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Usein kuulee puhuttavan taloyhtiöiden kasvavasta korjausve-
lasta. Mutta mistä oikeastaan on kyse ja mitä tämä kasvava 
korjausvelka voi pahimmillaan aiheuttaa?

Surullista kyllä, joissakin taloyhtiöissä kiinteistön kunnon seu-
ranta ja kunnossapito on täysin laiminlyöty. Asunto-osakeyhtiölais-
sa tarkoitettuun hallituksen kirjalliseen selvitykseen kunnossapito-
tarpeesta, tutummin kunnossapitotarveselvitykseen, merkitään re-
montteja miten sattuu sekä mutu-tuntumalla että huutoäänestyk-
senä. Seuraavassa kokouksessa ko. remonttia siirretään eteenpäin – 
jälleen kerran. Tuntuu siltä, että osakkeenomistajat ja hallitus eivät 
edes halua tietää taloyhtiön todellista kuntoa. Eihän pikkulapsikaan 
halua kurkata sänkynsä alle mörköjen pelossa. Välinpitämättömyys, 
kieltäminen ja pimittäminen voivat kuitenkin ajan mittaan johtaa sii-
hen, että pienestä möröstä kasvaa niin iso, että talon korjaaminen 
voi maksaa enemmän kuin uuden rakentaminen.

Eri medioissa kerrottiin karmeasta esimerkistä, joka löytyi Ylöjär-
veltä. 42 vuotta vanhan puurakenteisen rivitalon seitsemän osakasta 
olivat käsittämättömän ongelman äärellä, kun talon kuntoa päätettiin 
tutkia. Rakenteista selvisi ikäviä yllätyksiä: valesokkeli oli aiheuttanut 
alapohjan ja seinien kautta kosteusongelmia rakenteisiin, julkisivure-
montti oli epäonnistunut, tasakatto oli ongelmallinen, salaojitus puut-
tui, painovoimainen ilmanvaihto oli sekin riittämätön, sähköverkko 

vanhentunut ja lämmitysjärjestelmäkin pitäisi uusia. Korjaamiseen 
olisi mennyt suuria summia rahaa eikä rahoitusta herunut yhdestä-
kään pankista. Lopulta osakkeenomistajat tekivät raskaan päätöksen: 
talo myytiin purkukohteena rakennusyhtiölle tontin arvolla. Surkuhu-
paista on, että talossa oli juuri viimeistelty ovi- ja ikkunaremontti, jos-
ta siitäkin oli merkittävästi velkaa jäljellä. Puhuttelevinta oli kuitenkin 
se, että yksi taloyhtiön osakkeenomistajista toteaa Aamulehden haas-
tattelussa (2.2.2017) luottotietojen menetyksen, velan ja astmaan sai-
rastumisen jälkeenkin pahimmalta tuntuvan oman kodin menetyksen.

Liian usein ajatellaan vain nykyhetkeä. Yhtiövastike halutaan pitää 
väkisin alhaalla eikä osata ajatella tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen. 
Kuitenkin, asuminen sekä kiinteistön ylläpito maksavat aina ja tätä las-
kua ei voi loputtomiin siirtää. Kuten em. tapauksesta huomataan, edes 
rahalla ei voi korvata asioita, kun on mennyt jo terveyskin. Välttämät-
tömäksi tiedettyjen korjausten lykkääminen myöhempään ajankohtaan 
tarkoittaa lähes poikkeuksetta korkeampia korjauskustannuksia tule-
vaisuudessa. Korjaustapa muuttuu ajan myötä raskaammaksi ja ajan 
kuluessa ns. kevyt korjaus ei ole enää edes mahdollinen vaihtoehto. 
Taloyhtiön rakennusten järjestelmällisen ja hallitun kunnossapidon 
edellytyksenä onkin tieto kiinteistön nykyisestä kunnosta sekä luo-
tettava arvio tulevista korjaustarpeista. Taloyhtiön osakkeenomistajat 
ovat vastuussa päätöksistään, niin tehdyistä kuin tekemättömistäkin.

Heidi Uusitalo, päätoimittaja

Kun välinpitämättömyys muuttuu 
osakkaan painajaiseksi

Omataloyhtiö.fi

ääkirjoitusP
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Kolumni

Taloyhtiöllä on tilaajan roolissaan tehtäviä 
ja velvoitteita, joiden huolellisella hoita-
misella laadukas lopputulos rakennus-

projektissa on mahdollista saavuttaa. Laadun 
eteen on tehtävä töitä jo ennen kuin hankkeen 
toteuttajat marssivat työmaalle. Tilaajan teh-
tävä on luoda toteuttajille puitteet hyvän työn 
tekemiseen, ja toisaalta tilaajan on myös pys-
tyttävä valitsemaan luotettavat ja pätevät työn-
tekijät. Taloyhtiöt eivät onneksi ole yksin vaan 
apua laadun mahdollistamiseen on saatavilla.

Suomalaiset ovat sijoittaneet varansa hyvin 
pitkälti rakennettuun ympäristöön. Kiinteistö 
tai asunto on siis usein arvokkainta omaisuut-
tamme. Tiedämme myös erittäin hyvin, että 
rakennukset ovat yhteydessä terveyteemme. 
Rakennusten on oltava terveellisiä ja turval-
lisia, jotta voimme hyvin. Osakkaiden omai-
suuden säilyttäminen ja asukkaiden terveyden 
turvaaminen ovatkin tärkeitä perusteita sille, miksi rakennusprojek-
tin laatuun kannattaa kiinnittää huomiota jokaisessa suomalaisessa 
taloyhtiössä.

Laadukkaaseen korjausrakentamisen hankkeeseen tarvitaan hy-
vää suunnittelun, tuotannon ja lopputuloksen laatua. Lisäksi puhu-
taan toiminnallisesta laadusta, joka tarkoittaa projektiin osallistuvien 
toimintaa hankkeen aikana. Toiminnallisuus on muun muassa suju-
vaa viestintää taloyhtiön sisällä, siistejä rappukäytäviä ja huoneisto-
ja sekä aikatauluissa pysymistä. Projekti tuntuu harvoin kymmenen 
pisteen arvoiselta erinomaisesta teknisestä laadusta huolimatta, jos 
palvelukokemus on huono.

Tilaaminen on taitolaji
Kun taloyhtiö lähtee toteuttamaan korjaushanketta, hankinnan laa-
tu vaikuttaa olennaisesti koko rakennusprojektin onnistumiseen. 
Tilaamista voidaankin pitää todellisena taitolajina, joka on osatta-
va ja hallittava kaikissa vaiheissaan. Hankesuunnittelulla on heti al-
kuun tärkeä rooli.

Urakoitsijat ja suunnittelijat toteuttavat varsinaisen rakennus-
hankkeen, mutta tilaajan on varmistettava, että tekijöillä on kaikki 
edellytykset laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ensiksi 
tilaajan täytyy tietää, mitä hän tilaa. Hankesuunnitteluvaiheessa 
taloyhtiö määrittääkin, minkälaisia korjaustöitä tehdään ja kuinka 
suuresta projektista on kyse.

Projektin raamien määrittelyyn kuuluvat myös aikataulun ja bud-
jetin asettaminen. Tilaajan tulisi varata tarpeeksi aikaa hankkeelle, 
jotta toteuttajat ehtivät tehdä työnsä niin hyvin kuin tarve vaatii. 
Budjetin on oltava yhtä lailla realistinen. Toteuttajien on tiedettävä, 
missä rajoissa resursseja voidaan käyttää.

Taloyhtiön ei tarvitse jäädä yksin
Vaikka rakentamisessa vastuu on hankkeeseen ryhtyvällä, siis ta-
loyhtiöllä, tilaaja ei ole koskaan täysin yksin. Taloyhtiön avuksi on 
laadittu erilaisia oppaita, joiden avulla esiin tulevat haasteet voidaan 
ennakoida ja lopulta taklata. Esimerkiksi Kiinteistöliiton Jari Virta 
ja Rakentamisen Laatu RALA ry ovat tuottaneet yhdessä selkeästi 
kirjoitetun Korjausrakentamisen oppaan, jonka sähköinen versio 
on kaikkien luettavissa internetissä. Lisäksi apua on mahdollista 

Taloyhtiö tilaajana rakentaa  
laadukkaan korjaushankkeen puitteet

saada rakennuttamisesta vastaavalta projekti-
päälliköltä, joka tilaajan on etsittävä jokaiseen 
hankkeeseensa.

Rakentamisvaiheen valmistelussa tilaajan 
on valittava parhaat tekijät toteuttajiksi. Ti-
laaja voi vertailla ehdokkaita esimerkiksi refe-
renssien, taloudellisen tilanteen tai henkilöstön 
pätevyyden perusteella. Näitä tekijöitä yrityk-
set pystyvät osoittamaan puolueettomien pal-
veluntarjoajien avulla.

RALAn yrityshaku on kaikille avoin  
tietopankki alan tekijöistä
Toteuttajien vertailemiseksi tilaaja voi tutus-
tua RALAssa ylläpitämäämme tietokantaan 
rakennusalan toimijoista internetsivuillam-
me. Sivuillamme on kaikille avoin ja ilmainen 
yrityshakutoiminto, jonka tarkoitus on auttaa 
tilaajia löytämään rakennushankkeeseensa so-

pivimmat toteuttajat. Yrityshaulla voi tarkistaa urakoitsijan toimiala-
pätevyyden, referenssit, tilinpäätöstiedot sekä tilaajavastuulain vel-
voitteiden hoidon ajantasaisuuden. Lisäksi palvelu esittää yritysten 
yhteistyökumppaneiden antamasta referenssipalautteesta yhteenve-
don. Näillä yrityksillä on RALA-pätevyys tai RALA-sertifikaatti, ja osa 
on saanut palautetta toiminnastaan RALA-palautteella.

Yrityshaussa on tietoa 1  500 alan yrityksestä. Saamme yrityk-
siä koskevat tiedot yrityksiltä itseltään tai viranomaisilta. Teemme 
myös arviointikäyntejä asiakasyrityksiimme. Kaikki asiakasyrityk-
semme ovat sitoutuneet läpinäkyvyyteen hyväksymällä tietojen jul-
kaisemisen.

Pätevien toteuttajien lisäksi taloyhtiön on huolehdittava valvojan 
valinnasta. Hankkeeseen kannattaa kiinnittää ulkopuolinen valvoja, 
joka on kokenut ammattilainen. Taloyhtiön pitäisi huolehtia myös 
siitä, että valvoja vierailee rakentamisen aikana työmaalla tarpeeksi 
usein. Nimellinen valvojahan ei nimittäin vielä edistä minkään tason 
laatua. Valvoja helpottaa osaltaan tilaajan työtaakkaa ja huolta siitä, 
mitä työmaalla tapahtuu.

Laadukas projekti on mahdollista toteuttaa
Vaikka tilaajalla on lukuisia velvollisuuksia ja tehtävälista on pitkä, 
laadukas korjaushanke ei ole kaukana siintävä unelma. Projekti on 
täysin mahdollista toteuttaa sekä teknisen laadun että palvelun laa-
dun osalta tasokkaasti. Laadun varmistamiseksi tarvitaan vain tie-
toa, selvitystyötä ja huolellista asiaan paneutumista. Tarjolla on on-
neksi paljon apukeinoja, ja suosittelen niihin perehtymistä hyvissä 
ajoin. Laatu on aina kaikkien hankkeen osapuolten yhteinen asia.

Tuula Råman, toiminnanjohtaja
Rakentamisen Laatu RALA ry

Tuula Råman on Rakentamisen Laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja. RALA on kiin-
teistö- ja rakennusalan toimijoiden perustama yhdistys, joka parantaa suomalaisen 
rakentamisen laadun ja vastuullisuuden edellytyksiä. RALA kerää tietoa alan yrityk-
sistä, arvioi niitä ja myöntää niille pätevyyksiä ja sertifikaatteja. RALAn palveluita 
ovat RALA-pätevyys, RALA-sertifikaatti ja RALA-pätevyys.
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Käytetäänpä mitä termiä tahansa, kyseessä on useimmiten laa-
ja korjaushanke ja taloyhtiöissä usein se kaikkein laajin. Ra-
kennushankkeen laajuus, monimuotoisuus ja korkea toteu-

tushinta korostavat hankkeen perusteellisen suunnittelun tärkeyttä.
Laajassa rakennushankkeessa suunnittelu on järkevää vaiheistaa, 

ja tämä pätee myös korjausrakentamiseen. Nykyisin onkin jo tavan-
omaista, että esimerkiksi putkiremontin suunnittelu on vaiheistettu 
erillisiin hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheisiin.

Hankesuunnittelu selkiyttää mitä, miten ja millä kustannuksilla
Putkiremonttien valmisteluvaiheessa kannattaa aina teettää edes 
jonkintasoinen hankesuunnitelma. Ainoastaan siinä tapauksessa, 
että ollaan syystä tai toisesta pakotettuja korjaamaan tai uusimaan 
talotekniikkaa ja märkätiloja eriytetysti pieninä paloina, voi hanke-
suunnittelu joskus jäädä tarpeettomaksi.

Miksi näin? Koska hankesuunnitelma kertoo ja erittelee remon-
tin mahdolliset toteutusvaihtoehdot, pääpiirteittäisen sisällön sekä 
arvion tulevista kustannuksista.

Putkiremontteja on monenlaisia ja sana putkiremontti sellaise-
naan voi olla hyvinkin harhaanjohtava. Karkeasti sanottuna put-
kiremontti voi tarkoittaa vaikkapa vain vesijohtojen uusimista, tai 
toisaalta koko talotekniikan (vesi- ja viemäriputket, lämmitysjärjes-
telmät, sähkö- ja teletekniikka, ilmanvaihto) ja kylpyhuoneet katta-
vaa peruskorjausta – tai mitä tahansa yhdistelmää näiden väliltä.

Etenkin taloyhtiöissä käsitteen hämärtyminen on tavanomaista. 
Asiasta tulee monimutkaista useimmiten viimeistään, kun keskuste-
luun otetaan remontin toteutustapa ja laajuus, eli se kuinka ja millä 
menetelmillä mitäkin korjataan tai uusitaan.

Kun vielä otetaan huomioon kysymykset tulevan remontin kus-
tannuksista sekä kohde- ja rakennuskohtaiset erot, ilman kunnollista 
selvitystä on mahdotonta tietää, mitkä toimenpiteet ovat tarpeellisia 
ja järkeviä kullekin kohteelle ja taloyhtiölle.

Ei siis ole ihme, että asia herättää paljon kysymyksiä ja hämmen-
nystä, mutta hyvä ja riittävän kattava kohdekohtainen hankesuun-
nitelma selkiyttää vyyhdin.

Avain onneen on riittävän laaja hankesuunnitelma
Koska putkiremontti usein taloyhtiön laajin, kallein ja pitkäkestoi-
sin yksittäinen korjaushanke ja sillä tavoitellaan pitkää käyttöikää, 
hankesuunnittelun yhteydessä kannattaa huomioida pelkän talotek-
niikan sijaan koko kiinteistö.

Tämä voi kuulostaa äkkiseltään yliampuvalta tai turhalta, mutta 
asia on looginen ja sille on selkeä taloudellinen peruste: kaksi erillis-
tä korjausta maksaa lähes poikkeuksetta enemmän kuin yksi isompi. 
Mikäli lyhyehkön aikaikkunan, esim. 3…8 vuoden, sisällä joudutaan 
tekemään kaksi erillistä korjausta, kustannukset kertaantuvat mm. 
suunnittelussa, rakennuttamisessa, valvonnassa ja työmaakustan-
nuksissa. Lisäksi saatetaan joutua ottamaan kaksi erillistä ja päällek-
käistä lainaa, jolloin myös käytön aikaiset kustannukset nousevat. 
Kaksi erillistä korjausta ja työmaata aiheuttavat luonnollisesti myös 
vähintään kaksinkertaisen haitan asumiselle.

Putkiremontin hankesuunnittelua ei siis voi tehdä liian kattavana, 
mutta sitä voi – ja kannattaa – rajata tapauskohtaisesti tilaajan tar-
peiden ja kohteen korjaushistorian mukaan. Jos yhtiössä on esimer-
kiksi jo tehty joitakin talotekniikan remontteja tai jotkin osa-alueet 
on yhteisesti päätetty eriyttää putkiremontista, on hankesuunnitel-
maakin luontevaa karsia niiltä osin.

Laajassakin hankesuunnittelussa on ymmärrettävä, että ani harva 
– jos mikään, – taloyhtiö voi korjata koko kiinteistöä kerralla ja selvät 
rajaukset on korjaukselle kyettävä tekemään. Hankesuunnittelu on 
kuitenkin oikea hetki tuoda esiin ja perustella myös muut kuin vain 
suoraan putkiremonttiin liittyvät korjaustarpeet.

Suunnitelman laajuus näkyy toki hankesuunnittelupalvelun hinnas-
sa, mutta kyse on muutamista tuhansista euroista, joilla on merkittävä 
vaikutus tuleviin satojentuhansien tai jopa miljoonaluokan urakkahin-
toihin. Lisäksi satsaus hankesuunnitteluun avaa mahdollisuudet kiin-
teistön tilojen jalostukseen sekä yleisien toimintojen parannukseen 
mikä lisää asumisviihtyvyyttä ja nostaa kalliiden neliöiden käyttöarvoa.

Jos korjaustarpeet eivät ole tiedossa,  
voi hankesuunnittelu jäädä vajavaiseksi
Hankesuunnitelman perimmäinen tarkoitus on siis tuoda tilaajalle esiin 
remontin erilaiset tekniset toteutusvaihtoehdot niin, että huomioon 
otetaan sekä taloudelliset rajoitteet että, toisaalta mahdollisuudet.

Hankesuunnitelma kyetään laatimaan parhaiten, kun siihen si-
sällytettävien järjestelmien ja rakenteiden tekniset korjaustarpeet 
ovat selvillä riittävällä tarkkuudella. Tällöin kullekin järjestelmälle 
voidaan antaa tutkimustietoihin perustuvat toimenpidevaihtoehdot 
ja odotettavissa olevat käyttöiät. Näin hankesuunnitelmaan ei jää va-
hingossa sellaisia vaihtoehtoja joille ei ole todellisia edellytyksiä, ja 
toisaalta myös kevyempien korjausten edellytykset on varmistettu.

Tyypillisesti seuraavat korjaustarpeet tulisi olla selvillä tai selvit-
tää viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa, ellei erityisiä rajauksia 
ole tehty:
– vesi- ja viemärijärjestelmien kunto kattavasti
– vesikiertoisen lämmitysverkoston kunto
– märkätilojen ikä ja nykyinen kuntotaso
– ilmanvaihtojärjestelmän kunto ja toiminta
– mahdollisten sadevesi- ja salaojajärjestelmien kunto
– olemassa olevien piirustusten ajantasaisuus ja soveltuvuus toteu-

tussuunnitteluun.
Tavanomainen esimerkki korjaustarpeen selvityksestä on putkis-

tojen kattava kuntotutkimus. Siitä saadaan perusteltua tietoa esimer-
kiksi viemärien soveltuvuudesta sisäpuoliselle saneeraukselle, pin-
noitukselle tai ns. sukitukselle. Toisaalta sama tutkimus kertoo myös 
mahdolliset korjaustarpeet lämmitysverkoston osalta, joka tyypilli-
sesti on huomattavasti pitkäikäisempi kuin vesi- ja viemäriverkostot.

Hankesuunnittelun 
merkitys talotekniikan peruskorjauksessa

Wise Group Finland Oy, korjausrakentaminen
Tomi Valkeapää, osastopäällikkö
tomi.valkeapaa@wisegroup.fi, 040 8330 260
www.omataloyhtio.fi/wisegroup

Putkiremontti, linjasaneeraus, talotekniikan peruskorjaus, LVIS-peruskorjaus. 
Korjausrakentamisen tämän hetken kuumalla perunalla on monta nimeä,  
sekä vähintään yhtä monta toteutustapaa ja -laajuutta.

Huoneisto Teksti: Tomi Valkeapää   Kuvat: Wise Group Finland Oy



72017   Omataloyhtiö.fi

Hyvän hankesuunnitelman tunnusmerkkejä:
– Kullekin käsitellylle järjestelmälle ja osa-alueelle 

on esitetty toteutusvaihtoehdot ja ne ovat huo-
lellisesti perusteltuja.

– On suoritettu vaihtoehtojen keskinäinen vertai-
lu sekä tekniikan että taloudellisuuden suhteen.

– Suunnittelija on tuonut esiin oman suosituksen-
sa hankkeen kokonaissisällöstä perusteluineen.

– Osakkaat ovat tietoisia asioiden etenemisestä ja 
heidän mielipiteensä on huomioitu hankesuun-
nittelussa.

– Muita kuin välttämättömästi putkiremonttiin 
liitettäviä toimenpide-ehdotuksia on tuotu pe-
rustellusti esiin.

– Tilaaja kykenee siirtymään sujuvasti toteutus-
suunnitteluvaiheeseen ilman ylimääräisiä väli-
vaiheita tai lisäselvityksiä riippumatta siitä jat-
kaako sama taho suunnittelijana hankkeessa.

Vanha sähkötekniikka 
tulee huomioida han-
kesuunnittelussa.

Vesijohtojen ja viemärien kunto on 
oltava selvillä hankesuunnitelmaa 
laadittaessa.

Ilmanvaihto-
järjestelmät ja 
niiden kunnos-
tustarpeet ovat 
olennainen osa 
putkiremontin 
hankesuunnit-
telua.
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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 suunnittelu-
vaiheessa valitsemalla virtaaman mukaan oikeat putkikoot kohtee-
seen sekä parhaat mahdolliset ja kestävät materiaalit. Toki elinkaa-
reen vaikuttaa myös asennuksen laatu, painottaa ISOVER Teknisten 
eristeiden avainasiakaspäällikkö Marko Hjelt Saint-Gobain Raken-
nustuotteet 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-
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.

Teksti: Dakota Lavento   Kuvat: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ja Rakentaja.fi

Putkistojen  
lämpöhäviöt minimiin 

– putkieristeellä on väliä

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

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 kovien putkikourujen asennus on teh-
tävä TTRyl 2002 asennusohjeiden mukaisesti.

   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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Suurimmalla osalla rakennuksista on jotain yhteistä. Lämmitys-
järjestelmän tasapainoitus ei toimi niin kuin sen pitäisi, tai se on 
jäänyt kokonaan tekemättä. Perinteinen manuaalinen tasapai-

notus on ollut vaatimuksena useita vuosia, mutta se ei ole osoittau-
tunut oikeaksi toimivaksi ratkaisuksi. Ratkaisu on yksinkertainen. 
Nykyaikaisissa järjestelmissä tulisi käyttää automaattisia linjasäätö-
venttiilejä. Niiden avulla on mahdollista säästää jopa 20 % energian-
kulutuksessa ja järjestelmästä saadaan tehokas.
Nämä neljä asiaa sinun olisi hyvä tietää lämmitysjärjestelmän ta-
sapainotuksen aikaansaamiseksi. Ne tulisi ottaa huomioon niin 
uudisrakennuksen suunnittelussa kuin jo olemassa olevan koh-
teen remontoinnissa.
1. Epätasapainossa oleva tai huonosti tasapainotettu lämmitysjärjes-

telmä aiheuttaa valituksia asukkailta. Yleisimpiä näistä ovat läm-
mityksen huono jakautuminen, ääniongelmat ja korkeat energia-
kustannukset.

2. Lämmitysjärjestelmä on jatkuvassa muutostilassa varsinkin läm-
mityskaudella. Olosuhteet muuttuvat jatkuvasti esimerkiksi ulko-
lämpötilan muutoksista, ilmaisten lämmönlähteiden tuottamasta 
energiasta sekä patteriventtiileiden avautumisesta tai sulkeutumi-
sesta johtuen. Nämä asiat johtavat niin sanottuun osakuormituk-
seen lämmitysverkostossa.

3. Muuttuvat olosuhteet vaikuttavat verkoston virtaamiin ja aiheut-
taa painevaihteluja lämmitysverkostossa.

4. Painevaihtelut ovat perussyy suurimpaan osaan valituksista.
Asukastyytyväisen ja toimivan lämmitysjärjestelmän kannalta on 

tärkeätä välttää painevaihtelut osakuormitustilanteessa. Mikäli ta-
sapainotusongelmat halutaan oikeasti ratkaista, olisi käytettävä au-

tomaattista paine-erosäädöllä varustettua tasapainotusmenetelmää.
Energiatehokkaan ja toiminnaltaan parhaan mahdollisen lämmitys-
järjestelmän saavuttamiseksi on tärkeää välttää paineenvaihteluita 
osakuormituksen aikana. Tämä tarkoittaa myös hyvästejä perintei-
sille kertasäätöisille linjasäätöventtiileille sekä tavalle, jossa vain li-
sätään pumpun nostokorkeutta.

Nykyaikaisessa lämmitysverkostossa tulisi käyttää automaattisia 
linjasäätöventtiilejä kertasäätöisten linjasäätöventtiileiden tilalla. 
Esimerkkinä automaattisesta linjasäädöstä on jokaiseen nousuhaa-
raan asennettava Danfoss ASV-PV paine-erosäädin sekä tämän part-
neriventtiili Danfoss ASV-BD. Paine-erosäädin reagoi välittömästi 
painevaihteluihin ja varmistaa tasaisen paine-eron.

Kaikissa tasapainotusta vaativissa järjestelmissä on otettava huo-
mioon muutamia asioita ennen oikean ratkaisun valintaa. Näitä ovat 
mm. tuotteen käytettävyys, ominaisuudet sekä hinta ja saatavuus.

Danfossin automaattinen linjasäätöventtiili on suunniteltu käy-
tännölliseksi. Sen hinta on kilpailukykyinen ja toimitusaika on lyhyt. 
Alla lueteltuna muutamia sen erinomaisista omaisuuksista:
• Säätämiseen ei tarvita työkaluja
• Asetusasteikko on näkyvillä
• Säätö voidaan lukita
•   Pienet asennus- ja rakennemitat

Nykyaikaisen 
  lämmitysjärjestelmän suunnittelu

Jopa 80 % Euroopan rakennusten lämmitysjärjestelmistä ei toimi ha-
lutulla tavalla. Lämmitysjärjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa 
ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota tasapainotukseen käytännössä. 
Mitä asialle on tehtävissä?

Katso lisää ominaisuuksista ja eduista
kotisivultamme löytyvästä animaatiosarjasta.
www.lampo.danfoss.fi | kampanjat | ASV –ratkaisu

Teksti: Riina Saksa   Kuvat: Oy Danfoss AbTekniikka
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Esimerkkejä oikein tehdystä lämmitysjärjestelmästä 
automaattisilla linjasäätöventtiileillä

2-putki lämmitys-
järjestelmä ilman 
taikka säätämät-
tömillä linjasäätä-
venttiileillä.

Järjestelmä toimii 
myös osakuor-
mituksella auto-
maattisilla linja-
säätöventtiileillä.
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Laadukas ja testattu ratkaisu
Tehtaassa esivalmistetut R2I-moduulit tarjoavat merkittäviä hyöty-
jä verrattuna perinteisiin saneerausmenetelmiin. Keskeisimpiä etuja 
ovat laatu, soveltuvuus erilaisiin kylpyhuoneisiin ja helppo asennet-
tavuus sekä kustannushyödyt.

– Talotekniikan teollinen esivalmistus tehostaa rakentamista ja 
mahdollistaa nopeammat ja kustannustehokkaammat toteutustavat. 
Tehokkuus tulee paremmasta ja hallitummasta logistiikasta, kun työ-
maille toimitetaan isompia kokonaisuuksia sekä teollisesta laadusta 
ja nopeammasta asennusaikataulusta, kertoo Uponorin hankekehi-
tyspäällikkö Toni Wahlfors.

Uponor R2I-kasetti (Ready to Install) sisältää käyttövesiputket, 
pystyviemärin ja seinä-wc:n sekä vesi- ja viemäriliitännät viereen 
asennettavaa pesuallasta varten. Lämpöjohto- ja sähkönousut voi-
daan toteuttaa erillisellä lisämoduulilla. Kasetti voidaan asentaa joko 
keskelle seinää tai huoneen kulmaan. LVI-suunnitelman mukaises-
ti mitoitetut Uponor-komposiittiputket ovat kasetissa eristettynä 
ja kytkentävalmiina. Pystyviemäri on 
ääntä vaimentava Uponor Decibel, joka 
lisä-äänieristeineen täyttää rakennus-
määräysten vaatimukset. Seinä-wc on 
varustettu mekaanisesti yksinkertaisella 
ja luotettavalla pneumaattisella huuhte-
lunapilla. Kerrosten välillä kasettien ve-
sijohdot liitetään RTM-liittimillä. Nämä 
mahdollistavat yksinkertaisen ja luotet-
tavan liitoksen ilman työkaluja.

– Tuotekehitykseen on panostettu paljon ja kehitystyössä on käy-
tetty ulkopuolisia tutkimuslaitoksia, mm. VTT testasi putkiläpivien-
nit. R2I-kasetti on nyt helppo ja turvallinen asentaa ja liittää muuhun 
vesieristykseen, Toni Wahlfors painottaa.

Pilottikohteen nopeutettu toteutusaika
Turussa sijaitseva As Oy Varsta on 1968-69 rakennettu taloyhtiö, 
jossa on viisi rakennusta. Neljässä pistetalossa ja lamellitalossa asun-
toja on yhteensä 162. Kohteessa toteutetaan 162 kylpyhuonetta ja 
27 erillis-wc:tä elementeillä. Pääurakoitsijana on Rakennuspalvelu J. 
Martti & Co Oy. Kohteen suunnittelun ja valvonnan toteuttaa RTC 
Vahanen Turku Oy.

Suunnittelu aloitettiin vuoden 2015 lopulla. Uponorin R2I-kaset-
tiin päädyttiin sekä aikataulu- että tilankäytöllisistä syistä.

– Vanhoja hormeja ei haluttu lähteä purkamaan, joten R2I-kaset-
ti oli järkevin ratkaisu kyseiseen tilaan. Lisäksi suunnitteluvaiheessa 
esivalmisteella haettiin aikatauluetua, Uponorin Wahlfors kertoo.

Urakoitsija esitti tarjouksensa yhteydessä tavallista lyhyempää 
toteutusaikataulua ja tilaaja valitsi toteutuksen sen mukaisesti. Ura-
koitsijana toimivan Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:n työpääl-
likkö Jari Salosen mukaan aikataulua muokattiin pilottikohteeseen 
sopivaksi.

– Ensimmäinen talo otettiin tarkoituksella aikataulullisesti väl-
jemmäksi. Koska tuote oli tiimille uusi, haettiin ensimmäisten asen-
nusten aikana oikeaa toteutustapaa. Työvaiheiden järjestystä muut-
tamalla löytyi oikea rytmi ja tapa tehdä työtä, työpäällikkö Jari Sa-
lonen kuvailee.

