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Soitan hallituksen puheenjohtajalle. Hän vastaa reippaan iloises-
ti ja voimme keskustella avoimesti meitä molempia koskevan 
kiinteistön huolto- ja kunnossapitotöistä. Hetkeä myöhemmin 

olen jo laittanut isännöitsijälle pikaviestipalvelulla kuvan ja viestin, 
johon saan välittömän vastauksen, peukun. Kohta jo tulee sähkö-
postia koko hallitukselle ja kaikki vastaavat mahdollisuuksiensa mu-
kaan, aikailematta. 

Tässä kiteytyy hyvän hallitustyöskentelyn ydin. Viestintä on mut-
katonta ja helppoa, tietoa on saatavilla ja sitä jaetaan konstailemat-
tomasti. Kuin kirsikkana kakun päällä ovat myös taloyhtiön osak-
kaat hyvällä osanotolla mukana yhtiökokouksissa. Taloyhtiössä jär-
jestetään yhdessä talkoita, istutetaan kukkia ja hankitaan yhteisiin 
tiloihin uusia kalusteita. Kaikki sujuu niin kuin sen pitääkin. Onko 
kaikki vain hyvien yhteensattumien summaa? 

Uskon, että mitä enemmän osakkaita ja asukkaita huomioidaan 
tiedottamisessa sekä pidetään viestinnässä ja tekemisessä muka-
na, kysytään mielipidettä ja osallistetaan, sitä mutkattomammin 
myös taloyhtiön hyvä kiinteistönpito onnistuu. Osakkaiden tulee 
päästä kertomaan omat mielipiteensä ja niitä tulee kunnioittaa 
ja kuunnella herkällä korvalla. Se rikkoutunut rappurallikin, jos-
ta aamutervehdyksen lomassa kuultiin, korjataan viivytyksettä. 
Hallitus tekee töitä koko taloyhtiön yhteisen edun ja myös hyvän 
ilmapiirin eteen. Oleellista on, että yksittäisellä osakkaalla on ha-

lutessaan vaikuttamismahdollisuuksia taloyhtiön päätöksenteossa 
ja arjessa. Tässä taloyhtiössä tiedottaminen on läpinäkyvää – myös 
vuokralaisille. Riittävä viestintä lisää asumisviihtyisyyttä ja auttaa 
osaltaan myös ristiriitojen ennaltaehkäisemisessä. Kun asioista 
viestitään selvästi, ei jää tulkinnanvaraa, joka aiheuttaisi turhaa 
kitkaa taloyhtiön sisällä.

Hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpito ja 
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Tämä tarkoit-
taa, että muun muassa remontteja on ennakoivasti otettu huomioon 
myös talouden suunnittelussa. Kiinteistöllä olevista rakennuksista 
on pidetty huolta ja asukkaat viihtyvät. Viihtyvyys lähtee paitsi arjen 
toimivuudesta, pitkälti myös yhteisten pelisääntöjen noudattamises-
ta. Järjestyssääntöjen noudattamisella vaikutetaan myös asukkaiden 
turvallisuuden tunteeseen. Monissa taloyhtiöissä on järjestyssään-
nöt, joissa on sovittu muun muassa yhteisten tilojen ja piha-alueiden 
käytöstä sekä kellonajoista, jolloin talossa alkaa hiljaisuus. Jollei näin 
ole, löydät järjestyssäännöt kätevästi Omataloyhtiö.fi-palvelusta, voit 
muokata niitä taloyhtiöllenne sopivaksi ja ehdottaa niiden vahvista-
mista yhtiökokouksessa. Näin on jo otettu ensimmäinen askel kohti 
viihtyisää taloyhtiötä.

Heidi Uusitalo,
päätoimittaja

Avoimuus palkitaan – myös taloyhtiössä

ääkirjoitusP

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

Saavatko kesän kukkaistutukset 
enemmän keskusteluaikaa taloyh-
tiön kevätkokouksessa kuin tuore 

pee-tee-ässä? Alkaako osalla osakkaista 
katse harhailla, kun esityslistalla edetään 
kunnossapitoasioihin? Syvenevätkö huo-
lirypyt, kun hallituksen palkkaama tekni-
nen asiantuntija selostaa tulevaisuuden 
remonttiaikatauluja ja -kustannuksia?

Suosittelemme tähän väliin osallistujil-
le kupillista vahvaa kahvia ja kokouskorva-
puustin. Näillä eväillä saa lisää virtaa, jon-
ka avulla jaksaa keskittyä taloudenpidon 
ohella kokouksen ydinkysymyksiin. Sillä 
juuri nyt siellä keskustellaan ja päätetään 
asioista, jotka vaikuttavat yhteisen kiin-
teistöomaisuuden arvon säilymiseen – ja 
omaan asumisviihtyvyyteen.

Kiinteistön suunnitelmallinen kunnos-
sapito, korjaaminen ja perusparantami-
nen ovat vahvoja signaaleja omistajille ja asukkaille siitä, että talo-
yhtiössä halutaan edistää yhteistä hyvää saman katon alla. 

Arjen asumisessa tämä näyttäytyy viihtyisänä, turvallisena ja ter-
veellisenä asuinympäristönä. Osakkaiden kukkarossa se on tasapai-
noista omaisuuden hallintaa hyvin suunniteltuina korjausurakoina, 
ylläpitokuluja pienentävinä investointeina ja asumisviihtyvyyttä li-
säävinä uudistuksina. 

Periikö teidät hukka?
Taloyhtiön hoitokuluista energia- ja vesikustannukset haukkaavat 
yhteensä noin kolmanneksen. Perheasunnossa huoneistosähkön 
osuus, siis asukkaan itsensä suoraan sähköyhtiöstä ostama ja koto-
na kuluttama energia, on vain noin viidesosa asumisen kokonais-
energiankulutuksesta. Valtaosa energiakustannuksista tulee mutkan 
kautta koko kiinteistön energiakuluina, jotka toki maksetaan asuk-
kaiden toimesta yhtiövastikkeina tai vuokrana.

Tässä isossa kuluerässä saattaa huomaamatta piileskellä energia-
hukka. Taloyhtiösi energiasta jopa 30 prosenttia ja rahoista kymmeni-
sen prosenttia saattaa olla turhaa kulutusta, jota voi suitsia helpoilla 
toimenpiteillä ilman raskaita ja kalliita korjaustoimenpiteitä. Ja näi-
hin talkoisiin kannattaa värvätä jokainen asukas, sillä myös arjen va-
linnoilla ja tekemisillä on yllättävän suuri vaikutus kokonaisuuteen.

Energiahukka häädetään tiivistämällä ikkunat ja ulko-ovet, tar-
kastamalla ja säätämällä ilmavaihto sekä lämmitysjärjestelmä, sekä 
kiinnittämällä huomio fiksuun veden ja sähkön käyttöön. On tärkeä 
tarkistaa, että kiinteistön eri laitteet ja järjestelmät toimivat suunni-
tellusti, ovat ehjiä sekä säännöllisesti huollettuja ja oikein säädetty. 
Kun puitteet ovat kunnossa, on aika tarkistaa käyttötapoja ja asu-
mistottumuksia.

Yhtiön energiakokous ja asukasilta ovat loistotapa startata hukan-
häätö ja samalla opastaa asukkaita energiaa säästävään asumiseen. 
Samalla voidaan keskustella siitä, millaista apua asukkaat tarvitse-
vat esimerkiksi ikkunoiden tiivistykseen tai ilmanvaihtokoneen ase-
tusten tarkastukseen. 

Parhaimmillaan näitä asioita voidaan tehdä yhdessä niin, että asu-
kaat saavat opastusta niiltä, jotka osaavat. Jos ei osata, niin ainakin 

asioita voidaan pähkäillä yhdessä. Sekin vie 
asioita eteenpäin, jos huomataan, että ehkä 
tiettyihin asioihin kannattaa hankkia am-
mattilaisen apua.

Erinomainen ajankohta energiakokouk-
selle on lokakuussa viikolla 41 järjestettä-
vä valtakunnallinen Energiansäästöviikko. 
Tänä vuonna kampanjan pääkohderyhmä-
nä ovat juuri taloyhtiöt, joille myös tarjo-
taan syksyllä materiaalia asukkaiden opas-
tukseen ja aktivointiin. 

Energiakokouksen agendalle kannattaa 
lisätä tietoa ja keskustelua energiatehok-
kuuden ja terveellisen ja turvallisen asu-
misen yhteydestä. Oikeat sisälämpötilat 
ja asianmukaisesti ylläpidetty ilmanvaihto 
ovat paras tapa saada huoneiston olosuh-
teet haltuun. Vuodenaikojen ja säätilojen 
vaihdellessa lämmityksen ja ilmanvaihdon 
tarve muuttuvat ja osaa järjestelmistä pitäi-

si muistaa ajoittain säätää olosuhteiden mukaan. Nämä ovat helppoja 
hommia, jotka jokainen oppii tekemään.

Kotitalon kokemusasiantuntijat mukaan
Asukkaat ovat oman kotitalonsa kokemusasiantuntijoita, silmäpareja 
vertaansa vailla. Helppokäyttöisten ja vuorovaikutteisten viestintä- 
ja palautekanavien rakentaminen taloyhtiön hallinnon ja asukkaiden 
välille varmistaa, että keskustelu pysyy vireänä virallisten kokousten 
välilläkin. Asukastyytyväisyyttä voi myös mitata kyselyjen avulla ja 
samalla pyytää huomioita korjaustarpeista ja kehitysehdotuksia.

Keskusteluyhteyttä, hyvää fiilistä ja yhteisöllisyyttä yhteisen katon 
alla kannattaa vaalia, sillä se lisää vastuunottoa yhteisistä asioista ja 
yhteisestä omaisuudesta. Energiahukan häätämisestä voi tulla juuri 
se yhteishenkeä lisäävä hanke, joka kokoaa asukkaat yhdeksi tiimiksi 
kehittämään kotitaloa kaupungin parhaaksi taloyhtiöksi.

Harri Heinaro
kiinteistöjen energiatehokkuuden asiantuntija, Motiva

Hyvää elämää yhteisen katon alla

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka auttaa julkisen sektorin organi-
saatioita, yrityksiä ja kuluttajia kehittämään toimintaansa ympäristön ja ilmaston 
kannalta kestävämmiksi.
Motivan valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonta opastaa taloyhtiöitä ja 
kuluttajia energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian ratkaisuis-
sa. Tietoa ja ohjeita: www.motiva.fi/koti. Henkilökohtaista neuvontaa Facebookis-
sa Messenger-pikaviestipalveluna @Asiaaenergiasta -sivun kautta. Tutustu myös 
Aurinkosähköä kotiin -kampanjaan, jossa voi vertailla aurinkosähköjärjestelmien 
avaimet käteen -toimituksia pientalo- ja taloyhtiökokouluokissa https://aurinkosah-
koakotiin.fi 

Lisätietoa:
Korjaustieto, Energiahukan vähentäminen
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/
Taloyhtiot/Energiatehokkuus/Energiahukan_vahentaminen



6 Omataloyhtiö.fi   2018

Mitä tehdä, 

kun osakkaat vastustavat 
taloyhtiössä akuuttia remonttia?

Teksti: Markus Talvio   Kuvat: Rakentaja.fiOpastus

Meiltä kiinteistöjuristeilta pyydetään aika ajoin asiantunti-
jalausuntoja päätöksenteon perusteeksi tilanteeseen, jossa 
taloyhtiössä pitäisi tehdä korjauksia tai perusparannuksia. 

Tällöin osa osakkaista vastustaa korjauksia, vaikka niille olisi perus-
teltua tarvetta, koska rakennukset alkavat ikääntyä. Jos korjauksia 
ei tehdä, on vaarana usein, että korjauskustannukset vain nousevat 
ja rakennukset vaurioituvat lisää. Olen törmännyt taloyhtiöihin, jot-
ka ovat niin huonosti hoidettuja, että asunnot ja rakennukset ovat 
lähinnä purkukuntoisia. Tilanne on osakkaiden kannalta katastro-
faalinen, koska asunnolla ei ole tällöin myyntiarvoa. Joskus kyse on 
ihmisten ymmärtämättömyydestä, joskus puhtaasti rahasta.

Ristiriitatilanne on tyypillisimmällään silloin, kun kyseessä on 
pienehkö taloyhtiö, jossa puolet on myöhemmin muuttaneita osak-
kaita ja loput lähes alkuperäisiä vanhempia asukkaita. Nuoremmat 
haluaisivat remontoida rakennusta, mutta vanhemmat osakkaat ei-
vät, koska heillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia lyhentää remon-
tin rahoittamiseksi kaavailtua yhtiölainaosuutta.

Lain mukaan yhtiö vastaa taloyhtiön rakennusten kunnossapidos-
ta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Äänivaltaa yhtiössä 
käyttävät luonnollisesti osakkaat yhdessä, jollei päätösvaltaa laissa 
tai yhtiöjärjestyksessä ole uskottu yhtiön hallitukselle.

Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut 
yli puolet annetuista eli paikalla olevista äänistä, jollei laissa sääde-
tä toisin. Äänten mennessä tasan ratkaistaan äänestys tällaisessa 
remonttikysymyksessä puheenjohtajan äänellä, jollei yhtiöjärjes-
tyksessä määrätä toisin.

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa
Lain mukaan taloyhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen 
rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa 
lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaih-
to- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiön on korjattava ne 
osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yh-
tiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian 
tai sen korjaamisen vuoksi. Lisäksi vastuu koskee sellaisia rakenteita, 
eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväk-
synyt vastuulleen, ja huoneistojen sisäosien korjaamista ajankoh-
dan perustasoon yhtiössä. Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeen-
omistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu 
yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen 
ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa. Yhtiön on pidettävä 
kunnossa rakennuksen ulkopinta myös parvekkeiden kohdalla. Jos 
yhtiö laiminlyö näitä velvollisuuksiaan, päästään ongelman ytimeen.

Jos yli puolet osakkaista (äänistä) vastustaa korjauksia, ei kor-
jauksiin voida ryhtyä taloyhtiön toimesta. Toisaalta, kun päätetään 
peruskorjauksista ja remonteista, ei yleensä vaadita määräenemmis-
töpäätöstä. Toisin sanoen, jos yli puolet kannattaa korjausten aloit-
tamista, asiasta voidaan tehdä päätös loppujen osakkaiden vastus-
tamisesta huolimatta.

Käytännössä tällaisesta tilanteesta tekee hankalan se, että jos lo-
puilla osakkailla ei ole mahdollisuuksia lyhentää korjauslainaa, jou-
tuu yhtiö taloudellisiin vaikeuksiin, ja lopulta yhtiö joutuu ottamaan 
osakkaiden huoneistoja hallintaan vastikkeiden maksuihin liittyvien 
laiminlyöntien vuoksi.

Entä hallituksen vastuu?
Lain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön 
ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä. Hallituksen on siis huolehdittava siitä, että rakennukset 
pysyvät kunnossa. Huolimaton hallitus ei huolehdi siitä, että talo-
yhtiö pysyy kunnossa.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka 
hän on huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimatto-
muudesta aiheuttanut yhtiölle. Tällainen vahinko on esimerkiksi se, 
että joitain korjauksia ei ole tehty ajoissa ja sen vuoksi korjauskus-
tannukset tuplaantuvat lisävahinkojen vuoksi.

Tulkintani on se, että jos hallitus on kertonut avoimesti yhtiöko-
koukselle, että olisi akuutti tarve tehdä korjauksia, mutta yhtiökokous 
päättää olla korjauksiin ryhtymättä, ei hallitus ole asiasta tietenkään 
vastuussa. Tämän jälkeen yksittäiset osakkeenomistajat voivat ryh-
tyä korjaustoimenpiteisiin tietyin edellytyksin.

Osakkeenomistajan teettämät korjaukset
Jos korjaustarve on akuutti, eikä yhtiökokous tai hallitus suostu kor-
jauksia aloittamaan, voi osakas teettää ne. Lain mukaan osakkeen-
omistajan on ensin ilmoitettava yhtiölle sellaisesta osakehuoneiston 
viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.

Osakkeenomistaja voi lain mukaan teettää yhtiön kustannuksella 
sen vastuulla olevan kunnossapitotyön yhtiön hallinnassa olevissa 
tiloissa seuraavissa tapauksissa: jos kunnossapitovelvollisuuden lai-
minlyönti rajoittaa olennaisesti osakkeenomistajan osakehuoneiston 
käyttöä ja jos yhtiö ei ole kirjallisen huomautuksen saatuaan viivy-
tyksettä ryhtynyt riittäviin toimiin. Toimien riittävyyttä arvioitaessa 
otetaan huomioon työn laatu, osakkeenomistajalle aiheutuva haitta ja 
muut olosuhteet. Tilanteen tekee haastavaksi lain sanamuoto, eli se, 
rajoittaako korjausten tekemättä jättäminen huoneiston käyttöä? Ta-

Keskityn kirjoituksessa siihen, voiko yhtiö päättää teettää korjauksia ilman yhtiökokouksen päätöstä, 
eli voiko vähemmistö osakkaista päättää tilata korjauksia yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluviin  
rakenteisiin. Toisin sanoen kyse on siitä, voidaanko yhtiössä päättää mittavista korjauksista, vaikka 
isompi osa osakkaista vastustaa niitä? Entä voiko osa osakkaista teettää itse korjaukset ja velkoa  
kustannukset yhtiöltä, jos taloyhtiö ei suotu sen korjausvastuulle kuuluvia rakenteita korjaamaan?
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Asiantuntijalausunto lakimiehiltä
Pyydä tarjous asiantuntijalausunnosta taloyhtiön käyttöön 
päätöksenteon tueksi.
Jurinet Oy Kiinteistöjuristit, www.jurinet.fi
www.omataloyhtio.fi/yhteydenotto > Juridiikka ja suunnittelu

loudellinen vahinko voisi olla yksi peruste, eli jos korjauksia ei tehdä, 
huoneiston arvo laskisi merkittävästi. Mutta rajoittaako se huoneis-
ton käyttöä? Jos rajoittaa, on yhtiön korvattava osakkeenomistajal-
le työn teettämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut.

Tilanne on selvä, jos rakenteissa on kosteusvaurioita ja mikrobe-
ja. Tällöin osakas voi teettää korjaukset yhtiön kustannuksella ve-
toamalla terveyshaittaan.

Osakkaan kannalta ironisen lohdullista on se, että lähes jokaisesta 
suomalaisesta vanhasta rakennuksesta löytyy mikrobeja, jos riittävän 
tarkasti tutkitaan. Tätä kautta peruste on korjauksen aloittamiselle 
yleensä löydettävissä silloinkin, kun taloyhtiö ei halua tehdä päätöstä 
korjauksesta. Jokainen tilanne on kuitenkin hyvin huolellisesti arvi-
oitava myös oikeudellisesti.

Eräissä tapauksissa osakkaat voivat itse teettää korjaukset vas-
toin yhtiökokouksen päätöstä ja velkoa kustannukset yhtiöltä. Koko-
naan toinen asia on se, pystyykö yhtiö maksamaan kulut osakkaille, 
jos osalla osakkaista ei olisi varaa lyhentää korjausvastikkeitakaan.
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Opastus Teksti: Virve Rintasalo   Kuvat: Rakentaja.fi

As.oy Remontti-Mallinnuksen hallituksen kokouksissa oli jo 
useampaan kertaan keskusteltu kiinteistön remontoinnista. 
Remonttitarpeista oltiin yhtä mieltä, mutta erimielisyyttä 

syntyi siitä, mitkä alkoivat olla kiireellisiä ja missä järjestyksessä ne 
kannattaisi toteuttaa. Jotta kokous ei taas päättyisi tuloksettomaan 
juupas-eipäs-kinasteluun, ehdotti puheenjohtaja Mäki-Rantala ra-
kennuttajakonsultin palkkaamista ja veti esille listan, jossa oli isän-
nöitsijän suositukset konsulteista.

Yhtiökokouksessa Mäki-Rantala joutui käyttämään puhelahjojaan, 
mutta hallituksen ehdotus sai lopulta enemmistön kannatuksen, ja 
sopivaksi katsottu henkilö palkattiin.

Konsultin ensimmäisellä käynnillä käytiin läpi taloyhtiön tiedot 
ja tarkastettiin kiinteistö silmämääräisesti. Pinnallisen tarkistuk-
sen perusteella konsultti laati kirjallisen kuntoarvioraportin, johon 
oli kirjattu rakennuksen yleiskunto sekä huolto- ja korjaustarpeet. 
Arvioon perustuen kiinteistölle tehtiin kunnossapitotarveselvitys 
konsultin avustuksella. Konsultin ehdotuksesta myös alkuperäiset 
piirustukset käännettiin sähköisiksi tiedostoiksi. Kun piirustukset 
ovat sähköisessä muodossa, helpottaa se mm. tulevien korjaushank-
keiden suunnittelijoita, jotka voivat tällöin tehdä korjaussuunnitte-
lua tietokoneohjelmistoillaan.

Kysytäänkö asukkailta?
Mäki-Rantala kuitenkin muutti omakotitaloon, ja puheenjohtajak-
si joutui vastentahtoinen Virtanen. Koska hallituksesta puuttui ak-
tiivisia toimijoita, jäivät Mäki-Rantalan aloittamat toimenpiteetkin 
hieman tuuliajolle pariksi vuodeksi.

Uutta puhtia hallituksen toimintaan saatiin, kun hallitukseen va-
littiin pari asioiden hoitoon tyytymätöntä osakasta. Uusi puheen-
johtaja Koski toteutti ensimmäiseksi asukaskyselyn ja huolehti, että 
joka huoneistolta saatiin vastaus. Kyselyssä paljastuikin seikkoja, 
joita kuntoarviolla ei voitu selvittää. Esimerkiksi osa B-rapun asuk-
kaista valitti naapurin silakanpaistokäryn kantautumisesta omaan 
huoneistoon. Lähes kaikissa ylimmän kerroksen asunnoissa oli syk-
syllä ja keväällä kalseaa tai jopa kylmä, kesäisin taas todella kuuma. 
Paljastui myös, että Korhonen C-rapusta vaihtoi jatkuvasti kolman-
nen kerroksen käytävävalaisimeen uuden lampun palaneen tilalle.

Tiedotuksella luulot kuriin
Kyselyn vastausten perusteella hallitus päätti järjestää infotilai-
suuden asukkaille. Ammattilaisen näkökulmaa asioihin antamaan 
pyydettiin paikalle sama rakennuttajakonsultti, joka oli suorittanut 
kuntoarvion. Jälkeenpäin konsultin läsnäoloa kiiteltiin, koska yksi 

As.oy Remontti-Mallinnus

Hallituksen kokouksia

Eräs asunto-osakeyhtiön hallituksen keskeisimmistä tehtävistä on laatia  
varsinaiselle yhtiökokoukselle selvitys yhtiön rakennusten ja kiinteistön 
korjaustarpeista. Kunnossapitotarveselvitystä tulee päivittää ja seurata 
vuosittain, jotta osakkeenomistajat voivat varautua sekä korjaustöihin että 
niistä aiheutuviin kustannuksiin. Samalla yhtiön omaisuuden hoito tulee 
entistä suunnitelmallisemmaksi.

riidankylväjä ja pari vastarannan kiiskeä saatiin pysymään aisoissa 
asiantuntevilla vastauksilla perusteluineen. Samalla saatiin oikas-
tua muutamia taloyhtiöön ja remontteihin liittyviä harhaluuloja. 
Infotilaisuudessa sihteerinä toiminut Hietanen teki tilaisuudessa 
käsitellyistä asioista tiedotteen, joka vielä jaettiin muistutuksena 
jokaiseen huoneistoon.

No, koska korjataan?
Seuraavassa kokouksessaan hallitus keskusteli tiedotustilaisuudessa 
esiin nousseista asioista ja luuloista. Tiedotustilaisuudessa virinnyttä 
me-henkeä päätettiin pitää yllä ja nostaa mm. säännöllisellä tiedot-
tamisella yhtiön tilasta ja tulevista hankkeista. 

Tiedotuksesta huolimatta kaikki asukkaat eivät olleet vakuuttunei-
ta remonttien tarpeellisuudesta, koska ”ihan hyvältähän se näyttää”.  
Myös hallituksessa oli vielä epävarmuutta siitä, mitä remontteja teh-
täisiin ja missä järjestyksessä. Vaikka keskustelu välillä kiihtyikin, piti 
puheenjohtaja Koski hallituksen tiukasti asialinjalla. Lopulta myös 
Virtanen myönsi, että kuntotutkimuksen jälkeen ei tarvitsisi arvailla.

Seuraavassa yhtiökokouksessa hallitus ehdottikin tarkemman 
kuntotutkimuksen teettämistä, jotta oltaisiin varmoja rakennuk-
sen kunnosta. Pitkäksi venähtäneen yhtiökokouksen jälkeen, niu-
kalla enemmistöpäätöksellä, hallitus palkkasi luotettavaksi todetun 
rakennuttajakonsultin tekemään kiinteistöllä kuntotutkimuksen. 
Kuntotutkimus rahoitettiin sitä varten erikseen kerätyillä ylimää-
räisillä vastikkeilla.

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 2: Hallituksen kokouksia

Kiinteistön kuntoarvion hinta ja sisältö 

Kuntoarviointi tehdään seuraavien Rakennustiedon ohjekortti-
en mukaisesti: RT 18–11131 asuinkiinteistön kuntoarvio, kun-
toarvioijan ohje sekä RT 18–11086 liike- ja palvelurakennusten 
kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje.

Kolme arvioijaa tarkastaa kiinteistön rakenne-, LVI- ja sähkö-
tekniikan osalta. Asunnoista tarkastetaan 10–20 %, muu kiin-
teistö kattavasti. Tarkastus on valtaosin aistinvarainen, mutta 
muutamia perusmittauksia voidaan tehdä. Arvioitavasta koh-
teesta laaditaan kirjallinen kuntoarvioraportti sekä pitkäntäh-
täimen suunnitelma (PTS).
Normaalien asuinkerrostalojen hintaesimerkkejä (sis. alv 24 %):
• Artikkelin tyyppitalo, as.oy Remontti-Mallinnus 3800–4700 €
• Rivitalokohde; 5 rakennusta, 20 asuntoa: 5000–5500 €
• Pienkerrostalo; 7 asuntoa: 3700–4300 €
Hinnoittelussa on aluekohtaisia eroja.
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as.oy Remontti-Mallinnus
KERROS 1/3

Vesikatto

RAKENNELEIKKAUKSIA, ei mittakaavassa

+11,80
+14,60
+17,40

Jatkokertomus as.oy Remontti-mallinnus
Mitä paljastui as.oy Remontti-Mallinnuksesta esiselvityksessä? Lue 
lisää toimenpiteistä Sitowisen artikkelista sivulla 10.
As.oy Remontti-Mallinnus on Omataloyhtiö.fi-lehden juttusarja kuvitteellisesta talo-
yhtiöstä, jota remontoidaan kuten oikeaa taloa.  Sarja alkoi 2018 Kevät-numerossa.

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus: Esittely

Tarkastetaan vai tutkitaan?
Kuntoarviointi (ei: kuntokartoitus)
Selvitys, jossa pääasiassa aistinvaraisesti, kokemusperäisesti ja 
ainetta rikkomatta selvitetään raken nuksen tai laitteen kunto ja 
korjaustarpeet

Kuntoarviointi on tyypillisesti kertaluonteinen ja se voidaan 
tehdä koko kiinteistölle tai vain jollekin tietylle rakennusosal-
le, rakenteelle, järjestelmälle tai laitteelle. Sitä voidaan päivittää 
kiin teistön käytön aikana. Kuntoarvioinnissa käytetään erilaisia 
LVI-mittauslaitteita. Arvioinnin perusteella laadittavaa kuntoar-
viota voidaan usein käyttää kunnossapitosuunnitelmaehdotuk-
sen tai korjaussuunni telman lähtötietona, joskus myös suoraan 
kunnossapitosuunnitelmaehdotuksena. Kuntoarviointi on kun-
totutkimusta suppeampi toimenpide.

Kuntotutkimus
Selvitys, jonka tarkoituksena on rakennuksen, rakennelman tai 
kiinteistöön kuuluvien LVISKA-laitejär jestelmien (lämpö, vesi, 
ilma, sähkö, kylmä ja automaatio) yksityiskohtainen tutkiminen 

elinkaaren vaiheen, suunnittelun tai korjaustarpeiden täsmentä-
miseksi. Kuntotutkimuksessa voidaan käyttää ainetta rikkovia 
menetelmiä, esimerkiksi kaakeleiden pois tamista kosteusvaurion 
toteamiseksi. Kuntotutkimuksia ovat muun muassa sisäilmaston 
kunto tutkimus, vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimus ja kos-
teus- ja homevaurioituneen raken nuksen kuntotutkimus.

Kuntotutkimuksen tuloksia käytetään lähtötietoina korjaus-
suunnittelussa mm. korjausten sisällön ja laajuuden määrittä-
miseksi.

Kunnossapitosuunnitelmaehdotus, PTS
Tekniset näkökohdat huomioon ottava tietyn aikavälin suunnitel-
maehdotus kunnossapitoa varten.

Kunnossapitosuunnitelma laaditaan kuntoarvioinnin perus-
teella ja sitä käytetään usein korjaus suunnitelman laadinnan läh-
tötietona. Lyhenne PTS tarkoittaa pitkäntähtäimen suunnitelmaa.

(Lähde: Kiinteistöliiketoiminnan sanasto)

Jossain päin Keski-Suomea sijaitseva kuvitteellinen taloyhtiömme, as.oy Remont-
ti-Mallinnus, perustuu 1970-luvun tyyppitaloon. Talo on kolmikerroksinen betoniele-
menttitalo, jossa on kolme rappukäytävää ja 27 huoneistoa.



