ai-

heisiin.

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

Toimituksen tärpit – näistä puhutaan nyt

Vastuunjako – kumpi maksaa, osakas vai yhtiö?
Kysymyksiä siitä, kuka on vastuussa tietyn rakenneosan kunnos-
tamisesta tai vian korjaamisesta, syntyy usein. Lue aiheesta artik-
keli, tulosta vastuunjakotaulukko tai jätä vaikka kysymys lakimie-
helle vastuunjaosta.
http://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/6161/asuntoosakeyhtion_vas-
tuunjakoa_ei.htm

Suhteet solmussa taloyhtiössä?
Kaipaako taloyhtiönne lakimiehen asiantuntijuutta? Tilaa veloi-
tukseton esite JuriNetin palveluista:
http://www.omataloyhtio.fi/esitepalvelu/?t=434

Liidä Helsingin Kalasataman yllä – katso video!
Kalasataman uusimpien kortteleiden julkisivuista on löydettävis-
sä kymmenien eri tiilivärien ja pintojen yhdistelmiä. Kalasatama 
on erinomainen tutustumiskohde varsinkin tiiliarkkitehtuurista 
kiinnostuneille.
http://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/12962/kalasataman_tiiliark-
kitehtuuri_vetaa_puoleensa.htm

Isännöitsijäntodistus – mistä sen saa ja kuka sen voi antaa?
Mikä isännöitsijäntodistus on? Mistä sen saa? Mitä isännöitsijän-
todistus sisältää? Vastaukset näihin ja ilmaisen lomakkeen isän-
nöitsijäntodistuksen pohjaksi löydät täältä.
http://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/9317/isannoitsijantodistus__
mista.htm

Tarvitsetko tietoa pihan rakentamisesta, puutarhanhoidosta 
tai kasveista?
Tutustu uudistuneeseen Puutarha.net -palveluun ja sen runsaa-
seen tietosisältöön – ja anna asiantuntijoiden auttaa kasveihin ja 
puutarhaan liittyvissä kysymyksissä! 
www.puutarha.net/vastauspalvelu/
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Kiinnostuitko? 

Lue lisää!
Tilaa kerran viikossa lähetettävä ilmainen verkkolehti. Verkko-
lehden avulla pysyt aina ajan tasalla taloyhtiötä koskevissa asiois-
sa. Verkkolehtemme yksi luetuimpia artikkelisarjoja on ” Viikon 
Kysymys”, jossa käsittelemme jäseniltämme saapuneita lakiky-
symyksiä vastauksineen. 

Tilaa osoitteesta www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

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

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

Tilaa tuote-esitteitä veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Yhteystiedot
Nimi

_________________________________________________________________

Katuosoite

_________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

_________________________________________________________________

Sähköposti

_________________________________________________________________

Puhelin

_________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

_________________________________________________________________

Hankkeen arvioitu aloitus ____ /____

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

 Kyllä, haluan myös ilmaisen Omataloyhtiö.fi-verkkolehden.
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Vaatii selvitystä!
Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palvelussa vastataan rakentamiseen ja remontoimiseen liitty-
viin kysymyksiin. Vastaajina on rakennusalan ammattilaisista koostuva asiantuntijaryhmä. Kysymyk-
siin vastataan pääsääntöisesti yhden arkivuorokauden kuluessa. Oman kysymyksesi voit esittää täällä: 
www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu/

Asunto-, toimitila- ja raken-
nuttajaliitto RAKLI ry on 
laatinut Kiinteistöliike-

toiminnan sanaston, jotta kaikil-
le alan toimijoille ja osapuolille 
saataisiin yhteinen ajantasainen 
sanastokokonaisuus. Sanaston 
tavoitteena on helpottaa kansa-
laisten itsenäistä tiedonhankin-
taa sekä asiantuntijoiden ja kan-
salaisten välistä viestintää.

Tällä palstalla esittelemme näistä Kiinteistöliiketoiminnan sanas-
ton termeistä tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia.

Kiinteistökustannukset
Kaikki kiinteistön olemassaolosta aiheutuvat kustannukset. Kiin-
teistökustannukset muodostuvat pääomakustannuksista, pääoman 
erilliskustannuksista sekä ylläpitokustannuksista.

Käyttökustannukset
Käyttäjälle tilojen käytöstä aiheutuvat muuttuvat kustannukset, jotka 
määräytyvät tarvittavien hyödykkeiden määrän ja laadun perusteel-
la. Käyttökustannukset voidaan periä vuokralaiselta vuokrasopimuk-
sessa sovitulla tavalla (esim. käyttö- tai erilliskorvauksina) tai asia-
kas voi vastata niistä suoraan itse. Käyttökustannuksia muodostuu 
mm. veden ja sähkön kulutuksesta sekä omien tilojen siivouksesta.

Pääomakustannukset
Kiinteistöön sijoitetun pääoman kustannukset, jotka koostuvat ko-
roista ja laskennallisista poistoista. Korkotekijä koostuu sijoitetulle 
pääomalle asetetusta tuottovaatimuksesta. Pääomakustannuksiin 
kuuluvat kiinteistön hankintaan ja omistamiseen liittyvät kustan-
nukset sekä rasitteisiin tai lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät kus-
tannukset.

Pääoman erilliskustannukset
Kiinteistön omistamisesta aiheutuvat verot ja vakuutuskustannukset.

Toimitilakustannukset
Kaikki toimitiloista ja niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset. Toi-
mitilakustannukset sisältävät kiinteistökustannukset sekä osan mah-
dollisista käyttö- ja käyttäjäpalvelukustannuksista.

