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Isännöitsijä vai ISÄNNÖITSIJÄ?

I

sännöintialalla työskentelee noin 5 000 ammattilaista; isännöitsijöitä, kirjanpitäjiä, kiinteistösihteereitä, teknisiä isännöitsijöitä
yms. Koska isännöitsijäksi voi ryhtyä kuka tahansa täysi-ikäinen,
joka ei ole konkurssissa tai vajaavaltainen, on moni isännöitsijä vailla alaan liittyvää koulutusta. Tämä saattaa olla osasyynä siihen, että
isännöitsijöille tulee uusi pätevyysjärjestelmä. Isännöintiyrityksiä
on auktorisoitu kohta 30 vuotta. Nyt isännöitsijän henkilökohtaisen pätevyyden osoittaminen alkaa Isännöinnin Auktorisointi ISA
ry:n toimesta. Tällaisella pätevöityneellä isännöitsijällä on oltava
koulutusta, työkokemusta sekä näyttöjä. Pätevän isännöitsijän tuntee jatkossa nimikkeestä Auktorisoitu isännöitsijä – vai tunteeko?
Varmistaako auktorisointi isännöitsijän todellisen ammattitaidon
ja osaamisen? Onko auktorisoidun isännöitsijän valitseminen tae taloyhtiön menestyksekkäälle johtamiselle? Kiteytyvätkö pätevyyden
omaavassa isännöitsijässä isännöitsijöiden parhaimmat ominaisuudet? Auktorisoinnin omaava isännöitsijä voi taata yöunesi, mutta ei
tee autuaaksi. Isännöinnin Asiakaskuuntelu -tutkimuksen mukaan
kyky vuorovaikutukseen ja viestintään nousee isännöintiyrityksiä,
asiakaskokemusta ja yksittäisiä isännöitsijöitä erottelevaksi tekijäksi.
Toiset isännöitsijät hallitsevat asian, toisilla on parannettavaa viestinnässä niin hallitukselle kuin asukkaillekin.
Auktorisoinnin saamiseksi tehtävän monivalintakokeen läpäiseminen ei auta isännöitsijän tehtävistä suoriutumisessa, mikäli
isännöitsijällä ei ole hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja.
Myöskään tekninen osaaminen ei aina ole isännöitsijällä riittävällä tasolla. Peräänkuuluttaisin isännöitsijän valinnassa jo mainittu-

jen seikkojen ohella myös toiminnan läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja
varsinkin aktiivista sekä oma-aloitteista otetta taloyhtiön asioiden
hoidossa. Positiivista on, että auktorisoiminen sitouttaa isännöitsijän jatkuvaan henkilökohtaiseen kehittymiseen ja osaamisen ylläpitämiseen. Tiedot ja taidot tulee päivittää säännöllisesti. Puhutaan,
että jopa puolet isännöitsijöistä siirtyy eläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana. Ala kehittyy ja uusia ammattilaisia – auktorisoinnilla tai
ilman – tarvitaan koko ajan lisää.
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Teksti: Meri Peltola Kuvat: Uponor ja Salpausselän rakentajat

Tekniikkahormi haastaa
perinteiset saneerausmenetelmät
Uponorin teollisesti esivalmistettu, modulaarinen tekniikkahormi tekee LVI-järjestelmien reitityksestä tehokasta ja nopeaa. Kustannustehokas innovaatio tuo myös kaivattua lisätilaa kylpyhuoneeseen.

S

uomessa on ennennäkemätön määrä
saneerauksen tarpeessa olevia asuntoja: korjausvelka on kivunnut jo noin
15 miljardin euron kieppeille ja kasvaa koko
ajan. Massiivinen putkiremonttitarve etenkin 1960–80-luvuilla rakennetuissa lähiöissä vaatii yhä tehokkaampia korjausrakentamisen tapoja ja teollisesti esivalmistettujen
ratkaisujen hyödyntämistä.
Edistyksellisistä talotekniikkaratkaisuistaan tunnettu Uponor on kehittänyt useita
ratkaisuja helpottamaan paisuvaa korjausvelkaa. Uponor Cefo -linjasaneerausjärjestelmän ja Flowall-allianssihankkeissa käytetyn tekniikkaseinän lisäksi yritys on tuonut
markkinoille myös tekniikkahormin: teollisesti esivalmistetun, modulaarisen hormirakenteen LVI-järjestelmien tehokkaaseen
reitittämiseen.

Kytkentävalmis talotekniikkaratkaisu
Uponor-tekniikkahormin moduuleilla voidaan reitittää huoneistoihin vesi-, viemäröinti- ja ilmanvaihtojärjestelmät esikasattuina,
kytkentävalmiina kappaleina.
– Tekniikkahormi sopii sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Reitityselementin käytöllä
ei ole rajoitteita, sillä se sopii avattavuutensa
ansiosta hyvin kaikenlaiseen rakentamiseen.
Kaikki talotekniikka on valmiiksi reititettynä: hormielementeilllä saadaan tehtyä vesi-,
viemäri-, sähkö-, lämpö-, jäähdytys- ja ilmanvaihtonousut, kertoo Uponorin hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors.
Markkinoilta löytyy hieman samantyyppisiä tuotteita, mutta tekniikkahormin tekee
ainutlaatuiseksi sen avattavuus. Tekniikkahormin käyttövesiputkisto on helposti vaihdettavissa avattavien kansirakenteiden kautta.
– Käyttövesiputket voidaan tarvittaessa huoltaa ja korjata niin, ettei rakenteita
tarvitse rikkoa. Käyttövesiputket nousevat
kylpyhuoneeseen eristetyssä, tiiviissä koteloinnissa. Vikatilanteessa vuotovedet ohjautuvat vedeneristeen päältä kylpyhuoneen
lattiakaivoon.
Avattavuuden lisäksi tekniikkahormin
valttikorttina voidaan pitää rakennusurakan
nopeuttamista.
– Tämä korostuu erityisesti saanerauskohteissa, joissa jää ratkaisun ansiosta monta
työvaihetta pois, Wahlfors toteaa.
4
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Suuri potentiaali tyyppitalojen
saneerauksessa
Tähän mennessä Uponorin tekniikkahormia
on käytetty uudiskohteissa, mutta Wahlfors
näkee ratkaisun suurimpien hyötyjen liittyvän
tyyppitalojen linjasaneeraukseen. Ratkaisu
säästää tilaa, mikä on suuri etu, kun remontoidaan esimerkiksi kylpyhuoneista esteettömiä.
– Muurattuun hormiin nähden tilansäästö on merkittävä. Tekniikkahormi vapauttaa
kylpyhuoneeseen tilaa ja tuo käyttöön uusia
neliöitä, Wahlfors huomauttaa.
Modulaarinen korjausmenetelmä kytkentävalmiilla LVI-hormirakenteilla on varsin tehokas tapa suorittaa asuntojen perusparannus.
– Kun pystytään tekemään isompia sarjoja,
rakentamiseen tulee tehokkuutta ja laadunvalvonta paranee. Ennakointi helpottuu, ja logistiikka sekä aikataulut pysyvät paremmin hallussa. Työmaarakentamisen nopeutuminen
säästää euroja ja asukkaat pääsevät nopeammin takaisin asuntoihinsa, Wahlfors perustelee.

”Hormien käyttö
nopeutti rakentamista
konkreettisesti.”
Samaa perhettä tekniikkaseinän kanssa
Tekniikkahormi kuuluu samaan teollisesti esivalmistettujen rakentamisratkaisujen
tuoteperheeseen kuin Uponorin kehittämä
tekniikkaseinä. Kytkentävalmiista moduuleista koostuva tekniikkaseinä toimii talotekniikan reitityshormistona keittiön ja kylpyhuoneen välissä.
Hormit valmistetaan Uponorin Järvenpään tehtaalla, missä syntyvät myös Cefo-elementit ja tekniikkaseinämoduulit.
– Tekniikkaseinäelementti jalostui hormielementiksi, kun tarvittiin tilaoptimoituja elementtejä. Vastasimme markkinoilla
olleeseen tarpeeseen, taustoittaa Wahlfors.
Tekniikkaseinä soveltuu ratkaisuna kohteisiin, joissa peruskorjauksen yhteydessä
uusitaan esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmä.
Tekniikkahormi puolestaan soveltuu kohteisiin, joissa halutaan uusia ikääntynyt talotekniikka olemassa olevan hormiston paikalle.
Molemmat ratkaisut säästävät tilaa ja kustannuksia perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.
Yhteisenä etuna on lisäksi vuototurvallisuus.

Hyviä tuloksia työmaalta
Tekniikkahormia on käytetty tähän mennessä kahdessa uudisrakentamisen kohteessa
Kirkkonummella ja Lahdessa. Lahdessa tekniikkahormit asennettiin kahteen kerrostaloon, joissa on yhteensä 14 asuinkerrosta.
Työmaan vastaava mestari Pasi Mattila Salpausselän rakentajista kertoo olevansa tyytyväinen ratkaisuun.
– Uponorilta käytiin asentamassa tekniikkahormit sovittuna päivänä. Niitä ei tarvitse
nostaa nosturilla, mikä on suuri etu. Hormien
käyttö nopeutti rakentamista konkreettisesti: yhteensä urakassa säästyi noin viikon verran aikaa. Aiomme käyttää tekniikkahormeja myös tulevissa kohteissa, Mattila sanoo.
Wahlfors vahvistaa tekniikkahormien
käytön vapauttavan työmaalla aikaa muihin
hommiin.
– Uudisrakentamisessa tekniikkahormi ei
rytmitä rakentamista, toisin kuin muurattu
hormi tai betoninen hormielementti. Ratkaisumme ei sido nosturia runkopystytysvaiheessa, mikä vapauttaa aikaa muille työvaiheille.