10 Omataloyhtiö.fi   2018

Teksti: Kari Uusikukka   Kuvat: Sitowise ja Rakentaja.fiOpastus

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 2: Esiselvitykset

1. Ulkovaipan peruskorjaus
1.1 Betonirakenteiden kuntotutkimukset ja niiden tarve
Betonirakenteiden tekninen käyttöikä on 40…50 vuotta kun altis-
tusolosuhteet ovat ns. normaalit. Tällaiset tai lievemmät olosuhteet 
vallitsevat lähes koko Suomessa. Betonirakenteisten parvekkeiden 
osalta tilanne on samankaltainen ja mikäli niihin ei ole koskaan asen-
nettu vedeneristystä, korjaustarve voi tulla eteen jo ennen julkisivu-
ja, etenkin säärasitukselle alttiissa ulokeparvekkeissa. 

Virtuaalikohteen maalatut betonielementtijulkisivut sekä uloke-
parvekkeet on siis arvioidun käyttöikänsä mukaan loppusuoralla, joka 
jo itsessään on hyvä peruste tarkemman tutkimuksen teettämisek-
si. Tämä seikka oli mainittuna jo vuonna 2010 teetetyssä kiinteistön 
kuntoarvioraportissa. Myös näkyviä merkkejä on usein ilmaantunut 
jo tässä vaiheessa, niistä yleisimpiä ovat:
• betonirakenteiden halkeamat ja lohkeamat
• betoniraudoitteiden näkyvä ruostuminen
• maali- ja pinnoitevauriot
• betonin näkyvä rapautuminen
• elastisten saumojen ikääntyminen ja vauriot

Karkeasti jaoteltuna, sekä betonijulkisivuille että parvekkeille 
on olemassa kolme toisistaan selkeästi poikkeavaa korjaustapaa ja 
niiden erottaminen toisistaan vaatii riittävän tarkan kuntotutki-
muksen. Kuntotutkimuksen ensisijainen tarkoitus on määritellä 
vielä korjaustarve ja sitä kautta mahdolliset pääpiirteittäiset kor-
jaustavat. 
Tutkimuksen tulos: pitkälle edennyttä rapautumista, raudoit-
teiden laajaa korroosiota ja lämmöneristeen vaurioita => kuntotut-
kimuksessa on suositeltu julkisivujen ulkokuorien purkamista sekä 
parvekkeiden peruskorjausta siten että kaiteet uusitaan. 

1.1.1 Puuikkunat
Puhtaasti teknisesti ajateltuna puuikkunoita voi huoltaa ja korjata 
koko rakennuksen elinkaaren ajan, kunhan kunnostusväli on riittä-
vän tiheä. Käytännössä kuitenkin ikkunoiden uusiminen tulee jos-
sakin vaiheessa kokonaisuutena järkevämmäksi kuin niiden kun-
nostus. Näin voi käydä, mikäli ikkunat ovat jo laajalti vaurioituneet 
tai jokin muu hanke, esim. laaja julkisivukorjaus, puoltaa ikkunoi-
den uusimista. 

Virtuaalikohteessa ikkunoiden ulkopuitteiden kunto on tarkastet-
tu julkisivututkimuksen yhteydessä. Tässä yhteydessä todettiin, että 
ikkunatyyppi on kolmilasinen ja -puitteinen (MSK-ikkuna) maalattu 
puuikkuna. Ulkopuitteiden puuaines on alkanut halkeilla ja haristua, 
joskaan lahovaurioita ei vielä ollut havaittavissa. Lisäksi maali- ja 
saumavauriot ovat melko yleisiä. Tutkimuksen perusteella ikkunat 
olisivat olleet vielä teknisesti kunnostuskelpoiset tai niihin olisi voi-
tu uusia pelkästään ulkopuite. Vuoden 2010 teetetyn kuntoarvion 
asukaskyselyissä oli jo kuitenkin ollut useita mainintoja ikkunoiden 
toiminnallisista (lukitus, tiiveys, käynti) puutteista, jotka ovatkin 
kolmipuitteisissa ikkunoissa varsin tavanomaisia. 
Tutkimuksen tulos: Kun huomioitiin ikkunoiden kuntotaso, aiem-
min raportoidut puutteet ja ongelmat sekä julkisivujen korjaustarve, 

päädyttiin suosittelemaan ikkunoiden uusimista nykyaikaisina puualu-
miini-ikkunoina.

1.2 Vesikatto
Normaalin teknisen käyttöikänsä puolesta kumibitumikermipäällys-
teinen (huopa) pulpettikatto on lyhytikäisempi kuin julkisivut, par-
vekkeet tai ikkunat. Rakennusajankohdan perusteella alkuperäinen 
kate on ollut kaksikerroksinen ja jossain vaiheessa 1990-luvulla sitä 
on jouduttu korjaamaan. Vuoden 2010 kuntoarvioraportin perus-
teella korjaus on tehty lisäämällä alkuperäisen katteen päälle ohut 
mineraalivillakerros (ns. laakerointivilla) ja uusi kermi. 

Vesikaton kuntotutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli selvittää, 
onko katto vielä järkevästi kunnostettavissa vai kannattaako jo va-
rautua uusimiseen. Kuntotutkimuksessa todettiin, että päällimmäi-
nen kermi on alkanut halkeilla säärasituksen vaikutuksesta ja useat 
läpiviennit vaikuttavat aistinvaraisesti epätiiviiltä. Lisäksi havaittiin 
yksittäisiä vesi- ja ilmapusseja kermikerrosten välissä sekä vedenpois-
ton puutteita/vaurioita räystäskoruissa ja syöksyputkissa. Nämä vau-
riot itsessään eivät vielä edellytä vesikatteen täydellistä uusimista ja 
katon käyttöikää olisi ehkä mahdollista jatkaa uusimalla vain laake-
rointivilla ja päällimmäiset kermit sekä parantamalla vedenohjausta. 

Kuntotutkimuksen yhteydessä myös katon puiset alusrakenteet 
tarkastettiin yläpohjan matalasta ilmatilasta. Sen yhteydessä havait-
tiin, että paikallisesti vuotovesiä oli päässyt aikojen saatossa puura-
kenteisiin sekä yläpohjan lämmöneristeisiin aiheuttaen niiden vau-
rioitumista. Vaurioiden merkittävyyttä oli vielä lisännyt ilmatilan 
heikko tuuletus. 
Tutkimuksen tulos: Kun oli todettu vesikaton koko muun ulko-
vaipan laajahko yhtäaikainen korjaustarve, ei vesikatteen kevyelle 
korjaukselle ollut enää teknisiä eikä taloudellisia perusteita. Näin ol-
len vesikatolle suositeltiin sen uusimista pääosin nykyisen kaltaisena 
kuitenkin parannetulla tuulettuvuudella. Nämä seikat mahdollistivat 
myös lisälämmöneristyksen asentamisen yläpohjan osalle ja julkisi-
vukorjauksen vaikutukset räystäisiin voidaan huomioida kerralla.

1.3 Yhteenveto ulkovaipan osalta
Koska lähes kaikki ulkovaipan rakenneosilla on laajahko korjaustarve 
ja vielä samanaikaisesti, on suositeltavaa teettää kevyt hankesuun-
nittelu ennen siirtymistä toteutussuunnitteluun. Hankesuunnittelun 
lopputulemana voisi olla kustannustehokas yhdistelmä:
• julkisivujen ulkokuori ja lämmöneristys puretaan ja asennetaan 

tuulettuva levyverhousrakenne tai vaihtoehtoisesti eristerappaus
• ikkunat uusitaan nykyaikaisina puualumiini-ikkunoina(MSE)
– HUOM! Halutaanko ennakoida IV-remonttia lisäämällä korvausilman-

tuloa! se on huomioitava tässä vaiheessa, ei vasta putkiremontissa!
• parvekelaatat peruskorjataan ja vedeneristetään, parvekekaiteet 

uusitaan lasitetuiksi teräskaiteiksi
• vesikate- ja yläpohjan lämmöneristeet uusitaan kokonaisuudes-

saan
– varauduttava siihen, että IV-koneet voidaan uusia vaivatta myö-

hemmin

Valmisteluvaiheen aikana aletaan kartoittaa taloyhtiön tarvetta remontille. 
Vaihe voi kestää jopa muutaman vuoden ja se pitää sisällään muun muassa 
keskustelua, arviointia, tutkimuksia ja osakaskyselyjä.

Virtuaalikohteen hankkeisiin liittyviä 

esiselvityksiä/kuntotutkimuksia
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Opastus

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 2: Esiselvitykset

2. Putkiremontti
2.1 Märkätilakartoitus
Kun laajempi putkiremontti on näköpiirissä arviolta noin seuraavan 
10 vuoden aikana, on aloitettavat tarkemman ajankohdan määritte-
ly, jotta korjaus osataan ajoittaa oikein. Yksi remontin ajoittamiseen 
olennaisesti liittyvä seikka putkistojen lisäksi on märkätilarakenteen 
koko taloyhtiön tasolla. Märkätilarakenteiden laajalti heikentynyt 
kunto voi toimia täysin linjasaneerauksen ajankohdan määrittävä-
nä tekijänä, sillä putkien uusiminen edellyttää usein märkätilara-
kenteiden laajaa korjausta (rakenteissa kulkevat vesijohdot, vesi- ja 
lämpöjohtojen läpiviennit sekä välipohjarakenteissa olevat viemärit 
ja lattiakaivo). Tätä seikkaa silmällä pitäen oli 2010 kuntoarviossa 
suositeltu märkätilojen kuntotason kattavaa kartoitusta.

Märkätilojen kuntokartoituksen yhteydessä saadaan kartoitettua 
kuntotason lisäksi myös tilojen ikäjakauma. Kartoituksen yhteydes-
sä havaittiin laajaa hajontaa tilojen korjaushistoriassa ja sitä kaut-
ta myös vaurio- ja puutehavainnot olivat kirjavia. Merkittävimmät 
toistuvat puutehavainnot olivat pintamateriaalin vauriot ja tartun-
ta, kohonneita pintakosteuslukemia rakenteissa, sekä ilmanvaihdon 
puutteellisuus. Alkuperäisten tilojen voidaan suoraan sanoa ylittä-
neen teknisen käyttöikänsä, sillä niissä on alkuperäisenä lattiapääl-
lysteenä ja vedeneristeenä muovimatto. 
Tutkimuksen tulos: Noin 30 % tiloista alkuperäisiä ja vain 2 ti-
laa saneerattu 2010 jälkeen. Akuutissa korjaustarpeessa olevia tiloja 
ei havaittu, mutta tulevaa putkiremonttia ei ole märkätilojen vuok-
si mahdollista lykätä ja sen yhteydessä suositellaan saneeraamaan 
kaikki kiinteistön märkätilat.

2.2 Putkistojen kuntotutkimus
Jos putkivuotojen tai kuntoarvion pohjalta remontti näyttää ajan-
kohtaiselta, kannattaa teettää putkiston tarkempi kuntotutkimus, 
kuten vuoden 2010 kuntoarviossa oli suositeltukin. Kuntotutkimuk-
sessa selvitetään yksityiskohtaisesti putkiston kunto ja korjaustar-
peet. Näiden tietojen pohjalta voidaan määrittää, millä aikataululla 
putkiremonttiin ryhdytään ja miten se toteutetaan.

Putkistojen kuntotutkimus päätettiin tehdä laajana, tutkimus 
kattaa lämmitys- ja käyttovesiputket sekä jäte- ja sadevesiviemärit.
Tutkimuksen tulos: Sinkityssä kylmävesiputkistossa havittiin sy-
viä syöpymiä, käyttöikää jäljellä 1-3 vuotta. Kuparisissa käyttövesi-
putkissa havaittiin kohtalaista syöpymää ja alkavia pistesyöpymiä, 
käyttöikää jäljellä 3–5 vuotta. Valurautaisessa viemäriputkistossa 
havaittiin paikoin lievää syöpymää ja pohjaviemärissä painumia, 
käyttöikää jäljellä 3–5 vuotta. Lämmitysverkossa ei havaittu mer-
kittäviä puutteita, käyttöikää jäljellä >10 vuotta.

2.3 Energiaselvitys
LVIS-peruskorjaus-/parannus ja ulkovaippakorjaus ovat selkeimpiä 
ajankohtia vaikuttaa kiinteistön energiatalouteen sen elinkaaren ai-
kana. Yleisesti ottaen ympäristöministeriön asetukset ohjaavat mi-
nimitasoja rakennusten energiatehokkuudessa ja niitä sovelletaan 
korjausrakentamisessa. Merkittävimmät energiatehokkuuden pa-
rannusmahdollisuudet kiinteistössä liittyvät lämmöneristykseen, 
vuotoilmaan, ilmanvaihtoon, käyttöveden sekä lämmityksen ener-
giatehokkuuteen. 

Verrattaessa 1970-luvun rakennuksia nykypäivään, on ilmanvaih-
don energiatehokkuus merkittävin ja kustannustehokkain yksittäi-
nen parannuskohde, etenkin kun kohteessa on koneellinen poistoil-
manvaihto. Tästä johtuen päädyttiin yhtenä vaihtoehtona harkitse-

maan ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamista kyseiseen 
kiinteistöön. Tällöin parannuskeinoksi valikoituu poistoilman läm-
möntalteenotto (PILP). Lämmitykseen (käyttöveden ja lämmitysver-
koston) käytetyn energian kustannus on myös merkittävä ja sen ener-
giatehokkuutta parantaakseen päädyttiin toisena vaihtoehtona tar-
kastelemaan maalämmön mahdollisuutta ja energiataloudellisuutta.
Laskennan tuloksena, jotka perustuvat toteutuneisiin lämmityskus-
tannuksiin, korolliseksi takaisinmaksuajaksi saatiin 12–16 vuotta 
ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla ja 11–15 vuotta maalämmöllä.

2.4 Ajantasaiset piirustukset
Putkiremontin suunnittelu voidaan nykypäivänäkin tehdä tehokkaas-
ti normaalien kaksiulotteisten tasokuvien (2D) avulla, eikä 3D-tie-
tomalli ole välttämätön, joskin monimutkaisissa kohteissa hyödylli-
nen. Huolimatta suunnittelun tavasta, on äärimmäisen tärkeää, että 
suunnittelu tehdään olemassa olevan, ei siis alkuperäisen, tilanteen 
pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mahdolli-
set märkä- ja wc-tiloihin sekä keittiöihin liittyvät muutostyöt tulisi 
olla päivitettynä suunnittelun pohjana käytettävissä piirustuksissa. 

Virtuaalikohteemme osalta oli kuitenkin tiedossa, että vain hyvin 
vähäisiä muutostöitä oli aikojen saatossa tehty. Näin ollen taloyhtiö 
päätti, että uudet pohjapiirustukset piirretään puhtaaksi alkuperäis-
ten pohjalta ja tiedossa olleet muutokset sekä taloyhtiön yleiset tilat 
käytiin erikseen mittaamassa ja päivitettiin piirustuksiin. 

2.5 Haitta-ainetutkimukset ja rakenneavaukset
Kohteen rakennusajakohdan mukaisesti asbesti- ja haitta-ainetutki-
mus on lakisääteisesti tehtävä ennen urakan aloitusta. Tässä tapauk-
sessa taloyhtiö oli päättänyt teettää sen ennen toteutussuunnittelua, 
sillä tutkimuksen yhteydessä tehtävistä rakenneavauksista saataisiin 
arvokasta lisätietoa myös suunnitteluun. 
Haitta-ainetutkimuksen yhteydessä saatiin todennettua mm. alapoh-
jarakenne sekä välipohjarakenne märkätilan puolelta. Lisäksi samassa 
yhteydessä tehtiin rakenneavaukset muutamaan alkuperäiseen put-
kihormiin ja saatiin lopullinen varmistus sille, että uuden vesijohdot 
ja viemärit eivät mahtuisin alkuperäiselle paikalleen. 
Tutkimuksen tulos: Joudutaan varautumaan laajoihin asbestipur-
kuihin sekä märkätiloissa, keittiöissä sekä yleisissä tiloissa.

3. Piha- ja kuivatusrakenteiden korjaus
3.1 Salaojien ja kuivatusrakenteiden kuntotutkimus
Rakennus on loivassa rinteessä ja etenkin ylärinteen puolella on ha-
vaittu kellarin sisäseinässä monin paikoin paikoittaisia maalivauri-
oita. Osana putkistojen kuntotutkimusta päätettiin teettää myös 
salaojien sisäpuolinen kuvaus järjestelmän kunnon sekä sijainnin ja 
laajuuden kartoittamiseksi. Samassa yhteydessä tehtiin muutamia 
koekuoppia sokkelin vierustalle, joista havainnoitiin vierustäytön 
(maa-aineksen) laatua sekä perusmuurin (sokkelin maapinnan ala-
puolisen osan) vedeneristystä.
Tutkimuksen tulos: Salaojat ovat vanhaa ruukkuputkea, osa 
kaivoista ei näkyvissä, linjoissa sortumia sekä tukoksia. Lisäksi mit-
tausten perusteella salaojituksen korkoasema on jäänyt rakennusvai-
heessa hieman liian ylös. Perusmuurissa on vedeneristys, mutta se on 
tehty bitumisivelyllä ja sen eristävyys on ajan saatossa heikentynyt 
merkittävästi. Salaoja- ja kuivatuskorjausta suositellaan harkinnan-
varaisesti putkiremontin yhteyteen tai vaihtoehtoisesti omana hank-
keenaan yhdessä pihakorjausten kanssa.
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Elinkeinorakenteen muutos ja massiivinen muuttoliike maalta 
kaupunkeihin muovasivat suomalaista yhteiskuntaa ennen-
näkemättömällä tavalla 1960–70-luvuilla. Käsityövaltainen 

rakentamistapa ei kauaa riittänyt tyydyttämään asuntotuotannon 
kasvavia tarpeita, ja pian siirryttiinkin teollisesti massatuotettujen 
betonielementtien hyödyntämiseen: ontelolaatoista ja betonisand-
wicheista syntyi suomalaisille lapsiperheille sopivia laatikkotaloja 
parhaimmillaan 70 000 asunnon vuosivauhtia.

Muuttoliikkeen lisäksi valtion huolena oli sotien jälkeen alkanut 
kansainvaellus Ruotsiin leveämmän leivän perässä. Asuntorakenta-
misen teollistaminen sekä kaavoittamista ja suunnittelua suoravii-
vaistaneet aluerakentamissopimukset tuottivat kuitenkin toivottua 
tulosta – länsinaapurin hohto himmeni, kun maaseudulta kaupunki-
keskuksiin työn perässä virrannut väki sai lämpimällä käyttövedellä 
ja sisävessoilla varustettuja asuntoja.

Asuntopulan ja elementtiteollisuuden ehdoilla
Sittemmin 1960- ja 70-lukujen betonielementtirakentamista on 
moitittu sekä esteettisin että rakennusteknisin perustein. Lukuisia 
lähiöitä suunnitellut arkkitehti Tapani Launis toteaa jälkiviisauden 
olevan turhaa.

– Silloin oli tärkeää saada talot pystyyn nopeasti, jotta saatiin kym-
menlapsiset pienviljelijäperheet majoitetuksi. Ei siinä paljon elinkaa-
rella tai kestävyydellä spekuloitu. Lisäksi lähiöt tehtiin silloisen arkki-
tehtuurikäsityksen mukaisesti: betonista rakentaminen oli edistystä, 
modernismia. Nyt kun korjausvelka kaatuu päälle, on ruvettu miet-
timään, olisiko voitu tehdä asiat toisin. Tuskinpa, Launis hymähtää.

Teknillisestä korkeakoulusta 1972 valmistunut Launis oli opin-
tojensa alkuvaiheessa harjoittelijana Alvar Aallon toimistossa. Myö-
hemmin mentoriksi vaihtui modernimpaa suuntausta edustanut 
Aarno Ruusuvuori.

– Ruusuvuoren betonibrutalismi oli täysi vastakohta Aallolle. Laa-
tikkoarkkitehtuuri oli kuitenkin pinnalla ja sitä pidettiin hyvänä. 
Maaseutukeskuksista pantiin puutalokeskustat kauppahalleineen 
matalaksi ja rakennettiin tuhansittain hissittömiä, kolmikerroksi-
sia elementtikerrostaloja. Ajateltiin, että tämä on oikea tapa tehdä.

Launis seurasi kehitystä Joensuussa, jonne hän perusti oman toi-
miston 1970-luvun loppupuolella. Kun tavoitteena oli tuottaa hal-
vempia asuntoja vähemmällä työvoimalla mahdollisimman nopeasti, 
ei arkkitehdin näkemyksille jäänyt aina sijaa.

– Tehtaalla sarjatuotantona valmistetuissa julkisivuelementeissä 
oli aukotukset keskellä, ja niitä sitten kutsuttiin ikkunoiksi. Eipä sii-
nä juuri päässyt ammattitaitoa hyödyntämään. Reunaehtojen puit-
teissa teimme muotokieleltään niin rikasta kuin pystyimme. Harmi 
vain, että meitä arkkitehtejä pidettiin myöhemmin henkilökohtai-
sesti syyllisinä maakuntakeskusten historiallisen perushahmon tu-
hoamiseen, Launis toteaa.

Vastauksia lähiöiden korjaustarpeeseen
Nyt betonirunkoisia elementtikerrostaloja odottaa jättimäinen kor-
jaus urakka. Kuinka selättää yli puolta miljoonaa asuntoa koskettava, 
miljardien suuruiseksi paisunut korjausvelka?

Yhden ratkaisun tarjoaa teollinen esivalmistus: valvotuissa tehda-
solosuhteissa valmistetut laadukkaat elementit nopeuttavat saneera-
usta huomattavasti käsityövaltaiseen korjausrakentamiseen verrat-
tuna. Taloteknisten järjestelmien edelläkävijä Uponor on esimerkiksi 
kehittänyt 1960- ja 70-lukujen tyyppitalojen linjasaneerauksia hel-
pottavan Reno Port -talotekniikkakasetin, jolla voidaan kustannus-
tehokkaasti korvata käyttövesi- ja viemäriputket vanhoja hormeja 
purkamatta. Ratkaisua on hyödynnetty jo useissa hankkeissa hyvin 
tuloksin: helposti ja nopeasti asennettava kasettimoduuli on käytössä 
turvallinen ja edullinen, sillä mahdolliset vuodot ohjautuvat aina vesie-
ristettyyn tilaan ja putkistot voidaan huoltaa rakenteita rikkomatta.

– Elementtiajattelu ja talotekniikkakasetit ovat ehdottomasti yksi 
vastaus ongelmaan. Rakennusprojekteissa muutoksen omaksumi-
nen on kuitenkin hidasta. Voi kulua kymmeniä vuosia, ennen kuin 
uudet ratkaisut lyövät läpi. Rahaakin on, mutta väärissä paikoissa: 
sitä pitäisi käyttää enemmän innovaatioihin, tutkimukseen ja tuo-
tekehitykseen. Riskinottoa saisi olla muuallakin kuin digitaalisessa 
peliteollisuudessa, pohtii Launis.

Kohti kestävämpää kaupunkirakennetta
Tasaisin väliajoin julkisessa keskustelussa väläytellään matalien ele-
menttitalojen purkamista tiiviimmän ja tehokkaamman asunto-
tuotannon tieltä; maksaahan perusteellinen, laadukas korjaaminen 
lähes saman verran kuin uudisrakentaminenkin. Launis ei ole dyna-
miitin kannalla.

– Korjaaminen on lähes aina kokonaistaloudellisesti järkevämpää. 
Mielestäni on otettava huomioon myös ekologiset ja energiankäyttöön 
liittyvät näkökohdat. Maltillinen tiivistäminen ja hallittu korjaaminen 
uutta teknologiaa hyödyntäen voisivat nostaa vanhat lähiöt uudelle 
tasolle. Jos täydennys- ja lisärakentamisessa voidaan vieläpä käyttää 
ekologisesti kestäviä materiaaleja, kuten puuta, niin aina parempi.

Launis näkisi mielellään suomalaisen kaupunkirakenteen kehit-
tyvän ylipäätään ihmisläheisempään suuntaan.

– Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja toimivuutta lisäävät 
parhaiten palveleva kaupunkirakenne ja katumiljöö, jonka jollain 
tapaa pystyy ottamaan omakseen. Nyt muodikas metropoliajatte-
lu suosii tiivistä ja korkeaa rakentamista, mutta tämän ajattelumal-
lin mukaisten kaupunkikeskusten yhteiskunnallisia, aluepoliittisia 
ja ympäristöllisiä vaikutuksia ei mielestäni ole meidän oloissamme 
tutkittu riittävästi. On vaarana, että kasvukeskusten, erityisesti Hel-
singin, historiallisesti arvokas ja hyvä asumisympäristö kärsii tren-
din seurauksena. 1960–70-lukujen ruuhkarakentamisen seurauksia 
korjataan nyt – tämä voi olla seuraava suuri ongelma.

Innovaatioilla 
kasvavaa korjausvelkaa vastaan

Kaupungistumisen kiivaimpina vuosina rakennetut betonielementtilähiöt ovat 
tulleet elinkaarensa päähän. Arkkitehti Tapani Launiksen mukaan ikääntyvän 
rakennuskannan korjaamiseen löytyy konstit – mutta löytyykö tahtoa?

Teksti: Meri Peltola   Kuvat: Katri TamminenTekniikka

”Rahaa pitäisi käyttää enemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen.”
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Monotonisen betonirakentamisen muotti alkoi 
murtua 1990-luvulla. Vuosaarta suunnittelivat 
aikansa parhaat arkkitehdit professoreista SAFAn 
johtohahmoihin. Kuvassa Tapani Launis ja hänen 
suunnittelemansa asuinkerrostaloyhtiö Meri-Ras-
tilan tie 3:ssa.

Tapani Launis, arkkitehti, tekniikan tohtori
• Valmistunut arkkitehdiksi TKK:lta 1972
• Perustanut Arkkitehtitoimisto Tapani Launis 

Oy:n 1986
• Väitellyt tekniikan tohtoriksi 2006 (”Tila, aika 

ja virtuaalisuus”)
• Suunnitellut lukuisia asuinalueita Itä-Suomes-

sa ja Uudellamaalla
• Erikoistunut mm. yhdyskuntasuunnitteluun, 

teolliseen muotoiluun ja digitaaliseen mallin-
nukseen

Lisätiedot:
www.uponor.fi
projektipalvelu@uponor.com
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Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy AbJulkisivu

Laadukas kerrostalokohde puiston laidalla
Magneettikatu 14 on Espoon Asunnot Oy:n kolmesta kerrostalosta 
koostuva ARA-vuokrakerrostalokohde Espoon Saunalahdessa. Kohde 
valmistui vuoden 2017 alussa ja se on suunniteltu sekä pienperheille 
että pariskunnille. Huoneistokoot vaihtelevat 29,5 neliön yksiöistä 
68 neliön kolmioihin. Asumis- ja käyttömukavuutta lisää talojen alla 
sijaitseva autohalli, yhteiskäyttöön tarkoitetut kerho- ja pesulatilat 
sekä rakennusten yläkerroksiin sijoittuvat talosaunat. Perustekijöil-
tään kohde edustaa varsin normaalia keskitasoa, mutta joitakin asioi-
ta on onnistuttu tekemään toisin, mikä on johtanut siihen, että koh-
de on saanut paljon positiivista palautetta ja tunnustusta osakseen. 

Hyvä suunnittelu ja tiimityöskentely avainasioita onnistumisessa
Kohteen pääsuunnittelijana toimineen Arkkitehdit Hannunkari & 
Mäkipaja Oy:n Veikko Mäkipajan mielestä hyvä asuinkerrostalo 
koostuu monesta eri osatekijästä. Yleisesti ottaen peruslähtökohta 
on se, että asuinrakennus ei saa näyttää pelkästään huoneisto-oh-
jelmasta syntyneeltä, vaan sille on luotava oma vahva luonteensa. 
Tulee ottaa huomioon sekä asukkaiden tarpeet että arkkitehtuuri. 
Tässä kohteessa Mäkipaja antoi tunnustusta suunnitteluvaiheen eri 
osapuolien väliselle hyvälle tiimityöskentelylle, mikä edesauttoi myös 
laadukkaan lopputuloksen syntymistä. Hyvin tehty suunnittelutyö 
parantaa väistämättä laatua ja loppupeleissä myös rakennusprojektin 
kokonaiskustannuksia, olipa kyseessä uudis- tai peruskorjauskohde. 

Magneettikatu 14 –

laadukas toteutus palkittiin
Tiilellä hienostunut ja elinkaarikestävä julkisivu
Magneettikadun suunnittelussa tavoitteena oli laadukas, pitkän elin-
kaaren omaava ja kohtuuhintainen vuokrakerrostalo, joka täyttäisi 
myös ARAN laatu- ja kustannusvaatimukset. Kun kohde tehdään hy-
vistä ja kestävistä materiaaleista, säilyttää se myös teknisen arvonsa 
pidempään. Esimerkiksi julkisivujen osalta tiili oli luonnollinen vaih-
toehto, kun tavoitellaan pitkää elinkaarta ja alhaisia huoltokustan-
nuksia, toteaa Mäkipaja. Tummaksi poltetulla pitkällä tiilellä saatiin 
rakennuksen alaosiin ajattoman hienostunut leima. Samalla tiili on 
materiaalina myös elinkaarikestävä ja vähän huoltoa vaativa. Samaa 
periaatetta noudattaen valittiin ylempien kerrosten vaalean julkisivu-
rappauksen alle lämpörappauksen sijaan myös poltettu savitiili. Kun 
rappaus on tehty tiilen päälle, ei koko rakennetta tai eristeitä tarvit-
se rappauksen uusimisen tullessa ajankohtaiseksi kokonaan poistaa. 

