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Usein istuessani keskustelemaan minulle entuudestaan tun-
temattomien henkilöiden kanssa ja kertoessani työnkuvas-
tani, melko pian esittelyiden jälkeen puhe kääntyy taloyh-

tiöasioihin. Niin kävi jälleen. Yleensä – ikävä kyllä – keskusteluun 
nousevat taloyhtiöarjen negatiivisemmat puolet, tyytymättömyys 
asiaan tai toiseen. Tällä kertaa keskustelu oli virkistävän ja herätte-
levän erilainen. 

Kuulin tarinan siitä, miten taloyhtiössä hallitus oli ottanut asiak-
seen laatia taloyhtiölle strategian. Taloyhtiön hallitus oli sisäistänyt 
hyvin asukaskyselyiden merkityksen strategian rakentamisessa. 
Taloyhtiössä oltiin esimerkillisesti oivallettu, että toimiva taloyh-
tiöstrategia perustuu paitsi todennettuun tietoon kiinteistön tek-
nisestä kunnosta ja taloudellisesta tilasta myös tietoon osakkaiden 
tahtotilasta ja toiveista. Asukkaiden tahtotila on mahdollista selvit-
tää vain hyvin toteutetuin asukaskyselyin. Taloyhtiöstrategia on vält-
tämätöntä kiinteistönpidon suunnitelmallisuudelle ja asukasviihty-
vyydelle. Tässä taloyhtiössä asukaskyselyihin kiinnitettiin erityistä 
huomiota. Ihan samalla tavalla kuin järkevä yritys pitää huolta omien 
asiakkaidensa tyytyväisyydestä. Asukaskyselyiden vastausprosentti 
oli erittäin hyvä. Saatujen palautteiden pohjalta syntyi useita kehi-
tysideoita ja selvisi myös asukkaiden todellinen tahtotila asioiden 
eteenpäin viemiseksi.

Riittävä viestintä mahdollistaa osakkaiden ja asukkaiden osallistu-
misen taloyhtiön päätöksentekoon ja parantaa selvästi asumisviihty-

vyyttä. Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovatkin yhdessä oikeusmi-
nisteriön kanssa laatineet julkaisun ”Viestintäsuositus taloyhtiöille”. 
Viestintäsuositus sai alkunsa oikeusministeriön tekemän selvityksen 
perusteella. Selvityksessä kävi ilmi, että taloyhtiöiden osakkaat ja 
asukkaat toivovat parempaa viestintää. Sen tarkoitus on parantaa 
vuorovaikutusta ja toiminnan avoimuutta – viestinnän käytännön 
toteuttamista osapuolten välillä. Viestintäsuosituksessa annetaan 
kokonaiskuva taloyhtiön viestintää koskevista asunto-osakeyhtiö-
lain säännöksistä ja niitä täydentävästä hyvästä tavasta. 

Viestintäsuosituksen mukaisesti vuorovaikutteiseen viestintään 
kuuluvat asukkaiden kuuleminen ja palautteen kerääminen. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisten asukaskyselyiden teke-
mistä. On tärkeää, että jokaisella osakkaalla ja asukkaalla on mahdol-
lisuus vaikuttaa muun muassa oman kodin ja kiinteistön toiminnal-
lisuuksiin, käytössä oleviin palveluihin (kuten saunan tai pesutuvan 
käyttöön) sekä yleisesti taloyhtiössä tavoiteltavaan tasoon. Arjesta 
tulee tehdä asukkaille toimivaa. Vain saatujen palautteiden pohjalta 
voidaan parantaa arkea, asukastyytyväisyyttä ja asumismukavuut-
ta. Kun asukkaiden mielipiteitä selvitetään ja kuunnellaan pitkäjän-
teisesti, on taloyhtiö asukkaidensa näköinen ja palvelee asukkaitaan 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Heidi Uusitalo,
päätoimittaja

Asukkaidensa näköinen talo

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

Monelle asuntosijoittajalle tuntuu 
edelleen olevan itsestään selvää, 
että sijoitusasunto ostetaan 

vanhasta rakennuskannasta uudiskoh-
teen sijaan. Uusi on liian kallis, sanovat 
monet. Toisaalta timanttisten kohteiden 
löytäminen vanhastakin kannasta tuntuu 
olevan erittäin vaikeaa ja hyvän kohteen 
löytyessä pitää olla niin vikkelä, että moni 
tavallinen työssäkäyvä ei moiseen pysty.

Ajatus vanhojen asuntojen velattoman 
myyntihinnan edullisuudesta saa monet 
innostumaan, joskus jopa sokaistumaan. 
Vanhaa kohdetta ostettaessa pitää kuiten-
kin tarkkaan tutkia taloyhtiön kuntoa ja 
arvioida, millaisia korjauskuluja seuraavat 
10–15 vuotta tuovat tullessaan. Vasta jos 
kohteen hintataso ja tuotto näyttävät näi-
denkin jälkeen vielä hyviltä, kannattaa kohdetta harkita. Edullisien 
kohteiden metsästyksessä kannattaa suunnata katse sellaisiin kas-
vukeskusten lähiöihin, joissa hinnat ovat huokeammat, mutta jois-
sa vuokrataso tulee ihan kasvukeskuksen kintereillä. Lähiöissä pitää 
kuitenkin huomioida, että arvonnousupotentiaali voi olla keskustaa 
huomattavastikin heikompi.

Sekä uuden että vanhan asunnon ostajille tärkeintä on valita alue 
oikein. Kasvukeskusten lähiöissä hinta on halvempi, mutta alueel-
la tulee olla myös vetovoimaa, jotta uusi hyvä vuokralainen löytyisi 
sinne nopeasti ilman asunnon tyhjiä kuukausia. Uusien kohteiden 
osalta sijoittaja saattaa herkemmin osua kultasuoneen, kun ostaa 
asunnon joltakin vasta rakentumassa olevalta alueelta, jossa arvon-
nousupotentiaali ei ole vielä realisoitunut ja alueen vetovoima on 
vasta käynnistymässä.

Uudiskohteessa riittää yleensä pieni kauppahinta, noin 30–40 % 
velattomasta hinnasta, jonka päälle tulee suhteellisen iso taloyhtiön 
lainaosuus. Hinta on monesti jyvitetty siten, että alimmat kerrok-
set myydään yläkerroksia edullisemmin. Vuokratasossa ja myöhem-
min eteenpäin myytäessä tämä ero ei kuitenkaan näy. Lainaosuutta 
maksetaan kuukausittain pääomavastikkeen muodossa, hoitovastik-
keen lisäksi.

Uudiskohteissa yleensä pari ensimmäistä vuotta ovat vapaita ly-
hennyksistä, eli yhtiölainasta maksetaan vain korkoa. Tällöin kas-
savirtakin on yleensä huomattavan hyvä. Lyhennysvapaa kuitenkin 
loppuu aikanaan, joten tuoton laskemisessa pitää huomioida myös 
lopputulos lainanlyhennysten kanssa. Sopivassa kohteessa posi-
tiivista kassavirtaa saa silloinkin, kunhan taloyhtiön laina-aika on 
riittävän pitkä ja lainan määrä kohtuullinen. Toki tuoton saaminen 
saattaa edellyttää myös vuosikulujen minimointia, esimerkiksi vuok-
ralaisen hankkimista itse.

Korjausten osalta uudiskohteiden ja vanhojen kohteiden vertailu 
on mielenkiintoista, mutta vaikeaa. Vanhassa kannassa korjaustar-
peita kehittyy rakennuksen elinkaaren mukaan. Esimerkiksi suu-

rin osa 1960–70-luvuilla rakennetuista 
taloista on nyt peruskorjausvaiheessa. 
Vaikka moni karsastaa taloyhtiöitä, joissa 
on remontti lähestymässä, voi kohde silti 
osoittautua kannattavaksi, jos sen saa hy-
vään hintaan. Vanhan kohteen rakennus-
tekniikka saattaa myös olla hyvin selkeää 
ja yksinkertaista niin, että säännöllisesti 
korjattuna ja huollettuna, se tarjoaa hy-
vinkin ennakoitavan sijoituksen.

Osa vuokranantajista arvostaa kui-
tenkin uudiskohteissa sitä, että isoja ta-
loyhtiön saneeraushankkeita tai oman 
asunnon peruskorjausta ei tule pitkään 
aikaan. Tällaisilla mielikuvillakin uudesta 
ja helposta voi olla yllättävän suuri vai-
kutus ihmisen päätöksenteossa. Suurel-
ta osin tämä pitää paikkansa, mutta toi-

saalta uudiskohteessa on omat haasteensa vuosi- ja takuukorjausten 
kanssa, jotka vaativat paljon osaamista niin isännöitsijältä kuin hal-
litukselta ja osakkailtakin.

Sekä uudessa että vanhassa kannattaa tarkistaa isännöitsijältä tai 
tasekirjasta pääomavastikkeen kirjaustapa. Pääomavastike hyväksy-
tään verovähennyksenä ainoastaan, jos se on tuloutettu taloyhtiön 
kirjanpidossa. Vanhassa kohteessa, jossa on lainaosuutta, taloyhtiön 
asenteella tuloutusta kohtaan on suuri merkitys asuntosijoittajan 
kuukausittaiseen kassavirtaan. Uudiskohteessa merkitys on vielä 
suurempi, koska lainaosuudet ovat pääsääntöisesti paljon suurempia.

Yksiselitteistä vastausta siihen, kumpi on parempi, uusi vai van-
ha, ei tietenkään voi antaa. Kumpikaan ei ole kategorisesti hyvä tai 
huono, vaan molemmissa on puolensa. Kun löytää hyvältä, positii-
visesti kehittyvältä paikalta jyvitetyllä alhaisella hinnalla asunnon, 
joka on helposti vuokrattava ja pitkään korjauksista vapaa, ollaan 
uudisasuntosijoittamisen onnistumisen ytimessä. Positiivisesti tu-
levaisuudessa kehittyvästä kasvukeskuksen lähiöistä voi kuitenkin 
löytää myös hyvin ylläpidetyn ja suunnitelmallisesti korjatun yhti-
ön, jossa hankintahinta on suhteellisen alhainen suhteessa asunnos-
ta saatavaan vuokraan, jolloin ollaan vanhaan kantaan sijoittamisen 
kultasuonessa.

Mia Koro-Kanerva
OTM toiminnanjohtaja, Suomen Vuokranantajat ry

Kumpaan kannattaa sijoittaa,  
uuteen vai vanhaan asuntoon?

Suomen Vuokranantajat ry on vuoden 1999 alussa perustettu valtakunnallinen 
vuokranantajien etujärjestö, jonka toimialueena on koko Suomi. Jäseninä on sekä 
yksityisiä henkilöitä että yrityksiä ja muita yhteisöjä, jotka tarjoavat vuokralle asuin- 
ja/tai liikehuoneistoja. Yhdistys valvoo jäsentensä etua vuokrasuhteisiin liittyvissä 
asioissa. Suomen Vuokranantajat on Suomen Kiinteistöliiton jäsenjärjestö.
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Teksti: Jussi Tapola   Kuvat: Sitowise OyOpastus

Visuaalisen ilmeen lisäksi pintakäsittelyn avulla pyritään pa-
rantamaan käsiteltävän materiaalin ominaisuuksia. Hyvä esi-
merkki tällaisesta on teräksen korroosionesto tai kulutuksen-

keston parantaminen. Toisaalta on myös hieman erikoisempia mate-
riaalien parannuskeinoja, kuten vaikka puun ja teräksen palosuojaus 
tai erilaiset hygienian lisäämiseen tarkoitetut pinnoitteet, selventää 
Sitowise Oy:n pintakäsittelytekniikan asiantuntija Jussi Tapola.

Pintakäsittelyn asiantuntemusta ei hyödynnetä riittävästi
Rakentamisen laatu on noussut vahvasti esiin viime vuosina. Pinta-
käsittelystä ei kuitenkaan ole näissä yhteyksissä paljon puhuttu. Ta-
polan mukaan Suomessa asiaan perehdytään liian vähän.

– Perinteisissä insinööritoimistoissa ei yksinkertaisesti ole riittä-
västi pintakäsittelyn asiantuntijoita. Pintakäsittelytekniikan insinöö-
rit siirtyvät lähes poikkeuksetta Suomessa joko tuoteteollisuuden tai 
urakoitsijoiden palvelukseen. Samaan aikaan insinööritoimistoissa 
toistetaan samoja virheitä uudelleen ilman, että pintakäsittelyn asi-
antuntijat pääsisivät niihin vaikuttamaan.

Hyödyttää erityisesti korjausrakentamisessa
Pintakäsittelyn asiantuntemusta kannattaa hyödyntää erityisesti 
korjausrakentamisessa. Hyöty korostuu sekä tutkimus- ja suunnit-
teluvaiheessa että valvonnassa.

– Rakennuskohteen kunto ja historia rajaavat paljon mahdollisia 
korjaustapoja. Vanhojen pinnoitteiden tai maalityyppien tuntemi-
sesta saa merkittävän hyödyn, kun korjaustapaa suunnitellaan, Ta-
pola tarkentaa.

Suunnitteluvaiheessa pintakäsittelyn asiantuntija osaa ottaa huo-
mioon pintoihin kohdistuvat rasitukset: mekaanisen tai kemiallisen 
kulutuksen sekä ilmastorasitukset. Oikeat valinnat suunnitteluvai-
heessa vähentävät kiinteistön korjauksia myöhemmin.

Tapola korostaa myös valvonnan merkitystä korjaushankkeen 
onnistumisessa.

– Vaikka tutkimus ja suunnittelu olisi hyvin ja huolella tehty, työ-
maan valvonta määrittää korjaushankkeen lopputuloksen laatua. 
Pintakäsittelyssä onnistuminen vaikuttaa usein eniten siihen, onko 
hanke tilaajan mielestä kokonaisuudessaan onnistunut.

Pintakäsittelyn ja huollon avulla voidaan säästää
Rakentamisessa kustannukset ovat aina merkittävässä roolissa. Ta-
polan mukaan pintakäsittelyn huomioiminen suunnittelu- ja valvon-
tavaiheessa ei kuitenkaan nosta kustannuksia.

– Pintakäsittely voi sen sijaan tuoda säästöjä pidemmällä aika-
välillä. Työn tilaaja säästää, kun rakennuksen pintojen huoltoväliä 

voidaan nostaa ja laadusta pidetään huolta valvonnalla. Kiinteistön 
säännöllisellä huollolla on myös merkittävä rooli kustannuksissa, 
Tapola toteaa.

Rakennuksilla on ulkotiloissa aina rajallinen kestoikä, vaikka ne 
olisi suunniteltu pinnoiltaan kuinka huolellisesti. Tapola toteaa, että 
kiinteistöille saisi lisää elinikää säännöllisillä huolloilla.

– Puuikkunat ovat hyvä esimerkki. Törmään usein siihen, että kiin-
teistön omistaja joutuu vaihtamaan 20 vuotta vanhat ikkunat uusiin. 
Tähän ei olisi vielä tarvetta, mikäli ikkunat olisi huoltomaalattu noin 
10 vuoden paikkeilla. Puuosat ovat päässeet pilaantumaan ennen ai-
kojaan, kun maalipinta on irronnut ja aurinko vahingoittanut puuta.

Lisää pituutta rakennuksen elinkaarelle
Vaikka säännöllisten huoltotoimenpiteiden kannattavuus voidaan 
osoittaa, jäävät toimenpiteet Tapolan mielestä liian usein tekemät-
tä. Yksi suurimmista syistä tähän on tietämättömyys.

– Rakennustuoteteollisuus ei ymmärrettävistä syistä kiinnitä huo-
miota tuotteen elinkaareen takuuajan jälkeen. Tällöin vastuu kiin-
teistöstä on omistajalla. Pintakäsittelystä ja kunnossapitotoimien 
tärkeydestä pitäisi yksinkertaisesti jakaa enemmän tietoa. Jos asiaan 
ei kiinnitetä huomiota, rakennusosia joudutaan uusimaan tarpeet-
toman usein ja kustannukset kasvavat.

Käsittelyjä vaativien pintojen kunnossapitoajat ovat huomatta-
vasti lyhyempiä kuin monen muun rakennusosan.

– Mikäli rakennuksen pintakäsittely suunnitellaan hyvin ja ote-
taan huomioon rakennuksen käyttö ja muut vaikuttavat tekijät, voi-
daan kunnossapitoväliaikoja pidentää. Tämä taas pidentää isompien 
rakennusosakokonaisuuksien elinkaarta ja loppujen lopuksi koko ra-
kennuksen elinkaarta, Tapola toteaa.

Erikoisosaamista tarvitaan
Tapola ei lupaa pintakäsittelyn yksin ratkaisevan kaikkia rakentami-
sen ongelmia, mutta toteaa, että rakentamisessa on kysymys koko-
naisuudesta, jossa jokaisella osalla on merkityksensä.

– Sitowisessä hyödynnetään pintakäsittelyn asiantuntemusta, 
koska se nähdään kokonaisuuden kannalta tarpeelliseksi. Meille on 
tärkeää, että työn tilaaja on tyytyväinen lopputulokseen myös kym-
menien vuosien kuluttua, Tapola summaa.

Oikeanlainen 
pintakäsittely 

tuo kiinteistönomistajalle säästöjä

Rakentamisen laadusta on puhuttu jo vuosia. Rakennusten ja kiinteistöjen 
käyttäjät arvioivat usein laatua näkyviltä pinnoilta, jolloin kohdetta tarkas-
tellaan esteettisesti. Ulkoasun lisäksi pintakäsittelyllä on kuitenkin tärkeä 
rooli myös rakennusten suojaamisessa.

Sitowise Oy
www.omataloyhtio.fi/sitowise
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Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy AbJulkisivu

Julkisivu on rakennuksen käyntikortti
Usein ajatellaan, että asuntojen arvoa mitattaessa julkisivuilla ei ole 
kovinkaan paljon merkitystä, tai että ne ovat toisarvoisessa roolis-
sa. Esimerkiksi asunnonostajat kiinnittävät aluksi huomionsa vain 
huoneistopohjiin, mutta jo hyvin pian huomio kääntyy myös siihen, 
miltä talo ulkoisesti näyttää. Pidemmällä tähtäyksellä tarkasteltuna 
julkisivuilla on sekä viihtyvyyden että asuntojen arvon säilymisen 
kannalta varsin suuri merkitys. Useimmiten rakennuksen hintata-
son ja kiinnostavuuden määrittelee rakennuksen sijainti, mutta myös 
ulkoarkkitehtuuri ja rakennuksen kunto ovat tärkeitä tekijöitä asun-
non hankintapäätöksiä tehtäessä.

Ennen rakennettiin koristeellisemmin
Kerrostalojulkisivujen ulkoinen ilme on muuttunut vuosikymme-
nien kuluessa niin materiaalien, värien kuin pintakuviointienkin 
suhteen. Viime vuosisadan alussa ja sitä ennenkin kerrostalot ra-
kennettiin pääsääntöisesti tiilestä ja ne olivat myös varsin koristeel-
lisia. Räystään reunat olivat usein friisein pyöristettyjä ja sisään-
käynnit selkeästi korostettuja. Kaupunkikerrostaloissa erkkerit ja 
koristeelliset yksityiskohdat olivat niin ikään usein käytettyjä te-
hokeinoja julkisivuarkkitehtuurissa. Osittain juuri ajattomasta ja 
koristeellisesta ulkoarkkitehtuuristaan johtuen nämä vanhat tii-
litalot ovat edelleen asunnon ostajien suosiossa. Voitaisiinko näi-
tä vanhoissa tiilitaloissa käytettyjä esteettisiä tehokeinoja käyttää 
enemmän myös korjaustarpeessa olevien elementtikerrostalojen 
julkisivukorjauksissa?

Pienin lisäpanostuksin arvokkaampi lopputulos
Tiilivalikoima on nykyisin laaja. Värejä ja pintastruktuureita on lu-
kuisia, joista on helppo valita niin uudis- kuin korjauskohteeseenkin 
sopiva ratkaisu. Liian usein kuitenkin jätetään käyttämättä ne lukui-
sat mahdollisuudet, joita tiili parhaimmillaan voi nykykorjaajalle tar-
jota. Jos ajatellaan vaikka 1960–70-luvun elementtitalojen julkisi-
vujen uusimista, voidaan korjaus tehdä joko minimibudjetilla ilman 
ylimääräisiä hienouksia tai vaihtoehtoisesti varsin pienellä budjetin 
lisäyksellä hieman persoonallisemmin. Pienellä lisäsatsauksella voi-
daan alun perin hieman tylsän ja halvankin näköisestä talosta saada 
lähes uudistuotantoa vastaava.

Käyttämällä hyvää suunnittelijaa ja olemalla valmis tekemään pie-
niä panostuksia yksilöllisemmän lopputuloksen aikaansaamiseksi, 
saadaan kiinteistön arvo helpostikin nostettua aivan uudelle tasolle.

Tiili tuo lisäarvoa kiinteistöön

– uusia ideoita  
tiilellä korjaamiseen

Persoonallisuus luo lisäarvoa
Persoonallisemman lopputuloksen aikaansaamiseksi on monia eri 
vaihtoehtoja. Jo pelkästään sisäänkäyntejä korostamalla saadaan ta-
loon helposti näyttävyyttä. Oviaukkoja reunustamaan voidaan muu-
rata esimerkiksi pilasteri- tai pilarirakenteita. Myös ikkuna-aukkojen 
kehysrakenteet luovat yksinkertaiseenkin julkisivumuuriin persoo-
nallista ilmettä. Julkisivuihin saadaan elävyyttä käyttämällä osissa 
seiniä eri tavoin strukturoituja muurauskappaleita, kuten holkka- tai 
structura-tiiliä. Muototiilien ohella voidaan muurauksen yhteydessä 
sopivalla tavalla tiiliä katkomalla saada julkisivuun niin ikään mie-
lenkiintoista lisäelävyyttä.

1970-luvun elementtikerrostalot, joita nyt paljon korjataan, ovat alkuperäiseltä  
ulkoarkkitehtuuriltaan varsin pelkistettyjä. Ulkoasua korjaamalla ja elävöittämällä 
voidaan näistäkin taloista saada varsin laadukkaan näköisiä. Tiilellä julkisivukorjaus 
voidaan tehdä joko pelkistetysti, tai pienin lisätoimenpitein hieman laadukkaammin, 
jolloin sekä ulkoarkkitehtuuri että kiinteistön arvo nousevat aivan uudelle tasolle.

Jokainen porrashuoneen erottava talon osa voidaan muurata omalla värisävyllään, 
kuten esimerkiksi Helsingin Martinlaaksossa sijaitsevassa uudiskerrostalokorttelissa.

”Tiilijulkisivu on esteettisesti 
elinkaariedullinen”

Muuraussaumallakin voi saada ihmeitä aikaan
Hieman perinteestä poikkeavalla saumaustavalla voidaan pelkistet-
tyynkin tiilijulkisivuun saada näyttävyyttä. Tästä hyvänä esimerkkinä 
on Helsingin Jätkäsaareen rakennettu As.oy Bysa ja Sandis asuinker-
rostalokortteli, jossa hiertomenetelmällä viimeistellyt vaaleat tiilisau-
mat ovat saaneet ohikulkijoiden katseet kääntymään. Näin varsin 
yksinkertaisin menetelmin ja ilman suurempaa kustannuslisää on 
tiilijulkisivusta saatu yksilöllinen ja mieleenpainuva.
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Tiiliä sopivasti katkomalla saadaan talon julkisivuun 
persoonallista ilmettä. Myös ikkunoita kehystävät 
reunukset tekevät talosta omaleimaisen. Kehyksien 
toteutuksessa on hyödynnetty Wienerbergerin tiili-
palkkijärjestelmää.

Vantaan Myyrmäessä sijaitsevan as.oy Kaarenketun 
julkisivut peruskorjattiin jo vuosia sitten kahdella eri 
tiilisävyllä. Holkkatiilillä tehtyjen pilari- ja seinäko-
rostusten ansiosta rakennuksesta tuli persoonallisen 
näyttävä, mistä johtuen kiinteistön ja samalla myös 
asuntojen arvo nousi aivan uudelle tasolle.

Vanhojen talojen julkisivuissa korostettiin esimerkiksi sisäänkäyntejä, mitä voitaisiin hyödyntää enemmän myös 
tämän päivän uudis- ja korjausrakentamisessa.

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan As.oy Bysa ja Sandis asuinkerrostalokorttelin hiertomenetelmällä osin tiilen 
päälle viimeistellyt vaaleat muuraussaumat ovat saaneet ohikulkijoiden katseet kääntymään. Tässäkin kohtees-
sa pienin lisäkustannuksin on tiilijulkisivusta saatu yksilöllinen ja mieleenpainuva.
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Lasitettujen tiilien väriskaala antaa runsaasti mahdollisuuksia talon julkisivujen kirjai-
luun. Kuvan talo on Jyväskylän Kankaan alueella sijaitsevasta As.Oy Albertinpihasta, 
johon kuvataiteilija Mika Natri on suunnitellut lasitiilistä tehdyn värikkään installaation.

Väreillä eloa julkisivuun
Myös värit ovat tärkeässä roolissa talon uuden ilmeen luomisessa. Vä-
ritys voi noudattaa rakennuksen vanhaa sävymaailmaa, mutta usein 
tästäkin voidaan poiketa ja tehdä talosta eri värein modernin raikas. 
Esimerkiksi jokainen porrashuoneen rajoittava rakennuksen osa voi-
daan muurata erivärisin tiilin. Kun aiemmin rivitalot tehtiin yhdellä 
tiilivärillä, erotellaan nykyisin jokainen huoneisto hyvin usein omalla 
värillään ja näin asuinympäristöstä tulee elävämpi. Myös kerrostalo-
kortteleissa värisävyt voivat vaihtua korttelin eri talojen välillä. Jos 
halutaan vielä hieman lisämaustetta ja taiteellisuutta julkisivuun, 
saadaan se aikaan esimerkiksi värikkäitä lasitettuja tiiliä käyttäen, 
kertoo Wienerberger Oy:n markkinointipäällikkö Maiju Paasiviita.

Pitsimuuraus 2000-luvun trendi
Yksi tämän päivän tiilenkäytön trendejä on myös ns. pitsimäinen 
muuraus, jossa tiilien väliin jätetään aukkoja. Tätä kaunista muura-
ustapaa voidaan käyttää esimerkiksi parvekkeiden pielirakenteissa, 
roskakatoksissa tai vain osana julkisivumuuria, jatkaa Paasiviita. 
Vaikka muuraustapa tuo työn osalta n. 10–20 % lisäkustannuksen, on 
tiilien menekki samaan aikaan seinäneliötä kohden n. 1/3 pienempi.

Tiilitalo vanhenee kauniisti
Helsingin Kalasatamaan rakennettavan uuden asuinalueen kaa-
voituksesta vastaava arkkitehti Tuomas Hakala perusteli tiilen 
käyttöä uuden asuinalueen pääsääntöisenä julkisivumateriaalina 
sillä, että se vanhenee ja patinoituu kauniisti. Hyvänä todisteena 
tästä ovat esimerkiksi Helsingin, Tampereen ja Turun keskusto-
jen vanhat koristeelliset tiilikerrostalot, jotka ovat keskimäärin jo 
50–150 vuotta vanhoja, mutta silti edelleen varsin hyväkuntoisia 
ja kauniita. Lisäksi näiden vanhojen ja koristeellisten tiilitalojen 
arvo on vain noussut. Asukkaiden kannalta on ollut hyvää myös 
se, että julkisivuja ei ole tarvinnut pitkälläkään aikavälillä kovin-
kaan paljon korjata.
Katso video Kalasataman mielenkiintoisesta ja värikkäästä 
tiiliarkkitehtuurista. 
wienerberger.fi/kalasatama 

Mitä uuden julkisivun valinnassa tulisi huomioida?
Vanhan elementtitalon julkisivujen uusimista suunniteltaessa 
kannattaa eri materiaalivaihtoehtoja vertailtaessa miettiä, miltä 
talo näyttäisi eri julkisivuratkaisuilla toteutettuna kahdenkym-
menen tai viidenkymmenen vuoden kuluttua? Tuoko uusi mate-
riaali taloon vain lyhytkestoista teknistä lisäarvoa, vai kestääkö 
ratkaisu teknisen toimivuuden lisäksi myös esteettisesti aikaa? 

Tiili julkisivumateriaalina on säilyttänyt hyvin arvonsa ja siksi 
se valitaankin yhä useammin myös uudeksi julkisivumateriaalik-
si, etenkin sellaisiin korjauskohteisiin, joissa kiinteistönomistaja 
ymmärtää sekä teknisen että esteettisen elinkaaren merkityksen. 
Wienerbergerin valikoimasta löytyy lukuisia eri ratkaisuvaihtoeh-
toja julkisivun korjaamiseen ja uusimiseen tiilellä. Annamme niin 
ikään konsultoivaa asiantuntija-apua tiilellä toteutettavan julki-
sivun korjaamiseen, kertoo Wienerbergerin rakennustekninen 
johtaja Juha Karilainen. 

Uusi tiilinäyttelymme Helsingin Kumpulantiellä palvelee sekä 
uudis- että korjausrakentamiseen liittyvissä asioissa. Kerromme 
myös mielellämme niistä monista innovatiivisista mahdollisuuk-
sista, joilla tiilijulkisivusta saadaan näyttävämpi lopputulos.
Katso ammattilaisten perustelut, miksi tiili on hyvä julkisi-
vumateriaali.
wienerberger.fi/ajatontiili

”Pienin lisäkustannuksin 
laadukkaampi lopputulos”

Pitsimuuraus on yksi tämän päivän trendejä julkisivumuurauksissa. Pitsimuurausta 
voidaan käyttää esimerkiksi parvekkeiden pielirakenteissa, roskakatosten seinissä tai 
vain osana julkisivumuuria.

Structura tiilellä saadaan vaihtelua ja elävyyttä julkisivuun

Lisätietoja:
www.wienerberger.fi
www.omataloyhtiö.fi
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Teksti: Kati Alakoski ja Antti Viitanen   Kuvat: Kingspan Insulation OyTekniikka

Lisätiedot:
Kingspan Insulation Oy
Puh. 0207 786 700, www.kingspaneristeet.fi

Rakentamismääräyskokoelman palomääräykset ja ohjeet (osa 
E1) on kumottu ja 1.1.2018 astui voimaan uusi paloasetus,  
 jossa palomääräykset on esitetty pykälämuotoon kirjoitettu-

na. Asetusta täydentää Ympäristöministeriön perustelumuistio, joka 
sisältää osan teknisistä vaatimuksista. Perustelumuistioon kirjatut 
asiat tulevat myöhemmin valmistuvaan YM:n ohjeeseen (arvioitu 
valmistuminen vuosien 2018-19 vaihteessa). Muistio toimii väliai-
kaisena ohjeena.