Teollinen esivalmistus on tullut jäädäkseen
Ajansäästön ja tehdasvalmisteisen laadun lisäksi Uponor-tekniikkahormin etuihin kuuluu työmaaturvallisuuden paraneminen. Kytkentävalmiiden moduulien käyttö edistää
työmaatoiminnan ennakoitavuutta ja vähentää työmaalla ilmeneviä riskejä paikalla suoritettavaan korjausrakentamiseen nähden.
– Turvallisuus paranee, kun työtä tehdään
hallitummissa olosuhteissa ja muuttujia on
vähemmän, Wahlfors summaa.
Yhä tehokkaammat ja nopeammat tavat
rakentaa ovat tarpeen kiihtyvän korjausvelan taltuttamisessa. Wahlfors uskoo kytkentävalmiiden rakennuselementtien käytön lisääntyvän vauhdilla.
– Meneillään on siirtymä työmaarakentamisesta työmaalla asentamiseen. Paikan
päällä ei enää tarvitse tehdä kaikkea, mikä
lyhentää tuntuvasti rakennusaikaa. Hyvänä esimerkkinä voi pitää laivanrakennusta,
missä kaikki suunnitellaan todella pitkälle
etukäteen. Siellä teollinen esivalmistus on
ollut arkipäivää jo vuosikymmeniä, ja rakennusalallakin kytkentävalmiita elementtejä
tullaan näkemään yhä enemmän.

Esimerkkikohteessa Uponorin tekniikkahormiratkaisu lisää kylpyhuoneen lattiapinta-alaa
ja helpottaa kulkua suihkualueelle.

”Meneillään on siirtymä työmaarakentamisesta
työmaalla asentamiseen.”

Lahtelaisessa uudiskohteessa Uponorin tekniikkahormiratkaisu ”nopeutti rakentamista konkreettisesti”, kertoo
vastaava mestari Pasi Mattila Salpausselän rakentajista.

Uponorin kytkentävalmiista
moduuleista voidaan koota
useita eri rakenteita (tekniikkaseiniä tai -hormeja), joilla rakennukseen tuodaan tarpeellinen määrä talotekniikkaa.

Tekniikkahormi
Teollisesti esivalmistettu, modulaarinen
hormirakenne LVI-järjestelmien reitittämiseen
• Sisältää vesi-, viemäröinti- ja ilmanvaihtojärjestelmät esikasattuina, kytkentävalmiina kappaleina
• Sopii sekä uudis- että korjausrakentamiseen
• Helppo ja nopea asentaa, säästää aikaa
työmaalla
• Säästää tilaa kylpyhuoneessa perinteiseen muurattuun hormiin verrattuna
• Helppo huoltaa, voidaan avata rakenteita rikkomatta

”Rakentamiseen tulee
tehokkuutta, ja laadun
valvonta paranee.”
Lisätiedot

Hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors
p. 020 129 2332
toni.wahlfors@uponor.com

Tekniikkahormi on jalostunut Uponorin kehittämästä tekniikkaseinäelementistä (kuvassa).
Molemmat ratkaisut säästävät tilaa ja kustannuksia perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.
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Teksti: Erik Rahiala Kuvat: Kiilto

Taloyhtiössä putkiremontti tulee ajankohtaiseksi, kun rakennuksen
vesi- ja viemäriputkiston käyttöikä lähenee loppuaan. Tyypillisesti
putkien käyttöikä vanhoissa taloissa on noin 40–60 vuotta riippuen
materiaalista sekä silloisen asennustyön laadusta.

Märkätilat kuntoon
saneerausjärjestelmällä

L

injasaneerauksessa uusitaan usein myös
muuta talotekniikkaa kuten ilmanvaihtokanavia ja sähköistystä. Saneerauksen myötä kiinteistön uusitut LVIS-järjestelmät sekä remontoidut tilat lisäävät talon
ikää ja arvoa.
Linjasaneeraus tarkoittaa myös asuinhuoneistojen märkätilojen uusimista kokonaisuudessaan. Pesu- ja kylpyhuoneiden vanhat
pinnat uusitaan putkiasennusten jälkeen.
Tässä yhteydessä on tärkeää panostaa materiaalien sekä työn laatuun.
Kiillon kehittämällä saneerausjärjestelmällä märkätilojen kunnostustyöt voidaan
toteuttaa nopeasti, vaivattomasti ja luotettavasti. Järjestelmään kuuluvat kaikki tarvittavat, keskenään yhteensopivat tuotteet
pohjatasoitteista, vedeneristyksiin ja kiinnityslaasteihin.

Seinät suoriksi tasoitteella
Märkätilojen saneerauksen ensimmäisessä
vaiheessa poistetaan vanhat seinäpintamateriaalit, tasoitteet ja mahdolliset rappaukset.
Seinän on oltava riittävän luja ja kiinteä, jotta
se soveltuu uuden pintarakennejärjestelmän
alustaksi. Riippuen alustasta, kerrospaksuudesta ja aikataulusta, valitaan järjestelmästä
kohteeseen soveltuva oikaisutasoite. Tähän
soveltuu joko käsi- tai ruiskulevitteinen tasoitus normaalisti kovettuvalla, kuituvahvistetulla tai pikatasoitteella.

Lattiamassalla pohja kuntoon
Lattioiden osalta tulee kiinnittää huomiota purkutarpeen suunnitteluun sen mukaan
millainen on kerrostalon holvin rakenne kyseisessä kohteessa. Poistetaanko ja uusitaanko vanhat täytteet vai onko rakenne riittävän
kantava kestääkseen uuden pintavalun kuor6
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man sekä kuinka sijoitetaan uudet viemäri- ja
vesijohdot? Kaikki nämä vaikuttavat toteutusvaihtoehtojen suunnitteluun.
Kiillon järjestelmään kuuluvilla lattiamassoilla ja tasoitteilla voidaan toteuttaa rakenne
kelluvana tai tarvittaessa tehdä kiinnityksenä vanhaan betoniholviin. Lattiamassojen
erittäin nopea kuivuminen mahdollistaa nopean työn rytmittämisen niin, että seuraavaa
vaihetta kylpyhuoneessa päästään tekemään
mahdollisimman nopeasti.

Vedeneristys määräysten ja ohjeiden
mukaisesti
Vedeneristystyön suorittamisessa lähtökohtana ovat RakMk C2 määräykset, joiden mukaan märkätilan lattia ja seinät vedeneristetään. Lisäksi tulee huomioida alan yleiset
ohjeet kuten RYL 2013, RIL 107-2012 sekä
RT-tuotekortit. Lisäksi vedeneristysjärjestelmällä tulee olla voimassa oleva VTT-sertifiointi tai ETAG 022 mukainen CE-hyväksyntä.
Varsinaisessa vedeneristyksessä noudatetaan valmistajan työohjeita ja huomioidaan
riittävä ainemenekki sekä kalvopaksuus.
Menekissä huomioidaan vahvikekankaiden
osuus ja alustojen erilaiset huokoisuudet.

Laatoituksella valmista pintaa
Myös pesutilojen laatoitus tehdään alan yleiset ohjeet huomioiden. Laatoituksessa asennettavien laattojen koko vaikuttaa käytettävään laastin määrään. Lisäksi laatoitustyössä
tulee huomioida muut vaikuttavat tekijät kuten alusta ja olosuhteet. Laatoituksen jälkeen
asennettava saumaus viimeistelee pinnat,
jonka jälkeen märkätila on valmis otettavaksi
käyttöön. Laatoituksen yleisohjeet löytyvät
esimerkiksi RYL 2013:sta.

Kiilto Saneerausjärjestelmä märkätiloille
SEINÄTASOITTEET

LATTIAMASSAT

VEDENERISTYS

Oikaisut:

Kelluva pintavalu:

Kiilto Kerafiber

Kiilto TM DF Pikatäyttömassa
Kiilto 60 Pikalattiamassa
Kiilto Keramix
Kiilto OT/OT Light Oikaisutasoite
Alustassa kiinni oleva valu:
Kiilto OTR Ruiskutettava seinän
Kiilto 70 Lattiamassa		
oikaisutasoite			
Ohuemmat oikaisut ja ylitasoitukset:			
Kiilto TT Oikaisutasoite			
Kiilto KL Kuitulaasti			
Kiilto SR DF Pikamärkätilatasoite			
Kiilto SK Märkätilatasoite			

KIINNITYSLAASTIT

Keraamiselle laatalle:
Kiilto Saneerauslaasti
Kiilto Superfix DF
Kiilto Kerapid
Kiilto HighFlex S2 DF

Saumaukseen:
Kiilto Saumalaasti
Kiilto Lattiasaumalaasti
Kiilto Saniteettisilikoni /
KiiltoFix Masa Liima- ja tiivistysmassa
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Teksti: Aki Salo

Kuvat: Kavika

Kura-altaalla

säästöä siivouskuluissa
Kuraisina vuodenaikoina kerrostalon käytävän lattia peittyy kuraisiin jalan- ja tassunjälkiin. Hiekka
ja lika kantautuvat aina asuntoihin saakka, mikä asettaa lattiapinnat ankaran mekaanisen rasituksen
alle. Kuramattoon jää osa liasta, mutta puhtaampaan lopputulokseen päästään kura-altaalla, jonka
päällä saa pestyä niin lastenvaunujen ja polkupyörien renkaat kuin kuraiset saappaat ja lemmikkieläinten jalatkin.
Skaalautuu kaikkiin kokoihin
Kavika Oy on kehittänyt liankeruuratkaisun, joka skaalautuu kaikenkokoisiin eteisiin ja sisäänkäynteihin. Kurasyöppö® on erityisen
tarpeellinen kohteissa, joissa jalankulku- tai pyöräliikennettä on
merkittävästi, jolloin likaa kertyy erityisen paljon. Kura-allas voidaan
asentaa useamman sisäänkäynnin yhteyteen tai esimerkiksi ulkoiluvälinevaraston yhteyteen. Kavika Oy toteuttaa Kurasyöpön koon ja
ritilän asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Kura-altaan tuleva paikka kannattaa suunnitella hyvin, sillä kura-allas tarvitsee vesi- ja viemäriliitännän. Suihku tarvitaan lian irrottamiseen tassuista ja likaisista jaloista. Viemäriliitäntä tarvitaan
lian kuljettamiseen viemäriin.