Pyöreät linjat ja pienet yksityiskohdat tehokeinoina
Arkkitehtonisesta näkökulmasta tarkasteltuna on pienillä, mutta 
samalla myös helposti mieleen jäävillä yksityiskohdilla saatu raken-
nuskokonaisuuteen peruskerrostalokohteesta poikkeavaa luonnetta. 
Muurattu tiili mahdollisti kaarevat muodot, jotka antavat keskim-
mäiselle rakennukselle pyöristettyine sisäpihan kulmineen plastisen 
aaltomaisen flow-ilmeen. Funktionalististakin henkeä ilmentävillä 
yksityiskohdilla on saatu aikaan varsin ajaton ilme, jolla kestävien 
rakenneratkaisujen ohella on varmasti merkitystä rakennuksen ar-
voa pitkällä ajanjaksolla tarkasteltaessa. Modernia ilmettä valkoisek-
si rapattuihin seinäpintoihin on saatu aikaan käyttämällä pohjoisen 
suuntaan aukeavilla julkisivuilla värilaseja, jotka etenkin iltavalais-
tuksessa antavat rakennukselle persoonallisen leiman. Pyöreälinjai-
sen lamellitalon molemmin puolin seisovien, niin ikään valkoiseksi 
rapattujen, pistetalojen omaa luonnetta on korostettu ylimmissä ker-
roksissa käytetyllä Rheinzink-peltipinnoituksella, joka tiilen ohella 
on elinkaarikestävä ja vähän huoltoa vaativa materiaali.

Kiinteistönomistajalle elinkaari- ja huoltokustannukset  
ovat tärkeitä
Kohteen rakennuttajana toimineen Espoon Asunnot Oy:n tavoittee-
na on toteuttaa noin 400 asuntoa vuosittain. Tämän Espoon kaupun-
gin omistaman rakennuttajaorganisaation lähtökohtana on tuottaa 
kaupungin alueelle nimenomaan kohtuuhintaisia, vähän huoltoa 
vaativia ja elinkaareltaan pitkäikäisiä vuokra-asuntoja, joissa myös 
asukkaat viihtyvät. Koska kohteet toteutetaan 40 vuoden korkotu-
kilainoin, pitää rakennusten rakenteiden kestää mieluummin reilus-
tikin yli tuon laina-ajan. 

Espoon Asunnot Oy:n Magneettikatu 14 on saanut vuoden mittaan 
lukuisia asuntorakentamisen palkintoja, mutta mitkä tekijät tekevät 
kohteesta palkitsemisen arvoisen?

Värikkäät lasipinnat luovat modernia ilmettä valkoiseksi rapattuun julkisivuun. 
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Magneettikatu 14. pääsuun-
nittelija Veikko Mäkipaja 
Arkkitehdit Hannunkari & Mä-
kipaja Oy:stä käyttää hyvin 
usein tiiltä julkisivumateriaali-
na, koska se on kestävä ja aja-
ton rakennusmateriaali, joka 
taipuu helposti myös muo-
toon, josta myös Magneetti-
katu 14 on hyvä esimerkki.

Espoon Asunnot Oy:n raken-
nuttamisjohtaja Pirjo Räihä 
esittelee ylpeänä hienoa pal-
kintokokoelmaa, jonka heidän 
rakennuttamansa Magneetti-
katu 14 on saanut näyttävästä 
arkkitehtuuristaan sekä koh-
tuuhintaisesta ja elinkaarikes-
tävästä toteutuksestaan.

Saadut palkinnot:
• Kestävä Kivitalo-palkinto v. 2017
• Parhaat ARA-neliöt 2018-palkinto
• Espooon kaupungin myöntämä Hur-

raa-kunniamaininta v. 2017 parhaal-
le asunkerrostalokohteelle

”Suosimme tuotteita, joilla 
on mahdollisimman pitkä 
ja huoltovapaa elinkaari.”
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– Suosimme tuotteita, joilla on mahdollisimman pitkä ja huoltova-
paa elinkaari, kertoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo 
Räihä. Materiaalien valinnassa on aina otettava huomioon kunnos-
sapitokustannukset. Suunnittelussa on vältettävä materiaaleja, joi-
den käytönaikaiset huoltokustannukset ovat suuria. Tästä johtuen 
esimerkiksi ulkoseinät tehdään ensisijaisesti paikalla muuraamalla. 
Edellä mainitut kriteerit tulisi olla myös gryndaustuotannon lähtö-
kohtana, mutta koska kohteet eivät jää rakennuttajan haltuun, ei-
vät elinkaarikustannukset useinkaan ole etusijalla asuntoja raken-
nettaessa. Meillä taas rakenteiden suunnitellut vähimmäiskäyttöiät 
ovat aina viidestäkymmenestä sataan vuoteen. 

Magneettikatu 14 julkisivut tehtiin Wienerbergerin tiilistä
Magneettikatu 14 erottuu selvästi perusasuntotuotannosta sekä laadukkaan ajattoman ark-
kitehtuurinsa että käytettyjen materiaaliensakin puolesta. Tummista pitkistä tiilistä teh-
ty jalusta, sekä sen yläpuolelle tiilen päälle tehty valkoinen rappaus pyöreine muotoineen, 
ovat olleet niitä palkitsemisperusteita, joita Magneettikadusta on tuotu esille eri palkinto-
ja jaettaessa. Puhtaaksimuurattu tiili ja tiilen päälle tehty rappaus edustavat Suomen ark-
kitehtuurissa sitä kestävää ja ajatonta materiaalinkäyttöä, jolla talojamme on rakennettu 
vuosisatojen ajan. Tiili on säilyttänyt hyvin asemansa niin asunto- kuin julkistenkin raken-
nusten pintamateriaalina. 

Wienerberger, joka toimi myös Magneettikatu 14. tiilitoimittajana auttaa niin tiiliva-
linnoissa kuin muuratun rakenteen teknisiä toteutuksiakin koskevissa asioissa löytämään 
kuhunkin kohteeseen soveltuvan ratkaisun, olipa kyseessä uudis- tai peruskorjauskohde. 

Lisätietoja:
Video kohteesta: https://www.youtube.com/watch?v=iMr7ZN_jTXQ
www.wienerberger.fi
www.omataloyhtiö.fi

Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14
Rakennuttaja: Espoon Asunnot Oy 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy 
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jonecon Oy 
Pääurakoitsija: Lujatalo Oy 
Tiilitoimittaja: Wienerberger Oy Ab
Julkisivut: paikallamuuratut ja pääosin rapatut 
Välipohjat: paikallavaletut 
Kantavat seinät: betonielementtejä 
Kokonaiskerrosala: 9 480 k-m2 
Asuntojen kerrosala: 6 900 k-m2

Asuntojen lukumäärä: 115 asuntoa

Maantasokerroksen julkisivupinnat tehtävä kestäviksi
Erityisesti siellä, missä rakennusosien vaurioitumisherkkyys esimer-
kiksi ilkivallalle on suurinta, kuten maantasokerroksen julkisivu-
pinnoissa, käytetään julkisivumateriaalina yleensä aina muurausta, 
julkisivulaattaa tai muuta kestävää materiaalia aina kolmen metrin 
korkeuteen asti maanpinnasta. Vaikka Magneettikadun rakennuk-
sen alaosassa käytetty pitkistä tummanpuhuvista käsin lyödyistä tii-
listä tehty julkisivunosa maksoikin hieman normaalia enemmän, oli 
se toisaalta myös perusteltua, kun  samalla saatiin huoltovapaa ja pit-
käikäinen lopputulos. Ylläpito on kuitenkin pitkällä tähtäimellä etu-
sijalla kustannuksia arvioitaessa. Rakennussuunnittelun tavoitteena 
on aikaansaada hyvätasoisia asuntoja, mutta kohtuukustannuksin. 
Tähän päästään mm. hyödyntämällä toistoa ja selkeyttä niin raken-
teissa kuin rakenneosissakin.

– Vaikka rakennuttamamme asuntotuotanto on valtion korkotu-
ella rakennettua vuokra-asuntotuotantoa, arvostamme toki myös 
hyvää ja ajatonta arkkitehtuuria, joka Magneettikadussa on erityi-
sen hyvin onnistunut, kiteyttää Räihä.

Rakennuksen maantasokerroksen näyttävä julkisivu on muurattu 
Wienerbergerin pitkistä käsin lyödyistä Wasserstrich-tiilistä.

Magneettikatu 14 on tehty kestämään sekä aikaa että kulutusta. Kohteen julkisivut on tehty puh-
taaksimuuraten ja tiilenpäälle rapaten.

Rakennuksen nurkkien pyöristetyt linjat yhdessä valkoisen rappauksen kera henkivät aitoa funktio-
nalistista ajattomuutta.
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Teksti: Kati Alakoski   Kuva: Jesse SuutariTekniikka

Lisätiedot:
Kingspan Insulation Oy
www.kingspaneristeet.fi

Vanhojen kerrostalojen, koulujen ja päiväkotien ulkoseinä-
rakenteiden lämmöneristävyys on usein hyvin vaatimaton 
nykyrakentamiseen verraten. Vanha lämmöneristekerros 

saattaa olla hyvinkin ohut ja rakenteen eristyskyky sekä tiiveys ovat 
heikentyneet ajan myötä. Lisäksi esim. betonisandwich-rakentei-
sen seinän ulkokuori voi olla pitkälle vaurioitunut pakkasrapauman 
ja raudoitteiden korroosion myötä. Tällöin tulee monesti järkeväm-
mäksi purkaa vanha ulkokuori, uusia lämmöneristeet ja rakentaa 
uusi julkisivupinta.

Energiatehokas ja lämmityskuluissa 
säästöjä tuova seinärakenne voidaan 
toteuttaa helposti ja kosteusteknises-
ti turvallisesti Kingspanin Kooltherm 
K15 Julkisivueristeillä. Uudet Koolt-
herm eristeet ovat jopa perinteistä po-
lyuretaania paremmin lämpöä eristäviä (λd= 0,020 W/mK). Tehok-
kaalla lämmöneristyksellä rakennuksen lämmityskustannukset py-
syvät maltillisina.

Koolthermilla säästöjä julkisivuremonttiin
Vanhojen lämmöneristemateriaalien korvaaminen Koolthermillä 
ei kasvata seinärakenteen paksuutta alkuperäisestä. Ulkoseinära-
kenteen pysyessä ohuena voidaan rakennuskustannuksissa säästää 
jopa 30 prosenttia, kun esimerkiksi sokkeleita ja räystäitä ei tarvit-
se leventää. Tällöin vältytään mm. perustusmuurin leventämiseltä, 
julkisivupinnan ja sokkelin etäisyyden kasvattamiselta sekä kalliilta 
muutoksilta ikkuna- ja kattorakenteisiin. Tehokkaita Kooltherm-eris-
teitä käytettäessä voidaan siis välttyä hintavilta muutoksilta muissa 
rakenneosissa.

Tiiviissä rakenteessa ei ole ilmavuotoja
Ulkovaipan ilmatiiviydellä on iso merkitys lämpöhäviöiden ehkäise-
misessä ja tiiviillä rakenteella voidaan saada aikaan merkittäviäkin 

Uudella Kooltherm lämmöneristeellä 

säästöjä lämmityskustannuksiin

Energiatehokkuuden parantaminen on noussut nopeasti pelkkää 
pintakorjausta tärkeämmäksi julkisivujen peruskorjauksissa.  
Kingspanin energiatehokkailla Kooltherm K15 Julkisivueristeillä  
ulkoseinän lämmöneristävyys kaksinkertaistuu seinärakenteen  
paksuuden pysyessä alkuperäisenä.

säästöjä lämmityskustannuksissa. Kooltherm julkisivueristeet teke-
vät eristyskerroksesta ilmatiiviin. Levyt asennetaan tiiviisti toisiaan 
vasten puskuun ja levysaumat tiivistetään vaahdottamalla.

Kosteusturvallinen valinta
Kooltherm lämmöneristeet ovat kosteusturvallisia, sillä ne ovat ra-
kenteeltaan ns. diffuusioavoimia. Tällöin mahdollinen rakenteeseen 
päässyt kosteus pääsee kulkemaan ajan myötä ulospäin. Umpisolui-

sen rakenteen vuoksi levyt eivät ole yhtä 
herkkiä mahdolliselle rakennustyönai-
kaiselle kosteudelle kuin huokoisem-
mat eristeet. Jos rakenne kostuu, eris-
te siirtää kosteutta ulospäin ja rakenne 
voi kuivua.

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

Energiatehokas
Tehokkailla Kooltherm lämmöneristeillä vanhankin asuintalon ener-
giatehokkuus voidaan muuttaa matalaenergia- tai jopa passiivitasoon 
asti. Rakennuksen energiankulutukseen vaikuttaa myös monet muut 
rakennusosat ja talotekniikka.

Julkisivusaneerauksen yhteydessä toteutettu lämmöneristyskerroksen uusiminen parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.

”Ulkoseinän rakennepaksuuden  
pysyessä ohuena voidaan  

kustannuksissa säästää jopa 30 %.”
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Teksti: Piritta Ståhlström ja Erik Rahiala   Kuvat: Jarno Kylmänen ja OrmaxJulkisivu

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

Teetä katolle kuntotarkastus
Katon kunnon voi tarkistaa itse tai pyytää ammattilaisen avuksi. 
Ammattilainen tuntee kattojen riskikohdat ja osaa kiinnittää niihin 
erityistä huomiota. Kokenut ammattilainen myös antaa kuntotarkas-
tuksesta kattavan raportin ja osaa kertoa, millainen kattoremontti 
sopii yhtiönne tarkoituksiin.

Tarkistuslista tiilikatolle:
• Näkyykö vuotokohtia?
• Ovatko tiilet ehjiä? Kiinnitä huomiota kattoturvatuotteiden kiin-

nityskohtiin sekä taitekohtien tiiliin. Tarvittaessa yksittäiset tiilet 
on helppo vaihtaa uusiin.

• Ovatko harja- ja reunatiilet kunnolla kiinni?
• Tiilikatolla alustan kuntoa on helppo tarkastella, sillä kattotiilen 

voi nostaa paikaltaan tarkastamista varten. Onko katolla jotain 
sinne kuulumatonta tai kasvillisuutta? Tarkista myös aluskatteen 
päältä.

• Nostele tiiliä ja tarkista aluskatteen kiinnitys ja rypyttömyys. Huo-
maa läpiviennit.

• Kiipeä ullakolle tarkistamaan alusrakenteet.
• Tarkista tiivisteiden kunto ja veden johdatus pois niiden luota.
• Ovatko pellitykset ehjiä, paikoillaan ja niiden saumat tiiviitä?
• Tarkista sadevesijärjestelmien kiinnitys ja kaadot. Puhdista sade-

vesikourut roskista.
• Ovatko kattoturvatuotteet, kuten sillat ja lumiesteet, kunnolla 

kiinni?

Mitä sitten pitäisi tehdä?
Kun katon kunto on tarkistettu, on aika harkita tarvittavia toimen-
piteitä. Vaihdon tarpeessa olevat tiilet on syytä korvata uusilla ja 
huolehtia kiinnitykset kuntoon. Mikäli katto on vain pientä ehos-
tusta vaille, Ormaxin tiilikaton pudistusaineilla peset sammaleet ja 

Nyt on aika 

kiivetä katolle!
Katto on rakennuksen tärkeimpiä rakennusosia. Katto suojaa 
koko rakennusta ja sen kunto tulisikin tarkistaa säännöllisin 
väliajoin. Vuotava katto on aina vakava merkki kiireellisestä 
korjaus- tai remonttitarpeesta, mutta jo pienemmätkin  
puutteet vaativat toimenpiteitä. Jokainen katto tarvitsee 
huoltoa. Olipa kyseessä tiili-, bitumi- tai peltikatto, tulisi  
katolla käydä kahdesti vuodessa.

liat pois, jolloin tiilikaton voi vaikka maalata uudelleen. Ormax Siisti 
Katto on helppkäyttöinen katon puhdistaja, joka samalla suojaa katon 
pintaa. Ormax Tehopesu puhdistaa pinttyneenkin katon nopeasti ja 
tehokkaasti. Kaikki löystyneet kiinnitykset tulee kiristää huolellises-
ti ja läpiviennit ja liittymäkohdat tiivistää niille soveltuvilla tavoilla.

Olisiko jo aika uusia katto?
Mikäli kattosi vaikuttaa olevansa tiensä päässä, on aika harkita ka-
ton uusimista. Tiilikatto kestää aikaa, on hiljainen, hengittävä ja pi-
tää sisätilat miellyttävän viileinä. Kattoremontti nostaa talon arvoa, 
sillä tiilikatto on näyttävä ja tekee talosta arvokkaamman näköisen. 
Kattoremontissa ei yleensä riitä ainoastaan pintamateriaalin vaihta-
minen, vaan aluskate, tuuletusrimat sekä ruoteet tulee myös vaihtaa. 
Kattoremontin teettäminen ammattilaisella varmistaa budjetissa py-
symisen sekä laadukkaan työn ja lopputuloksen.

Valitse projektiisi tiilikattojen asiantuntija
Ormaxilla on pitkät perinteet katon rakentamisessa ja tietotaito 
käsintehdyistä savikattotiilistä moderneihin, täydellisiin kattojär-
jestelmiin. Kattoratkaisut sisältävät kaikki kattoon tarvittavat osat 
aluskatteista kattotiiliin, kiinnikkeisiin, läpivienteihin ja kattoturva-
tuotteisiin. Katolla on tärkeä rooli myös energian säästämisessä ja 
siksi Ormax panostaakin tehokkaisiin ja hengittäviin aluskatteisiin.
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Moderni Ormax EVO -laattakattotiili 
päivittää talon ilmeen.

Ormax savi- ja betonikattotiilet ovat loistava sijoitus, sillä ne kestävät hyvin 
myös pohjoisen vaativissa sääolosuhteissa.

Muista, aina katolle kiivetessä tulee 
kiinnittää huomiota turvallisuuteen: 
vältä putoaminen esim. turvavaljailla!
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Tehokas, turvallinen ja palamaton lämmöneriste
ISOVER InsulSafe® on tehokas lämmöneriste, jota suositellaan käy-
tettäväksi yläpohjien eristämiseen sekä uusissa että vanhoissa ra-
kennuksissa. Se täyttää kaikki ontelot, ehkäisee kylmäsiltoja ja las-
keutuu tasaisesti.

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

ISOVER työskentelee yhdessä markkinoiden johtavien puhallus-
villaurakoitsijoiden kanssa, ja urakoitsijoiden verkosto kattaa koko 
maan. ISOVER-puhallusvillaurakoitsijat ovat VTT-sertifioituja am-
mattilaisia, joten eristystyön lopputulos on turvallinen ja luotettava.

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

Tekniikka

Lisälämmöneristyksellä saadaan vanhat rakenteet vastaamaan 
nykypäivän vaatimuksia, sisäilma viihtyisyys paranee ja ener-
giaa säästyy. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISO-

VER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pie-
nentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee 
huomattavasti, kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa 
vedä. Yläpohja onkin rakennusosa, joka on helpoimmin ja kannat-
tavimmin lisäeristettävissä.

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

Millaisiin kohteisiin puhallusvillaa voidaan lisätä?
Puhallusvillaa voidaan lisätä yläpohjarakenteisiin, joissa on tarpeeksi 
tilaa puhallustyön suorittamiseksi ja uuden eristeen asentamiseksi. 
Voit lisäeristää ISOVER InsulSafe® Puhallusvillalla riippumatta sii-
tä, mitä materiaalia vanha eriste on. Huomaa kuitenkin, että kostea 
tai huonokuntoinen lämmöneriste tulee poistaa samoin kuin kaikki 
ylimääräinen tavara. Purueristeen päälle paloeristeeksi laitettu hiek-
ka sekä sekaeriste on parempi poistaa ennen lisälämmöneristystä.

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

Laske, paljonko lisäeristys säästää
Voit laskea säästöt lämmityskuluissa ISOVER energiansäästölasku-
rilla. Laskeminen käy helposti ilmoittamalla tiedot rakennuksen tä-
mänhetkisestä eristetilanteesta ja kokeilemalla siihen erilaisia eris-

tysvaihtoehtoja. Laskettu säästö on suuntaa antava, koska laskenta-
tapa ei ota huomioon muiden tekijöiden vaikutusta kokonaisuuteen 
(esimerkiksi ikkunat, ilmanvaihto, ilmatiiviys jne.). Todelliset sääs-
töt vaihtelevat kohteen ja vuoden sääolosuhteiden mukaan. Helppo-
käyttöinen sovellus toimii iOS-, Android- ja Windows-käyttöjärjes-
telmissä. Lataa sovellus puhelimeesi tai tablettiisi sovelluskaupasta 
etsimällä hakusanalla ”energiansäästölaskuri”. Laskuri löytyy myös 
ISOVERin nettisivuilta.

Yläpohjan 
lisälämmöneristys 

säästää lämmityskuluissa

”Yläpohja on rakennusosa, joka 
on helpoimmin ja kannattavimmin 

lisäeristettävissä.”

Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Isover

Lisätietoja:
www.isover.fi

Jopa 20 % kodin lämmöstä saattaa poistua yläpohjan 
kautta, kun ylös nouseva lämmin ilma pääsee karkaa-
maan huonosti eristetyn katon kautta. 
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Mitä määräykset sanovat?
Ensimmäistä kertaa vuoden 2013 syyskuussa as-
tui voimaan luvanvaraista  korjausrakentamista 
koskeva asetus ”rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä”, jonka 
perusteella esimerkiksi  ulkoseinien ja yläpohjien 
U-arvot tulee puolittaa vaatimusten täyttymiseksi. 
Asetuksen tarkoituksena ei ole vaatia kohtuutto-
mia lämmöneristysarvoja korjausrakenteilta, vaan 
ohjata viisaaseen energiansäästöön korjaustöiden 
yhteydessä.

Energiatehokkuudelle määritellyt vähimmäisvaa-
timukset on otettava huomioon silloin, kun kyse on 
rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttö-
tarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestel-
mien uusimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat 
peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjauk-
set ja teknisten järjestelmien uusiminen, jolloin tar-
vitaan yleisimmin rakennus- tai toimenpidelupaa.
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Ruukki Construction Oy

Vahtirinteen taloyhtiössä Espoossa ollaan tyytyväisiä  
nopeuteen ja siisteyteen
Vanhan tiilikaton purku alkoi keskiviikkoaamuna 13.4. ja jo saman 
viikon perjantaina kello 10 mennessä kolme neljäsosaa katosta oli 
saanut uuden katteen.

Tapani Mäki kertoo, että aluksi taloyhtiössä oltiin halukkaita hank-
kimaan uudeksi katoksi alkuperäisen katon tapaan betoninen tiili-
katto. Taloyhtiössä ei kuitenkaan tehty hätiköityjä päätöksiä, vaan 
asiasta keskusteltiin ja pohdittiin eri vaihtoehtoja.

”Kokosin kahdeksasta vaihtoehdosta taulukon, jossa vertailtiin 
hintojen ja aikataulujen lisäksi eri toimittajien paketteja, vaikkapa 
onko hinnassa mukana lumiesteet ja muut tarvikkeet. Vertailun pe-
rusteella päädyimme parhaimpaan”, kertoo Tapani Mäki.

Tiilikaton vaihto teräskatteeseen ei vaatinut Espoon alueella by-
rokratiaa tai erikoislupia. Taloyhtiöön valittu mattapintainen Ruuk-
ki 50 Plus Tiilikainen sopii kaavamääräykseen täydellisesti ja sillä on 
50 vuoden tekninen takuu.

Kattopintaa remontoitavassa kohteessa oli noin 800 neliötä. Koko 
urakkaan aikaa meni Ruukin porukalta 5 työpäivää.

Työmaan keskellä huomioita herätti se, että pihamaalla aidan vie-
reen pesänsä tehnyttä mustarastastakaan eivät Ruukin remonttiporu-
kan työt häirinneet, vaan haudonta jatkui entiseen leppoisaan malliin.

– Asukkaat ovat olleet todella tyytyväisiä, kun työ edistyy näin 
ripeästi. Myös piha on aina työpäivän päätteeksi siisti, kehuu talo-
yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapani Mäki.

Koko remontti Ruukilta
Ruukilta saat kaiken, mitä katollesi tarvitset. Kaikki osat on testat-
tu ja ne ovat varmasti yhteensopivia. Valitsemalla Ruukin helpotat 
myös taloyhtiösi remontin valvontaa, sillä kohteelle nimetään aina 
vastuullinen projektipäällikkö, joka vastaa remontin sujumisesta ja 
hoitaa yhdessä taloyhtiön kanssa myös remontin aikaisen asukastie-
dottamisen. Turhia välikäsiä ei tarvita: sekä tuotteet että asennus 
tulevat yhdeltä luotettavalta toimittajalta.

Ruukin ensiluokkaiset teräskatot ovat suojanneet koteja lähes 60 
vuotta. Niiden kestävyys ja laatu ovat vertaansa vailla. Laajasta värien 
ja tyylien valikoimasta löytyy varmasti erinomainen vaihtoehto ko-
tiisi. Tyyli voi olla mitä tahansa modernin ja perinteisen välillä. Voit 
valita kolmesta tyylistä mieleisesi: pystysaumakatteet, muotokatteet 
ja suorauraiset katteet.

Ruukki® 50 Plus laatuluokan takuu on markkinoiden pisin koko-
naistakuu kattotuotteelle. Sen esteettinen takuu on 25 vuotta ja tek-
ninen takuu 50 vuotta. Ruukin valmistamien kattoprofiilien takuu 
on aina kokonaistakuu kattotuotteelle, ei pelkkä raaka-ainetakuu. 
Ruukki vastaa tuotteidensa laadusta alusta loppuun saakka.

Taloyhtiölle 
kattoremontti viidessä päivässä

Vuonna 1985 rakennettu rivitalo Espoon Leppävaarassa sai uuden katon pari 
vuotta sitten. Vesikatto vaihdettiin ennen kuin vesi pääsi sisään. Seitsemän 
perheen rivitaloon valittiin Ruukin kate ja asentamaan Ruukin asennusryhmä.

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

Julkisivu

Kattoremontin vaiheet
1. Taloyhtiössä ilmenee tarve kattoremonttiin
• Toiminnalliset syyt katossa: vuodot, eristyksen puute, han-

kalasti puhdistettava, alusrakenteiden heikko kunto, pien-
eläinverkot puuttuvat jne.

• Ulkonäölliset syyt: katemateriaali kulunut, väri haalistunut 
tai epätasainen, katteen materiaali, malli tai väri ei miellytä.

2. Päätetään kysyä tarjouksia kattoremontin teettämisestä
• Yhteys Ruukin kattomestariin, joka tulee paikan päälle teke-

mään arvion katon kunnosta ja remontin laajuudesta.
• Taloyhtiö saa kirjallisen tarjouksen hintatakuulla.
3. Yhtiökokous päättää kattoremontin teettämisestä ja ti-
laa remontin
• Kirjallinen sopimus.
• Aikataulu täsmentyy ja projektin valmistelu alkaa.
• Piha- ja turvallisuussuunnitelma.
• Ei etukäteismaksuja.
4. Tuotteiden toimitus
• Kaikki toimitussisältöön kuuluvat materiaalit ja tarvikkeet 

toimitetaan työmaalle ennalta sovittuihin paikkoihin.
5. Asennustyöt pääsevät käyntiin
• Ensin puretaan vanha kate pois.
• Tehdään katon oikaisu, jos tarpeen ja rakennetaan uudet 

alusrakenteet.
• Asennetaan uusi vesikatto, sadevesijärjestelmä ja kattotur-

vatuotteet (esim. tikkaat, lumiesteet, kattosillat).
• Siivotaan työmaa-alue ja kuljetetaan jätteet pois.
6. Turvallisuus
• Kattoremontti ei juurikaan häiritse asukkaita. Asentajamme 

tarvitsevat vain sähköpistokkeen käyttöönsä, asuntoihin ei 
tarvitse mennä sisälle. Työmaa-alueet, joissa ei turvallista 
liikkua, rajataan varoitusnauhoin. Varovaisuutta on aina syy-
tä noudattaa, kun taloyhtiön pihamaa muuttuu asennustyö-
maaksi.

7. Kattoremontti on valmis!
• Kohde tarkistetaan yhdessä taloyhtiön edustajan kanssa ja 

luovutetaan kirjallisesti.
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Tapani Mäki kertoo kattomateriaalin 
vaihtuneen alunperin suunnitellusta 
pohdiskelujen ja keskustelujen jälkeen.

Taloyhtiön katon vaihto kävi viidessä päivässä.
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Korjaussuunnitelman jälkeen pyydetään tarjoukset
Korjaussuunnitelmasta selviää katon kunto ja tehtäviksi suositellut 
toimenpiteet. Kun remontista tehdään tarjouspyynnöt urakoitsijoille, 
tarjoukset tulevat yhden, saman korjausraportin pohjalta.

Kattava suunnitelma sisältää tiedot kohteesta, vanhasta raken-
teesta, uudesta käytettävästä materiaalista sekä sovellettavista oh-
jeista. Raportissa voidaan suositella myös kattoremonttiin järkevästi 
yhdisteltäviä muita remontointikohteita kuten yläpohjan lisälämmö-
neristys, räystäiden jatkaminen tai rännien ja kourujen uusiminen. 
Usein näillä varsinaiseen remonttiin liittyvillä parannusehdotuksilla 
on vaikutus vesikatteen toimimiseen jatkossakin toivotulla tavalla.