P1-paloluokan rakennukset
Kingspan Kooltherm K15 Julkisivueristeitä voidaan käyttää ilman 
erillistä palosuojausta P1-paloluokan tuulettuvissa julkisivuissa. Pa-
lotekninen toimivuus ja määräysten täyttyminen voidaan osoittaa 
uuden asetuksen mukaan usealla vaihtoehtoisella tavalla; taulukko-
mitoitusmenetelmä, täyden mittakaavan polttokoe tai kohdekohtai-
nen palomitoitus. Kingspan Insulation Oy:ltä löytyy kaikkiin näihin 
menetelmiin tarvittavat työkalut.

Uuden paloasetuksen mukaiset rakenteet 
helposti Kooltherm-eristeellä

Paloturvalliset julkisivut
Uudella paloasetuksella on helpottavia vaikutuksia rakentamisen paloturvallisuuteen suunnittelun 
osalta. Asetus ja sen perustelumuistio selkeyttivät myös Kingspan Kooltherm -eristelevyjen käyttöä. 
Levyjen avulla voidaan toteuttaa paloturvallisia rakenneratkaisuja ilman erillistä palosuojausta  
korkeissakin rakennuksissa. Kingspan Insulation Oy:n eristeitä on nyt mahdollista käyttää  
laajemmin eri rakenteissa.

Faktaa
• Paloasetus voimaan 1.1.2018.
• Perustelumuistiossa asetusta täydentäviä 

teknisiä tietoja.
• Kooltherm K15 P1-paloluokan rakennuk-

seen ilman erillistä palonsuojausta.

Kingspan Kooltherm K15 Julkisivueristeet käyvät jatkossa myös 
P1-paloluokan rakennusten vinttien eristeeksi, mikä ei ole aikaisem-
min ollut mahdollista. Erityisesti näissä kohteissa on jokainen sääs-
tetty neliö arvokas. Kingspan Kooltherm -eristeiden erittäin hyvä 
lämmöneristävyys mahdollistaa ohuet eristepaksuudet, mikä antaa 
liikkumavaraa suunnitteluun ja toteutukseen.

Julkisivun eristeiden vaihto Kooltherm K15 Julkisivueristeisiin
Julkisivukorjauksien yhteydessä tehokkailla Kooltherm K15 -läm-
möneristeillä (l=0,020 W/mK) parannetaan helposti rakennuksen 
lämmöneristystä ja saadaan selkeitä säästöjä lämmitysenergianku-
lutukseen. Esim. vanhan betonisandwich-julkisivun ja eristeiden 
purkaminen sekä  vaihto uusiin saattaa pienentää lämmitysenergi-
ankulutusta merkittävästi taloyhtiöissä.
Katso Kooltherm Julkisivusaneeraus -video:
https://www.kingspan.com/fi/fi-fi/tuotteet/eristeet/uutisia/kool-
therm-k15-julkisivueriste-helppo-asentaa

Kooltherm K15 Julkisivueristeet asennettuina ulkoseinärakenteessa.
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Teksti: Sampsa Heilä   Kuva: Saint-Gobain finland Oy/WeberJulkisivu

Järjestelmä tarjoaa rakennuttajille kokonaistaloudellisen ja tur-
vallisen ratkaisun, jolla on mahdollista saavuttaa jopa yli sa-
dan vuoden käyttöikä. Mitoitus on tehty helpoksi ja arkkiteh-

tisuunnittelussa rapattuun julkisivuun voidaan yhdistää joustavasti 
muita materiaaleja.

”Tarjoamme nyt levyrappauksen lisäksi koko tuulettuvan weber 
SerpoVent Julkisivujärjestelmän tukirakenteineen ja lämmöneris-
teineen. Järjestelmällä voidaan täyttää jopa sadan vuoden käyttöi-
kävaatimus, jota esimerkiksi jotkut julkiset rakennuttajat nykyisin 
edellyttävät. Samaan tukirakenteeseen voidaan yhdistää myös muita 
julkisivumateriaaleja turvallisesti. Suunnitteluohjeissa on valmiiksi 
mietityt luotettavat detaljit esimerkiksi erilaisten materiaalien liit-
tymäkohtiin. Julkisivun mitoitukseen tarvitaan vain tuulenpaine- 
ja -imukuormat”, suunnittelijapalvelun aluepäällikkö Vesa Räsänen 
Weberiltä sanoo.

Kaikilta osiltaan yhteensopivaksi suunniteltu ja Suomessa vaa-
tiviin sääoloihimme kehitetty Weberin julkisivukonsepti helpottaa 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden työtä ja minimoi myös tilaajien 
riskit. Järjestelmä on taloudellinen ja turvallinen hankkia sekä erin-
omaisen pitkäaikaiskestävyytensä ja kosteusteknisen toimintavar-
muutensa ansiosta edullinen ylläpitää.

Rakennuttajille ja urakoitsijoille yhdeltä toimittajalta nopealla 
toimitusajalla saatava kokonaisjärjestelmä on helppo ja riskitön va-
linta, kun eri materiaalitoimitusten rajapintoihin ei jää aikataulun 
hallinnan sekä urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden vastuun kannalta 
hankalina pidettyjä harmaita vyöhykkeitä.

”Weber antaa SerpoVent-järjestelmälle kymmenen vuoden järjes-
telmätakuun. Kattavien suunnittelu- ja työohjeiden sekä valmiiksi 
mietittyjen toimivien liittymädetaljien lisäksi Weber tarjoaa myös 
asiantuntevaa neuvontapalvelua suunnittelijoille ja urakoitsijoille”, 
Vesa Räsänen sanoo.

Julkisivun huolto ja tarkastukset on helppo ohjeistaa tehtäväk-
si SerpoVent-levyrappausten huolto- ja kunnossapito-ohjeen mu-
kaisesti.

Räsäsen mukaan lukuisat tilaajat ja urakoitsijat ovat valinneet 
weber SerpoVent Julkisivujärjestelmän, koska ovat todenneet sen 
kokonaistaloudelliseksi ja turvalliseksi julkisivuratkaisuksi.

”Valitettavasti monet taloyhtiöt ja muut tilaajat ottavat kuiten-
kin edelleen valtavia riskejä, kun julkisivuja tehdään usein ilman 
minkäänlaista mitoitusta eri valmistajien sekalaisista tarvikkeista ja 
kiinnikkeistä, joiden yhteensopivuutta ja kestävyyttä ei ole millään 
tavalla testattu ja suunniteltu”, Räsänen sanoo.

Ylivertainen kestävyys ja suunnittelun joustavuus
Tuulettuvan weber SerpoVent -julkisivun kestävyys on todettu mark-
kinoiden pisimmällä lähes 25 vuoden käyttökokemuksella Suomen 
ankarissa sääolosuhteissa. Kestävyys on todettu ylivertaiseksi myös 
testein. Eurooppalainen standardi vaatii seinärakenteelle viiden 
syklin kestävyyden säärasituskokeessa, joka rakenteen ja pinnan 
tulee kestää vauriotta.

”SerpoVent-julkisivu kestää vaurioitumatta 300 peräkkäisen jäädy-
tys-sulatussyklin testin, jolloin rakenteen varmuus on yli 60-kertai-
nen standardiin nähden. Ilmastonmuutos lisää entisestään julkisivuil-
le aiheutuvaa kosteusrasitusta ja talvisinkin sataa enemmän vettä, ja 
siksi on merkittävä etu, että järjestelmän kosteustekninen toimivuus 
on varmistettu myös Suomen tulevassa ilmastossa”, Räsänen sanoo.

Tuulettuva SerpoVent Julkisivujärjestelmä on 

taloudellinen ja tyylikäs 
kokonaisratkaisu
Weberin uusi SerpoVent Julkisivujärjestelmä sisältää kaiken tarvittavan rakennusrungosta  
valmiiseen julkisivupintaan saakka. Järjestelmän kehitystyössä on hyödynnetty Weberin 
yli 20 vuoden käyttökokemusta levyrappauksista sekä urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden 
asiantuntemusta.
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Vesa Räsänen ja Tomi Rajala Weberiltä.
SerpoVent-järjestelmä tuo näyttävyyttä esimerkiksi Swecon vuonna 2016 käyttöön 
ottaman uuden pääkonttorin julkisivuun Helsingin Ilmalassa.

Rapattavassa SerpoVent-järjestelmässä käytetään Weberin sili-
konihartsipohjaisia SilcoMaaleja ja -Pinnoitteita. Pinta kestää myös 
hyvin iskuja ja mekaanista rasitusta.

Silikonihartsipinnoite on tasavärinen ja härmehtimätön, ja siitä 
on saatavana lähes rajaton määrä eri väri- ja pintavaihtoehtoja. Lop-
putuloksena on tyylikäs, saumaton ja näyttävä julkisivu, joka pysyy 
tasavärisenä myös sateella, koska rappaus ei ime vettä.

”Arkkitehtisuunnittelu on vapaata, koska julkisivujärjestelmään 
voidaan Weberin suunnittelu- ja työohjeiden mukaan toteutettuna 
yhdistää turvallisesti eri julkisivumateriaaleja kuten tiililaattaa, puu-
verhoilua, läpivärjättyjä kuitusementtilevyjä ja julkisivukasetteja. 
Rappauslevyä taivuttamalla voidaan tehdä myös kaarevia julkisi-
vuja”, aluepäällikkö Tomi Rajala Weberiltä sanoo.

Julkisivujärjestelmä koostuu yhteensopivista CE-merkityistä 
tuotteista. Järjestelmä soveltuu sekä uudis- että korjausrakenta-
miseen asuinkerrostaloista toimitiloihin.

Järjestelmässä julkisivuun ei jää heikkoja lenkkejä
SerpoVent-järjestelmää on käytetty hyvin laajasti taloyhtiöiden 
julkisivukorjauksissa. Korjauksen yhteydessä järjestelmällä on 
helppo ja turvallista toteuttaa myös julkisivun lisäeristys sen li-
säksi, että talon ilme on yleensä jopa huomattavasti tyylikkäämpi 
kuin talon aikanaan valmistuessa.

”SerpoVent Julkisivujärjestelmällä saavutetaan erinomainen 
ääneneristävyys. Sitä voidaan käyttää vaikeillakin liikenne- ja 
lentomelualueilla, joille monet muut järjestelmät eivät sovel-
lu”, Tomi Rajala sanoo.

Sekä rakennuksen omistajan että käyttäjien kannalta Weberin Ser-
poVent Julkisivujärjestelmä on toimivuuden ja pitkäaikaiskestävyy-
den suhteen kaikin puolin turvallisempi ja riskittömämpi ratkaisu 
kuin eri toimittajien materiaaleista usein hyvin sattumanvaraisesti 
tehty julkisivu.

Lisätietoa:
www.e-weber.fi/serpovent-julkisivujärjestelmä
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Julkisivuelementtien ulkokuoret ja vanhat lämmöneristeet pu-
rettiin pois ja tilalle asennetaan tuulettuva SerpoVent Julkisi-
vujärjestelmä.

Uudenmaan Mestarirakentajat Oy tekee Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n omistamiin kahteen vuokrakerrostaloon laajan pe-
ruskorjauksen, jossa uusitaan muun muassa kaikki pinnat ja ta-
lotekniikka sekä asennetaan yhdeksään porrashuoneeseen hissit. 
Myllypurossa Myllymatkantie 6:ssa sijaitsevissa kerrostaloissa on 
yhteensä 88 asuntoa. Hanke käynnistyi helmikuussa ja valmistuu 
ensi vuoden lopulla.

Julkisivuista puretaan pois betonisten sandwich-elementtien ul-
kokuori ja vanhat lämmöneristeet.

”Tilaaja halusi uudeksi julkisivurakenteeksi tuulettuvan levyjulki-
sivun. Hankkeeseen julkisivu-urakoitsijaksi tarjouskilpailun perus-
teella valittu Robert Rakennus Oy oli toteuttanut aiemmin useisiin 
kohteisiin julkisivuja SerpoVent-levyrappauksella, ja siihen päädyt-
tiin vertailussa olleista vaihtoehdoista myös tässä kohteessa”, pro-
jektin vastaava työnjohtaja Veli-Matti Uutela Uudenmaan Mestari-
rakentajat Oy:stä sanoo.

Uutelan mukaan on selkeä etu, että julkisivu-urakoitsija vastaa 
koko julkisivutyöstä ja siinä käytetään järjestelmää, jonka toimitta-
ja Weber vastaa koko julkisivujärjestelmästä sen sijaan, että materi-
aaleja koottaisiin eri toimittajilta. Tällöin eri urakoitsijoiden ja ma-
teriaalitoimittajien rajapintoihin ei jää harmaita vyöhykkeitä, vaan 
vastuut työstä ja julkisivujärjestelmästä ovat selvät.

”Kokonaisvastuu on sekä tilaajan että pääurakoitsijan kannalta 
ilman muuta kaikkein yksinkertaisin ja varmin toimintamalli”, Ve-
li-Matti Uutela sanoo.

Uutelan mukaan Weber on ollut myös mukana ratkaisemassa eri-
laisten liittymä- ja muiden detaljien toteutusta julkisivun toimivuu-
den varmistamiseksi. Kerrostaloissa on nauhaikkunat ja ikkunoiden 
välissä on profiilipeltiä, jonka käytöllä arkkitehti on halunnut säilyt-
tää osittain rakennuksen alkuperäistä ilmettä.

Weber vastaa koko julkisivuratkaisusta
Weber vastaa julkisivun toimivuudesta, kun työvaiheet on tehty ja 
valvottu sekä dokumentoitu ohjeiden mukaisesti. Tuulettuvan ra-
kenteen lisäksi seinästä tekee hyvin pitkäikäisen ja huoltovapaan 
pinnoitus säärasitusta kestävällä Weber kaksikerrosrappauksella ja 
silikonihartsipinnoitteilla.

”Pohjarappaus tehdään telineiltä ja lopullinen pinta nostimella, 
jolloin seinään ei jää jälkiä telineiden harustamiskotiin. Osa julkisi-
vusta on jo valmista, ja pinnan laatu ja julkisivun ulkonäkö on erit-
täin korkeatasoinen. Weber takaa myös sen, että rappauslevyt voi-
daan jättää pinnoittamatta jopa 12 kuukaudeksi, jos talvi yllättää 
meidät”, Veli-Matti Uutela sanoo.

Peruskorjauksen yhteydessä kylpyhuoneet uusitaan. Uudet välisei-
nät rakennetaan kätevästi 85 mm:n Kahi Väliseinäponttiharkoista.
Julkisivu-urakoitsijaksi valittu Robert Rakennus on lokakuussa yh-
distynyt samaan yritysryhmään kahden muun korjausrakentamiseen 
keskittyneen yhtiön, Suomen Lähiökunnostajat Oy:n ja TL Works 
Oy:n kanssa. Yhtiöiden toiminta jatkuu uusilla nimillä: Oma Sanee-
raus Oy, Oma Rakennus Oy ja Oma Parveke Oy.

”Haluamme olla julkisivu-urakoitsija, joka tarjoaa laadukkaita, 
testattuja ja kestäviä julkisivuratkaisuja. Weberin tuulettuva Serpo-
Vent Julkisivujärjestelmä on yksi tällainen kokonaisjärjestelmä, joka 
on sekä testeillä että pitkällä käyttökokemuksella todettu kestäväksi 
ja toimivaksi Suomen ankarassa ilmastossa”, projektipäällikkö Vesa 
Rantala Oma Rakennus Oy:stä sanoo.

Rantalalla on 15 vuoden kokemus julkisivurakentamisesta uudis- 
ja korjauskohteissa.

Tuulettuva julkisivu on turvallinen ja huoltovapaa
Yksi keskeinen syy levyrappauksen yleistymiseen sekä uudis- että 
korjausrakentamisessa on tuulettuvan rakenteen kiinteistön omis-
tajille, asukkaille ja urakoitsijoille tuoma varmuus julkisivurakenteen 
kosteusteknisestä toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Ilmastonmuutos lisää voimakkaita sääilmiöitä ja jäätymis-sula-
missyklien määrää, kun lämpötila vaihtelee talvisin nollan asteen 
molemmin puolin yhä suuremmassa osassa maata pitkien pakkas-
jaksojen sijaan. Seinärakenteisiin voi kondensoitua kosteutta myös 
mahdollisten ilmavuotojen mukana vanhojen seinärakenteiden läpi 
päässeestä kosteudesta.

”Ilmastonmuutos lisää entisestään Suomen muutenkin ankarassa 
ilmastossa julkisivuille aiheutuvaa säärasitusta, kun sateet ja tuulisuus 
lisääntyvät myös talvella. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden sekä ti-
laajien kannattaisi ottaa tämä huomioon ja suosia tuulettuvia rakentei-
ta. Julkisivuvaihtoehtoja kannattaa aina tarkastella elinkaarinäkökul-
masta kymmenien vuosien tähtäimellä ja valita kestäviksi ja toimiviksi 
todettuja mahdollisimman riskittömiä ratkaisuja”, Vesa Rantala sanoo.

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

SerpoVent 
Julkisivujärjestelmällä 

tuulettuva ja näyttävä julkisivu 
1960-luvun kerrostaloihin

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuonna 1966 valmistuneet kaksi asuinkerrostaloa 
Helsingin Myllypurossa ovat malliesimerkki siitä, miten lähiökerrostalojen ulkonäkö, 
säänkestävyys ja energiatehokkuus voivat peruskorjauksissa parantua merkittävästi 
Weberin kehittämällä kokonaisjärjestelmällä.
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Veli-Matti Uutela Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:stä, Vesa Rantala Oma Rakennus Oy:stä ja Antti Saajanlehto Weberiltä Myllypuron työmaalla.

Lisätiedot: 
www.e-weber.fi/serpovent-julkisivujärjestelmä

Levyrappauksella saadaan rakennukseen arkkitehtonisesti korkea-
tasoinen yhtenäinen rapattu julkisivu, joka on tuulettuvana raken-
teena kestävä ja toimintavarma myös eristepaksuuksien kasvaessa. 
Myllypuron kohteessakin julkisivun lämmöneristävyyttä paranne-
taan peruskorjauksessa.

Rantala pitää Weberin SerpoVent Julkisivujärjestelmän yhtenä 
keskeisenä etuna joustavuutta ja mahdollisuutta yhdistää erilaisia 
julkisivumateriaaleja.

”Järjestelmässä on pelkkien pystyrankojen sijaan ristikkäinen 
ristiin koolattu kuumasinkitty teräsranka, jonka ansiosta erilaisten 
julkisivumateriaalien käyttö ja liittymät on mahdollista toteuttaa 
kestävällä tavalla. Ristiinkoolaus jäykistää rakenteen ja varmistaa 

normien mukaisen tuuletuksen. Myllypurossa tämä helpottaa nau-
haikkunoiden liittymien ja ikkunoiden välisten profiilipeltikasettien 
asennusta samaan tukirankaan, johon rappauslevyt kiinnitetään”, 
Rantala sanoo.

”Tilaajien kannalta SerpoVent Julkisivujärjestelmä on turvallinen, 
koska me vastaamme urakoitsijana julkisivutyöstä kaksi vuotta tai ko-
rotetun vastuun osalta viisi vuotta, ja sen jälkeenkin tilaajalla on vie-
lä Weberin järjestelmätakuu koko julkisivusta”, Vesa Rantala sanoo.
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Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Lumon OyJulkisivu

Huoltopalvelulle tarvetta
Lumon on jo pitkään saanut asiakaskunnaltaan viestiä huoltopalve-
luiden tarpeellisuudesta. Etenkin taloyhtiöt ovat kyselleet koko ta-
lon lasitusten säännöllisestä huollosta. Kun parvekelasit ovat taloyh-
tiön vastuulla, haluavat yhtiöt pitää omaisuudestaan hyvää huolta. 
Huolto jatkaa myös parvekelasien käyttöikää huomattavasti ja tuo 
mukavuutta myös asukkaille.

Ensihuolto 5–7 vuoden kuluttua asennuksesta
Lumon suosittelee ensihuoltoa 5–7 vuoden kuluttua asennuksesta. 
Sen jälkeen suositeltu huoltoväli on 5 vuotta. Säännöllisesti huollet-
tu parvekelasitus kestää vuosikymmeniä. Lumon myöntää niin va-
raosille kuin huoltotyöllekin takuun.

Lumon huoltaa kaikki parvekelasiversionsa. Pitkäjänteisenä toi-
mijana tuoteosaaminen on säilynyt talossa ja sitä on nyt hyödynnet-
ty huoltokonseptin kehitystyössä.

”Eri mallit kaipaavat erilaisia huoltotoimenpiteitä. Olemme ke-
hittäneet jokaiselle mallille toimivan huoltoratkaisun. Osat kuluvat 
eri lailla ja jokaisen mallin huoltotarve riippuu käytön määrästä tai 
käyttämättömyydestä”, sanoo myyntijohtaja Mikko Hilliaho. ”Onhan 
kyseessä myös Lumonin laatumielikuvan säilyttäminen. Käyttäjäko-
kemukset luovat brändin”, kertoo Hilliaho huoltopalvelun merkitystä 
yritykselle. Lumonin parvekelasit tunnistaa lasin alareunassa olevas-
ta pienestä Lumon logosta.

Huoltopalvelun tilaaminen helppoa
Lumonin huoltopalvelulle on luotu oma organisaatio. Koulutetut huol-
tomiehet tuntevat kaikki tuotteet ja niiden käyttöolosuhteet. Suurin 
osa parvekelasien asennustiedoista on Lumonin tietojärjestelmässä.

”Näemme osoitteen perusteella parvekelasityypin ja asennusajan-
kohdan. Näin voimme tarjota heti oikean huoltovaihtoehdon asi-
akkaalle”, kertoo huoltopalveluiden organisoinnista vastaava Risto 
Nivala. ”Olemme pyrkineet konseptoimaan huoltopalvelun ja teke-
mään sen tilaamisen asiakkaillemme helpoksi, olipa sitten kyseessä 
yksittäinen asukas tai taloyhtiö”, hän jatkaa.

Perushuollon lisäksi voidaan lasitusten ulkonäköä ja  
käytettävyyttä uudistaa
Perushuollon lisäksi voidaan lasitusten ulkonäköä ja käytettävyyttä 
uudistaa. ”Lisäarvona asiakkaillemme tarjoamme uudistavaa huol-
toa, jossa Lumon 2 -malliin uusitaan kaikki pyörästöt, liuku- ja muo-
viosat, narulukot ja reunatiivisteet. Lumon 3 -mallin vanha pyöreä 
kahva vaihdetaan nykyaikaiseen helppokäyttöiseen vaakakahvaan, 
kuluneet osat ja reunatiivisteet uusitaan”, korostaa Nivala.

Mikä on taloyhtiösi vastuulla olevien parvekelasien laita?
Lumon tarjoaa taloyhtiöille vaivattoman tavan säilyttää parvekela-
sit turvallisina ja toimintakuntoisina. Vastuullinen taloyhtiö huol-
lattaa parvekelasit säännöllisesti ja samalla täyttää oman vastuu-

velvoitteensa asukkaiden ja rakennuksen parhaaksi. Säännöllinen 
huolto jatkaa parvekelasien käyttöikää vuosikymmeniä. Kiinteistö 
hyötyy, kun parvekelasit suojaavat rakenteita ja tuovat energian-
säästöä koko taloyhtiölle.

Taloyhtiö, huollata koko talon lasitukset kerralla
Taloyhtiö teettämä parvekelasien huolto tulee huomattavasti edul-
lisemmaksi kuin yksittäin tehden, taloyhtiö saa kustannusetua, kun 
huoltotyö tehdään sarjatyönä. Huolto suunnitellaan taloyhtiökohtai-
sesti sen erityispiirteet huomioon ottaen.

Myös turvallisuusnäkökohta on tärkeä taloyhtiölle. Vuosien ja 
vuosikymmenten kuluessa rakenteiden kiinnityspinnat ovat saat-
taneet rapautua. Säännöllisesti tarkastetut ja huolletut parvekelasit 
ovat turvalliset ja mukavat käyttää. Toimiva parvekelasitus on koko 
taloyhtiön etu. Pidentäähän lasitus parvekkeen remonttivälejä, suo-
jaa melulta ja säästää energiaa. Huoltokäynti ei haittaa asumista ja 
parvekelasit palvelevat jälleen asukkaita moitteetta.

Parvekelasitusten huolto- ja kunnossapitovastuu taloyhtiössä
Uudistuotannon parvekejulkisivujen parvekelasituksien kunnossapi-
tovastuu on taloyhtiöllä. Nykyään myös julkisivu-/parvekeremontin 
yhteydessä kaikkiin parvekkeisiin asennettujen pääosin uusien lasi-
tusten kunnossapitovastuu siirretään taloyhtiölle ja vastuun siirto 
viedään yhtiöjärjestykseen.

Parvekelasitusten huolto on kiinteistön huoltokirjassa sekä tule-
van 5 vuoden kunnossapitotarveselvityksessä.

Parvekelasit voi huoltaa myös talvella
Parvekelasien huoltojakin tehdään ympäri vuoden, eli myös talviaikaan. 
Silloin kun parvekelasit on huollettu talviaikaan, ovat ne käyttövalmii-
na keväällä, kun asukkaat alkavat pesemään ja käyttämään lasituksia. 
Talviaika onkin erinomainen aika huoltaa parvekelasit, koska silloin 
parveke on muutenkin vähemmällä käytöllä. Tällöin parveke on myös 
heti käyttövalmiina kevätauringon alkaessa lämmittää parveketta.

Säännöllisesti huolletut 
parvekelasit ovat turvalliset ja toimivat
Parvekelasitukset tulivat markkinoille yli 30 vuotta sitten. Vuosikymmenten 
varrella yksin Lumon on asentanut yli 400 000 parvekelasitusta. Valtaosa  
parvekelaseista on vielä käytössä. Talojen rakenteet liikkuvat ja parvekelasien 
osat kuluvat. Huollolle on siis ollut tarvetta pitemmän aikaa.

Tarkistuslista taloyhtiölle koskien parvekelasien huoltoa:
• Taloyhtiön kunnossapitovastuu on kirjattu yhtiöjärjestyk-

seen.
• Parvekelasien huolto on kirjattu talon huoltokirjaan.
• Parvekelasien huolto on sisällytetty 5 vuoden kunnossapito-

tarveselvitykseen.
• Parvekelasit on huollettu 5–7 vuotta asennuksen jälkeen.

Katso video parvekelasien huollosta:
www.omataloyhtio.fi/Lumonparvekelasihuolto
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Lue lisää parvekelasituksista: 
www.lumon.fi
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Esivalmistetut talotekniikkakasetit tarjoavat merkittäviä hyötyjä 
muihin saneerausmenetelmiin verrattuna. Keskeisimpiä etuja 
ovat laatu, asennuksen helppous ja nopeus sekä kasettien so-

veltuvuus erilaisiin kylpyhuoneisiin.
Uponor Reno Port -kasetit sisältävät käyttövesiputkien ja pys-

tyviemärin lisäksi seinä-WC:n sekä vesi- ja viemäriliitännät viereen 
asennettavaa pesuallasta varten. Asennettuna Reno Port -kasetti 
täyttää LVI-järjestelmille asetetut rakennusvaatimukset äänitasojen 
ja palomääräysten osalta sellaisenaan.

Talotekniikkakasetit on helppo kuljettaa kohteeseen eivätkä ne 
vie työmaalla varastointitilaa, sillä kohteeseen tuodaan sovittuna 
päivänä vain asennettava määrä. Näin rakennuksen pystylinjojen 
asentaminen ei ole enää työmaata tahdistava vaihe.

Savon ensimmäinen Reno Port -saneeraus alkanut hyvin
Kuopion lähellä Siilinjärvellä tehdään parhaillaan perusteellista linja-
saneerausta Asunto Oy Sandelsintie 16:ssa, jossa vanhat käyttövesi- 
ja viemäriputket korvataan Reno Port -talotekniikkakaseteilla. Laajan 
putkiremontin yhteydessä uusitaan myös vuonna 1969 rakennetun 
talon märkätilat ja sähkönousut.

Lokakuussa 2017 alkanut urakka on ensimmäinen Reno Port -lin-
jasaneerauskohde Savossa. Pääurakoitsijana toimii Kuopion Monira-
kennus Oy, ja suunnittelusta vastaa Insinööritoimisto LVI-Planor Oy.
Ensimmäinen porrashuoneisto on valmistunut, ja asennukset ovat 
sujuneet ongelmitta.

– Kasetit olivat sovitusti työmaalla odottamassa, ja asennus sujui 
hyvin. Yhteen porrashuoneeseen kuluu aikaa noin puolitoista päivää, 
kertoo Miikka Levänen Asennuspalvelu RST Oy:stä.

Leväsellä on Reno Port -kasettien asentamisesta jo aiempaakin 
kokemusta.

– Hämeenlinnassa asensimme kasetteja kahteen kohteeseen, sa-
moin Turussa, jossa toisessa kohteessa saneerattavia asuntoja oli 
peräti 150. Reno Port nopeuttaa työmaa-asennusta huomattavasti, 
Levänen toteaa. Kytkentävalmiilla talotekniikkakaseteilla toteutet-
tujen linjasaneerausten edut on huomattu jo muuallakin kuin ruuh-
ka-Suomessa.

– Hankesuunnittelussa on tällä hetkellä Kuopiossa muutamia mui-
takin kohteita ja Jyväskylässä neuvotellaan yhdestä hankkeesta, jo-
ten kiinnostus on selkeästi kasvamassa. Tähän asti saneerauksia on 
tehty pääasiassa Etelä-Suomessa, mutta eiköhän täällä pohjoisem-
massakin nähdä pian lisää Reno Port -kohteita, arvelee myyntipääl-
likkö Mikko Viiliäinen Uponorilta.

Suunnittelua sujuvoittava ratkaisu
Yksi Reno Port -talotekniikkakasettien eduista on muokattavuus: kä-
situkien kiinnityspisteet ovat valmiina, WC-istuimen korkeutta voi-
daan asennusvaiheessa säätää portaattomasti ja kasettiin on valitta-
vissa lukuisia eri pintamateriaalivaihtoehtoja. Talotekniikkakasetista 
on saatavilla oikea- ja vasenkätinen sekä keskitetty versio, joten se 

on helppo asentaa haluttuun paikkaan kylpyhuoneessa. Kompaktin 
kokoinen, tilaa säästävä kasetti sopii pieniinkin kylpyhuoneisiin. Se 
oli yksi Reno Port -kasettien valintaan vaikuttanut tekijä myös San-
delsintien saneerauksessa.