Toni Wahlfors kiittelee, että kaikki hankkeessa mukana olevat 
tahot ovat olleet sitoutuneita hankkeeseen ja työtapaa kehitetään 
yhdessä. Suunnittelun aikana projektipäällikkönä sekä lvi-suunnit-
telijana toiminut Mikko Helander Vahaselta korostaa samaa asiaa.

– Elementtiratkaisu soveltui hy-
vin kohteeseen. Nyt kun alun haas-
teet on yhdessä selätetty, etenee työ 
nopeasti ja laadukkaasti. Ensimmäi-
sestä kohteesta saadut käytännön 
kokemukset auttavat elementtirat-
kaisujen suunnittelua ja toteutusta 
seuraavissa korjauskohteissa, He-
lander kertoo.

Ensimmäisen talo valmistui jou-
lun alla ja asunnot ovat jo käytössä. Tällä hetkellä käynnissä on kaksi 
taloa, joita tehdään limittäin.

Jokaiselle oman näköinen kylpyhuone
Asukkaille Uponorin R2I-kasetti tuo nopeamman valmistumisen 
ja mahdollistaa myös tyylikkäät, omannäköiset ratkaisut. Varstan 
asukkaat saivat itse valita sopivat pinnoitusmateriaalit kylpyhuonei-
siinsa. Pintalaatoituksilla ja listoituksilla sekä painonapin ulkonäöllä 
voidaan vaikuttaa merkittävästi kylpyhuoneen ulkonäköön. Jokai-
nen asukas saa omannäköisensä ja ainutlaatuisen tilan. Valinnanva-
raa on runsaasti. Hyvää palautetta on tullut myös seinä-wc:stä, joka 
asennusvaiheessa säädetään halutun korkuiseksi. Seinä-wc tuo lisää 
tilantuntua pieneenkin tilaan sekä helpottaa puhtaanapitoa.

Teksti: Petra Ruonakoski   Kuvat: Uponor

Uponorin R2I vie 

sujuvaan  
linjasaneerausaikaan

Kerrostalon linjasaneerausta voidaan nopeuttaa ja helpottaa merkittävästi. 
Uponor R2I -kasetilla saneeraus etenee sujuvasti. Pitkälle viedyn esivalmistuksen 
ansiosta urakointiaika lyhenee ja riskit pienenevät. As Oy Varsta Turussa on  
ensimmäinen R2I-pilottikohde. Kohde valmistuu nopeutetussa aikataulussa.

”Uskon, että elementtituotteet tulevat  
olemaan tulevaisuudessa isossa osassa. 

Toimintatapojen pitää uusiutua  
ja täytyy keksiä uusia tapoja tehdä  

myös linjasaneerauksia.”
– Mikko Helander, RTC Vahanen Turku Oy

Tekniikka
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Elementeillä voidaan toteuttaa tilaratkaisut myös pieniinkin kylpyhuoneisiin.

Uponor suihkukulma laatoitettuna ja kalustettuna.

As Oy Varsta on R2I-elementin pilottikohteena.
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   Uponor R2I-kasetti
Nopeus
– Valmis moduuliratkaisu.
– Vähentää asbestipurkutöitä.
– Lyhempi saneerausaika – vanhaa hormistoa ei tarvitse purkaa.

Laadukkuus
– Putket huollettavissa rakenteita rikkomatta.
– Mahdolliset vuodot vesieristettyyn tilaan.
– Ei kosteusvaurioita.

Muokattavuus
– WC-istuimen portaaton korkeussäätö.
– Lukuisia pintamateriaalivaihtoehtoja.

Lisätiedot:
www.uponor.fi, yhteydet: projektipalvelu@uponor.com
Lue lisää Uponorin R2I-elementistä: www.uponor.fi/tuotejarjestel-
mat/talotekniikkaelementit/r2i_kasetti_linjasaaneraukseen.aspx

Huollon helppous
Helpon asennuksen lisäksi R2I:n edut näkyvät huollon helppoute-
na. Putkistot voidaan huoltaa rakenteita rikkomatta. Elementti ta-
kaa myös vuototurvallisen lopputuloksen. Kosteusvaurioita ei pääse 

syntymään, sillä mahdolliset vuodot havaitaan vesieristetyssä tilassa. 
Koko mekanismi on vaihdettavissa eikä vesieristettä tarvitse rikkoa, 
jos elementistä vaihdetaan osia.

– Uskon, että elementtituotteet tulevat olemaan tulevaisuudes-
sa isossa osassa. Toimintatapojen pitää uusiutua ja täytyy keksiä 
uusia tapoja tehdä myös linjasaneerauksia. Kohde ratkaisee, miten 
elementtiratkaisun hyödyt saadaan varmistettua, toteaa Mikko He-
lander Vahaselta.

Uponorin R2I-kasetti ja muut R2I-tuotteet ovat kustannusteho-
kas vaihtoehto saneerauksiin. Tarvetta uusille saneeraustavoille on 
ja kiinnostus on laajaa.

– Tällä hetkellä on lähdössä taas uusi kohde käyntiin, jossa pää-
urakoitsijana toimii myös Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy. Tu-
russa tehdään kuluvan vuoden aikana noin 200 asuntoa Uponorin 
R2I-kaseteilla, vahvistaa Uponorin Toni Wahlfors.

R2I-kasetti asennettu kylpyhuonekalusteiden läheisyyteen. Asennustapa helpottaa talotekniikkakytkentöjä.
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Teksti: Mari Siukonen   Kuvat: Verto

Paljonko sinä käytät vettä vuorokaudessa? Totuus selviää vain 
mittaamalla ja yleensä tuloksena on isompi luku kuin tuoreen 
mittarinomistajan oma arvio. Vesimittarin asennus laskeekin 

tutkitusti vedenkulutusta peräti kolmanneksella.
70-luvulla moni asia virtasi vapautuneesti eikä vesi tehnyt poik-

keusta; sitä valui viemäriin joka vuorokausi peräti 400 litraa per hen-
kilö. Tänä päivänä vastaava luku on 155. Oma osansa muutoksessa 
on tietysti kodinkoneiden ja suihkujen kehityksellä. Ja sitten on se 
ihmiskunnan kehitystä mittaava asia, jonka nimi on asenne. Kysy-
mys kuuluukin: välitätkö vai annatko valua?

Hammaspesulla on helppo käyttää mukia. Suihku on helppo sul-
kea saippuoinnin ajaksi. Pyykkikone on helppo pyöräyttää vain täy-
tenä. Välittäminen on helppoa ihan tavallisessa arjessa, mutta sitä 
pitää haluta.

Tiesitkö?
Ken sanoo piut paut ympäristöasioille, miettikööt edes rahaa. Motii-
vi on toissijainen, kunhan vettä ja sen lämmittämiseen tarvittavaa 
energiaa säästyy. Tiesitkö, että saunapäivänä vesi maksaa kiukaan 
lämmittämistä enemmän. Kahdentoista minuutin suihkuun tarvit-

Välitätkö vai annatko valua?

Mikä sinun tekosyysi on?
 Pitkä, kuuma suihku on arjen luksusta.
 Juoksevan veden alla tiskaaminen on kätevää.
 Minun oli saatava juuri se vaate puhtaaksi.
 Pienemmän napin painaminen ei vain huuhtele tarpeeksi.
 Sama hinta siitä menee kuitenkin.
 Suomessa riittää vettä.
 Mitä väliä?
 Joku muu. Mikä? ___________________.
Eniten rasteja kerännyt ei todellakaan voita mitään. Ei edes 
ilmaista ämpäriä.

Vesimittarin asennus laskee tutkitusti vedenkulutusta peräti kolmanneksella. 
Verto-kodit nettosivat viime vuonna yli 20 miljoonaa euroa.

“Pari minuuttia lyhyemmät pesukerrat tuovat lompakkoon 
vuositasolla satasia ilmaista valuuttaa.”

Jääkaappi hurisee kahdentoista minuutin suihkuun 
tarvittavalla energialla kolme viikkoa.

tavalla energialla jääkaappi puolestaan hurisee kolme viikkoa. Niinpä 
pari minuuttia lyhyemmät pesukerrat tuovat lompakkoon vuosita-
solla satasia ilmaista valuuttaa.

Jos taloyhtiössäsi on kiinteä vesimaksu, muodostuu senkin suu-
ruus kaikkien asuntojen kokonaiskäytöstä. Yhteisten vedensäästö-
talkoiden hedelmät satavat siis suoraan sinun tilillesi. Ei ole raketti-
tiedettä tämä homma: hana kiinni vähän aikaisemmin ja useammin.

Lisätietoja:
www.verto.fi

Tekniikka
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As Oy Sairashuoneenkatu 24 valmistui aivan Turun ydin-
keskustan tuntumaan vuonna 1963. Julkisivut ja ikkunat 
peruskorjattiin 2008. Jo silloin tiedettiin, että linjasanee-

rauksenkin tarve on tulossa, joten peruskorjaukseen on varaudut-
tu hyvissä ajoin.

– Taloyhtiössämme on ollut vesivahinkoja, jotka ovat nostaneet 
yhtiön korjauskuluja merkittävästi. Kun taloyhtiön hallituksessa ja 
yhtiökokouksissa keskusteltiin linjasaneerauksesta, kukaan ei vastus-
tanut. Perinteinen linjasaneeraus osoittautui käytännössä ainoaksi 
järkeväksi vaihtoehdoksi, Tapio Karvonen toteaa.

Taloyhtiö valitsi kumppanikseen Turun Talotekniikkakeskus 
Oy:n, joka vastaa linjasaneerauksen suunnittelusta, rakennutta-
misesta ja valvonnasta. Urakoitsijaksi valikoitui Rakennustoimis-
to Jussit Oy.

Laatu nousee, kustannukset ei
Turun Talotekniikkakeskuksen tavoitteena on toteuttaa kaikki urakat 
normaalia laadukkaammin ja loppukäyttäjiä eli asukkaita ajatellen.

– Liian usein mennään kaikkein halvemmilla ratkaisuilla, vaik-
ka asukkaat eivät itse ehkä niin haluaisikaan, toimitusjohtaja Tomi 
Vuorio sanoo.

Unidrain-linjalattiakaivon myötä tämä ongelma poistuu, koska 
lattiassa tarvitaan kaato vain yhteen suuntaan ja näin varmistetaan 
veden valuminen oikeaan suuntaan.

Linjalattiakaivo asennetaan suoraan kylpyhuoneen takaseinää 
vasten. Pystysuorat seinälaipat kiinnitetään seiniin ja nämä yhdes-
sä vesieristeen kanssa varmistavat täysin vesitiiviin asennuksen.

Linjalattiakaivo mahdollistaa myös isompien lattialaattojen käyttä-
misen eli kylpyhuoneen sisustukseen saadaan lisää mahdollisuuksia.

Tomi Vuorion mukaan Turun Talotekniikkakeskus asensi jo vuon-
na 2010 ensimmäisiä, yksittäisiä Unidrain-lattiakaivoja. As Oy Sairas-
huoneenkatu 24 on ensimmäinen kerrostalo, johon linjalattiakaivo 
asennetaan kaikkiin 70 asuntoon.

– Meillä on nyt sekä tekeillä että suunnitteilla lukuisia kohteita, 
joissa käytetään pääsääntöisesti Unidrainin lattiakaivoja.

Havainnollinen mallihuone
Sairashuoneenkatu 24:ään on rakennettu mallikylpyhuone sekä mal-
liksi että laatutason määrittelemiseksi.

– Jos jostain syystä jossakin kylpyhuoneessa tulee poikkeama, sitä 
voidaan verrata mallihuoneeseen, Tomi Vuorio sanoo.

– Asukkaiden kannalta mallihuone on ihan ehdoton. Se helpot-
taa lopputuloksen hahmottamista ja omia materiaalivalintoja, Tapio 
Karvonen sanoo.

Karvonen ei ollut aikaisemmin kuullut seinän viereen asennet-
tavasta lattiakaivosta, mutta Talotekniikkakeskuksen ehdotus kiin-
nosti heti.

– Teknisenä ratkaisuna se takaa lattiaan oikean kaltevuuden. Kun 
lattiakaivo asennetaan seinän viereen, pystytään myös vaihtamaan 
suihkun paikkaa ja näin saadaan lisää tilaa kylpyhuoneeseen.

Tässäkin yhtiössä on käynyt joitakin vuosia sitten niin, että asukas 
on nukahtanut suihkuun ja aiheuttanut ison vesivahingon.

– Nämä vahingot voisi ehkäistä myös käyttämällä kahta lattiakai-
voa, mutta Unidrain-kaivo on yksinäänkin turvallinen ratkaisu.

– Kylpyhuoneiden remontissa korjauskustannukset nousevat kor-
keiksi ja moni taloyhtiö valitsee mahdollisimman edulliset ratkaisut. 
Asukas itse voi vaikuttaa oman kylpyhuoneensa laatuun jonkin ver-
ran, mutta tietyt perusratkaisut kuten lattiakaivot ovat samat kai-
kille. Meidän yhtiössämme kylpyhuoneiden laatutason nostaminen 
oli myös asukkaiden yhteinen toive.

– Oikeilla valinnoilla saadaan perustasoa paremmaksi hyvinkin 
pienillä lisäkustannuksilla, mutta lopputulokseen saadaan huomat-
tavaa lisäarvoa, Tapio Karvonen toteaa.

Teksti: Leena-Kaisa Simola   Kuvat: Pasi Leino

Linjasaneerauksessa pieni satsaus 
kylpyhuoneen varusteluun:

 Iloa käyttäjälle, 
    laatua asumiseen

Turussa erään kerrostalon linjasaneerauksessa asennetaan kylpyhuoneisiin 
Unidrain designlattiakaivot.
– Päädyimme uudenlaisiin linjalattiakaivoihin niiden toiminnallisuuden, 
turvallisuuden ja tyylikkään ulkonäön vuoksi, taloyhtiön hallituksen  
puheenjohtaja Tapio Karvonen sanoo.

”Kylpyhuoneiden  
parempi laatu oli  

asukkaiden yhteinen toive.”

– Kun työprosesseissa viemäriasennukset on saatu helpommiksi 
ja kaikki, mikä jää piiloon, suunnitellaan sekä toteutetaan kustan-
nustehokkaasti, on vara satsata vähän enemmän esimerkiksi kylpy-
huoneen kalustukseen ja sisustukseen, Vuorio jatkaa.

Sairashuoneenkadun kohteessa tämä tarkoittaa muun muassa 
Unidrain-linjalattiakaivoja, seinään kiinnitettäviä wc-istuimia ja 
lattialämmitystä.

– Kylpyhuone on paremmin varusteltu, jonka myötä myös asun-
non arvo nousee, Vuorio lisää.

Kallistukset oikein
Pesutilojen rakentamisessa ja peruskorjauksessa yleisimpiä virheitä 
on riittämättömät tai väärät kaadot. Vesi ei valu lattiakaivoon, vaan 
jää seisomaan lattialle. Se on epähygieenistä ja aiheuttaa liukastu-
misen vaaran.

Huoneisto
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As Oy Sairashuoneenkatu 24:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Karvonen ja Turun Ta-
lotekniikkakeskus Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vuorio mallikylpyhuoneessa, jonka avulla 
asukkaiden on helpompi hahmottaa lopputulos ja tehdä omia materiaalivalintojaan.
Mallihuone on tilassa, jonka huonekorkeus on normaalia matalampi.

Unidrain-linjalattiakaivo asennetaan suoraan kylpyhuoneen takaseinää vasten. Pys-
tysuorat seinälaipat kiinnitetään seiniin ja nämä yhdessä vesieristeen kanssa varmista-
vat täysin vesitiiviin asennuksen.
Lattiakaivon ylimpänä osana voi olla joko ritilä tai paneeli.

Vuonna 1963 valmistuneessa talossa oli vielä monta kylpyhuonetta alkuperäisessä 
kunnossa.

As Oy Mikaelin linjasaneerauksessa käytetään myös Unidrain-lattiakaivoja. Tumman 
harmaaksi sävytetty kylpyhuone on tyylikäs.

   Unidrain
• Tanskalainen Unidrain A/S kehitti ensimmäisen linjalattiakai-

von 2003
• Osa BLS Industries AB:ta, joka on yksi Skandinavian suurim-

mista LVI-tuotteiden valmistajista
• Nyt laaja Unidrain-valikoima myynnissä ja käytössä kaikkialla 

maailmassa
• Useita kansainvälisiä muotoilupalkintoja
• Tuotteet sopivat kaikenlaisiin rakennuskohteisiin: saneeraus- 

ja uudiskohteisiin sekä yksityiskohteisiin ja julkisiin rakennuk-
siin

• Unidrain Oy on maahantuonut tuotteita Suomeen vuodesta 
2010, yritys markkinoi myös Purus-tuotemerkin tuotteita

• Jälleenmyyjien määrä Suomessa kasvaa nopeasti, lähimmän 
jälleenmyyjän voi etsiä helposti nettisivuilta www.unidrain.fi

   As Oy Sairashuoneenkatu 24, Turku
• Valmistumisvuosi 1963.
• 70 vapaarahoitteista omistusasuntoa 1h+k–4h+k.
• 3 porrasta, 7 kerrosta.
• Perinteinen linjasaneeraus: rakennusaika noin 14 kk, valmis 

12/17.
• Suunnittelu, rakennuttamistehtävät ja valvonta: Turun Talo-

tekniikkakeskus Oy.
• Urakoitsija: Rakennustoimisto Jussit Oy.
• Kaikkiin kylpyhuoneisiin asennetaan Unidrain-linjalattiakaivo.
• Normaalia perusratkaisua parempi laatutaso asukkaiden ja te-

kijöiden yhteinen tahtotila.
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Pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivan lvi-insinööri 
Harri Saarisen työnkuvaan kuuluvat muun muassa lvi-suun-
nittelu ja työmaavalvonta. Erityisesti kerrostalojen linjasa-

neerauksia suunnitteleva ja valvova Saarinen kannustaa asiakkai-
taan harkitsemaan myös ilmanvaihtoremonttia toisten isompien 
korjauksein yhteydessä.

– Lvi-suunnitelma on pakollinen rakennus- ja korjauslupaa haet-
taessa, joten ilmanvaihtoa tulee katsottua jo viranomaistenkin vaa-
timuksesta, Saarinen toteaa.

Saarinen muistelee, että vielä 2000-luvun alussa linjasaneerauksia 
tehdessä riitti vesijohtojen ja viemärien vaihtaminen, ilmanvaihtoon 
ei kiinnitetty niinkään huomiota.

– Onneksi nykyään remonteissa otetaan jo ilmanvaihtokin huo-
mioon. Ympäristö- sekä sosiaali- ja terveysministeriöiden huoli asu-
misterveydestä ja rakennusterveys yhtenä hallituksen kärkihankkee-
na ovat tehneet ilmanvaihtoasioitakin hyvällä tavalla näkyvämmiksi, 
Saarinen summaa.

– Hyvä, että ilmanvaihdosta huolehtiminenkin on kirjattu asun-
to-osakeyhtiölakiin ja rakentamismääräyksiin. Kun joissakin taloyh-
tiöissä lasketaan pennosia ja haluttaisiin säästää ilmanvaihdosta, me 
suunnittelijat voimme nojata pykäliin ja todeta, että rakennusluvassa 
vaaditaan myös ilmanvaihdon huomioimista. Jälkeenpäin ei valituk-
sia kuntoon laitetusta ilmanvaihdosta yleensä kuule.
Hyvä suunnittelija osaa perustella ilmanvaihdon tärkeyden asukkaille

– On aika tavallista, että yhtiökokouksessa joku osakas toteaa, että 
mihin sitä korvausilmaa tarvitaan, kun tässä on 30-50 vuotta asuttu 
ilman ja hengissä selvitty, Saarinen naurahtaa.

Totta onkin, että korvausilma yleensä löytää jostain tiensä sisä-
tiloihin: vaikka seinän raosta tai postiluukun kautta. Eikä kukaan 
kotiinsa tukehdu – kun ilma tuntuu raskaalta, voi avata ikkunan tai 
lähteä vaikka ulos kävelylle. Järkeä tällaisessa riittämättömässä ja 
suunnittelemattomassa ilmanvaihdossa ei kuitenkaan ole, kun pienel-
lä rahalla ja vaivalla olisi mahdollista saada ilma vaihtumaan oikein.

Toimivan ilmanvaihdon edut huomaa parhaiten vasta, kun il-
manvaihto on kunnossa: kotona on helppo hengittää, unen laatu 
paranee ja vedontunne vähenee, kun ilma kulkee hallitusti suunni-
teltuja reittejä pitkin. Samalla vähenee asuntoon pääsevien epäpuh-
tauksien määrä.

Saarinen käy esittelemässä ilmanvaihdon toimintaa ja erilaisia 
ratkaisuja taloyhtiöiden hallituksille. Yleensä hän on myös mukana 
taloyhtiön infotilaisuuksissa kertomassa, mistä linjasaneerauksissa 
on kyse ja miten prosessi etenee. Tällaisen tilaisuuden jälkeen osak-
kaat ja asukkaat usein ottavatkin ilmanvaihdon parantamisen hyvin 
vastaan. Asian esittämistä helpottaa, että jo asunto-osakeyhtiölaki-
kin vaatii toimivan ilmanvaihdon järjestämistä.

– Joskus näissä tilaisuuksissa kritisoidaan asunto-osakeyhtiölakia, 
mutta siihen ei urakoitsija tai yksittäinen osakas oikein voi vaikuttaa. 
Vaikka ihmiset pääosin ovat valistuneita, lähes jokaisesta taloyhtiös-
tä löytyy myös asukkaita, jotka eivät oikein tiedä, mitä taloyhtiössä 
asuminen tarkoittaa ja miten omistus- ja korjausvelvollisuudet ja-
kaantuvat. Siksi tarvitaan hyvin selkeää tiedottamisesta asumisesta 
ja siitä, kuka vastaa mistäkin, erityisesti isompien hankkeiden aika-
na, Saarinen toteaa rauhalliseen tapaansa.

Ilmanvaihdoista kertomisessa on syytä lähteä liikkeelle perusta-
solta: miten ilmanvaihto toimii, mitä tarkoittaa painovoimainen il-
manvaihto, mitä etuja toimivasta ilmanvaihdosta on ja mitä haittaa 
toimimattomasta voi olla. Insinöörikieli on paras jättää kotiin ja esit-
tää asiat kansankielellä. Suurimmalle osalle tavallisista asukkaista il-
manvaihdon järjestäminen tulee mietittäväksi ensimmäistä kertaa.

Ilmanvaihto uusiksi kohteen ehdoilla
Saarinen nojaa ilmanvaihtoremonttia suunnitellessaan lain ja mää-
räysten vaatimuksiin. Remontin tarve perustuu ilmanvaihtohormeil-
le tehdyn kartoituksen havaintoihin ja korvausilman riittävyyteen. 
Asumisterveys ja raikas koti ovat myös tärkeitä tekijöitä ilmanvaih-
toremontista päätettäessä. Puhtaan ja terveen hengitysilman lisäksi 
Saarinen haluaa ottaa esille paloturvallisuuden.

– Moni ei tule ajatelleeksi näissä painovoimaisen ilmanvaihdon 
taloissa sitä, että hormien väleissä olevat halkeamat ovat riski tu-
lipalotilanteissa. Savu voi niiden kautta levitä asunnosta toiseen. 
Paloturvallisuudesta harva haluaa tinkiä, joten se vauhdittaa usein 
päätöstä ilmanvaihtoremontista, hän toteaa.

Lvi-suunnittelija on huomannut, että asukkaat harvoin puuttuvat 
ilmanvaihdon järjestämisen yksityiskohtiin.

– Asukkaille on ehkä hieman hämärää, mikä minkäkin venttiilin 
tarkoitus on, joten iv-remontin summaa katsotaan kokonaisuutena.

Sitäkin tärkeämpää on, että suunnittelija osaa esitellä isännöit-
sijälle ja hallituksen jäsenille, millaisia ratkaisuja toimivan ilman-
vaihdon järjestämiseksi on tarjolla. Samasta syystä olisi hyvä, että 
taloyhtiö huolehtisi määräajoin korvausilmaventtiilien suodattimien 
vaihtamisesta. Kun suodattimen vaihdon syy – puhtaampi sisäilma 
– ei aina ole asukkaalla selkärangassa, toimenpide helposti unohtuu.

– Olen huomannut, että nykyään jotkut suunnittelijat ehdottavat 
koneelliseen ilmanvaihtoon siirtymistä korjausremontin yhteydessä. 
Itse olen sitä mieltä, että painovoimainen talo on suunniteltu paino-
voimaista ilmanvaihtoa varten. Asiat vaikuttavat toisiinsa ja koneel-
liseen ilmanvaihtoon siirtyminen voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi 
lämmityksen tai äänieristyksen kanssa, Saarinen sanoo.

Teksti ja kuvat: Teemu Parkkinen

Ilmanvaihto ajan tasalle:
Putkiremontin yhteydessä on hyvä 
katsastaa kuntoon myös IV-asiat

Putkiremontin tai vaikkapa julkisivuremontin yhteydessä on oikea 
hetki tarkastella myös taloyhtiön ilmanvaihtoa. Missä kunnossa ovat 
hormit? Mistä saadaan huoneistoihin korvausilmaa?

Huoneisto
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Venttiili paikkaan kuin paikkaan
– Remontoitavissa kaupunkikohteissa on monesti vanha rautaluukku 
ilmanvaihtoa varten – usein tosin tukittuna. Se on helppo nykyaikais-
taa saneeraus VSR-100 -venttiilillämme. Rautaluukku poistetaan ja 
asennetaan sen tilalle venttiili suodattimella ja äänenvaimentimella 
varustettuna, kuvailee Teppana.

Joskus rautaluukku on tapetoitu tai jopa muurattu umpeen, mutta 
luukun paikka on selvitettävissä – jos ei päättelemällä tai koputtele-
malla niin ainakin lämpökameralla se todennäköisesti löytyy. Suo-
dattimen ja äänenvaimentimen ansiosta pölyn ja katumelun kulkeu-
tuminen sisätiloihin vähenee huomattavasti.

– Venttiilin saa asennettua myös siten, että se jää piiloon vanhan 
rautaluukun taakse. Tämä ratkaisu on hyvä sellaiselle, joka haluaa 
säilyttää asuntonsa alkuperäisen ilmeen, Teppana kertoo.

Usein ei korvausilmaventtiileitä ole asunnoissa lainkaan tai nii-
tä ei ole riittävästi. Velco-korvausilmaventtiilien asennus onnistuu 
näihinkin kohteisiin. Helpointa se on, jos asunnossa on puinen tuu-
letusluukku: Suomessa niitä käytettiin erityisesti 1970–80 -luvun 
rivitaloissa. Puiseen tuuletusluukkuun venttiili maksaa noin sata-
sen asennettuna.

Myös uusi läpivienti on suhteellisen helppo tehdä. Puuläpivientiin 
asennus hoituu 105 mm kuppiterällä, betoni- ja tiiliseiniin läpivienti 
vaatii timanttiporaa. – Timanttiporaus on nykyään siistiä ja nopeaa, 
joten työ ei aiheuta suuremmin haittaa ympäristölle, sanoo Teppana.

Teppana kertoo, että palaute ilmanvaihtoremonteista on ollut 
positiivista. – Asensimme viime kesänä Helsingin Käpylässä satoja 
venttiileitä läpivientinä ilman ainoatakaan negatiivista palautetta. 
Myös suodatinvaihtosopimuksista on saatu jälkeenpäin pelkkää kii-
tosta, hän iloitsee.

Viime aikoina remontti-ikään tulleessa asuntokannassa on paljon ta-
loja, joissa ilmanvaihto on järjestetty painovoimaisesti. Tässä asunto-
kannassa on myös paljon kiinteistöjä, joissa korvausilman saannista 
ei ole huolehdittu asianmukaisella tavalla. 1970–80 -luvuilla raken-
netuissa taloissa jätettiin korvausilmaventtiilit asentamatta energi-
ansäästön nimissä. Samasta syystä vanhemmissa taloissa olemassa 
olevia ilmanvaihtokanavia tukittiin. Esimerkiksi monet vanhojen ar-
votalojen rautaluukuista on tapetoitu piiloon tai maalattu umpeen.

Esimerkiksi putki- tai julkisivisuremontin yhteydessä onkin luon-
tevaa katsastaa myös ilmanvaihdon toimivuus. Ratkaisuja on mo-
nenlaisia, ja toimivan ilmanvaihdon järjestäminen harvoin edes tu-
lee maksamaan maltaita.

Juha Teppana toimii asennusvastaavana Terveysilma Oy:ssä. Teppa-
na kertoo, ettei ilmanvaihtoremontti jää ainakaan sopivista tuotteista 
kiinni: erilaisia ratkaisuja löytyy joka taloon ja paikkaan. Tarvittaessa 
sovelletaan. Terveysilmasta annetaan pyydettäessä neuvoja ja lähel-
lä olevia kohteita saatetaan käydä katsomassa paikan päälläkin. Pää-
määrä on, että kohteeseen saadaan Velco-venttiili oikein asennettuna.

–Velco-venttiili siitä syystä, että siinä on ulkolämpötilan mukaan 
automaattisesti säätyvä termostaatti ja laadukkain mahdollinen 
F7-luokan suodatus. Velco-venttiili on helppo käyttää, mutta myös 
helppo asentaa, Teppana esittelee.

– Kokemuksesta tiedetään, että jos ilmanvaihtoventtiili ei ole au-
tomaattisesti säätyvä, se jossakin vaiheessa suljetaan ja sitten unoh-
detaan avata.

Nykyään yhä useampi taloyhtiö tekee myös suodatinvaihtosopi-
muksen: Terveysilmasta otetaan isännöitsijään yhteyttä sopivan vaih-
tovälin puitteissa ja käydään ilmoitettuna aikana vaihtamassa suodat-
timet. Samalla tulee katsottua muun muassa ilmanpoiston toimivuus.

Toimiva ilmanvaihto ei ole yhden tuotteen varassa

Ulkoritilävaihtoehdoissa riittää värejä. Tarpeen vaa-
tiessa ritilät voidaan myös maalata halutun väriseksi.

Käpylään tehtiin iso ilmanvaihdonparannusprojekti kesällä 2016. Timanttiporalla läpivienti on helppo ja siisti tehdä. Ulkoritilän väri valitaan talon seinän sävyyn sopivaksi.