Tarjoukseen on syytä tutustua kunnolla
Kun tarjous saapuu tarkasteltavaksi, on tärkeintä asettaa tarjoukset 
vierekkäin ja verrata, mitä ne sisältävät. Ovatko tarjoukset yhteneväi-
set? Halvin tarjous yleensä houkuttaa. Hinnan tuijottamisen sijaan 
pitäisi keskittyä tarjouksen sisältöön ja ottaa selvää urakoitsijasta. 
Osassa tarjouksista saattaa puuttua esim. osastointi tai tuulenohjai-
met. Kun näiden perään aletaan kysellä, kyseessä on lisätyö urakkaan 
sekä urakan laskuun. Urakoitsijan taustasta on hyvä selvittää esim. 
onko urakoitsija asennettavan katemateriaalitoimittajan suositte-
lema. Suositus yleensä takaa laadukkaan asennuksen ja muutenkin 
sujuvasti kulkevan remontin.

Urakkaneuvotteluvaiheeseen päästäessä on aiheellista ottaa esille 
kustannusvaikutukset tarjouksien erojen välillä ja keskustella, miksi 
tarjouksessa on vaikkapa töitä, joita tarjouspyyntöön ei ole sisälty-
nyt sekä töiden vaikutukset urakan hintaan.

Urakoitsija todennäköisesti löytää ristiriitoja tarjouspyynnös-
sä olevan työtapaselosteen sekä toteutuskelpoisen työtavan välillä. 
Tämä johtaa lisätyötarjouksiin, jotka työn suorittamisen kannalta 
ovat olennaisia.

Edullisimman tarjouksen antaja on todennäköisesti törmännyt 
näihin samoihin ristiriitoihin, mutta tuo ristiriidat esiin vasta ura-
kointivaiheessa lisätöinä. Lisätyöstä koituva hinta voi olla aivan muu-
ta kuin jos työ olisi jo urakkaneuvotteluvaiheessa sisällytetty urakan 
kokonaishintaan.

Katepal-Kattajalta remontti sujuu
Kattourakan tekijöitä etsittäessä luotettavan urakoitsijan löytämi-
nen saattaa olla hankalaa.

Yhteistyössä Katepalin kanssa toimii Katepal Kattajat -ketju, jos-
ta löytyy osaava bitumikatteen asentajayritys joka puolelle Suomea. 
Yritys on valikoitunut Katepal Kattajat -ketjuun vankan ja vahvan 
ammattitaidon ja useiden asennettujen Katepalin bitumikatteiden 
ansiosta. Korkea työn sekä materiaalin laatu on Katepal-kattajan 
kilpailuvalttina.

Uusi Katepal-bitumikate
Valmis katto luovutetaan asiakkaalle hoito-ohjeiden kera. Bitumi-
katto on modernin rakentajan tyylikäs, viisas valinta. Kokonaisuus 
ratkaisee – kestävyys, uusien mallien näyttävyys, asentamisen help-
pous, järkevät kustannukset sekä vaivattomuus. Pintana bitumikate 
joustaa, mutta on tiivis. Kivisirotepinnan ansiosta jää ja lumi pysyvät 
katolla eikä erillisiä lumiesteitä tarvita. Kate on hiljainen sateella ja 
kovalla tuulellakin.

Kattoremontin aika on ennen kuin varsinaiset ongelmat alkavat. Pienet ongelmat, kuten  
katteen paikkaus tai läpivientien tiivistys, voidaan korjata ilman, että koko katetta pitää vaihtaa.  
Suuremmat ongelmat – kondenssivesi, rikkoutunut ja vuotava höyrynsulku, läpivientien huono  
eristys – vaativat usein koko katteen vaihdon.
Tärkeän osan kattoremontissa esittää urakoitsija ja se, mitä urakoitsijalla on tarjottavana.

Tutki tarjous huolella 

kattoremontissa

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Katepal OyJulkisivu

Lisätietoa:
Katepal Kotimaan myynti, puh. 03-375 9111, myynti@katepal.fi

Miksi Katepal-bitumikate?
• Katepalin tuotteet kehitetään ja valmistetaan Suomessa jo 70 

vuoden kokemuksella.
• Kumibitumiset tuotteet tai-

puvat haastavillekin katto-
muodoille.

• Sirotepintainen kermikatto 
pitää lumet turvallisesti ka-
tolla, erillisiä lumiesteitä ei 
tarvita.

• Kaikki Katepal-katot ovat 
hiljaisia sateella, tuulella ja 
lämpötilan vaihdellessa.

Osaava urakoitsija kertoo jo urakkaneuvotteluissa toteutuskelpoiset työtavat.



272018   Omataloyhtiö.fi

Putkiremonttikiertue toteutetaan kullakin kiertuepaikkakunnal-
la kaksipäiväisenä. Aamutilaisuudet ovat suunnattuja isännöit-
sijöille  sekä muille ammattilaisille ja iltatilaisuudet hallitusten 

jäsenille (sekä osakkaille). Toki osallistua voi kumpaan tilaisuuteen 
tahansa, omien aikataulujen mukaan. Tilaisuus on maksuton ja kaikki 
osallistujat saavat mukaansa kattavan tietopaketin, joka auttaa tu-
levassa hankkeessa. Putkiremonttikiertue järjestetään Keittiömaail-
man tiloissa. Näin ollen voit samalla tutustua Keittiömaailman pal-
velukonseptiin ja laajaan näyttelyyn.

Kaikki, mitä haluat tietää LVIS-peruskorjauksesta
Putkiremonttikiertue 2018 on järjestyksessään kolmas kiertue. Yli 
700 ammattilaista ja taloyhtiöiden hallitusten jäsentä tai osakasta on 
jo osallistunut aikaisempina vuosina kiertueelle. Putkiremonttikier-
tueen yhteistyökumppaneiden asiantuntijat Novartilta, Uponorilta, 
Valloxilta, Sitowiselta, Vertolta ja ABB:ltä takaavat laajan asiakatta-
uksen kaikissa tilaisuuksissa.

Kiertueella selviää muun muassa, miksi osakkaan keittiöremont-
ti kannattaa tehdä putkiremontin yhteydessä ja millaisia putkisto- 
ja järjestelmäratkaisuja on tarjolla putkiremontin toteuttamiseen. 
Paikalla on rakennuttamisen, LVI- ja sähköalan asiantuntijoita, joil-
ta saat halutessasi vinkkejä ja neuvoja putkiremonttihankkeesi eri 
vaiheisiin ja vaihtoehtoihin.. 

Positiivista palautetta aikaisemmilta kiertueilta
– Olen ollut järjestämässä Putkiremonttikiertuetta ensimmäisestä ta-
pahtumasta lähtien, kertoo Heidi Uusitalo Omataloyhtiö.fi-palvelusta.

Hän kertoo, että osallistujamäärät ovat nousseet vuosittain. Osan-
ottajamäärä on myös rajoitettu niin, että maksimissaan 40 henkilöä 
otetaan mukaan yhteen tapahtumaan. Näin jokaisella on varmasti 
myös aikaa kysyä kysymyksiä paikalla olevilta ammattilaisilta ja tu-
tustua rauhassa eri ratkaisuihin, niin halutessaan.

– On hienoa, että kiertue on saanut niin mahtavaa palautetta 
osallistujilta. Putkiremontti koskee todella monia ja palautteista 
huomaa hyvin, että kiertueesta on todella hyötyä osallistujille, Hei-
di hehkuttaa iloisena.

Palautetta:
• Puheenvuorot olivat sopivan pituisia. Ei liikaa höpinää, mutta asia 

tuli selväksi.
• Tilaisuus oli monipuolinen. Hienoa, että eri alojen yritykset olivat 

paikalla sopivan mittaisin esityksin; nyt tietää kehen voi ottaa yh-
teyttä!

• Kokonaisuutena paketti oli minusta erittäin onnistunut ja aion 
käyttää tätä pakettia taloyhtiömme tulevassa osakkaiden kanssa 
käytävissä putkiremonttineuvotteluissa. Kiitos.

• Kaikki oli hyvää lisätietoa tulevaisuudessa taloyhtiössä tarvittavaa 
putkiremonttia ajatellen. Hyvin mielenkiintoinen esitys.

• Hyvät esiintyjät. Ajankohtaisia asioita ainakin meille. Hyvät materi-
aalit, joita voi tutkailla jälkikäteen ja hakea kysymyksiin vastauksia.

Teksti: Titta Strömberg   Kuvat: Matti PurhonenOpastus

Putkiremonttikiertue 
starttaa jälleen syksyllä

Putkiremonttikiertue starttaa tänä vuonna syyskuun alussa Tampereelta ja 
päättyy marraskuun lopulla Turkuun. Välissä ehditään kiertää Espoo, Vantaa, 
Lahti, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä jakamassa tärkeää tietoa putkiremonteista.

Varaa paikkasi kiertueelta heti
Ilmoittautumiset: www.omataloyhtio.fi/putkiremontti
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Teksti: Thomas Lennartz   Kuva: Saint-Gobain finland Oy/Weber ja Rakentaja.fiHuoneisto

Uusi weberSmart vedeneristysjärjestelmä
”Fiksu tekee vain kerran” -sanonta pätee weberin uuteen weberSmart 
Vedeneristysjärjestelmään, sillä se on ensimmäinen vedeneristysjär-
jestelmä, jossa eristeen voi levittää yhdessä työvaiheessa.

Määräyksissä vaadittava kalvovahvuus saavutetaan vähemmällä 
työmäärällä ja laatoitus voidaan aloittaa jopa neljän tunnin kuluttua. 
Tämä tuo säästöä ajassa ja työkustannuksissa.

weberSmart Vedeneristysjärjestelmää käytetään asuntojen ja ho-
tellihuoneiden pesu- ja wc-tiloissa sekä kodinhoitohuoneissa. Järjes-
telmä soveltuu myös muiden rasitukseltaan vastaavien märkätilojen 
vedeneristykseen, kuten taloyhtiöiden, koulujen ja kuntosalien pe-
sutiloihin. 

Järjestelmä ei sovellu kylmilleen jäävien tilojen vedeneristykseen, 
saunojen seiniin eikä kohteisiin, joissa vesirasitus on jatkuvaa, esim. 
uimahallit ja -altaat.

weberSmart vedeneristysjärjestelmä koostuu weber MX Tiivistys-
pohjusteesta, WX Vedeneristeestä, sauma- ja epäjatkuvuuskohdissa 
käytettävistä weber ST 120 mm Nauhasta, IC Sisäkulma-ja OC Ulko-
kulmakappaleista SC Läpivientikappaleista sekä DC Kaivolaipasta.

Terve ja kestävä 
kylpyhuone

Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella tehdään terve ja kestävä kylpyhuone.
Vedeneristykseen on tarvittu ja tietyillä tuotteilla tarvitaan vielä tartuntasively sekä kaksi 
vedeneristyskerrosta. Uusi weberSmart Vedeneristysjärjestelmä nopeuttaa märkätilojen 
vedeneristystä, sillä vedeneristemassa voidaan asentaa kerralla valmiiksi. Näin säästetään 
ajassa sekä työkustannuksissa.

Lisätietoa:
www.fi.weber 
https://www.e-weber.fi/fiksu-tekee-vain-kerran.html

https://www.e-weber.fi/laatoitus-vedeneristys/tuotteet/ve-
deneristys-ja-laatoitusratkaisut/webersmart-vedeneristys-
jaerjestelmae.html

weberSmart ratkaisun edut
• Eristys kerralla kuntoon
• Kalvovahvuutta helposti
• Säästöä työvaiheissa
• Erinomainen vesihöyrytiiveys
• VTT:n sertifioima
• M1-tuotehyväksyntä

Vedeneristysjärjestelmä sopii kaikille alustoille
Märkätiloissa suositeltu seinärakenne on kivirakenteinen aina sil-
loin, kun se on mahdollista (Kahi-harkko, betoni, kevytsoraharkko 
– mutta myös märkätilaan sopivat levyrakenteet). Jos lattia on levy-
rakenteinen, märkätilan lattia valetaan raudoitettuna betonista tai 
soveltuvasta lattiatasoitteesta riittävän jäykän levyrakenteen pääl-
le. Betonialustan Rh arviointisyvyydellä saa olla 90 % (RT 14-10984 
mukaisesti mitattuna). Alustan on täytettävä SisäRYL2013:ssa esi-
tetyt tasaisuus- ja lujuusvaatimukset.

Tartunnan varmistamiseksi vedeneristyksen alustasta poistetaan 
hiomalla tai jyrsimällä tartuntaa heikentävät aineet (heikot rappauk-
set, sementtiliima).  Epätasaisuudet tasoitetaan ennen vedeneristystä 
soveltuvalla sementtiperustaisella Weber seinä- tai lattiatasoitteella. 
Alusta imuroidaan huolellisesti. Puhtaaseen alustaan sivellään tar-
tuntakerros, kuivuneen pinnan päälle vedetäänkosteuseristys oikean 
vahvuiseksi kerrokseksi.

Uutuustuotteen lisäksi löydät valikoimastamme perinteiset vedene-
ristysjärjestelmämme uusilla nimillä: weberSafe, weberFast, weber-
Kahi ja weberEpoxy. 

Valitsitpa näistä minkä tahansa, voit aina luottaa laadukkaaseen 
lopputulokseen.
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Läpiviennit vedeneristetään weber WX Vedeneristeen ja SC Läpivientivahvikkeen 
avulla.

Sisä- ja ulkokulmat, levysaumat, liittymät, joissa alusmateriaali muuttuu, sekä sei-
nän ja lattian rajakohta tiivistetään ja vahvistetaan WX Vedeneristeellä ja ST 120 
mm Nauhalla.

Läpivientien ja saumojen tiivistämisen jälkeen 
aloitetaan seinän vedeneristäminen telaamalla 
ohut pohjauskerros WX Vedeneristettä kauttaal-
taan kaikille seinäpinnoille. Heti pohjauskerroksen 
jälkeen levitetään varsinainen vedeneristyskerros 
telaamalla runsaasti WX Vedeneristettä kauttaal-
taan seinäpinnoille.

Alustat käsitellään weber MX Tiivistyspohjusteella.
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: KiiltoHuoneisto

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

Kylpyhuoneremontti on mahdollista toteuttaa nopeasti ja laa-
dukkaasti. KiiltoPro pikamärkätilajärjestelmä perustuu ma-
teriaalikerrosten nopeisiin asennus- ja kuivumisaikoihin, jol-

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

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

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

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

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

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

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

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

VESILASKU, KIITOS!

Teksti: Mari Siukonen   Kuvat: VertoTekniikka

Taloyhtiöissä kulutetun veden maksavat aina asukkaat. Yhtiö-
järjestys kertoo, hoidetaanko homma oikeudenmukaisesti vai 
päätyvätkö tiedostavat asukkaat lotraajien laskun maksajiksi.

Mahdollisia vesilaskun perintäperusteita on neljä: kokonaisvesi-
maksu, lämminvesimaksu, kylmävesimaksu tai laskutus todellisen 
kulutuksen mukaan huoneistokohtaisen mittauksen perusteella. 
Vain jälkimmäisessä on järkeä, sillä osa asukkaista pärjää alle sadal-
la litralla, kun taas naapuri valuttaa viemäriin yli kolmesataa litraa.

Tieto muuttaa tottumuksia
Huoneistokohtaisen vesimittarin asentami-
nen on pakollista uusissa kohteissa ja put-
kiremontin yhteydessä. Säädöksen mukaan 
kulutustietoja ei kuitenkaan ole pakko hyö-
dyntää, vaikka niiden mukaisella laskutuk-
sella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia.

Suomen johtava vedenkulutustiedon 
asiantuntija Verto on jo vuosia tilastoinut 
mittauksen vaikutuksia kohteissaan ja tulok-
set ovat vaikuttavia: kulutus laskee kolman-
neksella. Pelkästään viime vuonna Verto-ko-
dit säästivät vesilaskuissa 20 000 000 euroa.

Todellisuuden voi muuttaa vasta, kun sen 
tuntee. Tulosten taustalla onkin reaaliaikai-
nen kulutuslukema, jota asukas voi seura-
ta huoneistonäytöltään. Kun omat valinnat 
konkretisoituvat tarkoiksi numeroiksi, on 
tottumuksiin helppo tehdä muutoksia. Ve-
denkulutuksen pienentyessä kutistuu myös 
sähkölasku.

Kotitalouksissa vettä kuluu eniten pesey-
tymiseen. Parikin minuuttia lyhyemmät päi-
vittäiset suihkut tuovat perheen tilille vuo-
sitasolla satasien voiton. Paitsi silloin, kun 
käytöstä maksetaan pelkän pääluvun tai ne-
liömäärän mukaan.

Oikeudenmukaista asumista
Huoneistokohtaisen vedenmittauksen mu-
kainen laskuttaminen on ainoa oikeudenmu-

Lisätietoja:
www.verto.fi

”Kiinteän vesimaksun mallissa maltilla kuluttavat 
kompensoivat lotraajien laskuja.”

Huoneistokohtaisen vesimittarin pakollisuuden taustalla on kaunis ajatus 
energiatehokkuudesta ja asumiskustannusten säästöstä, mutta ämpärin 
kokoinen porsaanreikä säädöksessä vesittää hienon tavoitteen. Viisas voi 
kuitenkin vaikuttaa.

kainen ja järkevä tapa hoitaa vesilaskutusta. Taloyhtiön pitää saada 
katettua kulut viimeistä pisaraa myöten ja niinpä kiinteän maksun 
mallissa maltilla kuluttavat kompensoivat lotraajien laskuja.

Vedenkulutuksen laskutustavan määrittelee yhtiöjärjestys, mut-
ta yhtiöjärjestyksestä määräävät asukkaat. Jos siis taloyhtiössäsi on 
vedenmittausjärjestelmä tai olet mittarin saamassa: onneksi olkoon! 
Nyt sinun pitää enää saada kaikki sen suomat hyödyt käyttöösi ja eh-
dottaa yhtiöjärjestyksen muutosta.
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Teksti: Satu Halla   Kuva: KeittiömaailmaHuoneisto

Omaan keittiöön halutaan yhä enemmän tämän päivän tren-
dejä huokuvia innovaatioita. Pieneltäkin keittiöltä vaaditaan 
parempia toiminnallisuuksia ja yksilöllisten tarpeiden huo-

mioimista. Kokkaaja suosii nyt tuoreutta ja itse tehtyä, mutta tulee 
samalla koko ajan mukavuudenhaluisemmaksi. Keittiöremontissa 
on hyvä huomioida arjen muuttuneet tarpeet.

A la Carten uusi Urban-keittiö on suunniteltu kaupunkikeittiön 
tarpeisiin. Useat tekniset toiminnallisuudet helpottavat keittiössä 
työskentelyä. Liiketunnistimella varustetut led-spotit syttyvät keit-
tiöön astuttaessa. Nouseva kulmamekanismi hyödyntää kulmat säi-

Kaipaako  
keittiö  
päivitystä?
Kaupunkikeittiössä korostuvat nyt 
teknologia ja tuoreus
Yleiskone nousee pöytätasosta esiin napin painalluksella samalla, kun nappaat yläkaapista  
laskeutuvalta hyllyltä öljyn ja suolan. Leipätaikinasi on pian valmis, ja keittiövälineet ja 
mausteet voi kätkeä takaisin piiloihinsa. Kokattiinko täällä vielä äsken?

Lue lisää:
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

Oma yrttitarha keittiössä! 
Urban Gardenin tuotteet 
antavat suotuisat olosuh-
teet yrttien kasvatukseen.

Keittiö kannattaa uusia putkiremontin yhteydessä
Keittiöön on nykyisin saatavilla useita elementtejä, jotka paran-
tavat keittiön toiminnallisuutta ja käyttömukavuutta, ulkonä-
östä puhumattakaan. Uusittu keittiö nostaa asunnon arvoa. Jos 
taloyhtiössä on suunnitteilla putkiremontti, kannattaa keittiö-
remontti ottaa jo ajoissa puheeksi osana projektia. Parhaimmil-
laan keittiön uusiminen vaikuttaa positiivisesti osakkaiden put-
kiremonttiin suhtautumiseen, sillä uuden keittiön hankinta ja 
suunnittelu herättää helposti osakkaiden kiinnostuksen. Mieltä 
askarruttavien asioiden, remonttipölyjen ja evakossa asumisen, 
sijaan remontista tulee mukava projekti, josta jää konkreettinen 
muisto vielä vuosiksi eteenpäin.

lytystilana aivan uudella tavalla. Napin painalluksella kulman sisäl-
tä nousee taso, jolla voi säilyttää keittiön pienkoneita. Maadoitettu 
pistorasia ja automaattinen valaistus tekevät koneet heti käyttöval-
miiksi. Keittiön teknisiä yksityiskohtia täydentää Found-seinäkaa-
pin takaosasta laskeutuva lokerikko, joka tuo keittiövälineet esille 
silloin, kun niitä tarvitaan.

”Keittiö on edelleen pääosin naisten hallinnassa. Teknisillä toimin-
nallisuuksilla haluamme keittiön ilmentävän myös miehisiä arvoja 
ja houkutella molemmat sukupuolet kokkaamaan”, kertoo Novartin 
tuotepäällikkö Eeva Kokkonen. Piiloon ja esille -toiminnallisuuksil-
la pienemmässäkin keittiössä säilyy linjakkuus, mutta tarvittaessa 
keittiövälineet ovat esillä napin painalluksella.

Tuoreutta ja vähemmän hävikkiä
Teknologian rinnalla nykytrendeissä korostuvat ympäristöystäväl-
lisyys, tuoreus ja itse tehty. Urban-keittiössä voi yhtä aikaa hifistel-
lä automatisoiduilla toiminnoilla, vähentää hävikkiä oikeaoppisilla 
säilytysratkaisuilla sekä panostaa tuoreuteen. Urban Garden -tuo-
teperheen elementit antavat yrteille suotuisat kasvuolosuhteet, ja 
keittiöön voi perustaa vaikka oman yrttitarhan!
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Piiloon ja esille. Sähköisesti nouseva ja 
laskeva kulmamekanismi hyödyntää 
kulmat aivan uudella tavalla.

Laatikkolinjaan integroitavassa vi-
hanneslaatikossa vihannekset ja leivät 
säilyvät tuoreina ja hygieenisesti.

Seinäkaapista laskeutuva avolokerik-
ko tuo keittiövälineet esille juuri silloin, 
kun niitä tarvitaan.
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Habito® kestää jopa 40 kilon ripustuskuorman yhdellä puu-
ruuvilla ja sen iskunkestävyys on kymmenkertainen tavan-
omaiseen kipsilevyyn nähden. Habito®-rakennuslevyn lujuus 

perustuu sen kipsiytimeen lisättyyn lasikuituun ja patentoituihin li-
säaineisiin, joilla saadaan aikaan ennennäkemätön lujuus työstettä-
vyyden kärsimättä. Kyse on merkittävästä muutoksesta rakennus-
alalla, joka koskee niin teollisuutta, tavallisia talonrakentajia kuin 
peruskorjaajiakin.

Habito®-levy vähentää esityötä kaapistojen kiinnityksessä niin 
keittiössä kuin wc- ja kodinhoitotiloissa, koska kiinnityspisteet voi 
hakea vapaasti kipsilevypinnoilta asennuksen yhteydessä. Myös jäl-
kityö helpottuu asuntoa ja muita tiloja sisustettaessa, sillä painavan-
kin taulutelevision voi kiinnittää seinään ilman telinettä. 

Keittiörakentamisen ohella uusi ja entistä lujempi rakennuslevy 
on varteenotettava vaihtoehto kuormitusta ja kulutuskestävyyttä 
vaativissa tiloissa, joita ovat eteiset, kylpy- ja lastenhuoneet sekä 
autotallit ja tekniset tilat. Julkisissa rakennuksissa käyttökohteita 
ovat sairaaloiden ohella koulut ja päiväkodit. Habito® -levy on erin-

Entistä kovempi rakennuslevy
Keittiökaapiston, taulutelevision ja vaatenaulakon kiinnittäminen 
helpottuu oleellisesti Gyproc Habito® -rakennuslevyllä.

omaisen käyttökelpoinen myös kerrostalojen porraskäytävissä, ker-
hotiloissa ja pyörävarastoissa. 

Habito®-levyt suositellaan kiinnitettäväksi ruoteisiin erityisillä 
Habito-ruuveilla, joiden nousukulmat ovat tavanomaisia kipsile-
vyruuveja jyrkemmät. Levyt ovat yhdistettävissä ja saumattavissa 
myös muihin kipsilevyihin. Jämäkämpi rakenne takaa erinomaisen 
ääneneristävyyden. 

Habiton valmistusteknologia on ympäristöystävällistä, koska siinä 
käytetään kierrätysmateriaaleja. CE-merkinnän ohella Gyproc Habi-
to® -rakennuslevylle on myönnetty M1-sisälmaluokitus ja EPD-ympä-
ristösertifikaatti. Löydät rakennuslevyille tarkoitetun kätevän kuor-
mituslaskurin verkkosivuilta osoitteessa www.gyproc.fi.

Teksti:    Kuvat: GyprocHuoneisto

Kovin suomalainen Gyproc-levy on kovassa iskussa 
Gyproc testasi Arttu Wiskarin kanssa, kuinka kestävä Habito® oi-
kein on. Tutustu sivuilla www.habito.fi

Gyproc Habito® -rakennuslevyssä kiinnikkeet pysyvät paikallaan ilman taustatukea. Yhden puuruuvin ripustuslujuus on peräti 40 kiloa.
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Kapseloinnin edut
• Estää vesihöyryn ja kaasumaisten epäpuhtauksien kulkeutu-

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

tilaan.
• Säästää aikaa.
• Kustannustehokas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapseloinnilla 
estetään haitta-aineiden pääsy sisätiloihin

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

Lattian kapselointi.

Seinän kapselointi.

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

Teksti: Jenni Ekkala   Kuvat: Eskon OyTekniikka
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Lisätiedot ja yhteydenotot:
www.terveysilma.fi sekä terveysilma@terveysilma.fi

Raskas ilma ihmetytti
Hakuninmaalla 1980-luvulla rakennettu paritalo on kolmihenkisen 
perheen uusi koti. Talo remontoitiin, mutta remontin ja muuton jäl-
keen asunnon ilma ei tuntunut vaihtuvan. Sisäilma tuntui raskaalta 
varsinkin aamuisin.

– Remonttien jälkeen asunnot yleensä tiivistyvät entisestään, jol-
loin ilmanvaihdon toimimattomuuteen viimeistään herätään, sanoo 
Terveysilman asennuspäällikkö Juha Teppana. – Toisaalta taas, jos on 
vuosia asunut samassa asunnossa tottuen huonoon sisäilmaan sekä 
asunnon ominaistuoksuun, ilmanvaihdon toimimattomuus saattaa 
jäädä asukkailta huomaamatta.

Hämmennyksestä tekoihin
Ennen kuin ilmanvaihtoa lähdettiin parantamaan, asukkaat lainasivat 
hiilidioksidimittarin Terveysilmalta. Asunnon hiilidioksipitoisuuksia 
mitattiin yön aikana makuuhuoneesta yllättävän korkein lukemin 
(n. 2800 ppm – asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja 
on 1500 ppm). Mittaus varmisti asukkaiden oman arvion siitä, ettei 
ilma vaihdu riittävästi.

Hiilidioksipitoisuuksien mittaaminen onkin hyvä tapa varmistua 
siitä, onko kodissa riittävää ilmanvaihtoa. Korkeat arvot erityisesti 
makuuhuoneessa kertovat siitä, ettei ilmanvaihto ole riittävää. Ilman 
tunkkaisuus, mahdollinen päänsärky ja väsymys liittyvät monesti 
juuri korkeisiin hiilidioksipitoisuuksiin.

Ongelman ydin sekä ratkaisu
Hakuninmaan paritalosta puuttuivat korvausilmaventtiilit kokonaan. 
Ennen venttiilien asentamista havaittiin, että poistoilmanvaihto-
kaan ei toiminut. Asuntoon ei virrannut riittävästi korvaavaa ilmaa.

Tässä paritalossa ilmanvaihdon parantaminen onnistui helpos-
ti, sillä asunnosta löytyi puiset tuuletusluukut. Tällaiset luukut ovat 
tyypillisiä 1970- ja 1980-luvulla rakennetuissa asunnoissa. Ne löyty-
vät jokaisesta makuuhuoneesta sekä olohuoneesta. Puisiin tuuletus-
luukkuihin venttiilien asennus sujuu mutkattomasti.

Filtrete Aero pitää pölyt ulkona
Venttiilien asennuksen yhteydessä tuuletusluukkuihin laitettiin myös 
Filtrete Aero -ikkunasuodattimet, joilla estetään ulkoilman epäpuh-
tauksien (siite- ja katupöly) kulkeutuminen asuntoon. Luukkujen si-
säpintoihin asennettiin lisäksi äänenvaimentimet. Alueella on jonkin 
verran lentomelua ja tiekin kulkee lähellä, joten luukkuihin kiinni-
tettävät äänenvaimentimet tulivat tarpeeseen.

Kyllä kannatti!
Korvausilmaventtiilien asentamisen jälkeen ilmanvaihto toimii niin 
kuin se on tarkoitettukin. Raitista ilmaa virtaa asuntoon korvausil-
maventtiilien kautta ja vastaavasti ilma poistuu poistoventtiilien 
kautta. Tämän seurauksena hiilidioksidiarvot putosivat ja ilma alkoi 
vaihtua asunnossa aiempaa huomattavasti paremmin. Myös aiemmin 
viileät lattiat ovat nyt lämpimämmät, kun ilmavuotoja ei tule enää 
lattialistojen raoista.