– Ehdotin ratkaisua hankesuunnitteluvaiheessa taloyhtiölle, joka 
vaihtoehtoja läpikäytyään päätyi talotekniikkakasettiin tilansäästön, 
kustannustehokkaan hinnan ja nopeamman läpimenoajan perus-
teella, kertoo toimitusjohtaja Jorma Kauppinen Insinööritoimisto 
LVI-Planor Oy:stä. Kytkentävalmis talotekniikkakasetti on toimiva 
ratkaisu paitsi tilaajan, myös suunnittelijan kannalta.

– Työmaalle tuotava esivalmistettu elementti helpottaa koko-
naisuutta huomattavasti. Uponorilta sai lisäksi hyvin tukea hanke-
suunnitteluja suunnitteluvaiheessa, ja yhteistyö oli alusta loppuun 
sujuvaa, Kauppinen toteaa.

Kytkentävalmiit elementit
Suuren osan Suomen rakennuskannasta muodostavien, 1960–80-lu-
vuilla valmistuneiden tyyppikerrostalojen massiivinen korjaustarve 
edellyttää yhä laadukkaampia tuotteita ja tehokkaampia työtapoja. 
Lähivuosina linjasaneerauksissa tullaankin yhä enemmän hyödyntä-
mään teollisesti esivalmistetuttuja talotekniikkaelementtejä.

– Läpimenoaikoja on saatava lyhyemmiksi. Kyllä tässä koko ajan 
mennään siihen suuntaan, että työmaalla asennetaan rakentami-
sen sijasta, toteaa Kauppinen. Uponorin Mikko Viiliäinen on samaa 
mieltä.

– Korjausrakentamisen edelleen kasvaessa kiinnostavat ratkaisut, 
jotka säästävät aikaa, sujuvoittavat logistiikkaa ja tuovat suunnitte-
luun joustavuutta. Esivalmistetut talotekniikkaelementit soveltuvat 
erinomaisesti elementtitalojen korjaamiseen, ovat helposti skaalat-
tavissa ja säästävät kustannuksia, Viiliäinen summaa.

Linjasaneeraus sujuvasti esivalmistetuilla

talotekniikkakaseteilla
Kytkentävalmiit Reno Port -talotekniikkakasetit tuovat elementtikerrostalon linjasaneeraukseen 
joustavuutta, nopeutta ja kustannustehokkuutta. Perinteisiin saneerausmenetelmiin verrattuna 
saneerausaikaa voidaan lyhentää jopa puoleen.

Reno Port -talotekniikkakasetti
• Esivalmistettu ratkaisu kerrostalojen linjasaneeraukseen
• Sisältää käyttövesi- ja viemäriputket, seinä-WC:n sekä vesi- 

ja viemäriliitännät pesuallasta varten
• Vuototurvallinen, mahdolliset vuodot havaitaan vesieriste-

tystä tilasta
• Helppo ja nopea asentaa, säästää aikaa työmaalla
• Helppo huoltaa, voidaan avata rakenteita rikkomatta
• Säästää tilaa pienissä kylpyhuoneissa
• Lukuisia eri pintamateriaalivaihtoehtoja

Teksti: Meri Peltola   Kuvat: Timo HartikainenTekniikka

Lisätiedot:
www.uponor.fi
projektipalvelu@uponor.com
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Asunto Oy Sandelsintie 16:n saneeraus alkoi lokakuussa. Talotekniikkakasetti on kevyt ja helppo asentaa yhden tai kahden miehen voimin.

Asunto Oy Sandelsintie 16
Sijainti: Vuorela, Siilinjärvi
Rakennettu: 1969
Kerroksia: 2
Porrashuoneita: 4
Huoneistoja: 22
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Teksti: Katariina Hakala   Kuva: NovartHuoneisto

Asukkaat huomioon remontin yhteydessä
Hallituksen on hyvä huomioida asukkaat jo suunnitteluvaiheessa, 
ennen kuin remontti on alkanut. Remontin suunnitteluvaiheessa 
osakkailta kannattaa kysyä kiinnostusta tehdä putkiremontin yh-
teydessä omia asuntokohtaisia parannuksia. Osakkaan kannattaakin 
jo hyvissä ajoin kertoa kiinnostuksestaan uusia esimerkiksi keittiö. 
Tällöin osakas pystyy itse vaikuttamaan siihen, että keittiön uusimi-
nen on mahdollista toteuttaa putkiremontin aikana. Kun tiedetään 
osakkaan toiveet remontin suhteen, voidaan remontit ennakoida jo 
suunnittelu- ja urakkatarjouspyynnön yhteydessä.

Asuntojen lisäksi osakkaiden kannattaa pohtia yhteisten tilo-
jen remonttitarvetta. Onko esimerkiksi taloyhtiön yhteinen sauna 
remontin tarpeessa vai poistetaanko kenties yhteinen sauna koko-
naan käytöstä?

Keittiöremontin yhdistäminen putkiurakkaan
Putkiremontin yhteydessä keittiökaapit ovat pahasti tiellä ja ne jou-
dutaan monesti irrottamaan. Jos keittiökaapit alkavat olemaan jo 
aikansa eläneet, kannattaa kalusteiden uusimista harkita kokonai-
suudessaan putkiremontin yhteydessä.

Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä asioita, joita uudelta 
keittiöltä haluaa. Pienilläkin muutoksilla voi esimerkiksi parantaa 
asunnon esteettömyyttä. Keittiön ilmettä voi freesata vaikkapa vain 
uudella välitilan materiaalilla, mutta on järkevää harkita myös muiden 
pintojen, kaapistojen ja koneiden uusimista. Keittiöremontin etuja 
ovatkin esimerkiksi parantunut ergonomia, lisääntynyt säilytystila 
ja energiatehokkaammat kodinkoneet.

Keittiökaappien uusiminen ei kuitenkaan yleensä sisälly taloyh-
tiön remonttiin, vaan on osakkaan vastuulla. Osakas hoitaa yleensä 
keittiöremontin omana hankintanaan ja omalla kustannuksella ka-
lustevalmistajan kanssa.

Keittiön toiminnallisuuden parantaminen pienin uudistuksin
Vaikka uudelle keittiölle ei olisi tarvetta, voi toiminnallisuutta pa-
rantaa pienilläkin yksityiskohdilla. Alakaappien muuttaminen laa-
tikostoiksi tuo käytännöllisyyttä keittiöön. Hyllyjen päätyjä voi 
myös muokata siten, että sinne saa säilöön keittiön pienkoneita. 
Jos keittiössä on enemmän tilaa, on saarekkeen lisääminen myös 
vaihtoehto. Pelkästään uudet kodinkoneetkin tuovat jo uutta il-
mettä keittiöön.

Keittokomerosta avaraksi keittiöksi
Osakkaat voivat yleensä tehdä taloyhtiön remontin yhteydessä myös 
omia pienempiä remontteja.

Pääurakoitsijan kanssa on kuitenkin sovittava osakkaan omien 
remonttien tekemisestä. Osakkaan omat remontit eivät saa haitata 
taloyhtiön pääurakkaa. Osakkaalla on lisäksi asunto-osakeyhtiölain 
mukaan velvollisuus ilmoittaa isännöinnille tai hallitukselle tietyistä 
huoneiston muutostöistä.

Esimerkiksi ahdas keittokomero muuntuu tilavammaksi keittiöksi 
seinää siirtämällä. Tämä on mahdollista, jos keittiön vieressä on esi-
merkiksi isohko olo- tai makuuhuone, josta on mahdollista nipistää 
tilaa keittiölle. Keittiön uudelleenjärjestäminen on iso remontti, joka 
osoittautuu yksittäisenä projektina usein liian työlääksi ja kalliiksi. 
Putkiremontissa vesi- ja viemärivedot uusitaan joka tapauksessa, 
jolloin keittiön uudelleenjärjestelykin voi muuttua mahdolliseksi.

Sähköistyksen uudistus
Linjasaneerauksesta kannattaa ottaa kaikki irti ja uusia samalla myös 
taloyhtiön sähköistys. Vanhojen talojen alkuperäinen sähköistys on 
auttamattomasti puutteellista nykypäivän tarpeisiin nähden. Vaikka 
sähköistystä ei uusittaisi jokaiseen asuntoon erikseen, on järkevää 
kuitenkin tehdä varaukset uusille sähkövedoille tulevaisuutta ajatel-
len. Uusittu sähköistys mahdollistaa mm. pistorasia- ja valaisinpaik-
kojen lisäämisen. Käytännössä kaikissa vanhemmissa remontoimat-
tomissa asunnoissa on aivan liian vähän pistorasiapaikkoja esimer-
kiksi nykypäivän keittiötyöskentelyyn, joten sähköistyksen uudistus 
onkin tervetullut lisä ja nostaa myös asunnon arvoa.

10 syytä teettää keittiöremontti putkiremontin yhteydessä
1. Vanha keittiö pitää joka tapauksessa purkaa ainakin osittain.
2. Vanhojen kalusteiden uudelleenasennus ei aina onnistu ehjänä 

ja siistinä.
3. Lähes samalla vaivalla on mahdollista saada kokonaan uudet, ti-

laan sopivat kalusteet.
4. Keittiöihin erikoistuneen ammattilaisen tekemä asennus takaa 

hyvän ja siistin lopputuloksen.
5. Keittiön uusiminen syntyy samalla kertaa putkiremontin kans-

sa, yksillä remonttisotkuilla.
6. Usean osakkaan yhtäaikaisesti tekemä hankinta tulee edullisem-

maksi ja helpommaksi kuin yksittäisen keittiön hankkiminen.
7. Yksi yhteyshenkilö hoitaa keskitetysti kaikki keittiöt yksilöllis-

ten tarpeiden mukaan sovittaen keittiöprojektin putkiremontin 
aikatauluihin.

8. Keittiön käyttömukavuus, toiminnallisuus ja ulkonäkö paranevat.
9. Koko asunnon arvo nousee ja ulkonäkö paranee.
10. Putkiremontista jää mukava muisto, josta on päivittäistä iloa 

vuosiksi eteenpäin.

Täyden palvelun Keittiömaailmasta saat avun
Keittiömaailma on palveleva, kotimainen monimerkkimyymälä. Keit-
tiömaailma on paikka, josta saat suunnitteluapua ja löydät makuasi 
miellyttävät ratkaisut sekä keittiöön että kylpyhuoneeseen. Keittiö-
maailma on kehittänyt palvelumuodon, joka tekee tylsästä putkire-
montista innostavan, uuden keittiön odotuksen. Ammattilaisten ke-
hittämän palvelumuodon ansiosta putkiremontin yhteydessä tehty 
keittiöremontti sujuu jouhevasti ilman erillistä remonttia.

Keittiö tähän päivään 
putkiremontin yhteydessä

Putkiremontti mielletään usein paljon rahaa vieväksi ja vähän näkyvää jälkeä 
tuovaksi hankkeeksi. Putkiremontista aiheutuvasta myllerryksestä kannattaa 
kuitenkin ottaa kaikki irti. Remontin yhteydessä voi saada paljon muutakin 
kuin vain uudet toimivat putket. Samoilla pölyillä putkiremontin yhteydessä 
uudistettu keittiö vähentää tulevien vuosien remontointitarpeita.
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Lue lisää:
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus
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Etikka
Etikka tappaa 99 prosenttia bakteereista, 82 prosenttia homeesta ja yli 
80 prosenttia viruksista. Mikäli haluat lisätä antibakteerista tehokkuut-
ta, voit käyttää etikkaa yhdessä teepuuöljyn tai ruokasoodan kanssa.

Etikka sopii moneen:
• Etikka on erinomainen ikkunoidesi puhdistaja. Ikkunoista tulee 

kirkkaat lisäämällä pesuveden joukkoon tilkan (noin 1 rkl) etik-
kaa ja muutaman tipan käsiastianpesuainetta. Muista tässä yhtey-
dessä käyttää myös sanomalehteä. Sanomalehden sivu kastetaan 
liuokseen ja pyyhitään ikkunaa pyörivällä liikkeellä. Tämän jälkeen 
ikkuna pyyhitään ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle, kunnes pe-
suliuos on haihtunut. Ja kas, ikkunat kiiltävät puhtauttaan.

• Kattiloiden pinttyneet ruokajäämät saa pois keittämällä kattilas-
sa 2 osaa etikkaa ja 1 osa vettä. Lisää ruokalusikallinen suolaa ja 
anna liuoksen olla kattilassa yön yli. Tätä ei kuitenkaan kannata 
tehdä alumiinikattiloiden kanssa.

• Teepannun pinttymät sitä vastoin lähtevät hyvin suolasta ja eti-
kasta tehdyllä tahnalla.
Huomioithan kuitenkin, että etikkaa ei tule käyttää mikrossa tai 

uunissa, ellet halua, että etikan haju valtaa asuntosi. Etikkaa ei myös-
kään koskaan tule sekoittaa valkaisuaineen kanssa. Etikkaa ei tule 
laimentaa kuumaan veteen, ettei se haihdu, menetä tehoaan ja ärsytä 
hengitysteitä. Kaakeli- ja silikonisaumat eivät pidä etikasta, sillä etikka 
syövyttää niitä. Etikka ei myöskään sovi happamuutensa vuoksi ema-
lille. Älä käytä etikkaa tai muuta hapanta ainetta kaakeli- ja silikoni-
saumoihin, sillä ne syöpyvät. Myöskään marmori ei pidä happamasta.

Ruokasooda
Jokaiselle leipojalle tuttu ainesosa on ruokasooda eli natriumvety-
karbonaatti. Sooda on myös siivoojan apuaine ominaisuuksiensa 
ansiosta. Ruokasooda muun muassa valkaisee, puhdistaa ja poistaa 
epätoivottuja hajuja.
• Ruokasoodalla kostutella liinalla saat puhdistettua lavuaarit ja 

kattilat.
• Pinttyneiden teekuppien sisäpuoli puhdistuu hankaamalla ruoka-

soodalla. Muista kuitenkin huuhdella hyvin.
• Termoskannun saat puhtaaksi täyttämällä sen kuumalla vedellä ja 

lisäämällä joukkoon 2 rkl ruokasoodaa. Odota muuta tunti, pese 
kannu ja huuhtele hyvin.

• Hopeat saat jälleen kiiltäväksi ruokasoodan ja lämpimän veden 
avulla.

• Kokeilemisen arvoisia kohteita ovat myös uuni ja mikro. Uunin-
puhdistuksessa käytetään ruokasoodasta, suolasta ja kuumasta 
vedestä tehtyä tahnaa. Kaikkia ainesosia tulee tällöin 2 rkl.

• Mikron hajut voivat poistua laittamalla sinne astian, jossa on 1 
kuppi vettä ja 2 rkl soodaa. Kuumenna hetki ja huomaat tuloksen.

Sokeripalat ja suola
Sokeripaloja ja suolaa löytyy myös varmasti joka kodista. Nekin so-
veltuvat kodin puhtaanapitoon.
• Kostutetulla sokeripalalla voit hangata pohjaan palaneita kattiloi-

ta tai pinttynyttä liettä.
• Ruokasuolalla voit puhdistaa hopeaesineitäsi. Laita tällöin hopeae-

sineet alumiinifoliovuokaan ja kaada vettä niin paljon, että esineet 
peittyvät. Lisää joukkoon kourallinen ruokasuolaa. Odota hetki ja 
huuhtele. Vaihtoehtoisesti voit korvata suolan myös leivinjauheella.

• Punaviinitahrat ovat monesti vaikeita poistettavia. Tuoreen puna-
viinitahran saa pois hieromalla märkään tahraan runsaasti suolaa. 
Myös kivennäisvesi tepsii.

Sitruuna
Sitruunan teho siivouskäytössä perustuu paljolti hedelmän sisältä-
mään orgaaniseen sitruunahappoon.
• Sitruuna sopii erinomaisesti jäteastian puhdistamiseen, sillä sit-

ruuna tehoaa rasvaan, puhdistaa astian ja poistaa epämiellyttäviä 
hajuja. Lohko sitruuna pieniksi paloiksi ja tee niistä jääkuutioita. 
Jääkuutiot laitetaan roska-astian pohjalle. Sulaneet jääkuutiot 
huuhdellaan pois kylmällä vedellä.

• Tummuneiden laattojen puhdistukseen soveltuu sitruunan mehu. 
Halkaise sitruuna puoliksi ja hiero sitruunamehua tummuneeseen 
kohtaan muutaman minuutin ajan. Sitruunamehun voi puristaa 
myös laattaharjaan, jolloin teho on vielä voimakkaampi. Tämän 
jälkeen lattia huuhdellaan puhtaaksi vedellä. Laatan saumat on 
hyvä kostuttaa vedellä ennen kokeilua, jotta ne eivät vaurioidu. Voit 
myös asettaa pyyhkeen puhdistettavan laatan saumojen päälle.

• Sameaksi päässeen lasioven puhdistus onnistuu myös sitruunal-
la. Leikkaa sitruuna puoliksi ja hiero tuoreen sitruunan mehua 
tummuneisiin kohtiin. Käsittelyä voi tehostaa puristamalla sit-
ruunamehua pyyhkeeseen tai ikkunankuivaimen vaihtosieneen ja 
toistamalla käsittelyn. Lasioven pintaa ei tietysti tule naarmuttaa 
puhdistuksen aikana, joten puhdistuksen aikana tulee välttää han-
kaavien välineiden (kuten karhunkielen) käyttöä. Lopuksi lasiovi 
huuhdellaan puhtaaksi vedellä.

• Rasvaisia sormenjälkiä on mahdollista puhdistaa ikkunoista käyt-
tämällä tuoretta sitruunaa. Pyyhi tahra ensin kostealla siivouslii-
nalla poistaaksesi suurimmat liat. Tämän jälkeen tahra käsitellään 
sitruunalla ja annetaan vaikuttaa pari minuuttia, jonka jälkeen ik-
kunat pestään normaalisti.

Kahvi
Kahvinpuruilla pidät jääkaappisi hajuttomana, sillä kahvinpurut pois-
tavat epämiellyttäviä hajuja. Laita jääkaappiisi kahvinpuruja pienessä 
kupissa jääkaapin ylähyllylle. Vaihda purut parin kuukauden välein.

Teksti: Titta Strömberg   Kuvat: Jarno KylmänenOpastus

Ekologiset ja edulliset siivousniksit
– Keittiöstäsi löytyy sopivat aineet  

kodin puhtaanapitoon
Puhdas, kiiltävä ja hajuton koti on ihana asia. Tällaisesta lopputuloksesta ei 
kuitenkaan voida nauttia ilman kodin jatkuvaa puhtaanapitoa. Kemikaalien 
käyttö puhdistuksessa saattaa kuitenkin huolettaa. Mutta ei hätää. Tiedäthän, 
että voit pitää kotisi siistinä myös ympäristöystävällisesti ja luultavasti tarvit-
tavat aineetkin löytyvät jo valmiiksi keittiöstäsi.
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Monet ruoka-aineet soveltuvat myös kodin siivoamiseen.

Etikka sopii erinomaisesti ikkunoiden 
puhdistukseen.

Ikkunoiden pesuveden teet 
lisäämällä tilkan etikkaa 
pesuveteen.

Kahvinpuruilla pidät jääkaappisi 
hajuttomana.
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Kodin sisäilman laadulla on merkittävä vaikutus ihmisten hy-
vinvointiin. Sen vaikutus korostuu talvisin, kun sisällä vietetyn 
ajan määrä kasvaa. Terveysilman kyselyn mukaan suomalaiset 

viettävät talviaikaan keskimäärin 14 tuntia päivässä kotona arkisin. 
Toisaalta joka viides vastaaja kertoo oleskelevansa yli 20 tuntia päi-
vässä kotona. Naiset viettävät kotona miehiä enemmän aikaa. Pisim-
pään kotona viihtyvät yli 65-vuotiaat.

Tyytymättömimpiä kotinsa sisäilmaan ovat nuoret aikuiset. He 
myös kokevat saavansa eniten oireita huonosta sisäilmasta. Vähiten 
valitettavaa kotinsa ilmanvaihdosta löytävät yli 65-vuotiaat, jotka 
myös raportoivat vähiten sisäilmasta johtuvia terveysoireita. Erot 
muiden ikäryhmien vastauksiin ovat molemmissa päissä selviä ja sys-
temaattisia. Kun keskimäärin 60 prosenttia kaikista vastaajista arvioi 
kotinsa sisäilman hyväksi ja ilmanvaihdon riittäväksi, 25–34-vuoti-
aista vain 47 prosenttia on samaa mieltä. Yli 65-vuotiaista puoles-
taan 73 prosenttia on täysin tyytyväisiä kotinsa sisäilmaan. Samoihin 
tyytyväisyyslukemiin yltävät omakotiasujat, jotka pystyvät vaikut-
tamaan kotinsa ilmanvaihtoon muita asumismuotoja helpommin.

Kolmannes kaikista vastaajista arvioi kotinsa sisäilman kohtalai-
seksi: ikkunaa täytyy välillä avata hapen takia, koska ilmanvaihto ei 
riitä pitämään ilmaa raikkaana. Huonoksi sisäilman arvioi viisi pro-
senttia vastaajista. Toiset viisi prosenttia kärsii liian tehokkaasta 
poistoilmanvaihdosta, joka aiheuttaa esimerkiksi vetoa.

– Vaikka monet ovat huolissaan kotinsa sisäilman laadusta, il-
manvaihdon toimintaa kohtaan osoitetaan vain vähän mielenkiin-
toa. Kyselyn vastaajista pari prosenttia kertoi, että heidän kotonaan 
on todettu jokin vakava sisäilmaongelma kuten home, radon tai kos-
teusvaurio. Muissa tapauksissa huonon sisäilman syyt ovat arkiset: 
ilmanvaihto on joko riittämätön tai puuttuu kokonaan. Nämä ongel-
mat voitaisiin korjata laittamalla kodin ilmanvaihto kuntoon, huo-
mauttaa Terveysilman toimitusjohtaja Peter Schlauf.

Talvituulettaja asuu harvemmin omakotitalossa
Kesällä moni tuulettaa asuntoa viilennyksen vuoksi, mutta talvella 
tuulettaminen kertoo huonosta ilmanvaihdosta. Kyselyn vastaajis-
ta seitsemän prosenttia kertoo pitävänsä talvellakin jotain ikkunaa 
lähes aina raollaan. Lisäksi joka kymmenes kertoo tuulettavansa ko-
tonaan useita kertoja päivässä. Alle 25-vuotiaiden ryhmässä aktiivi-
tuulettajia on kaksinkertainen määrä: 14 prosenttia pitää ikkunaa 
lähes jatkuvasti raollaan.

– Jos kodin ilmanvaihto toimii kunnolla, ikkunan avaamiseen 
ei pitäisi tulla tarvetta kuin satunnaisesti, vaikka kun ruoanlaiton 
yhteydessä tulee käryä. Kodin ilmanvaihto kannattaa tarkistuttaa, 
jos kokee tarpeelliseksi pitää ikkunaa raollaan talvellakin, Schlauf 
summaa.

Hövelimmin talvella tuulettamiseen suhtautuvat kerrostalossa 
asuvat, joille lämmityskulut sisältyvät vastikkeisiin. Tiukimmin tal-
vituuletusta välttelevät omakotiasujat, jotka näkevät sen vaikutukset 
nopeasti lämmityslaskussaan. Rivi- ja paritaloasujien suhtautuminen 
on lähempänä kerrostaloasujien toimintamallia.

Raoista vuotava ilma ei kuulu ilmanvaihtoon
Suurin osa suomalaisista asuu asunnoissa, joissa on joko koneellinen 
poistoilma tai painovoimainen ilmanvaihto, jossa tuloilma- ja poistoil-
ma liikkuvat venttiileistä ilman koneita. 2000-luvulla rakennetuissa 
taloissa on yleensä täysin koneellinen ilmanvaihto.

Neljäsosa naisista valitsi vastausvaihtoehdon ”ei aavistustakaan”, 
kun kyselyssä kysyttiin minkälainen ilmanvaihtojärjestelmä kotonasi 
on. Miehistä vain 11 prosenttia ei pystynyt nimeämään kotinsa ilman-
vaihtojärjestelmää. Eniten ymmällään aiheesta ovat 18–24-vuotiaat 
vastaajat. Heistä kolmannes ei tiedä millainen ilmanvaihto heidän 
kotonaan on. Parhaiten kotinsa ilmanvaihdon tuntevat omakotiasu-
jat ja yli 55-vuotiaat.

Kysely:  
Suomessa on miljoona kotia ilman raitisilmaventtiilejä

Talvituulettaminen on 
selvä merkki huonosta 
ilmanvaihdosta
Talviaikaan suomalaiset viettävät suurimman osan päivästä sisätiloissa. Terveysilma teetti lokakuussa 
kyselyn, jossa selvitettiin, mitä mieltä suomalaiset ovat kotinsa sisäilmasta. Kyselyyn vastasi 1000  
iältään 18–86-vuotiasta. Tyytymättömimpiä ovat nuorimmat vastaajat, jotka kokevat saavansa eniten 
oireita huonon sisäilman takia. Toista ääripäätä edustavat eläkeikäiset, jotka viettävät eniten aikaa  
kotonaan. Talvituulettajien suuri määrä kertoo monien asuntojen riittämättömästä ilmanvaihdosta.  
Yllättävän moni kertoo pitävänsä ikkunaa lähes aina raollaan, myös talvella. Vain omakotiasujat, jotka 
tuntevat lämmityskulujen kasvun heti kukkarossaan, välttelevät talvella tuulettamista. Tulokset vah-
vistavat Terveysilman arvion, että joka kolmannesta asunnosta eli noin miljoonasta suomalaiskodista 
puuttuvat kokonaan raitista ilmaa sisälle tuovat ilmanvaihtoventtiilit.

Teksti: Heini Kantala  Kuva: Rakentaja.fiHuoneisto
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– Ilmanvaihdosta puhuttaessa hyvä testikysymys on: tiedätkö, 
mistä makuuhuoneeseesi tulee raitista ilmaa. Vastauksesta voi pää-
tellä onko asunnosta toimiva, riittävä ilmanvaihto. Jos makuuhuo-
neesta ei löydy raitisilmaventtiilejä joko seinästä, ikkunankarmista 
tai puisesta tuuletusluukusta, venttiilit puuttuvat kokonaan, Schlauf 
havainnollistaa.

Suomessa on arviolta miljoona asuntoa, josta raitisilmaventtiilit 
puuttuvat kokonaan.  Viidennes kyselyn vastaajista kertoo avaavan-
sa ikkunan saadakseen raitista ilmaa, sillä makuuhuoneessa ei ole 
minkäänlaisia venttiilejä. Lisäksi lähes joka kymmenes kertoo, että 
raitista ilmaa tulee venttiilien sijaan ikkunan, seinän ja lattian raois-
ta. Omakotiasujista 14 prosenttia paljastaa, että makuuhuoneeseen 
tulee raitista ilmaa vain rakenteiden raoista.

– Talon rakenteiden raosta vuotava ilma ei ole puhdasta korvau-
silmaa. Se voi tuoda sisäilmaan haitallisia aineita rakennusmateriaa-
leista varsinkin, jos niissä on vaurioita. On erityisen huolestuttavaa, 
että tämäkin vaihtoehto mielletään ilmanvaihdoksi, Schlauf muistut-
taa. – Törmäämme tähän ajatusmalliin myös rakennusalan messuilla 
ihmisten kanssa puhuessa.

Nuorilla eniten oireita huonosta sisäilmasta
Tunkkaisuus, veto ja liian kuiva ilma mainitaan yleisimpinä sisäil-
maongelmina, joita kyselyn vastaajat ovat havainneet kotonaan. 
Puolet vastaajista kertoo huomaavansa näitä joko jatkuvasti tai 
välillä.

Kyselyn nuorimmat vastaajat arvioivat huomattavasti muita 
useammin saavansa sisäilmasta oireita kotonaan. Joka kymmenes 
18–34-vuotias kokee saavansa oireita jatkuvasti. Puolet 18–24-vuo-
tiaista ja 40 prosenttia 25–34-vuotiaista kokee saavansa oireita vä-
lillä. Muissa ikäryhmissä vain 1–2 prosenttia kokee saavansa oirei-
ta jatkuvasti ja välillä oireilevien määrä laskee tasaisesti iän myötä. 

Nuoret vastaajat arvioivat myös muita ikäryhmiä useammin, että 
joku heidän asuinkumppaneistaan on saanut kotona oireita huo-
nosta sisäilmasta. 25–34-vuotiaat kertovat eniten lastensa ja puoli-
sonsa saamista oireista.

Yleisimmiksi huonon sisäilman aiheuttamiksi oireiksi nousevat 
kyselyssä nenän tukkoisuus tai vuoto, väsymys sekä limakalvojen ja 
kurkun kuivuus. Naiset raportoivat miehiä useammin silmien ärsy-
tyksestä. Yksittäisten oireiden yleisyyttä kysyttäessä 18–24-vuotiai-
den vastaukset erottuvat selvästi muista. Jatkuvasti oireita saavien 
määrät ovat kaikkien oireiden kohdalla kaksin- ja kolminkertaisia 
muihin ikäryhmiin nähden. Mitä vanhempia vastaajat ovat, sitä vä-
hemmän he kokevat saavansa oireita huonon sisäilman vuoksi.

– Huonosta sisäilmasta ja sen aiheuttamista oireista on puhut-
tu julkisuudessa pitkään. Kun tietoisuus aiheesta on lisääntynyt, 
oireita myös havaitaan herkemmin. Terveystietoiset nuoret vetä-
vät muita ikäryhmiä useammin johtopäätöksen, että sisäilmalla 
on osuutta asiaan. Sisäilman laatuun voi vaikuttaa käytännössä 
ilmanvaihtoa parantamalla. Se ei ole edes kallista, toisin kuin luul-
laan, Schlauf toteaa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
www.terveysilma.fi sekä terveysilma@terveysilma.fi
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Teksti: Elina Primetta   Kuvat: SK Tuote OyTekniikka

Kiinnostuitko? Lue lisää
http://www.vilpe.com/fi/ratkaisut/eco-ideal.html
Ota yhteyttä paikalliseen rakennustarvike- tai LVI-liikkeeseen.  
Lista jälleenmyyjistä löytyy kotisivuiltamme www.vilpe.com  
(yhteystiedot › jälleenmyynti)

Onneksi aina ei tarvita hintavia ja suuritöisesti asennettavia 
ilmanvaihtolaitteistoja ylläpitämään puhdasta sisäilmaa. 
Asuntoihin, joissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, aulatiloi-

hin, autotalleihin, kylpytiloihin, pesutupiin yms. kosteisiin tiloihin 
on mahdollista rakentaa ilmanvaihtojärjestelmä myös helposti ja 
edullisesti.