Laboratoriotestattu ratkaisu
Kurasyöpön ja kaivon yhdistelmässä kaivo hitsataan vedenpitävästi
altaan pohjaan. Pönttökaivossa on tilavuudeltaan noin kahdeksanlitrainen irrotettava sakka-astia. Kaivon poistoputki on Ø 110 mm:n
muhviin sopiva. Poistoputki lähtee vaakaan ja suunta on normaalisti lyhyen sivun suuntainen (poisto pitkältä sivulta), mikäli tilatessa
ei toisin mainita. Poisto voidaan asentaa myös pohjapoistoputkena.
Erikoistilauksesta kaivoon voidaan hitsata liitynnät DN-32- tai
DN-50-putkelle esimerkiksi pesukonetta tai toista allasta varten.
Putkien korkomitoissa on huomioitava, että sivuliitäntöjä varten altaan ja kaivon väliin hitsataan usein korokerengas (yleensä 150 mm).
Kurasyöpön vedeneristäminen on laboratoriotestattu NKB-tuotesäännön numero 17 mukaan. Kurasyöppö tiivistyy täysin vedenpitävästi betonilattian vedeneristykseen ja Upovieser-lattiakaivoon.

Ota yhteyttä:

Kavika Oy
p. 09-8362 0055, www.kurasyoppo.fi
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Teksti: Minna Saha Kuva: Jarno Kylmänen

Kestävätkin koneet
kaipaavat

päivitystä

Talopesulan koneiden vaihdon syistä ilmeisin
lienee kaikille selvä – energian- ja vedensäästö.
Osassa taloyhtiöitä on jo siirrytty asuntokohtaisiin vesimittareihin. Talopesulalla saadaan omaa
vedenkulutusta pienemmäksi, kun ainakin osa
pyykeistä pestään pesutuvassa.

I

tse koneet eivät radikaalisti ole muuttuneet. Samalla tavalla koneisto pyörittää
rumpua ja vesi otetaan hanasta. Olennaisin muutos liittyy koneen automatiikkaan
sekä koneen näyttöön – kotitalouskoneeseen
verrattaessa talopesulan koneessa on tehostettu pesurytmi: kone ei juuri mieti, vaan
rullaa koko ajan.

Vettä kuluu vain tarvittava määrä
Nykyaikainen kone osaa itse pyykin painon
mukaan arvioida, paljonko vettä se tarvitsee
pestäkseen koneessa olevat likaiset vaatteet/
lakanat/verhot/päiväpeitot/peitot/tyynyt.
Mekaanisissa koneissa vuosikymmen sitten
ei veden tasoa pystytty tarkkailemaan, nykyisissä automaattikoneissa se onnistuu. Välillä
näyttäisi siltä kuin koneessa ei vettä juuri olisikaan… Silti pesuainejäämiä ei pyykeissä ole.
Toinen näkyvämpi uudistus on elektroninen
näyttö, josta näkee missä vaiheessa pesuohjelmaa ollaan menossa. Voidaankin sanoa,
että koneiden ulkonäössä ei viimeisen 15
vuoden aikana ole muutoksia tullut, mutta
tekniikka on nykypäivää.

Talopesulan mitoitus
Talopesulasta löytyy yleensä taloyhtiön suurin kone kilomäärältään. Pienet kotikoneet
ovat yleensä 5-6 kg kapasiteetiltaan, pesutuvasta löytyy 8 kg kone. Sen suurempaa ei
silti tarvita, tämän kokoisessa koneessa pystyy yleensä peiton tai petauspatjan päällisen
pesemään. Talopesulasta pitäisi kuitenkin
löytyä kaksi tämän kokoista konetta, sillä
pesuajat ovat usein iltapainotteisia ja pesu
kestää kuitenkin parisen tuntia. Kahdella
koneella isompikin pyykkivuori saadaan kerralla puhtaaksi.
Nopea ja tehokas kuivausrumpu kuuluu
itsestään selvästi tämän päivän pesulaan ja
löytyyhän sieltä myös mankeli.
Maton pesuun käytettävää pesukonetta
harvemmin löytyy taloyhtiöistä. Mikäli sellainen taloyhtiöön halutaan, voi maksumieheksi löytyä läheltä muutama muukin taloyhtiö.

Talopesulan koneistamisen hinta?
Kaksi konetta à 8 kg, kuivausrumpu ja mankeli eli pesutuvan tarpeelliset koneet maksavat n. 400 €/asunto (n. 30 asunnon taloyhtiö). Jos kyseessä on 60 asunnon taloyhtiö,
pesutupa maksaa 200 €/asunto, 15 vuoden
aikana 13 €/asunto. Suuresta sijoituksesta ei
sinänsä siis ei ole kyse.
Ota yhteyttä:

Talopesulat Oy
p. 09 686 9750
www.talpet.fi
2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti ja kuvat: Maija Herpiö

Pieni investointi,
suuri hyöty
– asumisviihtyvyyden
parantamista Rastilassa

Hyvä yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Tämän todistaa
myös Lillesgårdenin säätiön kohde Helsingin Rastilassa.
Palvelutalo Blomsterfonden uusi asukkaiden korvausilmaventtiilit viime talvena ja sai asukkailta hyvää palautetta.
Niinpä isännöitsijä Jari Johansson tarttui toimeen myös
Lillesgårdenin asioissa. Hän kun on sitä mieltä, että asiat
pitää hoitaa kuntoon jo ennen asukkaiden valituksia.

K

äpylän projektiin olivat tyytyväisiä niin asukkaat kuin säätiön
jäsenetkin. Se hoitui nopeasti, huoneistojen ilmanvaihto parani tuntuvasti ja kustannuksetkin olivat yllättävän kohtuulliset, toteaa Johansson.
– Siksi päätimme laajentaa yhteistyötä Terveysilma Oy:n kanssa
myös Rastilaan. Lillesgårdenin kaikki asukkaat ovat yli 60-vuotiaita
– osa huomattavasti vanhempiakin.

Pyykinkuivaushuone ja korvausilmaventtiilit kuntoon kerralla
Lillesgårdenin pyykinkuivaushuoneessa oli vanhanmallinen kuivaaja, jonka teho ilmeni lähinnä energiankulutuksessa. Kun pyykin kuivattaminen oli hidasta, se muodosti pullonkaulan koko pyykkituvan
käytölle. Asukkaat kuivasivat pyykkejään omissa asunnoissaan, eikä
niihin kerääntyvä kosteus ollut terveellistä asukkaille eikä huoneistoillekaan.
Niinpä vanhat laitteet korvattiin uudella VELCO-kuivaus- ja ripustusjärjestelmällä. Järjestelmän puhallin työntää kostean ilman ulos,
ja samanaikaisesti korvausilmaventtiilin kautta tulee tilaan puhdasta
ulkoilmaa. Pyykki kuivuu nyt jopa tunnissa, mikä on lisännyt pesutilojen käyttöastetta entisestään. Kuivaustila pysyy myös raikkaana
ja tuuletettuna kovassakin käytössä.
Osaltaan kuivumista nopeuttaa napakka VELCO-ripustusjärjestelmä, jonka kaksoisvaijerit päästävät ilman kiertämään pyykkien
välissä. Järjestelmä on saanut paljon kiitosta asukkailta, ja siististä
kuivaushuoneesta iloitsee myös talonmies.

Asuntoihin asennettiin VELCO-korvausilmaventtiilit ikkunoiden
puuluukkuihin
– Terveysilman venttiilit asennettiin viime talvena myös Käpylän
Blomsterfondeniin, ja sieltä saadut kommentit ovat olleet kiittäviä.
Lisäksi teimme Terveysilman kanssa sopimuksen, että suodattimet
vaihdetaan automaattisesti tietyin väliajoin ja homma on hoitunut
moitteettomasti. Termostaatilla varustetut VELCO-venttiilit säätyvät automaattisesti ulkolämpötilan mukaan, joten iäkkäiden asukkaidemme ei tarvitse niiden kanssa askarrella, kehuu Johansson.
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Kustannustehokkaat ratkaisut
Jari Johansson on ammattinsa puolesta käynyt läpi tarjouksen jos
toisenkin.
– Toiminta-ajatuksemme on tarjota edullista vuokra-asumista
eläkeläisille, mikä edellyttää taloudellisuutta kaikilla tasoilla. Tietenkin pyydämme aina tarjoukset useammalta yritykseltä, ennen kuin
teemme päätöksiä. Hinta ei sinänsä ole meille ensisijainen valintaperuste, vaan haluamme myös asiantuntevia ehdotuksia siitä, miten
homma kannattaa hoitaa.
– Vaikka tunsin Terveysilman jo entuudestaan, hämmästyin jälleen sitä, miten paljon saimme aikaiseksi niin pienillä kustannuksilla. Kuivaustilojen uusiminen ilmanvaihto- ja ripustusjärjestelmineen
kustansi n. 5000 euroa ja huoneistojen korvausilmaventtiillit noin
100 euroa/kpl. Ilmanvaihtoasioissa ei siis kannata pihtailla, kun kyse
on asukkaiden viihtyvyydestä ja terveydestä, muistuttaa Johansson.

Nopea ja asiantunteva palvelu
Johanssonia miellytti myös Terveysilman nopea toiminta ja hyvä
tiedottaminen tilaajalle ja asukkaille.
– Sekä säätiön edustajat että asukkaat tiesivät koko ajan missä
mennään. Korvausilmaventtiilien asennukseen kului vain pari tuntia/huoneisto ja kuivaustilojen uusimiseen pari päivää. Suurempia
haittoja asukkaille ei siis ehtinyt töistä koitua, mutta on hyvä tietää,
milloin asuntoon ollaan tulossa.
Isännöitsijä Johansson aikoo jatkossakin tehdä yhteistyötä Terveysilman kanssa.
– Saimme tehokkaat, helpot ja edulliset ratkaisut nopeasti ja vaivattomasti.