Lvi-insinööri Harri Saarinen puhuu toimivan ilmanvaihdon puolesta. 
Isomman remontin yhteydessä on hyvä puuttua myös ilmanvaihtoon.
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Samankokoisessa kerros- tai rivitaloasunnossa voi asukkaiden 
määrä vaihdella paljonkin niin pysyvästi kuin vuorokauden tai 
vuodenajankin mukaan. Ilmanvaihdon kannalta se tarkoittaa 

asuntokohtaisesti hyvinkin erilaisia tarpeita kulloisenkin henkilö-
kuormituksen mukaan. Keskitetyn ilmanvaihdon haasteena onkin 
ihmisten yhä yksilöllisempi elämänrytmi. Huoneistokohtainen, par-
haimmassa tapauksessa kosteus- ja hiilidioksidianturein varustettu il-
manvaihto taas pystyy vastaamaan asukkaiden vaihteleviin tarpeisiin.

Parempi asumistyytyväisyys
Kerrostaloissa, joissa on koko talon tai porraskäytävän kattava il-
manvaihtojärjestelmä, on vaivana usein ilmanvaihdon vaihtelu ul-
kolämpötilojen mukaan eli ns. savupiippuilmiö, jossa pakkaskaudel-
la ylimpien kerrosten asunnot tulevat ilmanvaihtokanavien kautta 
ylipaineisiksi ja alemmissa kerroksissa poistoilmanvaihto kasvattaa 
alipainetta, ilmavuotoja rakenteista ja vetoa. Tämä aiheuttaa epämu-
kavuutta asumiseen ja asukkaissa tyytymättömyyttä.

Huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla varustetussa talossa kanava-
yhteyttä asunnosta toiseen ei ole, jolloin vastaavia ongelmiakaan ei 
synny. Lisäksi vältetään alipaineen takia asunnosta toiseen leviävät 
hajut ja edellä mainituista syistä johtuvat huoltokäynnit. Asukkaiden 
saadessa säätää ilmanvaihdon tehoa ja tuloilman lämpötilaa omien 
tuntemuksiensa mukaan, valitukset vedosta sekä liian korkean läm-
pötilan aiheuttamasta tunkkaisesta sisäilmasta yleensä vähenevät.

Asumisviihtyvyyttä ja -tyytyväisyyttä voidaankin tutkimusten 
mukaan nostaa tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla, ja sen lisäksi sääs-
tää lämmitysenergiaa ja sähköä. Noin miljoona kerrostaloasuntoa 
Suomessa on edelleen varustettu pain ovoimaisella tai koneellisella 
poistoilmanvaihdolla. Rakennustutkimus RTS:n tutkimuksen1 mu-
kaan noin 40 % kerrostaloasukkaista on tyytymättömiä asuntonsa 
ilmanvaihdon toimintaan. Ero tyytyväisyydessä on todella merkittä-
vä verrattuna pääsääntöisesti lämmöntalteenottavalla tulo-poisto-il-
manvaihdolla varustetuissa uusissa omakotitaloissa asuviin, joista 
lähes 70 % on ilmanvaihtoon erittäin tyytyväisiä.

Myös osana Suomen Kiinteistöliitto ry:n KIMU-kehityshanketta 
toteutetussa LVI-Talotekniikkateollisuuden vetämässä KIMULI-pro-
jektissa2 tultiin samanlaiseen johtopäätökseen: ”Ilmanvaihtojärjes-
telmien uudistaminen onkin nähtävä asukkaiden kannalta investointina 
asumisviihtyvyyteen ja -terveyteen. Omistajien kannalta myös asunnon 
myyntiarvon kohoaminen korjausten seurauksena on merkittävä tekijä. 
Kerrostalojen pitkäjänteiseen uudistamisen suunnitteluun tulee sisällyt-
tää myös nämä näkökulmat.”

Energian eli rahan säästö
Energiankulutuksen kannalta eräs huoneistokohtaisen ilmanvaihto-
järjestelmän eduista on tarpeenmukainen säätö eli ilmanvaihdon te-
hon pienentämisen asunnon ollessa tyhjillään ja toisaalta sen tehos-
tamisen vain siksi aikaa, kun sille on tarve. Se tuo energiansäästöä, 

Taloyhtiön asukkaat pitävät ilmanvaihtoa miellyttävänä, kun se on huomaamaton 
ja mukautuu asukkaiden erilaisiin tarpeisiin perheen koon, työaikojen ja muiden 
elintapojen mukaan. Asuntokohtainen ilmanvaihdon säätömahdollisuus tarkoittaa 
myös kustannussäästöjä.

Huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla 

asumismukavuus nousee 
ja energiaa säästyy

joka näkyy taloyhtiön energialaskussa, ja saattaa vähentää painetta 
nostaa yhtiövastikkeen määrää.

Suurin osa ilmanvaihdon energiankulutuksesta muodostuu kuiten-
kin korvausilman lämmittämisestä. KIMULI-projektin loppuraportis-
sa2 todetaan, että asuinkerrostalokannan merkittävin energiankulutuk-
seen vaikuttava tekijä, ja samalla tietysti suurin energiansäästöpoten-
tiaali, on ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenottokyky. Raportin 
mukaan millään muulla energiansäästötoimenpiteellä ei saada saman-
suuruisia tuloksia. Lähes kaikissa huoneistokohtaiseen ilmanvaihtoon 
soveltuvissa koneissa onkin nykyään tehokas lämmöntalteenotto.

Ilmanvaihdon mitoituksellakin on vaikutusta energiankulutukseen. 
Tämä pätee etenkin pieniin asuntoihin, joissa ilmanvaihtokerroin nou-
see usein varsin suureksi useiden poistokohteiden vuoksi. Huoneis-
tokohtaisen ilmanvaihdon voi mitoittaa lähtökohtaisesti keskitettyä 
ilmanvaihtoa pienemmäksi. Rakennusmääräyskokoelman3 mukaan 
esimerkiksi pesuhuoneen käyttöajan ohjearvo on 10 l/s silloin, kun 
asukkaalla on mahdollisuus tehostaa ilmanvaihtoa tarvittaessa, kun 
taas keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä käyttöajan tehostusarvoksi 
tulee mitoittaa 15 l/s, koska yksilöllistä tehostusmahdollisuutta ei ole.

Yksinkertainen järjestelmä,  
joka on asennettavissa myös vanhaan kerrostaloon
Huoneistokohtainen ilmanvaihto on järjestelmänä lähtökohtaisesti 
yksinkertainen ja helposti säädettävissä. Vastoin melko yleistä luuloa 
huoneistokohtainen ilmanvaihto on mahdollista asentaa myös van-
hoihin kerrostaloihin, joissa on keskitetty ilmanvaihto. Kustannus-
tehokkaimmin tällainen perusteellinen ilmanvaihtojärjestelmän re-
montti tapahtuu yhdistämällä se muun talotekniikan uudistamiseen, 
esimerkiksi linjasaneeraukseen. Sen takia onkin suositeltavaa, että 
taloyhtiöissä pohditaan talotekniikan uusimistarpeita kokonaisval-
taisesti, jolloin esim. pakollisen putkiremontin ohessa voidaan pie-
nellä lisäkustannuksella tuoda talo muiltakin osiltaan nykypäivään.

Tarkemmin huoneistokohtaisesta ilmanvaihdosta, sen vaikutuk-
sista sekä asumisviihtyvyyteen ja energiansääs-
töön vaikuttavista ratkaisuista voi lukea Vallo-
xin uudesta Huoneistokohtainen asuntoilman-
vaihto -esitteestä4. Voit ladata esitteen oheisella 
QR-koodilla.

Lähteet:
1. Rakennustutkimus RTS Oy. Suomi Asuu 15/16.
2. LVI-talotekniikkateollisuus ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, 
Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, VTT. KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos – 
energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastelu – lisähanke, 
KIMULI Loppuraportti 31.5.2010.
3. D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. 
Määräykset ja ohjeet 2003. Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. 30.10.2002.
4. Huoneistokohtainen asuntoilmanvaihto. Vallox Oy. http://www.vallox.com/vallox_
oy/esitteet_ja_hinnastot.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ilmanvaihto paremmaksi – 

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

Kiinnostuitko ilmanvaihdon parantamisesta tai  
hormien kunnostamisesta?

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

Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Eskon OyHuoneisto
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Teksti: Monica Mäkelä  Kuvat: Nibe

Lämpöpumpun avulla taloyhtiön hukkalämpö voidaan siirtää 
lämpöenergiana olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Van-
ha huippuimuri vaihdetaan uuteen, lämmön talteenottopat-

terilla varustettuun malliin. Näin saadaan siirrettyä poistoilmasta 
talteen otettu energia maalämpöpumpun käyttöön. Tästä energias-
ta lämpöpumppu tuottaa lämpöä lämmitysjärjestelmään tai käyt-
töveteen. Lämpöpumpun automatiikka säätää lämpötilat sopiviksi.

Paljon hyötyä taloyhtiöille
Lämmöntalteenottojärjestelmä sopii kaikkiin kerrostaloihin, jois-
sa on koneellinen poistoilma ilman lämmöntalteenottoa. Järjestel-
mä sopii hyvin kaukolämmön rinnalle. Toteutuneissa kohteissa on 
kaukolämmön kulutus jopa puolittunut. Vaikka sähkönkulutus on 
hieman noussut, on nettosäästö ollut jopa 40 %. Investointi maksaa 
itsensä takaisin keskimäärin kymmenessä vuodessa; öljy- tai sähkö-
lämmitystaloissa investoinnin kuolettaminen on vielä nopeampaa. 
Energiaa säästyy ja lämmityksestä tulee ekologisempaa.

Hankkeen ansiosta yhtiövastike voidaan usein pitää ennallaan, ja 
se saattaa jopa laskea riippuen kaukolämmön hintakehityksestä. Sa-
neerauksen myötä taloyhtiön arvo nousee. Säästöjen avulla voidaan 
myös rahoittaa tulevia huoltokohteita, kuten putkiremonttia.Vanha 
huippuimuri vaihdetaan uuteen, lämmöntalteenottopatterilla varus-
tettuun malliin. Talteenotettu energia johdetaan maalämpöpump-
puun, joka tuottaa sillä lämpöä lämmitysjärjestelmään tai käyttöve-
teen. Ulos puhallettava ilma on n. 3–5 -asteista aikaisemman 21-as-
teisen huoneilman sijaan.

Maalämpö voidaan lisätä myöhemmin
Yksi järjestelmän eduista on asennuksen helppous. Porauksia ei tarvi-
ta, joten porausluvista tai tontin myllerryksistä ei tarvitse huolehtia. 
Toisaalta haluttaessa voidaan järjestelmään liittää vaikkapa myöhem-
min maalämpö; hybridijärjestelmässä NIBE maalämpöpumppu ohjaa 
koko kiinteistön lämmöntuottoa ja säästöjä syntyy vielä enemmän.

Poistoilman lämmöntalteenotto 
vähentää hukkalämpöä ja 

säästää energiaa jopa 40 %
Kiinteistöissä, joissa on käytössä pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto, lämmin huoneilma 
puhalletaan suoraan ulos ”harakoille”. Tästä hukkalämmöstä on saatavissa talteen suuri mää-
rä energiaa, joka voidaan hyödyntää lämmitykseen sekä lämpimän käyttöveden tuotantoon. 
Poistoilmasta saatava teho on riippumaton ulkoilman lämpötilasta. 

Vanha huippuimuri vaihde-
taan uuteen, lämmöntal-
teenottopatterilla varustet-
tuun malliin. Talteenotettu 
energia johdetaan maaläm-
pöpumppuun, joka tuottaa 
sillä lämpöä lämmitysjär-
jestelmään tai käyttöveteen. 
Ulos puhallettava ilma on n. 
3–5 -asteista aikaisemman 
21-asteisen huoneilman 
sijaan.

   LTO:n edut
– Asennustyö on helppo ja nopea – asuminen ei häiriinny
– Urakka kestää noin kaksi viikkoa 
– Energiaa säästyy jopa 40 %
– Lämmityskulut pienenevät
– Hukkalämpö vähenee
– Vaivaton saneeraus
– Taloyhtiön arvo nousee

LTO kiinteistön ja käyttöveden  
lämmitykseen: NIBE F1345
Lämpöpumpussa on kaksi suurta scroll-komp ressoria, jotka toimi-
vat yhteistyössä ja kytkeytyvät tarpeen mukaan. Tämä takaa pa-
remman tehonsäädön, pidemmän käyttöiän ja suuremman toimin-
tavarmuuden. NIBE F1345 on varustettu edistyksellisellä ohjaus-
laitteistolla, jonka voi sovittaa erilaisiin järjestelmäratkaisuihin. 

Pumppua valmistetaan neljänä versiona, joiden tehot ovat 24, 
30, 40 ja 60 kW. Jopa yhdeksän lämpöpumppua voidaan kytkeä 
saman ohjauksen taakse suurempien tehojen saavuttamiseksi.

Selkeässä ja helppokäyttöisessä 4-värisessä käyttöpaneelissa on 
käyttäjälle tarpeelliset seuranta- ja säätövalikot. Lisäksi asentajal-
le/huollolle on laajennettu valikko, josta saadaan lämpöpumppu-
järjestelmä säädettyä kohteen vaatimusten mukaan.

Lämpöpumpun etähallinta NIBE Uplink™
NIBE Uplink™ on helppokäyttöinen ja tehokas työkalu, jolla voidaan 
hallinnoida lämpöpumppua Internetin kautta. Urakoitsijoille ja huol-
toyhtiöille NIBE Uplink™ on avannut aivan uusia mahdollisuuksia 
ottaa eri kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät keskitetysti valvontaan.

Kattava lisäturva
Kattavan kolmen vuoden tehdastakuun lisäksi NIBE tarjoaa läm-
pöpumpuilleen NIBETURVAn. Se korvaa rekisteröidyn lämpöpum-
pun omavastuuosuuden 600 euroon saakka sekä ikävähennyksen, 
kun kotivakuutusyhtiö on tehnyt myönteisen korvauspäätöksen 
mahdollisesta vahinkotapauksesta. Lisäturva on käytössä kuusi 
vuotta ja senkin jälkeen vakuutusta on voi pidentää vuosittain 
aina kymmeneen vuoteen saakka.

Tekniikka



24 Omataloyhtiö.fi   2017

Aurinkosähköjärjestelmiä on Suomessakin rakennettu jo vuo-
sikymmeniä kesämökeille, joihin yleistä jakeluverkkoa ei ole 
kannattanut viedä. Voimakas kasvu järjestelmien rakenta-

misessa tällä hetkellä perustuu kuitenkin sähköverkon rinnalle lii-
tettäviin järjestelmiin, aina muutaman kW:n laitteistosta satojen 
kW:n toteutuksiin.

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa hankkia ennen kaikkea sil-
loin, kun kiinteistö itse pystyy kuluttamaan kaiken tuotetun ener-
gian. Sähkön hinta jakaantuu karkeasti kolmeen lähes yhtä suureen 
osaan: Sähköenergian hinta, sähkön siirto ja verot. Kun aurinkosäh-
kön pystyy itse kuluttamaan, hinnasta jää pois siirtomaksut ja verot. 
Jos kaikkea ei pysty kuluttamaan, voi ylijäämäsähkön myös myydä.

Aurinkosähköjärjestelmän koko, teho ja tuotto
Aurinkosähköjärjestelmä muodostuu aurinkopaneeleista, invertte-
ristä ja asennukseen kuuluvista kaapeloinneista, kytkimistä ja suoja-
laitteista. Aurinkopaneeli on käytännössä huoltovapaa ja valmistajat 
antavat paneeleille tyypillisesti 25 vuoden takuun. Nyrkkisääntönä 
voidaan pitää, että 1 kW paneelin huipputehosta saa vuoden aikana 
lähes 1 000 kWh energiaa. 1 kW teho taas edellyttää noin 6 m2 pa-
neelipinta-alaa.

Asuinkiinteistöjen katoille voidaan helposti sijoittaa paneeleita 
muutamasta kilowatista muutamaan kymmeneen kilowattiin saak-
ka kiinteistön koosta riippuen. Optimaalisin paneelin asennussuun-
ta on etelään, mutta paneeleita voidaan järkevästi asentaa tehon 
olennaisesti putoamatta, vaikkei tuo suunta olisikaan mahdollinen. 

Aurinkosähköjärjestelmät 
tulevat myös taloyhtiöihin

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö kiinteistöissä on lisääntynyt vauhdilla viime 
vuosina. Maa- ja ilmalämpöpumppuja löytyy useista uudisrakennuskohteista ja 
myös korjausrakentamisessa niitä asennetaan. Aurinkosähköjärjestelmien määrä 
on vielä ollut vähäisempää, mutta tällä hetkellä kasvuvauhti on todella nopea.  
Syynä on ennen kaikkea se, että aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on tullut 
taloudellisesti järkeväksi.

Löydä sähkömies
Aurinkosähköjärjestelmät ja niiden asentajat osoit-
teesta www.löydäsähkömies.fi

Teksti: Esa Tiainen   Kuvat: Tuomas Sauliala

Käytännössä tuotanto rajoittuu maaliskuulta lokakuuhun, pimeinä 
talvikuukausina paneeleista ei saa tuottoa. Kesän pitkien valoisten 
päivien ansiosta vuosituotanto ei kuitenkaan merkittävästi poikkea 
esimerkiksi Saksassa saatavalta määrältä.

Suunnittelu ja asennus
Aurinkosähköjärjestelmää suunniteltaessa tulee olla yhteydessä kun-
nan rakennusvalvontaan ja selvittää, vaatiiko rakentaminen esimer-
kiksi toimenpideilmoitusta. Ehdot vaihtelevat kunnittain, mutta 
suuntauksena on liittämisen helpottaminen. Lisäksi pitää olla yhtey-
dessä alueen sähkönjakeluverkon haltijaan, mikäli laitteisto on yhtey-
dessä jakeluverkkoon. Verkkoyhtiö tarkastaa, että laitteisto voidaan 
liittää ilman, että se aiheuttaa haittaa jakeluverkkoon.

Aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen erikoistuneita yrityksiä 
on lukuisia. Kyseessä on sähköasennustyö, jolloin yrityksellä tulee 
olla sähköurakointioikeudet. Yleensä hankinta kannattaa tehdä ko-
konaishankintana, jolloin toimittaja vastaa kaikesta eikä tule ongel-
mia esimerkiksi urakkarajojen suhteen. Korjausrakentamiskohteissa 
on mahdollista hyödyntää kotitalousvähennystä.

Rakentamismääräykset ovat uusiutumassa lähivuosina ja raken-
nuksilta edellytetään entistä pienempää kokonaisenergian kulutusta. 
Kiinteistön vuosittaista ostoenergian kulutusta voidaan pienentää 
tuottamalla osa energiasta itse esimerkiksi aurinkosähköjärjestel-
mällä. Lisäksi kyseessä on puhdas energiatuotantomuoto. Lähivuo-
sina aurinkosähköjärjestelmistä on tulossa osa kiinteistön normaa-
lia varustusta.

Tekniikka
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Teksti: Suvi Moisio  Kuvat: IVT

Maalämpöjärjestelmä 
ilman erillistä lainaa tai kertasijoitusta

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan koetaan taloyhtiöissä usein 
haastavaksi prosessiksi, vaikka kiinnostusta edullisemman uu-
siutuvan energian käyttöön löytyisikin. Myös lämmitysjärjes-
telmiin investointi ja ylläpito tiedetään vievän resursseja, joille 
olisi tärkeämpääkin käyttöä. Tähän on nyt tarjolla uudenlainen 
ratkaisu, jossa vaihto uusiutuvaan energiaan tuottaa asiakkaalle 
positiivista kassavirtaa ja huoletonta lämmitysenergiaa.

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

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

Laajaa kokemusta ja tietämystä maalämpöjärjestelmistä
”Suurin osa maalämpöprojekteistamme liittyy kaukolämmön muut-
tamiseen maalämmöksi”, kertoo Termotekniikan toimialajohtaja Mi-
kael Less Robert Bosch Oy:ltä. Boschin omistama IVT on kansainvä-
lisesti johtava maalämpöpumppujen kehittäjä ja valmistaja. Lessin 
mukaan laadukkaasti toteutettujen maalämpöratkaisuiden valtti-
kortti on energiatehokkuus. ”IVT:n lämpöpumpuilla lämmitysvesi 
voidaan lämmittää 68 asteeseen kompressorilla. Hyvä hyötysuh-
de tekee maalämmöstä järki-investoinnin. Lämpöpumppu tuottaa 
energiaa 3–4 kertaa sen määrän, mitä pumpun toiminta kuluttaa. 
Jo vuodesta 1974 alkaen kiinteistölämpöpumppujen parissa toimi-
neena yrityksenä olemme pitkäjänteinen kumppani, jolta tukea on 
varmasti saatavilla vielä seuraavillakin vuosikymmenillä”, Less lupaa.

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

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

   Lähilämpö pähkinänkuoressa:
– Lähes päästötön lämmitysratkaisu, joka tuotetaan tuulivoimal-

la ja maalämmöllä.
– Investoinnin maalämpöön tekee St1 ja investointi maksetaan 

takaisin maalämpöjärjestelmästä kertyneillä säästöillä.
– Säästöjä kertyy heti asennuksen jälkeen 10–30 % ja takaisin-

maksun jälkeen jopa 70 %.
– Maalämpöjärjestelmä maksaa itsensä takaisin noin 5–15 vuo-

dessa.
– Myös energiankulutukseen perustuva sopimus on mahdollinen.

Tekniikka
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Maksimoi energiatehokkuus ja minimoi kosteusriskit
Betonisiin sisäkuori- ja sandwich-elementteihin kehitetty Kingspan 
Kooltherm® K15 Julkisivueriste tarjoaa uusia mahdollisuuksia ark-
kitehtisuunnitteluun sekä energiatehokkaaseen ja riskittömään ra-
kentamiseen, koska siinä yhdistyy huipputason lämmöneristävyys 
entistä pidemmälle vietyyn palo- ja kosteustekniseen turvallisuuteen. 
Normien mukaiseen U-arvoon 0,17 W/m2·K riittää vain 120 mm:n 
paksuinen eriste, ja matalaenergiatasoa paremman U-arvon W/m2·K 
saavuttamiseksi riittää 160 mm:n eriste. Tavanomaisella 200 mm:n 
eristepaksuudella saavutetaan jo passiivi- ja nollaenergiatason läm-
möneristävyys ja U-arvo 0,10 W/m2·K.

”Ohuet ja yksinkertaiset rakenteet tekevät energiatehokkaasta 
rakentamisesta kustannustehokasta ja sisätiloista valoisia ja viih-
tyisiä kun julkisivun paksuutta ei tarvitse kasvattaa. Kingspan Kool-
therm® -eristeillä voi rakentaa myös tulevien sukupolvien ja ympä-
ristön kannalta kestäviä rakennuksia jo tämän päivän turvallisilla ja 
kokonaistaloudellisilla eristeratkaisuilla”, Kingspan Insulation Oy:n 
toimitusjohtaja Ilkka Pohjoismäki sanoo.

Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristeen lämmönjohtavuus-
arvo on vain 0,020 W/m·K. Ohuempi ja yksinkertaisempi rakenne 
säästää työvaiheita ja aikaa sekä suunnittelussa että rakentamises-
sa ja sitä kautta myös kustannuksia. Lämmöneriste voidaan kiinnit-
tää myös sisäkuorielementteihin valmiiksi jo elementtitehtaalla eikä 
erillistä tukirankaa kylmäsiltoineen tarvita.

Kosteusteknisesti turvallinen rakenne
Tehokkailla Kingspan Kooltherm® -eristeillä voidaan välttää raken-
teiden kosteusteknisen toimivuuden osalta paljon huolta julkisuu-
dessa aiheuttanut rakennepaksuuden kasvu ja rakenteiden moni-
mutkaistuminen lämmöneristysmääräysten kiristyessä. Kaikkien 
uudisrakennusten on oltava koko EU:n alueella lähes nollaener-
giatasoisia jo muutaman vuoden kuluttua. Kingspan Kooltherm® 
-eristeiden alhaisen lämmönjohtavuuden lisäksi niiden kosteus-
tekninen turvallisuus korostuu erityisesti passiivi- ja nollaener-
giarakentamisessa.

”Kooltherm-eristeen mikrorakenne on hyvin ilmatiivis, mutta 
osittain diffuusioavoin päästäen kosteutta poistumaan betonisesta 
sisäkuorielementistä myös lämmöneristeen läpi ulos tuuletustilaan. 
Umpisoluinen, epäorgaaninen ja rakennematriisiltaan diffuusioavoin 
lämmöneriste on kosteusteknisesti turvallinen sekä rakentamisen 
vaihtelevissa sääolosuhteissa että kiinteistön käytön aikana”, kehi-
tysjohtaja Pasi Käkelä Kingspan Insulation Oy:stä sanoo.

U-arvo jopa 0,12 
vain 160 mm:n eristepaksuudella

Kingspan Insulation Oy on tuonut Suomen markkinoille Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristeen, 
jolla saavutetaan tulevaisuuteen kestävä rakenne U-arvolla 0,12 jo 160 mm:n eristepaksuudella. Läm-
möneriste on vielä tehokkaampi kuin normaalit polyuretaanieristeet. Umpisoluinen eriste on koko 
paksuudeltaan ilmatiivis estäen lämmön karkaamisen ilmavuotojen mukana, mutta diffuusioavoin 
päästäen kosteutta poistumaan myös eristeen läpi betonielementin sisäkuoresta. Eristettä voidaan 
VTT:n sertifikaatin mukaan käyttää jopa 16-kerroksisten P1-paloluokan rakennusten tuulettuvissa 
julkisivuissa.

Sertifioitu ratkaisu P1-paloluokan tuulettuviin julkisivuihin
VTT on myöntänyt Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristeelle ser-
tifikaatin, jonka mukaan sitä voidaan käyttää jopa 16-kerroksisten 
P1-paloluokan rakennusten julkisivuissa lähes aina ilman palokatkoja 
rakennuksen käyttötarkoituksesta riippumatta.

”Eristeen paloturvallisuus on niin hyvä, että ulkoverhoukselta 
edellytetään vain EI 15 -paloluokan eli 15 minuutin palonkestävyyt-
tä. Siksi ulkoverhouksena voidaan käyttää myös erilaisia ohuita le-
vyverhouksia ja vähintään 15 mm:n paksuista puuverhousta”, Pasi 
Käkelä sanoo.

Kingspan Kooltherm® Julkisivueristeen paloluokka on B- s1, d0, 
kun esimerkiksi kerrostalorakentamisen materiaalina yleistynyt puu 
on paloluokassa D.

Hyviä käyttökokemuksia
Esimerkiksi Skanska on käyttänyt omaperusteisessa asuntotuotan-
nossaan useissa kerrostalokohteissa Kingspan Therma™ TW57 -läm-
möneristettä sisäkuorielementeissä muun muassa sen kosteustek-
nisen turvallisuuden ja kokonaistaloudellisuuden takia. Kingspan 
Kooltherm® K15 Julkisivueriste tarjoaa nyt kaikkeen rakentamiseen 
samoja etuja entistä pidemmälle vietyinä minimoiden urakoitsijan 
ja tilaajan riskit.

Kingspanin tehokkaita Kooltherm® -eristeitä on käytetty Iso-Bri-
tanniassa ja manner-Euroopassa jo pitkään hyvin kokemuksin. Lon-
toossa näillä eristeillä on toteutettu paljon korkeita ja arkkitehtoni-
sesti näyttäviä rakennuksia erilaisin julkisivuverhouksin.

”Kingspanin eristeratkaisujen luotettavuudesta ja edistyksellisyy-
destä kertoo se, että meillä on paljon alalla tunnettuja ja pitkäaikaisia 
yhteistyökumppaneita. Esittelimme FinnBuildissä 2016 innovatiivi-
sia julkisivuratkaisuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kumppa-
nimme Stofix on kehittänyt näyttävän Brix-tiililaattajulkisivujärjes-
telmän, jossa julkisivu on tiililaattalevyjen asennuksen jälkeen heti 
valmis ilman työmaalla tehtävää saumausta ja kokonaisrakenne on 
Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristeellä ennennäkemättömän 
ohut ja energiatehokas”, Kingspan Insulation Oy:n business deve-
lopment manager Mikko Syrjänen sanoo.

Lisätietoja
www.kingspaneristeet.fi
www.omataloyhtiö.fi

Julkisivut Teksti ja kuvat: Kingspan Insulation Oy
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   Kingspan -lämmöneristeet
Kingspan Insulation on maailman johtava fenoli-, po-
lyuretaani- ja tyhjiölevyeristeiden valmistaja. Yritys 
on osa laajempaa maailmanlaajuisesti toimivaa raken-
nusmateriaalivalmistajaa Kingspan Group -konsernia. 
Kingspan on edelläkävijä kestävää kehitystä edistävissä 
lämmöneristeteknologioissa ja energiatehokkaisssa ra-
kennusjärjestelmissä. Kingspanilla on maailmanlaajui-
nen tuotanto- ja jakeluverkosto. Innovaatio, suunnit-
telu, laatu ja tekninen asiantuntemus ovat Kingspanin 
toiminnan kulmakivet, jotka tunnetaan kaikkialla ra-
kennusteollisuudessa.

Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristettä on käytetty jo vuonna 2014 valmistuneessa Markthalissa Rotterdamissa.
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Rappausratkaisujen valinnassa kes-
tävyyden merkitys on viime vuosi-
na korostunut. Nykyaikaisten kes-

tävien ja tasaväristen rappausjärjestelmi-
en yleistyminen on lisännyt rappauksen 
suosiota.

Myös elementtijulkisivuihin halutaan 
yhä useammin yhtenäinen rappauspinta, 
ja eristerappauksella tämä on mahdollista 
toteuttaa. Korjausrakentamisessa eriste-
rappaus tarjoaa esimerkiksi vanhoissa 
elementtitaloissa mahdollisuuden kiin-
teistön ulkonäköä oleellisesti parantavaan 
saumattomaan rapattuun julkisivuun ja 
rakennuksen energiatehokkuuden paran-
tamiseen samalla kertaa.

Ei ole kuitenkaan samantekevää, mil-
laisia materiaaleja ja järjestelmiä eriste- 
ja muissa rappauksissa käytetään. Kuten 
kaikessa rakentamisessa, ratkaisujen va-
litseminen vain halvimman hinnan perus-
teella ja säästäminen materiaalien laadus-
sa on johtanut monesti ongelmiin.

”Monet suuretkin urakoitsijat ja ti-
laajat ovat alkaneet rappausratkaisujen 
valinnassa kiinnittää aiempaa enemmän 
huomiota laatuun ja hyvään pitkäaikais-
kestävyyteen. Urakoitsijat ovat todenneet 
usein kantapään kautta, että halvimpien 
tuotteiden sijaan edullisimmaksi tulee 
Suomen ankaria sääoloja hyvin kestävä 
laadukas rappausjärjestelmä, josta ei ai-
heudu korjausta vaativia reklamaatioita”, 
Kauhax Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja 
Markku Kaukinen sanoo.