Älä tyydy 
huonoon sisäilmaan

Pääsääntöisesti asuntoja remontoidessa huomion saa lisälämmöneristys sekä sisustus. 
Asuntojen sisäilmasta harvoin puhutaan. Sisäilman pitäisi olla puhdasta ja raikasta. 
Asuntoja remontoidessa pitäisi aina muistaa myös tulo- ja poistoilman kulkureittien 
varmistaminen.

Teksti: Minna Saha  Kuvat: Jenni KollaniHuoneisto

Yleinen ongelma
Terveysilman avainasiakaspäällikkö Teemu Parkkinen muistut-
taa, että toimimaton ilmanvaihto ja erityisesti puuttuvat kor-
vausilmaventtiilit ovat Suomessa valitettavan yleinen ongelma. 
Tämä tuo tunkkaisuuden ohella myös muita sisäilmaongelmia. 
Asunnot saattavat olla selvästi alipaineisia ja tällöin korvausil-
maa virtaa asuntoihin epätoivottuja reittejä pitkin. Esimerkiksi 
kiinteistöjen alapohjasta kulkeutuvan ilman mukana asuntoihin 
tulee sellaisia epäpuhtauksia, jotka eivät sinne kuulu.

Toimiva ilmanvaihto lisää asumismukavuutta ja onhan sillä 
myös positiivinen vaikutus asunnon arvoon tulevaisuudessa.
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1980-luvulla rakennetusta paritalosta puuttui hallittu 
ilmanvaihto.

Velco VTR -korvausilmaventtiili asennetaan tuuletusluukkuun. Tuuletusluukku nostetaan paikoiltaan.

Venttiilin paikka mitataan. Reikä tehdään rasiaporanterällä. Venttiili on lämpötilan mukaan säätyvä. Asennus kesti noin viisi minuuttia.

Korvausilmaventtilien asentamisen jälkeen ilmanvaihto toimii 
kuten on tarkoitettu.
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Isommissa taloyhtiöissä huoltotoimenpiteet hoitaa tyypillisesti 
huoltoyhtiö, mutta etenkin pienemmissä taloyhtiöissä on usein 
sovittu, että osakkeenomistajat tai asukkaat vastaavat itse esi-

merkiksi suodattimien vaihdosta.
Olipa vastuu kenen tahansa, on ilmanvaihtokoneen suodattimet 

syytä vaihtaa vähintään kahdesti vuodessa, mutta tarvittaessa useam-
minkin. Suodattimien vaihtoväliin vaikuttaa muun muassa se miten 
paljon ulkoilmassa on siitepölyä, pienhiukkasia 
tai pakokaasuja. Mitä likaisempaa ulkoilma on, 
sitä useammin suodattimet tulee vaihtaa. Tuloil-
man suodatus on huomattava terveys- ja viihty-
vyystekijä, jonka merkitys vain kasvaa ruuhkai-
silla kaupunkialueilla, joiden ilmassa on 
runsaasti epäpuhtauksia.

On myös erittäin tärkeää huolehtia, 
että uudet suodattimet ovat suodatus-
luokaltaan, mitoiltaan ja virtausvas-
tukseltaan sellaiset kuin koneeseen on 
suunniteltu. Mikäli uusi suodatin poik-
keaa alkuperäisestä, voi seurauksena olla 
muutoksia ilmavirtojen määrissä, mikä 
taas voi johtaa asunnon alipaineen kas-
vuun tai pahimmassa tapauksessa teh-
dä asunnosta ylipaineisen. Ylipaine voi 
työntää talvella huoneilman kosteutta 
ulkoseinärakenteisiin tai ikkunalasien 
väliin ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Val-
lox-alkuperäissuodatinpaketissa on aina 
kaikki yhteen vaihtokertaan tarvittavat 
suodattimet, jolloin suodattimien vaih-
to on helppoa.

Muita huoltotoimenpiteitä, jotka asu-
kas voi itse tehdä, on lämmöntalteenot-
tokennon pesu. Yleensä parin vuoden välein tehty hellävarainen pesu 
lämpimällä vedellä ja käsiastianpesuaineella riittää. Kennon tulee 
antaa kuivua kunnolla ennen sen asennusta takaisin koneeseen. Le-
vylämmönvaihtimessa ei ole liikkuvia, kuluvia tai rikkoutuvia osia, 
joten pesun lisäksi se ei kaipaa muuta huoltoa.

Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus on syytä tehdä varoen
Ilmanvaihtoventtiileihin kertyy pikkuhiljaa näkyvää pölyä ja kun sitä 
on kertynyt pieneen rakoon riittävästi, voivat likaantuneet poisto-
venttiilit alkaa jopa suhista. Taloyhtiön asukkaat voivat itse varovasti 
puhdistaa venttiilit nihkeällä liinalla tai imurin suulakkeella. Puhdis-
tettaessa on oltava tarkkana, että venttiilien säätöasento ei missään 

tapauksessa muutu, sillä venttiilien avulla ilmanvaihtojärjestelmän 
ilmavirrat on säädetty suunnitelman mukaisiksi.

Taloyhtiön edustajien kannattaakin painottaa asukkaille, että il-
manvaihtoventtiileihin ei varovaista puhdistusta lukuun ottamatta 
pidä koskea, sillä se on yllättävän tavallista. Suomalaisen ilmanvaih-
toventtiilejä ja muita ratkaisuja valmistavan Climeconin kyselyssä 
helmikuussa 2018 (Talotekniikka-lehti.fi 23.3.2018) neljännes vas-

taajista (26 %) sanoi säätäneensä tai tukkineensa 
ilmanvaihtoventtiilejä ja 15 prosenttia oli peittä-
nyt esim. vedon tunteen takia kotinsa korvaus- 
tai tuloilma-aukkoja. Tällaiset toimenpiteet voi-
vat saada keskitetyllä ilmanvaihdolla toimivan 

kerrostalon kaikkien asuntojen ilman-
vaihdon sekaisin. Huoneistokohtainen 
ilmanvaihto onkin usein tällaisistakin 
syistä parempi ratkaisu, sillä silloin jo-
kaiseen asuntoon voidaan säätää huo-
neistossa asuville sopiva ilmanvaihto ja 
houkutus venttiilien omatoimiseen sää-
töön vähenee.

Ilmanvaihtokanavat puhtaaksi  
ammattilaisten toimesta
Ilmanvaihtokanavien puhdistus on aina 
taloyhtiön vastuulla ja työtä jonka vain 
ammattilaisen tulee tehdä. Kanavien 
puhdistustarvetta voi arvioida irrotta-
malla yhden tuloilmaventtiilin kehyksi-
neen ja pyyhkimällä kanavan sisäpintaa 
esimerkiksi talouspaperilla. Tulovent-
tiilien ympärille kattopintaan ilmesty-
vä tumma rengas ei ole merkki likaisista 
kanavista, vaan siitä että huoneessa on 

pölyä, joka kiertää pienenä pyörteenä venttiilin ympärillä. Tämän 
jäljen voi imuroida katosta pölynimurin harjapäällä.

Poistoilmakanavat likaantuvat aina enemmän, mutta niiden pöly 
ei tule enää takaisin huoneeseen. Ilmanvaihtokanavien puhdistusta 
suositellaan tehtäväksi vähintään kymmenen vuoden välein, mutta 
joissain olosuhteissa se voi olla tarpeen useamminkin. Ilmanvaihto-
koneen suodattimien säännöllinen vaihtaminen alkuperäistä vastaa-
viin vähentää kanavien likaantumista.

Teksti: Elina Paavilainen   Kuva: Vallox OyHuoneisto

Ilmanvaihto kaipaa 

säännöllistä huoltoa
Taloyhtiöissä ilmanvaihto ja sen ongelmat aiheuttavat usein keskustelua.  
Olipa ilmanvaihtojärjestelmä millainen tahansa, kaipaa se huoltoa  
säännöllisin väliajoin. Oikein huollettuna ilmanvaihto pitää huoneilman 
raikkaana kaikissa tilanteissa.

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

”Tuloilman suodatus  
on huomattava terveys-  

ja viihtyvyystekijä.”
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Suodattimien tulee aina olla suodatusluokaltaan, mitoiltaan ja virtausvastukseltaan sellaiset kuin koneeseen on suunniteltu, jotta ilmavirrat ja talon painesuhteet eivät muutu.
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Teksti: Lauri Sinelampi   Kuvat: Sitowise OyOpastus

Taloyhtiöiden sisäilmaongelmiin ja kosteusvauriokorjauksiin 
liittyvät asiantuntijatehtävät ovat lisääntyneet selvästi viimei-
sen parin vuoden aikana. Yhä useammin törmäämme tilan-

teisiin, joissa perhe on joutunut muuttamaan pois kotoaan tai asuu 
viiden huoneen sijaan vain kolmessa sisäilmaongelmien tai kosteus-
vaurioiden vuoksi, kertoo Sitowise Oy:n korjausrakentamisen osas-
topäällikkö Lauri Sinelampi.

Pakosta johtuvissa muuttotilanteissa perheen vanhempien kas-
voilta voi havaita, ettei haastavan sisäilma- tai kosteusvauriotilanteen 
toivota jatkuvan yhtään pidempään kuin on pakko. Lisäksi ongelmat 
olisi suotavaa saada kerralla kuntoon. Tämä tahtotila ei varmasti tule 
kenellekään yllätyksenä, kun ottaa huomioon asian vaikutukset per-
heen arkeen ja usein myös talouteen.

Korjaushankkeissa onnistuminen on kokonaisuus
Mediassa törmää enenevässä määrin kokemuksiin epäonnistuneista 
korjaushankkeista. Tyyliin kuuluu, että artikkeleille löydetään nase-
vat, tehokkaan myyvät otsikot, jotka korostavat epäonnistumisia. 
Korjaushankkeen onnistumiselle on kuitenkin hyvät lähtökohdat, 
kun hankkeelle valitaan kohteeseen perehtynyt, projektiin sitoutu-
nut ja kosteusvauriokorjauksia ymmärtävä projektinjohtaja.

Oleellista on myös selvittää perin pohjin vaurion ja sen aiheutta-
jan suhde. Mikäli syy-seuraussuhdetta ei tunneta, on korjaushank-
keessa onnistuminen haastavaa. 

Ongelman aiheuttajan löytämiseen on monia keinoja, ja selvitys-
työ onkin monen asian summa. Lähtötietoihin tutustuminen, asuk-
kaiden haastattelu, riskirakennekartoitus, aistinvarainen kartoitus, 
rakenneavaukset, kosteuskartoitukset ja -mittaukset, materiaalinäyt-
teenotto, tiiveyskokeet, olosuhdeseurantamittaukset ja ilmanvaihdon 
selvitystyöt ovat kaikki keinoja selvittää ongelma ja sen aiheuttajat. 

Perusteellisen selvityksen avulla saadaan korjaushankkeen läh-
tötelineet säädettyä oikeaan kulmaan heti hankkeen alusta alkaen. 
Kun hanke sitten etenee korjaussuunnitteluun, on tärkeää, että 
kaikki tieto siirtyy tutkijalta suunnittelijan työpöydälle. Tutkijan ja 
suunnittelijan tiivis yhteistyö on suotavaa etenkin, mikäli he edus-
tavat eri yrityksiä. 

Sama saumattoman tiedonsiirron tarve korostuu myös, kun ura-
kan toteuttaminen käynnistyy. Mikäli urakoitsijalla ei ole kokonais-
kuvaa hankkeesta, korjaushankkeen projektinjohtajan sekä valvojan 
roolit korostuvat. Heidän tulee varmistaa, että urakoitsija ymmärtää, 
mitä hankkeessa ollaan tekemässä ja miksi, ja että työsuoritteet ovat 
yhdenmukaisia suunnitteluasiakirjojen kanssa.

Onnistumisen kulmakivet:
• Hankkeen koko organisaatiolla on ymmärrys siitä, mitä tehdään 

ja miksi.
• Korjattavan vaurion ja vaurion aiheuttajan suhde ymmärretään.

• Tiedonkulku pidetään katkeamattomana hankkeen alusta loppuun.
• Korjaustöitä valvotaan ja laatu varmistetaan.

Aikataulu on iso osa onnistumista
Mikäli kosteusvauriokorjaushanke kestää kuukaudesta toiseen, kol-
manteen tai jopa vuoteen, on hanketta vaikea kuvailla enää onnis-
tuneeksi – varsinkaan asukkaiden näkökulmasta. 

Kun tiedossa on ongelma, mikä tulisi tutkia, suunnitella ja korja-
ta mahdollisimman nopeasti, avainroolissa on taloyhtiön kyky teh-
dä päätöksiä. Korjaushanke voi venyä kohtuuttoman pitkäksi, jos 
kosteusvauriokorjaus etenee vaihe kerrallaan ja jokainen työvaihe 
kilpailutetaan erikseen.

Kun ensin katselmoidaan, sitten kilpailutetaan, tutkitaan, taas 
kilpailutetaan, suunnitellaan, järjestetään infotilaisuus, kilpailute-
taan, järjestetään ylimääräinen yhtiökokous ja urakoidaan, eikä mi-
tään vaiheista suoriteta limittäin, vaurion havaitsemisajankohdas-
ta urakan valmistumiseen vierähtää väkisinkin aikaa. Tästä syystä 
kosteusvauriokorjauksissa olisi tärkeää saada tarvittavat taloyhtiön 
päätökset aikaan nopeasti ja joustavasti aikaa säästäen.

Kustannustehokkaan korjaushankkeen aikaansaamiseksi on suo-
siteltavaa pyytää työmääräarviot ja tuntihinnat jo hankkeen alku-
vaiheessa, jotta työt saadaan nopeasti käyntiin. Tällöin myös peli-
säännöt aiheutuvien kustannusten osalta on sovittu etukäteen. Kun 
purkutyöt on tehty, voidaan suunnitelmia vielä päivittää, minkä jäl-
keen on edelleen mahdollista kilpailuttaa korjaustyöt myös kiinteä-
hintaisena urakkana.

Alkuun pääsee helposti sisäilmakatselmuksella
Asunto-osakeyhtiössä vaurion tai ongelman havaitsijana toimii usein 
asukas, joka ilmoittaa asiasta isännöitsijälle. Jos ongelma on epäsel-
vä tai vaikeasti todettavissa, alkuun pääseminen voi olla tahmeaa ja 
asukkaasta tuntua, että häntä ei oteta vakavasti tai että asian selvit-
tämiseksi ei suoriteta tarpeenmukaisia toimenpiteitä. Pitkään jatku-
va epäselvä tilanne saattaa pahimmassa tapauksessa heikentää jopa 
koko asunto-osakeyhtiön ilmapiiriä.

Ongelma ratkeaa helposti sisäilmakatselmuspalvelulla, joka tun-
nistaa sisäilmaongelmien aiheuttajan nopeasti ja laadukkaasti. Kat-
selmuksen suorittavat sisäilmaongelmiin erikoistuneet asiantunti-
jat, jotka ovat käytettävissä palvelun kautta lyhyellä varoitusajalla ja 
tehokkaalla konseptilla. Katselmuksen jälkeen taloyhtiöllä on käy-
tettävissään selvät askelmerkit ja tarvittavat eri alojen asiantunti-
jat, jolloin ongelmien vaatimat suunnittelu- ja korjaustyöt saadaan 
mahdollisimman nopeasti käyntiin.

Asuinhuoneistojen 
kosteusvauriokorjaukset pitkittyvät – 
kuinka korjauksissa onnistutaan?

Sitowise Oy
www.omataloyhtio.fi/sitowise
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Kosteusvaurioita talon alapuolisessa ryömintätilassa (yllä ja oikealla).
Vaurioita ulkoseinässä (alla).
Kosteusvaurio alapohjarakenteessa (oik. alla).
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Mietitäänkö 
taloyhtiössänne lämmönjakolaitteiden 
uusintaa?

Kaukolämmön lämmönjakolaitteiden uusiminen on hanke, joka taloyhtiös-
sä tulee huomioida, kun laitteet ovat yli 20 vuotta vanhat. Suunnitelmallinen 
uusiminen tulisi ottaa seuraavan viiden vuoden korjaushankkeiden joukkoon. 
Uusimiseen on tarjolla myös uusi helppo vaihtoehto.

Lämmönjakolaitteiden uusiminen taloyhtiössä on monivai-
heinen prosessi. Kun uusiminen päätetään käynnistää, alkaa 
lämmönjakolaitteiden tekninen suunnitteluvaihe. Suunnitte-

lun valmistuttua pyydetään urakkatarjoukset ja valitun urakoitsijan 
kanssa tehdään sopimus. Laiteuusinnan aikana on hoidettava riit-
tävästä tiedottamisesta, jotta asukkaat tietävät mahdollisista kat-
koksista lämmityksessä tai lämpimän veden saannissa, kun laitteet 
vaihdetaan uusiksi.

Lämmönjakolaitteisiin ei tarvitse investoida
Uusi Fortum Liisi -palvelu hankkii puolestasi kaukolämmön lämmön-
jakolaitteet ja pitää lämmöstäsi aina hyvää huolta: saat lämmönjako-
laitteet ja jatkuvan huoltopalvelun nyt kuukausimaksulla. Taloyhtiösi 
voi nauttia lämmöstä ilman huolia.

Taloyhtiösi ei tarvitse investoida laitteisiin ja palvelu maksetaan 
kaukolämpölaskun yhteydessä. Huollot ja mahdolliset korjaukset 

Teksti: Tapio Näslund   kuvat: FortumTekniikka

hoituvat automaattisesti ja kaukolämmön lämmönjakolaitteita valvo-
taan etänä, joten mahdolliset ongelmat havaitaan lähes reaaliajassa.

Fortum Liisi -palvelu tarjoaa tämän 
kaiken
Sen lisäksi, että Fortum hankkii laitteet, 
Fortum myös kartoittaa huolellisesti 
kiinteistösi lämmönkäyttötarpeet ja mi-
toittaa uudet lämmönjakolaitteet vastaa-
maan kiinteistösi tämän päivän tarvetta.

Lämmönjakolaitteiden asennus teh-
dään sovittuna ajankohtana. Vanha lait-
teisto viedään pois. Lopuksi tarkastetaan 
laitteiston moitteeton toiminta.

Fortum tarkastaa laitteiston kunnon 
ja tekee tarvittavat huollot joka toinen 
vuosi, lämmityskauden aikana. Saat tie-
don tarkastuksen sisällöstä ja tehdyistä 
toimenpiteistä.

Fortum auttaa ja pitää lämmityksestä-
si aina huolta. Jos jotain tapahtuu, huol-
tomies tulee selvittämään asian paikan 
päälle. Hän korjaa tai uusii tarvittaessa 
lämmityslaitteiston osat. Kaukolämmön 
lämmönjakolaitteiden valvonta tapahtuu 
etänä ja ongelma saatetaan korjata ennen 
kuin sinä edes huomaat sitä.

Onko Fortum Liisi -palvelu sinun 
ulottuvillasi?
Fortum Liisi sopii uusille tai olemassa 
oleville, kaukolämmitetyille taloyhtiöil-
le ja yrityksille. Palvelu on saatavissa Es-
poossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, 
Järvenpäässä, Tuusulassa ja Joensuussa.

Lue lisää:
www.fortum.fi/liisi

Hankimme

Asennamme

Huollamme

Autamme

Fortum Liisi -palvelu alkaen 112 euroa/kk
Esimerkiksi 30 asunnon taloyhtiölle, jossa lämmitys- ja käyttö-
vesipiirit
• Kuukausihinta 130 € (sis. alv 24 %) 
 = 4,30 €/kk/asunto 30

70Laitelyhennys, %
Huolto, ylläpito ja etävalvonta, %

Kuukausimaksun jakautuminen
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Tekniikka

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

Turun alueella toimiva Eneom Oy esitteli taloyhtiön hallitukselle 
ehdotuksen uudeksi lämmitysratkaisuksi. Tarjouspyynnössä 
pyydetyn maalämmön lisäksi yritys tarjosi älykästä lämmön 

talteenottojärjestelmää, jossa poistoilmasta kerätty lämpö kierräte-
tään modernin maalämpöpumpun avulla takaisin hyötykäyttöön. 
Lämpöä ei enää ohjata ”harakoille”, vaan maalämpökaivoista otettu 
energia kerätään talteen. Tämä oli laskelmien mukaan ylivoimaises-
ti energiatehokkain kokonaisratkaisu. Maalämpöpumput ohjaavat 
lämmitystä, ilmanvaihtoa ja käyttövettä.

Maalämpö- ja ilmanvaihtolaitteiden asennus suoritettiin keskellä 
talvea ja tämä oli mahdollista pihalle tuodun lämpökontin ansiosta. 
– Siirrettävässä lämpökontissa on öljykattila, öljysäiliö ym. tarvit-
tavat laitteet, joilla kiinteistö voidaan lämmittää samalla, kun uut-
ta järjestelmää asennetaan, kertoo Jussi Sjöström Eneom Oy:stä.

Yritys hoiti koko projektin suunnittelusta asennukseen ja seuran-
taan. Asukkaille tällainen lämpösaneeraus on yksi taloyhtiön huolet-
tomimmista remonteista eikä asumismukavuus kärsi sen aikana. Re-
montin jälkeinen asumismukavuus sen sijaan parani – uusien maa-
lämpöpumppujen avulla voidaan ohjata ilmastointia automaattisesti 
ja käyttää sitä kesäöinä viilennykseen.

Taloyhtiön tekninen tila uudistettiin täysin. Siellä hyrisevät kaksi 
NIBE kiinteistölämpöpumppua, jotka saavat lämmön kuudesta pihal-

Maalämpöremontti lämmöntalteenotolla 

toi isot säästöt
Piikkiön kauniin kivikirkon kupeessa sijaitsevaan kerrostaloon toteutettiin 
vuodenvaihteessa täydellinen lämpöremontti. 1970-luvun alussa rakennetun 
talon öljylämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistot olivat tulleet käyttöikänsä päähän 
ja energiankulutusta haluttiin pienentää. Uudeksi lämmitysmuodoksi valittiin 
ekologinen maalämpö.

Teksti: Monica Mäkelä   Kuvat: Nibe

Säästöä myös luonnolle
Maalämpö ja lämmöntalteenotto toivat taloyhtiölle 70 % säästöt 
– aikaisemmin öljyä kului 50 000 litraa vuodessa. Nyt 31 asunnon 

le poratusta lämpökaivosta sekä lämmöntalteenotosta. Lämmöntal-
teenottojärjestelmä tuottaa 1, 5 porakaivon verran energiaa, joten 
sen ansiosta porauskustannuksissakin säästettiin. Tekniseen tilaan 
asennettiin oma sähkömittari, joten järjestelmän kulutuksesta saa-
daan erittäin tarkkaa tietoa. Katolla sijaitseva talteenottoyksikkö ja 
vanhan savupiipun kylkeen sijoitettu koteloitu putkisto ovat näky-
vimmät muutokset. Koko järjestelmän toimintaa pystytään seuraa-
maan internetin kautta NIBE Uplink -etävalvonnan avulla.

kerrostalon lämmitykseen menee vain n. tuhat euroa kuussa. In-
vestoinnin takaisinmaksuajaksi on laskettu 6–7 vuotta. Säästö on 
suuri euroissa, mutta: mieltä lämmittää myös iso säästö luonnolle.

Teknisiä tietoja:
• Lämmitysmuoto: maalämpö lämmön talteenotolla
• NIBE kiinteistömaalämpöpumput F1345-60 kW ja F1345-40 kW
• HUKV 750 puskurivaraaja, sähkövastukset 27 kW (kolme kap-

paletta 9 kW)
• Kuusi porakaivoa, joista viisi kpl 300 metrin ja yksi  

200 metrin syvyinen
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Suunnitteluperusteet
Vanhat patterilämmitysverkostot on monesti suunniteltu siten, että 
mitoituspakkasilla (esim. -29 °C) patterilämmityksen vaatima meno-
vesi on 70 °C ja paluuvesi 40 °C (70/40-periaatteella). Maalämpöpum-
puilta edellytetään siis kykyä tuottaa jopa yli 70 °C lämmitysvettä 
patterilämmityskohteissa. Mitä matalampi on lämmönjakojärjestel-
män lämpötila, sitä parempi hyötysuhde maalämpöpumpulla. Aina 
matalammat lämpötilat eivät kuitenkaan ole mahdollisia, vaan tär-
keintä on tuottaa riittävän kuumaa vettä mahdollisimman energia-
tehokkaasti ja edullisesti. Tätä korkeampaa, jopa +75 °C lämmitys-
vettä, tuottaa STIEBEL ELTRONin maalämpöpumppu, WPF 27 HT.

Ympäristön myllerrys
Lämmityssaneerauksen yhteydessä pelätään turhaan pihan turmel-
tumista. Lämpökaivojen kaivaminen käy ripeästi ja piha siistitään. 
Nurmikko voidaan joutua osittain istuttamaan uudelleen, muuten 
piha-alueesta ei huomaa lämmitysjärjestelmän muutosta.

Jos pihaan kaivetaan lämmönkeruupiiri, pihan uusiminen samal-
la kertaa kannattaa.

Ilma-vesilämpöpumppu vaihtoehtona
Jos piha on pieni tai lämpökaivoille ei saada niiden vaatimia lupia, 
voidaan käyttää ilma-vesilämpöpumppua. Suomessa kovien pakkas-
päivien määrä on vähäisempi kuin usein luullaan, jolloin ilma-vesi-
lämpöpumppua voidaan käyttää kiinteistöjen päälämmönlähteenä 
varalämmitysjärjestelmällä vahvistettuna. Ilma-vesilämpöpumpuilla 
ei aivan päästä maalämpöpumppujen säästöihin, mutta se on myös 
kokonaisinvestoinniltaan hieman edullisempi, kun lämpökaivoja ei 
tarvita.

Ilmainen kohteen ennakkokartoitus
llmaisella kiinteistön kartoituskäynnillä tehdään kiinteistöön kannat-
tavuuslaskelma sopivimman lämmitysratkaisun löytämiseksi tehden 
samalla tarjouksen kokonaisjärjestelmästä. Käynnillä kerrotaan, pal-
jonko säästöä on mahdollista tehdä siirtymällä lämpöpumppujärjes-
telmään ja jätetään tarjous lämpöpumpusta kiinteistöön. Asiakkaalla 
on etu puolellaan, sillä laskelman todentumista pystyy seuraamaan. 
STIEBEL ELTRON-järjestelmissä on aina energiamittaus mukana ja 
saksalaisen laadun takeeksi tehdas myöntää kiinteistömaalämpö-
pumpuille 7 vuoden täystakuun.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: STIEBEL ELTRONTekniikka

Säästö maalämmöllä
Taloyhtiössä erityisesti maalämpö on kannattava sijoitus juuri kiin-
teistön suuren energiankulutuksen vuoksi. Energiansäästöä maa-
lämpö tuottaa vaikeissakin saneerauskohteissa noin 70 %. Suurissa 
kiinteistöissä tämä on euromääräisesti erittäin merkittävä säästö. 

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

Linjasaneerauksen yhteydessä 

mahdollisuus vaihtaa 
lämmitysjärjestelmää

Putkiremontti on suurehko projekti. Rakenteita revitään enemmän tai vähemmän auki. 
Remontin yhteydessä on hyvä miettiä, kannattaisiko samalla muuttaa lämmitystapa 
energiaa säästäväksi ja tehokkaammaksi. Remontin hintalappu nousee jonkun verran, 
mutta toisaalta uudella, säästävällä lämmitystavalla uusi lämmitysmuoto maksaa  
itsensä takaisin säästöinä muutamissa vuosissa.

Ota yhteyttä:
www.stiebel-eltron.fi
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: BoschTekniikka

Espoossa sijaitseva Asunto-osakeyhtiö Tonttupirtti päätti viime 
vuonna vaihtaa lämmitysmuotonsa kaukolämmöstä maaläm-
pöön. Vanhan kaukolämpölaitteiston tekninen käyttöikä oli jo 

tiensä päässä, mutta taloyhtiö ei kuitenkaan nähnyt järkeväksi sijoittaa 
rahaa uuden vastaavan laitteiston hankintaan. Vertailussa maalämpö 
todettiin ainoaksi järkeväksi investoinniksi, jolla lämmityskuluja saatai-
siin laskemaan jatkossa. Taloyhtiön hallituksen edustaja Pekka Halonen 
on ollut todella tyytyväinen projektiin: ”Yleensähän kaikissa urakoissa 
on yllätyksiä ja pettymyksiä, mutta tämä hanke meni kuin unelma”.

Kaukolämpöpaketti vaihtoikäinen
Vuonna 1974 valmistuneessa kolmen rivitalon kiinteistössä lämmit-
tämisestä vastannut kaukolämpöpaketti oli tullut 25 vuoden ikään. 
Järjestelmän kiertovesipumput sekä automatiikka olivat alkaneet il-
moittamaan merkkejä toiminnan epävarmuudesta. Säädöt eivät ol-
leet kunnossa ja ohjausjärjestelmän käyttökin koettiin varsin haas-
teelliseksi. Talon lämmitysverkostoon ajettiin ylilämpöä ja lämpimän 
käyttöveden lämpötila huojui aika ajoin. Taloyhtiö oli jo aiemmin ti-
lannut konsultin tekemään korjaustarveselvitystä, kun samalla syn-
tyi päätös maalämpöhankeen aloittamisesta. Osaavaa konsulttitahoa 
päätettiin käyttää myös tulevan urakan valvojana, sillä taloyhtiön 
hallitus ei halunnut ottaa riskejä puutteellisen tietämyksensä vuoksi.