Johdottomat tunnistimet valvovat ilman laatua
Kaikkein helpoiten varmistat aina raikkaan sisäilman siten, että an-
nat johdottomien tunnistimien valvoa sisätilojen kosteus- ja hiili-
dioksidipitoisuuksia ja säätää katolla olevaa huippuimuria itsestään 
tarpeen mukaan. Huippuimuri vie kostean ja tunkkaisen ilman ulos 
ja puhdasta ilmaa tulee tilalle ulkoilmaventtiilien kautta. Kannattaa 
vielä varmistaa, että ilma pääsee sisätiloissa kulkemaan esteettä, 
esim. poistamalla kynnykset sisäovien alta. Tällainen langaton il-
manvaihdon ohjausjärjestelmä voidaan asentaa helposti ja nopeasti 
rakennuksen olemassa oleviin rakenteisiin ilman suuria remontteja.

Huippuimuri säätyy automaattisesti ja säästää energiaa
Kun huippuimuri säätyy automaattisesti, sitä ei tarvitse erikseen 
muistaa laittaa päälle ja pois. Säästät energiaa, kun ilmanvaihto ei ole 

Aina raikas sisäilma

Onko kylpyhuoneessa liian kostea ilma suihkun jälkeen? Tuntuuko ilma 
tunkkaiselta, kun avaat kotioven? Eikö ilmanvaihdon teho riitä kesäisin? 
Miten varmistat raikkaan sisäilman helpoiten?

päällä turhaan eivätkä sisätilat pääse jäähtymään liikaa. Automaatti-
sesti säätyvä ohjausjärjestelmä maksaa itsensä takaisin muutamassa 
vuodessa, koska se on edullinen hankkia ja säästää jopa 75 % sähköä 
muihin ilmanvaihtojärjestelmiin verrattuna.

Puhdas sisäilma ja terveet rakenteet helposti ja edullisesti
Kosteuden ja epäpuhtauksien kertyminen sisäilmaan ja rakenteisiin 
lisää mikrobien ja homesienien kasvua. Nämä voivat olla tervey delle 
haitallisia ja heikentävät rakenteiden kuntoa. Kostea ja tunkkainen 
ilma täytyy saada poistettua rakennuksesta hallitusti kaikilla säillä. Se 
onnistuu helpoiten ja edullisimmin automaattisella ja langattomalla 
ilmanvaihdon ohjausjärjestelmällä. Kysy VILPE® ECo Ideal Wireless 
-järjestelmästä lisää lähimmästä rautakaupasta.
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: KiiltoHuoneisto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Samalla tavalla voidaan tiivistää erilaisten ovi- ja ikkunakarmien 
sekä runkorakenteiden välit. Tiivistyksessä käytetään Kiilto Ke-
raSafe Saumanauhaa tai Kiilto Butyylinauhaa.

Ilmavuodot 
  syytä selvittää ja korjata ajoissa
Rakenteiden liitos- ja saumakohdista saattaa joskus löytyä rakoja tai halkeamia. Syyt voivat 
johtua esimerkiksi perustusten alapuolisen maa-aineksen painumisesta, rakennusosien siir-
tymisestä tai rakennusaikaisesta asennusvirheestä. Näiden seurauksena syntyvät ilmavuodot 
aiheuttavat rakennukseen lämpövuotoja, ongelmia sisäilmaan sekä riskin radonkaasun hai-
toista kiinteistön sijainnista riippuen. Jotta vuotokohdat tulevat asianmukaisesti korjattua, 
on asennuksessa käytettävä vain tähän tarkoitukseen soveltuvia tuotteita.

Lisätietoa:
Kiillon tuoteneuvonta puh. 0207 710 200, 
kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com
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Ilmanvaihdon parantamiseen erikoistunut Eskon Oy on laajenta-
nut palvelutarjontaansa ja tekee nyt myös haitta-aineiden kapse-
lointeja. Haitta-aineiden kapseloinnilla estetään rajallisella alueel-

la esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien haitta-aineiden, kuten ra-
donin, erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden 
pääsy rakenteista asunnon sisäilmaan. Kapseloinnilla ei siis poisteta 
haitta-aineita rakennuksesta, mutta menetelmällä estetään haitallis-
ten aineiden pääsy sisäilmaan, jolloin asumismukavuus ja sisäilman 
laatu kohteessa paranevat. Menetelmä sopii rakennuksiin, joiden ul-
kovaipassa on kosteusvaurioituneita materiaaleja.

Epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan estetään
Kapseloinnilla tiivistetään ilmavuodot niin, että kosteusvaurioitu-
neiden materiaalien aiheuttamien epäpuhtauksien sisäilmaan kul-
keutuminen estyy. Ilmavuotojen tiivistyskorjausta voidaan käyttää 
esimerkiksi silloin, kun rakennuksen ryömintätilassa on kosteusvau-
rioituneita materiaaleja, joista alapohjassa olevien aukkojen kautta 
kulkeutuu epäpuhtauksia sisätiloihin. Tiivistyskorjauksessa epäpuh-
tauksien 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, sil-
lä tiiveyden tulee toteutua kokonaisuutena. Vain joidenkin kohtien 
tiivistäminen tehostaa jäljelle jääneiden vuotoreittien toimintaa, 
jolloin sisäilmaan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia jopa lähtötilan-
netta 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.

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.

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

Teksti: Jenni Ekkala   Kuvat: Eskon OyTekniikka
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Vinkki 1: Muistilista hallittuun päätöksentekoon ja toteutukseen
Kiinteistöliitto on tehnyt oppaan ”Poistoilman lämmöntalteenotto 
lämpöpumppujärjestelmällä kerrostaloissa (PILP)” kerrostalon läm-
mön talteenoton hankinnasta. Opas on helppo ja selkeä muistilista 
taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän käyttöön. Vaikka pääpaino on 
lämmön talteenottoprojektissa, voi opasta käyttää myös muissa ta-
loteknisissä uudistustöissä.

Vinkki 2: Rehellisyys omasta ehtimisestä ja osaamisesta
Vain harvalla meistä on lämmityksen ja ilmanvaihdon teknologia 
niin hyvin hallussamme, että voimme ostaa suoraan muutosprojek-
tin urakoitsijalta. Alustavia järkevyystarkasteluja voi pyytää, ja kan-
nattaakin, niin urakoitsijoilta kuin laitetoimittajiltakin. Esimerkiksi 
NIBE antaa alustavan järkevyysarvion muutaman perustiedon avul-
la, luotettavasti ilman teknologian mahdollisuuksien suurentelua.

Lämmön talteenoton soveltuvuustarkastelut kannattaa sovittaa 
taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitteluun. Talteenoton projektissa 
voi monia hankintoja yhdistää linjasaneeraukseen, vaikka niitä ei sa-
manaikaisesti toteutettaisikaan. Ja mikäli pitkän tähtäimen suunni-
telma, strategia, puuttuu, on nyt hyvä aika lähteä sitä rakentamaan. 
Se on hallituksen vastuulla.

Useiden kymmenien tuhansien eurojen lämmön talteenottopro-
jektia ei ole syytä lähteä toteuttamaan pelkkien alustavien tarkas-
telujen pohjalta. Niiden tulkitseminen vaatii aika lailla osaamista.

Vinkki 3: Hankitaan suunnittelija taloyhtiön puolelle
Taloyhtiön on syytä aloittaa yhteistyö suunnittelijan kanssa, jolla 
on kokemusta lämpöpumpuista ja kykyä keskustella hallituksen ja 
mielellään myös osakkaiden kanssa niin tekniikasta kuin taloudes-
ta. Hän on riippumaton niin laitetoimittajista, urakoitsijoista kuin 
energiantoimittajistakin, vaikka omaakin hyvät keskusteluyhteydet 
kaikkiin näistä.

Ensimmäiseksi suunnittelijalta kannattaa ostaa tarveselvitysten 
yhteenveto; kannattaako projektia todella aloittaa. Turhia kustannuk-
sia vältetään, kun suunnittelua ei tehdä taloyhtiössä, joissa lämmön 
talteenotto ei kannata - niitäkin on. Kun mahdollisuus kannattavaan 
lämmitysjärjestelmän muutokseen on todettu, ostetaan hankesuun-
nittelu ja sovitaan projektin ja käyttöönoton valvonnasta.

Maksaako paljon? Maksaa, muttei paljon. Etenkin, kun otetaan 
huomioon lämmitysprojektin kokonaismerkitys taloyhtiön osakkai-
den mukavuudelle ja taloudelle.

Viisi vinkkiä 
järkevän lämmön  

talteenoton hankintaan

Poistoilman lämmön talteenotto on monelle taloyhtiölle kannattava han-
kinta, jolla lämmityskuluja voi pienentää jopa 40 %. Lämmitysjärjestelmän 
muuttamisessa on kuitenkin mutkiakin matkassa, minkä vuoksi olemme  
keränneet viisi vinkkiä laadukkaan projektin läpiviennin helpottamiseksi.

Vinkki 4: Tiedottamiseen pitää panostaa ja varata aikaa
Hallituksen pitää pystyä tekemään selkeä ja riittävän kattava esitys 
lämmitystavan muutoksesta taloyhtiön yhtiökokoukselle. Vastuu, 
jota ei voi jättää pelkästään isännöitsijälle ja mukaan otetulle suun-
nittelijalle, vaikka molemmat ovat mukana suosituksen luonnissa. 
Osakkaita luonnostaan kiinnostaa muutoksen vaikutukset omaan 
elämiseen ja talouteen. Tässä tyypillisesti esille tulevia kysymyksiä 
ja edellytyksiä projektille, miten laadukkaalla toteutuksella saadaan 
ratkaisu:
• Nouseeko yhtiövastike? – Hyvin toteutetuissa projekteissa läm-

mitysenergian säästöt kattavat projektin lainan kulut.
• Joudunko ottamaan lainaa, vaikka minulla ei ole siihen varaa? –

Useimmiten taloyhtiö saa pankkilainaa projektin toteuttamiseen.
• Riittäkö lämpö? – Useimmiten kaukolämpö jätetään päälämmitys-

järjestelmäksi tai lämmön talteenoton lisäksi tehdään maalämpö-
järjestelmä, joten lämmöstä ei tule pulaa.

• Aiheuttaako vetoa? – Hyvin tehdyssä projektissa varmistetaan tu-
loilman hallittu saatavuus.

Vinkki 5: Painopiste laadussa, hinta on vain yksi osa  
päätöksenteossa
Laatu syntyy kokonaisuudesta. Valitettavasti tosielämässä vain har-
voin päästään sellaiseen dream team -ratkaisuun, jossa kaikki lenkit 
ovat samalla huipputasolla. Lämmön talteenottototeutuksessa tär-
keimpiä laadun tekijöitä ovat:
• Suunnittelija, joka pystyy arvioimaan eri urakoitsijoiden tarjouk-

sista myös odotettavan laatutason ja jolle asetetuista muista odo-
tuksista on yllä kerrottu.

• Urakoitsija, joka on kokenut lämpöpumppujärjestelmien toteut-
taja ja jolla on laitetoimittajan antama koulutus.

• Laitetoimittaja, jolla on vahva näyttö laitteista ja järjestelmistä ja 
joka on panostanut koulutukseen ja tekniseen tukeen.
Laatu ei ole monimutkainen, yliteknologinen ja vaativaa hallin-

taa edellyttävä järjestelmä. Laatua on taloyhtiön tarpeisiin sovitettu, 
usein mahdollisimman pelkistetty järjestelmä, kunhan sen helppo lii-
tettävyys automaatiojärjestelmin on varmistettu. Tulevaisuuden in-
ternet-of-things -liitettävyyttä ei kannata missään nimessä unohtaa.

Esimerkki käyttäjätarpeeseen sovitetusta lämmön talteenottojär-
jestelmästä on NIBE reHeat. Se on suunniteltu etenkin pieniin kerros-
taloihin, joissa porraskuiluja on yhdestä kolmeen ja kerroksia on kol-
me tai enemmän. NIBE toi järjestelmän markkinoille kesällä 2017 ja 
jo nyt ovat ensimmäiset järjestelmät asennuksessa ja käyttöönotossa.
 
Kirjoittaja Juha Tikka on NIBEn tuoteryhmäpäällikkö ja siviilissä rivitaloyhtiössä halli-
tuksen puheenjohtajana.

Teksti: Juha Tikka   Kuvat: NibeTekniikka

Lisätietoja:
NIBE reHeat järjestelmästä saat helposti tietoa ottamalla yhteyttä 
sähköpostilla info@nibe.fi. Samasta osoitteesta voit myös pyytää 
lämmön talteenoton soveltuvuuden kartoitusta.
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Lisätietoja
Marko Hjelt
teknisten eristeiden avainasiakaspäällikkö
marko.hjelt@saint-gobain.com
www.isover.fi

Putkiremontit kuuluvat julkisivukorjausten ohella taloyhtiöiden 
kalleimpiin hankkeisiin. Huolella suunniteltu toteutus tuottaa 
tuloksen, jota ei tarvitse ryhtyä samalla vuosikymmenellä paik-

kailemaan. Putkiremonteissa oikealla eristyksellä säästetään energi-
aa sekä pidennetään putkistojen elinkaarta. Oikealla eristyksellä on 
suuri taloudellinen merkitys.

– Taloteknisten putkistojen elinkaareksi arvioidaan 25–30 vuot-
ta. Elinkaaren pituuteen voidaan vaikuttaa kuitenkin suunnitteluvai-
heessa valitsemalla virtaaman mukaan oikeat putkikoot kohteeseen 
sekä parhaat mahdolliset ja kestävät materiaalit. Toki elinkaareen vai-
kuttaa myös asennuksen laatu, painottaa ISOVER Teknisten eristei-
den avainasiakaspäällikkö Marko Hjelt Saint-Gobain Finland Oy:stä.

Putkistoeristeiden tehtävänä on äänieristyksen lisäksi estää mah-
dollinen kondensoituminen ja lämpöhäviöt. Mitä enemmän energias-
ta maksetaan ja mitä energiatehokkaampia rakennuksista halutaan, 
sitä tärkeämpää on, että putkistojen lämpöhäviöt saadaan estettyä 
mahdollisimman tehokkaasti.

Milloin putket kannattaa eristää?
Marko Hjelt kertoo kuulevansa ihmettelyä, kannattaako niitä put-
kia eristää, kun se lämpö joka tapauksessa kuitenkin jää talon sisälle. 
Kysymys on samantapaisesta ajatusharhasta, jota esiintyi hehkulam-
puista luovuttaessa. Vielä muutama vuosi sitten moni ajatteli, ettei 
haittaa, vaikka lamppu hohkaa lämpöä samalla kuin se valaisee. Sa-
maa asuntoahan se lämmittää. Hehkulampulla lämmittäminen ei 
vain ole kovin tehokas tapa käyttää sähköä.

– Niin remontoitavan kerrostalon kuin uudiskohteenkin putket 
kulkevat usein käytävissä tai kuiluissa. Kuiluissa ja käytävissä kulke-

Teksti: Dakota Lavento   Kuvat: Saint-Gobain Finland Oy/ISOVER ja Rakentaja.fi

Putkistojen lämpöhäviöt minimiin 

– putkieristeellä  
on väliä

Tiesitkö, että putkiremonttien oikeat eristysvalinnat säästävät 
energiaa ja pidentävät putkistojen elinkaarta?

vien putkien lämmönluovutuspinnat ovat todella suuret. Jos putkia 
ei ole eristetty ollenkaan tai eristyksen laatu on huononpuoleinen, 
on käytävässä kuuma. Kuilu toimii eräänlaisena patterina. Kun asun-
tojen ulko-ovet ovat kiinni käytävän suuntaan, lämpö voi karata ulos 
aina ulko-ovea avattaessa, Marko Hjelt selittää.

– Käytävän ja pihan lämmittäminen ei todellakaan kannata!
Käyttöveden lämmitykseen käytettävän energian määrällä on 

myös melkoinen merkitys. –Käyttöveden vasteaika – siis milloin ha-
nasta alkaa tulla lämmintä vettä – riippuu paitsi valitusta tekniikasta, 
myös eristeiden ja niiden asennuksen laadusta. Sama koskee tietysti 
myös kylmää vettä. Hyvin eristetyssä putkistossa kylmä käyttövesi 
ei pääse lämpenemään niin nopeasti.

– Energianhinnan nousulle emme taloyhtiöissä paljoakaan voi vai-
kuttaa, mutta energiankulutukseen voimme, Marko Hjelt muistuttaa.

Oikeat eristeet oikeaan paikkaan – pysty- vai vaakakuituiset 
putkikourueristeet?
Mikä tahansa eriste ei kuitenkaan toimi parhaalla mahdollisella taval-
la putkistoja eristettäessäkään. Markkinoilla on monenlaisia putkie-
ristyskouruja, joiden eristyskyvyssä ja asennustekniikassa on eroja. 
Myös erityisesti näkyviin jäävien eristysten ulkonäköön kannattaa 
myös kiinnittää huomiota.

– Markkinoilla olevista putkikourueristeistä kevyet ja taipuisat 
putkikourut ovat ns. pystykuituisia ja ns. kovat kourut vaakakuituisia.

– Vaakakuituisten putkikourujen lämmöneristyskyky on useita 
milliwatteja pystykuituisia putkikourujen lämmöneristyskykyä pa-
rempi. Ne ovat myös turvallisempia asentaa.

Pystykuituisten putkikourujen asennustapa saattaa aiheuttaa 
putkistojen kulmissa aukeamista ja siten suuria lämpöhäviöitä sekä 
kondensoitumista. Sitä on kuitenkin vaikea asennustilanteessa huo-
mata, koska kourut ovat alumiinipintaisia.

Marko Hjelt painottaa, että uudet TTRyl asennusohjeet valmistu-
vat loppuvuonna 2018. Tämän vuoden aikana uudistuvissa LVI-oh-
jekorteissa on vaatimuksia tiukennettu ja korostettu vaatimusten 
mukaisten mm. putkikourujen käyttöä.

   Putkikourujen laatuvaatimukset
Suomessa putkikouruilta edellytettävät laatuvaatimukset löy-
tyvät rakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista (TTRyl 2002). 
Putkikourujen vaatimukset kerrotaan lvi-korteissa, joihin vii-
tataan rakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa. Lvi-korteissa 
mm. kerrotaan kourujen lämmöneristysvaatimukset eri keski-
lämpötiloissa sekä sarjapaksuudet. Putkikouruilla on myös oltava 
CE-merkki sekä suoritustasoilmoitus (DoP), joka kertoo mm. tuot-
teiden lämmöneristyskyvyn eri keskilämpötiloissa. – Kun näitä 
dokumentteja (Lvi-korttia 50-10344 ja valmistajan ilmoittamaa 
DoP) verrataan lämmöneristävyyden osalta keskenään päästään 
varmasti oikeisiin ratkaisuihin, Marko Hjelt lupaa.

Tekniikka
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Teksti: Suvi Moisio   Kuvat: IVTTekniikka

Maalämpöjärjestelmän mitoitus kohteen mukaan
Lämmitysjärjestelmän muutostyöt alkavat kiinteistön tarpeen arvi-
oinnilla. Ensimmäisessä vaiheessa mitoitetaan teho eli kartoitetaan 
millaisen pumpun rakennus tarvitsee. Tämän jälkeen mitoitetaan sii-
hen sopiva kaivo. – Niin isoa kiinteistöä ei ole, etteikö maalämmön 
teho riittäisi. Mutta mitoituksen täytyy olla riittävä ja käytettyjen 
pumppujen laadukkaita kertoo IVT Center Turku Oy:n perustaja Ve-
li-Matti Rautanen. – Alle 300 neliömetrin suuruiset kiinteistöt pär-
jäävät tavallisesti yhdellä kaivolla. Neliöiden lisääntyessä kaivojen 
määrä lisääntyy. Vaihtelua on myös kaivojen syvyyksissä. Karkeasti 
tiivistettynä 100 metriä on minimi ja 400 metriä maksimi. Varsinai-
nen lämpökaivo on halkaisijaltaan tyypillisesti noin 115 millimetriä 
Rautanen selvittää.

Vuosikustannukset laskivat selvästi
Kaarinan Piikkiössä sijaitseva As Oy Piikkiönketo on nelikerroksi-
nen, 29 huoneiston kerrostaloyhtiö. Vuonna 1981 rakennettu kiin-
teistö lämpeni aiemmin öljyllä ja sähköllä, jolloin vuosikustannuk-
set nousivat yli 30 000 euroon. – Ekologinen maalämpöjärjestelmä 
yhdistettynä kustannustehokkaaseen lämmön talteenottoon laski-
vat vuosikustannukset 8600 euroon, Veli-Matti Rautanen laskee. 
Takaisinmaksuajaksi järjestelmälle muodostuu kuusi vuotta. – Tar-
jouksemme hyväksyttiin sekä edullisuuden että myös kattavuuten-
sa ansiosta. Kun kaikki tarpeellinen toimitetaan yhdestä paikasta, 
prosessi pysyy tilaajan kannalta yksinkertaisena ja helposti hallin-
noitavana. – Maalämpöjärjestelmiin perehtyneitä valvojia ei välttä-
mättä ole helppo löytää, joten vähennämme asiakkaan vaivannäköä 
suosittelemalla alan ammattilaista. 

Huoleton tapa siirtyä maalämpöön
Maalämpöön siirtymistä jarruttaa monen kiinteistön kohdalla pro-
jektin korkeat investointikulut. Taloyhtiöllä voi olla jo rasitteena 
suuria kertainvestointeja, esimerkiksi linjasaneeraus tai julkisivu-
remontti. Tällaisissa tilanteissa taloyhtiön taloudellinen tilanne ei 

välttämättä taivu kustantamaan kertaluontoisesti lämmitysjärjes-
telmän vaihtoa, vaikka se toisikin merkittävää säästöä pidemmäl-
lä aikavälillä.

St1 Lähienergia tarjoaa ratkaisuna tilanteeseen kahta hinnoit-
telutavaltaan erilaista palvelumallia sen mukaan, kuinka nopeas-
ti investointikulut halutaan kattaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 
eli St1 Lähilämpö-palvelussa sopimus tehdään elinkaarimallilla, 
mikä tarkoittaa käytännössä kiinteää kuukausimaksua järjestel-
män käytöstä.

Maalämpöä ilman isoa kertainvestointia
– St1:n investoima lämpölaitos tuottaa tietyn verran säästöä asiak-
kaan aiempaan lämmitysjärjestelmään verrattuna ja näillä säästöillä 
katetaan laitteiston investointi- ja ylläpitokulut sekä korot, selventää 
St1 Lähienergia Oy:n toimitusjohtaja Kristian Savela. – Asiakkaalla 
on saattanut olla aiemmin esimerkiksi kaukolämpösopimus, jossa 
energiasta on maksettu vaikkapa 80 €/MWh. Me laskemme hänelle 
uuden tarjouksen ja myymme maalämmöllä tuotettua energiaa esi-
merkiksi 70 €/MWh, jolloin asiakas saavuttaa 10 euron säästön il-
man omaa investointia. Koska kyseisen mallin hinnoittelu perustuu 
megawattitunteihin, on asiakkaalla alusta alkaen tiedossaan vain yksi 
hinta, Savela kertoo.

Vanhan lämmitysjärjestelmän uusimiselle on hyvät perusteet; nykyaikainen 
maalämpö on öljylämmitystä taloudellisempaa sekä ympäristöystävällisempää. 
Lämpöpumppu tuottaa jopa neljä kertaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa. 
Siitä on hyötyä myös paikalliselle ympäristölle, sillä lämpöpumput eivät tuota 
ns. suoria päästöjä, kuten nokea tai savua.

Vaivaton tie 

edulliseen energiaan

Lämmitystavan muuttaminen maalämpöön
Maalämpö soveltuu hyvin suurien asuinrakennusten lämmön-
lähteeksi. Järjestelmän käytössä kiinteistön koko ei aiheuta 
rajoitteita, sillä isoissa kohteissa kytketään tarvittava määrä 
maalämpöpumppuja rinnakkain. Viime vuosina maalämpö on-
kin tullut erittäin suosituksi kerros- ja rivitaloissa edullisten 
käyttökustannusten sekä ympäristöystävällisyytensä vuoksi.

Saavuttaaksesi suurimmat energiasäästöt, luota ammatti-
laisiin. Se, mikä on paras ratkaisu, selviää, kun kaikki tarpeet ja 
edellytykset on otettu huomioon, ja tarkat laskelmat on tehty.

Katso lisää
 www.omataloyhtio.fi tai www.ivt.fi
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Fortum SmartLiving 
tekee taloista älykkäitä sekä säästää 
lämmitys- ja huoltokustannuksissa

Fortum SmartLiving on uudenlainen dynaaminen tapa ohjata talon lämmitystä mittausdataa ja tekoälyä 
hyödyntäen. Perinteisesti talojen lämmitystä ohjataan ulkolämpötilan mukaan, kun taas SmartLiving 
-järjestelmä mittaa jatkuvasti jokaisen asunnon lämpötilaa sekä ilmankosteutta ja ohjaa näin lämmitystä  
reaaliaikaisen lämpötilatiedon, sääennusteen ja tekoälyn avulla. Fiksumman lämmityksen ja kulutus-
piikkien älykkään tasaamisen myötä asiakkaat ovat säästäneet kustannuksissa keskimäärin noin 10 %.

Kehityspäällikkö Anne Salonen Fortumilta kertoo, että mit-
tausdatan perusteella myös tarvittavat korjaustoimet saa-
daan kohdistettua oikein, jolloin talot ja asunnot pysyvät hy-

vässä kunnossa.
– Taloyhtiöissä on vielä paljon potentiaalia hyödyntää digitek-

niikkaa, jonka avulla asumismukavuus paranee ja kiinteistöjen arvo 
pystytään paremmin säilyttämään. Palvelun avulla asukkaat voivat 
seurata oman asuntonsa lämpötilaa sekä ilmankosteutta ja saavat 
ilmoituksia poikkeamista. Esimerkiksi mahdolliset ilmanvaihdon 
epäkohdat saadaan ajoissa selville ja korjaustoimenpiteet voidaan 
kohdistaa oikeaan osoitteeseen.

Teksti ja kuvat: Lotta Laxén, FortumTekniikka

As Oy Espoon Rauhalanpuiston hallituksen puheenjohtaja Timo Jokinen ja Fortumilta 
Anne Salonen ovat tyytyväisiä palvelun käyttöönottoon taloyhtiössä.

Käytännössä huoneistoihin asennetaan lämpötila- ja kosteusantu-
rit, joiden data siirtyy langattomasti pilvipalveluun. Tekoäly analysoi 
datan ja lähettää muutaman minuutin välein uuden ohjaussignaalin 
lämmitysjärjestelmälle.

Fortumin SmartLiving on jo tasoittanut huoneistojen välisiä 
lämpötilaeroja taloyhtiössämme
As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 on Matinkylässä sijaitseva, vuon-
na 2003 valmistuneen, kahden talon ja 42 asunnon kerrostaloyhtiö. 
Yhtiöllä on Fortumin kaukolämpöliittymä, jonka kautta myös asuin-
rakennusten alla sijaitsevat autohallit lämpenevät.

– SmartLiving alkoi kiinnostaa meitä miettiessämme, miten alentai-
simme lämmönkulutusta ja samalla parantaisimme asumismukavuut-
ta. Tekoälypohjainen ratkaisu oli suora vastaus toiveisiimme, As Oy Es-
poon Rauhalanpuiston hallituksen puheenjohtaja Timo Jokinen sanoo.

– Olemme saaneet tasattua useimpien huoneistojen lämpötiloja 
SmartLiving-järjestelmän avulla. Vielä löytyy kuitenkin muutamia 
asuntoja, joiden osalta täytyy tehdä lämpötilan säätöä taloyhtiös-
sämme. Yksi iso etu tässä on se, että näen nyt kaikkien huoneistojen 
lämpötilat omalta koneeltani ja on helpompi tätä tietoa vasten tehdä 
parannustoimenpiteitä. Toimenpiteiden vaikutus näkyy myös heti, 
eikä sitä tarvitse arvailla.

– On vielä vaikea sanoa mitä vaikutuksia järjestelmällä on kustannuk-
siimme. Tavoitteena on, että lämmityskustannukset laskevat, asuinviih-
tyvyys paranee ja sisäolosuhteista tulee terveellisemmät, summaa Timo 
Jokinen. Ainakin pientä säästöä on jo tullut keskilämpötilan alenemises-
ta ja toivottavasti ennakoinnin myötä myös tehomaksua saadaan alas.

Taloyhtiössä on vuosina 2015–2017 toteutettu useita pienehköjä 
hankkeita, joiden tavoitteena on ollut energiatehokkuuden ja asumis-
mukavuuden parantaminen. Näitä ovat Jokisen mukaan olleet muun 
muassa ulkovalaisimien elohopealamppujen vaihto LED-lampuiksi, 
lämpimän käyttöveden kiertopumpun ja autohallin lämmöntalteen-
ottopiirin pumpun vaihto taajuusmuuttajakäyttöiseksi, hanojen va-
kiovirtausventtiilien ja vesipihien suihkujen asentaminen sekä kor-
vausilmaventtiilien vaihto tuloilmaikkunaventtiileiksi.

– Toimenpiteillä ja valistuksella kiinteistösähkön kulutus on talo-
yhtiössä pudonnut noin 40 %, lämmönkulutus noin 20 % ja veden-
kulutus noin 16 %.

Taloyhtiö kuuluu jo nykyisellään energiatehokkuudessa raken-
nusajankohtansa parhaimmistoon. SmartLivingin myötä odotamme 
kustannusten laskevan entisestään.

Lue lisää:
www.fortum.fi/smartliving
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Vedenmittausjärjestelmän valinnalla on 
kauaskantoiset seuraukset

Menetetty alkupääoma 
vs. tuottava sijoitus

Teksti: Mari Siukonen   Kuvat: VertoTekniikka

Veden osuus nykyaikaisen kerrostalon lämmitysenergiasta on 
40 % ja siksi sen säästäminen onkin kaikkein yksinkertaisin 
ja tehokkain energiainvestointi. Vedenmittaukseen ja lasku-

tukseen liittyvissä asioissa kannattaa ja pitää tehdä harkittuja, vas-
tuullisia ja kauaskantoisia päätöksiä.

Erä 1: Menetetty alkupääoma
Vesimittarilukemien epätarkkuus nousee aika ajoin otsikoihin. Se on 
harmillista, sillä eri valmistajien tarjontaa on mahdotonta niputtaa 
ja onnistunut päätös istuu omissa hyppysissä. Taloyhtiöiden ja ra-
kennuttajien vastuulla on valita elinkaarikustannuksiltaan edullisin 
ja todistettavasti luotettavaksi osoitettu vedenmittausjärjestelmä.

Mittausvirheet, järjestelmäviat, korjaukset ja selvitykset maksa-
vat aikaa, vaivaa ja rahaa. Lisäksi halvan vesimittarin huoltoväli on 
toimiessaankin lyhyt. Nämä tekijät muodostavat yhtälön, jonka tu-
loksena helpoin ratkaisu on täyttää lain asettama minimivaatimus 
mittarin olemassaolosta ja pitäytyä kiinteässä vesilaskutuksessa.