Kauhax Oy on Etelä-Suomessa toimiva 
rappaus-, maalaus- ja tasoiteurakoitsija, 
jonka kotipaikka on Masku.

”Olemme rapanneet julkisivuja 21 vuo-
den aikana yli miljoona neliötä. On ollut 
ilo nähdä, että rappauksen käyttö julki-
sivuissa on jatkuvasti kasvanut. Nykyai-
kaiset pitkälle kehitetyt, kestävät ja tasa-
väriset rappaus- ja pinnoitusjärjestelmät 
ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet rapa-

Teksti: Sampsa Heilä   Kuvat: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Weber

Ilmastonmuutos lisää julkisivujen säärasitusta

MonoRoc -paksurappauseristejärjestelmällä 
kaunis, kestävä ja energiatehokas julkisivu

Ilmastonmuutos lisää Suomessa julkisivuja rasittavia voimakkaita sateita ja tuulia sekä 
jäätymis-sulamissyklien määrää, kun lämpötila vaihtelee talvisin enemmän nollan molem-
min puolin. Weberin MonoRoc on moderni ja tasavärinen sekä erittäin kestävä paksurap-
pauseristejärjestelmä, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen suojaavaan vai-
kutukseen. Järjestelmällä saadaan huoltovapaan rapatun julkisivun lisäksi energiatehokas 
vaippa niin uuteen kuin vanhaan korjattavaan rakennukseen.

Julkisivut
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tun julkisivun suosion kasvuun. Myös elementtijulkisivuihin halutaan 
yhä useammin yhtenäinen rappauspinta, koska asukkaat arvostavat 
ja suunnittelijat suosivat nykyaikaisten rappausjärjestelmien mah-
dollistamaa saumatonta julkisivupintaa”, Kaukinen sanoo.

Kestävyys lisännyt MonoRocin suosiota
Kauhax Oy:n rappaamasta reilusta miljoonasta julkisivuneliöstä jo 
yli 400.000 neliötä on toteutettu Weberin MonoRoc-eristerappauk-
sella, josta on Suomessa hyvät käyttökokemukset kymmenen vuo-
den ajalta. MonoRoc on moderni ja tasavärinen paksurappaus-eris-
tejärjestelmä, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen 
suojaavaan vaikutukseen.

”MonoRoc-järjestelmä on lisännyt jatkuvasti suosiotaan, koska 
urakoitsijat ja tilaajat ovat todenneet sen erittäin kestäväksi. Me 
olemme korjanneet sillä rapattuja julkisivuja niin vähän, että emme 
ole joutuneet montaa ämpärillistä käyttämään tavaraa korjauksiin 
koko tässä hyvin suuressa neliömäärässä. Kestävyydeltään Mono-
Roc on tällä hetkellä ylivoimainen ykkönen rapatuissa julkisivuissa”, 
Markku Kaukinen sanoo.

MonoRoc-eristerappausjärjestelmä on kehitetty alun perin ele-
menttijulkisivujen saumattomaan rappaukseen, mutta sen käyttö 

on kestävyyden ansiosta yleistynyt myös muunlaisissa julkisivuissa. 
Järjestelmä sopii uudiskohteiden lisäksi erittäin hyvin myös korja-
usrakentamiseen, koska sillä saadaan vanhaan rakennukseen julkisi-
vuremontin yhteydessä uuden hyvännäköisen ja kestävän julkisivu-
pinnan lisäksi energiatehokkuutta parantava yhtenäinen lisäeristys.

Järjestelmän pohja- ja täyttölaasti Unirender on kuituvahvistettu 
ja sillä on alhainen vedenimu. Laasti läpäisee hyvin vesihöyryä, joten 
rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan.

”MonoRocin Unirender-pohjalaasti on edistyksellinen, koska se on 
jo itsessään hydrofobinen ja imee siten vettä huomattavasti vähem-
män kuin perinteiset kalkkisementtilaastit. Tarjousvaiheessa jotkut 
urakoitsijat saattavat tarjota tilalle halvempaa tuotetta sanoen sitä 
täysin vastaavaksi, mutta se ei pidä paikkaansa, sillä ominaisuuksil-
taan täysin vastaavaa tuotetta ei markkinoilla ole.”

Kun julkisivu on viimeistelty Weberin Vetonit-tuotesarjaan kuu-
luvalla SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella, saadaan erittäin tasaväri-
nen ja pitkäikäinen rapattu julkisivu.

”Ennen kun käytettiin pelkkiä kalkkisementtilaasteja, julkisivuissa 
oli aina jonkin verran värivaihteluita. Nykyaikaisilla Silco-pinnoitteil-
la saavutetaan todella tasavärinen ja tasalaatuinen lopputulos, mikä 
varmasti on osaltaan lisännyt rappauksen suosiota”, Kaukinen sanoo.
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Weberin testit ankarampia kuin Euroopassa vaaditaan
MonoRoc-järjestelmällä rapattu ja pinnoitettu julkisivu hylkii vettä, 
minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana. Rakenteella on myös hyvä ve-
sihöyrynläpäisevyys, jolloin mahdollinen kosteus pääsee poistumaan. 
Näiden ominaisuuksien ansiosta julkisivu kestää erittäin hyvin Suo-
men ankaraa säärasitusta kaikkina vuodenaikoina.

”Lopputuloksen laadun varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että 
julkisivussa käytetään yhtenäistä tuoteperhettä joka on testattu Suo-
men olosuhteissa. Weberin MonoRoc-eristerappausjärjestelmä on 
yhteistyössä rappausurakoitsijoiden kanssa kehitetty ja täällä testat-
tu. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on aivan erilaiset olosuhteet kuin 
meillä, ja siksi eurooppalainen testaus ja tuotehyväksyntä eivät riitä 
varmistamaan julkisivuratkaisun kestävyyttä Suomessa.”

MonoRoc-eristerappaus on läpäissyt vaurioitumatta Weberin 
omat, äärimmäisissä sääoloissa toteutetut 400:n jäätymis-sulamis-
syklin testit, kun yleisesti julkisivuja testataan Euroopassa vain vii-
den syklin testein.

Pohjoinen ilmastomme suurine vuodenaikojen ja lämpötilan vaih-
teluineen rasittaa julkisivuja paljon ankarammin kuin lämpimäm-
missä maissa, ja ilmastonmuutos kasvattaa säärasitusta entisestään.

”Nykyisin talvet ovat usein sellaisia, että joka toinen päivä sataa 
vettä ja joka toinen päivä on pakkasta. Se on julkisivujen kannalta 
paljon kuluttavampaa kuin tasainen kuiva pakkaskeli. Kesällä taas 
voi monesti sataa paljon normaalia enemmän vettä”, Markku Kau-
kinen toteaa.

Ilmatieteen laitos on ollut mukana laatimassa Ilmasto-opas.fi -si-
vustoa, jossa kerrotaan Suomen muuttuvasta ilmastosta. Suomen 
keskilämpötila on noussut yli kaksi astetta 1800-luvun puolivälis-
tä, ja joulukuussa lämpeneminen on ollut lähes viisi astetta. Ilmas-
tomallien perusteella kasvun arvioidaan jatkuvan tällä vuosisadalla 
usealla asteella.

Ilmastonmuutos rajuinta pohjoisessa ilmastossamme
Ilmastonmuutos kasvattaa julkisivuihin kohdistuvaa säärasitusta 
kaikkein eniten juuri pohjoisessa ilmastossamme. Sateisuus lisääntyy 
Suomessa kaikkina vuodenaikoina, mutta erityisesti talvella. ilmasto-
vyöhykkeiden siirtyessä pohjoisemmaksi lämpötila vaihtelee talvisin 
nollan asteen molemmin puolin suuressa osassa maata. Tiheät jääty-
mis-sulamissyklit sekä rankkasateiden ja tuulten voimistuminen nos-
tavat julkisivujen säärasituksen huomattavasti aiempaa korkeammaksi.

”Kaikkien suunnittelijoiden ja rakennuttajien pitäisi ottaa tämä 
kehitys huomioon valitessaan julkisivuratkaisuja. Rannikkoalueilla 
säärasitus on jo muutenkin kovien tuulten ja viistosateen vuoksi vielä 
voimakkaampi kuin sisämaassa, ja siksi rantarakentamisessa täytyy 
vielä tarkemmin ajatella ratkaisujen kestävyyttä.”

Kauhax Oy on toteuttanut paljon rapattuja julkisivuja meren ran-
nalle rakennettuihin asuinkerrostaloihin muun muassa Helsingin 
Kalasatamassa, Jätkäsaaressa ja Eiranrannassa sekä Turun Telakan-
rannassa ja Porin Makasiininrannassa.

   MonoRoc-eristerappauksen edut
– Paksurappaus-eristejärjestelmällä saavutetaan paras äänen-

eristävyys kaikista eristerappauksista.
– Järjestelmä hylkii vettä, minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana.
– Hyvä vesihöyrynläpäisevyys varmistaa, että mahdollinen kos-

teus pääsee poistumaan seinärakenteesta.
– Tasavärinen, lukuisia väri- ja pintavaihtoehtoja.
– Erittäin hyvä iskunkestävyys, palamaton.
– Pitkäikäinen ja kestävä ratkaisu.

Lisätiedot
www.e-weber.fi/julkisivut/tuotteet/eristerappausratkaisut/
monoroc-eristerappaus.html

”Olemme me Saimaankin rannalla rapanneet. Niin kuin muual-
lakin maailmassa, selkeä suuntaus on että teollisuus siirretään ran-
ta-alueilta kauemmaksi ja rakennetaan asuntoja tilalle. Meri on suu-
rimman osan vuodesta auki yhä pohjoisempana, ja kosteudet ja tuu-
len voimakkuudet ovat aivan eri luokkaa kuin sisämaassa”, Markku 
Kaukinen sanoo.

Rantarakentamisessa kestävyys korostuu
Rantarakentamisessa kosteutta hylkivän mutta hengittävän ja lujan 
MonoRoc-julkisivun hyvä pitkäaikaiskestävyys on erityisen tärkeä 
ominaisuus. Kauhaxin toteuttamat rantarappauskohteet onkin to-
teutettu lähes poikkeuksetta MonoRoc-järjestelmällä. Tänä keväänä 
yhtiöllä on käynnistymässä Helsingin Jätkäsaaressa kokonaisen kort-
telin, suomenruotsalaisten säätiöiden rahoituksella rakennettavan 
niin kutsutun ruotsalaiskorttelin, julkisivu-urakka MonoRoc-eris-
terappauksella.

”Jos saamme tarjouspyynnön, jossa rappaus on suunniteltu teh-
täväksi kestämättömillä ratkaisuilla emmekä saa suunnitelmia muu-
tetuksi, emme anna edes tarjousta. Emme halua tehdä kenellekään 
huonolaatuisia rappauksia, joita pitää myöhemmin korjata”, Mark-
ku Kaukinen sanoo.

”Mitä vähemmän meillä on takuukorjauksia, sen paremmin meil-
lä itsellämmekin menee. Koko alan kannattaisi suosia vain kestäviä 
ratkaisuja, koska se on varmin tapa lisätä entisestään kauniin ja ar-
vokkaan näköisten rapattujen julkisivujen määrää rakennuskannas-
samme.”

Tällä hetkellä julkisivurappausten kysyntä näyttää Kaukisen mu-
kaan hyvältä. ”Kysyntä on rappauspuolella erittäin vilkasta. Tuleva 
kesäkausi on meillä todella työntäyteinen, ja olen kuullut monelta 
kilpailijalta että heilläkin on kädet täynnä töitä.”

1. Isover FS5+
2. weber MERK Kiinnikepaketti
3. weber Teräsverkko
4. weber.vetonit 414
5. weber.vetonit SilcoMaali
6. weber.vetonit SilcoPinnoite
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Pornaisten paritalosaneeraus on yrittäjä Mika Haaviston mu-
kaan HT Rakennuspalvelu Ay:lle varsin tyypillinen kohde. Iso 
osa yrityksen työkannasta on juuri korjausrakentamista: pien-

taloja, paritaloja, rivitaloja.
Pornaisten kohteessa alapohja uusittiin kevättalvella. Sen jälkeen 

on uusittu välipohja, suoristettu alapohjan virheiden takia painunut 
toisen asunnon lattia ja remontoitu toinen asunto kokonaan.

Valitettavan yleinen ongelma
”Alapohjien tuuletusongelmat ovat valitettavan yleisiä. Osassa on 
kyse rakennus- ja/tai huoltovirheistä, osassa suunnitelmista. Vir-
heistäkään ei voi aina puhua, sillä suunnitelmat ja toteutus on voitu 
aikanaan tehdä senaikaisen säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Jäl-
keenpäin ohjeistus on todettu puutteelliseksi”, Mika Haavisto pohtii.
Isodrän-levyt ovat hänelle tuttuja jo aikaisemmistakin työkohteis-
ta, sen sijaan irtonainen, puhallettava Isodrän Kross oli uusi tutta-
vuus. Puhallettava materiaali on samaa kuin Isodrän-levyissä, joissa 
EPS-solumuovipallot on liimattu yhteen.

Mika Haavisto kertoo, että menetelmä oli myös kohteen suun-
nittelija-valvojalle ensimmäinen Kross-kohde. ”Toimivuuden ohella 
valintaan vaikutti yhden työvaiheen poisjääminen: Isodrän korvaa 
erikseen asennettavat EPS- ja sepelikerrokset.”

Menetelmässä ryömintätila eristetään lämpötilan nostamiseksi ja 
ilman suhteellisen kosteuden laskemiseksi alle 75 prosenttiin. Kos-
teus poistuu Isodrän-kerroksen kautta.

Rakennuksen kostean 

ryömintätilan  
korjaus 
ISODRÄN® Kross -menetelmällä

Heinäkuun lopulla Pornaisten paritalon rakenteiden korjauk-

set ja sisäpuolen remontti olivat valmiita. Ulkopuolella on 

fiksattavaa vielä lomien jälkeen.

Isodrän Kross -kuulat levitetään ryömintätilaan puhaltimella. Pornaisissa puhallukseen käytettiin 
puhallusvillaurakoitsijan tehokasta laitetta. 50 kuutiota Krossia levitettiin kahdessa päivässä.

Katso lisää
www.isodran.fi
Jälleenmyynti:
Muottikolmio Oy, puh. 09-8634360, www.muottikolmio.fi

Teksti ja Kuvat:  Sirkka Saarinen

   Isodrän® Kross ryömintätiloihin
Kosteus poistuu maaperän päälle puhalletun, vähintään 20 cm 
paksun ISODRÄN® Kross -kerroksen läpi. Puhallukseen käytetään 
yksinkertaista kannettavaa puhallinta. Jos maaperässä on rado-
nia tai kyseessä on kiinteistö, jota ei lämmitetä talvella, levitetään 
maaperän päälle muovikalvo. Muovikelmu puhkaistaan matalis-
ta kohdista, jotta lauhdevesi pääsee pois. KROSSIa käytettäessä 
maaperän ei tarvitse olla tasainen eikä tasoituskerrosta tarvita.

Koska ryömintätila on eristetty ja tuulettamaton, ei kosteaa 
ulkoilmaa päästetä tiivistymään kylmille pinnoille ja aiheutta-
maan kosteusvaurioita.

Maaperän eli ryömintätilan lattian eristäminen laskee maan-
pinnan lämpötilaa. Maanpinnan ja ryömintätilan ilmatilan välille 
syntyy merkittävä lämpötilaero, mikä aiheuttaa kosteuden siirty-
misen kylmempään maaperään päin ja pitää ilmatilan suhteellisen 
kosteuden alhaisena.

Viilennetty maaperä toimii luonnonmukaisena kuivurina ja ko-
neellista kuivausta ei tarvita. Lämpöeristetty ryömintätila sääs-
tää energiaa.

”Alapohjakorjaukset  
eivät ole tekijöille 
herkkuhommia”, Mika 
Haavisto naurahtaa. 
Ahtaissa tiloissa työs-
kentelyä helpottavat 
ja nopeuttavat mene-
telmät, kuten Isodrän 
Kross, ovatkin hänen 
mukaansa tervetulleita.

Pornaisiin 1980-luvun lopulla valmistuneen paritalon  
saneeraus aloitettiin korjaamalla alapohja. Ryömintätilaan 
oli kertynyt kosteutta, koska tuuletus ei ollut toiminut. 
Ryömintätilan sisäpuolisessa kosteussuojaamisessa  
käytettiin nyt Isodrän Kross -menetelmää.

Helppo toteuttaa
”Hyvä”, Mika Haavisto vastaa heinäkuun työmaakäynnillä kysymyk-
seen Isodrän-kokemuksesta.

”Poistimme ryömintätilasta ensin vanhat huonot sekamaat imuau-
tolla. Pohjalle asennettiin sitten suodatinkangas, jonka päälle puhal-
lettiin Isodränkuulat.”

”Puhallus tehtiin yläpohjan puhallusvillaurakoitsijan laitteella. 
Kaverit puhalsivat kahdessa päivässä 20 säkillistä, yhteensä 50 kuu-
tiota Isodräniä. 20 sentin minimikerros ylittyi reilusti”, Mika Haa-
visto laskee.

Julkisivut
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Asuinrakentamisen vilkastuessa alan toimijoiden yhteiseksi 
tavoitteeksi on nostettu kohtuuhintaisten asuntojen tuot-
taminen. Liian usein keskitytään kuitenkin pelkkiin raken-

nusaikaisiin kustannuksiin, elinkaaren aikaiset käyttö- ja huolto-
kustannukset unohtaen. Myös korjausrakentamisessa päätökset 
korjausratkaisusta tehdään usein liiaksi rakennusaikaisten korjaus-
kustannusten perusteella, eikä niinkään elinkaaripohjaisesti, vaik-
ka halpa korjausratkaisu tulisikin pit-
källä aikavälillä kalliimmaksi. Päätök-
sentekovaiheessa ei välttämättä osata 
vielä ajatella, miten kalliiksi asuminen 
ja rakennuksen ylläpito pitkällä aikavä-
lillä tulee, etenkin jos korjausratkaisun 
elinkaari jää korjauslainan takaisinmak-
suaikaa lyhyemmäksi. Liian vähän huo-
miota kiinnitetään yleensä myös siihen, 
millainen vaikutus rakennusmateriaali-
en valinnoilla on koko elinkaaren aikai-
siin asumiskustannuksiin eli osakkailta 
tai vuokralaisilta kerättäviin maksuihin.

Tutkimuksessa vertailtiin kuutta eri 
julkisivuratkaisua
Tampereen teknillisen yliopiston tutki-
muksessa tarkasteltiin 5-kerroksisen, 
julkisivupinta-alaltaan 1800-neliöisen 
kerrostalon eri julkisivuvaihtoehto-
jen elinkaaren aikaisia ylläpitokustan-
nuksia ja verrattiin eri huoltojaksojen 
ja korjaustoimenpiteiden vaikutuksia 
kokonaistaloudellisuuteen. Vertailussa 
käytettyjen ulkoseinärakenteiden läm-
mön- ja ääneneristystasot olivat toisiaan 
vastaavat ja tarkastelujaksoina käytet-
tiin 50 ja 100 vuoden elinkaarta. Eri il-
masto-olosuhteiden sekä ilmansuuntien 
vaikutus huolto- ja korjausjaksojen taa-
juuteen oli niin ikään otettu huomioon. 
Tutkimukseen oli valittu kuusi Suomes-
sa yleisesti käytössä olevaa kerrostalojen 
julkisivuratkaisua eli tiili, puu, ohut- ja 
paksueristerappaus sekä betoni- ja tii-
lilaattapintainen elementtivaihtoehto.

Elinkaaren aikaiset kustannukset 
ratkaisevat taloudellisuuden
Tutkimuksen mukaan tiilijulkisivu on 
kokonaiskustannuksiltaan nimellisar-
voilla laskettuna sekä 50 että 100 vuo-
den elinkaaritarkastelussa edullisin, kun 

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

Tiilijulkisivu 
– tutkitusti elinkaariedullisin ulkoseinä
Rakennusmateriaalien valinnalla on iso merkitys, kun tehdään päätöksiä, millä 
materiaalilla kiinteistön julkisivu kannattaisi korjata. Tampereen teknillisen  
yliopiston tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan jo 50 vuoden elinkaarella 
tarkasteltuna tiilijulkisivun käytönaikaiset kustannukset ovat esimerkiksi  
puu- tai rappausvaihtoehtoihin nähden jopa yli 90 % alhaisemmat.

mukaan on laskettu rakentamis-, käyttö- ja purkukustannukset. Ni-
mellisarvoilla tarkasteltuna tiili oli 100-vuoden elinkaarijaksolla ko-
konaiskustannusvertailussa esimerkiksi puujulkisivuun verrattuna 
29–49 % edullisempi riippuen siitä, sijaitseeko rakennus sisämaassa 
vai rannikkoalueella. Eristerappauksiin nähden tiilijulkisivu on peräti 
49–56 % edullisempi riippuen siitä, onko vertailukohteena paksu- vai 
ohuteristerappaus. Myös 3 % korkokannalla nykyarvoon diskontattu-

Tiilijulkisivu on käytön aikaisilta elinkaarikustannuksiltaan edullisin 
Kohde: 5-kr asuinkerrostalo, julkisivupinta-ala 1800 m2 
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Tiilijulkisivu on kokonaiskustannuksiltaan edullisin      
Kohde: 5-kr asuinkerrostalo, julkisivupinta-ala 1800 m2 
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- Rakentaminen 
- Huolto ja kunnossapito 
- Purku 

Nimellisarvoilla tarkasteltuna tiili on 100 vuoden elinkaarijaksolla kokonaiskustannuk siltaan* puujulkisivuun verrattuna 
29–49 % edullisempi riippuen siitä, sijaitseeko ra ken nus sisämaassa vai rannikkoalueella. Eristerappauksiin nähden tiilijulki-
sivu on peräti 49–56 % edullisempi riippuen siitä, onko vertailukohteena paksu- vai ohuteristerappaus. (*rakentamis-, ylläpi-
to- ja purkukustannus)

50 vuoden elinkaaren aikana normaalisti huolletun tiiliverhotun asuinkerrostalon käyttökustannukset 3 % korkokannalla 
nykyarvoon diskontattuna tulevat puujulkisivuun nähden 87 % ja eristerappauksiin verrattuna 92 % halvemmaksi.

Julkisivut
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Kalasatamassa talot ovat pääosin tiilipintaisia. Kaavoittajan näkökulmas-
ta pitkän ja huoltovapaan elinkaaren lisäksi tiili vanhenee kauniisti, millä 
on sekä omistajan että kaupunkikuvan kannalta suuri merkitys.

Kestävä Kivitalo-palkinnolla v. 2016 palkittu As.oy Arabiankatu 4, Helsinki. 
Kohteen rakennuttajana toiminut Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma arvostaa elinkaariedullisia rakenneratkaisuja ja siksi tämänkin koh-
teen julkisivumateriaaliksi valittiin tiili.

”Parhaan kustannushyödyn tiilijulkisivusta 
saa osakkeenomistaja.”
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na tiilijulkisivu on valkobetoni- tai tiililaattapintaisten elementtirat-
kaisujen ohella edullisin julkisivuvaihtoehto. Betonielementtijulkisi-
vun elinkaaritaloudellisuutta arvioitaessa on tosin huomioitava, että 
rakenteen korjaaminen käyttöiän päättyessä alkuperäisen kaltaisella 
ratkaisulla on erittäin hankalaa, ellei lähes mahdotonta.

Säästö rakentamiskustannuksissa siirtää kustannuksia käyttäjille
Tiilijulkisivun elinkaariedullisuus perustuu erityisesti sen vähäiseen 
käytönajan huolto- ja korjaustarpeeseen. Parhaan hyödyn tiiliraken-
teen elinkaariedullisuudesta saa siten käyttäjä, eli kiinteistön omis-
taja. Jo 50 vuoden elinkaarella tarkasteltuna tiilirakenteen käytön-
aikaiset kustannukset ovat muihin rakenneratkaisuihin verrattuna 
ylivoimaisesti alhaisimmat.

Sisämaaolosuhteissa 50 vuoden aikajaksolla pelkät käyttökustan-
nukset tulevat normaalisti huolletussa tiiliverhotussa asuinkerrosta-
lossa 3 % korkokannalla nykyarvoon diskontattuna puujulkisivuun 
nähden 87 % halvemmaksi, rannikkoalueella eron kasvaessa peräti 
95 %:iin. Eristerappauksiin verrattuna tiilijulkisivu tulee kerrostalon 
omistajalle niin ikään halvemmaksi, sillä vastaavat säästöt ovat si-
sämaassa 92 % ja rannikolla 94 %. Mahdollinen huollon laiminlyön-
ti kasvattaisi eroa entisestään, koska tiilijulkisivu ei juurikaan vaadi 
huoltotoimenpiteitä elinkaarensa aikana.

Jos asumiskustannusten kohtuullistamiseen pyritään vain ra-
kennuskustannuksia minimoimalla, esimerkiksi valitsemalla julkisi-
vuun edullisin mahdollinen rakenneratkaisu ja halvimmat materiaa-
lit, siirretään kustannuksia kiinteistön käyttäjälle suurina käyttö- ja 
huoltokuluina. Yhteiskunnan, kiinteistöjen omistajien ja asukkaiden 
kannalta olisi sen sijaan järkevää rakentaa elinkaarikestävästi, kriti-
soi rakennustekninen johtaja Juha Karilainen Wienerberger Oy:stä.

Korjaukset aiheuttavat häiriötä asukkaille
Omaan asuinympäristöön kohdistuvat huolto- ja korjaustyöt aiheut-
tavat kustannusten lisäksi asukkaille myös monenlaisia muitakin 
haittoja, kuten esimerkiksi melu ja pölyhaittoja. Tuskin monikaan 
haluaa joka kymmenes tai kahdeskymmenes vuosi nurkkiinsa re-
monttimiehiä. Juuri tästä syystä vähän huoltoa vaativat ja elinkaa-
reltaan pitkäikäiset materiaalit ovat myös asumisviihtyvyyden kan-
nalta parhaat vaihtoehdot. Julkisivumateriaaleista tiili on vähiten 
huoltoa vaativa ja siten myös pitkällä aikavälillä asukasystävällisin 
ratkaisu. Lisäksi tiili vanhenee kauniisti säilyttäen arvonsa ja par-
haimmillaan se kestää vuosisatoja. Hyviä esimerkkikohteita löytyy 
kaikkialta maailmasta, Juha Karilainen muistuttaa.

Helsingin kantakaupungin vanhat tiilirakennukset 
ovat arvostettuja ja hyväkuntoisia, vaikka monien 
ikä on jo yli 100 vuotta. Kuvan vanhat tiilitalot sijait-
sevat Helsingin Töölössä.

Ilmaston muutos haastaa rakennusmateriaalit
Globaalin ilmaston lämpenemisen myötä myös Suomen ilmasto-olo-
suhteiden odotetaan muuttuvan tulevaisuudessa yhä vaativammiksi, 
mikä asettaa myös julkisivumateriaalien kestävyyden yhä haastavam-
paan asemaan. Mitä rankemmat olosuhteet ovat, sitä taloudellisem-
maksi vähän huoltoa vaativat ja kestävät rakenneratkaisut tulevat.

Tiili on kiinteistönomistajalle pitkällä tähtäimellä varma valinta
Tiili valitaan etenkin sellaisten uudiskohteiden julkisivumateriaaliksi, 
joiden ylläpidosta rakennuttaja itse on pitkällä aikavälillä vastuussa. 
Järkevään ja pitkäkestoiseen kiinteistösijoittamiseen keskittyneet 
rakennuttajat ovat ymmärtäneet elinkaaren aikaisten kustannus-
ten merkityksen varsin hyvin. Sen sijaan sijoittajavetoisissa tai ra-
kennusliikkeiden omissa uudiskohteissa eivät etusijalla ole elinkaa-
riasiat, vaan edullisimmat rakenneratkaisut, joilla tähdätään vain 
lyhyen tähtäyksen voiton maksimointiin, kommentoi Karilainen. 
Näin rakennettaessa kalliit ylläpitokustannukset siirretään tulevien 
osakkeenomistajien kannettavaksi takuuajan jälkeen eteen tulevina 
huolto- ja korjauskustannuksina.

Tiili kestää aikaa ja säilyttää arvonsa
Kaupunkikuvan kannalta rakennuksen julkisivun ulkonäön ohella 
myös pitkällä ja huoltovapaalla elinkaarella on merkitystä. Juuri siitä 
syystä esimerkiksi kaavoittajat ovat suosineet tiiltä monien maamme 
kaupunkien rakentamisessa. Hyviä esimerkkejä löytyy muualtakin 
kuin Helsingistä, jossa sekä Kalasataman että Jätkäsaaren yhdeksi 
pääjulkisivumateriaaliksi on valittu nimenomaan tiili. Yhtälailla tiiltä 
on suosittu myös Oulun, Tampereen ja Turunkin uusilla urbaaneil-
la asuinalueilla, eikä syyttä, sillä ovathan tiilitalot kestäneet monin 
paikoin jo yli satakin vuotta ilman suurempia korjaustarpeita. Lisäk-
si niiden arvo on säilynyt pitkästä iästään huolimatta hyvänä, millä 
ainakin omistajan näkökulmasta on suuri merkitys.

Lisätietoja
www.wienerberger.fi
www.omataloyhtiö.fi
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asennusta, mutta tarkoittaa myös sitä, että katto on tiivis, jolloin 
se suojaa rakennetta ja omaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla.

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

Kattoremontti käyntiin ajoissa
Kattoremonttia ei kannata tarpeettomasti lykätä, sillä vanha ja huo-
nokuntoinen katto lisää yläpohjarakenteiden kosteusvaurioriskiä 
huomattavasti. Vaurioiden korjaaminen vaikuttaa aina remontin 
laajuuteen ja siten myös kustannuksiin.

Teksti: Erik Rahiala ja Ormax   Kuvat:  Ormax

Lisätietoja
www.ormax.fi

Julkisivut

Teknisten ohjeiden mukaan tiilikatolla on katemateriaaleista 
kaikkein pisin käyttöikä. VTT:n elinkaarianalyysin mukaan 
betonikattotiilen käyttöikä on 70 vuotta, savikattotiilen puo-

lestaan yli sata vuotta, tuotepäällikkö Birgitta Pollari Ormax Monie-
rilta kertoo. Ormaxin kattotiilet kestävät myös muutoin ekologisen 
tarkastelun. – Tiili on luonnollinen kattomateriaali, ja savikattotiili 
puhdas luonnontuote. Hankkiessasi tiilet kotimaiselta valmistajalta 
voit myös olla varma, että tuotteen kuljetusketju ei rasita ympäristöä. 
Samalla edistät kansantaloutta suosimalla suomalaista, Pollari lisää.