Urakoitsijan valinta osoittautui helpoksi
Maalämpöhankkeen urakoitsijaksi valittiin St1, joka on iso ja luotet-
tava toimija ja jolla oli myös tarjota paras tekninen ratkaisu. Urakan 
hinta oli linjassa muiden alan toimijoiden kanssa ja sen sisältö oli sel-
keästi määritelty. Hanke toteutettiin “avaimet käteen” -toimitukse-
na. Kohteeseen suunniteltiin kahden lämpöpumpun yhdistelmä, jolla 

tehoa saatiin nostettua siten, ettei lisäsähkölle ollut juuri tarvetta. 
Ratkaisu mahdollisti myös pumppujen vuorottelun käyttöveden läm-
mityksen ja talon lämmityksen välillä. Näin saatiin mahdollisimman 
hyvä hyötysuhde (COP) ja optimaaliset käyntiajat lämpöpumpuille. 
Asennettava järjestelmä koostui Boschin maalämpölaitteistosta, 
jonka automatiikka ja etähallintajärjestelmä ovat alansa huippua.

Uusi lämmitysjärjestelmä käyttökuntoon
Ensitöiksi lämmitysverkosto huuhdeltiin ja kaikkien pattereiden 
toimivuus tarkistettiin C-Flush-huoltomenetelmällä, joka poistaa 
rautasakan ja muut epäpuhtaudet patteriverkostosta sitä vaurioit-
tamatta. Verkoston puhdistuksen ja perussäädön jälkeen aloitettiin 
uuden laitteiston asennus. 

Maalämpöjärjestelmän asennus sujui sovitun aikataulun puitteis-
sa. Lämpökaivoja porattiin noin viikko, jonka jälkeen teknisestä tilas-
ta purettiin kaikki vanha laitteisto pois. Bosch-maalämpöpumppu-
jen ja -varaajien asennus tilaan sujui joutuisasti. Asukkaita ilahdutti 
myös, että lämmityksen katko oli vain noin vuorokauden pituinen ja 
tiedotus toimi kaikissa työn vaiheissa asiaan kuuluvasti.

Taloyhtiön edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että urakka sujui kuin 
unelma. Uusi Bosch-maalämpölaitteisto on toiminut juuri niin kuin 
on luvattu ja asukkaat ovat saaneet nauttia lämmöstä. Yllätyksiä ei 
ole tullut, sillä sähkön kulutus on ollut ennakkoon arvioidulla tasol-
la. Ainoastaan talven kylmimpänä aikana lämpöpumput tarvitsivat 
hieman ulkoista sähkökattilaa apuun, sillä -15 asteen kylmempi puo-
li tai lämpimän käyttöveden kulutushuiput vaikuttavat tarpeeseen. 
Kaiken kaikkiaan asukkaat ovat olleet todella tyytyväisiä vanhaan 
patterijärjestelmään soveltuvaan, muita vaihtoehtoja ympäristöys-
tävällisempään ja energiatehokkaaseen ratkaisuunsa.

Kaukolämpö vaihtui 
maalämpöön

Katso lisää
 www.omataloyhtio.fi tai www.bosch-climate.fi

Teknisessä tilassa työt kestivät vain neljä päivää, mikä oli Pekka Halosen mielestä yllättävän vähän varsinkin, kun kaikki vanha piti purkaa ensin pois tieltä. Hän sanoi myös 
ettei asukkaille koitunut urakasta mitään haittaa.
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Ulkoyksiköt
Moduuleista koottavat ulkoyksiköt helpottavat juuri oikean ratkai-
sun löytämistä erilaisiin kohteisiin.

Ulkoyksikkö voi olla laajuudeltaan 2–12 moduulia. Ulkoyksiköitä 
voi yhdessä rakennuksessa olla 9 kappaletta, ja yhdestä ulkoyksikös-
tä voidaan soittaa jopa 250 asuntoon.

Niissä on monta hyvää ominaisuutta, jotka takaavat toimivuu-
den. Huurtumisen esto takaa hyvän kuvanlaadun kaikissa olosuh-
teissa ja infrapunavalon ansiosta käyttäjä näkee vieraan selvästi 
myös pimeällä.

Näppäinten taustavalo syttyy automaattisesti hämärässä, mikä 
helpottaa ulkoyksikön käyttöä. Ulkoyksikköjen ilkivaltaluokitus on 
IK07. Ne kestävät hyvin kosteutta (IP54, sadesuojalla IP55).

Haluttuja ominaisuuksia on helppo lisätä järjestelmään, esimer-
kiksi RFID-kortinlukija tai koodinäppäimistö. Tuotevalikoimasta 
löytyy myös valmiiksi kootut ulkoyksiköt.

ABB-Welcome-ovipuhelimet
Täydennä kiinteistön turvallisuutta 

lisäkameroilla
Laajan tuotevalikoiman ja modulaarisen rakenteen ansiosta jokaiseen rakennukseen löytyvät 
oikeat ovipuhelimet lisätoimintoineen. Tuotteet sopivat erinomaisesti rivi- ja kerrostaloihin ja 
omakotitaloihin, sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

Teksti: Irene Saarnio   Kuvat: ABBTekniikka

Lisätietoja ovipuhelimista:
abb.fi/asennustuotteet

Sisäyksiköt
Sisäyksiköitä on videokuvaa tallentavasta näytöstä perinteiseen luu-
riyksikköön. Saatavissa on myös malli, jossa on induktiosilmukka 
kuulolaitteen käyttäjiä varten. Asennusvaihtoehdot ovat uppoon, 
pintaan ja pöytätelineeseen. Pöytätelinettä käytetään varsinkin koh-
teissa, joissa on valvoja tai vahtimestari.

Riippuen mallista sisäyksiköihin saa mm. soitonsiirron, sisäpu-
helumahdollisuuden, mykistystoiminnon ja viestien tallentamisen.

Etäkäyttö mobiililaitteilla
Ovipuhelimen toimintoja on mahdollista käyttää etänä mobiililait-
teilla, kuten älypuhelimella tai tabletilla. Ovipuhelimen soittoon voi 
vastata, vaikka asukas itse ei olisikaan kotona. Mobiilikäyttö mah-
dollistaa jopa oven avaamisen tulijalle etänä. Etäkäyttö vaatii IP-ga-
tewayn ja internet-liittymän.

Lisäkameroilla varmistaa kiinteistön turvallisuutta entisestään
Ovipuhelinjärjestelmään on saatavissa laadukkaat kamerat, joilla 
voidaan varmistaa kiinteistön turvallisuus. Ovipuhelinjärjestelmän 
lisäkamerat ovat korkealaatuisia analogisia kameroita, joilla lisätään 
kiinteistön turvallisuutta merkittävästi. Modulaariseen ulkoyksik-
köön voidaan suoraan liittää yksi lisäkamera ilman lisätarvikkeita. 
Yhteensä kameroita voidaan yhdistää 36 kappaletta.

Liitä helposti automaatioon
Ovipuhelinjärjestelmä on helposti liitettävissä ABB-free@home-kodi-
nohjaukseen tai KNX-taloautomaation kanssa. Koti- ja taloautomaati-
ojärjestelmät lisäävät kiinteistön turvallisuutta entisestään ja paran-
tavat asumismukavuutta. ”MyBuildings”-sovelluksen kautta pystyy 
etävalvomaan kameroiden avulla kiinteistöllä liikkuvia henkilöitä.
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Voihan GDPR!
Uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa myös 

taloyhtiöiden elämään
Taloyhtiöissä kerätään henkilötietoja moneen eri käyttötarkoitukseen. Osakeluettelon  
ylläpito ja velvollisuus kerätä tietoja osakkaiden tekemistä muutos- ja kunnossapitotöistä  
(ns. remonttirekisteri) perustuvat asunto-osakeyhtiölakiin. Asukasluetteloa pidetään yllä 
sitä vastoin, jotta taloyhtiön arki saadaan pyörimään. Lisäksi esimerkiksi älylukkojen ja 
kameravalvonnan data saa aikaiseksi henkilörekisterin. Olennaisinta tietosuojan osalta 
on se, että kaikista näistä syntyy rekistereitä, jotka sisältävät erilaista informaatiota  
yksittäisistä henkilöistä.

jaselosteilla asukkaita ja osakkaita henkilötietojen käsittelystä. Mer-
kittävä muutos asetuksen myötä tulee olemaan osoitusvelvollisuus. 
Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön pitää pystyä osoittamaan tieto-
suoja-asetuksen noudattaminen. Mikäli taloyhtiön henkilötietojen 
käsittely on voimassaolevan henkilötietolain mukaista, ei vaadittavat 
lisätoimet ole ylivoimainen tehtävä. Toimenpiteitä tarvitaankin täl-
löin lähinnä sen suhteen, että taloyhtiö pystyy suoriutumaan osoi-
tusvelvollisuudestaan. Lisäksi on huomioitava, että henkilötietojen 
joutuessa vääriin käsiin tulee viranomaisille ilmoittaa asiasta mah-
dollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa asian ilmitulosta. Tällai-
sia tilanteita voi tulla eteen muun muassa, jos tiedot tuhoutuvat tai 
päätyvät tietomurron kohteeksi.

Miten turvallisin mielin?
Tärkeintä on, että taloyhtiö tunnistaa, mitä henkilötietoja se toimin-
nassaan käsittelee ja varmistaa, että käsittely täyttää tietosuoja-ase-
tuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Taloyhtiön 
tulee toimittaa rekisteröidyille tietyt tiedot, kuten rekisterinpitäjän 
yhteystiedot, miksi tietoja kerätään ja ketkä ovat henkilötietojen vas-
taanottajia. Turhan tiedon keräämistä on vältettävä sekä tietojen säi-
lytysaika on mietittävä huolellisesti. Lisäksi sopimukset rekisterinpi-
täjän ja toimeksiannonsaajan välillä on oltava kunnossa ja ajan tasalla.

Henkilötietojen käsittely esimerkiksi kameravalvonnan tai älyluk-
kojen tuoman datan osalta on lain mukaan mahdollista ulkoistaa ul-
kopuoliselle palvelutarjoajalle. Tällöin esimerkiksi turva-alan yritys, 
joka toimeksiannosta toteuttaa kameravalvontapalveluita, ei ole re-
kisterinpitäjä, vaan toimeksiannonsaaja, joka käsittelee henkilötie-
toja rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietolain mukaan tällaisesta 
ulkoistamisesta on tehtävä asianmukaiset sopimukset ja sitoumuk-
set rekisterinpitäjän ja toimeksiannonsaajan välillä.

GDPR ei vaikeasta sanamuodostaan huolimatta ole siis mahdotto-
man pelottava asia, kunhan muistetaan ensisijaisesti kolme tärkeää 
seikkaa: tietosuojaseloste päivitetään ajan tasalle ja informoidaan 
osakkaille sekä asukkaille ja sopimukset palvelutarjoajien kanssa 
hoidetaan tietoturva-asioiden osalta kuntoon.

Teksti: Titta Strömberg   Kuva: Keijo AuluOpastus

Toukokuun 25. päivä astui voimaan EU:n yleinen tietosuo-
ja-asetus (GDPR), mikä koskee nimenomaan erilaisten henki-
lötietorekisterien ylläpitäjiä, sillä tämän asetuksen tarkoitus 

on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä sekä parantaa EU:n 
kansalaisten yksityisyydensuojaa. Tietosuoja-asetus määritteleekin 
henkilötietojen käsittelyperusteet tyhjentävästi.

Asetus tuo mukanaan lisää vastuita ja velvollisuuksia rekisterien-
pitäjille. Sitä vastoin rekisteröityjen oikeudet lisääntyvät. Rekisteröi-
dyllä on oikeus muun muassa pyytää organisaatioilta tietoja omista 
henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä sekä oikeus siirtää ja poistaa 
omia tietojaan.

Mitä, täh, hä?
Käytännössä kyse on siis siitä, että rekisteröity henkilö tietää, mitä 
tietoja hänestä kerätään, miksi niitä kerätään ja mihin tietoja käy-
tetään. Taloyhtiön velvollisuutena on huolehtia siitä, että asukkaat 
saavat tiedon henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, 
mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan. Informointi tietojen käsit-
telystä tapahtuu luontevimmin henkilötietoja kerättäessä eli käy-
tännössä yleensä henkilön muuttaessa taloyhtiöön. Yhtiöt saavat 
kerätä asukkaastaan vain asukassuhteen hoidon kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja. Erityyppisillä yhtiöillä on kuitenkin toisistaan poik-
keavat tarpeet tietää asukkaistaan. Tärkeintä onkin pohtia tarkasti, 
mitä tietoja oikeasti tarvitaan.

Tietosuojaseloste ajan tasalle
Taloyhtiöillä tulee siis olla tietosuojaseloste, josta käy ilmi, mitä tie-
toja järjestelmät keräävät ja miksi, kuka tietoja ylläpitää ja mihin 
niitä luovutetaan. Kyseessä on rekisteröidyille suunnattu ja heidän 
saatavillaan oleva selkeä ja helposti ymmärrettävä kirjallinen asia-
kirja. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyille on kerrotta-
va entistä laajemmin, läpinäkyvämmin ja aikaisemmassa vaiheessa 
henkilötietojen käsittelystä. Taloyhtiölle riittää yksi tietosuojaselos-
te, sillä siihen voidaan yhdistää tieto kaikista taloyhtiön ylläpitämis-
tä henkilörekistereistä.

Sanktioita ja osoitusvelvollisuus
Taloyhtiöiden hallitus ja isännöitsijä vastaavat siitä, että henkilötie-
dot käsitellään lain ja asetusten mukaisesti. Viime kädessä vastuussa 
päätöksistä ja toiminnan lainmukaisuudesta on aina taloyhtiön hal-
litus, vaikka käytännössä isännöitsijä usein pyörittääkin toimintaa.

Pahimmillaan tietosuoja-asetuksen laiminlyönti voi johtaa tun-
tuviin sanktioihin. Laiminlyönnistä on kyse esimerkiksi silloin, jos 
henkilötietojen käsittelystä ei sovita käsittelijöiden kanssa asetuk-
sen vaatimalla tavalla tai mikäli taloyhtiössä ei informoida tietosuo-
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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 puhtaa-
na pidettävää anodisoitua alumiinia. Runko on siis juuri oivallinen 
ratkaisu taloyhtiön saunaan.

Kääntyvät mekanismit eri mallisiin lauteisiin
Kääntyvät lauderungot sopivat muihinkin kuin suoriin lauteisiin. 
Kääntyvillä KIKKA-lauderungoilla voi tehdä myös muun muassa 
U-lauteet sekä L-lauteet ja kaikki sivut kääntyvät tarvittaessa ylös 
seinälle.

Syvyyskokoja löytyy useita eri vaihtoehtoja. Lauteiden lopullinen 
ja tarkka pituus tehdään laudepuilla. Kosken Metalli toimittaa myös 
mittojen mukaan tehdyt puiset laudetasot ja verhoilut. Lauteiden etu-
reuna 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! Keventäjä toimii 
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.

Lauderunkojen paketti
KIKKA lauderunkojenpakettiin kuuluu aina kolme erillistä run-
ko-osaa: 3 runko-osaa, seinäkannakkeet 3 kpl, kaideputket 2 kpl, 
askelmakannakkeet 2 kpl, säätötulpat 5 kpl. Kolmella runko-osal-
la voit rakentaa pisimmillään 2,5 metriä pitkät lauteet, pituus on 

Kääntyvät lauderungot 
helpottavat arkea myös taloyhtiössä
Taloyhtiön sauna on ahkerassa käytössä ja se joutuu kovalle rasitukselle viikosta toiseen.  
Taloyhtiön saunalta vaaditaankin kestävyyttä, mukavuutta ja helppohoitoisuutta.  
Seinälle nousevat lauderungot täyttävät kaikki nämä vaatimukset. Saunan peseminen  
käy käden käänteessä, kun saunassa on tyylikkäät kääntyvät lauderungot.

   Monipuoliset lauderungot taloyhtiön saunaan
• Markkinoiden kestävimmät, tukevimmat ja älykkäimmät lau-

derungot.
• Voidaan kääntää tarvittaessa ylös seinälle esim. lauteiden ja 

lattian pesua sekä siivousta varten.
• Nopea ja helppo asentaa.
• Ruostumattomuustakuu.
• Myös erikoismallit kuten U-lauteet, L-lauteet, nousu keskeltä, 

madalletut askelmat ym.
• Laudetasot asiakkaan toivomien mittojen mukaan.
• Materiaalivaihtoehdot haapa, leppä, lämpöhaapa tai radiata-

mänty.
• Tasojen reunat kauniisti pyöristetty.
• Nopea ja edullinen toimitus koko Suomeen sekä Ruotsiin.

Huoneisto Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Kosken Metalli

siis säädettävissä. Asiakas määrää puuosilla haluamansa laudepi-
tuuden. Pituusrajoitus on siksi, ettei laudelautojen jännevälit jäisi 
liian pitkiksi.

Kaide ja ala-askelma voidaan asentaa kasausvaiheessa joko oikea- 
tai vasenkätiseksi. Jos lauteesi ovat pidemmät kuin 2,5 m, voit jatkaa 
pituutta rajattomasti lisärunkoja käyttämällä. Esim. 3 m pitkiin lau-
teisiin tarvitaan yksi lisärunko eli yhteensä 4 kpl runkoja.

Myös valmiit laudepaketit alumiinirungoilla
Peruspaketti sisältää istuintason, keskitason, askelmatason, kaide-
puut sekä valitsemasi alumiiniset lauderungot. Lisävarusteeksi voi 
valita väliritilät, seinäritilän, runkojen noston keventäjän sekä lau-
desuojaksi parafiiniöljyn. Tasojen reunat ovat aina pyöristetty.
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Julkisivu

Ota yhteyttä
Lähimmän Crawford-jälleenmyyjän löydät osoittees-
ta www.crawfordautotallinovet.fi/fi/94/102.html

Autotallin ovi mukaan jo suunnitteluvaiheessa
Harva ajattelee suunnitteluvaiheessa, onko valittu autotallin ovi sopi-
van levyinen. Vesa Smeds Hyvinkään Crawford Centeristä muistuttaa, 
että sellaisia kuin standardiovia ei nykyään ole. Syy on yksinkertainen: 
nykyään autot ovat erikokoisia. Ennen autojen levey det olivat melkein-
pä samaa mittaluokkaa. Kyllähän nykyäänkin autoista käytetään tiet-
tyjä standardimittoja, vaan läheskään kaikilla sellaista ei ole. Siksi on 
tärkeää jo autotallin suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä oven myy-
jään ja tiedustella ovea tietyin mitoin. Crawford Entrematicin tehtaal-
la ovet tehdään tarvittavan aukon mittojen mukaan. Ja jos on mah-
dollista, kannattaa pistäytyä myyntinäyttelyissä. Crawford Centerei-
den myyntinäyttelyjä löytyy esim. Hyvinkäältä, Oulusta ja Torniosta.

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

Miten ovesta saadaan julkisivuun istuva?
Vesa Smeds suosittelee lähtemään lähimpään Crawford Centeriin tai 
asentavan jälleenmyyjän pakeille jo suunnitteluvaiheessa. Näin voidaan 

valita mitoitukset ja tarjolla olevista kiiltävästä, matasta, sileästä, Bril-
liant- tai Woodgrain-pinnasta sopivin. Kuosin jälkeen valitaan väri ja 
malli. Oveen saa halutessaan ikkunoita, sähköistyksen sekä lisävarus-
teita. Integroidut käyntiovet Crawfordin autotallin oviin on saatavilla.

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

Autotallin oven toiminta
Ovi asennetaan yleensä lämpimään autotalliin, joten ovi toimii moit-
teetta pakkasessakin. Jos sähkökäyttöinen ovi on asennettu kylmään 
autotalliin, sen käyttö onnistuu vielä -20–25 °C. Lämpimässä auto-
tallissa Vesa Smeds suosittelee käyttämään +13–14°C:n lämpötilaa, 
jotta kosteus ei pääse tekemään tuhojaan autotallissa. Smeds toteaa, 
että kylmänäkin pidettävä autotalli on parempi kuin lämpötilasuo-
situksesta poikkeaminen.

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

Oven asennus vie puolen päivää ja jos ovi vaihde-
taan avaimet käteen -periaatteella, työhön kuluu päi-
vän verran.

Turvallisuus
Crawfordin ovet ovat turvallisia. Ovien murtoturvallisuus 
on testattu standardin NEN 5096 mukaan ja luokiteltu 
WK2-turvaluokkaan. Murtosuojausluokituksella on po-
sitiivinen vaikutus esim. vakuutusmaksuun osassa yhti-
öissä. Käytön kannalta kuulalaakeroidut ovet ovat sormi-
suojattu ja vaijeritkin ovat suojassa. Ovi on myös turval-
linen energian suhteen: se on tiivis ja näin pitää lämmön 
sisällään. Ovien U-arvo on 1,1 ovikoossa 5000 x 2250.

Lämpimällä säällä unohtuu kuinka pakkanen, jää ja lumi hankaloittivat autotallin 
oven avaamista. Ulospäin aukeavien ovien esteenä olivat lumivallit tai vanha ovi 
oli jäätynyt paikalleen. Nosto-oven kanssa ongelmat vähenevät. Ovet nousevat 
ylöspäin ja sähkökäyttöisiä ovia ei tarvitse käsin käydä nostelemassa.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Entrematic Group Oy

Autotallin ovi, jonka jaksaa avata

”Kun asennusryh-
mä tekee työnsä, 
lähdetään siitä, 
että työ tehdään 
kerralla kunnolla.”

Taloyhtiö vaihdatti autotallien vanhat puuovet  Crawfordin Linea -malliin.
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Taas on se aika vuodesta, kun voi kaivaa kaapista esiin kesäka-
lusteiden pehmusteet ja käydä ostamassa pirteitä sisustus-
tyynyjä koristamaan kokonaisilmettä. Mikä onkaan ihanam-

paa kuin istahtaa parvekkeelle juomaan aamukahvia tai heittää jalat 
sohvalle ja ottaa pienet nokoset? Näitä rentouttavia hetkiä varten on 
hyvä siivota parveke talven jäljiltä ja kurkistaa varaston perälle, miltä 
vanhat kalusteet näyttivätkään.

Kalusteiden helppous
Ulkokalusteiden muoto on muuttunut vuosien saatossa huimasti. 
Valittavissa on tällä hetkellä niin laaja skaala eri tyylisuuntien kalus-
teista, että voi jopa tulla valinnanvaikeus uusia ostettaessa. On silti 
ilo huomata ulkokalusteiden kulkevan mukana ajan hengessä, jol-
loin jokaiselle löytyy jotakin, jopa funkkishenkiset löytävät omansa.

Tunnetuin kalustemateriaali on edelleen polyrottinki, mikä kes-
tää koviakin säänvaihteluita, ja kun pehmusteet on tehty homesuo-
jatuksi, niin ulkokalusteita ei välttämättä tarvitse kantaa varastoon, 
vaan ne voivat olla lasitetun parvekkeen suojassa ympäri vuoden. 
Tällaiset ympärivuotiset kalusteet ovat kerrostalojen parveketiloi-
hin hyödylliset, koska varastotilaa ei välttämättä ole kovinkaan pal-
jon. Kalusteet voivat olla paikallaan talven yli muistuttaen tulevasta 
kevätauringosta.

Oma puutarha
Mikä onkaan ihanampaa heti aamusella kuin hakea omalta terassilta 
salaatin lehti leivän päälle ja napsia yrttejä ruoan joukkoon? Tai antaa 
mansikoiden roikkua amppelissa ja lisätä niitä puuron sekaan? Kas-
vit, yrtit sekä kukkaset antavat sielulle voimaa sekä ilmettä ja väriä 
parvekkeelle. Isot, korkeat ruukut yhdistettynä pienempien kanssa 
ovat parvekkeen nurkassa hurmaava näky.

Parvekkeen ilme
Parvekkeen ilmeeseen vaikuttaa moni asia. Ehdottomasti tärkein on 
valaistus, koska sillä on vaikutusta viihtyvyyteen. Huonossa valais-
tuksessa lukeminen tai kirjoittaminen ei ole miellyttävää ja tämän 
vuoksi muuten niin ihana parveke voi jäädä vähäiselle käytölle. Va-
laistusta suunniteltaessa on kuitenkin tärkeää huomioida valaisi-
men IP-luokitus.

Toinen tärkeä asia on huomioida liikkuvuus. Kalusteet ovat tänä 
päivänä kovin suuria joka suuntaan, joten liian suuri tuoli voi peittää 
parvekesta miltei puolet. Pienelle parvekkeelle sopiikin kevyet, sirot 
istuimet, mitkä voidaan tarvittaessa kasata seinää vasten.

Kolmantena tärkeänä asiana nostaisin esiin lattian päällystämi-
sen. Betoni on kuitenkin kylmä elementti ja sille ei ole miellyttävää 
astua paljain jaloin. Nappulapohjainen parvekematto tai lattian lau-
doitus antavat heti miellyttävämmän vaikutelman astua peremmälle. 
Kun valaistus on kohdillaan ja kalusteet sopivan kokoiset, voi ilmeen 
täydentää mieluisilla sisustuselementeillä.

Teksti: Tiina Saarikoski-Järvenpää   Kuvat: Mikael SmrhaVakio

Kesäinen parveke  
– toinen olohuone

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

Kerrostalon parveke
Sain suunniteltavakseni Porin Karhukorttelissa olevan, MVR-Yh-
tymän rakentaman uuden kerrostaloasunnon lasitetun parvek-
keen. Parvekkeelta on upea näkymä suoraan joelle ja aurinko 
paistaa pitkän matkaa aina iltaan asti. Parvekkeen muoto on 
hieman haasteellinen, koska se on melko pitkä ja kuitenkin ka-
pea ja ulko-ovi sijaitsee puolessa välissä.

Asiakkaan toiveena oli, että he pääsisivät ruokailemaan par-
vekkeelle ystävien kera ja nauttimaan ilta-auringosta rennosti 
istuen. Näitä toivomuksia varten etsittiin ruokaryhmä, mikä 
mahtuu hyvin parvekkeelle ja tuolille pääseminen on vaivaton-
ta. Samoin etsittiin sohvaryhmä, mikä pitää ryhtinsä, vaikka 
ottaisi hieman rennommankin asennon.

Valaistuksen suhteen päädyttiin siihen, että ruokapöydän 
päällä ei tarvita ollenkaan valaisinta, vaan tunnelma luodaan 
kynttilöin. Sohvaryhmän päälle tullaan etsimään säänkestä-
vä valaisin, jotta oleskelu olisi miellyttävää jopa kirja kädessä.

Loput parvekkeen viihtyvyydestä luodaan raikkaan värisin 
tyynyin, torkkupeitoin sekä piensisustuselementein. Ruukkuihin 
tullaan istuttamaan kesän edetessä kukkia sekä syötäviä kasveja, 
jotta saadaan aikaan omaa puutarha-ajatusta.

Tervetuloa kesä, sinua odotetaan jo!
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Kiitos yhteistyökumppaneille:
Puuvillan Kukka, kukat, ja  
InDeco, somistustuotteet.
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Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Lumon OyJulkisivu

Yksilöllisiä ratkaisuja
Lasiterassia suunniteltaessa kannattaa miettiä sen tulevaa käyt-
tötarkoitusta ja mitoittaa ja sijoittaa terassi sen mukaan. Jos tilaa 
käytetään usein ruokailuun, on yhteys keittiöön tärkeä. Välitön yh-
teys oleskelutiloihin on yleensä eduksi sekä toimivuuden että tilan-
muodostuksen kannalta. Vilvoittelukuistilta pitäisi olla suora yhteys 
saunatiloihin.

Ilmansuunta vaikuttaa lasiterassin valoisuuteen ja lämpötilaan 
eri vuodenaikoina. Suljettuna ollessaan yksikertaisellakin lasilla va-
rustettu lasiterassi suojaa sateelta ja tuulelta. Jo pelkästään tuulet-
tomuudella on yllättävän suuri vaikutus lämpötilaan.

Terassilasituksia myös rivitaloihin
Yhtiökokouksessa voidaan päättää lasitetun terassin hankkimisesta 
jokaiseen asuntoon. Kustannukset voidaan kattaa joko omalla tai lai-
napääomalla ja periä ne osakkailta kuukausivastikkeena. Osakkailla 
on myös mahdollisuus maksaa lainaosuutensa heti pois.

Toisessa vaihtoehdossa yhtiökokouksessa hyväksytään lasiteras-
sien hankkiminen. Yhtiö hakee lasitukselle toimenpideluvan. Ha-
lukkaat hankkivat luvan mukaiset lasiterassit itse yhteistilauksena 
ja muilla on halutessaan lupa hankkia terassi myöhemmin. Usein la-
siterassit vaikuttavat valmistuttuaan niin houkuttelevilta, että naa-
purit seuraavat perässä.

Onko oikeutta?
Lasitettujen terassien lupakäytäntö ja tulkinnat vaihtelevat lasiteras-
sin rakenteen, rakennuskohteen, tontin rakennusoikeuden, kunnan 
ja viranomaisten suhteen.

Jokaiselle tontille on määritelty suurin sallittu rakennusoikeus eli 
kerrosala ja se saattaa vaikuttaa luvan saamiseen. Tulkinnat lasitetun 
terassin muodostamasta alasta vaihtelevat kunnittain.

Jossain lasitettu terassi katsotaan ulkotilaksi, toisissa kunnissa 
sen tulkitaan lisäävän kokonaisalaa ja toisissa taas kerrosalaa. Vaikka 
kerrosala olisikin käytetty, myöntävät jotkut kunnat pieniä ylityksiä 
rakennusoikeuteen.

Isoissa kaupungeissa voi alan tulkinta vaihdella jopa lupakäsitte-
lijän mukaan. Useimmiten toteutukselle kuitenkin löydetään hyväk-
syttävä ratkaisu ja yleensä lupa myönnetään.