Alkupääomasijoitus katoaa taivaan tuuliin, vettä kohtuudella 
käyttävät maksavat lotraajien laskut ja energiansäästö on vain kau-
nis sana.

Erä 2: Tuottava sijoitus
Laadukkaassa järjestelmässä on minimaalinen määrä liikkuvia osia 
ja sen myötä pitkä huoltoväli. Laadukas järjestelmä osaa myös ker-
toa huoltotarpeestaan itse. Tätä päivää ovat niin ikään etäluettavuus 
ja laskutuksen automaatio – ominaisuudet, jotka säästävät työaikaa. 
Valintaa tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota myös toimittajan 
tarjoamaan takuuseen, suunnittelukonsultaatioon, käyttöönottotar-
kistuksiin ja huoltopalveluihin.

Elinkaarikustannuksiltaan edullisin valinta tuo tehdylle sijoituk-
selle suoraa tuottoa. Suomen johtava vedenkulutuksen ja -mittauk-
sen asiantuntija Verto on jo vuosia tilastoinut mittauksen vaikutuksia 
kohteissaan ja lukemat ovat vaikuttavia: kulutus tippuu poikkeukset-
ta kolmanneksella. Viime vuonna Verto-kodit säästivät vesilaskuis-
saan 20 miljoonaa euroa.

Todellisuuden voi muuttaa vasta, kun sen tuntee. Siksi vedenmit-
taukseen ja laskutukseen liittyvissä asioissa kannattaa tehdä harkit-
tuja ja pitkälle kantavia päätöksiä.

Lisätietoja:
www.verto.fi

Veden säästämisen pitää olla vaivatonta: VertoMobile tuo kulutustiedot taskuun.

”Alkupääomasijoitus katoaa 
taivaan tuuliin ja energiansäästö 

on vain kaunis sana.”

Taloyhtiöiden ja rakennuttajien vastuulla on valita elinkaarikustannuksiltaan edulli-
sin ja luotettavaksi todettu vedenmittausjärjestelmä. Huolella puntaroitu päätös tuo 
sijoitetulle pääomalle suoraa rahallista tuottoa, joka päätyy lyhentämättömänä kiin-
teistösijoittajan ja asukkaiden taskuun.
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Kun linja- ja sähkösaneeraus toteutetaan samanaikaisesti, var-
mistetaan energiatehokkuuden kannalta järkevät ratkaisut. 
Kokonaisvaltainen saneeraus vaikuttaa myös kiinteistön ar-

voon, sanoo Consti Talotekniikka Oy:n sähköasennuspäällikkö Ju-
hani Erkkilä.

Tarvitaanko kodinohjausta?
Linjasaneerauksen yhteydessä kannattaa miettiä sähkösaneerauksen 
taso, halutaanko toteuttaa pieni vai iso muutos? Halutaanko samal-
la kodinohjausta vai pelkästään kytkimien ja pistorasioiden vaihto. 
Kun taloyhtiössä päädytään linjasaneeraukseen, kannattaa miettiä 
myös sähköjen osalta, mitä tarvitsee tulevaisuudessa ja minkälaiset 
toiminnot helpottavat arkea. 

ABB-free@home-kodinohjaus on hyvä valinta silloin, kun halutaan 
ohjata valaistusta, kaihtimia ja markiiseja, lämmitystä ja ilmastoin-
tia. Myös ovipuhelin voidaan liittää samaan järjestelmään. Asukas voi 
luoda itselleen omia tilanneohjauksia erilaisia arkielämän tilanteita 
varten ja muokata niitä helposti. Esimerkiksi huonelämpötilat voi 
näin pitää sopivina ja säästää lämmityskuluja silloin, kun huoneissa 
ei oleskella. Järjestelmän ohjaus on helppoa ja onnistuu painikkeilla, 
tabletilla tai älypuhelimella, myös etänä. 

Kosteusvahti ehkäisee vesivahinkoja
Kosteusvahti kannattaa asentaa esimerkiksi astianpesukoneen alle. 
Kosteusvahdin anturina toimii teippianturi tai johdinpari, jonka 
kuoritut päät kiinnitetään valvottavaan kohteeseen. Kun johtimien 
väliin ilmaantuu vettä tai kosteutta, antaa kosteusvahti hälytyksen. 
Hälytys kuitataan painikkeella, jonka merkkivalo jää palamaan, kun-
nes kosteus on poistunut. Järjestelmään liitettävän välireleen avulla 
voidaan ohjata päävesijohdon magneettiventtiiliä katkaisemaan ve-
dentulo automaattisesti hälytyksen yhteydessä.

Jatkoroikkien tilalle riittävästi pistorasioita
Kukapa ei olisi törmännyt siihen, että pistorasiat eivät riitä. Sanee-
rauksen yhteydessä on helppo lisätä pistorasioita keittiökaappien 
alle pintaan siististi kulma-asennuksena. Pintaan asennettavaan 
kulma-asennusrasiaan voi asentaa USB-pistorasian, jolloin puhelin 
on helppo ladata, ja pistorasia on käytettävissä muuhun tarkoituk-
seen. Listapistorasioita käyttämällä saadaan tehtyä siistit asennuk-
set lattianrajaan.

Sähkösaneeraus 
kannattaa

Kiinteistön sähköjärjestelmät kannattaa uusia viimeistään linjasaneerauksen yhteydessä, sillä 
putkiremontti tarjoaa hyvän mahdollisuuden päivittää rakennuksen sähkö- ja tietoverkkokaa-
pelointi kerralla kustannustehokkaasti. Samalla korjaukset ja parannukset lisäävät kiinteistön 
ja asuntojen arvoa sekä asumismukavuutta ja -turvallisuutta.

Teksti: Irene Saarnio   Kuvat: ABBHuoneisto

Lue lisää
new.abb.com/low-voltage/fi/kampanjat/saneeraus/
sahkoistysratkaisut-kiinteiston-saneeraukseen
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Kuluneet ja rikkinäiset uusiksi
Yhteisissä tiloissa, kuten vintti- tai kellarivarastoissa, pesutuvassa, 
pyörävarastossa ja roskakatoksessa, on usein sähköistystä, joka vaa-
tii korjausta tai uusimista. Rikkinäiset tai loppuun kuluneet valokyt-
kimet ja pistorasiat ovat näistä tavallisimpia. Niiden vaihdon yhtey-
dessä kannattaa myös lisätä pistorasioita tulevia tarpeita ajatellen.

Katsaus on paikallaan myös piha-alueen ja sisäänkäyntien edus-
tan sähköistykseen. Siellä astuvat kuvaan myös ovipuhelimet, säh-
kölukot sekä portaiden ja pihakäytävien sulanapito.

Yhteisten tilojen lisäksi asukkaiden teettämiin remontteihin sisäl-
tyy lähes aina sähkötöitä, joilla halutaan parantaa kodin toimivuutta 
ja viihtyisyyttä. Taloyhtiön on syytä varmistaa, että työn tekijällä on 
asennusluvat kunnossa.

Vanhentuneen sähköistyksen uudistaminen lisää aina turvalli-
suutta, minkä lisäksi se nostaa yhtiön ja sen asuntojen arvoa. Hyvin 
toteutettuna se tekee yhtiöstä kiinnostavan jopa uudiskohdetta har-
kitsevan ostajan silmissä.

Teksti: Kari Heikkilä   Kuvat: STUL, EnstoTekniikka

Esimerkiksi porraskäytävissä voi nykyiset valaisimet korvata 
ledivalaisimilla, jotka tutkallaan havaitsevat kulkijan ja kerto-
vat siitä lähistön valaisimille. Valaistusta on aina – ja vain, kun 

sitä tarvitaan. Sähköä säästyy turhan valaisemisen loppuessa sekä 
lediteknologian ansiosta.

Työn toteutukseen riittää, että kutsuu sähköasentajan käymään. 
Hän tekee tarjouksen valaisimista asennustöineen, ja seuraava vaihe 
onkin jo valaisinten vaihto.

Koska ledivalaisinten valovoimakkuus on suuri, ei valaisinten mää-
rää tarvitse lisätä. Näin vältetään seinäpintojen rikkomista vaativat 
johdotukset. Ottotehot ovat olemattoman pienet verrattuna hehku- 
tai loistelamppuihin, joten sähkönsyöttöönkään ei tarvita muutok-
sia. Vain valaisinten vaihto riittää, mikä tekee muutoksesta nopean 
ja edullisen. Lisäksi se maksaa itseään takaisin pienentyneenä säh-
kölaskuna ja huoltovapautena ensi hetkestä alkaen.

Arvoa ja asumisen laatua 
sähköistystä parantamalla

Taloyhtiön laatutasoa voi nostaa kustannustehokkaasti 
parantamalla yhteisten tilojen valaistusta ja sähköistystä.

Lisätietoja:
www.löydäsähkömies.fi
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”Koska ledivalaisin tuottaa enemmän  
valoa ja siinä on langaton ohjaus,  

nykyiset valaisinpisteet riittävät eikä  
pintoja tarvitse rikkoa johdotusten takia.”

Tutkimus: Kiinnostavinta sähkössä on turvallinen käyttö
– mutta onko tekijällä luvat kunnossa?
Löydä sähkömies -palvelun teettämässä kuluttajakyselyssä (Talous-
tutkimus, 2017) kysymykseen ”Mikä kiinnostaa sähköistyksessä?”, 
saatiin 72 prosentilta vastaukseksi ”Sähkön turvallinen käyttäminen”. 
Tärkein sähköön liittyvä asia on siis laajasti sisäistetty, mutta tämän 
tulee näkyä myös sähkötöiden teettämisessä.

Lain mukaan kiinteistön sähköjärjestelmä on pääsääntöisesti 
taloyhtiön vastuulla. Jos tästä huolimatta jää asukkaan tehtäväksi 
tilata sähkötöitä huoneiston remontoinnin yhteydessä, tulee aina 
varmistaa, että tekijäksi valitaan asianmukaiset oikeudet omaava 
sähköurakoitsija.

Omat viritykset ovat kiellettyjä eikä tavallinen remonttimieskään 
saa koskea sähköihin. Erityisesti rakentamisen ja remontoimisen ol-
lessa vilkasta kuten nyt, on liikkeellä palveluntarjoajia ilman tarvit-
tavaa osaamista ja urakointioikeuksia.

Sähköasennuksia saa tehdä vain henkilö, jolla on viranomaisen 
(Tukes) myöntämä pätevyys ja joka on määrävälein uusinut sähkö-
työturvallisuuskoulutuksensa. Tällä pyritään varmistamaan työtur-
vallisuus sekä sähkön käyttäjän hengen ja omaisuuden turva.

Asennustyössä kannattaa käyttää sähköasentajan kanssa valittu-
ja sähkötarvikkeita, joille tavarantoimittaja myöntää STUL-takuun. 
Pätevä asentaja antaa työstään asiallisen kuitin tositteeksi taloyhtiö-
tä tai verottajaa varten.

Ammattilaisten yhteystietoja voi hakea Löydä sähkömies -palvelus-
sa, jonka kaikki yritykset ovat Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniä ja 
mukana Suomen Tilaajavastuun Luotettava kumppani -ohjelmassa.
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Mielikuva ala-aulasta
Rappukäytävä/porraskäytävä voi jäädä mieleesi monella tapaa. Se voi 
olla valoisa tai synkkä, avara tai ahdas, kolkko tai lämminhenkinen 
tai jotain siltä väliltä. Useimpien kerrostalojen rappukäytävät suo-
rastaan huutavat uutta ilmettä, puhtaampaa pintaa tai vain pientä 
piristystä, mikä herättäisi tilan eloon. Suurimpana ongelmakohtana 
taitaa kuitenkin olla heikko valaistus. Jos edes valaistus uusittaisiin, 
saataisiin tila kuin tila näyttämään raikkaammalta.

Toinen ongelmakohta, ainakin vanhemmissa taloyhtiöissä, on ras-
kas väritys. Tummanvihreitä seiniä yhdistettynä tummansiniseen lat-
tiaan tai ruskeita mosaiikkilattioita yhdistettynä syvän oranssiseen 
seinään saa tilan tuntumaan raskaalta.

Välttämättä kuitenkaan aina ei tarvitse kääntää porraskäytävää 
ylösalaisin, eli uusia kaikkia pintoja. Esimerkiksi vanha lattiapinta 
voi olla vielä hyvässä kunnossa, jolloin riittäisi, että pelkät seinät 
ehostettaisiin uuteen, hieman raikkaampaan, värisävyyn. Kun lisä-
nä käytetään jotain tehostesävyä, millä saa aikaan sen pienen piris-
tyksen, jää porraskäytävä vierailijan mieleen.

Piristystä tilaan kuvioinnilla
Se, mitä piristystä rappukäytävä tarvitsee, riippuu monesta asiasta. 
Alakertahan voi olla malliltaan kulmikas, pitkä ja suora, ahdas tai 
ehkä liiankin tilava, ja ensimmäisen kerroksen asunnot saatavat al-
kaa jo maan tasalta. Tällöin sinne ei sovi kovinkaan suuret kuvioin-
nit, vaan ”sen jonkin” tuominen voi tapahtua valokuvilla, tauluilla 
tai jollakin muulla, mikä sopii talon ja kaupungin ilmeeseen. Yksi 
hauska idea on teettää valokuvia ajasta, mitä tontilla sijaitsi ennen 
kerrostalon valmistumista. Entisaika kuitenkin kiinnostaa kaikkia. 
Välttämättä aina ei tarvitse tehdä suurta maalausremonttia, vaan 
pelkän vanhan valaisimen vaihtaminen uuteen voi saada tilan muut-
tumaan ihan uudenlaiseksi.

Vanhoihin, arvokkaisiin kerrostaloihin sopii mainiosti kattomaa-
laukset, vuosiluvut ajan kirjasinta käyttäen tai kuvioinnit, mitkä hen-
kivät 1900-luvun tunnelmaa. Uudemmissa kerrostaloissa puolestaan 
raikkaat puhtaat värit sekä seinällä olevat graafiset kuvioinnit voivat 
olla se jokin, mikä saa vierailijan muistamaan tilan.

Raikkaalla rappukäytävällä on myös monta merkitystä; se vai-
kuttaa aivan varmasti taloyhtiön arvoon sekä mielikuvaan siitä, mi-
ten taloyhtiötä hoidetaan. Siistit käytävät, puhtaat seinät ja riittävä 
valaistus antavat kuvan vierailijalle, että taloyhtiössä kaikki pitävät 
huolen omastaan sekä yhteisestä tilasta.

Asunto Oy Porin Ollilantalo
– Taloa alettiin rakentamaan 1932.
– Sijaitsee Porissa Mikonkadun ja Vapaudenkadun kulmassa.
– Talolla on kaksi eri suunnittelijaa: rakennusmestari Vihtori 

Ollila ja Väinö Salmela, joka suunnitteli toisen pään talosta.
– Talon pieniinkin asuntoihin rakennettiin heti alkuvaiheessa 

kylpyhuoneet ammeineen.
– Asuntoihin lienee tullut vain kylmä vesi pihassa sijaitsevasta 

kaivosta.
– Sotien jälkeen pihassa oli navetta.
– Taloon rakennettiin myös hissikuilu, mutta hissiä ei kuiten-

kaan koskaan asennettu.

Teksti: Tiina Saarikoski-Järvenpää   Kuvat: Niko Laaksonen, huippupintaVakio

Rappukäytävä  
– kerrostalon käyntikortti

TSJ suunnittelu 
Tiina Saarikoski-Järvenpää, sisustusartesaani
tiina.s-j@dnainternet.net
050-348 6188
Olen myös Facebookissa ja Instagramissa.
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Vesivahingon mahdollisuus minimoidaan
Vesivahingot ovat hyvin yleisiä remontin aiheuttajia. Pyykinpesu-
kone asennettuna asuntoon, jossa alun perin ei ole pesukoneliitän-
tää, aiheuttaa ison vesivahingon riskin. Jos omaan asuntoon aikoo 
pyykkikoneen asentaa, tilassa pitää olla kunnollinen liitäntä sekä lat-
tiakaivo, josta lattialle mahdollisesti päässyt vesi pääsee valumaan 
viemäriin eikä joudu rakenteisiin. Vakuutusyhtiö ei korvaa väärin 
asennetun koneen aiheuttamaa vahinkoa.

Asunnon kosteuskuormaa ja -vahingon mahdollisuutta lisäävät 
myös asunnossa kuivatettavat pyykit. Jos asunnon ilmanvaihto on 
kunnossa, pieniä määriä pyykkiä voidaan kuivattaa kotona. Harvem-
massa taloyhtiössä ilmanvaihto kuitenkaan on. 

Säästöä
Koska taloyhtiön pesutuvan koneet ovat ammattikäyttöön (tehok-
kaat ja tilavat) tarkoitettuja, vaatemäärät puhdistuvat näillä koneil-
la nopeammin kuin kotikoneessa. Tämä johtuu siitä, että pesutuvan 
kone lämmittää kylmän veden tehokkaammin ja käyttää pyykkimää-
rää vastaavan vesimäärän. Tehostettu pesurytmi vaikuttaa koneen 
pesuohjelman kestoon . Kotikone taas lämmittää ensin kylmän ve-
den, käyttää vettä vähän ja pesuohjelma on pitkä. 

Pesutuvan kone säästää näin ollen niiden huoneistojen vettä sekä 
sähköä, joissa on asuntokohtaiset vesi- ja sähkömittarit.

Kuivaushuoneesta raikkaat pyykit
Lakanat, pyyhkeet, vaatteet – kuivaushuoneessa kuivatus sujuu no-
peasti ja ilmavasti. Pyykinkuivaushuoneet ovat energiatehokkaita 

toimien lämpöpumppuperiaatteella. Kostea ilma imetään kuivaus-
koneeseen ja uudelleen lämmennyt ilma puhalletaan pyykkeihin.

Pesutuvista löytyy nykyään myös kuivauskaappeja ja useimmista 
kuivausrumpuja.

Mankeloinnilla pyykkipäivän saa viimeisteltyä. Lakanat, vaatteet, 
pyyhkeet – mankelointi vähentää pyykin pölyämistä – tiesitkö sen?

Talopesulan koneistamisen hinta?
Kaksi konetta à 8–10 kg, kuivausrumpu ja mankeli eli pesutuvan tar-
peelliset koneet maksavat n. 400 €/asunto (n. 30 asunnon taloyhtiö) 
= 12 000 €. Jos kyseessä on 60 asunnon taloyhtiö, pesutupa maksaa 
200 €/asunto = 12 000 €, 15 vuoden aikana 13 €/asunto (195 €). 
Suuresta sijoituksesta siis ei ole kyse.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Jarno KylmänenTekniikka

Pesutuvan käyttö on perusteltua

Pesutuvan käyttö jakaa ihmisten mielipiteet. Onneksi uusiin rakennuksiin talopesuloita 
tehdään ja vanhoissa pesutuvissa koneita uusitaan ja huolletaan. Käyttäjäkuntaa löytyy – 
he, jotka ovat aina tottuneet käyttämään yhteisten tilojen koneita, heitä, jotka arvostavat 
taloyhtiön tarjoamaa mahdollisuutta likapyykkien pesuun sekä opiskelijat, jotka ovat tot-
tuneet käyttämään pesutuvan laitteita opiskelijasäätiöiden asunnoissa asuessaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Puh. 09-686 9750, www.talpet.fi

Kuivaushuoneessa 
isot pyykit kuivuvat 
nopeasti ja ilmavasti
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Teksti: Mika Laukkonen   Kuvat: Ovella Systems OyTekniikka

Lisätietoa
ovella@ovella.fi. Video Espoosta: https://youtu.be/RHfNPslON1U
Muita Ovellan videoita: www.youtube.com/user/ovellasystems

Taloyhtiön polkupyörävarastossa oli hankala organisointiongel-
ma. Ongelman ratkaisua mietittiin kauan ja erilaisia ratkaisuja 
etsittiin. Taloyhtiön hallitus vaihtui, jolloin uusi puheenjohtaja 

esitti täydellistä uudelleen organisointia siten, että osa pyöristä hävi-
tetään ja uusista polkupyörien ”parkkipaikoista” tehdään maksullisia. 
Osan parkkipaikoista tulisi olla tehokkaita, jotka eivät veisi kallista lat-
tiatilaa. Osan paikoista tulisi olla käytännöllisiä ja turvallisia, päivit-
täiseen käyttöön tarkoitettuja. Parkkipaikkojen tulisi olla numeroituja 
kellarikohtaisesti. Tämä toteutettiin noin kahden vuoden päästä en-
simmäisestä yhteydenotosta. Koska projekti oli markkinoitu hyvin ta-
loyhtiön asukkaille, toteutus pystyttiin tekemään ilman suurempia häi-
riöitä ja asukkaat jopa kannustivat asentajaa, jotta työ sujuisi ripeästi.

Uudet säilytystilat ripeästi
Urakka toteutettiin suunnitelman mukaisesti noin viidessä päivässä. 
Ennen urakkaa isännöitsijä oli informoinut talon asukkaita erillisellä 
tiedotteella rappukäytävissä ja kellaritiloissa. Tiedotteessa kehotet-
tiin merkitsemäänn aktiivisessa käytössä olevat pyörät. Pyörät, joi-
hin ei ole merkittu omistajaa, hävitettäisiin. Lisäksi tiedotteessa oli 
havainnollistettu säilytyspaikkojen uudelleen organisointi kellarin 
sijoitussuunnitelmassa numeroin ja värikoodein.

Työhön ryhdyttiin tyhjentämällä varastotilat siten, että asentaja 
pystyi työskentelemään tilassa turvallisesti, kuitenkaan siirtämättä 
pyöriä ulos lumisateeseen. Tosin epäkäytännölliset, kaaosta aiheut-
tavat, perinteiset kaaritelineet vietiin ulos hävitettäväksi.

Uudet säilytystilat suunniteltiin tehokkaiksi
Suur-Helsingin alueella, Espoossa, 1970-luvulla rakennetussa ele-
menttitalossa on kolme rappua: A, B ja C. Jokaiseen varastotilaan 
oli oma suunnitelmansa. Näihin tuli luoda mahdollisimman monta 
pyöräpaikkaa siten, että ne ovat tehokkaita ja käytettävissä.

A-rapun ulkoiluvälinevarastoon saatiin noin 52 pyöräpaikkaa, 
joista 22 on pystysäilytyspaikkoja Ovellan Compact PTL-2 -liuku-
kelkkajärjestelmässä ja neljä kappaletta Ovellan Fillarikoukku FK-1 
-telineissä. Noin 26 pyöräpaikkaa on vaakasäilytyspaikkoja ovella 
PyöräNoja PN-2–telineissä, joihin pyörä voidaan lukita rungosta. 
Pyörä nojaa telinettä vasten erillisellä pidikkeellä. Varastossa joudut-
tiin raivaamaan tilaa mm. siirtämällä vanhoja hyllyjä ja suksitelineitä

B-rapun varastossa on 34 pyörien parkkipaikkaa, joista 20 on 
pystypaikkoja ja 14 on vaakasäilytyspaikkoja. Pyörävaraston vanhat 
epäkäytännölliset ja tehottomat kaaritelineet vietiin ulos, jotta tila 
voitiin organisoida uudelleen nykyaikaisilla ratkaisuilla.

C-rapun pyörävarastossa on 10 vaakasäilytyspaikkaa, joita voidaan 
käyttää vaivattomasti päivittäin. Vanha kaariteline siirrettiin pois, 
jotta tila voitiin kalustaa tehokkaaksi ja mukavaksi.

Runsaasti pyöräparkkipaikkoja
Kun säilytysratkaisut oli asennettu suunnitelman mukaisesti, käyt-
töohjeet kiinnitetty seiniin, parkkipaikat numeroitu ja pyörät asetel-
tu telineisiin, saivat asukkaat ja pyörien omistajat varata parkkipai-
kat asuntokohtaisesti. Asukkailla, joilla ei ole pyöriä, ei ole myöskään 
parkkipaikkaa. Taloyhtiön pyöräparkkipaikkakapasiteetti on nyt noin 
100 kpl. Pyöräpaikkojen hankintakustannukset taloyhtiö voi kuolettaa 
käyttömaksuilla vuodessa.

Pyöräparkkiprojekti Espoossa

Espoolainen asunto-osakeyhtiö oli kyllästynyt pyöräkaaokseen taloyhtiön varastotiloissa. 
Olikin tullut aika uudistaa pyörävarastot tähän päivään. Remontin tiimoilta hallitus otti 
yhteyttä Ovellan ammattitaitoiseen henkilöstöön, koska tiesivät avun löytyvän heiltä.

Ovella PyöräNoja PN-2.

Pyörävarasto B.

Ovella Compact PTL-2.
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Kevät onkin otollista aikaa suunnitella pihan valaistusta; heti, 
kun maa on sulanut roudasta, mahdolliset kaivuutyöt on 
helppo toteuttaa puutarhaunelmien rakentamisen lomassa. 

Jos terassi tai puutarha kaipaa lisävalaistusta, kannattaa valaistus-
ta kaipaavat kohdat merkitä samalla remonttisuunnitelmaan. Valon 
määrää lisäämällä luot miellyttävää tunnelmaa terassille ja pidennät 
sen käyttöaikaa.

Tunnelmoi terassilla
Lämmin sävyinen Eulin Deck LED-valaistus sopii luontevasti teras-
seille, kun ulkoa tulevaa luonnonvaloa on vähän. Valaistus tuo teras-
sille tai patiolle tyyliä ja arvokkuutta sekä näyttää kutsuvalta myös 
pihalta tai puutarhasta päin katsottuna. Hyvä valaistus vaikuttaa 
myös kodin ja pihapiirin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.

Euli Deck LED Set sopii terassien ja portaiden korostusvalais-
tukseen sisä- ja ulkotiloissa. Upotettavat terassivalot ovat pyöreitä 
muodoltaan ja sopivat hyvin nykypäivän muotoiluun tuomaan kau-
nista valoa puuterassille tai portaisiin. Valot voidaan asentaa myös 
terassin reunoja korostamaan, sekä tuomaan terassin muotoja esiin 
lämpimällä valolla.

Valo tuo lisäksi turvaa terassilla ja portaissa kulkemiseen ja hou-
kuttelee nauttimaan hämärän ajan tunnelmasta. Ulkovalaistukseen ja 
terassiin upotettaviin valaisimiin sopii hyvin LED-valaisimien lämmin 
valkoinen värilämpötila (3 000 K). Lämmin valo ei häikäise terassil-

la liikuttaessa ja ikkunasta ulos katsottaessa. Deck LED-sarjassa on 
kuusi valaisinta, ja sarjaa voidaan jatkaa 10 kpl asti.

Keväällä suunnitellut ja toteutetut valaistusideat ovat syksyllä 
valmiina, kun illat alkavat hämärtyä. Syysiltana onkin mukava kää-
riytyä huopaan höyryävä teekuppi kädessä ja nauttia valaistun te-
rassin tunnelmasta.

Pihapiirin valaiseminen maatuen avulla
Keväällä on mukava keskittyä pihapiirin ja puutarhan suunnitte-
luun. Nyt on hyvä aika suunnitella puutarhan kesää ja syksyä sekä 
kiinnittää huomiota pihapiirin valaisemiseen. Pihapiirin valaistusta 
lisäämällä voi tuoda esiin ja korostaa pihapiirin kasveja tai puita, li-
sätä terassin houkuttelevuutta ja valaista kulkureittejä. Polkujen ja 
pihatien valaistus lisää myös turvallisuuden tunnetta.

Valaistuksen toteutukseen on tarjolla asennusta helpottava 
Eulin maatuki. Maatuki on kehitetty  pihapiirin pylväsvalaisi-
mien asentamiseen. Asennus on helppoa, maatuki kaivetaan 
maahan, ja valaisimen pylväsosa kiilataan siihen. Ei valuja 
– asennus käy nopeasti ja helposti, ja maatuki varmis-
taa suorat valot vuosiksi eteenpäin.

Viihdytään 
terassilla ympäri vuoden

Talven jälkeen terassilla fiilistellään ikkunan takana hiljalleen valkenevia iltoja ja 
luonnon heräämistä. Kevään ensimmäiset kylvöt on jo luultavasti tehty ja odottavat 
malttamattomina täyteen loistoon pääsyään. Kesäkukkien ja -istutusten paikkoja 
onkin mukava suunnitella terassin tunnelmallisessa valaistuksessa.

Teksti: Taru kantonen ja Piritta Ståhlström   Kuvat:  EnstoTekniikka

Lisätiedot:
www.euli.fi
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Hei, me talkoillaan 

– vai talkoillaanko?
”Ja minähän en pihaa nypi, eikä voimani riitä lumenluontiin”.  
Tämän lauseen jälkeen voi olla vaikeaa järjestää talkoita hyvässä 
yhteishengessä. Taloyhtiön talkoot puhuttavatkin monissa  
taloyhtiöissä, ja talkoiden luonteesta onkin yhtä monta  
mielipidettä kuin talkoisiin osallistujaa tai osallistumatonta.

Mitä kevättalkoissa tehdään?
Kevättalkoiden näkyvin asia on yleensä yleinen siivous; lumen alta 
paljastuvien jätösten ja roskien siivous. Talkoilla voidaan tehdä myös 
pienimuotoisia korjaustoimenpiteitä, elleivät nämä ole kiinteistö-
huoltoyhtiön toimenkuvaan kuuluvia. Kerros- ja rivitaloissa tarpeet 
ja toimenpiteet poikkeavat jonkin verran toisistaan.

Tarkistus- ja tehtävälista voi olla esimerkiksi:
• pihan haravointi
• pensaiden ja puiden kevätleikkaus
• nurmi- ja kasvillisuusalueiden kalkitus ja kevätlannoitus
• kasvillisuusalueiden katteiden lisääminen
• kesäkukkaistutukset tai niistä sopiminen
• muurahaisten torjunta
• rikkaruohojen kitkentä ja torjunta
• lasten hiekkalaatikon ja leikkivälineiden kunnostus
• jätekatoksen siivous
• jäte- ja muiden katosten ovisaranoiden voitelu
• aidan ja piharakennusten maalaus
• vesikourujen ja syöksytorvien puhdistus ja maalaus
• pihakivetysten ja muiden lumenaurauksessa vahingoittunei-

den rakenteiden oikaisu ja korjaus
• polkupyörätelineiden puhdistus, oikaisu ja maalaus
• ulkovalaisinten tarkistus ja kunnostus
• autopaikkanumeroinnin tarkistukset ja korjaukset
• postilaatikkorivistön kunnon ja mm. nimilappujen tarkistus
• yhteisten varastotilojen siivous
• ruohonleikkurien keväthuolto, terän teroitus ja polttoaineva-

raston täydennys
• lapioiden, lumikolien, vesiletkujen ym. kunnon tarkistus
• investointilistan (työkalut, tarvikkeet) laadinta

Teksti: Titta Strömberg   Kuvat:  Jarno KylmänenOpastus

Tyypilliset taloyhtiön talkoot ajoittuvat useimmiten kevääl-
le, jolloin haravoidaan nurmialueet, maalataan ja ehostetaan 
puuaitaa ja roskakatosta, vaihdetaan hiekkalaatikon hiekat ja 

istutetaan kevään ja kesän kukkaset maahan tai ruukkuihin. Rivita-
loyhtiöissä saatetaan puhdistaa vesikourut ja tehdä kenties isompia 
maalaustöitäkin, jopa julkisivun huolto- tai uusintakäsittelyä.