Lisätietoa Velco-venttileistä:

www.terveysilma.fi

Kuvissa oikealla isännöitsijä Jari Johansson
ja vasemmalla Terveysilman asennuksista
vastaava Juha Teppana

2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti: Anna-Kaisa Tuomi Kuvat: Pukkila

Pukkilan valikoimasta sopivat

tuotteet suomalaiseen
makuun
Pukkilan laajasta keraamisten laattojen valikoimasta löytyvät parhaat
vaihtoehdot jokaisen taloyhtiön tarpeisiin. Suomessa suunnitellut tuote
sarjat vastaavat vaativankin asiakkaan tarpeisiin ja sopivat vaihtoehdot
löytyvät helposti. Ammattitaitoisten edustajien kanssa asiointi sujuu
joustavasti ja linjasaneerauksen budjetin mukaiset ja talon henkeen
sopivat laatat löytyvät helposti asukkaiden tarpeet huomioiden.

Muotoilua Suomesta ja maailmalta

Ratkaisut linjasaneerauksen tarpeisiin

Pukkila kuuluu italialaiseen Ricchetti Groupiin, jonka laaja keraamisten laattojen valikoima tuo suomalaisten ulottuville kotimaisin
voimin suunnitellut laattasarjat sekä laattamaailman viimeisimmät
trendit ja upeimmat uutuudet Euroopasta. Pukkilan kotimaassa suunnitelluille tuotesarjoille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland – merkki, joka viestii suomalaisen, ainutlaatuisen
muotoilun alkuperästä ja korostaa suomalaisen aineettoman työn
merkitystä Suomen menestymisen ja työllisyyden kannalta. Merkki
kertoo kuluttajille Suomessa ja ulkomailla suomalaisesta korkealuokkaisesta osaamisesta. Hyvin muotoillut tuotteet ja palvelut ovat
parempia käyttää ja haluttavampia kuluttajien silmissä.
Design from Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, joka on muotoiltu Suomessa, ja voidaan osoittaa että yritys
on investoinut suomalaiseen muotoiluun.
Suomessa suunnitellut laattasarjat sopivat erittäin hyvin korjausrakentamisen tarpeisiin, sillä niiden toimitusajat ovat lyhyitä ja
toimitusvarmuus taattu. Perinteisin seinälaattasarja on Harmony,
jonka 15×15 cm kokoisia laattoja on valmistettu jo 50-luvulta lähtien. Laattoja on saatavana 25 väriä, himmeänä ja kiiltävänä. Neptune-, Saaristo- ja Kartano -mallistojen laatat ovat kooltaan 20×40
cm ja värit luonnollisen pehmeitä ja murrettuja. Lumo-sarja hurmaa
aaltopintaisilla 10×30 cm kokoisilla laatoilla, jotka sopivat hyvin niin
kylpyhuoneisiin kuin keittiön välitilojen laatoituksiin. Laatat voi latoa perinteisesti päällekkäin tai esimerkiksi limittäin trendikkäällä
tiililadonnalla. Muita Suomessa suunniteltuja laattasarjoja ovat mm.
Aava, Bamboo, Kaarna, Kaste, Laine, Ruoko ja Usva sekä viimeisimpinä tulokkaina Karin Widnäsin Pukkilalle suunnittelemat Railo,
Tuhka, Raku ja Liirum Laarum.
Lattialaattavaihtoehtoja on useita. Tavallisimmin käytettyjen
10×10 cm kokoisten laattojen rinnalle erityisen suosituksi ovat nousseet Natura-sarjan 6-kulmaiset laatat. Myös erilaiset mosaiikit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja lattioiden laatoituksiin.

Linjasaneeraus antaa oivan tilaisuuden uusia taloyhtiön kylpyhuoneet
nykyaikaisiksi. Valinnan vaikeus ja vaihtoehtojen loputtomalta tuntuva määrä koituvat joskus lähes ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi.
Varsinkin, kun remontoitavia kylpyhuoneita on useita, yksi ja
ainoa vaihtoehto ei ehkä miellytäkään kaikkia. Pukkila on laatinut
erityisesti korjausrakentamisen tarpeisiin kauniita kylpyhuonekokonaisuuksia, jotka helpottavat päätöksenteossa. Korjausrakentamisen
esitteeseen on koottu erilaisia laattakokonaisuuksia, jotka ovat apuna
valittaessa tuotteita korjausrakentamiskohteeseen. Kokonaisuuksien
suunnittelun lähtökohtana ovat olleet erilaiset tyylit, joiden toteuttaminen on tämän esitteen avulla helppoa. Esitteen tuotevalikoima
on huolellisesti suunniteltu suppeahkoksi, jotta laatta- ja kalustevalinnat sujuisivat vaivattomasti. Esitteen voi tilata kätevästi omataloyhtio.fi:n esitepalvelusta.
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Kohde-esite apuna päätöksenteossa
Jokaiselle taloyhtiölle tehdään tarvittaessa yksilöllinen kohde-esite,
jossa on esitetty taloyhtiön putkiremonttiin valitut laattavaihtoehdot. Esitteessä on myös taloyhtiön kylpyhuoneiden mallien mukaan
tehdyt kuvat, joihin laatat on sijoitettu. Näistä kuvista asukkaan
on helppo nähdä miltä valmis kylpyhuone näyttää ja tehdä päätös
asuntoon tulevista laatoista. Mikäli asukas haluaa kotiinsa valmiiksi valituista vaihtoehdoista poikkeavat laatat, voidaan muutokset
tehdä Pukkilan myymälöissä asiantuntevien sisustussuunnittelijoiden kanssa.

Tutustu

Oman alueesi Pukkila-yhteyshenkilön tiedot löytyvät Pukkilan
kotisivuilta osoitteesta www.pukkila.com/yhteystiedot.

Saaristo-sarjan laatat tuovat suomalaisen luonnon
tunnelman sisustukseen.

Neptune-laattojen pinnassa on betonia muistuttava kuviointi.

Liirum Laarum -laatoissa on kaunis ornamenttikuvio.

Pelkistetty Railo sopii skandinaaviseen tyyliin.

2015 Omataloyhtiö.fi
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Kysy

sisustamisesta

Sisustusaiheisia kysymyksiä otetaan vastaan kolme kappaletta
viikossa aina maanantaista lähtien. Kysymyksiin vastataan
pääsääntöisesti viikon kuluessa.
: Välitilan laatoitus
Kyse on keittiön laatoitetusta välitilasta, kaakelit ovat rumat,
mutta en viitsisi niitä poistaa. Olen joskus jossain ohjelmassa nähnyt,
että keittiön välitilalaatat ylitasoitetaan. Miten tämä oikein tehdään?
: Hyvin varustellusta rauta- tai maalikaupasta saat tiedot ja tarveaineet joko laattapinnan maalaukseen tai sopivan massan pinnoitukseen, jolla poistuvat myös laatta saumat näkyvistä. Harkitse
myös välitilan uudelleen laatoitusta entisen päälle saneerauslaastilla
kiinnittäen. Isolla koko välitilan korkuisilla laatoilla saat näyttävän
ja helposti hoidettavan pinnan.
: Saunan lakattujen paneelien maalaus mustaksi
Miten maalit pysyvät saunan seinässä ja miten pohjustus tehdään? Mitä maaleja tulisi käyttää?
: Saunan paneeleissa et voi käyttää tavallista peittävää maalia,
mutta Tikkurilan Supi saunasuojalla onnistuu. Pohjatyöt on kuitenkin tehtävä hyvin eli ensin pesu Tikkurilan Supi saunapesulla ja
sitten riittävä hionta. Ei tarvitse missään nimessä olla puupuhtaan,
mutta ilman kunnon hiontaa ei Supi saunasuoja tartu kunnolla. Supi
saunasuojaa löytyy valmiiksi mustana, mutta tarvittaessa kirkkaan
sävyn voi myös sävyttää haluamallaan sävyllä. Kannattaa rautakaupasta tiedustella, voiko tuotteeseen laittaa tuplamäärän pastaa (väriaineita), jotta sävy olisi vieläkin mustempi. Kun aloitat, älä mene
siitä mistä aita on matalin, vaan tee pohjatyöt kunnolla, niin ei tarvitse tehdä kahta kertaa samaa asiaa.

: Valkolakattu vai valkovahattu paneeli?
Sisäverhousta ollaan uusimassa ja hirsipaneelia valitsemassa.
Mikä ero on valkolakatulla ja valkovahatulla paneelilla? Kumpi on
uutena valkoisempi? Kumpi tummuu nopeammin? Kumpi on helpompi uusintakäsitellä? Plussat ja miinukset lakatusta sekä vahatusta paneelista?
: Valkolakatun ja valkovahatun hirsipaneelin erona on tuo pintakäsittely, Kannattaa ihan liikkeeseen mennä katsomaan, kumpi
miellyttää omaa silmää enemmän, sillä kyse on pitkälti makuasiasta.
Tuo sävy valmiiksi käsitellyissä tuotteissa riippuu pitkälti siitä montako kerrosta vahaa tai lakkaa tuotteeseen on laitettu. Uskoisin, että
sävyissä on eroja jo ihan eri valmistajillakin. Vahapintaa on helpompi korjata ja käsitellä uudelleen, mutta lakkapinta on mukavampi pitää puhtaana. Vahapinta myös vaatii huoltoa, mutta lakkapinta on
huoltovapaampi. Makuasia tämä tosissaan enemmän kyllä on, joten kannattaa käydä hypistelemässä tuotteita ennen ostopäätöstä.
: Keittiötasojen käsittely
Minulla on keittiöön hankittu massiivitammiset keittiötasot.
Millä aineella tasot tulisi käsitellä, että olisivat kosteutta hylkiviä ja
niiden päällä voisi käsitellä ruokia?
: Kyseeseen saa maali/rautakaupasta puuöljyä, joka soveltuu
ruoankäsittelypinnaksi (parafiinipohjainen). Siellä osaavat varmasti neuvoa, tässä linkki Tikkurilan sivuille, josta löydät tiedon:
www.tikkurila.fi. Työtasojen käsittelyyn on tarjolla erilaisia öljyjä ja
vahoja eri valmistajilta, jotka ovat nimenomaan tuohon tarkoitukseen. Saatavana on värillisiä ja värittömiä, joten voit vielä miettiä
haluatko jättää tammitason luonnollisen sävyiseksi. Kannattaa kysellä erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi lähimmästä rautakaupasta.
: Mattalakatun parketin maalaaminen?
Onko mattalakattua tammiparkettia mahdollista maalata valkoiseksi hyvällä lopputuloksella? Kuinka paljon lattiaa pitää hioa? Onko
Betolux sopiva maali tähän työhön?
: Tikkurilalta neuvoivat, että hionnan jälkeen ensin pohjalle Betolux ja pinnalle Betolux Aqua, jotta pinta pysyy valkoisena. Betolux saattaa ajan myötä kellastua.