Läpeensä ekologinen
Tiilikattojen klassinen rakennusmateriaali on savitiili. Se on vahva, 
kestävä ja luonnollinen materiaali. Se sietää suuria lämpötilan vaih-
teluita vahingoittumatta. Betonikattotiilet ovat Ormaxin ykköstuote 
jo pelkästään siitä syystä, että ne valmistetaan Suomessa. Aivan ku-
ten savi, betonitiilikin on luonnonmateriaali, joka sisältää vain hiek-
kaa, vettä, sementtiä, rautaoksidipigmenttejä ja vesipohjaista maalia. 
Väripigmentit ovat rautaoksideja, jotka ovat myös luonnontuottei-
ta. Tiilet pintakäsitellään ja pintakäsittelyn aineet ovat vesiliukoisia, 
eivätkä näin ollen rasita luontoa. Ja kun betonitiili on saavuttanut 
käyttöikänsä pään, se voidaan kierrättää ja uusiokäyttää maantäyttö-
nä. Se on siis puhdasta betonijätettä. Tiilikate on näin ollen läpeensä 
ekologinen rakennustuote, joka tulee läheltä.

Mittatarkkuus antaa paremman suojan
Ormaxin tiilikatteen asennus on myös helppoa ja nopeaa, koska 
kaikki osat ovat mittatarkkoja. – Pystymme valmistamaan kattotii-
let tehtaallamme 0,1 mm tarkkuudella. Se helpottaa luonnollisesti 

Onko rakennuksen 

tärkein suoja kunnossa?

Katto on rakennuksen ja omaisuuden suoja, jonka tulee kestää 
mahdollisimman pitkään. Siksi on tärkeää, että katemateriaali vali-
taan huolella. Kotimainen Ormax-tiilikate on läpeensä ekologinen 
ja todellinen lähituote, joka kestää aikaa ja suojaa rakennusta jopa 
yli sata vuotta.

Tuotepäällikkö  
Birgitta Pollari, 
Ormax Monier.

Tiilikattojen klassinen rakennusmateriaali on savitiili. Ormax valmistaa 
savitiilen lisäksi myös betonikattotiiliä. Molemmat ovat vahvoja ja kes-
täviä, luonnollisia materiaaleja.
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Teksti: Matti Tornberg   Kuvat: Pekka Lassila ja Kingi OyJulkisivut

Korroosioon perehtynyt diplomi-insinööri Jorma Kinnunen ke-
hitti 90-luvulla kattopeltien ruostumisongelmaan ratkaisun, 
josta tuli Pural-pinnoite silloiselle Rautaruukille. Kattojen no-

pea ruostuminen loppui siihen ja Jorman kehittämästä pinnoittees-
ta on tullut tämän jälkeen maalattujen kattopeltien uusi standardi. 
Kattopelleissä on nyt kestävä kolmikerrospinnoite. Jorman työ on 
tuottanut kestävinä kattoina laajasti näkyvää tulosta niin Suomessa 
kuin muualla maailmassa.

Katon kiinnityksen kateruuveissa sama ongelma
Kaikesta tiedosta ja kokemuksesta huolimatta katoille on asennettu ja 
asennetaan edelleen yhdellä ohuella pintamaalikerroksella maalattuja 
kateruuveja. Ruuvivalmistajien vakuutteluista ja jopa virheellisestä 
markkinoinnista huolimatta ne eivät kestä katolla niin kuin niiden 
kuuluisi. Ne eivät täytä katon kiinnitykselle asetettuja määräyksiä, 
sillä ne eivät kestä yhtä pitkään kuin kolmikerrospinnoitettu katto-
pelti. Tämän todisti myös HAMK:n (Hämeen Ammattikorkeakoulu, 
Ohutlevykeskus) tekemä proheesiotesti.

Ruostuva kateruuvi lyhentää katon ikää
Peltikaton koko suunniteltu kestoikä määräysten mukaan on 50 vuot-
ta. Ulkonäön osalta katto vaatii tänä aikana toki huoltoa ja ensim-
mäinen huoltomaalaus on toivottavaa tehdä noin 25 vuoden kulut-
tua. On tapauksia, joissa ruuvit ovat kuitenkin jo 5 vuoden kuluttua 
kannastaan täysin ruostuneet.

Ruostumisen lisäksi huono ruuvi aiheuttaa asennuksessa naarmu-
ja kattopeltiin. Naarmujen paikkamaalaus useimmin laiminlyödään 
työläänä työvaiheena, jolloin hyväkin kattopelti ruostuu nopeasti 

Diplomi-insinööri Jorma Kinnunen on vaikut-
tanut rakennustuotteiden korroosiokestävyy-
teen näkyvästi Suomen katoilla.

Terästuotteet yhdellä 
ohuella pintamaalilla 

eivät kestä ulkona
– sellaisia ei saa asentaa 

vesikatoiksi
– Yksi harhaluulo oli ja on yhä se, että sinkitys ja yksi pintamaalikerros 
riittää. Näin tehdyistä kattopelleistä maali kuoriutuu ja ruostuminen 
alkaa, toteaa Jorma Kinnunen.

vaihtokuntoon. Kattopellin takuu luonnollisesti raukeaa ruostuvien 
ruuvien aiheuttamien pintavaurioiden vuoksi.

Vuotavat ruuvit aiheuttaneet myös kosteusvaurioita
Suomessa on havahduttu myös huonojen kiinnikkeiden aiheuttamiin 
kattovuotoihin ja niistä syntyviin kosteusvaurioihin.

– Meidän kunnassa meillä on ongelma noiden vanhojen ruuvien 
kanssa. Tiivisteet ovat kestäneet noin 13 vuotta ja nyt katot vuota-
vat, kertoo Vöyrin kunnan rakennustarkastaja Peter Rex.

Kateruuvien vuodon syynä on ruosteen lisäksi ruuvien huonot 
tiivisteet. Halvasti tehdyn ruuvin aluslaatta ruostuu, huono tiiviste 
kovettuu ja haurastuu, jolloin katto alkaa vuotaa.

Kateruuvin kehittäminen oli peltiä vaativampi
Jorman patentoiman pinnoiteratkaisun ansiosta Suomessa on nyt 
ulkokäyttöä C3- ja jopa C4-ilmastorasitusluokissa kestävä kateruuvi. 
Kateruuvi oli peltiä haastavampi työ, koska sille piti kehittää koko 
pinnoitusmenetelmä. Yhdessä Kingi Oy:n Jari Lehtolan kanssa syntyi 
kateruuvi, joka kestää myös asennuksen ja jonka patentoitu Pikakär-
ki tekee asennuksesta huippunopeaa peltiä naarmuttamatta. Myös 
tiivisteen kumiseos on tarkasti valittu. Vuosien testausten tuloksena 
syntyi maailman paras kateruuvi KINGI®, jolle annetaan myös par-
haat takuut; 20 vuotta ruostumattomuudelle, 30 vuotta vuotamat-
tomuudelle ja 50 vuotta poikkiruostumattomuudelle.
- Vanha kansa sanoo: Jos katto pitää, talo kestää! Kingin ansiosta 
nyt myös katon kiinnitys on hyväksytty ja koko katto on säänkestä-
vä niin kuin pitääkin, iloitsee Jorma.

Kingi on markkinoiden 
ainoa kolmikerrospinnoi-
tettu kateruuvi ja ainoa 
C3 ilmastorasitusluokassa 
ulkokäyttöön hyväksytty 
kateruuvi.

Hamk:n testi todisti yksikerrosmaalattujen kateruuvien kestämättömyyden:

Lisätietoja
www.kingi.fi
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Julkisivut

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 sa-
nottu jalkaränni ei pysäytäkään sulavaa 
lunta. Vesivek suunnitteli sen rinnalle 
Varma-lumiesteritilän, joka on nykyään 
osa RT-kortteihin kirjattua hyvää raken-
tamistapaa.

– Asennustyö ja menetelmät on serti-
fioitu, joten myös ulkopuolinen taho val-
voo asennuksen laatua. Sertifikaatti ta-
kaa sen, että eri puolilla maata asiakkaat 
saavat samantasoista palvelua ja samalla tavalla asennettuja tuottei-
ta, 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.

Teksti: Toni Liimatainen   Kuvat: Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio

Kattoturvakatselmus 
takaa asukkaiden turvallisuuden

– 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.

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 Laatu-
remontti -konserniin, on Suomessa sade-
vesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden 
saralla ehdoton edelläkävijä. Sen laaduk-
kaat ja kestävät tuotteet ovat hyviä esi-
merkkejä pitkäjänteisestä kehitystyöstä, 
sillä sen perusoivallukset kehitettiin jo 
1980-luvulla. Kehitystyö jatkuu edelleen.

– Varmimmin kiinteistön kattotur-
vallisuuden tilan saa selville olemalla yhteydessä paikalliseen Ve-
sivek-asiantuntijaan. yli 30 vuotta kattoturvallisuustuotteita val-
mistaneen yrityksen edustaja osaa ratkaista haastavatkin tilanteet, 
Timo Skarp toteaa.

Ota yhteyttä!
Tilaa ilmainen Kattoturvakatselmus: vesivek.fi tai 019 211 7336

”Monissa yli 10 vuotta vanhoissa  
kerrostaloissa kattoturva-asioihin ei  

ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota.  
Tästä syystä vaaratilanteet ovat  

edelleen valitettavan yleisiä.”

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 turvallisuudes-
ta on aina kiinteistön omistajalla.
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Tarjousvaihe
Tarjous ei aina ole sisällöltään samanlainen kuin urakkasopimus. Ura-
kan aikana saattaa tulla yllätyksenä, ettei katolle asennetakaan esim. 
lumiesteitä tai sadevesijärjestelmiä. Tuotteet ovat silloin asennuksi-
neen puuttuneet tarjousasiakirjoista tai sopimuksesta. Kattoturva-
tuotteet ovat kuitenkin Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan 
F2 mukaan pakollisia. Esim. lumiesteet katoille tulee laittaa kaikkiin 
sellaisiin paikkoihin, joissa kulku räystäiden alla on mahdollista. Pelkäs-
tään ovien yläpuolelle laitettavat lumiesteen pätkät eivät ole riittäviä. 
On myös huomioitava, että kaikki Suomessa myytävät tuotteet eivät 
ole hyväksyttyjä eikä niitä ole lupa yhdistää eri tuotemerkkien kanssa.

Tarjouksia verratessa on hyvä tarkistaa, että tarjoukset ovat sisäl-
löltään vertailukelpoiset. Helpoin tapa muuttaa urakkasummaa on 
tarjota halvempia tuotesisältöjä, vain osittaisia tai epämääräisiä kap-
palemääriä tai vaikkapa ohuemmasta teräksestä ja halvemmasta pin-
noitteesta tehtyjä tuotteita. Asiakkaan on usein erittäin vaikea päästä 
perille teknisistä yksityiskohdista tai tuotesisällöstä. Ruukin tarjo-
us perustuu aina ohjeisiin ja määräyksiin sekä taloyhtiön tarpeisiin.

Tutustu tarjouksen tuotteisiin
Katemateriaali
Kun tarjouksien hintoja vertaillaan, toimitussisällöstä riippuen hin-
noissa saattaa olla suuriakin eroja. Halvin ei kuitenkaan aina ole pa-
ras vaihtoehto. Katteen laatu ja takuuajat näkyvät tuotteen ehkä 
korkeampana hintana, mutta silloin tuote on myös kestävämpi ja 
luotettavampi. Katemateriaalien pinnoitteissa on eroja kuten myös 
pinnoitekerrosten pitkäaikaiskestävyyksissä. Ruukin katemateriaa-
lina käytetään pääsääntöisesti Pural-pinnoitetta, joka on kestävä ja 
helppohoitoinen. Teräksen vahvuus Ruukin katteissa on 0,5–0,6 mm.

Materiaalitakuut vaikuttavat myös katteen hinnoitteluun. Mitä 
pidemmän takuun valmistaja katteelleen antaa, sen kestävämpi ka-
temateriaali on. Ruukki on määritellyt kullekin kattoprofiilille laa-
tuluokan, joka määrittelee tuotteen takuuajat. Ruukin kolme laatu-
luokkaa helpottavat katon valintaa.

Aluskate
Aluskatteissakin on eroja, jotka kannattaa ottaa huomioon valintaa 
tehtäessä. Nykyisin on tullut tavaksi käsittää ja jopa markkinoida 
hengitettävyys ja yläpohjan tuuletus samaksi asiaksi. Ne eivät ole sy-
nonyymejä keskenään, vaan rakenteellinen yläpohjan tuuletus tulee 
aina tehdä, vaikka kyseessä olisi hengittävä aluskate. Ruukin asen-
tamissa katoissa tuulettuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 
Väärin tehtyjä kattoja on tehty viime vuosina luvattoman paljon ja 
se tulee näkymään taloyhtiön kustannuksina 5–10 vuoden jälkeen.

Kattoremontin urakkasopimuksen 

solmukohtia
Kun taloyhtiön vanha vesikate on tullut tiensä päähän, on katteen vaihdon aika. Urakka  
saattaa olla iso ja ehkäpä arveluttavakin; jospa remontti ei sujukaan suunnitelmien  
mukaan. Urakkatarjouksen yksityiskohdat kannattaa siis käydä erityisen tarkkaan läpi.

Vesikaton kiinnitys
Valitettavan usein vanhat rakennukset oikaistaan puukiiloilla. Puu-
kiila saattaa sääolojen vaikutuksesta hajota tikuiksi, jotka putoavat 
aluskatteen päälle. Kiilojen tullessa tiensä päähän kate jää pelkkien 
naulojen tai ruuvien varaan aiheuttaen ajan kuluessa erilaisia vahin-
koja. Puukiilat eivät myöskään ole mittatarkkoja. Ruukki oikaisee 
katot v. 2001 kehittämällään saneerauskiinnikkeillä. Teräksiset sa-
neerauskiinnikkeet ovat säädettäviä ja ne kestävät hyvin, koska ne 
eivät ole kosteudelle arkoja.

Ruukin kattoremontissa käytetään myös määrämittaisia, tasalaa-
tuisia, säänkestäviä ja homehtumattomia teräsruoteita vaakaruotei-
na perinteisen puun sijaan. Teräsruode myös auttaa pellin ja aluskat-
teen välistä tuuletusta.

Katteen kiinnityksessä käytettävillä ruuveillakin on suuri mer-
kitys. Ruukin Viktoria-kateruuvin matala kanta sulautuu huomaa-
mattomasti katteeseen vähentäen roskien kertymistä kiinnikkeen 
päälle. Ruuvin kartion muotoinen tiiviste takaa täydellisen tiivis-
tyksen ja kiinnipysyvyyden. Ruuvi on sinkkipinnoitettu ja maalattu 
ja sillä on CE-merkki. Se on hyväksytty käytettäväksi C3-ilmastora-
situsluokassa.

Otsalaudat
Räystäiden otsalautoja asennettaessa on monella asennusliikkeellä 
tapana vaihtaa vain päällimmäinen otsalauta ja maalata alimmainen. 
Kymmeniä vuosia vanhan otsalaudan ja uuden laudan esteettinen 
ero on suuri, vaikka alemman laudan maalaisikin uudelleen. Uudet 
otsalaudat sisältyvät Ruukin urakkatarjoukseen, koska alimmaista 
lautaa ei voi vaihtaa enää jälkikäteen ja haluamme lopputuloksen 
olevan viimeistä piirtoa myöten viimeistelty.

Julkisivut Teksti: Minna Saha   Kuvat: Ruukki Construction Oy

Vapaa ilman-
kierto tuulettu-
vassa kattora-
kenteessa.
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Uudistunut Ruukki Classic 
mahdollistaa jopa  

1:9 kattokaltevuuden!

   Kattoja jo yli 50 v. kokemuksella
• Yli miljoona toimitettua kattoa.
• Parhaat asentajat ja kotimainen katto. Toimimme aina tilaajavastuulain mukaan.
• Työturvallisuus ja projektinjohto kunnossa. Aina nimetty vastuuhenkilö Ruukista, 

jokainen projekti dokumentoidaan.
• Laadunvalvonta ja sertifioidut toimintatavat: ISO:9001 ja ISO:14001.
• Hyvän rakennustavan mukaiset ratkaisut.

Kattoremontti tulossa?
Taloyhtiön kattoremontti suunnitellaan kohdekohtaisesti. Koh-
teesta riippuen kattoremonttipaketin sisältö saattaa vaihdella. 
Pyydä tarjous www.ruukki.fi tai soita 020 599 0090.

Sadevesijärjestelmän osat on tehty 
Ruukilla standardien mukaisesta 
0,6 mm:n molemmin puolin  
maalatusta raaka-aineesta.

Ruukki Classic® Silence ja Ruukki Classic® tekniset ominaisuudet.

myrsky-
tiiviste

myrsky-
tiiviste

Silence-
materiaalisaumasuljin

saumasuljin

kiinnityskaistan 
mikroprofilointi

kiinnityskaistan 
mikroprofilointi

Ruukki Classic® Silence

Ruukki Classic®

Min. 
kaltevuus 

1:9
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Huolellinen tuotekehitys taustalla
Tuotekehitysprojekti lähti liikkeelle kuuntelemalla arkkitehteja ja 
suunnittelijoita niin Suomessa, Englannissa, Espanjassa, Saksassa 
kuin Venäjälläkin. ”Kävimme myös alan messuilla haistelemassa alan 
tuulia ja kehitystrendejä”, muistelee projektin alkuaikoja suunnitte-
lupäällikkö Hannu Seppänen. Huolellinen taustatyö auttoi ymmärtä-
mään sen, mihin tyylisuuntaan kaidemaailma oli menossa. ”Selkeästi 
havaittiin, että kaiteilta haluttiin enemmän selkeätä lasipintaa ja vä-
hemmän profiileita, tietynlaista aineettomuutta. Pystytolppamalliin 
oltiin jo selkeästi kyllästytty”, summaa Seppänen uusia suuntaviivoja.

Tuotekehityksen ja suunnittelun näkökulmasta päädyttiin sel-
laiseen ratkaisuun, että lasitukselle ja parvekelaseille tulevat tuuli-
kuormat johdetaan riittävän vahvalla käsijohteella pielirakenteisiin.

”Arkkitehdit varoittelivat käyttämästä kolhoja kiinnikkeitä, joita 
rumentavat erilaiset pultin- ja ruuvinkannat”, muistelee Seppänen 
saamiaan evästyksiä. Kiinnikkeet suunniteltiinkin niin, että niiden 
muoto on harkittu ja tyylikäs tinkimättä lujuudesta. Muotoilussa 
apuna käytettiin kansainvälistäkin tunnustusta saanutta muotoi-
lutoimistoa, ED-Designiä. Lopputuloksena syntyi eurooppalainen, 
ajaton ja tyylikäs kiinnitysratkaisu. Myös kaideprofiilin muotokie-
lessä on haettu siroutta ja myös mukavuutta, kun siihen nojailee.

Liittymäratkaisuissa haluttiin eroon tökeröistä silikonimassauk-
sista ja pellityksistä. Uuden Lumon kaidejärjestelmän liitosprofii-
leissa on riittävät säädöt, joilla saadaan epätasaisuudet ja vinoudet 
piiloon. Myös päätytulpat on muotoiltu niin, että niissä on riittää 
säätövaraa moneen suuntaan. Yhtään sahattua alumiiniprofiilin 
päätä ei jää näkyviin.

Yksi tavoite oli myös estää savun ja erilaisten käryjen pääsy alhaal-
ta yläparvekkeelle. Tässä onnistuttiin hyvin, sillä alaprofiiliin ei jää 
rakoa. Profiililla voidaan tiivistää lattian kaltevuudet ja vesikaadot.

Talo upeiden maisemien äärellä
Rakennus sijaitsee Palokkajärven rannalla erittäin hienolla paikalla. 
”Tämän takia olenkin erittäin tyytyväinen, että saatiin tähän kohtee-
seen mahdollisimman esteettömät parvekekaiteet. Yhtenä suunnitte-
lun lähtökohtana oli, että saadaan kaikkien asuntojen olohuoneet ja 
parvekkeet järven puolelle”, kertoo Arkkitehti Ari Kautto. ”Toivoisin 
tällaisten kirkkaiden kaidelasitusten yleistyvän. Kun sisällä istutaan 
nojatuolissa, nähdään esteettömästi kaukomaisemaan kirkkaan, pys-
typuitteettoman kaidelasin läpi”, hän jatkaa.

”Lopputulos näyttää hyvältä. Vahva vuorovaikutus asiakkaan ja 
arkkitehdin kanssa on tuottanut hienon lopputuloksen”, sanoo ark-
kitehti Pete Lattunen Lumonilta. Keveä ilme ja hyvä integrointi Lu-
mon parvekelasi- ja kaidejärjestelmään on tuottanut ehjän, ajatellun 
kokonaisuuden. Vähäeleisyys ja vahva läpinäkyvuus ovat olleet tär-
keitä teemoja suunniteltaessa tätä kohdetta.

Parvekearkkitehtuurin uusi suunta
Lasitettu parveke on tärkeä arkkitehtoninen elementti. Lumonin 
ajatuksena on ollut tehdä kokonaisuudesta mahdollisimman etee-

rinen ja eleetön. Tässä rakennuksessa on väristä otettu teema, jolla 
luodaan vaihtelua fasadiin.

Isommalla parvekkeella voidaan käyttää myös osittain kirkasta 
lasia ja osittain suljettua pintaa. ”Lopputulos on kuitenkin ilmavan 
oloinen ja hengittää visuaalisesti”, ideoi Lattunen.

Jouheva asennus
Uuden kaidejärjestelmän asennustapa on myös uusi. Parvekkeelle 
nostetaan kerralla kaikki komponentit. Tässä asennustavassa mi-
nimoituu myös nosturin tarve. Kun kaikki asennuksessa tarvittava 
nostetaan kerralla, voi asennusauto ajaa sen jälkeen pois tontilta ja 
antaa tilaa pihatöille.

Asennus tapahtuu parvekkeella ja on heti käyttövalmis. ”Kun kaik-
ki tarvittava on käden ulottuvilla, eikä tarvitse viritellä pellityksiä ja 
muita tiivistyksiä. Asennus sujuu nopeasti ja siististi”, kertoo asen-
taja Juska Mäkinen.

Teksti: Jyrki Hutri   Kuvat: Mikko Auerniitty

Esteettömät näkymät 
Palokkajärvelle
As. Oy Pölkintie Jyväskylässä sai kunnian olla ensimmäinen Lumonin uuden 
kaidejärjestelmän asennuskohde. Talon suunnitellut arkkitehti Ari Kautto 
on tyytyväinen ilmavaan ilmeeseen ja parvekkeilta avautuviin näkymiin.

Kuvassa vasemmalta oikealle Ari Kautto, Pete Lattunen ja Toni Romppainen. 
Kuva: Mira Warva

Julkisivut
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Lue lisää parvekelasituksista
www.lumon.fi
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Lähtökohdat, tarpeet ja budjetti sanelevat suunnittelua
Mistä syntyy sysäys pihan kunnostamiselle? Syitä voi olla useita, 
kuten oheinen yhteenveto kertoo. Eräässä porilaisessa taloyhtiössä 
suurimpina syinä olivat vanhan autokatoksen huono kunto, jäteas-
tioiden synkeähkö tervetulotoivotus sisäänkäynnin paraatipaikalla 
ja viihtyisän oleskelualueen puute. Niinpä taloyhtiön hallitus teki 
päätöksen uuden pihasuunnitelman laatimisesta. Pihasuunnittelija 
sai tehtäväkseen laatia kaksi erilaista luonnosta: toisessa autokatos 
uusitaan, mutta paikkaa hieman vaihdetaan ja toisessa vaihtoeh-
dossa katoksesta luovutaan ja kaikki autot pysäköidään taivasalle 
ja kaikille tulee autopistorasiapaikka eli uudet pihakeskukset. Mo-
lemmissa luonnoksissa piti pohtia uutta pihavalaistusta, kompak-
timpaa vaihtoehtoa turhan suurelle pyykkitelineelle, uutta paikkaa 
suojaisalle oleskelualueelle, tarpeeksi tilaa lumenluonnille ja siistiä 
ratkaisua jäteastioille. Pihan upeat riippakoivut haluttiin säästää ja 
vanhan autokatoksen suojissa oleville pyörille sovittiin varattavak-
si uusi tila lukollisesta autotallista, rakennuksen pohjakerroksesta.

Kustannusarvio toimii päätösten tukena
Suunnitelmien ja kustannusarvioiden valmistuttua taloyhtiön halli-
tus vei hankkeen vuosikokoukseen keskusteltavaksi ja jatkotoimista 
päättämistä varten: Pihasuunnittelija esitteli kokousväelle molem-
mat vaihtoehdot, joista hallitus oli jo aiemmin päättänyt ehdottaa 
huokeampaa vaihtoehtoa jatkokäsittelyyn. Kokousväen keskustelut 
poikivat vielä uusia kunnostuskohteita, mm. pihakeskusten kaape-
loinnin uusiminen ja pihanurmen kunnostuspaikkaukset haluttiin 
hoidettavaksi samassa yhteydessä. Valitun suunnitelman pohjalta, 
uusilla kunnostustarpeilla höystettynä, taloyhtiö tulee aikanaan pyy-
tämään viherurakointitarjoukset.

Suunnittelijan pitää ymmärtää kiinteistön elinkaarta ja pihan toiminto-
ja sekä ylläpitoa, osata tehdä valintoja säästettävien, kunnostettavien ja 
uusittavien asioiden kesken sekä olla kustannustietoinen. Suunnittelu-
toimeksiannosta tehdään yleensä kirjallinen sopimus, johon kirjataan 
toimeksiannon sisältö mahdollisimman tarkasti. Asukkaiden kuulemi-
nen ja mukaan ottaminen suunnitteluvaiheessa on tärkeää projektin 
lopputuloksen onnistumisen ja asukastyytyväisyyden kannalta.

Suunnittelu käynnistyy perehtymisellä mm. tontin maastonmuo-
toihin, olemassa oleviin rakenteisiin ja kasvustoon ja pihan vallitse-
viin olosuhteisiin; ilmansuuntiin, auringonvalon saantiin, tuuli- ja 
meluoloihin jne. Myös pihan ja lähiympäristön liikenneolot on huo-
mioitava. Eri toimintojen ja kulkuväylien sijoittelu perustuu, jouhean 
toiminnallisuuden lisäksi, turvallisuuden ja viihtyisyyden lähtökoh-
tiin. Rakenteilla ja valaistuksella on suuri rooli toimintojen rajaami-
sessa ja viihtyisyyden luomisessa. Myös kasvillisuuden eli puiden, 
pensaiden, perennojen ja nurmikoiden sekä pienempien rakenteiden 
tehtävänä on sitten tukea näitä lähtökohtia ja tavoitteita.

Pihan kunnostuksen hankesuunnitteluvaiheessa kannattaa myös 
tutkia pihaviemäreiden, putkien, kaapeleiden ja salaojien kunto, jottei 

Taloyhtiön pihan 

kunnostaminen

Taloyhtiön piha-alue on olennainen, ensivaikutelmaa luova osa kiinteistöä. Pihan kunto ja toimivuus 
kertoo osaltaan talon asukkaiden arvostuksesta kiinteistöään kohtaan. Sillä on myös merkitystä  
turvallisuuden kohentamisessa ja asuntojen arvonnousussa. Pihan kunnostaminen ei lisää  
kohtuuttomasti taloyhtiön hallituksen tai isännöitsijän työtä, kun apuna käytetään  
ammattitaitoista pihasuunnittelijaa ja viherrakentajaa.

juuri kunnostettua pihaa tarvitse taas kaivaa auki esimerkiksi kaape-
lointien uudistustarpeen tai salaojaremontin vuoksi.

Arvonnousua oikein kohdennetuilla toimenpiteillä
Siisti ja hyvin hoidettu piha lisää asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta 
sekä nostaa tutkitusti asuntojen arvoa: ”Laadukkaasti suunniteltu ja 
rakennettu piha nostaa pientalokiinteistön ja kerrostalohuoneiston 
hintaa ja lyhentää myyntiaikaa. Kiinteistöhinnan näkökulmasta pi-
hassa on keskeistä hoidettu yleisilme ja rakenteiden ja istutusten kun-
to. Huoneiston arvoon vaikuttavat kerrostalopihan painopistealueet 
ovat: Sisääntulon ja kulkureittien pinnoitteet, asukkaiden yhteinen 
oleskelualue, leikkipaikka, kasvillisuus ja nurmialue sekä kuivaus- ja 
tomutuspaikka.” (Piharakentamisen vaikutus kiinteistöhintoihin – 
kiinteistönvälittäjien arvonmäärityksiä/Inari Jansson, 2010)

Pihan asianmukaisen hoidon laiminlyönti piharemontin jälkeen 
on suoranaista rahan haaskausta. Säännöllisellä ja asiantuntevalla 
hoidolla pihasta voidaan nauttia hyväkuntoisena vuosikymmeniä.

   Milloin on aika tehdä pihan kuntokartoitus/peruskorjaus?
• pihan käyttötarve on muuttunut
• pihan kulkuyhteydet ovat muuttuneet
• kulkuväylät ovat huonossa kunnossa
• kalusteet kuluneet tai rikkoontuneet
• leikkivälineet vanhentuneet eivätkä täytä turvallisuusnormeja
• talvikunnossapito on ongelmallista
• puutteellinen valaistus
• pintavedet tontilla ongelmana
• kasvillisuuden huono kunto
• vanhat puut tarvitsevat hoitoa tai poistoa
• pihan tasoa halutaan nostaa
(lähde: Viher- ja ympäristörakentajat ry)

Suunnittelijan ja suunnittelun rooli

Piha Teksti ja kuvat: Marita Wallin, Piha.Si



432017   Omataloyhtiö.fi

3000 

1600 

ulkovalaisin 
liuskekivi 

betonikivi 
koristesora 

nurmikko 
asfaltti AsOy Porin Otavankatu 19 

Otavankatu 19 
Pori 

Luonnos2 
1:200 
16.11.2016 

 
Marita Wallin 

0 2 4 6 8 10 m 

1*pylväspihlaja 
5*lamoherukka 

7*purppuraheisiangervo 

1*pylväspihlaja 
5*lamoherukka 

keinu 

Kikka-pyykinkuivaustelineen  
syvyys 65 cm, leveys  max 170 cm,  
tukijalan korkeus max 90 cm. 