Jos katsotaan, että toimenpiteeseen liittyy turvallisuuteen tai 
terveellisyyteen vaikuttavia seikkoja, tarvitaan toimenpiteelle aina 
lupa sekä selventäviä piirustuksia ja muita ammattilaisten laatimia 
suunnitelmia toteutuksesta.

Jos lasitettavassa terassissa jo on katto, eli ainoastaan lasitetaan 
olemassa oleva terassi, riittää yleensä toimenpidelupa tai -ilmoitus. 
Joissakin kunnissa vaaditaan myös, että uusien (alle 10 vuotta) ra-
kennusten lasituksissa tulisi kuulla talon suunnitellutta arkkitehtia.

Vaihtoehdoissa valinnanvaraa
Puitteeton terassilasitus
Lumon tuo parvekelaseista tutun tavan liu’uttaa ja avata lasit sivulle 
nyt myös terassilaseihin. Lasit avautuvat valinnan mukaan aukkokoh-
taisesti sisä- tai ulkopuolelle. Lasiovet voidaan lukita ja ne voidaan 
avata sisä- ja ulkopuolelta. Pystypuitteeton lasitus on siro ja melkein 
huomaamaton. Voit nauttia neljän vuoden ajan parhaista puolista es-
teettömästi ja kauniilla säällä lasitus on mahdollista avata kokonaan. 
Uusi puitteeton lasitus on alakantoinen, joten se ei tarvitse vahvoja 
kattorakenteita toimiakseen moitteetta.

Lumon terassilasitus soveltuu monentyyppisille terasseille. Lasi-
tus voidaan yhdistää Lumon valmisterassiin ja se sopii myös katetun 
terassin lasittamiseen. Lisäksi uusi lasitus soveltuu ulospäin avautu-
van lukittavan käyntioven ansiosta myös omakotitalon katoksien ja 
sisääntulojen suojaksi.

Uudet kahvat, vetimet ja helat tekevät Lumon parvekelaseista ja 
lasiterasseista monipuolisesti hyödynnettäviä, turvallisia ja helppo-
käyttöisiä. Lasit voidaan varustaa Lumon auringonsuojaverhoilla, 
joilla voidaan säätää auringonvaloa ja yksityisyyttä terassilla.

Perinteinen puitteellinen liukulasitus
Muotoilun lisäksi lasituksessa on kiinnitetty erityistä huomiota help-
pokäyttöisyyteen, lukitukseen ja turvallisuuteen. Uuden avaus- ja 
lukitusmekanismin ansiosta lasitus voidaan halutessa avata molem-
mista reunoista, vain toisesta tai valita avautuminen keskeltä kum-
paakin reunaan. Jämäkkään design – kahvaan on helppo tarttua. 
Järjestelmän ovissa käytämme 6, 8 ja 10 mm karkaistua turvalasia.

Monikäyttöinen Lumon liukulasitus sopii katetuille avoterasseil-
le sekä talojen sivustoille rakennettavien uusien terassien lasioviksi.

Terassi- ja kuistilasitukset 

rivitalohuoneistossa

Lasikuistit, porstuat ja verannat ovat kuuluneet perinteiseen, suomalaiseen 
talonrakentamiseen. Vuosien saatossa ovat talojen ilme ja rakennusmateri-
aalit muuttuneet ja lasikuistit pelargonioineen ovat päässeet unohtumaan. 
Energiansäästötavoitteet, rakennusten kalliit neliöhinnat ja luontoarvojen 
korostuminen ovat nostaneet nykyajan lasikuistit uuteen kukoistukseen.
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Ilmansuunta vaikuttaa lasiterassin valoisuuteen ja lämpötilaan eri vuodenai-
koina.

Lasiterassia suunniteltaessa kannattaa miettiä sen tulevaa käyttötarkoitusta ja mitoittaa ja sijoittaa terassi 
sen mukaan.

Lumon parveke- ja terassilasituksille on myönnetty Sinivalkoinen ja-
lanjälki, Avainlippu ja Design From Finland -tunnukset.
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Ritva Teperi asuu Vaajakoskella vuonna 1984 rakennetussa 
omakotitalossa, jota on vuosien saatossa remontoitu aika 
ajoin. Talon terassilla on mukavaa viettää aikaa esimerkik-

si vieressä olevaa kanavaa katsellen ja päiväunia nukkuen. Huono 
ilmakaan ei haittaa, kun ulkoterassilla on Lumonin asentamat te-
rassilasit.

Lumon Oy:n erikoisosaamista on parvekejulkisivutuotteiden 
ja lasiterassien valmistus ja asennus. Lumonille tärkeintä on asia-
kastyytyväisyys, joka on seurausta muun muassa lopputuotteiden 
laadusta.

– Meillä oli avoterassi, johon viime kesänä asennettiin Lumonin 
terassilasit. Nyt terassilla voi viettää aikaa, vaikka sää olisi sellai-
nen, kuin se viime kesänä usein oli, Ritva sanoo.

Ammattitaitoista ja nopeaa toimintaa
– Viime juhannuksen jälkeen Lumonilta tuli kaksi työmiestä asen-
tamaan terassilaseja. He olivat hyvin ammattitaitoisia, ja työhön 
kului aikaan suurin piirtein päivän verran, Ritva kertoo.

Viihtyvyyden tuottamisen lisäksi terassilasituksen tarkoitukse-
na on myös pidentää terassin vuosittaista käyttöaikaa. Lasitus luo 
lämpimän välitilan kylmän ulkoilman ja lämpimän sisäilman välille. 

– Terassilaseista on hyötyä talvellakin. On kivempi, kun kalustei-
den pehmusteet saavat olla paikallaan näin talvisinkin, Ritva toteaa. 

Luottamus Lumoniin vaikutti ostopäätökseen
Ritva sanoo, että päätökseen valita juuri Lumon vaikutti vahvasti 
luottamus yritykseen. Luottamus ei ollut perusteetonta, ja talon 
asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä asiakaskokemukseensa ja Lumo-
nin toteuttamaan lopputulokseen.

– Luotamme Lumoniin hyvin paljon, ja sen takia valitsimme ky-
seisen yrityksen tähän työhön. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä 
ja miettineet, että olisi ulkoterassin lasit aikaisemminkin voinut 
asentaa, Ritva naurahtaa.

Lue lisää lasituksista: 
www.lumon.fi

Lasitus lisää terassin viihtyvyyttä ja käyttöaikaa

Lumon suosikkiterassit
Lumon tarjoaa nyt mittatilauslasiterassien lisäksi valmiiksi mietityt 
suosikkimallit. Näistä kolmesta edukkaasta mallista löytyy useimmil-
le mieleinen ja kooltaan sopiva vaihtoehto.

Suosikkien perusmalleissa sivuseinät ovat kiinteät. Lisävarusteena 
on saatavana avattava sivuseinä. Etuseinän ja mahdollisen sivuseinän 
avaustavaksi voi valita parvekelasien tapaan kokonaan avautuvat, 
pystypuitteettomat lasielementit tai omilla raiteilla liikkuvat liuku-
lasit. Molemmissa vaihtoehdoissa on reunassa lukittava käyntiovi.

Terassilasituksia myös rivitaloihin
Yhtiökokouksessa voidaan päättää lasitetun terassin hankki-
misesta jokaiseen asuntoon. Kustannukset voidaan kattaa joko 
omalla tai lainapääomalla ja periä ne osakkailta kuukausivastik-
keena. Osakkailla on myös mahdollisuus maksaa lainaosuuten-
sa heti pois.

Toisessa vaihtoehdossa yhtiökokouksessa hyväksytään la-
siterassien hankkiminen. Yhtiö hakee lasitukselle toimenpi-
deluvan. Halukkaat hankkivat luvan mukaiset lasiterassit itse 
yhteistilauksena ja muilla on halutessaan lupa hankkia terassi 
myöhemmin. Usein lasiterassit vaikuttavat valmistuttuaan niin 
houkuttelevilta, että naapurit seuraavat perässä.

Lumon valmisterassi
Lumon tarjoaa koko terassipaketin toimituksen: perustuksen, lat-
tian, rungon, katon ja seinät. Siksi käytämme termiä valmisteras-
si. Valmisterassin seinäaukkoihin voi valita joko uudet liukulasit tai 
esteettömät pystypuitteettomat lasit. Osassa seinärakennetta voi 
käyttää kiinteätä lasitusta, kaidetta ja parvekelasitusta, umpi- tai 
paloseinää. Katto- ja seinälasitukset voidaan varustaa lasikohtaisin 
auringonsuojaverhoin.
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Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy

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

Elinkaari- ja kustannusajattelu 
mukaan päätöksiin myös aitahankinnoissa

Ongelmat perinteisten materiaalien kanssa ovat yleisiä, sillä 
Suomen ilmasto on armoton, eikä maalattu puu- tai metal-
lipinta kestä kovissa sääoloissa siistinä muutamaa vuotta pi-

dempään. Huolto-, uudelleenmaalaus- sekä uusimistyöt vievät aikaa, 
henkilöresursseja ja rahaa. Useimmilla nyt uuden puuaidan hankki-
villa taloyhtiöillä on 5–10 vuoden päästä kolme asiaa jäljellä aidas-
ta:  purkukustannukset, kaatopaikkamaksut sekä taas uuden aidan 
hankinta ja asennus… kaikkien vuosien varrella tarvittavien huolto-, 
maalaus- ja korjaustöiden kustannusten lisäksi.

Kun taloyhtiölle etsitään ankarat sääolot kestävää, helppohoi-
toista ratkaisua, jolla vältetään myös hukkainvestoinnit, vastaus on 
vinyyli. Kun aitojen, porttien ja katosten materiaaliksi valitaan vi-
nyyli perinteisten materiaalien sijasta, saadaan siistit ja huolitellut 
piharakenteet ilman jatkuvaa huolta ja vaivannäköä. Samalla voidaan 
unohtaa rakenteiden uusimistarve tulevaisuudessa – kestäviä vinyy-
lituotteita ei tarvitse uusia tai pintakäsitellä.

Aita taloyhtiön muun tyylin mukaan
Kerros- tai rivitalokiinteistöihin löytyy Fineralta useita, erilaisiin talo-
tyyleihin sopivia aitamalleja. Privaatti-mallit luo modernia ja kevyttä 
tyyliä, VIP-mallisto taas säteilee arvokkuutta, yksityisyyttä ja char-
mia. Valmismallien vaihtoehdot antavat valinnan vapauden, mutta 
aina ei tarvitse tyytyä valmiisiin malleihin. Kaikki Finera® tuotteet 
valmistetaan Suomessa, joten niitä voi tilata myös mittatilaustyönä.

Talkootöihin tuntuva vähennys
Korjaustalkoisiin on nykyään yhä vaikeampi saada osallistujia. Vi-
nyylituotteet helpottavat taloyhtiöiden huoltotoimia monin tavoin: 
vinyyliaidan voi rakentaa puiden ja pensaiden välittömään läheisyy-
teen, koska lehtivihreä ei tartu aitaan. Lisäksi vinyyliaidat kestävät 

Taloyhtiöiden pihoihin kuuluvat luonnollisena osana aidat, portit sekä jäteastia- ja postilaatikko katokset. 
Jokainen asukas  haluaisi pihapiiristä myös siistin, viihtyisän ja viimeistellyn. Piharakenteiden puuosien 
hilseilevät ja lahoavat pinnat turmelevat pihan yleisilmeen, vaikka se olisi muuten huolella suunniteltu.

UV-säteilyn haalistumatta ja ovat myös kosteuden- sekä tuhoeläin-
ten kestäviä. Puhdistamisen perussääntö on, että tuotteet pestään 
muutaman vuoden välein, esim. syksyisin, painepesurilla tai vedellä 
ja sienellä. Sade hoitaa puhdistamisen muina aikoina.

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

Säästä rahaa hinta–laatu–elinkaari–jälleenmyyntiarvo ajattelulla
Kun taloyhtiössä mietitään aita-, portti-, kaide-, terassi-, tai vaik-
ka roskiskatoshankintaa, kannattaa verrata eri tuotteita hinta-laa-
tu-elinkaari-tuotetakuu periaatteella. Hankintahinta ei aina ole yk-
sinomainen hankintaperuste, koska huomattavaa kulua tai säästöä 
syntyy vuosikunnossapito-, huolto- ja remonttikustannuksissa, uu-
delleenmaalaamis- ja rakentamistöistä puhumattakaan. Vinyylituot-
teet ovat erittäin pitkäikäisiä, niillä on kirjallinen materiaalitakuu. 
Asennuksen helppous ja nopeus tuo niin ikään huomattavia säästö-
jä. Vinyylituotteilla on myös hyvä jälleenmyyntiarvo, joita esim. van-
hoilla puuaidoilla ei ole ollenkaan, joten vinyyliset piharakenteet ovat 
omiaan nostamaan osakkeiden arvoa taloyhtiössä.

Nopea ja siisti asentaa
Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siistejä ja nopeita asentaa. 
Asentamisessa ei tarvita mitään erityistyökaluja tai -osaamista. Tuot-
teet voi tilata myös valmiiksi asennettuina. Tuotteiden mukana toi-
mitetaan selkeät asennus- ja huolto-ohjeet.

Piha

Finera® vinyylituotteilla 30 vuoden takuu.
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Teksti: Titta Strömberg   Kuvat: Rakentaja.fiOpastus

Äänieristys ja meluntorjunta ovat hyvin tärkeä osa asuinviih-
tyvyyttä. Ympäristömelun vaimentaminen lisääkin todiste-
tusti asuinalueen viihtyvyyttä. Sisätiloihin ja pihaan kuulu-

vaa melua voidaan vaimentaa esimerkiksi rakentamalla meluseinä, 
pengertämällä maata tai lisäämällä kasvillisuutta. Kasvillisuus toimii 
akustisesti pehmeänä materiaalina, sillä kasvien on todettu imevän 
korkeataajuisia ääniä, jotka häiritsevät ihmiskorvaa.

Melunlähteitä ja desibelejä
Mistä asuinympäristön melu syntyy? Rakennetussa ympäristössä 
on yleensä useita melunlähteitä, kuten liikenne, teollisuuslaitokset 
ja rakennustyömaat. Rakennusten sisällä melua aiheuttavia tekijöitä 
ovat sitä vastoin yleensä erilaiset tekniset laitteet sekä kaikenlainen 
toiminta rakennuksessa.

Meluhaittaa aiheuttavia teknisiä laitteita voivat olla esimerkiksi 
ilmanvaihtolaitteet, hissit, vesikalusteet, pesutuvan koneet ja muun-
tamot. Teknisten laitteiden aiheuttama keskiäänitaso asuinhuoneissa 
saa olla päiväaikana (klo 7–22) enintään 35 desibeliä ja yöaikana (klo 
22–7) enintään 30 desibeliä. Jos melua esiintyy yöaikaan satunnai-
sesti tai harvoin, arvot saavat olla tätä suurempia, kuitenkin siten, 
että yli 45 dB tasoja ei esiinny lainkaan.

Muissa tiloissa, esimerkiksi keittiössä, pesuhuoneessa tai saunas-
sa, keskiäänitaso saa olla enintään 40 desibeliä. Laitteista aiheutuva 
melu voi olla jokseenkin tasaista ja jatkuvaa, kuten ilmanvaihtolait-
teiden tuottamassa melussa, tai hetkellistä, yksittäisten kovien ään-
ten aiheuttamaa haittaa, jollaista syntyy esimerkiksi hissin liikkeistä. 
Teknisten laitteiden aiheuttamien yksittäisten melutapahtumien ter-
veyshaittaa enimmäisäänitason perusteella arvioitaessa melun esiin-
tymisen toistuvuus ja kesto vaikuttavat sallittavaan tasoon. Tällöin 
väli on 30–45 desibeliä.

Melu voi myös olla kapeakaistaista, jolloin äänitaso ei ole kovin 
korkea, mutta äänen taajuus tekee siitä häiritsevän. Tällaisia ääniä 
ovat esimerkiksi matala jyrinä tai korkea vinkuna.

Yöaikainen (klo 22–7) musiikkimelu tai muu vastaava mahdollises-
ti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, 
ei saa ylittää 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona mitattuna niissä 
tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen.

Pieni muutos desibeleissä voi parantaa arkea huomattavasti
Mitä numeroina ilmaistut desibelirajat sitten käytännössä tarkoitta-
vat? Ihmisen korva erottelee äänenvaihtelut 0–120 desibelin välillä. 
Jo pieni desibelimuutoksen alentuma vaikuttaa suuresti. Tämä joh-
tuu siitä, että desibeli (dB) mittayksikkönä toimii logaritmisen as-
teikon mukaisesti. Melun lisääntyessä 10 desibelillä korvan havain-
noima melutaso kaksinkertaistuu ja äänienergia kymmenkertaistuu. 
65 desibeliä tarkoittaa siten kuullun äänitason kaksinkertaistumista 
verrattuna 55 desibeliin.

Melusta asiaa – tai kuultavaa

Melusta puhutaan paljon. Asiana melu on hankala, sillä melun aiheuttama häiriö koetaan yksilöllisesti. 
Tyypillisiä ympäristöstä kuuluvan melun aikaansaamia vaikutuksia ovat rentoutumisen häiriintyminen, 
keskittymis- ja suorituskyvyn aleneminen sekä erilaiset stressioireet. Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista onkin melulle asetettu selkeät 
raja-arvot, jotka eivät saisi ylittyä.

Desibelimäärien arkimerkitystä voi yrittää hahmottaa huomioi-
malla, että lehtien havina, kärpäsen surina tai hiljainen kuiskaava 
puhe vastaa 30 desibeliä, liikenteen melu vilkkaan valtaväylän vie-
ressä 80 desibeliä ja diskossa desibelit ovat noin 90.

Vaikka desibelimäärät asuinalueilla useimmiten pysyvät ohjearvo-
jen puitteissa, on kuitenkin esimerkiksi pihoja, joiden ympärivuoro-
kautinen keskiarvo nousee liikenteen vuoksi yli 65 desibeliin eli kak-
sinkertaiseen määrään hyväksyttävään tasoon verrattuna.

”Äänenvaimentajakasvit” tulee valita oikein
Erityisesti kaupunkiympäristössä pensasaidat ja kasviseinämät toi-
mivat hyvin melun vaimentajina. Tällaisessa ympäristössä melu hei-
jastuu helposti kovista pinnoista, kuten kiveyksistä tai rakennuksis-
ta. Kasvien käyttämisellä on myös esteettisiä etuja. Lisäksi voidaan 
lisätä maisemallisia arvoja ja luoda pihaan yksityisyyttä.

On tärkeää huomioida, että melun vaimenemiseen vaikuttavat 
erityisesti kasvillisuuden tiheys, lehtimassan jakautuminen kas-
vin eri osiin sekä kasvin rungon ja lehtien muodot. Pinta-alaltaan 
mahdollisimman suuri, pensasmainen kasvi heijastaa ja vaimentaa 
melua kaikkein tehokkaimmin. Lisäksi kasvien sijoittelulla voidaan 
vaikuttaa meluntorjunnan tehokkuuteen. Esimerkiksi kahdessa tai 
kolmessa rivistössä lomittain olevat kasvit vaimentavat ääntä pa-
remmin kuin yksi rivi.

Kasvien tulee olla suuria, jotta niillä on arvoa meluesteenä. Alle met-
rin korkuiset kasvit ovat melko turhia, ellei niitä istuteta meluvallina 
toimivaan rinteeseen. Toisaalta pitkärunkoinen ja korkealatvuksinen 
metsämäntykään ei toimi melua vaimentavana kasvina. Sen sijaan ma-
kedonianmänty (Pinus peuke), kuuset (Picea), tuijat (Thuja) ja pihdat 
(Abies) ovat mainioita ympäri vuoden ääntä eristäviä kasveja. Ne ovat 
tuuheita alhaalta asti, ja niiden ääntä absorboiva vaimennuspinta-ala 
on suuri. Lisäksi tuuhealehvästöiset kasvit keräävät talvisin lumipeit-
teen, joka myös omalta osaltaan vaimentaa ääniä. Lehtipensaista ääntä 
vaimentamaan voi suositella esimerkiksi nopeakasvuisia idänvirpian-
gervoa (Spiraea chamaedryfolia), juhannusruusua (Rosa pimpinellifolia 
’Plena’), valamonruusua (Rosa ’Splendens’), pihasyreeniä (Syringa vulga-
ris) ja viitapihlaja-angervoa (Sorbaria sorbifolia), jotka tekevät runsaasti 
juurivesoja. Lisäksi näiden kasvustosta tulee todella tiheä. Juuriveso-
ja runsaasti tekevät kasvit tulee istuttaa tarpeeksi kauas kulkuväylis-
tä, etteivät ne levitessään estä kulkemista ja väylän kunnossapitoa.

On huomioitavaa, että pienessä pihassa melun vaimentaminen on 
hankalaa, eikä tässä juurikaan onnistuta. Joskus kuitenkin jo pelkkä 
melulähteen peittäminen näkyviltä saattaa vaimentaa melua psyko-
logisesti ja luoda pihaan rauhallisempaa tunnelmaa.

Tutustu kasveihin: 
www.puutarha.net/kasvikortisto
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Kasvillisuuden tiheys, lehtimassan jakautuminen sekä kasvin rungon 
ja lehtien muodot vaikuttavat melun vaimentamiseen.

Esimerkiksi kerrostalojen sisäpihoilla melu heijastuu helposti kovista pinnoista.
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LUE LISÄÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
ESITÄ OMA KYSYMYKSESI ASIANTUNTIJOILLE

jatkossa itse. Tästä on kuitenkin otettava ehto yhtiöjärjestykseen ja 
taloyhtiön on jatkossa noudatettava samaa linjaa.

Ongelmia taloyhtiön hallituksessa?
Yhtiömme hallitus ei kohtele asukkaita samanarvoisesti. Miten ja mi-
hin voi valittaa? Kuinka hallitus saadaan ryhtiin? Onko osa osakkaista 
jäävejä (jotka eivät asu taloyhtiössä), kun päätetään asumisviihtymi-
seen liittyvistä asioista, joista ei synny kuluja (kuten saunavuorot, pe-
sutupa jne.). Lisäksi yksi hallituksen jäsen on harrastanut asukkaiden 
kiusaamista jo vuosia. Hallitus ja isännöitsijä eivät tee asialle mitään.

VASTAUS: Hallituksen jäsenillä on vahingonkorvausvelvollisuus, 
mikäli he aiheuttavat vahinkoa tehtävässään. Lisäksi hallituksen on 
noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta eikä tämän periaatteen 
vastaisia päätöksiä saa tehdä ilman näiden osakkeenomistajien ni-
menomaista suostumusta. Jokaisella osakkeenomistajalla on lain 
mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenen tai koko hallituksen erottaminen?
Miten pätevä syy ylimääräisellä yhtiökokouksella pitää olla, jos se 
haluaa erottaa hallituksen jäsenen tai koko hallituksen?

VASTAUS: Erottaminen ei vaadi mitään erityisiä syitä ensinkään. Yh-
tiökokous voi aina erottaa hallituksen jäsenet. Ylimääräinen yhtiö-
kokous tätä varten pitää kutsua koolle, jos sitä riittävän moni vaatii. 
Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenen voi ennen toimi-
kauden päättymistä erottaa se, joka on hänet valinnut (eli yhtiöko-
kous). Asunto-osakeyhtiölain mukaan ylimääräinen yhtiökokous on 
pidettävä, jos sitä vaativat tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai 
osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjes-
tyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista. Vaatimuksen on 
oltava kirjallinen ja kokouksen pitämistä on vaadittava tietyn asian 
käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon 
kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Lyhytaikaisen vuokrauksen kieltäminen?
Olemme pieni taloyhtiö ja haluamme yksimielisesti yhtiöjärjestyk-
seen lausekkeen lyhytaikaisen vuokrauksen kieltämiseksi. Miten 
pykälä tulisi laatia? Millainen sanamuoto on yksiselitteinen, jos ha-
luamme, että yhtiössämme ei saisi tehdä alle kuukauden pituisia 
vuokrasopimuksia? Emme siis halua airbnb-tyyppistä pätkävuokra-
ustoimintaa rauhalliseen taloomme.

Kenen tehtävä on tarkastaa leikkipaikan turvallisuus? 
Pihallamme on vanha alkuperäinen (v. 1989) rautarakenteinen keinu, 
jossa on koukut kahdelle keinulle.  Kahteen vuoteen keinuja ei ole 
tarvittu ja ne on poistettu varastoon säilytettäväksi; toinen tavalli-
nen ja toinen pienen lapsen laitakeinu. Kenen tehtävä on tarkastaa 
koukkujen turvallisuus (kestävyys)? Maapohjaa ei ole kai koskaan 
muokattu, ts. keinu on laitettu nurmikentälle ja alle on muodostu-
nut käytössä kulunut loiva syvänne.  Mitkä ovat viralliset vaatimuk-
set jos otamme molemmat keinut käyttöön?  Pitääkö maapohja-alan 
olla tietynlaiseksi muokattu/päällystetty ja entä siinä tapauksessa jos 
tänä kesänä ei tarvita kuin laitakeinu aivan pientä lasta varten,  tar-
vitseeko noudattaa tunnon tarkasti kaikkia säädöksiä?

VASTAUS: EU:n direktiivit määräävät tarkasti, millaisia leikkiväli-
neiden pitää olla ja millaiset alustat niille on rakennettava. Periaat-
teena on, että jos taloyhtiön pihassa on leikkivälineitä, niiden pitää 
olla kunnossa tai sitten ne on vietävä kokonaan pois. Vastuu ei ra-
jaudu vain leikkivälineisiin vaan leikkipaikan omistaja on myös vel-
voitettu pitämään huolta leikkipaikan muiden rakenteiden turvalli-
suudesta. Putoamisalueella pitää olla vähintään 40 cm hiekkaa tai 
iskuja vaimentava, turvavaatimukset täyttävä kumimatto. Samassa 
keinurungossa saa olla vain kaksi samanlaisella istuimella varustet-
tua keinua. Jos halutaan istuin eri-ikäisille lapsille, keinun rungossa 
on oltava pystysuora välipuu.

Huoneiston remontti- ja muutostyön ehdot ja vaikutukset?
Vuokratun huoneistoni seinä- ja käytävänaapuri on tehnyt hallituk-
selle muutostyöilmoituksen, jossa huonejärjestystä muutetaan, seiniä 
ja lattioita puretaan, vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmiä muutetaan. 
Remontin kestoksi on ilmoitettu yhdeksän kuukautta ja se tehdään 
ilmeisesti osin iltatyönä. Kysymykseni kuuluu: mikä on oikeusturvani, 
jos vuokralaiseni irtisanoo tai purkaa vuokrasopimuksen remontin 
aiheuttamien haittojen vuoksi. Ainakin äänihäiriöitä syntyy varmas-
ti. Millaisia ehtoja hallitus voi asettaa hyväksymiselle? Taloyhtiöllä ei 
ole mitään tarvetta näin laajaan remonttiin. Remontti menee syvästi 
taloyhtiön vastuualueelle rakenteissa. Voidaanko remontin ehdok-
si asettaa se, että kaikki kustannukset remontista jää osakkaalle ja 
tehdä siitä sitova sopimus?

VASTAUS: Vuokralaisen kanssa voi yrittää sopia vuokran alentami-
sesta haitan ajaksi, jotta sopimuksen irtisanomiselta vältyttäisiin. 
Taloyhtiö ei kuitenkaan ole korvausvastuussa tästä. Ehtoja voi aset-
taa tapauskohtaisesti, ja niiden on oltava sellaisia, että ne asetetaan 
haitan välttämiseksi tai minimoimiseksi. Mikäli rakenteissa ei ole mi-
tään vahinkoja, jotka taloyhtiön tulisi korjata ei taloyhtiö ole millään 
lailla vastuussa kustannuksista remontin osalta. Taloyhtiö voi kuiten-
kin päättää, että osakas vastaa rakenteisiin tekemistä muutoksista 

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin

§

Vakio
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VASTAUS: Yhtiöjärjestykseen voi kirjata asian esimerkiksi siten, että 
siitä käy selvästi ilmi, ettei alle yhden kuukauden vuokrasuhteita sal-
lita, vaan mikäli osakas ottaa vuokralaisen tulee vuokrasopimuksen 
olla kerralla voimassa yli yhden kuukauden ajanjakson pituisen ajan. 
Lauseke/ehto on hyvä muotoilla siten, ettei se jätä tulkinnanvaraa, 
mutta muodon ja sisällön voitte täysin päättää taloyhtiössänne itse.

Kuka korvaa osakkaan aiheuttaman vahingon?
Taloyhtiön osakas pesi kylpyhuonetta niin suurella paineella ja vesi-
määrällä, että se aiheutti vesivahingon, jossa vesi valui alakertaan. 
Taloyhtiön vakuutus ei korvaa, mutta ei myöskään asukkaan oma 
vakuutus. Onko taloyhtiö korvausvastuinen, kun vahinko on täysin 
asukkaan itse aiheuttama?

VASTAUS: Jos vahinko on aiheutettu huolimattomuudella tai tahal-
laan, ei vakuutukset välttämättä kertomallasi tavalla korvaa korjauk-
sesta ja kuivauksesta aiheutuneita kustannuksia. Asukas on kuitenkin 
aiheuttamansa vahingon kustannuksista itse vastuussa. Viimekädes-
sä yhtiön on korjattava vauriot yhtiön kunnossapitovastuulla olevista 
rakenteista ja perittävä kustannukset sitten asukkaalta.