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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Teksti: Katariina Hakala Kuva: Novart Oy

Keittiö mukaan jo putkiremontin

hankesuunnitteluvaiheessa
Putkiremontti mielletään usein ikäväksi ja paljon rahaa vieväksi projektiksi mistä
ei kuitenkaan jää käteen mitään suurempaa näkyvää. Näin ei kuitenkaan tarvitse
olla. Putkiremontista saa helposti kiinnostavan ja mukavankin projektin, kun samalla uusii myös keittiön. Uuden keittiön hankinta ja suunnittelu herättää myös
helposti osakkaiden kiinnostuksen ja parhaassa tapauksessa tämä vaikuttaa positiivisesti osakkaiden remonttiin suhtautumiseen.

Osakkaat mukaan
hankesuunnitteluvaiheessa

Edut osakkeenomistajalle,
kun keittiöremontti tehdään
Putkiremontista puhutaan ensimmäisen putkiremontin yhteydessä
kerran hallituksen kokouksessa. Jo tässä
vaiheessa keittiön uusimismahdollisuus samanaikaisesti on hyvä tuoda esiin ja näin
hallituksen jäsenet tiedostavat keittiösaneerauksen vaihtoehdon. Kun hallitus on päättänyt tulevasta putkiremontista, pidetään infotilaisuus ja siellä annetaan alustava kuvaus
hankkeesta ja sen eri vaihtoehdoista. Taloyhtiölle remontin onnistumisen kannalta olennainen osakkaiden sitouttaminen projektiin
on alkanut. Tämän jälkeen yhtiökokouksessa
päätetään hankkeen laajuus ja laatutaso. Kun
asunto-osakeyhtiö on mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa, tietää se tällöin paremmin
mitä tullaan tekemään myös osakkeenomistajien taholta ja osaa paremmin valmistautua ja varustautua koko korjaushankkeeseen.

Konseptin perustelu hankeosapuolille on
oleellinen osa projektia. Putkiremontin yhteydessä osakas saa mahdollisuuden uuteen
keittiöön samoilla pölyillä ammattimaisen
projektimyynnin hoitamana. Osakkaille
tarjotaan suunnitteluvaiheessa taloyhtiön
hyväksymää palvelua, jolloin yhteistyö keittiötoimittajan ja urakoitsijan välillä on mutkatonta. Keittiösuunnittelun alussa asiakkaan luokse jalkaudutaan mittauskäynnillä.
Osakkailla on myös mahdollisuus erilliseen
rahoitukseen.
Samaan aikaan tehty keittiöremontti säästää putkiremontin jälkeen tehtävältä uudelta
erilliseltä remontilta. Vanha keittiö on kuitenkin purettava ainakin osittain remontin
tieltä, joten on kannattavaa tehdä keittiöre-

montti putkiremontin yhteydessä. Kun koko
keittiöremontti on ammattilaisen toimesta
suunniteltu alusta loppuun, jää kalusteiden
tilaus sekä tarvittaessa myös sähkö- ja putkitöiden tilaus ja aikataulutus ammattilaiselle. Myös rahaa säästyy huomattavia summia,
koska vanhojen kalusteiden uudelleenasennus ei aina onnistu ehjänä ja siistinä. Asennus
maksaa joka tapauksessa, joten on järkevämpää asentaa aikansa eläneiden kaapistojen tilalle kokonaan uudet.
Vanhan yksivaihelieden vaihtaminen kolmivaiheiseen on myös merkittävä uudistus,
minkä remontin yhteydessä pystyy tekemään
vaivattomasti ja tämä usein yhdistetäänkin
projektiin. Tämä on esimerkki siitä, että joskus pienilläkin toimenpiteillä voidaan lisätä
asuin- ja käyttömukavuutta.

Ennen remonttia
2015 Omataloyhtiö.fi
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Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän edut
Myös hallituksen jäsenille on etua putkiremontin yhteydessä tehtävästä keittiön uudistuksesta. Uudistettu keittiö tuottaa huomattavaa lisäarvoa asunnolle. Uusi keittiö
vastaa nykyajan tarpeisiin ja käyttäjän vaatimuksiin. Keittiön hankintaa helpottaa keittiötoimittajalta saatava veloitukseton suunnittelupalvelu ja dokumentit sitoumuksetta.
Isännöitsijä hyötyy myös putki- ja keittiöremontin yhdistämisestä. Projektien yhdistäminen helpottaa isännöitsijän työtä, sillä
kaikki keittiöt remontoidaan samanaikaisesti muun remontin kanssa. Organisaatio
on tällöin jo olemassa ja projekti on ammattimaisesti koordinoitu. Korotettu vakuutus
on myös olemassa.

Keittiötoimittajan kytkeytyminen
suunnitteluorganisaatioon
Keittiösuunnittelija on hyvä saada jo projektin alkuvaiheessa osaksi suunnitteluryhmää.
Tämä vaatii keittiötoimittajalta proaktiivista
otetta. Näin keittiösuunnittelijalla on jo hy16
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vissä ajoin tietoisuus valituista suunnitteluratkaisuista, talotekniikka ja reitityksestä.
Keittiötoimittaja kokoaa osakaskyselyn
pohjalta tiedot sekä kiintokalusteiden että
kodinkoneiden uusintatarpeista. Keittiösuunnittelu ei kuulu muiden toimijoiden toimeksiantoon, joten se jäisi osakkaan vastuulle. Loppuasiakkaalle tulee selvää lisäarvoa
keittiösuunnittelijasta hankkeessa.
Suunnitteluvaiheessa lyödään noin 90 %
kustannuksista lukkoon. Toteutusvaiheessa
on vaikea enää vaikuttaa suunnitelmiin. Tämänkin takia on erittäin tärkeää ja käytännöllistä, että keittiö otetaan mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Keittiöiden mittaaminen
uusia kalusteita varten
Keittiöiden mittaukset voidaan toteuttaa jo
ennen hankesuunnittelua inventointimittauksen yhteydessä. Hankesuunnitteluvaiheessa mittaus voidaan toteuttaa vaiheen
alussa suunnittelijoiden tutustumiskierroksen yhteydessä. Mikäli mittaus tehdään eril-

lisenä käyntinä, on tärkeä muistaa ennakkotiedotus.

Hankkeen vaiheiden esittely
infotilaisuudessa
Infotilaisuudessa esitetään alustava kuvaus
keittiönsaneerausprosessista ja keittiövaihtoehdoista. Infotilaisuudessa ei vielä kuitenkaan myydä keittiötä eikä korjaushankkeen
hintaa vielä tiedetä. Remontin onnistumisen
vuoksi taloyhtiölle on ensiarvoisen tärkeää sitouttaa osakkaat hankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa. Näin toimimalla osakkaat
sisäistävät putkiremontin olevan tulossa ja
osaavat varautua hankkeeseen. Nyt osakkaat
tietävät miten remontti vaikuttaa heidän arkeensa. Infotilaisuus onkin yksi tärkeä osa
osakkaan sitouttamista hankkeeseen.

Lisätietoja

www.keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

Osakkaan
vaihtoehdot keittiöremontille
1. Keittiöremontin yhdistäminen taloyhtiön putkiurakkaan
Putkiremontin yhteydessä keittiökaapit ovat pahasti tiellä ja
ne joudutaan monesti irrottamaan. Jos keittiökaapit sattuvat
olemaan jo aikansa eläneet, kannattaa kalusteiden uusimista
harkita kokonaisuudessaan putkiremontin yhteydessä. Osakkaan kannattaa jo hyvissä ajoin kertoa kiinnostuksestaan uusia keittiö. Tällöin osakas pystyy itse vaikuttamaan siihen, että
keittiön uusiminen sisällytetään urakkaan.
Mikäli keittiökaappien uusiminen ei kuitenkaan sisälly taloyhtiön remonttiin tai osakas ei halua ehdotettua keittiökokonaisuutta, voi osakas hoitaa keittiöremontin omana työnään
ja omalla kustannuksella vaikkapa kalustevalmistajan kanssa.

2. Omat remontit urakan aikana
Osakkaat voivat yleensä tehdä taloyhtiön remontin yhteydessä
omia pienempiä remontteja.
Pääurakoitsijan kanssa on kuitenkin sovittava osakkaan
omien remonttien tekemisestä. Osakkaan omat remontit eivät
saa haitata taloyhtiön pääurakkaa. Osakkaalla on lisäksi asunto-osakeyhtiölain mukaan velvollisuus ilmoittaa isännöinnille
tai hallitukselle tietyistä huoneiston muutostöistä.
Kannattaa myös muistaa, että toisin kuin putkiremonteissa, asennus- ja remonttityöstä saa verotukseen kotitalousvähennyksen, jopa 4800 €.

Remontin jälkeen.
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Yksi remontti, kiitos!
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Teksti: Eero Pulkkinen Kuvat: Svetlana Butrameeva

Asiakas on aina kuningas, sanotaan. Hän ostaa
keneltä haluaa, millä ehdoilla haluaa ja sillä summalla, millä haluaa. Ja hyvä näin. Myyjän näkökulmasta se varmistaa terveen kilpailun ja sitä kautta
alan kehittymisen. Paras voittakoon!