8200 

1600 

2* loistokärhö 
Kardynal Wyszynski 

1*pikkujasmike 1*isabellansyreeni 
Holger 

5*pensashanhikki 
Lovely Pink 

säätöjalat 

Liuskekivi Altan Harmaa 
Paksuus: 20-30mm LED-seinävalaisin Ticino  
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liiketunnistimella 

Ruduksen Torino-kivet 
Väri: harmaa 
Korkeus: 60 
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208x208 ja 278x208 
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PIR: päälläoloaika 3-30 min.,  
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Liuskekivi Altan Harmaa 
Paksuus: 20-30mm 

ulkovalaisin 
liuskekivi 
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Pihan rakentamisen kustannukset vaihtelevat jonkin verran maamme eri alueilla. 
Kustannuksiin vaikuttavat myös mm. kohteen lähtötilanne, työolosuhteet ja koko 

sekä pohjamaan rakenne ja käytettävät materiaalit.  Joskus kustannusarvioon 
halutaan sisällytettävän myös vuosittaiset ylläpito- ja hoitotyöt. Tarkka kustannus-

arvio kannattaa aina pyytää kirjallisena tarjouksena.

LUONNOS 1 € (sis. alv 24 %)
vanhan autokatoksen  
purku 900
uusi autokatos +  
valaisimet 15100
autopistokepaikat*2 550
uusi jäteaitaus 2500
keinun siirto,  
kuivaustelineen purku 100
uusi pyykinkuivausteline 200
kasvit, multa, lannoitteet,  
istutus 800
liuskekiveys 700
rahdit 150
yhteensä 21000

Porilaisen taloyhtiön molemmat luonnokset kustannusarvioineen:

LUONNOS 2 € (sis. alv 24 %)
vanhan autokatoksen  
purku 900
autopistokepaikat*2 550
uusi jäteaitaus 2500
keinun siirto,  
kuivaustelineen purku 100
uusi pyykinkuivausteline 200
kasvit, multa, lannoitteet,  
istutus 950
liuskekiveys 1000
uusi betonikiveys 2100
uusi seinäke 550
rahdit 150
yhteensä 9000

Summat eivät sisällä:
* autokatoksen lumiesteet
* kiveysten routaeristykset
* nurmikon & asfaltin uusiminen
* sähköasentajan työt, tarvikkeet
* rakennuslupapiirustukset

Summat eivät sisällä:
* autokatoksen lumiesteet
* kiveysten routaeristykset
* nurmikon & asfaltin uusiminen
* sähköasentajan työt, tarvikkeet
* rakennuslupapiirustukset
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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 postilaatikkokatokset. Jokainen asukas  haluaisi pihapiiristä 
myös siistin, viihtyisän ja viimeistellyn. Piharakenteiden puuosien hilsei-
levät ja lahoavat pinnat turmelevat kuitenkin pihan yleisilmeen, vaikka 
se olisi muuten huolella suunniteltu.

Miksi hankkisit vielä puuaidan?

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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Teksti: Juha Saarimäki   Kuva: Rakentaja.fi

Taloyhtiöissä voi ilmetä yllättäviä merkittäviä korjaustarpeita, 
joihin taloyhtiö ei ole varautunut millään tavoin. Tällaisia isoja 
yllättäviä velvoitteita voi syntyä toki monista eri syistä, mutta 

nostan tässä yhteydessä esiin kosteus- ja homevauriot.
Minulla ei ole tätä kirjoittaessani käytettävissä tutkittua tietoa 

kosteusvaurioiden määristä ja laaduista taloyhtiöissä. Sellainen tun-
ne kuitenkin on, että ne olisivat ainakin eräiltä osin lisääntymään 
päin. Tämä huomioni perustuu yksin omaan kokemukseeni kiin-
teistöjuristina.

Varsinkin rivi- ja paritaloyhtiöissä alapohjan kosteusongelmia syn-
tyy niin sanotun riskirakenteen myötävaikutuksella. Tällainen riski-
rakenne on esimerkiksi valesokkeli. Kun valesokkelin lisäksi vaikkapa 
salaojat ja sadevesien poisjohtamisjärjestelmät ovat toimimattomia 
tai jopa puuttuvat kokonaan, niin rakenteet ovat hyvin alttiita kos-
teusvaurioille ja niistä aiheutuville homevaurioille.

Olen pohtinut, että mikä voi johtaa tilanteeseen, jossa 1970-luvul-
la rakennetun rivitalon alapohjarakenteet alaohjauspuineen kostu-
vat ja aiheuttavat homeen ilmaantumista. Miksi näin tapahtuu vas-
ta vuosikymmenten jälkeen siitä, kun rakennukset on rakennettu.

Minun arvioni on, että kyse on ilmastonmuutoksen aiheuttamista 
seurannaisvaikutuksista. Sademäärät ovat tilastollisesti viime vuosi-
na lisääntyneet reippaasti ja kuivat pakkastalvet vaikuttavat olevan 
historiaa. Lisääntynyt kosteus saattaa alapohjien kosteudenhallinnan 
kovalle koetukselle ja laukaissee riskirakenteen myötävaikutuksella 
entistä herkemmin kosteus- ja homeongelmia.

On yleisesti tunnettu tosiasia, että vaurioiden korjaaminen ja 
rakenteiden ennallistaminen on kallista puuhaa. Taloyhtiö joutuu 
tällaiset vaurioiden korjaamiset kuitenkin kiistatta kustantamaan. 
Toisaalta myös osakkeenomistaja, joka myy huoneiston hallintaan 
oikeuttavat osakkeensa, voi joutua maksuvelvolliseksi, vaikka ei enää 
talossa asuisikaan.

Asuntokauppalain mukaan asunto-osakehuoneiston myynyt hen-
kilö voi joutua omalta osaltaan vastuuseen isoista kosteus- ja ho-
mevauriokorjauksista ostajalle niin sanotun salaisen taloudellisen 
virheen nojalla. Ostaja voi vaatia joko hinnanalennusta tai joissakin 
tapauksissa, jopa kaupan purkua. Vahingonkorvausta ostaja ei voi 
vaatia, koska kyse ei ole tuottamuksellisesta tiedonantovirheestä, 
vaan virheestä, josta myyjällä ei ole ollut, eikä ole voinut olla tietoa.

Ostajan tulee reklamoida virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun 
hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Jollei ostaja 

ilmoita taloudellisesta virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksis-
taan myyjälle kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on 
luovutettu hänelle, hän menettää oikeutensa vedota siihen.

Asuntokauppalain lainvalmisteluasiakirjojen mukaan, jotta voi-
taisiin katsoa olevan kyse salaisesta taloudellisesta virheestä, niin 
seuraavien tunnusmerkistöjen tulee täyttyä: velvoitteiden ja vastui-
den perusteena on oltava odottamaton vika tai puute ja taloudellis-
ten velvoitteiden tulee olla merkittävästi suurempia kuin ostajalla 
on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Taloyhtiön suunnitelmallinen ja huolellinen  
kunnossapito kannattaa
Yhteisen kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että taloyhtiön on panostettava suunnitelmalliseen kiin-
teistöomaisuuden yllä- ja kunnossapitoon sekä siihen, että kunnos-
sapito ei jää vain ”suunnitelmatasolle”, vaan taloyhtiö ryhtyy myös 
konkreettisiin toimiin asiassa. Taloyhtiön ja osakkeenomistajien on 
myös tehtävä kunnossapito- ja uudistustyönsä huolellisesti, jottei 
taloyhtiön rakennuksille aiheudu vahinkoa.

Asunto-osakeyhtiölaissa edellytetään, että hallitus antaa yhtiöko-
koukselle 5 vuoden kunnossapitotarveselvityksen. Paitsi että taloyh-
tiön on syytä panostaa tähän selvitykseen esimerkiksi käyttämällä 
asiantuntijoita apuna, myös osakkeenomistajan kannattaa tiedos-
taa tulevat korjaustarpeet. Ne tulee myös olla kirjattuna isännöit-
sijäntodistukseen.

Jos taloyhtiössä tunnetaan rakennusten tekniset ja rakenteelliset 
ominaisuudet, laaditaan kuntotutkimuksiin pohjautuen rakennus-
ten kunnossapitotarveselvitys, laaditaan tältä pohjalta konkreettiset 
kunnossapitosuunnitelmat, sekä budjetoidaan tähän riittävät varat, 
niin todennäköisesti yllättäviltä ja taloudellisesti raskailta korjaus-
toimilta voidaan välttyä.

Myös sellaisilta taloudellisilta velvoitteilta, jotka täyttävät asun-
to-osakkeen kaupassa asuntokauppalain salaisen taloudelisen vir-
heen tunnusmerkistön.

Mitä tarkoitetaan asunto-osakkeen kaupan 
salaisella taloudellisella virheellä? Ja miten 
virheen syntymistä voidaan välttää?

Salainen 
taloudellinen virhe

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

Huoneisto
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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.

Huoneisto

Toimitusjohtaja Tero Seppänen ja tekninen johtaja 
Jari Leppänen Doventus Oy:stä painottavat raken-
nuttajakonsultin aikaista valintaa hankkeeseen 
tilaajan luottohenkilöksi.
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Luonnoksia
Teksti: Virpi Illman   kuvat: Virpi Illman ja Tulikivi Oyj

Luonnos Tehtäisiinkö 
taloyhtiön saunasta spa?

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

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

Usein kerrostalossa on reilun kokoinen yhteinen saunaosasto, 
jonka käyttö on vähäistä ja tila on ikään kuin unohdettuna 
kellariin. Melko pienillä panostuksilla tilasta saisi upean Span, 

jonka käyttöaste tuplaantuisi. Osan työstä voisi hyvinkin toteuttaa 
talkootöinä, mukavasti yhteishenkeä kohottaen.

Saunasta koko perheen olotila
Valitse saunaan integroitava, riittävän tehokas kiuas. Kun kiukaan 
voi upottaa jalkalauteeseen, saadaan saunaan ihan uusi viihtymisen 
taso; lapset voi tuoda saunaan oman vannansa kanssa ja tila tulee 
hyödynnettyä tehokkaammin. Rentoutumistilassa myös tunnelma 
on tärkeä tekijä. Leveä istuinlaude mahdollistaa myös lepoasennot 
ja halutessaan jalat voi nostaa lämpimään ylälauteelle.

Kiukaan tehoon vaikuttaa paitsi tilan kuutioiden lisäksi saunan 
materiaalit. Tilanjakajana toimiva lasiseinä, tai saunan ikkuna, luo-
vuttaa lämpöä pois saunasta ja vaatii lisää tehoa kiukaalta. Oikein 
mitoitettu kiuas pystyy lämmittämään saunan järkevässä ajassa ja 
tarjoaa miellyttävät löylyt.

Pesuhuoneeseen turvallinen lattia
Hyvin suunnitellussa pesuhuoneessa on kauniit ja helppohoitoiset 
materiaalit. Lattiaan suosittelen vuolukiveä, koska se ei ole märkä-
näkään liukasta. Turvallisuus on tärkeää yhteistä tilaa suunnitelles-
sa, kun ihmiset ovat hyvinkin eri kuntoisia ja tilaan toivotaan myös 
lapsiperheitä viihtymään. Verkossa oleva vuolukivimosaiikki on 
helppo asentaa, jos lattiassa on voimakkaita kaatoja. Kiven klassi-
nen ilme kestää ajan patinaa ja vuolukivi toimii loistavasti lattialäm-
mityksen kanssa. 

Seinälaatoituksessa käyttäisin hyvälaatuista, kalibroitua keraa-
mista laattaa luonnonkiveen yhdistettynä. Kauniit luonnonkivialueet 
tekevät tilasta lämpimän tuntuisen. Aidon kiven ja teollisen laatan 
yhdistämisellä budjetti pysyy hallinnassa, mutta ilmeestä tulee rai-
kas ja aikaa kestävä. 

Pesuhuoneeseen viihtyvyyttä ja turvallisuutta voi tehdä helposti 
puisella penkillä, joka voidaan toteuttaa myös teräsrunkoisena. Istuin 
helpottaa vanhempien asukkaiden peseytymistä ja somistaa tilaa. 

Hyvä suunnitelma huomioi myös laskutasot ja pyyhekoukut kyl-
pypyyhkeitä ja saunatakkeja varten. 

Pukuhuoneen väritys ratkaisee
Pukuhuoneen suunnitteluun panostaisin erityisesti, koska yhdessä 
saunoessa vietetään helposti mukavia hetkiä saunomisen välissä tai 
löylyjen jälkeen. Tärkein tunnelmatekijä on kaunis väritys, lisämu-
kavuutta saadaan hyvillä istuimilla. Toki kokonaisuus ratkaisee ja 
pukuhuoneessa käyttäisin epäsuoraa himmennettävää valaistusta 
vaikuttavien sävyjen parina. Piirsin luonnoksen pukuhuoneeseen 
rimaseinän ja sen taakse epäsuoran led-valaistuksen. Kaunis toimi-
va yksityiskohta, joka luo tilaan lämpöä. 

Varaisin pukutiloihin riittävästi koukkuja pyyhkeille ja henkari-
naulakon vaatteille. Reilut roskikset helpottavat tilan siistinä pitä-
mistä ja laadukkaat matot tuntuvat miellyttäviltä paljaan jalan alla. 

Tulikiven sähkökiuas TuiskuXL.

Vakio
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Kikka-lauderungot kääntyvät kevyesti seinälle
Kikka-lauderungot kääntyvät kevyesti seinälle. Tämän älykkään kek-
sinnön ansiosta vapautuu lattiatilaa muuhunkin käyttöön. Runko-
materiaali on kestävää, kevyttä, ruostumatonta ja helposti puhtaa-
na pidettävää anodisoitua alumiinia. Runko on siis juuri oivallinen 
ratkaisu taloyhtiön saunaan.

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

Syvyyskokoja löytyy useita eri vaihtoehtoja. Lauteiden lopullinen 
ja tarkka pituus tehdään laudepuilla. Kosken Metalli toimittaa myös 
mittojen mukaan tehdyt puiset laudetasot ja verhoilut. Lauteiden etu-
reuna on aina pyöristetty ja valittavana on useita puumateriaaleja.

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

Lauderunkojen paketti
KIKKA lauderunkojenpakettiin kuuluu aina kolme erillistä run-
ko-osaa: 3 runko-osaa, seinäkannakkeet 3 kpl, kaideputket 2 kpl, 
askelmakannakkeet 2 kpl, säätötulpat 5 kpl. Kolmella runko-osal-
la voit rakentaa pisimmillään 2,5 metriä pitkät lauteet, pituus on 
siis säädettävissä. Asiakas määrää puuosilla haluamansa laudepi-
tuuden. Pituusrajoitus on siksi, ettei laudelautojen jännevälit jäisi 
liian pitkiksi.

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

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

Kääntyvät lauderungot 
helpottavat arkea 
myös taloyhtiössä

Taloyhtiön sauna on ahkerassa käytössä ja se joutuukin kovalle rasitukselle viikosta toiseen. 
Taloyhtiön saunalta vaaditaankin kestävyyttä, mukavuutta ja helppohoitoisuutta. Seinälle 
nousevat lauderungot täyttävät kaikki nämä vaatimukset. Kun saunassa on tyylikkäät  
kääntyvät lauderungot, saunan peseminen käy käden käänteessä.

   Monipuoliset lauderungot taloyhtiön saunaan
• Nopea ja helppo asentaa
• Laudetasot asiakkaan toivomien mittojen mukaan
• Reunat kauniisti pyöristetty
• Ei turhia likaa kerääviä koloja, helppo siivota
• Materiaali vaihtoehdot: haapa, leppä tai niiden yhdistelmä tii-

keri, myös lämpökäsitelty haapa sekä Radiata-mänty
• Erikoismallit kuten kulmalauteet, U- lauteet, nousu keskeltä ym.
• Ruuvit ruostumattomat
• Myös mittatilauksesta erikoislauteita esim. yli 3 metriä pitkät, 

kulmalauteet, U-lauteet, L-lauteet ym.

Huoneisto

Lauteille  on saatava nousua myös tupla tai tripla-askel-
malla, jolloin nousu lauteille on helppoa.

Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Kosken Metalli
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QR-koodien lukeminen
1. Käynnistä asentamasi QR-koodin lukija
2. Vie kamera haluamasi QR-koodin päälle
3. Laitteen luettua koodin voit tutustua tarkemmin alla oleviin aihei-

siin.

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

Toimituksen tärpit – näistä puhutaan nyt

Takaavatko järjestyssäännöt rauhan?
Monissa taloyhtiöissä on järjestyssäännöt, jotka sisältävät määrä-
yksiä mm. yhteisten tilojen ja piha-alueiden käytöstä ja mm. kel-
lonajoista, jolloin talossa alkaa hiljaisuus. Kerrostalon järjestys-
säännöt löytyvät yleensä ilmoitustaululta tai ne on jaettu jokaiseen 
asuntoon. Lue aiheesta artikkeli ja tulosta järjestyssäännöt täältä:
www.omataloyhtio.fi/jarjestyssaannot

Ilmianna taloyhtiösi hallitus!
Kaipaako taloyhtiösi hallitus tietoa taloyhtiön hallinnoimiseen tai 
tulevaan korjaushankkeeseen? Ilmianna taloyhtiösi hallitus, niin 
kaikki sen jäsenet saavat ilmaisen Tietopaketin sekä tämän Oma-
taloyhtiö.fi-lehden, kotiin kannettuna kolmesti vuodessa!
www.omataloyhtio.fi/ilmianna/

Tilintarkastajan vinkit: Miten lukea tilinpäätösasiakirjoja?
Taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tuloslas-
kelman ja taseen vahvistamisesta, vastuuvapaudesta hallituksen 
jäsenille ja isännöitsijälle sekä talousarviosta ja yhtiövastikkeen 
määrästä. Ennen kokousta osakkeenomistajilla pitää olla tilaisuus 
perehtyä tilinpäätösasiakirjoihin. Mihin seikkoihin asiakirjoissa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota? Lue täältä:
www.omataloyhtio.fi/tilintarkastajanvinkit

Tee veloituksetta laskennallinen kuntoarvio taloyhtiöllesi
Omataloyhtiö.fi:n kuntokartoitusohjelmalla laadit nopeasti taloyh-
tiölle ohjeellisen korjaussuunnitelman perustuen keskimääräisiin 
rakennusosien teknisiin elinkaariaikoihin sekä rakennus-, peruskor-
jaus- tai asennustietoihin. Kuntokartoitusohjelma auttaa taloyhtiön 
hallitusta sekä isännöitsijää ennakoimaan taloyhtiön korjaus  tarpeita 
ja näin mahdollistaa suunnitelmallisen kunnossapidon. 
www.omataloyhtio.fi/kuntoarvio

Tiedätkö oikeutesi taloyhtiön osakkaana?
Osakkeenomistajan oikeudet taloyhtiössä ovat kahdentyyppisiä. 
Toiset oikeudet liittyvät yhtiön päätöksentekoon ja yhtiötä koko-
naisuutena koskeviin asioihin. Toiset oikeudet puolestaan käsittele-
vät yhtiön ja osakkeenomistajan omaa varallisuutta. Osallistumal-
la yhtiökokoukseen voit vaikuttaa ja osakkaana sinulla on siihen 
oikeus. Lue lisää oikeuksistasi ja yhtiökokouksesta:
www.omataloyhtio.fi/oikeutesi

Vakio
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vaa: ”Em. kokouksessaan hallitus päätti yhtiötä koskevan tiedotuksen 
lisäämisestä. Tiedotuksen vastuuhenkilöksi valittiin XX. Pyrin laati-
maan kirjeitä tarpeen mukaan.” Voiko hallitus nimetä ulkopuolisen 
henkilön lähettämään tiedotteita ja kyselyitä hallituksen nimissä?

: En näe periaatteellista estettä sille, etteikö hallitus voisi val-
tuuttaa jonkun henkilön tiedottamaan hallituksen päätöksis-

tä. Eikö se ole osakkaidenkin etu, että yhtiössä tiedotetaan asioista 
hyvin, kunhan tiedottaminen on asiallista ja vastaa todellisuutta?

: Taloyhtiön tilojen, pesutuvan ja saunan käyttöoikeus?
Taloyhtiössämme pesutuvan käyttö on maksutonta. Taloyhtiössä 

on kuitenkin pieni toimisto (asunto vuokralla ja käytetään toimis-
tona), jonka henkilökunta haluaisi myös pestä pyykkinsä pesulassa. 
Voimmeko kieltää heitä käyttämästä pesutupaa vedoten siihen, että 
se on vain asukkaiden käytössä? Tehdäänkö kieltävä päätös hallituk-
sen kokouksessa vaiko yhtiökokouksessa?

: Vähän tapauksesta riippuen ja käyttäjämääristä riippuen, ei 
taloyhtiön pesutuvasta tarvitse mitään yleistä pesulaa tehdä. 

Vuokralaisen henkilökunnalla ei ole automaattista oikeutta käyttää 
yhtiön sauna-, pesu- tai muita tiloja vapaasti vaan oikeus niihin on 
vuokralaisella siltä osin, kun siitä on päätetty. Onko teidän yhtiöjär-
jestyksessänne määräystä tästä asiasta? Entä vuokrasopimuksessa? 
Noudattakaa yhtiöjärjestystä tai muuttakaa sitä (tai vuokrasopimus-
ta) haluamallanne tavalla.

: Kosteusvaurio kylpyhuoneessa?
Osakehuoneiston wc/kylpyhuoneessa on kosteusvaurio: wc-pön-

tön juuresta on päässyt kosteus lattian betonirakenteeseen. Lattias-
ta on poistettu muovimatto ja suojabetoni on piikattu pois, kuiva-
tus on käynnissä. Miten jakautuvat kustannukset koko remontista 
omistaja/taloyhtiö?

: Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat rakenteet ja eristeet. 
Osakkaan vastuulle kuuluvat huoneiston lattian pintamateriaalit, 

kuten muovimatto. Jos kuitenkin kysyjän tapauksessa kylpyhuoneen 
ainoa vesieriste on ollut muovimatto, niin on olemassa oikeuskäy-
täntöä, jonka mukaan kunnossapitovastuu kuuluukin taloyhtiölle. 
Kysymyksestä ei käy ilmi tämä seikka. Osakkaan on pidettävä huol-
ta osakehuoneiston pintamateriaalista. Huolenpidon, valvonnan ja 
viasta ilmoittamisen laiminlyönnin perusteella osakas voi joutua kor-
vausvastuuseen, jos pintamateriaalin rikkoontumisen seurauksena 

: Voiko taloyhtiö pakottaa piha- ja lumitöihin?
Taloyhtiössä on neljä paritaloa, autokatos ja varastorakennus. 

Taloyhtiössä on yhteisellä päätöksellä hoidettu piha-alueet asukas-
voimin (talkoo periaatteella) monen vuoden ajan. Asiasta on mai-
nittu isännöitsijäntodistuksen kohdassa ”huoltoyhtiö”. Uusin osa-
kas ilmoitti, että yhtiö ei voi velvoittaa osakkaita pihatöihin. Talven 
lumityöt ja kesän pihatyöt ovat edessä, miten hallitus voi sitouttaa 
osakkaat hoitamaan työt?

: Valitettavasti ketään osakasta ei voi suoraan velvoittaa hoita-
maan yhtiön yhteisiä piha-alueita tai pakottaa osallistumaan tal-

koisiin. Keskustelkaa asiasta hallituksessa avoimesti ja ottakaa asia 
esille myös uuden osakkaan kanssa ja yrittäkää saada hänet ymmär-
tämään asian merkitys yhtiön muillekin osakkaille.

: Epämiellyttävä haju huoneistossa – miten edetä?
Olemme kärsineet huoneistossamme ajoittain esiintyvästä ”vie-

märin tuoksusta”. Asiaa on omatoimisesti tutkittu ja todettu mm. 
että tontilla sijaitsevan kunnallisen viemärin tarkastuskaivon lähei-
syydessä esiintyy tuo samainen tuoksu. Oltu yhteydessä paikalliseen 
vesi-ja viemärilaitokseen, he ovat omalta osaltaan tutkineet järjestel-
mänsä, havaittu viemärissä painauma, joka ajoittain tukkii naapuri-
kiinteistömme viemärin, ja tätä on kaupungin toimesta käyty silloin 
tällöin avaamassa. Vesi-ja viemärilaitoksen taholta on ilmoitettu, et-
tei haju voi tulla heidän järjestelmistään, kehottivat tarkastamaan 
taloyhtiömme viemärijärjestelmän toiminnan. Kuuluuko taloyhtiön 
hoitaa viemärien tarkastaminen, vai onko se osakkaan vastuulla, niin 
kuin meille on isännöitsijän taholta ilmoitettu?

: Jos viemäristä tulee hajua huoneistoon, pitää taloyhtiön tutkia 
asia ja korjata se. Asuinhuoneistossa ei saa haista samalta kuin 

viemärissä. Pyydä isännöitsijältä perustelut sille, miksi osakkaan pi-
täisi tutkia yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvia viemäreitä omalla 
kustannuksellaan. Vai onko kyse vain hajulukosta? Se kuuluu yleen-
sä osakkaan vastuulle.

: Kuka hoitaa tiedottamisen taloyhtiössä?
Olen ihmetellyt, kun hallituksen nimissä tulee erilaisia tiedotteita 

ja kyselyitä, jotka on lähettänyt hallituksen ulkopuolinen tiedottajaksi 
itseään kutsuva henkilö, tässä tapauksessa hallituksen pitkäaikaisen 
puheenjohtajan aviopuoliso. Kysyin asiasta yhtiökokouksessa, mutta 
en saanut järkevää vastausta. Myöhemmin löytyi asukastietomapista 
ko. tiedottajan laatima tiedote, jossa luki suoraan lainattuna seuraa-

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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taloyhtiön rakenteille aiheutuu vahinkoa. Tällöin voi tulla kyseeseen 
vahingonkorvauslain soveltaminen. Kysyjän tapaukseen ei näin ollen 
voi antaa yksiselitteistä vastausta kustannusten jaosta.

: Naapuri metelöi – mitä teen?
Yläkerran huonokuuloinen naapuri pitää televisiotaan pauhaa-

massa olohuoneensa patterin päällä. Patterin kautta siirtyvä meteli 
huoneistossamme on sietämätöntä. Patterin päälinjastossa voi myös 
olla aukko, josta ääni kantautuu. Talossa on ollut muitakin halkea-
makohtia. Asiasta on ilmoitettu isännöitsijälle tarkasti tapahtumat 
aikoineen kuvaillen. Isännöitsijä on todennäköisesti laittanut asuk-
kaalle huomautuksia metelistä. Edellisen isännöitsijän mukaan hal-
lituksen jäsenet ovat pyytäneet olla asiaan reagoimatta, koska meteli 
on tavanomaista. Kukaan ei ole paikan päällä käynyt asiaa toteamassa 
huoneistossamme, eikä tekninen isännöitsijä voi tulla, koska hallitus 
sen estää. Kuitenkin, en kuule naapurin television pauhun takia omaa 
televisiotani. Kotiteatterin ostaminen ei auttanut. Meteliä on päivit-
täin ja jatkuu tuntikausia. Asia on ollut esillä huoltoyhtiössä ja isän-
nöitsijällä yli vuoden ja on mielestäni jo kiusaamista. Meteli jatkuu 
huomautuksista huolimatta. Mitä teen – otanko yhteyttä poliisiin?

: Kysyjän esittämä tilanne on vaikea. Kerrostalossa on aina elä-
män ääniä, ja missä menee rajan sen suhteen, että siitä tulee 

häiritsevää ja joskus jopa terveyshaitta. Kysyjän tapauksessa kaikki 
merkit viittaavat siihen, että ongelma on todellinen. Naapuruussuh-
delain 17 §:n mukaan rakennusta ei saa käyttää niin, että naapuril-
le ja huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuuton rasitusta melusta 
tai muista vastaavista vaikutuksista. Terveydensuojelulaista löytyy 
samankaltaisia säännöksiä. Taloyhtiö voisi vielä mielestäni puuttua 
asiaan jämäkämmin. Paikalle voidaan kutsua myös terveysviranomai-
nen, joka tekee tarvittavia selvityksiä asian suhteen. Viranomaisel-
la on periaatteessa mahdollisuus puuttua asiaan. Tämän tyyppisiä 
asioita ei kuitenkaan kovin helposti lähdetä selvittämään. Uskon, 
että jos taloyhtiö selvittää tilannetta viranomaiselle ja kutsuu tar-
kastajan paikalle, niin siitä on apua. Kysyjän tapauksessa on tietysti 
pyrittävä osoittamaan melun aiheuttama stressi tai muu mahdolli-
nen terveyshaitta. Ainakin periaatteessa rikoslain 24. luku 1 § voisi 
tulla kysymykseen. Siinä säännellään kotirauhan rikkomisesta. Se, 
joka oikeudettomasti rikkoo toisen kotirauhaa esimerkiksi metelöi-
mällä, on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sanktioihin. Tämän 
kaltaisiin asioihin kuitenkin rikosoikeudelliset keinot ja poliisin pai-
kalle kutsuminen sopivat huonosti.

Ylivoimaisesti paras keino on asukkaan kanssa neuvotteluyhtey-
teen pääseminen. Jotenkin asiaa pitää pystyä vain määrätietoisesti 
neuvotteluteitse sopimaan. Varsinkin, jos ongelma aiheutuu siitä, 
että televisio pauhaa kovalla äänellä tai jos televisio on tosiaan pat-
terin päällä, neuvottelut ovat paras keino. Huomautusten pudottelu 
oviluukusta ei tuo asiaan ratkaisua.

: Onko osakkeenomistajilla oikeus tutkia taloyhtiön kirjan-
pito?

Onko mitään erikseen kiellettyä kirjanpidollista asiaa, johon osak-
keenomistajalla ei ole oikeutta? Kenelle pyyntö asunto-osakeyhtiössä 
tulee esittää, jos osakas haluaa tutustua kirjanpitoon (kuitteihin)?

: Kirjanpidon avulla seurataan taloyhtiön tulojen, menojen, 
varojen ja velkojen kehitystä. Isännöitsijän velvollisuutena on 

asunto-osakeyhtiölain (AOYL) 7 luvun 17 §:n mukaan vastata siitä, 
että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla 
tavalla hoidettu. Hallitus vastaa viime kädessä yhtiön suuntaan kir-
janpidon järjestämisestä. Kirjanpidon laillisuudella tarkoitetaan sitä, 
että yhtiön kirjanpito ja tilinpäätös täyttävät asunto-osakeyhtiölain 
ja kirjanpitolain ja -asetuksen sekä Kirjanpitolautakunnan yleisoh-

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

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

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

Kysymyksiin vastasivat:

Juha Saarimäki
OTK, lakimies
JuriNet

Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet

Anni Santanen
OTM, lakimies
JuriNet

jeen vaatimukset. Pienissä taloyhtiöissä hallinnon asianmukaiseksi 
järjestämiseksi yleensä riittää, että nimetään laskutuksesta, lasku-
jen maksamisesta, kirjanpidosta vastaava henkilö. Muissa yhtiöissä 
on tavanomaista, että yhtäältä kirjanpidosta ja laskutuksesta ja toi-
saalta laskujen hyväksymisestä vastaavat eri henkilöt.