Ylläpitokustannukset
mieluummin kuin: käytön ja ylläpidon kustannukset
Kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitokus-
tannuksia ovat muun muassa kiinteistönhoidosta aiheutuvat kustan-
nukset, esimerkiksi kaikki kiinteistön huolto-, sähkö-, lämmitys-, 
vedenkulutus- ja jätehuoltokustannukset.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto

: Kylpyhuoneen remontin valvonta ja kosteusmittaus
Kyseessä on paritalo, jossa ei ole ulkopuolista isännöitsijää tai 

isännöitsijätoimistoa. As.oy:n hallituksessa on osakkeiden omista-
jat. Toisen huoneiston osakas tekee kylpyhuoneremontin itse. To-
teutus tapahtuu purkamalla seinien välilevyt, joissa vanha laatoitus. 
Seiniin tulee uudet välilevyt, kosteussulku ja uusi laatoitus. Yhdessä 
seinässä on pesukoneen liitos ja lattialämmityksen säätö. Miten yh-
tiön tule toimia valvonnan ja kosteusmittausten suhteen? Pitääkö 
uusien välilevyjen asennus tarkistaa? Miten kosteusmittaukset: pi-
tääkö kosteusmittaus tehdä myös purkuvaiheessa? Miten kosteus-
mittaukset tulee suorittaa, kun uusi kosteussulku ja uusi laatoitus 
tehdään: onko näissä jokin aikaraja ja pitääkö tehdä jälkimittaus jon-
kin tietyn ajan jälkeen? Mitkä ovat vaatimukset firmasta, joka kos-
teusmittauksen suorittaa?

: Asunto-osakeyhtiön hallitus kokoon ja siellä päätös, että tuota 
hanketta varten palkataan rakennusalan asiantuntija suoritta-

maan valvontatyö. Valvojalle oikeudet tilata kosteusmittaukset. Val-
voja suorittaa myös vedeneristystyön valvonnan ja kalvonpaksuu-
den mittaukset ja antaa luvan jatkaa työtä. Valvoja tekee myös lop-
putarkastuksen ja antaa kaikista toimenpiteistään pöytäkirjan, joka 
liitetään as.oy:n arkistoihin. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä siksi, 
että jos paritalon asuntoja myöhemmin myydään, niin on dokumen-
tit tehdyistä korjauksista, jotka voi näyttää mahdollisille ostajille.

: Paha haju lasitetulla parvekkeella
Kerrostalo-osakkeemme lasitetulla parvekkeella on aina kevääs-

tä kesään paha ummehtunut ja pistävä haju. Parvekkeemme sijoit-
tuu talon kattorakenteiden alle. Laudoituksen väleistä on nähtävissä 
kattolautojen tummentumaa. Katto myös vuotaa parvekkeellemme 
muutaman kerran kesäsateiden aikaan. Olemme useaan kertaan huo-
mauttaneet asiasta isännöitsijälle, mutta hän ei ala mihinkään toi-
menpiteisiin pyynnöistä huolimatta. Mitä voimme tehdä?

: Kertomasi perusteella, epäilen siellä olevan mikrobikasvusto ja 
-vaurio. Tee kirjallinen esitys asiasta taloyhtiön hallitukselle ja 

pyydä tuon hajuhaitan ja vuotavan vesikaton tutkintaa. Ellei sekään 
auta, niin ota yhteys paikkakuntasi terveystarkastajaan, niin hän saa 
vauhtia asian käsittelyyn.

: Välitilan laminaatti
Voiko välitilan laminaatin asentaa laattojen päälle vai tarvitsee-

ko se vesieristeen?

: Välitilan laminaatin voit asentaa laattojen päälle. Alle ei tarvita 
vesieristettä, koska se ei ole märkätila. Jos tilassa on käsisuihku 

tai jokin muu suihku ja tilassa on lattiakaivo, niin se tulkitaan mär-
kätilaksi ja vaatii vedeneristeen.

Kysymyksiin vastasi: Porin Rakennusmestarit ja insinöörit ry
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• Valmis vedeneristys yhdellä kerralla

• Aina oikea kalvon paksuus

• Vahva kangas helpottaa mahdollista 

laatan vaihtamista

• Halkeaman silloituskyky korkein luokka 3

UUSI JA NOPEA  
VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ 
KORJAUSRAKENTAMISEEN

UUTUUS!

KERASAFE
KIILTO

ETAG 
022

www.kiilto.com



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

Suomen suurin keittiö-
kalustevalmistaja Novart Oy 
on kehittänyt uuden toiminta-
mallin, joka on erikoistunut 
keittiöremontteihin putki-
remontin yhteydessä. 

Keittiöremontti
on fiksua kartoittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa 
ja toteuttaa putkiremontin yhteydessä.

ESPOO Leevi Sundberg  044 781 2757 • FORSSA Marja Kylä-Markula 0400 557 172   HELSINKI Kati Turunen 050 301 1388 
KUOPIO  Ilkka Suomi 0400 569 673 • JYVÄSKYLÄ Arto Koskinen 0400 430 010 • JOENSUU Jukka Naumanen 0400 171 215   
LAHTI Ari Arminen 040 866 7710 • LAPPEENRANTA Timo Pellinen 0400 556 877 • OULU Heikki Träskilä 040 187 7793 
SEINÄJOKI  Veikko Kitinoja 0400 567 259 • TAMPERE Tommi Huovilainen 040 414 1552 
TURKU Heikki Soikkeli 050 382 7234 • VANTAA Petteri Ilvonen 050 594 2602

www.keittiomaailma.fi

Keittiöremontti putkiremontin yhteydessä tuo osakkeen omistajalle selvää lisäarvoa.
Kun keittiökalusteet uusitaan, muun muassa asunnon arvo nousee. Soita ja varaa aika!