A

suntojen korjausrakentamisessa näin ei kuitenkaan aina ole
ollut. Epäreilu asetelma ammattimyyjä vastaan kerran elämässään niin suurista summista puhuva asukasostaja on johtanut siihen, että liian usein remontti on toteutettu myyjän ehdoilla:
Hänen hinnoillaan, hänen aikataulullaan, pahimmassa tapauksessa
osana hänen tuotekehitystään. Lopputuloksena on ollut monesti
kaaosta, reklamaatioita ja pahimmassa tapauksessa oikeusjuttuja.
Ei ihmekään, että esimerkiksi putkiremonteilla on niin huono maine ja asuntojen hinnoilla oli vielä pari vuosikymmentä sitten tapana
laskea rajusti remontti-iän lähestyessä.
Ensimmäinen muutos parempaan tapahtui reilut kaksikymmentävuotta sitten julkis- ja liikerakentamisesta tutun ammattimaisen rakennuttajakonsulttitoiminnan alkaessa yleistyä
myös asuntojen
korjausrakentamisessa. Heidän
roolinsa tilaajan
e d u nv a l v o j a n a
johti siihen, että
asetelma urakoitsijoiden suuntaan
tasoittui huomattavasti ja sitä kautta
vaatimustaso nousi.
Tämä jo itsessään loi
heille positiivisen pakon ja sitä kautta kilpailuedun aiempaa paremmasta asiakaspalvelusta. Tekemällä asiakkaan elämän helpoksi ja antamalla tälle paremman lopputuloksen
pienemmällä vaivalla he
hyötyivät lopulta itsekin.
Asiakas oli jälleen matkalla
kohti ansaitsemaansa paikkaa kukkulan kuninkaana.

Palvelun uudet tuulet – entistä enemmän entistä vähemmällä
Kaksikymmentä vuotta on jo menty tuolla kuviolla, tasaisesti kokoajan parantaen. Miksi palvelu siis jälleen kerran on tapetilla ja ajankohtainen? Miksi tästä taas on tarvetta paasata?
Siksi, että palvelutarjonta on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt huimasti. Yhtenä esimerkkinä elinkaariajattelu ja sen
työkalut mahdollistavat remontin aikatauluttamisen, ei pelkästään
tekniseen, vaan myös taloudelliseen korjaustarpeeseen perustuen.
Toisin sanoen ei korjata silloin, kun on pakko, vaan silloin, kun se
on kannattavaa ja suunnitelmallista. Hyvä esimerkki tästä ovat erilaiset allokaatiomallit, jotka mahdollistavat eri korjausvaihtoehtojen
vertailun sekä tuotto- että lainatiedot ja takaisinmaksumallit huomioon ottaen. Käytännössä tämä tarkoittaa pankkien näkökulmasta
pienempää riskiä ja sitä kautta halvempaa lainaa.

Toisena esimerkkinä taas kannattaa mainita erilaiset modulaariset
järjestelmät ja allianssit. Oletetaan, että taloyhtiö on päättänyt tehdä linjasaneerauksen. Jo ennen kuin projektia kuitenkaan ehditään
edes aloittamaan, hyvä projektinjohtaja kertoo heille, että samalla
kun kylpyhuone joka tapauksessa avataan, niin kannattaa miettiä
mitä muuta siinä voisi tehdä samalla. Kannattaisiko samalla kenties
uusia myös keittiö? Tilojen välillä oleva seinä on usein yhteinen, joten korjaamalla se yhtäaikaisen remontin mahdollistavalla tekniikkaseinällä, on säästö melkoinen. Tässä kaikessa oleellista on projektinjohdon tuntemus ja uskallus ottaa asia riittävän
aikaisin esille asiakkaan
kanssa, jolloin erilaisten
vaihtoehtojen olemassaolo voidaan ottaa esille
jo suunnitteluvaiheessa.
Tämä mahdollistaa vaikkapa erilaisten allianssimallien hyödyntämisen
ja sitä kautta parhaan
lopputuloksen.

Kaksi remonttia
yhden hinnalla
Tätä mielestäni tarkoi t t a a pa l ve l u .
Hankkeissa projektinjohtaja ei pelkästään myötäile
asiakasta ja tämän
lompakkoa, vaan
kertoo rehellisesti oman mielipiteensä siitä,
mitä kannattaa tehdä nyt
ja mitä vasta viidentoista vuoden päästä. Samalla hän auttaa asiakasta ymmärtämään kustannukset ja korjaamisen vaikutukset. Hän ei myöskään vain lähetä tarjouspyyntöjä
viidelle talotekniikka- ja kolmelle keittiötoimittajalle, vaan pohtii lisäksi sitä, minkälainen yhdistelmä ja kokonaisuus kenties auttaisi asiakasta kaikkein eniten. Olisiko 1+1 tietyillä muuttujilla sittenkin jopa
3? Toisin sanoen, kun asiakas sanoo: ”Yksi remontti, kiitos!”, on rakennuttajakonsultin vastaus: ”Tässä kaksi yhden hinnalla, ole hyvä!”

Projektinjohtoa ja valvontaa
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on rakennuttamis-,
valvonta- ja kiinteistöalan konsulttitoimisto. Yritys on perustettu vuonna 1989. Palveluksessamme työskentelee noin 50 alan
ammattilaista. Toimintamme perustuu vahvaan ammattitaitoon, yhteistyökykyyn ja luottamuksellisiin suhteisiin tilaajan
edunvalvojana.
2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti ja kuvat: Juha Karilainen , Wienerberger Oy Ab

Lappeenrannan Kurjentiellä

kerrostalot korjataan
tiilellä

Kahteen Lappeenrannan Mäntylän kaupunginosassa sijaitsevaan
kerrostaloon tehdään laajamittainen peruskorjaus. Uudeksi julkisivuratkaisuksi valittiin paikalla muurattu tiili, joka osoittautui niin
hinnallisesti kuin laadullisestikin kilpailukykyiseksi ratkaisuksi.
Julkisivukorjauksen lisäksi taloihin tehdään myös täydellinen
sisätilojen peruskorjaus sisältäen niin ilmanvaihdon kuin putkistojenkin uusimisen.

K

ahdeksankymmentä luvun alussa rakennettujen kaupungin
vuokrakerrostalojen julkisivuelementit olivat tulleet tiensä
päähän. Betonielementtien kuorissa käytettyjen terästen ruostuminen oli alkanut rapauttaa julkisivupintoja siinä määrin, että ne
vaativat korjausta. Ilmiö on hyvin tyypillinen tuon ajan betonielementtitaloille. Varsinaisia kosteusvaurioita ulkoseinärakenteista ei
kuitenkaan löytynyt. Kun samaan aikaan myös talon putkistot alkoivat olla elinkaarensa päässä, päätettiin linjasaneerauksen yhteydessä
tehdä myös perusteellisempi sisätilojen peruskorjaus. Käytännössä

lähes kaikki menee uusiksi, kertoo kohteen pääsuunnittelijana toimiva Tuomo Sinkko Arkkitehtitoimisto ARK’IDEA Oy:stä.

Tiilijulkisivu loppujen lopuksi kilpailukykyisin
Kun julkisivun peruskorjausvaihtoehtoja alettiin miettiä, oli vaihtoehtoja alkuvaiheessa useita. Mietittiin mm. eristerappausta sekä
erilaisia laattaverhouksia, joista tiililaattaverhous oli vielä viime metreille saakka mukana, mutta koska tavoitteena oli elinkaariedullinen
ja varma ratkaisu, oli perinteinen paikalla muurattu tiiliverhous var-

Paikalla muurattu tiili valittiin julkisivujen uudeksi
verhoukseksi, ei pelkästään siksi, että se on pitkäikäinen ja vähän huoltoa vaativa, vaan myös siksi, että
se oli myös hinnallisesti kilpailukykyisin vaihtoehto.

20
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Kun ajatellaan, että talot saavat kauniin muuratun julkisivun, uudistetut parvekkeet kevennettyine lasikaiteineen, sekä uuden ilmanvaihdon
lisäksi kiintokalusteita myöten uusitut sisäpinnat, voidaan sanoa, että taloista tulee täysin
uudistuotantoa vastaavat, kommentoi Seppo
Pahkala.

Muurattu julkisivu kilpailukykyisin ja urakoitsijankin kannalta sopivin ratkaisu.

Perustustyötä nopeuttava elementtiratkaisu säästi aikaa ja
työkustannuksia. Sokkelielementtien alle pilarien kylkeen
valettiin ainoastaan pilasterit, joiden päälle asennettiin
valmiit muurausta kantavat sokkelielementit.
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teenotettava vaihtoehto, toteaa Sinkko. Vaikka julkisivukorjauksia tehdään tänä päivänä
monillakin eri tavoilla, tulisi elinkaari ja sen
aikaiset huoltokustannukset ottaa entistä paremmin huomioon, onhan peruskorjaus sekä
asukkaiden että kiinteistön omistajan kannalta kallis ja hankala operaatio. Kun tiijulkisivun alla keksittiin käyttää paikallavalun sijasta uudentyyppistä elementtiratkaisua, tuli
muuratusta julkisivusta loppujen lopuksi sekä
halvin että urakoitsijankin kannalta sopivin
ratkaisu, jatkaa Sinkko. Muuratun julkisivun
etuna voidaan pitää sitä, että se ei kuormita
vanhaa ulkokuorta, kuten monet ns. roikotettavat korjausratkaisut, etenkin kun vanha
ulkokuori päätettiin jättää purkamatta. Vanhan ulkokuoren sidontaa kuitenkin vahvistettiin ankkuroimalla ne
taustakuoreen 8 mm paksujen ankkuripulttien avulla.