Pienehköissä 4–10 asunnon rivitaloyhtiöissä saattaa osallistumis-
prosentti olla jopa sata – ainakin jos laskentamallissa hyväksytään, 
että taloudesta osallistuu vähintään yksi henkilö. Mitä suurempi 
yhtiö, sitä pienempi on osallistujien osuus. Tämä lienee yleispätevä 
nyrkkisääntö. Mutta, mikä on pelin henki? Ovatko talkoot pakkopul-
laa vai taloyhteisön asukkaita yhdistävä mukavahenkinen ja samalla 
hyödyllinen tapahtuma?

Talkoot ovat aina vapaaehtoiset
Vaikka talkoot ovat ajatukseltaan täysin vapaaehtoiset, katsotaan useis-
sa taloyhtiöissä, että kaikilta vaaditaan sama panos yhteisten asioiden 
tekemisessä. Asiaa voidaan kuitenkin tarkastella useammalta kantilta.

Toisille talkoot ovat mitä suuremmassa määrin iso sosiaalinen 
tapahtuma, jopa odotettu kevään kohokohta. Joillekin talkoot ovat 
välttämätön pakko. Huomioitavaa kuitenkin on, että taloyhtiöissä 
saattaa myös olla asukkaita, joille talkoihin osallistuminen ei ole yk-
sinkertaisesti mahdollista.

Poissaolo talkoista ei siis aina tarkoita yhteisen omaisuuden hoi-
don tarkoituksenmukaista laiminlyöntiä. Kunkin taloyhtiön koh-
dalla tulisikin pohtia, mikä on tarkoituksenmukainen tapa järjestää 
esimerkiksi piha-alueen kausittaiset kunnostukset. On muistettava, 
että talkoot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eikä ketään taloyhtiön 
osakasta tai asukasta voi pakottaa osallistumaan talkootyöhön. Jo-
kaisella on oikeus olla osallistumatta ilman selityksiä.

Talkoiden ja töiden rajamailla
Eräässä puurakenteisessa rivitaloyhtiössä päätettiin maalata julki-
sivut uusiksi. Projektiin panostettiin, sillä arkkitehdiltä tilattiin vä-
rityssuunnitelma, jonka paikkakunnan rakennusvalvoja hyväksyi. 
Taloyhtiö osti neljäsataa litraa maalia ja kymmenittäin pensseleitä 
sekä vuokrasi heinä-elokuuksi telineet.

Yhteisesti sovittiin, että jokaisen tuli hoitaa oma osuutensa – talkoil-
la. Kahdestatoista osakkaasta yhtä vaille kaikki olivat saaneet työnsä 
valmiiksi elokuun lopun lähestyessä. Tällöin katseet kääntyivät ainoaan 
alisuorittajaan, joka sitten ratkaisikin ongelman pestaamalla yhtiöstä 
toisen osakkaan hoitamaan oman osuutensa. Näin yhteinen projekti 
sitten valmistui kuin valmistuikin. Talkoilla ja maksetuilla talkoilla.

Osallistua vai ei
Joissain taloyhtiöissä on myös tietynlaisia ”jokapäiväntalkoolaisia”, 
jotka ovat jo aamulla haravan varressa tai roskia keräämässä muiden 
lähtiessä töihin. Heidän ”palkkansa” on naapurien kehut ja hyvänaa-
muntoivotukset. Toivottavasti näitä yksinäisiä puurtajia arvostetaan 
ja muistetaan vaikka joulukukkasella – tai edes kiitoksella.
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Vieläkö  
haluatte  
puuaidat?
Vaihtoehtona siistiä säästöä 30 vuoden takuulla

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. Huoltopaineet 
ja kustannukset kaikkoavat, minkä lisäksi alueen arvostus kasvaa. 
Samalla voidaan unohtaa rakenteiden uusimistarve tulevaisuudessa 
– kestäviä vinyylituotteita 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. Kun 
talkootunnit ovat kortilla, on keksittävä uusia keinoja rakennusten 
ja pihapiirin yleisilmeen säilyttämiseksi siistinä ja viihtyisänä. Vinyy-
lirakenteiden ansiosta aidat ja katokset ovat takuuvarmasti huolitel-
tuja vuodesta toiseen.

Vinyylituotteet helpottavat taloyhtiöiden huoltotoimia monin 
tavoin: vinyyliaidan voi rakentaa puiden ja pensaiden välittömään 
läheisyyteen, koska lehtivihreä ei tartu aitaan. Lisäksi vinyyliaidat 
kestävät UV-säteilyn haalistumatta ja ovat myös kosteuden- sekä 
tuhoeläinten kestäviä. Puhdistamisen perussääntö on, että tuotteet 

Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy

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 
kuitenkin pihan yleisilmeen, vaikka se olisi muuten huolella suunniteltu.

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

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 selvää rahaa,  
muista hinta–laatu–elinkaari–jälleenmyyntiarvo ajattelu
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 sääs-
töjä. Vinyylituotteilla on myös hyvä jälleenmyyntiarvo, joita esim. 
vanhoilla puuaidoilla ei ole ollenkaan, joten vinyyliset piharakenteet 
ovat omiaan nostamaan osakkeiden arvoa taloyhtiössä – monesti-
han valistunut ostaja pyytää hinnan alennusta huonokuntoisten pi-
harakenteiden vuoksi.

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 tu-
levat selkeät, tarkat asennus- ja huolto-ohjeet, joten itse asentami-
nenkaan ei ole ongelma.

Piha
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”Kotimaisilla  
Finera-aidoilla ja -kaiteilla on  
30 vuoden materiaalitakuu ja  

huolloksi riittää pesaisu.”
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Teksti: Satu Evilampi Kuva: Rakentaja.fi, Novart ja Finera

Koska jätettä ei voi kokonaan välttää, niin sen määrään, lajitteluun ja käsittelytapaan kannattaa 
sijoittaa. Yhdyskuntajätettä kertyi Suomessa vuonna 2015 reilut 2,7 miljoonaa tonnia. Tästä  
jätteestä kierrätettiin hyötykäyttöön noin 40 %. Jätteiden lajittelu ja hyödyntäminen on siis 
kannattavaa taloudellisesti. Kaatopaikalle vietävän sekajätteen määrä on enää 11 %.

Ympäristön ja talouden kannalta on järkevää välttää kaatopaik-
kasijoitusta ja hyödyntää jätteet mahdollisimman tehokkaasti 
uusioraaka-aineina tai energiana teollisuudessa. Tästä lähtee 

myös EU:n jätedirektiivi, joka pitää kaatopaikkasijoitusta lähtökoh-
taisesti huonoimpana jätteenkäsittelymuotona. 

Sekajäte kalleinta taloyhtiölle
Taloyhtiölle sekajäte tulee aina kalliimmaksi kuin oikein lajiteltu jäte, 
joten hyvin huolellinen lajittelu ja kierrätys säästää taloyhtiössä paitsi 
luonnonvaroja, myös selvää rahaa. Oikeat roskat oikeaan paikkaan. 
Siksipä kerrostaloissa ei ole enää jätekuiluja käytössä.

Kunnan jätehuoltomääräykset viime kädessä määräävät, mitä jä-
tettä kerätään ja miten. Asumisessa syntyvä jäte on kunnan vastuulla 
ja määrää osittain sen, minne jäte viedään.

Taloyhtiö huolehtii jätehuollon järjestämisestä ja tekee sitä var-
ten tarvittavat tilat ja rakennelmat. Jätehuolto voidaan jakaa myös 
yhteisjärjestelynä kiinteistönomistajien kesken, jolloin useilla talo-
yhtiöillä on yhteinen jätekatos ja jäterakennelma.

Kiinteistön tulee järjestää jätteenkuljetus joko kunnan järjestä-
mänä tai sopimusperusteisesti. Yleensä tämä tarkoittaa jätehuolto-
sopimuksen tekemistä jonkun paikallisen jätteidenkeruuyrityksen 
kanssa. Myös jäteastioiden sijoittelusta piha-alueelle on olemassa 
omat sääntönsä.

Mitä kerätään ja mihin taloyhtiössä?
Taloyhtiön asuntokohtainen keräysastia koostuu biojäte-, paperi-, 
kartonki- ja kaatopaikkajäteosioista. Biojäteastiaan menevät elin-
tarvikkeet, suodatinpaperit kahviporoineen, talouspaperit, muna-
kennot, kasvit multineen, puiset aterimet, hammastikut ja muut 
kompostoituvat jätteet. Tämän astian sisältö päätyy yhteisille kom-
postointilaitoksille, joissa jäte joko kompostoidaan tai mädätetään.

Laitoksissa mädättämisessä syntynyt metaani ei pääse karkaa-
maan suoraan ilmakehään. Kompostointi voidaan hoitaa myös kiin-
teistön omassa kompostissa. 

Paperiastiaan kerätään uusiopaperi, kirjekuoret, värilliset paperit, 
mainokset, esitteet, sanoma- ja aikakauslehdet. 

Kartonkiastia täytetään ruskealla pahvilla, ruskealla kartongilla, 
voimapaperilla, keksi- ja muropaketeilla, pizzalaatikoilla, kananmu-
nakennoilla, sokeri-, jauho- ja leipäpusseilla, aaltopahvilla ja ruskeilla 
paperikasseilla. Pakkausten on oltava puhtaita. Keräyskartonkia ja 
-paperia ei saa sekoittaa keskeään, sillä kartongilla on erilainen kui-
turakenne kuin paperilla. Kääre- ja lahjapaperit kuuluvat energiaja-
keeseen likaisten paperien ja pahvien kanssa.

Lisäksi pihan jätenurkkauksessa saattaa olla peltipurkkien ja la-
sin keräyslaatikot. Kaatopaikka-astiaan laitetaan näissä tapauksissa 
kaikki muu näihin kuulumaton jäte.

Sähkö- ja elektroniikkajäte on tuottajavastuulain alaista jätettä ja 
sen kierrätysmaksu kerätään tuotteen hinnan SER-osuudessa, jolloin 

tuotteen maahantuoja ottaa vastaan romut. Ostotilanteessa myyjä 
ottaa vastaan vanhan tuotteen.

Puutarhatalkoissa kannattaa etukäteen arvioida tulevan jätteen 
määrä. Jos oksia, lehtiä ym. tulee vain vähän, ne kannattaa joko 
laittaa biojäteastiaan tai kerätä jätesäkkeihin. Jätesäkeissä puutar-
hajäte tosin päätyy kaatopaikalle. Isompaan jätemäärään kannattaa 
tilata irtolava.

Asunnon remontin yhteydessä remonttijäte on itse hoidettava 
pois. Jos remontti koskee koko taloyhtiötä, taloyhtiö on siinä ta-
pauksessa velvollinen hoitamaan jätehuollon. Omasta, yksittäisen 
asunnon remontista aiheutuva rakennusjäte on kätevintä viedä pois 
peräkärryllä lajitellen erilaiset jätteet esim. omiin nurkkauksiinsa.

Vastuu toimivasta jätehuollosta kuuluu jokaiselle
Jäteastioiden väärinkäytöksiä ei voida erityisesti valvoa, vaan val-
vonta jää naapurien ja jätteenkuljettajien tehtäväksi. Kierrätyksen 
idea voi kuitenkin mennä pilalle, jos vääriä jätteitä joutuu vääriin 
astioihin. Pahimmassa tapauksessa koko astian sisältö muuttuu kaa-
topaikkatavaraksi. Jätteiden lajittelu ja jätteenkeräyspisteen järke-
vä käyttö on siltä osin kaikkien taloyhtiön asukkaiden vastuulla. On 
ikävää, jos etummaisten jätesäiliöiden kansi ei mene pursuavien jät-
teiden vuoksi kiinni, ja samaan aikaan perimmäisessä säiliössä olisi 
tilaa.  Pahinta on jättää pussi maahan, jolloin taloyhtiölle tulee siitä 
lisälasku. Jätesäiliöön laitetut ehjät pahvilaatikot taas vievät monen 
perheen roskille varatun tilan.

Biojätteen erottelu muusta jätteestä on jokaisen velvollisuus. La-
jittelu edellyttää keittiössä omat jäteastiansa. Myös muita erilliske-
räilyastioita tulee jokaisen hyödyntää.

Jätekatoksen vaatimukset
Pihassa on järjestetty paikka jätteille, johon jäteauton on helppo 
päästä. Nykyisin jäteastiat ovat jätekatoksen suojassa. Jätteille on 
varattu yleisesti 660 litran astiat, biojäteastian ollessa enintään 240 
litraa. Astiatarpeen määrää taloyhtiön koko ja viime kädessä koke-
mus. Myös kunnan jätehuoltomääräykset vaikuttavat.

Jätteet on suojattava niin, etteivät haittaeläimet pääse niihin kä-
siksi. Astioiden tyhjennys tapahtuu parin viikon välein, biojäte ke-
rätään kesällä kerran viikossa ja talvella kahden viikon välein. Jäte-
katos on siitä hyvä, että sen seiniin saa kiinnitetyksi lajitteluohjeet 
sekä muut asiaa koskevat tiedotteet. Jos taloyhtiössä on jätehuone, 
jäteauton kuskilla on huoneeseen luonnollisesti avain. Jätteenkeräys-
katosten lattian tulee olla valmistettu kovasta materiaalista, eikä siinä 
saa olla tyhjentämistä haittaavia kynnyksiä. Katoksen tulee kaikkiaan 
olla sellainen, ettei se rikkoudu helposti. Sijoittelussa on otettava 
huomioon myös paloturvallisuus ja huoneistojen sisäilma – jäteka-
tos ei saisi olla alle kahdeksan metrin päässä ilmanvaihtoaukoista.

Jätteet kiertoon 
– ei kaatopaikalle
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Teksti: Titta Strömberg   Kuvat:  Pixabay ja Rakentaja.fiOpastus

Toisinaan tulee eteen tilanne, että taloyhtiön äänet häiritsevät 
todella. Tekisi mieli vain nauttia omassa kodissa hiljaisuudes-
ta ja käpertyä sohvalle rauhalliseen maailmaan. Joskus se vain 

tuntuu mahdottomalta naapurien elämänäänten vuoksi. Mutta täl-
löinkin tulisi muistaa, että normaalit asumisen äänet kuuluvat elä-
mään. Täyttä hiljaisuutta ei voida vaatia edes yöaikaan.

Kun häiritsevistä äänistä kiistellään taloyhtiössä, käydään tällöin 
rajanvetoa normaalien asumisen äänien ja häiritsevän metelin välillä. 
Lähtökohtaisesti ääni voidaan tulkita häiritseväksi, jos se on jatku-
vaa tai toistuvaa ja siitä aiheutuu häiriötä usealle asukkaalle.  Näin 
ollen esimerkiksi pianon soitto tai koiran haukunta voi olla pitkään 
jatkuessaan häiritsevää, vaikka nuo äänet muutoin ovatkin hyväk-
syttäviä elämän ääniä.

Elämää suhteellisen hiljaisessa asuntoyhtiössä
Aleksandra Lehtonen on asunut Porin keskustassa vuonna 1958 val-
mistuneessa kerrostalossa pian seitsemän vuotta. Nuorella naisella 
on sinänsä käynyt onni, että hänen asuinrappunsa on hyvin hiljainen. 
Rapussa asuu monia rakentamisajankohdasta lähtien yhtiössä asunei-
ta. Lisäksi Aleksandra asuu ylimmän kerroksen reunahuoneistossa, 
mikä vielä osaltaan hillitsee elämisen ääniä. Hän kehuukin asunto-
yhtiötänsä hyvin rauhalliseksi, sillä yhtiössä ei asu edes kovinkaan 
monta lapsiperhettä pienten lasten kanssa.

Tosin ihan ilman elämänääniä ei hänenkään arkensa suju. – Koska 
naapurin keittiö sijaitsee olohuoneeni vieressä, kuulen hyvin ruoan-
laitto- sekä tiskausäänet. Selkeästi asunnossa ei ole astianpesukonet-
ta, naurahtaa Aleksandra hyväntuulisesti.

Mikä sitten on epänormaalia elämän ääntä?
Taloyhtiöissä on aina elämän ääniä. On muistettava, että taloyhtiö 
ei voi kieltää normaalia elämän ääniä, mutta asukkaiden on otetta-
va naapurit huomioon. Edes taloyhtiön säätämä hiljaisuus iltakym-
meneltä ei voi olla liian ehdoton. Vessaa saa vetää öisin ja suihkussa 
saa käydä. Satunnaisesti saa myös juhlia.

Aleksandra kertoo järjestäneensä kodissaan muutamat syntymä-
päiväjuhlat sekä asiaankuuluvat tupaantuliaiset. – Juhlamme ovat ol-
leet suhteellisen rauhallisia, eivätkä ne ole jatkuneet pikkutunneille 
asti. Jos tietäisin, että juhlani aiheuttaisivat enemmän häiriötä tai 

venyisivät aamuyöhän, laittaisin varmastikin tiedon asiasta etukä-
teen naapureilleni. Nyt en näin ole tehnyt. Enkä kyllä ole saanut mi-
tään palautettakaan juhlistani, Aleksandra kertoo.

Lapset, nuo ihanat ikiliikkujat, joiden toimesta helposti lähtee 
ääntä usean kymmenen desibelin edestä, aiheuttavat monesti kes-
kustelua taloyhtiöissä. Se mikä on normaalia lapsiperheen elämää ja 
siihen kuuluvia ääniä, saattaa naapurista kuitenkin tuntua kovalta 
meteliltä. On muistettava, että lapsilla on täysi oikeus leikkimiseen 
niin pihalla kuin kotona. Jos aivan kohtuutonta häiriötä ilmenee, 
siitä kannattaa jutella kasvokkain naapurin kanssa.

Naapuruussuhdelain 17 §:n mukaan rakennusta ei saa käyttää 
niin, että naapurille ja huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuuton 
rasitusta melusta tai muista vastaavista vaikutuksista. Terveyden-
suojelulaista löytyy samankaltaisia säännöksiä.

– Esimerkiksi pianon soittamisesta on olemassa vanha ennakko-
tapaus. Sen perusteella on selvää, että soittaminen aamusta iltaan ei 
ole sallittua, eli sitä ei tarvitse sietää. Viimekädessä tällainen pianon-
soittaja saadaan häädettyä huoneistosta pois. Samaa oikeusohjetta 
voidaan soveltaa lähtökohtaisesti aina, kun asukkaan menettelyä ei 
voi pitää merkitykseltään vähäisenä ja huomautuksista huolimatta 
hän ei muuta käyttäytymistään, kertoo JuriNetin toimitusjohtaja 
Markus Talvio.

Ei normaalia elämää
Mitä sitten voi tehdä, mikäli kokee äänet niin häiritseväksi, että ei 
pysty elämään normaalia arkea niiden vuoksi?

Mikäli häiriö on jatkuvaa tai toistuvaa, kannattaa asia ottaa pu-
heeksi häiriöitä aiheuttavan naapurin kanssa. Usein pelkkä keskus-
telu saattaa riittää, sillä asukas ei välttämättä ymmärrä olevansa 
häiriöksi. Ja tässäkin kannattaa muista lähestymis- ja ilmaisutavan 
vaikutus lopputulokseen. Liika syyttely ei yleensä johda järkevään 
lopputulokseen.

Jos keskustelu naapurin kanssa ei auta, tee häiriöstä kirjallinen 
ilmoitus ja ota yhteyttä isännöintiin. Isännöinti arvioi, pitääkö ti-
lanteeseen puuttua ja huomauttaa häiriöstä. Tarvittaessa taloyh-
tiön johto toimii sovittelijana ja pyrkii löytämään kaikkia osapuolia 
tyydyttävän ratkaisun. Viime kädessä tuomioistuin päättää, ovatko 
äänet olleet häiritseviä.

Normaalit elämisen äänet 

kuuluvat arkeen
Koira haukkuu, lapsi itkee, vanhemmilla on riita ja äänet kohoavat. Nuoriso 
soittaa musiikkia niin, että lattia tärisee basson voimakkuudesta koko päivän. 
Toinen imuroi ja joku käyttää tehosekoitinta. Ja yläkerrassa tuntuu olevan  
kokonainen koululuokka jumppatunnilla töminästä päätellen. Normaaleja 
elämän ääniä –  vai onko?
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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

Pelastussuunnitelma ja rakennuksen omistajan (taloyhtiön) 
velvollisuudet
Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vä-
hentää onnettomuuksia. Toisaalta tavoitteena on myös, että tilan-
teessa, jossa onnettomuuden uhka on olemassa tai sen tapahdut-
tua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan sekä onnet-
tomuuden seurauksia rajoitetaan. Tutustu pelastussuunnitelmaan 
tai laadi se palvelussamme: 
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/10318/p.htm

Vastuunjako taloyhtiöissä
Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyk-
siin törmätään huomattavan usein taloyhtiöissä. Tutustu vastuun-
jakoon ja vastuunjakotaulukkoon:
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/6161/t.htm

Taloyhtiön hallituksen rooli
Taloyhtiön hallinta perustuu osakkaiden valitseman hallituksen ja 
yhtiön palkkaaman isännöitsijän yhteistyöhön, johon osakkeen-
omistajien tulee voida luottaa. Lue, mitä hallituksen yleistehtäviin 
kuuluu ja mitä asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa. 
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/6392/t.htm

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.omataloyhtiö.fi/verkkolehti

Kuka korvaa ja mitä vesivahingossa?
Voi ei! Vettä lattialla – ja rakenteissa. Pesukoneen vesi on vuotanut 
lattialle. Mitä tehdä? Kuka korvaa ja mitä? 
www.omataloyhtio.fi//artikkelit/9068/k.htm

WÖRLI

Vakio
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Teksti: Toni Liimatainen   Kuvat: Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto MainioJulkisivu

Vesivek on Suomen johtava sadevesi- ja kattoturvatuotteiden 
valmistaja. Yritys on kehittänyt sadevesijärjestelmien vana-
vedessä myös kattoturvatuotteiden laatua ja toimintaperi-

aatteita. Esimerkiksi kattosiltaan kiinnitetyn turvakiskon ansiosta 
nuohoojien, antenniasentajien ja muiden katolla liikkujien työ on 
helppoa ja turvallista, kun turvaköyttä ei tarvitse juuri siirrellä ka-
tolla liikkuessa. Köysi seuraa työntekijää kiskossa liikkuvan kelkan 
ansiosta. Monissa yli 10 vuotta vanhoissa kerrostaloissa kattotur-
va-asioihin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tästä syystä vaa-
ratilanteet ovat edelleen valitettavan yleisiä. 

Varma-lumieste on nimensä mukainen
Tunnetuin ja Suomen keliolosuhteita ajatellen tärkein Vesivekin kat-
toturvatuotteista on Varma-lumieste, joka on suunniteltu erityisesti 
konesaumatyyppisille peltikatoille. Katolta putoava lumi aiheuttaa 
vuosittain lukuisia vahinkoja ja vaaratilanteita, kun katon niin sanot-
tu jalkaränni ei pysäytäkään sulavaa lunta. Vesivek suunnitteli sen 
rinnalle Varma-lumiesteritilän, joka on nykyään osa RT-kortteihin 
kirjattua hyvää rakentamistapaa.

Turvatuotteita ihmisiä ajatellen
Moni Vesivekin innovaatio on syntynyt ratkaisuna arkielämän haas-
teisiin. 2000-luvun alussa traagisessa kerrostalopalossa kuoli tyttö, 
kun palokunnan tikasauto ei ulottunut yläkerrokseen. Vesivek kehit-
ti hätäpoistumiseen alaspäin aukeavilla tikkailla varustetun parve-
keluukun, joita asennetaan nykyään useisiin kerrostaloihin. Luukun 
avulla asunnoista poistuminen onnistuu, mikäli porraskäytävä ei ole 
käytettävissä. Talon rakenteita suojelemaan Vesivek kehitti ruostu-
mattoman alumiinisen Arvo-kourun, joka kestää vuodesta toiseen ja 
huolehtii, että sadevedet valuvat sinne, minne pitääkin.

Vesivek, joka kuuluu Hämeen Laaturemontti -konserniin, on Suo-
messa sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden saralla ehdoton 
edelläkävijä. Sen laadukkaat ja kestävät tuotteet ovat hyviä esimerk-
kejä pitkäjänteisestä kehitystyöstä, sillä sen perusoivallukset kehi-
tettiin jo 1980-luvulla. Kehitystyö jatkuu edelleen. 

– Varmimmin kiinteistön kattoturvallisuuden tilan saa selville 
olemalla yhteydessä paikalliseen Vesivek-asiantuntijaan. Yli 30 vuot-
ta kattoturvallisuustuotteita valmistaneen yrityksen edustaja osaa 
ratkaista haastavatkin tilanteet, Timo Skarp toteaa.

Kattoturvakatselmus takaa 

asukkaiden turvallisuuden

Vuosittain sattuu lukuisia vahinkoja, jotka johtuvat kattoturvatuotteiden puutteista 
tai niiden käytön laiminlyömisestä. Erityisesti putoava lumi aiheuttaa vaaratilanteita, 
jotka pahimmassa tapauksessa voivat vaatia ihmishenkiä. Vastuu kiinteistön turvalli-
suudesta on aina kiinteistön omistajalla.

”Monissa yli 10 vuotta vanhoissa  
kerrostaloissa kattoturva-asioihin ei 

ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. 
Tästä syystä vaaratilanteet ovat  

edelleen valitettavan yleisiä.”

Ota yhteyttä!
Tilaa ilmainen Kattoturvakatselmus: vesivek.fi tai 019 211 3800

– Asennustyö ja menetelmät on sertifioitu, joten myös ulkopuo-
linen taho valvoo asennuksen laatua. Sertifikaatti takaa sen, että eri 
puolilla maata asiakkaat saavat samantasoista palvelua ja samalla 
tavalla asennettuja tuotteita, kertoo Vesivekin myynnistä vastaava 
Timo Skarp.

Varma-lumieste erottuu muista lumiesteistä, sillä se voidaan 
asentaa aivan katon pintaan. Kun kyseessä on ritilälumieste, katol-
ta putoavat jäälautat eivät luiskahda esteen ali ja tipahda alas, vaan 
pysyvät katolla sulamiseen asti. Vastuu asian huolehtimisesta on ra-
kennuksen omistajalla, haltijalla tai toiminnanharjoittajalla, joka on 
myös velvollinen korvaamaan laiminlyönneistä aiheutuneet vahingot. 
Vesivekin ilmainen Kattoturvakatselmus on helppo tapa kartoittaa 
kohteen tila ja ryhtyä toimiin vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi.  

– Suosittelen, että kiinteistöjen omistajat kiinnittäisivät huomio-
ta kattoturvaan. Kun asiat ovat kunnossa, voidaan katon tärkeät 
huoltotyöt suorittaa turvallisesti. Kattoturvallisuustuotteet tuovat 
turvaa käyttäjille ja ohikulkeville - täten vältytään monenlaisilta ris-
keiltä, Skarp sanoo.
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Ruukki Construction Oy

Miksi katto pitää puhdistaa?
Ilman saastuminen, ympäristöystävällisemmät tuotteet ja runsas 
puusto aiheuttavat kattopinnalle, varsinkin pohjoispuolelle, levä-
kasvustoa. Roskat ja lika lisäävät korroosiovaaraa pitäessään levyn 
pinnan kosteana. Likainen katto on myös ulkonäköhaitta.

Tarkista pinnoitteen ja kiinnikkeiden kunto
Maalipinnan visuaalinen tarkastus on hyvä tehdä kerran vuodessa 
yleistarkastuksena. Tarkempi pinnan katselmus tulee tehdä takuu-
aikana 5 vuoden välein. Silloin maalipinta tulee tarkastaa noin 1,5 
metrin katseluetäisyydeltä. Takuuajan jälkeen pinta tulee tarkastaa 
joka toinen vuosi samoin 1,5 metrin katseluetäisyydeltä.

Vaurioituneet tai osin irralliset kiinnikkeet vaihdetaan tai kiriste-
tään. Muista tarkistaa myös jiirit ja räystään reunat. Maalin irtoami-
nen, epätasainen haalistuminen, liituuntuminen ja säröily sekä pai-
kalliset naarmut ovat merkki pinnoitteen korjaustarpeesta. 

Kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät
Sadevesijärjestelmät suositellaan puhdistettavan kaksi kertaa vuo-
dessa tai vuosittain kotisi ympäristöstä riippuen. Tukkeutuneet, ros-
kaiset ja likaantuneet sadevesijärjestelmät aiheuttavat jäätymis- ja 
kosteusvaurioita sekä korroosio-ongelmia. Poista mahdolliset tuk-
keumat ja roskat, huuhtele ja tarvittaessa pese koko järjestelmä. 
Korjaa mahdolliset vauriot. Tarkista myös kattoturvatuotteiden 
kiinnitykset ja kunto.

Katon puhdistus
Likaisten ja tahraantuneiden kohtien puhdistukseen suosittelem-
me uutuustuotettamme Ruukki Puhdas Teräskatto. Se on biohajoa-
vaa pudistusainetta, joka sopii kaikille katoille. Ruukki Puhdas Te-
räskatto on markkinoiden ainoa tuote, joka on kehitetty erityisesti 
maalipinnoitetuille teräskatoille. Tämän lisäksi tuote soveltuu erin-
omaisesti myös tiili-  ja huopakattojen kasvustojen puhdistukseen. 
Tuote on tarkoitettu ensisijaisesti levänpoistoon. Aine levitetään 
katoille ja jätetään vaikuttamaan – kasvusto poistuu säärasituksen 
vaikutuksesta.

Katon maalaus
Pinnoitteeseen syntyneet vauriot tulee aina korjata mahdollisimman 
pian. Maalaukseen on käytettävä maalipinnoitteiden korjaukseen so-

veltuvia maaleja. Spray-maaleja ei saa käyttää. Naarmukohdat paika-
taan mahdollisimman pienellä siveltimellä. Jos vaurio ulottuu vain 
pohjamaaliin asti, riittää yksi maalauskerta. Naarmun ulottuessa 
koko maalipinnoitteen läpi sinkkiin saakka on suositeltua maalata 
toiseen kertaan ensimmäisen kerroksen kuivumisen jälkeen.