Epämiellyttävä haju huoneistossa – miten edetä?
Olemme kärsineet huoneistossamme ajoittain esiintyvästä ”viemärin 
tuoksusta”. Asiaa on omatoimisesti tutkittu ja todettu muun muas-
sa, että tontilla sijaitsevan kunnallisen viemärin tarkastuskaivon lä-
heisyydessä esiintyy tuo samainen tuoksu. Olemme olleet yhteydes-
sä paikalliseen vesi- ja viemärilaitokseen. He ovat omalta osaltaan 
tutkineet järjestelmänsä, havaittu viemärissä painauma joka ajoit-
tain tukkii naapurikiinteistömme viemärin, tätä kaupungin toimes-
ta käyty silloin tällöin avaamassa. Vesi- ja viemärilaitoksen taholta 
on ilmoitettu, ettei haju voi tulla heidän järjestelmistä ja kehottivat 
tarkastamaan taloyhtiömme viemärijärjestelmän toiminnan. Kuu-
luuko taloyhtiön hoitaa viemärien tarkastaminen, vai onko se osak-
kaan vastuulla, niin kuin meille on isännöitsijän taholta ilmoitettu?

VASTAUS: Jos viemäristä tulee hajua huoneistoon, pitää taloyhtiön 
tutkia asia ja korjata se. Asuinhuoneistossa ei saa haista samalta kuin 
viemärissä. Pyydä isännöitsijältä perustelut sille, miksi osakkaan pi-
täisi tutkia yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvia viemäreitä omalla 
kustannuksellaan. Vai onko kyse vain hajulukosta? Se kuuluu yleen-
sä osakkaan vastuulle.

Taloyhtiön varojen väärinkäyttö?
Yhtiömme hallitus teetätti talossamme kerhohuoneen remontin tar-
koituksena näin saada vuokratuksi tila juhla- sekä kokouskäyttöön. 
Remontti toteutettiin kilpailuttamatta sekä informoimatta osakkaita 
remontin todellisesta laajuudesta ja sen kustannukset ylittivät yhtiöko-
kouksen pöytäkirjaan merkityn summan. Kyseiselle tilalle tiettävästi ei 
paikkakunnalla ole tarvetta jo tarjonnassa olevien lisäksi, eli siitä tuskin 
saamme yhtiölle vuokratuloa. Voivatko osakkaat vaatia hallitusta kor-
vaamaan yhtiölle tämän sekä ehdottaa heitä vuokraamaan yhtiöltä tila 
itselleen? Kukaan osakkaista ei ole valmis ottamaan vastuuta tehtävis-
tä, joita kerhotilan vuokraamisesta juhla- ja/tai kokoustilana aiheutuu.

VASTAUS: Asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty, että yhtiökokouksen 
tulisi päättää sellaisista kunnossapitotöistä, jotka ovat laajakantoi-
sia tai vaikuttavat olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. 
Merkittäville lisäkustannuksille ja tarvittaville lisätöille on haettava 
yhtiökokouksen hyväksyntä ennen kuin sellaisia taloyhtiölle syntyy. 
Mikäli taloyhtiön hallitus aiheuttaa toimillaan taloyhtiölle vahinkoa, 
ovat he vastuussa tällaisen vahingon korvaamisesta.

WWW.OMATALOYHTIO.FI/VASTAUSPALVELU

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

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

Kysymyksiin vastaavat:

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

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

KUKA KORVAA?
KENEN ON VASTUU?

MITEN TOIMIA?
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Pysäytä painuminen

Teksti: Piritta Ståhlström Kuvat: Geobear

Maaperän painumaongelmat voidaan ratkaista  
kustannustehokkaasti ja nopeasti – eikä asukkaiden 
tarvitse muuttaa korjausten tieltä pois.

Rakennuksen vähäinen painuminen on periaatteessa normaali 
asia, mutta ongelmia syntyy silloin, kun talo painuu liikaa tai 
liian epätasaisesti. Tällöin on erittäin todennäköistä, että talon 

rakenteet alkavat rikkoutua ja ovet ja ikkunat jumittua. 

Mistä tiedän, painuuko rakennus?
Puurakenteinen rakennus kestää jonkin verran epätasaista painu-
mista ennen kuin sen rakenteissa alkaa näkyä rikkoutumisen merk-
kejä. Mahdollisista ongelmista saattaakin vihjata esimerkiksi pelkkä 
jumittava ovi tai huonosti avautuva ikkuna. Erilaiset muuratut ra-
kenteet, kuten tiiliseinät, kestävät epätasaista painumista huonom-
min, ja rakennuksen painuessa niihin ilmestyy herkästi halkeamia 
ja murtumia. Lattian painumista voi puolestaan epäillä silloin, kun 
lattiapinnan ja jalkalistan väliin ilmestyy näkyvä rako.

Miksi rakennus painuu?
Pieni ja tasainen painuminen on yleensä normaalia ja vaaratonta. Kai-
kesta huolimatta painuman syy tulee aina selvittää. Ongelmia saat-
taa syntyä, jos yksi nurkka sijaitsee huonommin kantavalla maape-
rällä. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta tapauksesta on rakennus, jonka 
toinen pääty on rakennettu täysin painumattoman kallion varaan ja 
toinen pääty lepää huonosti kantavan maa-aineksen varassa. Tällai-
set tapaukset ovat tavallisia erityisesti vanhemmassa rakennuskan-
nassa. Myös toimimattomat salaojat saattavat aiheuttaa tilanteen, 
jossa rakennus alkaa painua ja vajota. 

Mitä painumisesta sitten seuraa?
Jäykät ovet ja ikkunat sekä lattianrajaan ilmestyneet raot ovat pai-
nuvan talon tavallisimpia ongelmia. Painumisen jatkuessa huonosti 
avautuva ikkuna voi myös särkyä. Ennen pitkää myös seinäraken-
teet alkavat halkeilla ja rakenteiden tiiviys kärsiä, mikä voi puoles-
taan johtaa erilaisiin kosteusongelmiin. Halkeillut julkisivu on myös 
esteettisesti rumannäköinen ja vaikuttaa väistämättä rakennuksen 
arvoon ja myyntihintaan.

Miten painunut rakennus korjataan?
Erilaisia korjausvaihtoehtoja on useita. Yksi keinoista on kaivaa 
tontin piha auki painuneen kohdan ympäriltä ja oikaista rakennus 
”tunkkaamalla”. Tämän jälkeen talon rakenne tulee tukea esimerkiksi 
paaluttamalla ja tarvittaessa valamalla uusi antura. Paalutus kestää 
usein ajallisesti vähintään kolme kertaa pidempään kuin esimerkiksi 
geopolymeeri-injektointi. Lisäksi paalutus on selkeästi geopolymee-
ri-injektointia kalliimpi vaihtoehto ja rikkoo talon rakenteita kuten 
mm. lattialämmityksen.

Korjausten yhteydessä tulisi pyrkiä luonnollisesti poistamaan 
myös painuman aiheuttaja. 

Geobearin geopolymeeri-injektointimenetelmillä painuminen 
voidaan pysäyttää lisäämällä maaperän kantokykyä nopeasti ja kus-
tannustehokkaasti. Korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa suoraan 
painuneen kohteen alapuolelle usein 16 mm reijän läpi, eikä pihoja 
tai perustuksia tarvitse kaivaa auki. Samalla myös itse rakennusta 
voidaan nostaa painuman verran ylöspäin. Geobearin menetelmät 
soveltuvat erityisen hyvin perustuksien tuentaan ja painuneiden lat-
tioiden nostamiseen. Tekniikka on nopea ja lähes häiriötön, jolloin 
korjaustyön tieltä ei tarvitse muuttaa pois vaan asukas voi jatkaa ar-
keaan normaalisti koko korjauksen ajan. 

Ota yhteys asiantuntijaan ajoissa
Maaperän painumaongelmien on taipumus pahentua ajan kuluessa.
Geobear on ratkaissut maaperän painumaongelmia lähes 40 vuoden 
ajan ja Geobear ratkaisuja on hyödynnetty onnistuneesti yli 200 000 
projektissa aina tundralta viidakkoon.

Ota yhteyttä Geobearin asiantuntijoihin:
Varaa ilmainen konsultaatio numerosta 0400 400 800. Tutustu 
myös ratkaisuihimme, työtapoihimme ja asiakasreferensseihim-
me verkkosivuillamme www. geobear.fi.

Tekniikka
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Lattian painumista voi epäillä silloin, kun lattiapinnan ja jalkalistan väliin ilmestyy näkyvä rako.

Tiiliseiniin ilmestyy herkästi halkeamia ja murtumia.
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Sähkömaailma-lehti julkaisee valokuvia sähköistysalan työkoh-
teista löytyneistä erilaisista asennusmokista sekä virheellises-
ti tehdyistä ja jopa vaarallisista kytkennöistä.  Mikäli törmäät 

sellaisiin, lähetä niistä kuvia selvityksineen sekä mahdollisesti tilan-
nekuva korjauksen jälkeen ja yhteystietosi osoitteeseen:  sahkomaa-
ilma@sahkoinfo.fi.

Eräässä saneerauskohteessa törmättiin kaapelijatkokseen, joka 
herätti epäilyksen. Saneerausfirman kohteessa oli keittiön vanhan 
työpistevalon johdotus jatkettu kolmelle pisteelle ja seinä levytet-
ty umpeen. 

Asentajan epäilys heräsi, kun vanha johdotus oli kuvan mukaan 
ketjutettu eteenpäin vanhalla valaisimella. Asentaja kyseli, kuka oli 
tehnyt haaroituksen ja missä rasiassa. Eihän sitä löytynyt.

Rakentajaa pyydettiin purkamaan seinälevyt pois, jotta kaapelei-
den oikea liittäminen voitiin varmistaa. 

Seinän alta paljastui kirvesmiehen erikoinen: putkessa tuleva joh-
dotus oli jatkettu huppuliittimillä kolmeen suuntaan ja liitos oli var-
mistettu vahvasti ruskealla paketointiteipillä.

Kaapeleiden muutostyöt korjattiin rasioiden ja jatkaen ne oikealla 
tavalla tarvittaville pisteille. Tiedusteltaessa teippijatkoksen tekijän 
nimeä ei Ranelle löytynyt sukunimeä tässäkään tapauksessa.

Lisätietoja:
www.löydäsähkömies.fi

Uudella investoinnilla yritys tuplaa kapasiteettinsa ja tuo uu-
sia tuotteita kattojen parantamiseen kotimaisille ja kansain-
välisille markkinoille.

Kingi Oy rakentaa Nurmijärven tehtaalleen uuden tuotantolinjan, 
jolla valmistetaan uusia innovatiivisia ruuvituotteita Kingin paten-
toimalla kolmikerrospinnoituksella. Uusi tuotantolinja on monipuo-
lisuutensa ja pinnoitusmenetelmänsä vuoksi ensimmäinen laatuaan 
maailmassa.

”Aluksi tuotantoon tulee kaksi uutta ruuvituotetta; KINGI® vaihto-
ruuvi™ ja KINGI® kattoturvaruuvi. Olemme kehittäneet nämä uudet 
ruuvit, koska haluamme olla suunnannäyttäjänä parantamassa pelti-
kattojen kokonaislaatua ruuvi kerrallaan. Haluamme myös investoi-
da kotimaiseen tuotantoon ja siksi lisäsimme ruuvien valmistuska-
pasiteettia Nurmijärvellä, mistä löytyy Suomen ainoa ruuvitehdas,” 
kertoo Kingi Oy:n toimitusjohtaja Jari Lehtola.

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

Kingi patentoi lisää uutuuksia ja kasvattaa 
ruuvivalmistusta Suomessa

Suomalainen ikkuna- ja ovivalmistaja Alavus Ikkunat Oy laajen-
si tuoteperhettä EI30 tyyppihyväksynnän mukaisilla kerros-
taso-ovilla.  Kerrostaso-ovia on saatavilla tammi-, koivu- sekä 

pyökkiviilutettuna tai maalattuna haluttuun sävyyn. 
Kerrostaso-ovien kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä 

vanhoissa kerrostaloasunnoissa huoneistojen ovet voivat olla palo-
turvallisuudeltaan erittäin huonoja. Hyvin yleisesti kerrostaso-ovi 
on vielä ns. sisään ulosaukeava, jolloin pelastautumistilanteessa 
kahden oven avaaminen 
voi koitua kohtaloksi. Ny-
kyiset kerrostaso-ovet ovat 
äänieristävyydeltään niin 
hyviä, että kahta ovilehteä 
ei tarvita. Tämä lisää myös 
käyttömukavuutta arkeen 
ja ennen kaikkea palotur-
vallisuutta. 

Lisätietoja: 
Alavus Ikkunat Oy 
www.alavusikkunat.fi
myynti@alavusikkunat.fi

Alavus Ikkunat Oy:n kerrostaso-ovet

Mikä moka!

P

Ovella Systems Oy on aloittanut uudelleen Kanttarelli –pyörä-
katoksen tuotannon suuren kysynnän vuoksi.
Kanttarelli-katoksen alle saadaan 16 pyörää suojaan Suomen 

karulta ilmastolta kaikkina neljänä vuoden aikana. Materiaalina on 
maalattu teräs. 

Katos koostuu valuosasta, kolmion muotoisista kattopeltipalois-
ta, tukikaarista, sadeveden ohjausketjuista  ja pyörätelineistä. Katos 
kootaan pihalle tai parkkialueille noin 12 m² pinta-alalle asennusoh-
jeiden mukaisesti.

Lisäinfo:
Puh. 010 337 2720
ovella@ovella.fi
www.ovella.fi

Kanttarelli-pyöräkatoksia kuin  
sieniä sateella ympäri vuoden
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Helppokäyttöinen sivusto auttaa si-
nua löytämään sopivan asiantun-
tijan oikeudelliseen ongelmaasi. 

Palvelu kerää yhteen paikkaan lakipal-
veluita tarjoavat yritykset. Voit hakea, 
kilpailuttaa ja pyytää tarjouksia yli 800 
suomalaisesta asianajo- ja lakitoimistos-
ta. Apunasi ovat myös Lakivälityksen la-
kiartikkelit, joiden aihepiirit käsittelevät 
tärkeimpiä juridisia kysymyksiä eri oi-
keudenaloilta.

Tutustu:
https://lakivalitys.fi/

Lakivälitys on nyt Suomen suurin  
lakipalveluiden hakuportaali

Tiili on yksi yleisimmistä julkisivumateriaaleista, ja sen käyt-
tö myös piha-alueiden katteena on koko ajan kasvussa. Ku-
ten julkisivutiilet, keraamiset pihatiilet poltetaan yli 1000 ºC 

lämpötilassa luonnon raaka-aineista eli savesta ja hiekasta. Ne ovat 
pitkäikäisiä ja kestävät hyvin pohjoisen vaativia olosuhteita. 

Keraamisten pihatiilien valikoimasta löytyy ratkaisu niin idylliseen 
maalaispihaan kuin moderniin kaupunkimaisemaankin. Saatavilla 
on antiikkisen rouheita, ulkomuodoltaan jo valmiiksi patinoitunei-
ta pihatiiliä, joissa pintamuotoilussa ja väreissä on luontaista vaih-
televuutta. Toista tyylisuuntaa edustavat suorareunaiset, väreiltään 
syvemmät pihatiilet. 

Uusi pihatiilikoko 150x150 mm
Kevään 2018 uutuutena Wienerberger esittelee 150x150 mm piha-
tiilisarjan, josta löytyy neljä eri väriä punaisen, ruskean, harmaan ja 
mustan eri sävyissä. Uutuustiilet ovat 65 mm vahvuisia ja soveltuvat 
sekä oleskelualueiden että ajoväylien katteeksi.

Piharatkaisun ilmeeseen saa vaihtelua yhdistelemällä useita piha-
tiilivärejä ja eri ladontakuvioita. Pihatiilien luonnonläheiset värisä-
vyt sopivatkin harmonisesti yhteen. Erityisesti kohteissa, joissa on 
tiiliverhoiltu julkisivu, keraaminen pihatiili jatkaa kauniilla tavalla 
tiili-ilmettä seinärakenteesta ulkopintoihin. Rakennukset, pihat ja 
aukiot muodostavat siten yhtenäisen, viihtyisän kokonaisuuden.

Keraamisella pihatiilellä hyvä kulutuskestävyys
Keraamisten pihatiilien, kuten muidenkin päällystekivien asen-
nuksessa, noudatetaan samoja työmenetelmiä. Hyvällä ja huolelli-
sella pohjustustyöllä on oleellinen merkitys kauniin ja kestävän pi-
ha-alueen aikaansaamiseksi. Pihatiilet asennetaan tyypillisesti 2-3 
mm hiekkasaumalla, mutta myös laastisauma on mahdollinen. 

Poltetut pihatiilet eivät haalistu vuosienkaan käytön jälkeen vaan 
pitävät hyvin värinsä. Puhtaina luonnontuotteina pihatiilet ovat tar-
vittaessa myös helposti kierrätettävissä.

Lisätietoja:
www.wienerberger.fi

Wienerbergerin pihatiilien valikoima kasvaa

Pihatiiliuutuudet Wienerbergeriltä, koko 150x150x65 mm. Kauniit, luonnolliset värisävyt.

Orion

Lotis

Astra

Caron

Kuka on sanonut, että keittiövälineet ja astiat pitäisi pitää kaa-
peissa piilossa? Petran Willa-keittiössä ne asetetaan nyt roh-
keasti ja ylpeydellä esille, vaikkapa lautastelineelle tai nau-

lakkolautaan.

Lue lisää:
www.keittiomaailma.fi/willa-keittio

Rohkeasti esille!

Fortum panostaa muutokseen muokkaamalla energiajärjestel-
mää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä 
ratkaisuja sekä kehittämällä räätälöityjä ratkaisuja lämmitysjär-

jestelmän uusimiseen ja asuinmukavuuden parantamiseen.
Uusi Fortum Liisi -palvelu hankkii puolestasi kaukolämmön läm-

mönjakolaitteet ja pitää lämmöstäsi aina hyvää huolta: saat lämmön-
jakolaitteet ja jatkuvan huoltopalvelun nyt kuukausimaksulla. Talo-
yhtiösi voi nauttia lämmöstä ilman huolia.

Lisätietoja:
www.fortum.fi/liisi

Jälleen uutta Fortumilta – Fortum Liisi
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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

Mikä ihme on salainen taloudellinen virhe?
Mitä tarkoitetaan asunto-osakkeen kaupan salaisella taloudellisella 
virheellä? Ja miten virheen syntymistä voidaan välttää?
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/14188/s.htm

Kuinka saan ilmanvaihtoni kuntoon?
Usein toimimattomaan tai puutteelliseen ilmanvaihtoon havahtuu 
vain osa taloyhtiön asukkaista. Monissa tapauksissa ilmanvaihdon 
puutteet huomataan juuri, kun asunto on hankittu. Tunkkaiseen 
tai muuten heikkolaatuiseen sisäilmaan nimittäin tottuu yllättä-
vän nopeasti. Mikä sitten on oikea reitti lähteä selvittämään ilman-
vaihdon parantamista?
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/14734/k.htm

Omalla pihalla – vai taloyhtiön?
Asunnon yhteydessä oleva, kenties aidattukin alue, mielletään hel-
posti omaksi pihaksi. Usein nämä piha-alueet ovat kuitenkin asun-
to-osakeyhtiön hallinnassa, eikä sinne saa tehdä muutoksia ilman 
taloyhtiön lupaa. Erityisesti rivitalojen pihoilla voidaan käydä mel-
koisia ”turpakäräjiä” etenkin pensaiden ja puiden istuttamisen ja 
terassirakennelmien tiimoilta.
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/11875/o.htm

Putkiremonttikiertue 2018
Putkiremonttikiertue starttaa tänä vuonna syyskuun alussa Tam-
pereelta ja päättyy marraskuun lopulla Turkuun. Välissä ehditään 
kiertää Espoo, Vantaa, Lahti, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä. Tässä il-
maisessa tilaisuudessa selviää kaikki mitä olet aina halunnut tie-
tää putkiremontista. Varaa paikkasi suurelta Putkiremonttikier-
tueelta heti:
www.omataloyhtio.fi/putkiremontti

Tilaa verkkolehti – tiedät mistä taloyhtiöissä puhutaan 
Verkkolehti on jokaisen taloyhtiössä asujan ja toimijan tietolehti, 
josta löytyy taloyhtiöiden ajankohtaiset uutisaiheet. Verkkolehden 
kautta saat myös ensimmäisten joukossa tiedon erilaisista tarjous- 
ja yhteisostokampanjoistamme. Pysy kartalla ja tilaa veloituksetta: 
www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

Vakio
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Meidän katon alla on hyvä olla.

Puh. 019 211 3800  •  vesivek.fi

Hämeen Laaturemontti ja Vesivek palvelevat nyt yhden nimen alla. Se tarkoittaa, että saat kaiken 
– katot, sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet – samasta osoitteesta. Huippuunsa hiotun 
toimintamallimme ansiosta kaikki hoituu alusta loppuun saumattomasti. Katso lisää: vesivek.fi

Turvallinen
 • 25 000 kattoremonttia ja  
yli 200 000 ränni- tai  
kattoturvatuoteasennusta.

 • Kotimainen toimija ja yksi selkeä 
vastuutaho kaikissa tilanteissa.

 • Edelläkävijä asennustoiminnassa: 
huippuluokan työturvallisuus ja 
lopputulos.

Vaivaton
 • Kaikki tuotekehityksestä  
asennukseen ja pihan loppu- 
siivoukseen samasta osoitteesta.

 • Kattavan palvelun kruununa omat 
paikalliset asentajat ja valtakun-
nallinen toimipaikkaverkosto.

Nopea ja täsmällinen
 • Täsmälliset toimitukset –  
teemme sen minkä lupaamme.

 • Ripeät asennukset tarkan etukä-
teissuunnittelun ja työtehtävien 
roolituksen ansiosta.

 • Riittävillä resrsseilla yhtäjaksoinen 
toteutus ja omalta tehtaalta toimi-
tukset ilman välikäsiä.

PAIKALLISET 
POJAT!
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Tilaa tuote-esitteitä 
veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Sähköposti

________________________________________________________________

Puhelin

________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

________________________________________________________________

Yhteystiedot
Nimi

________________________________________________________________

Katuosoite

________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

________________________________________________________________

Kiinnostuitko? 

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

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

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

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

LVI Julkisivut ja vesikatot Keittiöt Tekniikka ja varusteet

Lämmitys

Lakipalvelut Verkkolehti

UPONOR
Kerrostalo-
saneeraus

UPONOR 
Käyttövesi-
remontti  
pientaloon

UPONOR
Ilmanvaihto-
järjestelmä

VALLOX
Hyvä ilma –  
sisälläkin

RUUKKI
Kattopaketti  
kattoremonttiin

LUMON 
Parvekelasit

LUMON
Uusi parveke-
julkisivu

ORMAX
Suomen  
suosituin katto

JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

PETRA
-keittiöt

A LA CARTE 
-keittiöt

KEITTIÖMAAILMA
Putkiremontti on 
täydellinen hetki 
keittiön uusimiselle

NIBE
-kiinteistölämpö-
pumput

BOSCH 
-lämpöpumput

ABB
Asennuskalusteet 
ja kodin ohjaus

VALLOX 
Huonekohtainen  
asuntoilman-
vaihto

KIKKA-LAUTEET
– täydelliset  
taloyhtiölle

OVELLA
-sailytysratkaisut

OMATALOYHTIÖ.FI
Kyllä, haluan myös ilmaisen 
Omataloyhtiö.fi-verkkoleh-
den
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Kateruuvit yhtä hyvät kuin pelti

> Ei toimenpiteitä

Onneksi olkoon löytäessäsi KINGI® kateruu-
vit katoltasi. Tunnistat ne kruunukannasta. 
Patentoitu kolmikerrospinnoitus on moit-
teettomassa kunnossa ja ruuvit kestävät ta-
kuulla yhtä pitkään kuin parhaat kattopellit. 
Kattosi on Suomen rakennusmääräysten 
mukaisesti kiinnitetty.

A

Kolmikerrospinnoitettu kateruuvi 
kruunaa teräskaton pitkän käyttöiän

TEE HELPPO KUNTOTESTI JA PELASTA KATTOSI AJOISSA:

Teräskaton kiinnitykseen PATENTOITU KOLMIKERROSPINNOITETTU KINGI® kateruuvi!
Katso lisää www.kingi.fi Sieltä löydät myös valtuutetut kattoasennuksia ja kattoremontteja tekevät yritykset, jotka käyttävät vain KINGI® kateruuveja.

Kingi on ainoa kateruuvi, jossa on kattopeltiä vastaava KOLMIKERROSPINNOITUS. Kingin patentoitu pinnoitusmenetelmä takaa kestävyyden myös asennuksessa.

1. 
TARTUNTAKERROS

3. 
PINTAMAALIKERROS

2. 
POHJAMAALIKERROS

KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

Maalipinnoitettu teräs on Suomen suosituin katemateriaali en-
nen kaikkea Suomessa kehitetyn Pural® pinnoitteen ansiosta, 
jolloin kattopeltien korroosionkestävyys nousi yli 50 vuoteen ja 
huoltoväli yli 20 vuoteen. Silti monilla nuoremmillakin katoilla 
näkyy jo ruostetta. Miten se on mahdollista?

Hyväkään pelti ei yksin riitä, jos sen kiinnitysparina on yksi-
kerrosmaalattu kateruuvi, jonka käyttöikä tulee täyteen peltiä 
nopeammin. Ruostuneet ja usein peltiä naarmuttaneet ruuvit 
lyhentävät katon käyttöikää ja katkaisevat myös pellin takuun. 

Käyttöikänsä ylittäneiden ruuvien tiivisteissä on myös todettu 
puutteita, jolloin tuhannet ruuvinreiät on iso vuotoriski katolla. 
Pahimmillaan koko katto on uusittava suurempien yläpohjavau-
rioiden estämiseksi, vaikka pelleillä olisi vielä käyttöikää jäljellä.

Alussa mainitun Pural® pinnoitteen kehittäjä loi kolmikerros-
pinnoitettujen kattopeltien kiinnittämiseen kolmikerrospinnoi-
tetun kateruuvin. Sen ansiosta todentuu nyt teräskaton pitkä 
käyttöikä. KINGI® kateruuvin ruostumattomuudelle ja vuotamat-
tomuus annetaan myös pitkät takuut. Ja pellinkin takuu säilyy.

Selvitä kateruuvien kunto katollasi. Kuinka voimakkaasti ne poikkeavat ehjän kattopellin kunnosta?

Silaani-esikäsittely sinkin 
päällä parantaa maalin 

tarttuvuutta kemiallisilla 
haruksilla.

Jauhepohja-
maali yhdessä 

esikäsittelyn 
kanssa takaavat 

pinnoitteen 
tarttuvuuden 
ja korroosio-

suojan.

Ilmastorasitusta 
kestävä katon 

värinen jauhe-
pintamaali 
varmistaa 
ulkonäön 

säilymisen. 

Maali vaurioitunut asennuksessa

> Ruuvien vaihto lähivuosina

Tyypillinen yksikerrosmaalatun ruuvin maa-
livaurio juuri asennetulla katolla kielii ruuvin 
heikkoudesta. Ruuvi ruostuu pilalle muu-
tamassa vuodessa. Katolle saadaan pellin 
kestoikää vastaava, määräysten mukainen 
kiinnitys korvaamalla kaikki ruuvit KINGI® 
vaihtoruuveilla™ (tulossa keväällä 2018).

Kateruuvit täysin ruosteessa

> Ruuvien vaihto pian

Ruostunut ruuvinkanta ja aluslevy kertovat 
ruuvin sopimattomuudesta katon kiinnik-
keeksi, jolloin myös vuotoriski on olemassa. 
Alusrakenteen ollessa riittävän hyvässä kun-
nossa katto voidaan vielä pelastaa korvaa-
malla ruuvit KINGI® vaihtoruuveilla™ (tulos-
sa keväällä 2018).

Kateruuvien ympärillä ruostetta

> Välitön katon kunnon arviointi

Ruuvi on valuttanut ruostettaan pellille tai 
vaurioittanut peltiä jo asennuksessa, jolloin 
pellin takuu on menetetty. Välitön ruuvien 
vaihto sekä pellin huoltomaalaus, jos ruos-
teen saa täysin poistettua. Jos aluspuut ovat 
vuotojen vuoksi pehmentyneet liiaksi, on 
koko katto uusittava.

B C D

KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

20
VUOTTA

RUOSTUMATON

TAKUU

30
VUOTTA

VUOTAMATON

TAKUU

50
VUOTTA

POIKKI-

RUOSTUMATON

TAKUU



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

Tampere 5.–6.9.

Espoo 19.–20.9.

Vantaa 20.–21.9.

Lahti 26.–27.9.

Oulu 3.–4.10.

Kuopio 31.10.–1.11.

Jyväskylä 7.–8.11.

Turku 21.–22.11.

Onko taloyhtiöönne tulossa
putkiremontti?
Omataloyhtiö.fi yhteistyökumppaneineen järjestää syksyllä 2018 suositun 
Putkiremonttikiertueen!

Tilaisuuden aikana saat tietoa LVIS-peruskorjauksesta. Paikalla 
on rakennuttamisen, LVI- ja sähköalan asiantuntijoita, joilta saat 
halutessasi vinkkejä ja neuvoja putkiremonttihankkeesi eri vaiheisiin ja 
vaihtoehtoihin. Kerromme myös, miksi osakkaan keittiöremontti kannattaa 
tehdä putkiremontin yhteydessä. Lisäksi voit tutustua Keittiömaailman 
palvelukonseptiin ja laajaan näyttelyyn. 

Kaikki osallistujat saavat mukaansa kattavan tietopaketin.

Tilaisuus on maksuton, mutta tarjoilun vuoksi vaatii ilmoittautumisen.
Vain 40 nopeinta mahtuu mukaan/tilaisuus!

Ilmoittautumiset osoitteessa:
www.omataloyhtio.fi/putkiremontti

Lämpimästi tervetuloa!