Sokkelielementeillä aika- ja kustannussäästöä
julkisivukorjaukseen
Paikalla muurattu tiili koetaan peruskorjauksessa usein hankalaksi
ratkaisuksi, koska se vaatii useimmiten betonista valetun sokkelilevennyksen alleen. Tähän kohteeseen kehitettiin kuitenkin uudentyyppinen perustustyötä nopeuttava elementtiratkaisu, joka säästi
sekä aikaa että työkustannuksia. Koska rakennus on pilariperustainen, valettiin sokkelielementtien alle pilarien kylkeen ainoastaan pilasterit, joiden päälle asennettiin valmiit yläpuolista muurausta kantavat sokkelielementit, jotka edelleen sidottiin yläpäästään pulttaamalla vanhaan sokkeliin kiinni. Uusista perustuksista ei aiheutunut
kovinkaan suurta lisäkustannusta, koska sokkelin juuret jouduttiin
salaojien uusimista varten joka tapauksessa kaivamaan auki. Perustamisvaihe sujui kaiken kaikkiaan varsin nopeasti ja muuraus päästiin aloittamaan niin ikään nopeammin, kertoo kohteen vastaavana
mestarina toimiva Seppo Pahkala Lujatalo Oy:stä.

Paikalla muurattu punatiili vanhenee kauniisti
Julkisivumateriaaliksi valittiin aiempaa väritystä mukaillen Wienerbergerin punainen sileä moduulikokoinen tiili. Paikalla muurattu punatiili vanhenee kauniisti ja se on myös vähän huoltoa vaativa
julkisivuratkaisu. Lappeenrannassa on muutenkin pitkät perinteet
punatiilen käytöstä, ovathan esimerkiksi Lappeenrannan vanhan kasarmialueen yli sata vuotta vanhat kauniisti kirjoillut julkisivut niin
ikään punatiiltä, tähdentää Sinkko.

via seinärakenteita lukuun ottamatta uusiksi
ja myös materiaalien ja kalusteiden osalta talo
tehdään uudistuotantoa vastaavaksi.

Energiatehokkuutta parannettiin
ilman eristeiden lisäämistä
Varsinaista energiakorjausta, esimerkiksi ulkoseinien lämmöneristystä lisäämällä, ei rakennuksiin tulla tekemään, vaan energiatehokkuuden parantaminen tehdään lähinnä
ikkunat uusimalla sekä asentamalla taloihin
hyvällä hyötysuhteella lämpöä talteen ottava
ilmanvaihtojärjestelmä. Talojen alkuperäiset
1980-luvun ikkunat eivät olleet vielä lämpölaseja, mutta vaihtamalla ne U-arvoltaan 1,0
W/m2K oleviin MSE/MEK tyyppisiin 3-lasisiin puu-alumiini-ikkunoihin, saadaan aikaan jo merkittävää energiansäästöä.
Ilmanvaihtojärjestelmäksi valittiin talokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Ilmanvaihtokoneena toimii pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettu Systemairin DV Compact 20, jonka lämmönsiirtimen hyötysuhde on 57 %. Koska taloissa ei alkujaan ollut iv-konehuoneita, joudutaan ne nyt rakentamaan. Aluksi tarkasteltiin
vaihtoehtoa, jossa rakennusten kattomuotoa olisi muutettu hieman
jyrkemmäksi harjakatoksi, jolloin iv-konehuone olisi voitu sijoittaa
katon välitilaan. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin ja kattomuoto säilytettiin entisellään. Sen sijaan uusi iv-konehuone päätettiin sijoittaa
kummankin talon päädyssä sijaitsevaan ylimmän kerroksen kolmion
yhteen huoneeseen. Talojen kahdesta kolmiosta tulee peruskorjauksen myötä kaksioita ja iv-laitteille saadaan samalla riittävästi tilaa.
Konehuoneeksi muutetun tilan ääneneristystä jouduttiin kuitenkin
parantamaan monin eri tavoin äänihäiriöiden välttämiseksi; esimerkiksi lattia eristettiin ja sen päälle valettiin betonista tärinöitä vaimentava kelluva lattia.

Talot rakennetaan uutta vastaaviksi
Peruskorjaus alkoi maaliskuun lopussa ja sen arvioidaan kestävän
noin vuoden. Syyskuun alussa julkisivut olivat jo valmiit, mutta sisäpuolinen peruskorjaus laajuudestaan johtuen vie vielä jonkin aikaa, kertoo Pahkala, mutta lisää, että sekin on kyllä jo ihan hyvällä
mallilla. Kun ajatellaan, että talot saavat kauniin paikallamuuratun
julkisivun, uudistetut parvekkeet kevennettyine lasikaiteineen sekä
lisäksi vielä täysin uusitut sisäpinnat, kiintokalusteet, kylpyhuoneet
ja uudet, talokohtaiset saunaosastot, ilmanvaihtoakaan unohtamatta,
voidaan sanoa, että taloista tulee täysin uutta vastaavat.

Kohde muuttuu kovanrahan vuokrataloksi
Kahdesta kolmikerroksisesta kerrostalosta koostuva vuokrataloyhtiö
käsittää kaikkiaan 36 huoneistoa. Alun perin arkkitehti Pauli Vuorisen suunnittelemat lamellikerrostalot edustavat kahdeksankymmentäluvun alun tyypillistä elementeistä rakennettua lähiöarkkitehtuuria. Tuolloin ei esimerkiksi tämäntyyppisiin mataliin kolmikerroksisiin kerrostaloihin rakennettu juurikaan hissejä. Niitä ei taloihin
lisätä nytkään, kertoo Sinkko, koska lisäkustannus olisi ollut varsin
merkittävä. Hissien poisjättäminen aiheutti kuitenkin sen, että peruskorjaukseen ei saatu ARA-rahoitusta. Hanke päätettiin toteuttaa
kuitenkin ns. kovanrahan korjauksena, mikä johti edelleen siihen,
että ns. ”sosiaalinen vuokrataloyhtiö” muuttuu korjauksen myötä
kovanrahan vuokrataloyhtiöksi, jatkaa Sinkko. Peruskorjaus päätettiin toteuttaa hissittömyydestä huolimatta kuitenkin varsin perusteellisesti. Esimerkiksi kaikki sisätilat menevät käytännössä kanta22
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Kurjentie 73 peruskorjaus
Talot A ja B
Kerroksia 3
Huoneistoja yhteensä 36
Rakennuttaminen ja valvonta: Lappeen Rakennuttaja Oy
Pääurakoitsija: Lujatalo Oy
Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: ARK’IDEA Oy
Rakennesuunnittelu: Temaltek Oy
LVIAS-suunnittelu: Granlund Saimaa Oy

Sokkelielementin yläpään kiinnitys tehtiin pulttaamalla.

Vanhan betonielementtikuoren sidontaa vahvistettiin pulttaamalla kuoret taustarakenteeseen ja
julkisivumuurausta varten asennettiin vanhaan
ulkokuoreen ns. liikkeen sallivat tiilisiteet, esittelee
vastaava mestari Seppo Pahkala.

Uuden julkisivun muuraustyöt olivat ennen
kesää jo hyvässä vauhdissa. (alla)
Sisätiloihin tehdään täydellinen peruskorjaus. Lähes kaikki uusitaan kantavia rakenteita
ja portaita lukuun ottamatta. (alla oik.)
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Uudet ikkunat
taloyhtiöön?
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Teksti: Ville Sulkakoski Kuva: Skaala

Uudet ikkunat parantavat energiatehokkuutta, lisäävät asumisviihtyvyyttä ja nostavat kiinteistön arvoa. Mutta milloin on oikea hetki vaihtaa vanhat
ikkunat uusiin? Mitä tulee ottaa huomioon? Millaisia ratkaisuja on tarjolla?
Ja mikä on Skaala Alfa cLean? Antti Hautapakka Skaalalta vastaa.

I

mpulssi ikkunanvaihdolle saadaan yleensä käytännön syistä. Puuosat lahoavat, rakenteet pettävät. Usein on niin, että ikkunaa ei uskalla enää avata kuin äärimmäisen
varovaisesti ja tukemalla avattu ikkuna esimerkiksi keittiön tuolin päälle. Lisäksi tiivisteet perstuvat ja katkeilevat piloille ajan saatossa, Hautapakka taustoittaa.
Tiivisteiden ja perusrakenteen pettämisen huomaa selkeimmin vedon tunteina ikkunan lähellä ja kylminä vuodenaikoina lattianrajassa. Kylmän veto vaikuttaa suoraan
asumisviihtyvyyteen ja mikä merkittävintä,
se lisää lämmityskustannuksia.
– Kannattaa ajatella asia siltä kantilta,
että 30–40 vuotta vanha ikkuna on täysin
ehjänäkin jopa kymmenen kertaa pahempi
energiasyöppö kuin tänä päivänä valmistettu ikkuna. Kun tähän vielä lisätään hajoavat
ja vuotavat rakenteet, niin voi vain kuvitella,
kuinka paljon lämpöeuroja väreilee ikkunasta suoraan ulkoilmaan, Hautapakka kuvailee.
Hänen mukaansa suurin mitattava hyöty uusilla ikkunoilla saadaan nimenomaan parantuneena energiatehokkuutena.

Ei kuitenkaan pelkkiä U-arvoja
Vaikka alan valmistajat mielellään kertovat
energiatehokkuudesta ja uusimmista teknisistä ratkaisuistaan, näyttelevät asumisviihtyvyyteen ja käytännöllisyyteen liittyvät
seikat asukkaan kannalta vähintään yhtä tärkeää osaa. Hautapakka kertoo, että esimerkiksi huimasti parantunut ääneneristävyys
koetaan usein positiivisena yllätyksenä, kun
asunto saattaa hiljetä aivan oleellisesti entiseen verrattuna.
– Tai sitten kesäisin tuskallisen kuuma
olohuone on yhtäkkiä muuttunut siedettäväksi paikaksi olla, kiitos tehokkaan auringonsuojan.
Hautapakan mukaan myös yleinen toimivuus ja käytön helppous vaikkapa ikkunoita
pestessä on tärkeää. Ennen piti pestä kuusi
pintaa, nyt vain neljä.