Joidenkin loivien kattoprofiilien räystäillä saattaa ilmetä joskus 
ns. räystäskorroosiota, jossa leikkausreuna alkaa ruostua. Ilmiö voi-
daan ehkäistä maalaamalla räystään leikkausreunat katteen asen-
nuksen yhteydessä. Erityisesti merenrantaolosuhteissa tällainen 
maalaus on suositeltavaa.

Uudelleenmaalauksen yleisimpiä syitä ovat maalipinnan mer-
kittävä värisävyn ja kiillon muutos. Muutoksiin vaikuttavat eni-
ten ilman epäpuhtaudet sekä auringon UV- ja lämpösäteily. Huol-
tomaalaus voidaan suorittaa, jos pinnoitteen tartunta alustaan on 
hyvä ja paikallisia vaurioita ei ole. Jos pinnoitteessa on merkittä-
viä paikallisia vaurioita tai maalipinnoite on epätasaisesti haalis-
tunut, on syytä ottaa yhteys maalausalan asiantuntijaan huollon 
suunnittelemiseksi.

Tarkkaa ajankohtaa huoltomaalaukselle on vaikea antaa, koska 
maalipinnan kestävyyteen vaikuttavat useat seikat. Näitä ovat maa-
lipinnoitteen tyyppi ja väri, ilmastolliset olosuhteet, kaltevuus, ra-
kennustapa, asennuksen suoritus. Suurimmillaan pinnoitteeseen 
kohdistuva rasitus on tummilla sävyillä etelänpuoleisella lappeella.

Olisiko aika uusia katto?
Kun katto saavuttaa käyttöikänsä pään, tulee se uusia. Valitsemal-
la Ruukin asennuspalvelun voit olla varma, että kattosi asennetaan 
asianmukaisesti. Ammattilaisemme hoitavat kattoremontin suunnit-
telusta asennukseen. Saat täydellisen kattopaketin, joka sopii sinun 
ja kotisi tarpeisiin. Ruukin kattoasennuspalvelu hoitaa myös rivita-
lojen kattoremontit alusta loppuun vuosien kokemuksella, luotetta-
vasti ja turvallisesti.

Pääset helpoiten alkuun ottamalla yhteyttä Ruukin asiantuntijoi-
hin. Taloyhtiön remonttitarve kartoitetaan yhdessä kattomestarin 
kanssa ja saatte tarjouksen kattoremontista, johon kuuluu kaikki 
vanhan katon purkamisesta loppusiivoukseen.

Kiipeä katolle!
 Nyt on aika tarkastaa katto
Katto on merkittävä investointi ja sen kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti 
parhaan mahdollisen toimivuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Toisinaan 
sadevesi riittää huuhtomaan katon puhtaaksi, mutta aina se ei riitä. Katolle ja rän-
neihin pudonneet lehdet, risut ja muut roskat eivät kuitenkaan aina huuhtoudu 
sadeveden mukana. Siksi katto kannattaakin tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti.

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

Julkisivu
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Yllä kuva katosta ennen käsittelyä ja alla viisi viikkoa puhdistuskäsittelyn jälkeen. Ero on todella merkittävä.

Muista myös huolehtia työturvallisuudesta ja varmistaa, 

ettet putoa katolta tai aiheuta muuta vaaratilannetta.
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Laadukas ja pitkäikäinen katemateriaali
Pitkien perinteiden kattotiili on mitä parhain katemateriaali van-
han talon korjauksessa. Se sopii erinomaisesti kaikille harjakatoille, 
olipa nykyinen katemateriaali mikä tahansa. Tiilikatto kestää hyvin 
ilmansaasteita, sateita, auringon paahdetta ja myös Pohjolan äärim-
mäisiä sääolosuhteita.

Pitkäikäisen materiaalin valinta edustaa elinkaaritietoista ajatte-
lua. Oikein asennettuna tiilikatto kestää jopa 70 vuotta. Tiilikatto on 
myös edullinen – koko elinkaarensa aikana. Kun otetaan huomioon 
tiilikaton pitkäikäisyys, asentamiskustannukset ja talon käyttöikä, 
on tiilikatto yksi edullisimmista kateratkaisuista.

Ei huolta painosta
Jotkut ovat huolissaan tiilikaton painosta kattoremonttia tehdes-
sään. Kun vanhan pelti- tai varttikaton tilalle asennetaan tiilikatto, 
on rakenteisiin kohdistuva kuormitus luonnollisesti suurempi. Kat-
torakenteet on kuitenkin mitoitettu kestämään tämän.

Jokainen katto, nykyisestä katemateriaalista riippumatta, on 
suunniteltu kantamaan vesikatetta suuremman kuorman. Esimer-
kiksi lumikuormat lasketaan aina mukaan turvallisuusmarginaalei-
hin. Näiden rinnalla muutamien kymmenien kilojen neliöpainoerot 
katemateriaalien välillä eivät vaikuta. Siten tiilikatto sopiikin myös 
painonsa puolesta kattoremonttikohteisiin.

Betonitiilikatto on tehty kestämään
Betonikattotiilet valmistetaan kovassa paineessa muotoon puristet-
tavasta betonimassasta. Siksi ne ovat erittäin mittatarkkoja ja tiiviitä. 
Mittatarkkuus merkitsee tiilien saumatonta yhteensopivuutta. Ne 
on helppo asentaa ja ne pysyvät tiiviisti paikallaan. Roskat ja jääty-
vä vesi eivät pääse kattotiilien väliin nostamaan tai siirtämään niitä.

Iätön ja ajaton tiilikatto edustaa klassista rakentamista ja on aina 
muodissa. Suositussa kotimaisessa Ormax Protector-betonikattotii-
lessä yhdistyvät kaunis ulkonäkö ja pitkä elinkaari. Ainutlaatuinen 
Protector-pinnoite antaa läpivärjätylle tiilelle kauniin pinnan, joka 
hylkii tehokkaasti likaa ja kasvillisuutta. Pinnoite suojaa myös uv-sä-
teilyltä, jolloin väri pysyy pitkään haalistumattomana.

Uutta ilmettä laattakattotiilellä
Tiilikatto mielletään perinteisesti aaltoprofiilin muotoa noudattele-
vaksi katepinnaksi. Vaikka vaihtoehtoja tiilimalleista onkin jo useita, 
on Ormax kehittänyt aivan uuden tyyppisen laattakattotiilen. Sen 
esteettisyys, ominaisuudet ja asennettavuus tekevät tiilestä näyttä-
vän ja kestävän vaihtoehdon rakennuksen suojaksi. 

Ormax EVO sopii graafiseen nykyarkkitehtuuriin kuten myös iäk-
käämmän kohteen korjausrakentamiseen. Kattotiilen ilme on suun-
niteltu linjakkaaksi, elegantiksi ja kevyeksi. Se korostaa vanhan talon 

Tyylikäs ja 
 kestävä 
  tiilikatto

Kattoremonttia ei kannata tarpeettomasti lykätä, 
sillä vanha ja huonokuntoinen katto lisää yläpoh-
jarakenteiden kosteusvaurioriskiä huomattavasti. 
Vanhan katon uusimisessa keskeistä on panostaa 
laatuun – oikeaan osunut katemateriaalivalinta on 
erittäin tärkeä, paitsi koko talon rakennusteknisen 
toimivuuden ja kestävyyden, myös sen arkkiteh-
tuurin kannalta.

persoonallista ilmettä. Tiilen elävä pinta rakentaa harmonisen koko-
naisuuden eri julkisivumateriaalien kanssa. Tiili lukkiutuu tiiviisti 
paikoilleen ja pysyy siinä vakaasti kaikissa olosuhteissa.

Kattoremonttiin tiilikattojen asiantuntija
Kattoremontissa ei yleensä riitä ainoastaan pintamateriaalin vaih-
taminen, vaan aluskate, tuuletusrimat sekä ruoteet tulee myös vaih-
taa. 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 kattotur-
vatuotteisiin.

Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: OrmaxJulkisivu

Lisätietoja:
www.ormax.fi
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Moderni Ormax EVO –laattakattotiili päivittää talon ilmeen.
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Peltikaton kestävyydestä puhuttaessa unohdetaan valitetta-
van usein kateruuvi, vaikka sillä on erittäin oleellinen rooli 
katon kestävyydessä ja takuiden säilymisessä. Unohtaminen 

on luonnollista, sillä katon ostaja pitää itsestään selvänä, että kat-
topellit asennetaan sellaisilla kateruuveilla, joiden kestävyys on sa-
maa luokkaa kattopellin kanssa. Näinhän määräävät myös Suomen 
rakennusmääräykset. Kattopeltien korroosionkestävyys on ollut hyvä 
jo vuosikymmeniä. Yhtä hyvän korroosionkestävyyden omaava kate-
ruuvi on ollut saatavissa vasta muutaman vuoden KINGI® kateruu-
vin tultua markkinoille.

Näin tunnistat kestävän kateruuvin
Koska Suomen katoilla käytettävä kattopelti on vähintään C3–ilmas-
torasitusluokan vaatimuksiin kehitettyä kolmikerrospinnoitettua 
hiiliterästä, on myös kateruuvin oltava kolmikerrospinnoitettua hii-
literästä. Näin sanoo asennusta koskeva standardi (SFS EN 1090-2), 
jota asennuksessa tulee noudattaa. Ruuvin pinnoitejärjestelmän on 
oltava C3 tai C4 –ilmastorasitusluokan vaatimusten mukainen, koska 
peltikin on. Pelkkä C3-merkintä ei kuitenkaan vielä takaa, että kate-
ruuvi kestää ulkokäytössä yhtä hyvin kuin kolmikerrospinnoitettu 
kattopelti. Kolmikerrospinnoitetussa kateruuvissa sinkkikerroksen 
päällä olevat tartuntakerros (esikäsittely), pohjamaali ja pintamaali 
varmistavat ruuvin kestävyyden. Näin on vain KINGI® kateruuvissa.

Kolmikerrospinnoitettu kateruuvi = Kingi
KINGI® kateruuvin kolmikerrospinnoitusmenetelmä on patentoitu 
ja sen on kehittänyt diplomi-insinööri Jorma Kinnunen, joka on teh-
nyt uraauurtavaa kehitystyötä teräskattojen korroosionkestävyyden 
eteen. Hän oli pidentämässä myös kattopeltien kestoikää kehittämällä 
1990-luvulla kattoalalla tunnetun Pural® pinnoitteen. 

– Yhtä kestävän pinnoitteen kehittäminen kateruuviin oli monin 
verroin haastavampi projekti, kuin sileän pellin pinnoittaminen. Ruu-
vin kannassa on kulmia ja kanta joutuu heti asennusvaiheessa voi-
makkaampaan mekaaniseen rasitukseen kuin pelti. Teräsrakenteiden 
teräviin kulmiin tulee ohuempi maalikerros kuin tasaisille pinnoille. 

Patentoitua kolmikerrospintaa

vesikattojen parhaaksi
Katolle asennettavien terästuotteiden ruostesuojaukseen ei ole oikoteitä. Sähkösinkitys ja yksi  
ohut maalikerros eivät vielä anna terästuotteelle riittävää suojaa ulkokäytössä. Sinkityksen lisäksi  
tarvitaan esikäsittely, pohjamaali ja pintamaali. Kattopelleissä siitä on jo vuosikymmenien kokemus. 
KINGI® kateruuvin patentoitu kolmikerrospinnoitus on tehty kestämään myös ruuviin kohdistuva 
asennusrasitus. Tänä vuonna kotimainen Kingi Oy tuo lisää uusia patentoituja kiinnitysruuveja  
pidentämään teräskattojen käyttöikää.

Kingin kolmikerrospinnoituksen syntytarina

Terävät kulmat ja reunat pitää maalausstandardin mukaan pyöristää, 
joten teimme sen KINGI® kateruuville. Näin pinnoitetta on riittävästi 
joka kohdassa. Pinnoitteen tarttuvuus on varmistettu erityisellä Si-
laani-tartuntakerroksella, jonka kemialliset harukset sitovat pohja-
maalin alustaansa. Kaksi jauhemaalikerrosta ovat yhteensä 120 mi-
krometriä, mikä on riittävä suoja aina C4-ilmastorasitusta vastaan, 
kuvaa Kinnunen KINGI® kateruuvin kehittämistä.

– Ja mikä parasta, kotimainen valmistus ISO 9001 -laatujärjes-
telmän alla takaa suunnitellun kestävyyden jokaiseen ruuviin, lisää 
Kinnunen.

Uusilla vaihtoruuveilla edullista ikälisää peltikatoille
Yksi Kingin tulevista uutuustuotteista on kateruuvien vaihtoihin ke-
hitetty KINGI® vaihtoruuvi™. Silloin kun ruuvit ovat ruosteessa ja/tai 
niissä on kohonnut vuotoriski, mutta pelti ja pellin alapuolella ole-
vat alusruoteet ovat vielä kunnossa, ei ole mitään syytä uusia koko 
kattoa. Vaihtamalla ruostuneiden ruuvien tai naulojen tilalle KINGI® 
vaihtoruuvit™ jatkuu vanhan peltikaton käyttöikä vielä pitkään. Pie-
nellä vaivalla ja rahalla saadaan suuri taloudellinen hyöty ja poiste-
taan katolla muhinut ja huolta aiheuttanut ruostumis- ja vuotoriski.

Juuri tähän tarkoitukseen kehitettyä kateruuvia ei ole aikaise-
min ollut. Uudelleenkiinnityksessä on tärkeintä, että uusi kateruuvi 
saa hyvän otteen entisen ruuvin ruodepuuhun tekemästä reiästä ja 
samalla tiivistää hyvin vanhan pellissä olevan reiän. Tämän vuoksi 
KINGI® vaihtoruuvin™ kierreosa on tavallista paksumpi ja aluslaat-
ta tavallista suurempi. Ruuvi on entisen mittainen, ettei se puhkaise 
ruoteen alla mahdollisesti olevaa aluskatetta.

– Muun muassa vakuutusyhtiön kuntotarkastaja on puuttunut 
katolla ruostuneisiin kateruuveihin ja kehottanut vaihtamaan ne pi-
kaisesti uusiin ennen lisävaurioita. KINGI® vaihtoruuvia™ kohtaan 
onkin jo herännyt suurta mielenkiintoa, kertoo Kingi Oy:n toimi-
tusjohtaja Jari Lehtola.

– Kysyntää on tullut myös aivan äskettäin tehdyistä kattoremont-
tikohteista, joissa katto on asennettu jostain syystä vastoin asiak-
kaan odotusta määräysten vastaisilla kateruuveilla. Vaikka katto on 

Teksti: Matti Tornberg, Ideasampo Oy   Kuvat:  Kingi OyJulkisivu

3. Pural®-pinnoitteen ansiosta 
teräskaton kestävyys nousee 
yli 50 vuoteen ja huoltoväli yli 
20 vuoteen.

4. Pural®-pinnoitteesta tulee 
lyhyessä ajassa erittäin suo-
sittu ja tunnettu kattopinnoi-
tebrändi.

5. Vuonna 2008 var-
mistuu, että käytössä 
olevien kateruuvien 
korroosionkestävyydet 
ovat riittämättömiä 
Suomen rakennus-
määräysten mukaan.

1. DI Jorma Kinnunen kehittää Rau-
taruukilla työskennellessään vuosi-
na 1992-1996 Pural®-pinnoitteen.

2. Kehitystyön aikana Rautaruukin 
tutkimuksissa paljastuu, että myös 
kateruuvien korroosionkestävyys 
on riittämätön vesikatoille.

1992–1996 1997–2007 2008
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10 vuotta vanha kattopelti on uudenveroinen, mutta kateruuvit ovat ruosteessa. Uusi 
KINGI® vaihtoruuvi™ pelastaa katon peltiä vaihtamatta.

Kingi on ainoa kateruuvi, jossa on kaikki kolme kerrosta varmistamassa kateruuvin ruostumattomuuden ja maalin pysymisen myös asennuksessa.

Ilmastorasitusta 
kestävä katon 
värinen jauhe-
pintamaali var-
mistaa ulkonä-
on säilymisen.

Jauhepohja-
maali yhdessä 
esikäsittelyn  
kanssa takaa 
pinnoitteen 
tarttuvuuden ja 
korroosiosuo-
jan.

Silaani-esikä-
sittely sinkin 
päällä parantaa 
maalin tarttu-
vuutta kemialli-
silla haruksilla.

uusi, sitäkään ei voi luotettavasti uudelleenasentaa samankokoisil-
la ruuveilla. Uuden KINGI® vaihtoruuvin™ ansiosta epäonnistunut 
asennus voidaan nyt korjata pitävästi samoihin reikiin. Asiakas saa 
katostaan määräysten mukaisen ja kiinnikkeitä myöten pitkäikäisen 
katon, toteaa Lehtola.

– Voi olla, että KINGI® vaihtoruuvin™ merkittävä kohderyhmä 
tuleekin muodostumaan äskettäin kattoremontin teettäneistä asi-
akkaista. Tällaisista taloyhtiöistä on jo ennakkotapauksia, jatkaa 
Lehtola. 

Katon värinen kattoturvaruuvi  
kattoturvatuotteiden kiinnityksiin
Toinen uutuustuote, KINGI® kattoturvaruuvi™, on 
kehitetty vesikatolle asennettavien kattosiltojen, 
lumiesteiden, lapetikkaiden ja muiden kattoturva-
tuotteiden kiinnitykseen. Se on ensimmäinen juuri 
tähän tarkoitukseen kehitetty ruuvi, jossa on kun-
non tiiviste ja jonka saa katon ja kattoturvatuotteen 
väriseksi maalattuna. Aiemmin näitä isoja vääntövoi-
mia tarvitsevia ruuveja ei ole pystytty maalaamaan 
kestäviksi. Nyt Kingi on patentoinut kannan, jossa 
maali pysyy myös asennuksessa.

Lisätietoja:
Kingin uutuustuotteet tulevat markkinoille keväällä 2018. Mo-
lemmat uutuusruuvit ovat tottakai kolmikerrospinnoitettuja.
www.kingi.fi

6. Jorma Kinnunen haluaa 
parantaa kattojen kestävyyttä 
myös ruuvien osalta ja kehit-
tää niille C4-ilmastorasitus-
luokan mukaisen kolmikerros-
pinnoitusmenetelmän 2010. 
Testeissä pinnoitteen kestävyys 
vastaa Puralin kestävyysomi-
naisuuksia. Se patentoidaan.

7. Kingi Oy ostaa Jorma Kinnuselta ruu-
via koskevat tekijänoikeudet 2014.

8. 2014-2015 kateruuviin kehitetään 
nopean ja naarmuttamattoman asen-
nuksen ominaisuudet.

9. KINGI® kateruuvin tuotanto aloite-
taan Nurmijärvellä kesäkuussa 2015.

10. Kingi Oy 
investoi uuteen 
tuotantolinjaan 
Suomeen ja tuo 
2018 keväällä 
markkinoille uu-
sia tuotteita.

2010 2014 2015 2018
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LUE LISÄÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
ESITÄ OMA KYSYMYKSESI ASIANTUNTIJOILLE

voi osakas moittia päätöstä kyseisen säännöksen rikkomisen perus-
teella. Riittävää on, että hyvitystä koskeva päätös on kirjattu yhtiö-
kokouksen pöytäkirjaan.

Saako isännöitsijä toimia kokouksen puheenjohtajana?
Minkälainen vastuu puheenjohtajalla on tekemistään ehdotuksista 
ja näille saamistaan päätöksistä asioissa, joita ei ole kokouskutsus-
sa mainittu? Esim. jos kokouskutsussa mainitaan, että hyväksytään 
kylpyhuoneremontin kulut, niin voiko puheenjohtajan esityksestä 
päättää, että asia on loppuun käsitelty? Kyseessä olivat siihenastiset 
kulut, joihin ei kuulunut yhtiön minulle korvattavaksi kuuluvat kulut.

VASTAUS: Yhtiökokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, jollei yh-
tiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään 
puheenjohtajasta, tämä myös avaa kokouksen. Isännöitsijä voi toimia 
puheenjohtajana. Yhtiökokouksessa saadaan päättää vain asiasta, 
joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan 
on käsiteltävä kokouksessa. Osakkeenomistaja voi asunto-osakeyhti-
ölain 23 luvun mukaisesti moittia tai vaatia yhtiökokouksen päätök-
sen vahvistamista mitättömäksi kanteella. Yhtiökokouksen päätös 
asian loppuun käsittelystä ei käsittääkseni silti estä sinua vaatimas-
ta myöhempiä kuluja siitä huolimatta. Johtohenkilön vahingonkor-
vausvastuusta säädetään asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 1 §:ssä.

Autopaikkojen ja autotallien käyttö?
Taloyhtiössämme on sekä autotalleja ostettuna osakkeena että pi-
hapaikkoja sähkötolppineen. Autopaikkoja on vähemmän kuin osa-
kehuoneistoja. Voiko osakas pitää hallussaan näitä molempia paik-
koja, vaikka asukkaita on jonossa autopaikkalistalla? Voiko joku jo-
notuslistalla oleva vaatia kyseiseltä henkilöltä pihapaikkaa itselleen 
yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen? Yhtiöjärjestyksessä ei ole 
erikoismainintoja parkkipaikoista tai niiden jaoista.

VASTAUS: Jos autopaikka on osakashallinnassa, on osakkeenomis-
tajalla itsenäinen oikeus päättää paikan käytöstä sekä luovuttaa tai 
vuokrata paikka haluamalleen taholle. Jos autopaikat taas ovat yh-
tiön hallinnassa niiden käytöstä ja luovuttamisesta osakkaiden ja 
asukkaiden käyttöön päättää yhtiö, käytännössä hallitus ja isännöit-
sijä ja tällaisessa tapauksessa voidaan ottaa käytännöksi jono, josta 
voidaan luovuttaa sitten autopaikkoja yhdenvertaisuusperiaatteet 
mukaisesti siten, että kaikki saavat paikan jossain vaiheessa. Ilmei-

Miten lopetan puheenjohtajana ja mistä uusi?
Meillä on tyypillinen neljän perheen rivitaloyhtiö. Yksi asukas on 
isännöitsijänä ja minä puheenjohtajana. Kukaan muu ei halua olla 
puheenjohtaja. Jos minä haluaisin lopettaa ja kukaan muu ei halua 
olla puheenjohtajana, mitä sitten voidaan tehdä? Sama koskee isän-
nöitsijän tehtävää. Hän ehkä myös haluaa lopettaa kohta. On toki 
olemassa isännöintipalveluyhtiöitä, joten se lienee ok, mutta miten 
tehdään puheenjohtajan valinnan kanssa? Ja miten lopetan? Onko 
kirjallinen ilmoitus ok? Kenelle se osoitetaan? Voinko erota kesken 
kauden? 

VASTAUS: Mikäli kukaan hallituksen jäsenistä ei halua toimia halli-
tuksen puheenjohtajana, voi yhtiöön hankkia hallitusammattilaisen 
esim. AKHA ry:stä, joka voisi mahdollisesti toimia yhtiössä puheen-
johtajana. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa 
ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Asun-
to-osakeyhtiölaki ei velvoita asukkaita toimimaan yhtiön hallituk-
sessa ja sallii eroamisen kesken toimikauden. Puheenjohtajan eroa-
misesta ei ole laissa erityisiä säännöksiä. Eroaminen tulee voimaan 
aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoitus kannattaa 
tehdä kirjallisesti. Jos hallituksen jäsenen on valinnut muu kuin yh-
tiökokous, eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijalle. Kannattaa 
miettiä, mikä on yhtiön etu asiassa ja pyrkiä hoitamaan asia niin, et-
tei mahdollisesta eroamisestasi aiheudu haittaa yhtiölle.

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

VASTAUS: Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:n mukaan yhtiöko-
kous voi päättää uudistusta tai kunnossapitoa varten osakkeenomis-
tajalta perittävän yhtiövastikkeen alentamisesta, jos osakkeenomis-
tajan aiemmin huoneistossa tehty työ vähentää yhtiölle aiheutuvia 
kustannuksia. Alennusta laskettaessa huomioidaan yhtiölle tuleva 
säästö ja osakkeenomistajan yhtiövastikeperusteen mukainen maksu-
velvollisuus. Lain esitöiden mukaan osakkaan tulee kuitenkin esittää 
vaatimuksensa niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa huomioon. 
Osakkaan tulisi voida myös osoittaa yhtiölle syntyvä säästö ja sääs-
tön määrä. Mikäli yhtiö ei alenna vastiketta tällaisessa tilanteessa, 

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin

§
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sesti teidän tapauksessanne kyse on osakashallinnassa olevista pai-
koista, joihin osakas on ostanut hallinnan. Näihin yhtiö ei voi ottaa 
kantaa vaan osakkaalla on täysi päätösvalta samalla tavoin kuin hä-
nen omasta asunnostaankin.

Tulisiko pelastussuunnitelma päivittää, kenen vastuulla se on? 
Pelastussuunnitelman päivitys on ollut 2012–2017 joka kokouksen 
esityslistalla. Meillä vaihtui isännöitsijä, joka piti tämän kevään ko-
kouksen, jossa selvisi, että pelastussuunnitelma oli päivitetty viimek-
si 2005. Hallitus ei ollut päivittänyt suunnitelmaa. Onko hallituksen 
vastuulla pelastussuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen? Tar-
vitseeko suunnitelmaa tuoda taloyhtiön kokoukseen erikseen hy-
väksyttäväksi?

VASTAUS: Valtioneuvoston asetuksen mukaan pelastussuunnitelma 
on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla 
asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työnteki-
jöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toi-
meenpanoon. Mikäli taloyhtiössä ei ole tapahtunut sellaisia muutok-
sia, jotka vaikuttaisivat pelastussuunnitelman sisältöön, ei sitä tarvit-
se päivittää. Pelastussuunnitelman sisällöstä on hyvä pitää asukkaat 
ajan tasalla. Taloyhtiössä voidaan pelastussuunnitelman tekeminen 
ja muu siihen liittyvä työnjako jakaa mahdollisen turvallisuushenki-
löstön, kiinteistönhuollon, isännöitsijän ja hallituksen kesken siten 
kuin taloyhtiössä halutaan.

Mitä tarkoittaa taloyhtiön perustaso?
Mikä on uuden asunto-osakeyhtiölain määrittämä perustaso kylpy-
huoneen remontoinnin osalta vuonna 1977 rakennetuissa taloissa? 
Kylpyhuoneissa on ollut alun perin vesieristeenä muovimatto ja ta-
petit. Myöhemmin yhtä lukuun ottamatta kaikki kylpyhuoneet on 
remontoitu siveltävällä vesieristeellä ja laatoilla. Tämä on tapahtu-
nut vähitellen taloyhtiön toimesta, mutta yhtiö on laittanut osakkaat 
maksamaan laatat kokonaan vedoten siihen, että maksavat vain uu-
den muovimaton ja -tapetit. Eikö tässä tapauksessa perustaso ole tuo 
laattaratkaisu, jolloin yhtiön tulisi maksaa laattakustannus? Onko 
laki ja sen tulkinta muuttunut tältä osin uuden asunto-osakeyhtiö-
lain myötä vuonna 2010?

VASTAUS: Perustaso vaihtelee kiinteistökohtaisesti riippuen kiin-
teistön iästä, suoritettujen korjausten ja muutosten perusteella. Pe-
rustasona voidaan pitää rakennusvaiheessa toteutettu tasoa, johon 
ei huomioida osakkaiden mahdollisia itse tekemiä muutostöitä. Pe-
rustasona voidaan pitää myös tasoa, johon yhtiö aikaisemmissa kor-
jauksissaan päätynyt. Mikäli osakkaat ovat kustantaneet itse laatat, 
voidaan perustasona pitää edelleen ainakin muovitapettia. 

Yhtiöissä voidaan korjauksia suoritettaessa liikkua minimitason 
ja nykyajan tyypillisen vaatimustason välillä melko vapaasti, kunhan 
osakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti. Tässä tilanteessa laattojen 
kustantaminen vain yhteen kylpyhuoneeseen ei olisi yhdenvertai-
suusperiaatteen mukaista.

Saako hallitus tilata yhtiökokoukseen lakimiehen?
Voiko hallitus tilata/kutsua yhtiökokoukseen lakimiehen asiantun-
tijaksi? Meillä on ollut seitsemän viimeistä yhtiökokousta, missä on 
ollut hallituksen tilaama lakimies ja jokaiseen kokoukseen puolet 
osakkaista on ilmoittanut, ettei suostu maksamaan juristin palk-
kiota. Miten toimia, ettei osakkaana tarvitse maksaa näitä kuluja? 

VASTAUS: Lakimiehen läsnäolo on monessa yhtiössä tärkeää, jotta 
päätökset ovat lain mukaisia ja erimielisyyksiltä vältyttäisiin. Tällai-
nen kulu tulisi sisältyä yhtiövastikkeeseen.

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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2-kertainen huopakate

Ruodelaudoitus raakaponttilautaa
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Kantava
päätyseinä

Kantava
väliseinä

Kantamaton
betonielementti

Kantamaton
väliseinä

8 cm betoni

9 cm mineraalivilla

13 cm betoni

15 cm teräsbetoni 6 cm betoni

9 cm OL-40

7 cm betoni

7 cm teräsbetoni

Välipohja

Muovihuopamatto

Tasoitus

19 cm sileävalettu
teräsbetonilaatta

Lämmöneristetty
alapohja Päällyste

5 cm betoni

Bitumikreppipaperi

5 cm muovieristyslevy, 7 cm vahvuisena 1 m levyisenä ulkoreunoilla

0,2 mm muovikalvo

5 cm hiekkaa

Soraa 15 cm
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as.oy Remontti-Mallinnus
KERROS 1/3

Vesikatto

RAKENNELEIKKAUKSIA, ei mittakaavassa

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

Opastus Teksti: Virve Rintasalo   Kuvat: Rakentaja.fi

Taloyhtiön hallitus on laatinut lain vaatiman kunnossapito-
tarveselvityksen, johon on kirjattu rakennuksen ennemmin 
tai myöhemmin tarvitsemat korjaukset. Selvitys on käsitelty 

yhtiökokouksessa ja muuta ei sitten välttämättä olekaan tapahtu-
nut. Seuraavana vuonna selvitys kopiodaan sellaisenaan tai pienin 
muutoksin, kun vaikkapa lipputanko saatiin maalattua tai hallituk-
sen vaihduttua korjaustarpeista on eri näkemyksiä kuin aiemmin. 

Kunnossapitotarveselvityksen tarkoituksena on mm. järkeistää 
rakennuksen ylläpitoa ja korjaustoimenpiteiden ajoitusta, mutta 
valitettavasti selvitys ei velvoita mihinkään. Korjauksia kyllä suun-
nitellaan, mutta moni taloyhtiö kuitenkin lykkää niiden tekemistä 
vuodesta toiseen. Vähän maalia päälle tai patteria isommalle, niin 
vielä pärjätään? Tämä ei ole taloudellista kiinteistön ylläpitoa, vaan 
ainoastaan siirtää ja kasvattaa kustannuksia pitemmällä aikavälillä. 