Kysymys osakkeenomistajan oikeudesta tutkia taloyhtiön kirjan-
pitoa liittyy yleensä osakkeenomistajan epäilykseen taloyhtiön va-
rojen väärinkäytöstä. Laki ei kiellä osakkaan oikeutta tutustua kir-
janpitoon, kunhan huolehditaan siitä, että salassa pidettäviä tietoja 
ei anneta samalla. Varsinainen kirjapitoaineisto ei lähtökohtaisesti 
sisällä salassa pidettävää tietoa. Jos osakkeenomistaja välttämättä 
haluaa tutustua kirjanpitoon, niin luontevinta on esittää siitä pyyn-
tö hallitukselle. Jos osakkeenomistaja itse perehtyy keskeneräiseen 
kirjanpitoon, niin se voi synnyttää enemmän kysymyksiä kuin an-
taa vastauksia. Ja tämä voi johtaa epäluulojen lisääntymiseen ja rii-
taisuuksien syventymiseen. Suositeltavaa ja perusteltua onkin, että 
osakkeenomistaja selvityttää mahdolliset epäilykset väärinkäytök-
sistä ilmoittamalla niistä taloyhtiön johdolle tai tilintarkastajalle/
toiminnantarkastajalle. Pienessä paritaloyhtiössä on luonnollista, 
että huoneisto A:n osakas tutustuu huoneisto B:n osakkaan ylläpi-
tämään yhtiön kirjanpitoon. Toisaalta isossa taloyhtiössä käytän-
nön syyt saattavat johtaa siihen, että hallitus päättää kieltää oikeu-
den tutustua kirjanpitoon. Silloinkin päätös on perusteltava hyvin.

Lähtökohta on siis se, että osakkeenomistajan epäilykset yhtiön 
varojen väärinkäytöksistä selvitetään esimerkiksi tilintarkastajan toi-
mesta. Osakkeenomistajalla on kyselyoikeus yhtiökokouksessa, oikeus 
vaatia tietyin edellytyksin ylimääräistä yhtiökokousta sekä oikeus esit-
tää, että tili- ja vastuuvapautta ei myönnetä tili- ja vastuuvelvollisille. 
Asunto-osakeyhtiölain 9 luvun 13 §:n mukaan osakkeenomistajalla 
on oikeus hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen 
tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyl-
tä päättyneeltä ajanjaksolta tai tietyistä toimenpiteistä tai seikoista.

Lakikysymykset
Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät Omataloyhtio.fistä. Voit 
esittää oman kysymyksesi www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu.
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Ilman vedenkulutuksen päivittäistä seurantaa tämän kaltaista kytkentävirhettä on 
lähes mahdoton huomata.

Pesukoneen viemäröinti oli toteutettu vastoin ohjeita. Poistoletku kulki lattiaa pitkin ja 
meni lattiakaivon kannen välistä vedenpinnan alapuolelle. Pesuone on periaattees-
sa avoin astia ja poistoletkun ala-asennosta johtuen vesi karkasi jatkuvasti alta pois. 
Vatapainoksi kone joutui siis ottamaan koko ajan uutta vettä sisään. Yksi pesukerta 
kulutti pahimmillaan 1500 litraa vettä ja asukkaan vesilasku kohosi pilviin.

”Verto-vedenmittausjärjestelmä osoitti  
syylliseksi pyykkikoneen, joka kulutti yhdellä 

pesulla käsittämättömät 1500 litraa vettä.”

   Pyykinpesukoneen oikea asennustapa:
– Poistoletkun tulee kiertää yläkautta ja nousta vähintään 60 cm 

lattian yläpuolelle.
– Poistoletku pitää viemäröidä joko pesualtaan vesilukkoon tai 

pesuhuoneen seinässä olevaan viemäröintiliittymään.
– Asianmukainen kiinnitys on välttämätön, sillä irtonainen let-

kunpää saattaa liikkua itsekseen ja pahimmassa tapauksessa 
johtaa veden pesuhuoneen kynnyksen yli muualle huoneistoon.

Lohjalaiseen asuntoyhtiöön muuttanut asukas sai yllättäen ja 
pyytämättä satojen eurojen vesilaskun, vaikka mitään järkeen 
käypää selitystä valtavalle lukemalle ei ollut. Asukkaan veden-

kulutusta alettiin seurata päivittäin. Mittaustulos näytti kiistatto-
masti kahta asiaa: vesilasku oli totuuden mukainen ja vedenkulutus 
suuria kertaeriä.

Verto-vedenmittausjärjestelmästä saatu faktatieto johti etsinnät 
oikeaan suuntaan ja osoitti lopulta syylliseksi pyykkikoneen, joka ku-
lutti yhdellä pesulla käsittämättömät 1500 litraa vettä. Miten moi-
nen lukema voi olla mahdollinen?

Teksti: Mari Siukonen   Kuvat: Verto

1500 litraa vettä 
kuluttava pyykinpesukone  

ja muita urbaaneja tositarinoita
Valitse aina kaikkein halvin LVI-suunnittelija hänen muista meriiteistään välittämättä! 
Palkkaa vähemmän ammattitaitoinen, mutta poikkeuksellisen edullinen urakoitsija!  
Tingi kaikissa laitevalinnoissa! Säästä, säästä, niin kirkkaamman kruunun saat –  
vai onko totuus tarua ihmeellisempää?

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

Suomen ensimmäinen ja ainoa vedensäästösovellus VertoMo-
bile tuo kulutustiedot asukkaiden taskuun ja tekee niiden seuraa-
misesta vaivatonta. Sovellus myös turvaa arkea, sillä se hälyttää 
keskiarvokulutuksen ylittyessä ja auttaa näin huomaamaan on-
gelmat ajoissa jopa kotoa poissa ollessa.

Lisätietoja:
www.verto.fi/fi/
www.verto.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/palvelut/vertomobile/

Saisiko olla auto, matka maailman ympäri vai vesilasku?
Pesukoneen kytkentävirheen löytäminen olisi ollut lähes mahdoton 
tehtävä ilman luotettavaa vesimittarin lukemaa ja sen reaaliaikaista 
seurantaa. Luentavälin venyessä ja paukkuessa edessä voi tasauslas-
kutuspäivänä olla uuden auton hintainen yllätys: tamperelaisen asuk-
kaan vessanpytyn hiuksen ohut vuotokohta oli valuttanut vuodessa 
viemäriin vettä 12 000 euron edestä. Tämäkin karu totuus selvisi 
niin ikään vasta vedenkulutuksen reaaliaikaisen seurannan myötä.

Vesi on energiakuluineen yksi kotitalouksien kalleimmista pakol-
lisista maksuista. Tuhansia turhaan nielevät pyykkikoneet ja pytyt 
eivät ole urbaaneja legendoja, vaan tarinoita tosielämästä. Juuri siksi 
LVI-yhtälöissä niin ammatti-ihmisten kuin laitteiden laatu ovat ne 
keskeisimmät muuttujat.

Laadun elinkaarikustannus
Riippumaton energia-asiantuntija Motiva toteaa verkkosivuillaan: 
”Älä turvaudu halvimpaan ostohintaan. Selvitä todelliset koko elin-
kaaren aikaiset kustannukset ja valitse kokonaistaloudellisesti paras 
ratkaisu.” Yksinkertaista ja totta.

Jokainen ihminen kyllä ymmärtää, miksi hänen oman alansa 
asiantuntijuudesta kannattaa maksaa. Samaa ajatuspolkua kulkien 
voi päätyä vain siihen lopputulemaan, että markkinoiden paras ja 
älykkäin vedenmittausjärjestelmä on yksinkertaisesti kannattava 
sijoitus. Ainoa kestävä liitto kun on sellainen, jossa yhdistyvät kor-
kealuokkainen ammattitaito, huippuluokan tekniikka ja toimivat 
käytännöt. Kaikki voittavat – sen pituinen se.

Huoneisto
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Havaitse mahdollinen putkivuoto
Koska vesivahinkojen takia syntyy usein mittavia taloudellisia sekä 
terveydellisiä haittoja, on ratkaisuksi kehitetty Watector-vesivuoto-
hälytin. Pyrkimyksenä onkin saada alati kasvava vesivahinkojen mää-
rä laskuun. Täysin uudenlainen vesivuotohälytin koostuu sensorima-
tosta ja hälytinyksiköstä, jotka on helppo asentaa haluttuun paikkaan.
Watectorin asennukseen et tarvitse erillisiä työkaluja etkä asennus-
kokemusta. Tuotepakkauksessa on mukana kaikki mitä tarvitset: 
sensorimatto, hälytinyksikkö, paristo hälytinyksikköä varten sekä 
selkeät asennusohjeet. Sensorimatto itsessään on painettavaa elekt-
roniikkaa ja sitä voidaankin muokata leikkaamalla asennustilan vaati-
maan muotoon. Muokattavuus tarjoaakin aivan uusia käyttökohteita.

Kattava suoja
Watector-vesivuotohälytin tarjoaa suojaa laaja-alaisesti, sillä koko 
matto toimii vesivuotosensorina. Ero perinteisiin vuotohälyttimiin 
on selkeä. Markkinoilla olevat vuotohälyttimet ovat nimittäin usein 
niin kutsuttuja täsmähälyttimiä, jotka tarkastelevat pientä alaa. Kool-
taan 500 x 500 mm oleva laajempi kosteuteen reagoiva tarkastelu-
pinta-ala antaakin kattavamman suojan.

Watector Vesivuotohälytin voidaan asentaa esimerkiksi keitti-
ön allaskaapiston alle, astianpesukoneen alle, kylmälaitteen alle, 
vesivaraajan alle, käyttöveden jakotukin alle tai muuhun paikkaan, 
jossa voi olla mahdollinen vesivuotoriski. Lisävarusteena saatavan 
jatkokaapelin avulla hälytinyksikön voi tarvittaessa sijoittaa halua-
maansa paikkaan, kuten esimerkiksi allaskaapiston/astianpesuko-
neen alle asennettaessa voidaan hälytinyksikkö tuoda jatkokaape-
lilla kaapiston sisälle.

Asennuksesta
Sensorikalvo asennetaan tasaiselle alustalle ja siihen voidaan tar-
vittaessa leikata läpivientikohdat esimerkiksi vesijohtoputkia var-

Suomalainen tuoteuutuus 

vesivahinkoja vastaan 
– helppo asentaa ja hankkia

Pikkuhiljaa tapahtuva putkivuotoa ei yleensä herätä huomiota ennen kuin kosteus on päässyt ete-
nemään rakenteisiin asti. Kosteusvaurio onkin salakavala vieras, joka ei välttämättä ilmoita saa-
pumisestaan aikaisessa vaiheessa. Tiesitkö, että jopa puolessa talouksista löytyy kosteusvaurio? 
– Nyt kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn on kuitenkin kehitetty ratkaisu, joka on kotimainen, 
Avainlippu-tunnuksella varustettu innovaatio.

ten. Sensorikalvo voidaan tarvittaessa kiinnittää haluttuun pintaan 
käyttäen kaksipuolista teippiä. Mikäli kalvoa on tarvetta leikata mo-
nimuotoiseen tilaan, voidaan esimerkiksi kartonkia apuna käyttäen 
siirtää haluttu muoto kalvolle.

Ennen varsinaista asennustyötä tulee varmistaa, että tila, johon 
sensori asennetaan, on puhdas. Myös kädet tulee puhdistaa ennen 
kalvoon koskemista. Varmista, ettei kalvon päällä ole esineitä tai ta-
varoita – kalvopinnan tulee olla puhdas. Kun sensorikalvo on asen-
nettu, voidaan siihen liittää hälytinyksikkö. Saatavilla olevan jatko-
kaapelin avulla voidaan hälytinyksikkö asentaa myös etäämmälle 
sensorikalvosta, esimerkiksi viereisen keittiökaapin sisälle.

   Kiinnostuitko tuotteesta?
Watector on saanut runsaasti hyvää palautetta ja on tunnista-
nut/ilmoittanut erilaisissa asennuskohteissa alkavista/piilevistä 
vesivuodoista, joita olisi muuten ollut vaikea huomata, esimerk-
kinä asuntojen ja talojen keittiöissä astianpesukoneiden ja allas-
kaapistojen alla kuin myös taloyhtiöiden teknisissä tiloissakin. 
Piilevistä vesivuodoista olisi ajan kanssa muodostunut laajoja ja 
kalliita vesivahinkoja sekä voinut muodostua terveydellisiä oirei-
ta homeongelmien kautta.

Tiesitkö, että If:n kotivakuutusasiakkailla omavastuuta ei vä-
hennetä, jos kohde on 
suojattu vakuutusyh-
tiön hyväksymällä tur-
va- tai hälytyslaitteel-
la ja tämä laite tai sen 
toiminta on estänyt 
vahingon syntymis-
tä tai rajoittanut sen 
määrää?

Lisätietoja
NWD Technologies Oy, Sannitie 2, 94450 Keminmaa
Myyntipäällikkö Kari Kärkkäinen
kari.karkkainen@nwd.fi, puh. 044-977 7954
www.watector.com

Huoneisto Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat:  NWD Technologies Oy
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Novart Oy:n tuotepäällikkö ja sisustusarkkitehti SIO Eeva 
Kokkonen vieraili Kölnin messuilla ja tässä hänen messu-
terveisensä ja tilannekatsaus keittiön 2017 ulkonäöstä ja 

toiminnoista.

Työtasoissa yhdistellään eri materiaaleja ja paksuuksia
Eripaksuisten tasojen ja materiaalien yhdisteleminen oli yksi mes-
suilla näkyvistä piirteistä. Kivi, komposiitti, lasi ja massiivipuu – ma-
teriaaleja ja värejä yhdisteltiin pelottomasti. Lopputulokset olivat yl-
lättäviä, mutta myös näyttäviä. Ohuita tasoja oli paljon, jolloin kom-
posiittimateriaalin ominaisuudet tulivat hyvin esille.

Saareke on tullut jäädäkseen
Saareke on tullut jäädäkseen ja sen ympärille olikin helppo rakentaa 
”Living Kitchen”-teema. Saarekkeen toiminnot ruoan valmistukses-
ta ruokailuun ja oleskeluun olivat hyvin esillä. Joissakin kohteissa 
saareke oli ainoa työpiste, jonka ympärillä oli vain säilyttämiseen 
tarpeet täyttävät kaapistot.

Värimaailma valkoista, harmaata, ruskeaa ja mustaa
Värimaailma messuilla oli valkoisen, harmaan, ruskean ja mustan 
skaalaa. Yllättävän tummaa, se oli ensi vaikutelma. Kiiltoasteita oli 
myös elävästi laidasta laitaan. Rosoisuus ja puukuviot olivat hyvin 
esillä. Oksat – oikeat tai ei – näytettiin rohkeasti tasoissa ja ovipin-
noissa. Messinki ja kupari olivat edelleen vahvoilla ja nyt löytäneen 
paikkansa myös oviin. Väriä löytyi ripauksina, varsinkin olohuoneen 
ja ruokailun kalusteista sekä tekstiileistä.

Keittiöt nyt lähes vedikkeettömiä
Tip On -mekanismit ja pomppusalvat hoitivat vetimen virkaa niis-
sä keittiöissä, joissa haluttiin selkeyttä. Vedin ole kuitenkaan täysin 
unohtunut. Sitä tarvitaan edelleen luomaan halutun tyylinen lop-
pusilaus.

Kalusteiden rytmittely ja  
säilyttämisen monipuoliset vaihtoehdot
Tasomateriaalien lisäksi kalusteilla luotiin huomattavan polveilevia 
kokonaisuuksia. Käytettiin hyvin korkeita seinälinjoja tai unohdet-
tiin ne kokonaan.

Säilyttämisen monipuolisuus näkyi runsaassa avo-osien ja hyl-
lyjen käytössä. Voisi melkein luulla, että ovetkin ovat joutuneet sa-
maan ”paitsioon” kuin vetimet. Uutta ilmettä keittiöön toivat me-
talliset ”Stage” hyllykköratkaisut, jotka olivat messuilla merkittä-
vässä roolissa.

Led-valaisimet ovat vallanneet keittiön
Valaistus hoidetaan erilaisilla led-valaisimilla. Tyypillisemmin levyyn 
tai kaapin pintaan integroiduilla led-nauhoilla. Näyttävä sisustusva-
laisimet täydensivät ryhmiä tyyliin sopivilla muodoilla ja väreillä.

Kodinkoneet, altaat ja hanat pääosin rosteria
Messuilla oli poikkeuksellisen paljon kodinkone-, hana- ja allasosas-
toja. Messukeittiössä altaat ja hanat olivat poikkeuksetta rosteria. 
Kodinkoneet kehittyvät ja niiden ominaisuudet sekä ulkonäkö seu-
raavat vahvasti kuluttajien tarpeita ja toiveita.

Keittiötrendit 2017

LivingKitchen -messut Kölnissä on vakiinnuttanut asemansa maailmanlaajui-
sesti keittiöalan ammattilaisten kohtaamispaikkana. Messuilla oli mukana yli 
200 tunnettua kansallista ja kansainvälistä toimijaa yli 21 maasta esittelemässä 
vuoden 2017 uusia ideoita ja innovaatioita.

Valtatrendinä vedikkeettömyys.

Teksti: Eeva Kokkonen   Kuvat: Keittiömaailma

Lue lisää:
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

   Tule tutustumaan
Keittiömaailman myymälöissä voit tutustua uusimpiin keittiö-
trendeihin ja maailmanluokan innovaatioihin, sillä ne kaikki löy-
tyvät myös A la Carte- ja Petra-keittiömallistoista.

Putkiremontti on täydellinen hetki keittiön uusimiselle. Sa-
maan aikaan tehty keittiöremontti säästää putkiremontin jälkeen 
tehtävältä uudelta erilliseltä remontilta.

Huoneisto
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Työtasoissa näkyy nyt erityisesti eri paksuisten 
tasojen ja materiaalien yhdistäminen.

Näyttävät avohyllykköratkaisut.

Uutta ilmettä keittiöön Stage -hyllykköratkaisuilla.

Saareke on loistava ratkaisu seurusteluun ja 
kokkaukseen.

Valkoinen, harmaa, ruskea ja musta erilaisina kiiltoasteina ovat nyt pinnalla.



58 Omataloyhtiö.fi   2017

   ABB:n free@home
ABB-free@home yhdistää kodin toiminnot yhteen helppokäyttöi-
seen ohjausjärjestelmään. Väyläjärjestelmä mahdollistaa kodin eri 
toimintojen yhdistelyn. Toimilaitteilla ohjataan valaistusta, läm-
mitystä ja jäähdytystä, ovipuhelinta ja kaihtimia. Tilanteiden ja 
ajastuksien teko sekä mobiilikäyttö ovat järjestelmässä vakiona.

Ennen kotiautomaatio on tarkoittanut lisätyötä asentajille, free@
home pikemminkin vähentää asennustyötä. Myös suunnittelu hel-
pottuu, ja muutosten teko teknologian kehittyessä on väyläpoh-
jaisessa järjestelmässä helppoa. Asukkaille järjestelmän asetusten 
muokkaus ja käyttö onnistuu omalla tietokoneella tai tabletilla. 

Viisi kuukautta kestäneessä saneerauksessa asunnon muodon-
muutos oli täydellinen. Sähköjärjestelmän äly on hyvin piilossa. Va-
laistusta ja lämmitystä ohjaava free@home-automaatio on piilotettu 
ulko-oven päälle rakennettuun ryhmäkeskukseen. Huoneistossa au-
tomaatiojärjestelmästä kertovat eteisen kosketusnäytön lisäksi vain 
seinäpainikkeiden pienet vihreät led-ilmaisimet. 

Kun 188-neliöisen arvoasunnon tekniikka tuotiin massiivisessa 
peruskorjauksessa 1950-luvulta nykypäivään, olivat avainsa-
nat muunneltavuus ja nykyaikaisuus. Uuden sähköjärjestel-

män pitää myös palvella pitkälle tulevaisuuteen. Kelosähkö Oy:n säh-
kösuunnittelija Roope Martikainen sai vapaat kädet.

”Mutta keskustelimme paljon järjestelmän käytöstä. Käytön pitää 
olla erittäin selkeää”, Martikainen kertoo.

Parhaiten vaatimukset täytti ABB:n helppokäyttöinen free@ho-
me-ohjausjärjestelmä. Järjestelmän avulla voi ohjata esimerkiksi 
asunnon valaistusta ja lämmitystä – tai määrätä automaatio huo-
lehtimaan niistä. Kun kotoa lähtiessä painaa kosketusnäytöltä ko-
tiautomaation poissa-asentoon, ei tarvitse koskea yhteenkään sei-
näpainikkeeseen. Lattialämmitykset taas pudottavat lämpötilaansa 
automaattisesti. Valaistusta voi ohjata omalla kännykällään tai pe-
rinteiseen tapaan seinälle asennetuilla painikkeilla.

Tämän mahdollistaa free@homen väylätekniikka. Siinä asunnon 
kaikki sähkökomponentit kommunikoivat keskenään yhden parikaa-
pelin eli väylän välityksellä. Väyläratkaisun edut tulevat parhaiten 
esiin suuressa asunnossa. Painikkeilta vedetään vain ohuet parikaa-
pelit suoraan ryhmäkeskukselle, ja kunkin katkaisimen toiminnot 
määritellään ohjelmallisesti. 

”Olisi esimerkiksi ollut aikamoinen työ johdottaa nämä kaikki kol-
me painiketta, joista ohjataan käytävän valaistusta”, toteaa Roope 
Martikainen pitkän eteishallin äärellä. Toinen etu on esteettinen. 
”Jos kaikki samat toiminnot olisi haluttu toteuttaa perinteisellä tek-
niikalla, seinillä olisi aikamoiset kytkinrivit. ” 

Nyt useampi valaisinohjaus on yhdistetty yhden väyläpainikkeen 
taakse. Päälle-, pois-, himmennys- ja tilannekutsutoiminnot hoituvat 
helposti yhdellä painikkeella.

Teksti: Petja Partanen   Kuvat: Olli Urpela

Free@home-automaatio järjestelmä toi älyä helsin kiläisen arvoasunnon valaistuksen 
ohjaukseen. Vain pienellä lisäinvestoin nilla valaistusta voi ohjata kännykällään, ja 
kodin sähköjärjestelmää voi muokata omalla tietokoneellaan tarpeidensa mukaan.

Lisätietoa
www.abb.fi/asennustuotteet

Vaikka valaistuksen ohjauksessa on käytössä kaikki hienoudet, 
asennustyö pysyy entisellään. ”Jos tällainen järjestelmä haluttaisiin 
rakentaa perinteisillä komponenteilla, työmäärä olisi paljon suurempi.”

Kun valaistuksen ohjauksen hintaero perinteisen toteutustavan 
ja free@home-väyläratkaisun välillä jäi varsin pieneksi, oli järjestel-
män valinta helppo päätös. Pienellä lisähinnalla saa paitsi helpon 
asennettavuuden, myös täydellisen muokattavuuden. Uusien lait-
teiden käyttöönotto ja muutosten tekeminen on väyläpohjaisessa 
ratkaisussa helppoa. Jos esimerkiksi WC:n valaistus tuntuu liian 
kirkkaalta tai olohuoneen ikkunavalaisimet halutaan syttymään au-
tomaattisesti pimeän tullen, onnistuvat muutokset asukkaalta hel-
posti esimerkiksi tabletilla.

188-neliöinen arvoasunto Helsingin Ullanlinnassa oli ennen sanee-
rausta 1950-luvun asussa. Täydellisessä peruskorjauksessa asunnon 
koko tekniikka pantiin uusiksi. 

”Jokainen valokytkin ja pistorasia on mietitty asukkaan tarpei-
den mukaisesti uudelleen”, kertoo sähkösuunnittelija Roope Mar-
tikainen. 

kännykässä
Kodin sähköjärjestelmä 

kännykässä

Tekniikka

Asunnon kaikissa painikkeissa on sama toimintalogiik-
ka. Lyhyt painallus laittaa valot päälle tai pois, pitkä 
pai nallus säätää himmennystä. Eteisessä ja keittiössä 
kaikki valot on ohjelmoitu sammumaan yhdellä 
alas-painalluksella.

Automaatiojärjestelmän äly on piilotettu ryhmäkes-
kukseen. Perinteisellä tekniikalla toteutettuna asunnon 
monimutkaisen sähköjärjestelmän kaapelointi olisi ol-
lut raskas ja hankala toteuttaa. Free@home-järjestelmä 
nopeutti ja helpotti asennuksia.

Arvoasunto tuotiin 1950-luvulta tähän päivään
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Toimivia ja nopeita laajakaistayhteyksiä arvostetaan. Yhä useampi 
tekee etätöitä, siirtää suuria tiedostoja tai katsoo liikkuvaa kuvaa 
internetistä.  Hyvin toimivat yhteydet lisäävät asumismukavuut-

ta ja nostavat kiinteistön sekä asuntojen arvoa ja kiinnostavuutta. Useat 
uudet palvelut vaativat nykyistä suurempia tiedonsiirron nopeuksia, 
joihin perinteiset kuparikaapelit eivät enää riitä. Elisa Valokuitu mah-
dollistaa taloyhtiölle nopeita ja luotettavia laajakaista- ja TV-palveluita.

Elisan Saunalahti Taloyhtiölaajakaista  
– vaihda edullinen netti koko taloon
Taloyhtiölaajakaista on koko taloyhtiön yhteinen ratkaisu, jossa talon 
kaikkiin huoneistoihin tuodaan nopeat laajakaistayhteydet kerralla 
talon nykyisen puhelin- tai yleiskaapelointisisäverkon kautta. Tämä 
on edullisin ja helpoin tapa hankkia nettiyhteys.
• Asukkaat saavat nettiyhteyden vaivattomasti perusnopeudella 2M 

tai 10M. 
• Asuntokohtaiset lisänopeudet jopa 1000/100M asti ja suosittu Eli-

sa Viihde edullisella lisämaksulla.
• Taloyhtiölaajakaista on yksittäin ostettavia nettiliittymiä edulli-

sempi alentaen asumiskuluja.
• Asukkaat maksavat palvelun kätevästi osana yhtiövastiketta tai 

vuokraa.
• Keskitetty kokonaisratkaisu on taloyhtiölle ja isännöitsijälle hel-

pompi.

Teksti: Minna Saha  kuvat: Elisa Oyj

Elisa Valokuitu – ota nykyaikaiset 

laajakaista- ja TV-palvelut 
hyötykäyttöön saneerauksen yhteydessä

Elisa toimittaa talon tekniseen tilaan valokuidun, josta taloyhtiön ja asukkaiden valinnan 
mukaan on saatavana nopeita ja laadukkaita laajakaista-, viihde- ja kaapeli-TV-palveluita.  
Elisa Valokuitu parantaa palveluiden laatua, nostaa kiinteistön ja asunnon arvoa sekä  
parantaa asumismukavuutta. Keskittämällä palvelut Elisalle taloyhtiö ja asukkaat saavat 
etuja myös muista tuotteista ja palveluista.

• Taloyhtiölaajakaista nostaa kiinteistön arvoa niin vuokra- kuin 
omistuskohteissa.

Elisa Kaapeli-TV – valitse Suomen laajin HD-kanavatarjonta
Elisa Kaapeli-TV tarjoaa laajan valikoiman kanavia, myös huipputark-
koina HD-versioina ilman taloyhtiön omia harava-antenneita. Elisa 
Kaapeli-TV tarjoaa jopa 30 ilmaista TV-kanavaa ja runsaasti radioka-
navia. Tilaamalla edullisen Elisa Kanavakortin, saat 14 kanavaa lisää. 
Elisa Kanavakortti mahdollistaa lisäksi kanavapakettien tilaamisen, 
jolloin katsottavana on halutessasi lähes 200 kanavaa.

Elisa Kaapeli-TV -palvelu on saatavana joko Elisa Valokuidusta tai 
Elisa Kaapeli-TV-verkosta.

Taloyhtiössä ollaan tekemässä sisäverkkoremonttia.  
Miksi linjasaneerausta tarvitaan?
Asuinkiinteistön tietoliikenneverkko on osa kiinteistön perusvarus-
tusta. Palveluiden nopea kehitys lisää tarvetta ajanmukaisille sisä-
verkoille, jotka mahdollistavat nopeat laajakaistayhteydet ja häiriöt-
tömät televisiopalvelut. Nykyaikainen ethernet-tietoliikenneverkko 
nostaa myös asunnon arvoa. Vanhoissa kiinteistöissä on vielä paljon 
perinteisiä puhelin sisäjohtoverkkoja, jotka ovat nykyisten ja tulevien 
viestintäpalvelujen kannalta riittämättömiä. Siksi ne tulee uudistaa 
ennemmin tai myöhemmin.

Lisätietoja:
www.elisa.fi/kiinteistoille

Tekniikka
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Hiljainen lattia parantaa viihtyisyyttä
Hiljainen ympäristö vaikuttaa asumisen ja oleskelun viihtyvyyteen, 
kuten myös työskentelyyn työpaikoilla. Huonetiloissa sekä käytävillä 
liikuttaessa syntyy aina askelääniä, jotka välittyvät pohjarakenteen 
kautta viereisiin tiloihin. Tämän muihin tiloihin kantautuvan run-
koäänen voimakkuus riippuu oleellisesti lattian pintamateriaalista 
sekä alustasta.

Usein myös huonetilojen kovat seinä- ja kattopinnat korostavat 
lattiasta kantautuvaa ääntä ja saattavat aiheuuttaa häiriötä muuten 
hiljaisessa tilassa. Melua vaimentavalla lattialla parannetaan tilan 
akustiikkaa, jolloin tilasta tulee rauhallinen ja miellyttävä käyttä-
jilleen.

Huomioi lattian suunnittelussa äänet
Yleisten rakentamismääräysten mukaisesti rakennuksen tilat tulisi 
suunnitella ja toteuttaa siten, että melu, jolle lähellä olevat altistu-
vat, pysyy riittävän alhaisena. Tällä taataan asukkaille mahdollisuus 
nukkua, levätä ja työskennellä hyvissä olosuhteissa.
Asuinrakennuksissa noudatettavat akustiset vaatimukset
Suurimmat sallitut askeläänitasoluvut dB arvot ovat:
– Asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuin-

huoneeseen, yleensä 53 dB.
– Uloskäytävästä asuinhuoneeseen 63 dB.

Hyödynnä lattiaremontissa  
uutta dB Stop -askeläänivaimennusjärjestelmää
Uusi Kiilto dB Stop on askeläänivaimennusjärjestelmä, jota käytetään 
lattialaatoituksen tai alustaan liimattavan lautaparketin alla kuivis-
sa sisätiloissa. Järjestelmä vaimentaa lattiarakenteista kulkeutuvaa 
häiritsevää kopinaa sekä häly- ja kaikuääniä. Se on suunniteltu ensi-
sijaisesti saneerauskohteisiin, jossa esimerkiksi vanhan muovimaton 
tilalle halutaan asentaa keraaminen laatta.

VTT:n testausten mukaan järjestelmä alentaa askeläänitasoa ke-
raamisella laatalla 13 desibeliä (Testausseloste VTT-S-00882-14) ja 
lautaparketilla 14 desibeliä (Testausseloste VTT-S-00883-14).

Kiilto dB Stop -järjestelmä sisältää 500 x 500 mm kokoisia arkkeja, 
jotka liimataan alustaan Kiilto M 1000 ECO -mattoliimalla. Lattian 
kokonaisrakenne nousee vain 3 millimetriä eli arkin paksuuden ver-
ran. Tuote on erittäin kevyt, ja sen asennus on helppoa ja vaivaton-
ta. Tuote on M1 -sisäilmaluokiteltu.

Näin toteutetaan askeläänieristetyn lattian asennus:
• Poista vanha päällyste ja tasoita lattia tarvittaessa esim. TopPlan 

DF tai Easyrapid DF -tasoitteella.
• Leikkaa dB Stop -arkista n. 50 mm leveitä kaistaleita.
• Ja kiinnitä ne Kiilto M1000 ECO -liimalla seinien vierustoille ja 

muihin mahdollisiin rajapintoihin, esim. pilarit.
• Kiinnitä dB Stop -arkit M1000 ECO -liimalla käyttäen ns. tiiliku-

violimitystä, liimamäärä n. 200 g/m2.
• Odota n. 15–30 min ennen ladontaa. Liima ei saa kuivua tarramai-

seksi.

Kiilto dB Stop -askeläänivaimennusjärjestelmä
Kiilto dB Stop on korkki-kumiseoksesta valmistettu 3 mm:n paksui-
nen askelääntä vaimentava 500 x 500 mm:n laattoina alustaansa lii-
mattava alusmateriaali. Se on tarkoitettu asennettavaksi tukevalle 
alustalle, pinnoitteeksi soveltuu keraaminen laatta tai lautaparketti. 
Tuote voidaan asentaa asuintiloihin sekä julkisiin tiloihin (hotellit, 
koulut, toimistot jne.) kuivissa sisätiloissa. Tuote ei sovellu teollisuus-
tiloihin eikä muihin kovan rasituksen alaisiin tiloihin.

Aluslattian tulee olla riittävän tasainen, tukeva ja luja sekä puhdas 
pölystä ym. epäpuhtauksista. Alustan materiaali voi olla esim. betoni 
tai rakennuslevy. Karkeat ja epätasaiset lattiat tasoitetaan tarkoituk-
seen soveltuvalla Kiilto lattiatasoitteella. Pinnan tulee olla kuiva ja 
betonirakenteen suhteellisen kosteuden alle 85 % RH.

Äänieristetyn lattian pintamateriaaliksi soveltuu myös lauta-
parketti alustaan liimattuna. Liimaus tehdään elastisella Kiilto Flex 
Parkettiliimalla.

Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: Kiilto

Asumismukavuutta 

askeläänivaimennuksella

Huoneisto

Lisätietoa
Kiillon tuoteneuvonta puh. 0207 710 200, 
kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com
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: Haluaisin kuvan ryijyn toisessa kuvassa olevan makuuhuo-
neen seinälle. 

Ryijyssä on vihreä kasvin alku ja ryijyn nimi on Kevään ensimmäinen. 
Olen itse sen tehnyt ja Johanna Laitinen on sen suunnitellut. Mitä 
mieltä olet sopivuudesta? Siinä on samoja vihreän ja sinisen sävyjä 
kuin verhoissa ja muissa tekstiileissä, mutta myös valkoista ja har-
maata. Pitäisikö verhot poistaa tai vaihtaa toisen värisiksi, jos laitan 
ryijyn? Vai mitä ehdottaisit? Ikkunaseinää vastapäätä olevalla seinällä 
on komerot, joiden ovien aukeaminen pakotti asettamaan yöpöydät 
ja sängyn enemmän ikkunaseinän puolelle. Onko tapana laittaa ryijy 
tai taulu keskelle seinää vai keskelle sänkyä?

: Minusta tuo ryijy näyttää ainakin kuvien perusteella sopivan 
huoneeseen todella hyvin. Laittaisin ryijyn ehdottomasti kes-

kitetysti sänkyyn nähden, en siis keskelle seinää. Nykyiset verhot 
näyttävät varmasti hyvältä ryijyn kanssa, sillä ryijyssä on hieman 
samaa fiilistä kuin verhojen kukissa. En siis näe syytä vaihtaa ver-
hoja ainakaan ryijyn takia. Lisäisin ehkä pitkulaisen vaalean tyynyn 
sängylle sinisten tyynyjen kaveriksi. 

: Lattiat keskenään sopiviksi
Muutimme kerrostalokolmioon, lattiamateriaalina on olohuo-

neessa ja eteisessä mosaiikkiparketti, mutta keittiössä ja kahdessa 
makuuhuoneessa on jokaisessa erilainen muovimatto. Mikä olisi 
kaunein ja sopivin lattiamateriaali näihin huoneisiin, jotta ne sopi-
sivat parketin kanssa.

: Nyt oikeastaan ensimmäisenä pitäisi miettiä halutaanko rin-
nalle aito materiaali vai mennäänkö laminaatilla. Tällaisessa 

tilanteessa muiden huoneiden materiaali ei missään nimessä olisi 
puukuviollista, sillä minusta parketti ja puukuosinen laminaatti tai 
vinyyli rinnakkain näyttävät hoopolta, vaikka tilat olisivatkin erotel-
tuna ovella. Jos yksivärisyys on ok, niin silloin voisi ajatella linoleu-
mia, jota löytyy ihanissa väreissä, myös rauhallisissa maanläheisis-
sä sävyissä. Yksi vaihtoehto on korkki tai vinyylikorkki (ilman sitä 
puukuosia). Laminaateista löytyy myös eläväpintaisia laattoja, joista 
tulee yhtenäinen lattia ilman ”feikkisaumoja”. Kauneinta materiaa-
lia kun ajatellaan, niin aidoilla materiaaleilla menisin eli unohtaisin 
laminaatin täysin.

: Kuivan tilan lattialaatoitus
Kysymyksessä on vuoden 1971 kerrostalo. Haluaisin uusia keitti-

ön ja eteisen lattian. Lattiassa lienee alkuperäinen vinyylilaattapinta, 
ehjä, mutta ruma n. 30*30 ruutukuvio. Haluaisin asentaa päälle klink-
kerin tai keraamisen laattapinnan. Voiko tuon vinyylipinnan päälle 
asentaa suoraan laatat saneerauslaastilla? Kyseessä on siis kuiva tila 
ja tasainen pinta. Miten tuo olisi tehtävä? Kiinnittyykö laasti vinyy-
lipintaan? Onko jokin primery tarpeen? Vanhan pinnan poisto on 
työlästä. Kuinka tuo vanha pinta mahtaa olla kiinni? Katsoin sopi-
van klinkkeritarjouserän noin 10 € neliö, joten kokonaiskustannus 
ei olisi juuri laminaattilaattajäljitelmää kalliimpi. Saisi pitkäikäisen 
näyttävän lattian.

: Koska tuo nykyinen lattiapinta on ehjä, niin vaihtoehtona oli-
si myös pinnoittaa tuo lattia uudelleen, jolloin värisävyn voisi 

vaihtaa ja vaikka kuvioida lattian, jos se tuntuu omalta. Dr Schutz on 
esimerkiksi sellainen, johon kannattaa tässä kohtaa tutustua, löytyy 
valtuutettuja asentajia ympäri Suomen. Uudelleen pinnoittaminen 
on laattalattiaan, kuin myös laminaattiin, verrattuna lämpimämpi 
vaihtoehto ja jalkatuntuma on huomattavasti mukavampi.

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

Kysy sisustamisesta

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

Jätä sisustusaiheinen kysymys 
osoitteessa www.omataloyhtio.fi/
vastauspalvelu
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Uusi Uponor Metallic Pipe PLUS
• Jäykempi putki – helpottaa käsittelyä ja asennusta työmaalla
• Helposti poistettava suojakalvo – nopeuttaa asennusta
• Soveltuu kaikille vesilaaduille
• Samat DR- ja PPSU-liittimet kuin valkoisillekin putkille
• Alusta loppuun samalla putkella ja järjestelmällä
• Turvallinen ja pitkäikäinen
Valitse turvallinen, pitkäikäinen käyttövesijärjestelmä ja krominvä-
rinen Metallic Pipe PLUS -komposiittiputki!

Lisäinfoa
www.uponor.fi

Ovella Systems Oy:n nerokkaat säilytystelineet polkupyörille 
ja muille välineille on suunniteltu asennettaviksi myös asun-
toon. Ovella Fillarikoukku FK-1 , Junior v-3 -telineillä polku-

pyörää säilytetään pystyssä esim nurkassa ja Megakonsoli PST-2:ssa 
(2 kpl) säilytys vaakatasossa. SkiRack STM-5 ja MultiRack MT-6 ovat 
suksia, luistimia ja rullalautoja ym. varten.

Asunnoissa säilytystiloja ovat mm. eteinen, vaatehuone ja parve-
ke.  Pienissä asunnoissa myös olohuone, jolloin telineet ovat osana 
sisustusta. Asukas voi itse asentaa telineet helposti asennusohjeiden 
ja -kiinnikkeiden avulla.

Telineitä myyvät:
Hyvin varustetut rautakaupat 
sekä internetistä www.ovella.eu 
ja www.rakentaja.fi

Pyörien ja suksien säilyttäminen asunnoissa?

Uponor Metallic Pipe PLUS -putkessa yhdistyvät komposiitti-
putken edut sekä kiiltävä alumiinipinta. Uudistettu Metallic 
Pipe Plus on jäykempi kuin aiempi putki ja siten entistäkin 

parempi pinta-asennuksiin. Myös suojakalvon poistaminen onnistuu 
uudesta putkesta helposti. Muutoksen yhteydessä Uponor-numero 
putkille muuttuu. LVI-numero pysyy ennallaan.

Boschin uusimmassa Compress 7000 
LWM lämpöpumppumallissa kier-
roslukuohjattu kompressori säätää 

tehoaan portaattomasti välillä 3–12 kW. 
Tämän vuoksi se toimii optimaalisesti 
Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Se 
on hyvä ratkaisu myös taloudellisuuden 
kannalta, sillä pumppu ei koskaan käy 
suuremmalla teholla kuin on tarpeen. Jat-
kuva käynti ilman tarpeettomia pysäytyk-
siä tarkoittaa tasaisen hiljaista ääntä, pie-
nempää kulutusta ja pidempää käyttöikää.

Bosch Compress 7000 LWM mallissa 
on myös sisäänrakennettu käyttövesiva-
raaja ja käyttövesilogiikka. Älykäs ohjaus 
havaitsee esimerkiksi tiskaamisen tai kyl-
pyammeen täytön ja sovittaa käyttöveden 
tuotannon käytön mukaan. Uusi, Bosch-
in kehittämä RST-kierukkasäiliö tuottaa 
säästötilassa poikkeuksellisen runsaasti 
lämmintä käyttövettä (285 l/40 °C/12 l/
min). Lämpöpumpun kruunaavat SCOP 
5,6 ja A+++-merkintä.

Lisätietoa:
www.bosch-climate.fi

Fiksu valinta sekä uusiin asennuksiin  
että vanhan laitteen tilalle

Kosteusvahti on anturin ja hälyttimen yhdistelmä, joka ilmaisee 
kosteuden ennen kuin vesivahinkoa pääsee syntymään. Kos-
teusvahdin anturi on erittäin herkkä havaitsemaan kosteutta, 

joten sen avulla voidaan estää sekä äkillisten vuotojen aiheuttamat 
että pikkuhiljaa syntyvät kosteusvauriot. Kosteusvahdin hälytys voi 
myös sulkea päävesijohdon magneettiventtiilin automaattisesti – 
näin voidaan katkaista veden tulo hälytystilanteessa.

Kosteusvahdin havaitsema tieto voidaan myös välittää sekä 
KNX-taloautomaatio- että ABB-free@home-kodinohjausjärjestelmän 
kautta mobiililaitteille.

Useat vakuutusyhtiöt huomioivat kosteusvahdin ja antavat joko 
alennusta vakuutusmaksusta tai omavastuuosuudesta vahingon sat-
tuessa. Kysy lisää vakuutusyhtiöstäsi!

Lue lisää ABB:n kosteusvahdista:
new.abb.com/low-voltage/fi/tuotteet/asennustuotteet/merkinan-
totuotteet/kosteusvahti

Kosteusvahti estää vesivahingon

P Uponor Metallic Pipe PLUS –  
uusi jäykempi putki

Kosteusvahti voidaan asentaa esimerkiksi 
keittiön välitilaan tai täysin piiloon.

LVI- Uponor-nro Uponor-nro Tuote
numero uusi vanha
1720113 1088400 1063238 Uponor Metallic PLUS S 16 x 2,0 3 m
1720114 1088401 1063239 Uponor Metallic PLUS S 20 x 2,25 3 m



innalle pulpahtaneita

632017   Omataloyhtiö.fi

Lämpöpilotti-palvelu on testausvaiheessa oleva uusi palvelu, joka 
mahdollistaa kaukolämmön hyödyntämisen taloyhtiössä par-
haalla mahdollisella tavalla.

Jos taloyhtiösi haluaisi päästä kehittämään kaukolämpöä yhdes-
sä Fortumin kanssa, voit ilmoittaa kiinnostuksesta: Kehityspäällik-
kö Timo Aaltonen, puh. 050-454 3475, timo.aaltonen@fortum.com 
tai www.fortum.fi/lampopilotti

Lue artikkeli sivulta 64

Haluaako taloyhtiösi mukaan  
Lämpöpilotti-hankkeeseen?

Vuonna 2017 Suomesta tulee tiettävästi maailman ensimmäi-
nen maa, joka virallisesti liputtaa luontonsa kunniaksi. Sisä-
ministeriö on antanut liputusmääräyksen Suomen luonnon 

päivälle eli elokuun viimeiselle lauantaille 26.8.2017. Luonnon kun-
niaksi liputtaminen huipentaa Suomi 100 -vuoden kunniaksi järjes-
tetyt Luonnon päivät, joihin liittyy satoja järjestettyjä ja omaehtoi-
sia luontotapahtumia. 

Suomi liputtaa ja juhlii luonnon kunniaksi
Suomen luonnon päivää on perinteisesti vietetty elokuun viimei-
senä lauantaina, jolloin juhlitaan luonnon keskeistä roolia suoma-
laisten elämässä. Suomen luonnon päivän suojelijana toimii rouva 
Jenni Haukio.

”Tekemämme kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä suomalai-
sesta haluaa juhlistaa Suomen luontoa itsenäisyyden satavuotisjuh-
lavuonna. Se on siis mitä parhain aihe uudelle liputuspäivälle”, sanoo 
Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen.

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
Metsähallituksen luontopalvelut ja Biologian ja maantieteen opetta-
jien liitto tekivät ehdotuksen sisäministeriölle siitä, että Suomi liput-
taisi luonnolleen Suomen luonnon päivänä 2017 satavuotiaan Suo-
men kunniaksi. Lopullisena tavoitteena on saada Suomen luonnon 
päivästä eli elokuun viimeisestä lauantaista vakiintunut liputuspäivä.

Suomi 100 -vuonna liput liehuvat Suomen luonnon päivänä 26.8.2017

Luonnon päivät juhlii luontoa koko vuoden
Luonnon päivien tavoitteena on saada kaikki suomalaiset yhdessä 
luontoon neljänä Luonnon päivänä, joiden aikana juhlitaan suoma-
laisten luontosuhdetta ja sen jatkuvuutta: 4. helmikuuta Sukelletaan 
talveen, 20. toukokuuta Villiinnytään keväästä, 17. kesäkuuta Rakas-
tutaan kesäyöhön, 26. elokuuta Juhlitaan Suomen luontoa. 

Luonnon päivien aikana on myös mahdollisuus osallistua toi-
mintaan järjestämällä oma tapahtumansa. Juhlimme yhdessä sitä, 
miten luonto näkyy suomalaisen leikin, liikunnan, elämysten ja vir-
kistymisen paikkana, sekä kulttuurimme innoittajana ja makuelä-
mysten tarjoajana.

Suomi 100 -vuonna Suomen luonnon päivän juhlinta saa perin-
teisten tapahtumien lisäksi uusia erityispiirteitä: Kansallispuistois-
sa kajahtavat kuorokonsertit elokuun viimeisenä lauantaina. Lisäk-
si moniin kaupunkeihin levittäytyvä Illallinen taivaan alla -ilmiö le-
viää luontoon: Taivaan alla luonnossa nautitaan erilaisia piknikejä 
sekä illallisia. 

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, Metsähallituksen luontopalvelut
Viestintäpäällikkö Matti Nieminen, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, Suomen ym-
päristökeskus

Ruukki Viktoria™ -kate-
ruuvin matala ja tasainen 
muotoilu sallii lian, lehtien 
ja roskien huuhtoutumi-
sen veden mukana alas 
katolta.

Muistathan, että aurinkosähköjärjestelmän asennuttaminen 
on osaamista edellyttävää työtä. Siksi työ pitää teettää oi-
keudet omaavalla urakoitsijalla. Ja varmistaa, että asennus-

tarvikkeet ja laitteet ovat Suomen olosuhteisiin soveltuvia ja sähkö-
turvallisuusmääräykset täyttäviä.
 
Luotettavat tekijät neuvontaan ja asennukseen:
www.löydäsähkömies.fi

Auringosta virtaa!

Tyylikäs uutuus vaativaan käyttöön –  
Ruukki Viktoria™ -kateruuvi

Ruukin uusi matalakantainen kateruuvi on tarkoitettu teräs-
ohutlevyjen kiinnitykseen sekä puu- että metallialustoihin. 
Ruuvin ainutlaatuinen muotoilu ja toiminnallisuus takaavat 

kauniin lopputuloksen ja miellyttävän asennuskokemuksen.
Ruukki Viktoria™ -kateruuvi on suojattu koko ruuvin mitalta 

kannasta porakärkeen. Tämän lisäksi ruuvin kanta, aluslevy ja ruu-
vin rungon yläosa on jauhemaalattu Qualicoat-luokitellulla maalilla. 
Kokonaisratkaisu on kattavasti testattu ja todettu hyvin soveltuvaksi 
C3-ilmastorasitusluokkaan EN ISO 12944-2 mukaisesti.

Ruukki Viktoria™ -kateruuvin kohdalla vaatimaton ulkonäkö kau-
nistaa. Verrattuna tavalliseen kuusikulmaiseen kateruuviin Ruukki 
Viktoria™ on huomaamaton ja hillitty.

Toisin kuin tavalliset kateruuvit, Ruukki Viktoria™ on vesitiivis 
myös silloin kun asennuskulma ei ole täydellinen! Ruuvin ja alusle-
vyn ainutlaatuinen muotoilu ja toiminnallisuus sallivat pienet kiin-
nityskulman vaihtelut ilman, että ruuvi menettäisi suorituskykyään 
vesitiiveyden osalta.

Lisätietoa:
www.ruukki.fi



64 Omataloyhtiö.fi   2017

Teksti: Tapio Näslund   Kuva: Fortum

Lue lisää
www.fortum.fi/lampopilotti

Lämpöpilotti on vielä työnimellä ja testausvaiheessa oleva uusi 
palvelu, joka mahdollistaa kaukolämmön hyödyntämisen talo-
yhtiössä parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelu sopii olemassa 

oleviin taloyhtiöihin ja erityisesti niihin, joissa asuntojen sisäläm-
pötilat vaihtelevat reilusti. Palvelun myötä asuntojen sisälämpötila-
vaihtelua saadaan pienennettyä ja asumismukavuutta parannettua. 
Lämmönjakolaitteiden uusinnan yhteydessä taloyhtiön lämmön 
tasapainotus voidaan tehdä oikeisiin, aitoihin mittaustuloksiin pe-
rustuen. Nämä säästävät tasapainotukseen liittyviä kustannuksia.

Asukkaille asumismukavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
Taloyhtiössä sovitaan yhteinen tavoite sisälämpötilalle. Jokaisen 
huoneiston lämpötilaa ja ilmankosteutta mitataan seinään kiinni-
tettävän mittarin avulla. Asukkaat voivat helposti antaa palautet-
ta puhelimen tai tietokoneen avulla asuntonsa sisälämpötilasta, il-
mankosteudesta ja muista asumiseen liittyvistä asioista. Taloyhtiön 
hallitus saa asukkailta kootusti tietoa asumisen epäkohdista. Isän-
nöitsijä ja huoltoyhtiö ovat osa palveluketjua ja tietoisia taloyhtiön 
haasteista. Tekninen huolto voidaan tietoihin perustuen toteuttaa 
ennakoivasti huoltokustannuksia säästäen.

Lämpöpilotti-palvelu mittaa jatkuvasti asuntojen olosuhteita ja 
ilmoittaa poikkeamista sekä ehdottaa poikkeamien perusteella kor-
jauksia. Palvelu takaa tasaisemmat olosuhteet asuntoihin sisäläm-
pötilaan, sääennusteeseen ja koneälyn hyödyntämiseen perustuvan 
lämmityksensäädön avulla. Järjestelmä mahdollistaa järkevän kau-
kolämmön käytön taloyhtiöissä, joka saattaa olla 5–15 % vähemmän 
kuin aiemmin. Tämä tarkoittaa suoraan säästöjä taloyhtiölle.

Lämpöpilotti maksaa itsensä takaisin
Alkuinvestointi ja kuukausittaisen palvelumaksun suuruus riippuvat 
taloyhtiön asuntojen määrästä. Säästöjä syntyy jatkossa useilla eri 

tavoilla. Esimerkiksi 40 asunnon kerrostaloyhtiössä kustannus on 
noin viisi euroa kuukaudessa asuntoa kohden. Takaisinmaksuaika 
riippuu pitkälti lähtöhetken tilanteesta taloyhtiössä.

Kysyntäjoustolla ekologisuutta
Lämpöpilotissa Fortumin kaukolämpöalueilla taloyhtiöiden lämpö 
on 100 % uusiutuvilla tuotettua, Fortum Ekolämpöä. Kaukolämmön 
kysyntäjousto antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hyödyntää lämpöä 
silloin, kun kaukolämmön tuotanto on ekologisimmillaan.

Haluaako taloyhtiösi mukaan Lämpöpilotti-hankkeeseen?
Jos taloyhtiösi haluaisi päästä kehittämään kaukolämpöä yhdessä For-
tumin kanssa, voit ilmoittaa kiinnostuksesta: kehityspäällikkö Timo 
Aaltonen, puh. 050 454 3475, timo.aaltonen@fortum.com tai www.
fortum.fi/lampopilotti

Lämpöpilotti-palvelu kehittää 
kaukolämpöä asukasystävällisemmäksi

Kaukolämpö on tiedetty helpoksi ja edulliseksi lämmitysvaihtoehdoksi jo 
pitkään. Kaukolämmön piirissä olevien rakennusten määrä onkin kasvanut 
jatkuvasti. Äkkiseltään tuleekin mieleen, että kaukolämpö on hyvä sellaise-
naan ja miten sitä muka voisi kehittää? Fortum ei kuitenkaan jätä kaukoläm-
pöä rauhaan, vaan on päättänyt kehittää sitä entistä paremmaksi.

   Kiinnostaisiko tämä sinun taloyhtiötäsi?
Palvelua on viime syksynä testattu vuokrataloyhtiöissä, ja nyt et-
sitään mukaan kymmentä kaukolämmitettyä taloyhtiötä, joissa 
on omistusasuntoja. Taloyhtiön ei tarvitse olla Fortumin kauko-
lämpöasiakas. Lämpöpilotti-palvelun edut:
• taloyhtiön tavoitelämpötilat jokaisen asukkaan tiedossa
• helppo tapa ilmoittaa asunnon sisäilmamuutoksista
• asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuus
• järkevä lämmön käyttö ja säästö
• 100 % uusiutuvilla tuotettu Ekolämpö

Tekniikka



652017   Omataloyhtiö.fi

www.löydäsähkömies.fi

Parannat energiatehokkuutta ja  
energiaomavaraisuutta. Ja saat  
sähkön mukavuutta sinnekin,  
minne sähköverkko ei vielä yllä.

Aurinkosähköjärjestelmä on 
vaivaton asentaa niin uudis-
rakennuksiin kuin vanhoihinkin 
pien- ja kerrostaloihin.

Käytä aurinkopaneelien asennuttamiseen oikeudet 
omaavia sähköalan ammattilaisia, joiden yhteystie-
dot saat valtakunnallisesta www.löydäsähkömies.fi 
hakupalvelusta.

Asennuta  
aurinkopaneeleja  

ja hyödynnä  
taivaalta  
lankeava  

valo!

energian
Ryhdy
tuottajaksi! 
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Tilaa tuote-esitteitä veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Yhteystiedot
Nimi

_________________________________________________________________

Katuosoite

_________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

_________________________________________________________________

Sähköposti

_________________________________________________________________

Puhelin

_________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

_________________________________________________________________

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

 Kyllä, haluan myös ilmaisen Omataloyhtiö.fi-verkkolehden.

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

Kiinnostuitko? 

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

Tilaa osoitteesta www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

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

HYÖTYKÄYTTÖÖN.

elisa.fi/kiinteistoille

Elisa Valokuitu on tätä päivää: useat uudet palvelut 
vaativat nykyistä suurempia tiedonsiirron nopeuk-
sia, joihin perinteiset laajakaistat eivät enää riitä.

Elisa Valokuitu mahdollistaa taloyhtiöille nopeita 
ja luotettavia laajakaista- ja TV-palveluita, nostaa 
kiinteistön ja asunnon arvoa sekä parantaa asumis-
mukavuutta. Keskittämällä palvelut Elisalle asukkaat 
saavat etuja myös muista tuotteista ja palveluista.

Ota yhteyttä, kun laajakaistayhteyksien päivittä-
minen nykyaikaan on ajankohtaista. Kartoitamme 
taloyhtiönne tarpeet ja teemme tarjouksen valokui-
dun rakentamisesta.

Soita puh. 010  802  335 tai täytä yhteydenotto-
lomake osoitteessa 

elisa.fi/kiinteistoille
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Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

KATTOREMONTIN TÄRKEIN VALINTA? 

Mikä tekee pienestä kateruuvista katon tärkeimmän valinnan?

Suurin osa kattoremonteista tehdään uusimalla kattopelti. Liki kaikki kattoremonttiyritykset käyttävät kattopeltiä, 
jossa on Suomessa kehitetty kolmikerrospinnoite. Sen säänkesto tunnetaan ja sille saa pitkän ruostumattomuus-
takuun. Selvä valinta tähän asti.

Mutta pelti on vasta osa kattoa. Toinen puoli on sen kiinnitys. Tärkeimmäksi valinnaksi nouseekin nyt kateruuvi, 
jolla katto kiinnitetään, sillä tarjolla on myös kelvottomia vaihtoehtoja. Markkinoilla on vain yksi kateruuvi, joka 
täyttää kateruuvin vaatimukset ja on hyväksytty ulkokäyttöön Suomen C3 ilmastorasitusluokassa. Muut kateruuvit 
ovat yksikerrosmaalattuja, eikä niiden kestävyys ole riittävä. Liian nopeasti ruostuvat ruuvit aiheuttavat ylimääräisiä 
kuluja kiinteistön omistajalle ja lyhentävät katolle suunnitellun elinkaaren. Halparuuvien kehnoissa tiivisteissä on 
kattovuodon riski. Sopimattomien ruuvien käyttäminen kattopeltien asennuksessa on myös rakennusmääräysten 
vastaista. Markkinoilla olevien kateruuvien kestävyyseroista kertoo hyvin alla oleva Hamk:n tekemä korroosiotesti:
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Hamk:n tekemällä 1000 tunnin rasitustestillä testattiin kateruuvien pitkäaikaiskestoa asennettuna kattopeltiin. Pellin 
Pural -pinnoitteen korroosiokäyttäytymisestä päätellen 1000 tuntia vastasi yli 20 vuoden käyttöä Suomen ilmas-
tossa. Suurin osa kateruuveista alkoi ruostua kannastaan jo ensimmäisen 187 tunnin jälkeen. 425 tunnin testauksen 
jälkeen osa kateruuveista oli jo täysin pilalla. 618 tunnin testauksen jälkeen kaikki paitsi KINGI® kateruuvit olivat 
ruosteessa eikä niiden testausta voitu jatkaa. KINGI® kateruuvit kestivät 1 000 tunnin testin erinomaisesti.

618 1000

RUOSTUMINEN ALKANUT

RUOSTUNUT PILALLE

EI RUOSTETTA

KINGI®

IKH

Ruukki (Red Horse)

Essve

Berner

Kranit

Würth 1

Würth 2

Prof C3 (K-Rauta)

425 187 572
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TESTIN KESTO TUNTEINA 
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KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

 Ilveskaari 12, 01900 Nurmijärvi

 0400 154 888

 kingi@kingi.fi

 www.kingi.fi

Pyydä kattoremonttitarjous suoraan niiltä 
vastuullisilta yrityksiltä, jotka käyttävät vain 
KINGI® kateruuveja. Valtuutetut yritykset 
tunnistat oheisesta sinetistä ja löydät koti-
sivuiltamme kingi.fi/myynti.

KINGI® kateruuvi on 

•  ainoa kolmikerrospinnoitettu kateruuvi.

•  ainoa määräysten mukainen kateruuvi  
 kolmikerrospinnoitetulle kattopellille. 

•  ainoa ilmastorasitusluokkaan C3 hyväk- 
 sytty maalattu hiiliteräsruuvi.

•  ainoa kateruuvi, joka kestää ruostumat-
 ta yhtä pitkään kuin parhaat kattopellit.

•  ainoa rasitustestin läpäissyt ja kestävyy-
 tensä todistanut kateruuvi.

•  ainoa kateruuvi, jolle saat takuut: 20 v.  
 ruostumattomuudelle, 30 v. vuotamat-
 tomuudelle, 50 v. poikkiruostumatto-
 muudelle.

Lähes kaikilla peltikatoilla, profiilista riippumatta, tarvitaan kateruuveja peltien ja listojen kiinnittämiseen. Valit-
semalla KINGI® kateruuvin saat määräysten mukaisen ja pitkäikäisen katon ja myös kateruuveille takuun. Kun 
katolla näkyy kruunukantoja asennuksen jälkeen, sujuu lopputarkastuskin vailla ikäviä kysymyksiä.

Tärkein valinta on helppo: Kingi         vs ruostumis- ja vuotoriski