Rakennuskannan ikärakenne edellyttää korjauksia
Remontteja tulisi ajatella normaaleina investointeina, joiden avulla 
yhtiön omaisuuden arvoa säilytetään. Kuntotutkimuksella tai -kartoi-
tuksella voidaan varmistaa lähestyvä korjaustarve. Kun rakenteiden 
nykyinen kunto on selvitetty ja korjauksella on tavoite, esimerkiksi 
energiataloudellisuus ja esteettömyys, voidaan korjaukset suunni-
tella ja toteuttaa. On tärkeää osata yhdistää ja porrastaa remontteja 
siten, että esimerkiksi julkisivu- ja ikkunaremontit toteutetaan sa-
malla kertaa tai että katto-, putki- ja julkisivuremontit eivät osu liian 
lähekkäin. Korjausten yhteydessä on helppo nostaa varustetasoa ja 
muita ominaisuuksia vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Mutta kun se on niin kallista…
Usein taloyhtiöltä puuttuu tietoa korjausratkaisuista ja niiden talou-
dellisista vaikutuksista. Remontin laajuuskin herättää kysymyksiä: 

Meille tulee remontti 

– hui kauhistus?

KVR, linjasaneeraus, julkisivu- ja vesikattoremontti, ilmanvaihdon uudistus, 
sähköistyksen modernisointi... Kuulostaa pelottavalle ja kalliille. Monesti  
remonttia vastustetaan, koska sen hyötyä ei ymmärretä ja tarpeellisuus  
kyseenalaistetaan juurikin kustannusten vuoksi.

eikö rakenteen käyttöiän jatkaminen riittäisi vai pitäisikö sittenkin 
budjetoida uuteen? Asukkaita kiinnostaa myös remontin vaikutus 
omaan asumiseen. Paljonko remontista tulee melu- ja pölyhaittoja, 
kauanko se kestää, pitääkö muuttaa toisaalle remontin ajaksi ja mitä 
tehdä huonekaluille sekä muille tavaroille siinä tapauksessa?

Ei se aina ole niin hankalaa, kallista ja aikaavievää kuin kuvitellaan. 
Omataloyhtiö.fi kumppaneineen päätti luoda kuvitteellisen taloyh-
tiön, jonka myötä valotetaan mm. remontin työvaiheita ja aikatau-
lua, sekä ennen kaikkea, mitä se maksaa. As.oy Remontti-Mallinnus 
korjataan perusteellisesti, jolloin remonteille laaditaan aikataulu ja 
suuntaa antava budjetti perustason korjaukselle sekä vaihtoehtoisesti 
tason parannukselle. Näin eri remonteista saa käsityksen, miten ne 
pääpiirteittäin etenevät taloyhtiössä ja vaikuttavat yhtiön talouteen 
sekä maksettaviin vastikkeisiin.

Millainen on as.oy Remontti-Mallinnus?
Jossain päin Keski-Suomea sijaitseva kuvitteellinen taloyhtiömme, 
as.oy Remontti-Mallinnus, perustuu 1970-luvun tyyppitaloon. Talo 
on kolmikerroksinen betonielementtitalo, jossa on kolme rappukäy-
tävää ja 27 huoneistoa. Pääty- sekä väliseinät ovat kantavia ja pääl-
lekkäiset kerrokset identtisiä keskenään. Alimmassa kerroksessa on 
talon huolto- ja varastotilat, saunaosasto ja autotalleja. Alin kerros 
on osittain maanpinnan alapuolella, eli siinä on maanvastaisia seiniä.

Rakennuksen kunto on tyydyttävä. Ulko-ovet ovat ikkunalliset 
metalliovet ja parvekkeiden ovet kaksiovisia, ikkunallisia puuovia. 
Kolmipuitteiset ikkunat aukeavat sisäänpäin. 

Asuntojen omistajat ovat uusineet sisäpintoja, mutta kaikista huo-
neistoremonteista ei ole ajantasaista tietoa, sillä ilmoitusvelvollisuus 
tuli voimaan vasta 1.7.2010 uuden asunto-osakeyhtiölain myötä. Vir-
tasen rouva kyllä muistaa kuinka Hietasen perhe rehvasteli uudella 
keittiöllä ja kylpyhuoneella vuonna 1998…

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus: Esittely



612018   Omataloyhtiö.fi

As.oy Remontti-Mallinnus
Rakennusvuosi: 1974, kerrosluku 3 (+autotallit)
Rakennusmateriaali: betoni
Tontti: oma, loiva rinne
Pysäköinti: autotallit 12 kpl ja parkkipaikka, jossa pistokepai-

kat 5 kpl

Huoneistot: 27; 9 kpl h+kk 30,5 m2, 9 kpl 2h+k 57,5 m2 ja 9 kpl 
3h+k 73,0 m2

Yhteiset tilat: sauna, kellarikomero, pyörävarasto, pesutupa, kui-
vaushuone, väestösuoja

Lämmitys: kaukolämpö, vesikiertoinen keskuslämmitys
Hissi: ei
Energialuokka: Ei määritelty
Antennijärjestelmä: yleisantenni

Hoitovastike: 3,32 e/m2

Vesimaksu: 20 e/kk/hlö
Muut kulut: saunavuoro 10 e/kk, autotalli 8 e/kk, pistokepaikka 

5 e/kk, pesutupa ja kuivaushuone 3 e/käyttökerta

Parveke: ulostyönnetty. Lasitus huoneistot A9, B3-4, B6, 
C6, C9 vuonna 2000.

Kylpyhuoneet: amme, suihku, wc-istuin, lavuaari, pesukonelii-
täntä. 

 Amme poistettu huoneistot A2, A5-6, B6-8, C3, 
C5

Keittiöt: jääkaappipakastin, sähköliesi, astianpesukone, yk-
siöissä ei apk. 

 Huoneistot A1, A4, A6, B3-6, C7-9 keittiö uusittu 
1997-2003, muut lähes alkuperäiset/ovet maalattu, 
pinnoitettu tai vaihdettu, kahvoja vaihdettu.

Pintamateriaalit: lattiat muovimatto, seinät maalattuja ja tapetoitu-
ja, kylpyhuoneiden lattia ja seinät muovi.

 Kylpyhuone kaakeloitu B6-8, C3, C5

Tehdyt remontit: saunatilojen saneeraus 1999, ulko- ja autotallien 
ovien maalaus, yhteistilojen maalaus, lukkojen 
sarjoitus 2006, jätekatos ja ulkovalot 2008

2-kertainen huopakate

Ruodelaudoitus raakaponttilautaa
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Kantava
päätyseinä

Kantava
väliseinä

Kantamaton
betonielementti

Kantamaton
väliseinä

8 cm betoni

9 cm mineraalivilla

13 cm betoni

15 cm teräsbetoni 6 cm betoni

9 cm OL-40

7 cm betoni

7 cm teräsbetoni

Välipohja

Muovihuopamatto

Tasoitus

19 cm sileävalettu
teräsbetonilaatta

Lämmöneristetty
alapohja Päällyste

5 cm betoni

Bitumikreppipaperi

5 cm muovieristyslevy, 7 cm vahvuisena 1 m levyisenä ulkoreunoilla

0,2 mm muovikalvo

5 cm hiekkaa

Soraa 15 cm

Kk

Jk

Kk
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Kph Kph

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

as.oy Remontti-Mallinnus
KERROS 1/3

Vesikatto

RAKENNELEIKKAUKSIA, ei mittakaavassa

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

Jatkokertomus as.oy Remontti-mallinnus
Omataloyhtiö.fi-lehdessä alkaa juttusarja kuvitteellisesta taloyhtiöstä, 
jota remontoidaan kuten oikeaa taloa. Tulevissa artikkeleissa kerro-
taan, mm. miten remontit etenevät ja kauanko niihin varataan aikaa. 

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus: Esittely
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Teksti: Tero Seppänen   kuvat: Doventus Oy

Lisätietoa
www.doventus.fi

Rakennuttajakonsultti eli hankkeen projektinjohtaja, tuntee ja 
hallitsee kokonaisuudet suunnitteluvaiheesta kohteen urakoi-
den luovutusmenettelyihin. Hän aikatauluttaa hankkeen realis-

tiselle pohjalle ja huolehtii osaltaan siitä, että kustannusraamit pitävät.
Doventus Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA, Tero Seppänen 

kertoo rakennuttajakonsultin keskeisestä roolista rakennuttajan 
edustajana ja lakisääteisen pääsuunnittelijan yhteistyön voimasta.

– Toimintatapamme vahvuus on siinä, että pääsuunnittelija ja ra-
kennuttajakonsultti muodostavat jo aikaisessa vaiheessa työparin ja 
hankkeen tieto kulkee tehokkaasti, Tero Seppänen kertoo.

 Rakennuttajakonsultti johtaa projektia tilaajan kanssa sovittujen 
ydintavoitteiden pohjalta. Hankkeeseen luodaan onnistumisen edelly-
tykset ja rakentamisen laadun seurantaan otetaan pitävä ote jo alussa.

– Tärkeässä suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelija on tilaajan kan-
nalta keskeisin henkilö, sillä hän sovittaa yhteen erityissuunnitelmat, 
varmistaa niiden ristiriidattomuuden ja koordinoi koko suunnittelu-
tiimin työtä. Kun projektin urakoita aletaan kilpailuttaa, pääsuunnit-
telija antaa viestikapulan rakennuttajakonsultille, projektinjohtajalle.

Rakennuttajakonsultti tilaajan tukena
Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan päätöksenteon tukena läpi 
hankkeen.

Sekä tilaajan että kiinteistön loppukäyttäjän etu on, että kustan-
nukset pitävät kutinsa, aikataulut toimivat sovitusti ja tekninen laa-
tu on kunnossa.

– Rakennuttajakonsultti toimii ikään kuin orkesterinjohtajana, 
joka johtaa koko projektia. Pääsuunnittelija puolestaan johtaa suun-
nittelutiimiä. Laadukkaasti johdettu hanke korreloi suoraan myös sen 
jälleenmyyntiarvoon, erityisesti asuinrakennuskohteissa.

– Tyypillisesti tilaaja asettaa hankkeessa kolme tavoitetta: laa-
dullisen tavoitteen, aikataulun ja taloudellisen tavoitteen. Tätä kol-

miota Doventus Oy hallinnoi ja raportoi tilaajalle mahdollisista 
muutoksista.

Urakkasopimuksissa teknisten asiakirjojen on oltava kunnossa, 
sillä jos niihin tulee muutoksia työmaavaiheessa, syntyy harmillista 
urakoitsijoiden lisälaskutusta. Muutosten ennakointiin tulee varau-
tua etenkin saneeraushankkeissa.

Hintapaineet ovat Seppäsen mukaan olleet kovat asuinrakennus-
ten työmailla etenkin pääkaupunkiseudulla. Viime vuoden aikana 
urakkahinnoissa tilastoitiin jopa 5–7 prosentin hinnannousu (Ra-
kennuslehti 02/2017).

– Asuinrakentamisen suhdanne on ollut hyvä. Töitä on ollut niin 
suunnittelun kuin rakentamisen alalla ja kustannukset ovat kohon-
neet etenkin työpanosten hinnannousun vuoksi.

Korjausrakentamisessa opitaan eniten
Doventus Oy on luova ja monialainen arkkitehti- ja insinööritoimisto. 
Kymmenen hengen asiantuntijatiimistä löytyy osaajat arkkitehti-sisus-
tus- ja rakennesuunnitteluun sekä projektinjohtoon ja valvontaan. Lisäk-
si käytössä on kattava alikonsulttiverkosto LVISA- ja pihasuunnittelussa.

Liikevaihdosta yli puolet tulee saneerauskohteista, sillä ikäänty-
viin kiinteistöihin tarvitaan korjaussuunnittelua taloyhtiöiden sala-
ojajärjestelmistä vaativiin ullakkohankkeisiin.

Tero Seppänen patistaa taloyhtiöitä tekemään pitkän tähtäimen 
suunnitelmat valmiiksi ja budjetoimaan korjaus- ja saneerausvaroja 
ennakkoon, jottei kiinteistöihin synny korjausvelkaa.

– Kohteeseen kannattaa teettää ajoissa kuntoarviot ja aikataulut-
taa kiireellisimmät hankkeet, ettei osakkeenomistajille tule yllätyksiä.

Tero Seppänen pitää tärkeänä, että projektin lopussa rakennutta-
ja-tilaaja antaa palautteen rakennuttajakonsultille. Tilaajan ja käyt-
täjän kokemuksista halutaan oppia, jotta rakennuttamisen palvelua 
ja laatua voidaan kehittää asiakkaiden eduksi.

Rakennuttajakonsultti 
pitää rakennushankkeen hanskassa

Rakentaminen nykyisellä vaatimustasolla on kallista ja aikataulupaineet uhkaavat 
hyvän rakennustavan toteutumista. Amatöörirakennuttaja ei pärjää itse hankkeen 
tiimellyksissä. Rakennuttajakonsultti on tilaajalle kullan arvoinen ns. oikea käsi,  
kokenut asiantuntija, joka luo edellytykset onnistuneelle hankkeelle.

Opastus

Toimitusjohtaja Tero Seppänen ja tekninen johtaja 
Jari Leppänen Doventus Oy:stä painottavat raken-
nuttajakonsultin aikaista valintaa hankkeeseen 
tilaajan luottohenkilöksi.
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Hallituksen jäsen? Tutustu 

asunto-osakeyhtiölakiin

Teksti: Markus Talvio   Kuvat: Rakentaja.fiOpastus

Hallituksen jokaisen jäsenen pitäisi lukea asunto-osakeyhtiö-
laki ajatuksella läpi ainakin kerran vuodessa. Kuinka moni 
hallitustyöskentelyyn osallistuva maallikko tekee niin? Mie-

lestäni kannattaa rohkaista jokaista lukemaan. Entä kuinka moni 
tuntee rikoslain keskeisimmät pykälät, jotka koskevat asunto-osa-
keyhtiön hallituksen jäseniä? Kuinka moni tietää, mitä konkreettisia 
seuraamuksia hallituksen jäsenille voi henkilökohtaisesti tulla lakien 
ja normien noudattamatta jättämisestä?

Lähtökohtana hallituksen jäsenen ja isännöitsijän tehtävien hoi-
tamisessa on asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 11 §:n säännös. Sano-
tun pykälän mukaan yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolelli-
sesti toimien edistettävä yhtiön etua. Tämä tarkoittaa johdon yleistä 
huolellisuusvelvollisuutta kaikkien hallitukselle kuuluvien tehtävien 
hoitamisessa.

Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 2 §:n mukaan hallituksen tulee en-
sisijaisesti huolehtia yhtiön hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten 
pidon ja muun toiminnan järjestämisestä. Kyse on ns. järjestämis-
vastuusta. Pitää kuitenkin muistaa, että tehtävät määräytyvät aina 
taloyhtiö- ja tapauskohtaisesti, koska kahta samanlaista taloyhtiötä 
ei löydy. Jokainen yhtiö on aina yksilö.

Myös isännöitsijä kuuluu lain tarkoittamaan yhtiön johtoon. Isän-
nöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön 
muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti. Hallitus siis vain huolehtii asioiden ”järjestämi-
sestä”. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukai-
nen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on 
aina pyynnöstä annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka 
ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Vahingonkorvausvastuu
Mitä seuraa, kun huomataan, ettei olekaan toimittu ihan lain mukai-
sesti ja joku taloyhtiön osakkaista vaatii hallitusta tai isännöitsijää 
korvamaan rahana jonkin väitetyn vahingon?

Asunto-osakeyhtiölaissa on aika tarkat määräykset vahingonkor-
vausvastuusta lain 24 luvussa. Lyhykäisyydessään hallituksen jäse-
nen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtäväs-
sään asunto-osakeyhtiölain tarkoittaman huolellisuusvelvoitteen 
vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että huolimattomuus maksaa.
Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtäväs-

sään asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan 
tai huolimattomuudesta aiheuttanut taloyhtiölle, osakkeenomista-
jille tai muulle henkilölle. Mitä merkittävämpi päätös tai toimenpide 
on tekeillä, sitä huolellisempaa toimintaa johdolta edellytetään. Jos 
isännöitsijänä on isännöintiyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö ja 
päävastuullinen isännöitsijä yhdessä.

Jotta henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu syntyy, pitää 
hallituksen jäsenen toiminnassa pitää olla elementteinä huolimat-
tomuutta, laiminlyöntejä, tahallisuutta tai ns. tuottamusta eli lie-
vempää vastuuta. Lisäksi toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä 
on oltava ns. syy-yhteys tai syy-seuraussuhde eli oikeustieteellisesti 
ilmaistuna kausaliteetti.

Johdon kannalta ongelmallista arvioitaessa toiminnan lainmukai-
suutta on se, että arvioinnissa sovelletaan 24:1 § 3 mom. mukaan ns. 
tuottamusolettamaa muun muassa silloin, jos vahinko on aiheutettu 
rikkomalla asunto-osakeyhtiölakia, muulla tavalla kuin pelkästään 
rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaatteista 
tai, jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määrä-
ystä. Tuottamusolettama tarkoittaa, että jos yhtiön johtoon kuulu-
va henkilö haluaa välttää vahingonkorvausvastuunsa, tulee hänen 
itse osoittaa toimineensa huolellisesti. Asunto-osakeyhtiölain 24:1 
§ 3 mom. mukaan nimittäin vahinko katsotaan aiheutetuksi huoli-
mattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetel-
leensä huolellisesti.

Voidakseen välttää vastuunsa (vahingonkorvausvastuunsa) tulisi 
jokaisen ainakin pintapuolisesti tuntea itseään koskeva ja velvoittava 
lainsäädäntö. Kun lisäksi toimitaan huolellisesti ja tarkasti, päästään 
yleensä riittävään lopputulokseen.

Kiinteistöjuristi auttaa jo ennen ongelmaa
En kuitenkaan voi tarpeeksi korostaa sitä, että me kiinteistöjuris-
tit olemme opiskelleet juridiikkaa sen vuoksi, että pystymme ole-
maan avuksi. Olemme samalla tavalla asiakaspalveluammatissa kuin 
isännöitsijätkin. Kannattaa 
kysyä, jos ei tiedä, soitta-
mista ei kannata pelätä sen 
enempää tai vähempää kuin 
lääkäriinkään menemistä 
silloin, jos jokin asia as-
karruttaa. On omaa tyh-
myyttä tehdä päätöksiä 
puutteellisen tiedon va-
rassa. Siitä saattaa seu-
rata velvollisuus mak-
saa vahingonkorvausta 
omista rahoistaan.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät määräytyvät luonnollisesti asunto-osakeyhtiölain mukaan. 
Asunto-osakeyhtiölaki on normilähteenä varsin selkeä, joskaan ei täydellinen. Sellaista oikeuslähdettä 
ja lakia ei voi yksinkertaisesti laatia, että se antaisi suoraan vastauksen jokaiseen yksittäiseen tapauk-
seen. Laintulkinta on siis aina enemmän ja vähemmän lakitekstin ja tosielämän tapahtumien yhteenso-
vittamista, eli ratkaisun hakemista yksittäiseen tapahtumaan lain pykälien avulla.

Askarruttavatko lakiasiat?
Markus Talvio, lakimies
Jurinet Oy Kiinteistöjuristit, www.jurinet.fi
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Digitaalinen Smatrix Wave PLUS T-162 -patteritermostaatti 
säätää automaattisesti patterin vesivirtaa huomioiden huo-
netilan lämpötilamuutokset. Sovitinkappaleiden ansiosta se 

sopii useisiin eri patterimalleihin.
Patteritermostaatti yhdistetään langattomaan Smatrix Wave PLUS 

-säätöjärjestelmään. Halutessa lämpötilaa voi ohjata langattomalla 
huonetermostaatilla. Smatrix Wave PLUS -säätöjärjestelmällä voi nyt 
ohjata patterilämmitystä, lattialämmitystä tai niiden yhdistelmää.

Lisätietoja:
www.uponor.fi

Patterilämmityksen ohjaaminen entistä 
tarkemmaksi

Ruukki Puhdas Teräskatto on biohajoava pudis-
tusaine, joka sopii kaikille katoille. Ruukki Puh-
das Teräskatto on markkinoiden ainoa tuote, 

joka on kehitetty erityisesti maalipinnoitetuille teräs-
katoille. Tämän lisäksi tuote soveltuu erinomaisesti 
myös tiili-  ja huopakattojen kasvustojen puhdistuk-
seen. Tuote on tarkoitettu ensisijaisesti levänpois-
toon. Aine levitetään katoille ja jätetään vaikuttamaan 
– kasvusto poistuu säärasituksen vaikutuksesta.

Ruukki Nordic – edullinen, mutta ei vaatimaton
Ruukki Nordicin muotoilu on pelkistetyn tyylikäs. Se viimeistelee 
rakennuksen harmoniseksi kokonaisuudeksi, täyttäen nykyaikaista 
arkkitehtuuria ja luotettavaa vesikattoa arvostavan asiakkaan tarpeet 
kustannustehokkaasti. Ruukki Nordic vastaa laatutasoltaan kilpai-
lijoiden tehdasvalmistei-
sia lukkosaumakatteita.

Ruukki Nordic-kat-
teessa on kaksi vaihto-
ehtoa: Nordic C ja jäy-
kistysurilla varustettu 
Nordic D. Ruukki Nor-
dic on saatavilla Ruuk-
ki® 30 ja Ruukki® 40 
laatuluokissa. 

Lisäinfo:
www.ruukki.fi

Palauta katollesi uusi ilmeP
Klaffi -kaappi on erinomainen ratkaisu tilaan, jossa neliöitä on 

rajallisesti.
Pienenkin keittiön on muokkauduttava joustavasti arjen 

kaikkiin tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin. Pieniä keittiöitä on yhä 
enemmän, mutta samalla käyttäjien tarpeet keittiöiden toiminnoille 
ovat yhä monimuotoisempia.

Klaffi-kaappi on ratkaisu pieneen tilaan, jonne tavallinen pöy-
tä ei mahdu. Seinälle asennettava Klaffi-kaappi avautuu ruoka- tai 
työpöydäksi tarvittaessa. Kaapista löytyy säilytystilaa hyllyinä, lo-
keroina ja taskuina.

Klaffi ei ole vain keittiön kaluste, se tuo muuntautuvaa työ- ja 
säilytystilaa myös olohuoneeseen, lastenhuoneen tai vaikkapa ke-
sämökille. 

Lisätietoja:
Hinta alk. 718 €. Myynti: Keittiömaailma ja Petra-keittiöt

Kun tilaa on vain rajallisesti: Klaffi-kaappi

Ovella® Kevätmessuilla

Ovella® -järjestelmä ja -ratkaisut ovat mukana Kevätmessuil-
la 12.–14.4. Helsingissä Oma Koti -alueella osastolla 3e19. 
Messuilla esitellään uusimpia säilytysratkaisuja polkupyöril-

le, suksille, autonrenkaille ym.
Osastolla opastetaan suunnittelijoita ja pienrakentajia. Messuil-

la julkaistaan myös uusi RT-kortti ja huutokaupataan pyöräteline.
Tule ja pyydä tarjous!

Ovella Systems Oy:n uudistetuilla internetsivuilta löytyy tuotein-
fo, jossa on tuotteiden tekniset tiedot. Dwg-objektit ovat erillisessä 
aineistopankissa suunnittelijoita varten. Lisäksi asunto-osakeyhti-
öille on oma tarjouspyyntölomake, jolla asiaa saadaan vietyä vaivat-
tomasti eteenpäin. http://www.ovella.fi/ovella.html#pyydatarjous

Lisätietoja:
www.ovella.fi, ovella@ovella.fi
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Tiilinäyttelyssä esillä Wienerbergerin julkisivu-, sisustus- ja pi-
hatiilien valikoima sekä runkorakentamiseen soveltuvat tuot-
teet kuten Porotherm- ja Poroton-kennoharkot.

Wienerberger on avannut tiilinäyttelyn Helsingin Vallilaan 
myyntikonttorin yhteyteen. Näyttelyssä on esillä kattava valikoi-
ma Wienerbergerin kotimaisia Korian tiilitehtaalla valmistettuja 
julkisivutiiliä kuin myös TanskanBelgian ja Hollannin suosituim-
pia tiilimalleja. 

– Toivomme tiilinäyttelymme inspiroivan suunnittelijoita ja 
rakentajia parhaan tiiliratkaisun löytämiseksi. Näyttelytila antaa 
myös mahdollisuuden tiilirakentamiseen liittyvien koulutusten ja 
tuoteinfojen järjestämiseen, markkinointipäällikkö Maiju Paasi-
viita toteaa. 

Wienerbergerin tiilinäyttely
Kumpulantie 15, 3. kerros
00520 Helsinki
Avoinna 8.00–16.00

Lisätietoja:
www.wienerberger.fi

Uusi tiilinäyttely Helsingin Vallilassa

Kattocenter Oy voittajaksi King of Roofs 2018 -kisassa

Ormax Monierin järjestämä vuotuinen King of Roofs -kisa on 
ratkennut. Voittajaksi äänestettiin vuonna 1984 rakennetun 
Eurohouse-talon täydellinen kattoremontti, jossa rakennus 

sai uuden, komean tiilikaton! 
Kattoremontissa vanhat rakenteet purettiin kattotuoleihin asti. 

Kattotuolien päälle asennettiin uudet pystyjuoksut ja niiden päälle 
hengittävä aluskate, uudet tuuletusrimat, ruoteet ja näyttävä musta 
Ormax Protector+ -betonitiilikate. 

Remontin toteutti Kattocenter Oy. Onnea voittajalle!

Huippuluokan kestävyys sekä silmiä hivelevä silkkinen ulkonä-
kö yhdistettynä yhteen tuotteeseen.
Supraflow-sadevesijärjestelmässä yhdistyvät kaikki parhaat 

ominaisuudet, joita sadevesijärjestelmältä voidaan vaatia. Fluoria 
sisältävän silkkisen pintansa ansiosta Supraflow hylkii likaa parem-
min kuin muut materiaalit. Auringon UV-säteily ei aiheuta maa-
lipintaan muutoksia ja tästä syystä materiaali kuuluu parhaaseen 
RUV-luokkaan.

– Supraflow-pinnoitteen sisältämä fluori tekee Supraflowsta mark-
kinoiden ainoan, aidosti likaahylkivän kourun.

Supraflow-uutuusmateriaali kehitettiin tarpeeseen tuoda sade-
vesijärjestelmämarkkinoille jotakin entistäkin kestävämpää ja kau-
niimpaa järkevään hintaan. Supraflowlla onkin huoleton 50 vuoden 
tekninen takuu ja 25 vuoden pinnoitetakuu.

– Kun haetaan kestävyyttä, täydellistä ulkonäköä ja toimivuutta 
parhaaseen hintaan, on valintana Supraflow.

Supraflowta on saatavilla tällä hetkellä Matta Metalli Grafiittina. 
Väri soveltuu hyvin kohteisiin, joissa on tummat tai sinkityt katon 
sävyt tai julkisivutehosteet. Erityisen hyvin sävy sopii RR23, RR33 

Supraflow-sadevesijärjestelmä – käänteentekevä uutuus!
tai RR41 sävyisiin kohteisiin. Kevään 2018 aikana Supraflow-väriva-
likoima täydentyy Matta Valkoisella.

Lisätietoja:
www.sadex.fi
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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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Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

Rakennusmääräysten mukaan kattopellin kiinnikkeen, kateruuvin, pitää kestää ruostumatta yhtä pitkään kuin kattopelti. Tämä on itsestäänselvästi 
myös talon omistajan odotus uutta kattoa tilatessaan. Kateruuvi joutuu jo asennuksessa jopa peltiä kovempaan rasitukseen, joten sille tarvitaan sen 
mukainen pinnoitus. Kokemus ja testit osoittavat, että KINGI® kateruuvin Suomessa kehitetty ja patentoitu kolmikerrospinnoitus kestää asennuksen 
ja sen jälkeen ankaraakin ilmastorasitusta ruostumatta, koko katon iän. KINGI® kateruuville annetaan myös pitkät ja kattavat takuut.

KINGI® kateruuvin innovatiivinen kannan muotoilu ja kulmapyöristykset varmistavat riittävän 
pinnoitepaksuuden myös kulmissa. Kingin 120 mikrometrin paksuinen kolmikerrospinnoitus 
antaa standardien ja testien mukaan hyvän korroosiosuojan jopa ilmastorasitusluokassa C4.

Sano ei ruosteelle ja vaadi katollesi kolmi-
kerrospinnoitettu KINGI® kateruuvi.
Kun uusit kattoasi, huolehdi, että se kiinnitetään ruostumattomilla 
kateruuveilla. Katso sivuiltamme kingi.fi valtuutetut jälleen-
myyjämme, jotka käyttävät asennuksissaan KINGI® kateruuveja.

KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA
20
VUOTTA

RUOSTUMATON

TAKUU

30
VUOTTA

VUOTAMATON

TAKUU

50
VUOTTA

POIKKI-

RUOSTUMATON

TAKUU

1. 
TARTUNTAKERROS
Ensimmäinen pinnoituskerros sinkin päälle on 
koko ruuvin peittävä Silaani-esikäsittely, jonka 
tehtävä on parantaa maalin tarttuvuutta kemi-
allisilla haruksilla. Sininen väri havainnollistaa 
kuvassa oikeasti väritöntä kerrosta.

3. 
PINTAMAALI
Kolmas pinnoituskerros on kattopellin värinen 
jauhepintamaali, joka lopuksi paistetaan Kingin 
omalla pinnoituslinjalla. Kingin käyttämä jauhe-
maali on ympäristöystävällinen ilman vahingol-
lisia liuottimia. 

2. 
POHJAMAALI
Toinen pinnoituskerros on jauhepohjamaa-
li, joka tulee ruuvin yläosaan ja aluslaattaan. 
Pohjamaali yhdessä esikäsittelyn kanssa takaa 
maalipinnoitteen tarttuvuuden ja korroosio-
kestävyyden. Jauhepohjamaali paistetaan Kin-
gin omalla pinnoituslinjalla.

KOLMIKERROSPINNOITUS TAKAA 
KATERUUVIN RUOSTUMATTOMUUDEN!

Jauhemaali                  levitettynä

Jauhemaali                  levitettynä 

Jauhemaali                  paistettuna

Jauhemaali                  paistettuna

•  Suomalainen, patentoitu innovaatio

•  Ainoa kolmikerrospinnoitettu kateruuvi

•  Korroosiotestien ylivoimainen ykkönen