Huurtumisongelma ja ilmanvaihto
Hautapakka nostaa esiin ensimmäisenä nykyaikaisen ikkunan huurtumisongelman.
– Huomion otettava, mutta helposti hoidettavissa oleva asia on se, että nykyaikainen
ikkuna saattaa huurtua ulkopinnaltaan. Perussyy on ikkunan hyvä lämmöneristävyys,
kun asunnon sisällä oleva lämpö ei vaikuta

enää ulkolasin ulkopinnalla. Sopivassa kosteudessa ja lämpötilassa pinnalle syntyy sitten huurretta, joka pahimmillaan voi jäätyä
paikoilleen pitkäksikin toviksi.
Hautapakan mukaan ainakin Skaala pystyy tarjoamaan ratkaisun, joka poistaa huurtumisilmiön pysyvästi.
– Joka tapauksessa asia kannattaa ottaa
esille ja huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Toisena seikkana Hautapakka kertoo
asiaan vihkiytymättömälle hieman yllättäen
huoneiston ilmanvaihdosta.
– Nykyaikainen ikkuna on tiivis, eikä ilma
enää kulje rakenteiden välistä, kuten tapahtui vanhojen ikkunoiden kohdalla. Tällä on
iso vaikutus rakennuksen ilmanvaihdon tasapainoon ja se pitää ehdottomasti ottaa
huomioon, kun ikkunoita lähdetään vaihtamaan. Korvausilmaa kun on edelleen saatava huoneistoon.

” 30–40 vuotta vanha
ikkuna on täysin ehjänäkin
jopa kymmenen kertaa
pahempi energiasyöppö
kuin tänä päivänä
valmistettu ikkuna.”
Toisin sanoen rakennuksen ilmanvaihdon on oltava kunnossa ja tasapainotettu
myös ikkunaremontin jälkeen. Vaikka asia
on verrattain monimutkainen, Hautapakan
mukaan ainakin suurimmilla ikkunavalmistajilla menetelmät ovat hallinnassa ja ratkaisumalleja on olemassa. Hänen mukaansa perinteinen ratkaisu on asentaa ikkunoihin niin
sanotut korvausilmaventtiilit, joiden kautta
raitista ilmaa saadaan sisälle. Hautapakka
kertoo kuitenkin, että ratkaisulla on myös
kääntöpuolensa.
– Energiatehokkaaseen ikkunaan tehdään
venttiiliä varten reikä, josta tulvii sisälle ulkoilmaa lähes sellaisenaan. Energiatehokkuus kärsii ja voi tulla vedontunteita. Toki
uusimmissa malleissa korvaava ilma voidaan
kierrättää ikkunan välitilassa ja saada näin
ainakin teoriassa hieman lämpöä talteen.

Lisätietoja

www.skaala.com/skaala-alfa-clean.html

Skaala Alfa cLean on käänteentekevä
ratkaisu
Skaala on tuonut markkinoille aivan uuden
ratkaisun, jolla käytännössä eliminoidaan
nykyisten korvausilmaventtiilien aiheuttamat ongelmat.
– Itse asiassa samalla ratkaisulla saadaan
myös ilmanvaihto tasapainoon ja raitis huoneistokohtainen sisäilma, Hautapakka kehuu.
Uusi ratkaisu on nimeltään Skaala Alfa
cLean. Se on ikkunakohtainen ilmanvaihtoja lämmön talteenottojärjestelmä, joka huolehtii huoneiston sisäilman laadusta täysin
itsenäisesti.
– Älykäs järjestelmä mittaa jatkuvasti huoneiston tai yksittäisen huoneen sisäilman hiilidioksiditasoa, ilmankosteutta ja lämpötilaa,
vertaa tuloksia tavoitearvoihin ja säätää laitteen toimintaa sen mukaisesti.
– Tehokkaalla lämmön talteenotolla päästään jopa 85 prosentin hyötysuhteeseen,
Hautapakka kertoo.
Hänen mukaan kokonaisuus on asiakkaan
kannalta vaivaton. Laitteisto asennetaan ikkunaan tehtaalla ja toimitetaan aina käyttövalmiina pakettina. Järjestelmä ei kasvata
ikkunan kokoa ja on integroitu ikkunarakenteeseen perin huomaamattomaksi.
– Asukkaalle näkyviä osioita ovat tulo- ja
poistoilman ritilät sekä käyttöpaneeli, josta voi halutessaan myös itse säätää laitteen
toimintaa.
Skaala on tähän mennessä asentanut lukuisia kohteita eri puolille Suomea.
– Olemme nyt käytännössä ohittaneet
pilottivaiheen. Saatujen kokemuksien ja palautteiden valossa olemme tuoneet markkinoille tuotteen, jolla on todella potentiaalia
mullistaa ikkunaremontin, tasapainoisen ilmanvaihdon ja terveellisen sisäilman haastava kokonaisuus yhdellä kertaa.
– Ajatuksena Skaala Alfa cLean on periaatteessa yksinkertainen. Mutta niinhän
kaikki suuret ideat monesti olevat, Hautapakka toteaa.
Ikkunaremontti lähtee liikkeelle sillä, että
omistaja, taloyhtiö tai isännöitsijä ottaa yhteyttä alan toimijoihin. Käytännössä seuraava askel on sopia tapaamisesta ja arviokäynnistä, jonka perusteella voidaan aloittaa
parhaiten sopivien ratkaisujen hakeminen
kyseessä olevaan taloyhtiöön. Skaalan toimintamallissa projektilla on aina vastuumyyjä, joka huolehtii projektin läpiviemisestä ensitapaamisesta lopputarkastukseen.
2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti: Vesa Tompuri Kuvat: Lumon Oy

Parvekkeet

Tekniikan tohtori Jukka Lahdensivu
hyödyntää ja kartuttaa tietotaitoaan
sekä akateemisessa maailmassa että
käytännön konsultointihankkeissa.

kannattaa korjata ajoissa
Kun taloyhtiöllä on osaava isännöitsijä ja päätöksentekokykyinen
hallitus, tärkeät rakenteiden kuntoa koskevat päätökset tulevat
tehdyiksi ajoissa. Perustana päätöksille on hyvä olla huolella
tehty kuntotutkimus. Parvekkeet kuuluvat rakenteista vaurioalttiimpiin, mutta onneksi löytyy keinoja niiden elinkaaren jatkamiseen kohtuukustannuksin: maalaamalla pinnat ja varustamalla
parveke lasituksin.

K

untotutkimuskulttuuri alkoi kehittyä
1990-luvulla, kun 1960- ja -70-lukujen lähiörakentamisbuumin aikana
valmistuneissa kerrostaloissa alkoi näkyä
vanhenemisen merkkejä. Samoihin aikoihin
sisäilmaongelmat alkoivat kärjistyä. Kerrostalojen kunnon arvioimisessa ovat kuitenkin
koko ajan korostuneet ulkoilmaan rajoittuvien rakenteiden tekniset ongelmat ja niiden
syiden tutkiminen.
”Puutteellinen pakkasenkestävyys on ongelmista tavallisin. Erityisesti 1970-luvun
talojen betonijulkisivuissa ja parvekkeissa
ongelma koskee useimpia taloja. Myöhemmin valmistuneissa kerrostaloissa ongelma
ei ole aivan yhtä paha”, toteaa tekniikan tohtori, johtava asiantuntija Jukka Lahdensivu
Ramboll Finland Oy:stä.

Kunnon tutkiminen kannattaa aina
Jos asuinkerrostalo on uudehko, on lähellä
ajatus, ettei sille tarvitse tehdä vielä mitään.
Tulevien asukaspolvien murheeksi ei kuitenkaan kannata jättää sellaisia korjauksia,
jotka voi kuitata vähemmällä, jos muistaa
toimia ajoissa.
”Vaikka välittömiä korjauksia ei tarvittaisikaan, hyvin tehty kuntotutkimus antaa taloyhtiölle mahdollisuuden suunnitella korjaus- ja huoltotoimia pitkälle tulevaisuuteen”,
Jukka Lahdensivu perustelee.
Käytännössä yleisempi tapa teettää kuntotutkimuksia johtuu julkisivuissa tai parvekkeissa näkyvistä vaurioista. Tällöin kuntotutkimus johtaa yleensä varsin nopeasti
korjauksiin, joiden kustannukset ovat yleensä sitä alhaisemmat, mitä nopeammin korjaustoimiin ryhdytään.
”On huomattava, että kuntotutkimus on
merkitykseltään toinen kuin kuntoarvio.
Kuntoarvio perustuu aistinvaraisiin havaintoihin rakenteiden ja rakennusosien pinnoilta. Tällöin on mahdollista havaita pitkälle
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edennyt vaurioituminen ja selvät toimivuuspuutteet esimerkiksi pellityksissä tai vedenpoistojärjestelmissä. Sen sijaan perusteellisessa kuntotutkimuksessa rakenteita koskevia havaintoja kerätään suunnitelma-asiakirjoista, silmämääräisesti ja kenttätutkimusmenetelmin paikan päällä sekä lisäksi
laboratorioanalyysein. Kuntotutkimuksella
saadaan siis selvitetyksi myös sellaisia vaurioita, joita ei voi saada selville silmämääräisesti”, Lahdensivu tähdentää.
Eräs kuntotutkimuksen keskeisiä tavoitteita onkin selvittää eri vauriomekanismien etenemistä tulevaisuudessa, jotta
korjausten ajoitus onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Ammattitaitoa remonttihankkeisiin
Jukka Lahdensivu pitää keskeisen tärkeänä,
että taloyhtiöt luovat vision siitä, millaisessa talossa asukkaat tulevaisuudessa asuvat.
Tätä varten tarvitaan kiinteistönpitostrategia ja luonnollisesti ammattitaitoinen isännöitsijä ja hallitus, jotka osaavat harkita, milloin kannattaa käynnistää rakennushanke ja
milloin taas selvitään pienillä vuosittaisilla
ylläpitotoimilla.
Koko taloa koskeva parvekeremontti on
jo niin mittava hanke, että sitä varten on taloyhtiölle järkevää palkata pätevä rakennuttajakonsultti, laatia kunnon suunnitelmat,
suorittaa hankinnat päteviksi tiedetyiltä valmistajilta ja toteuttaa asennukset osaavilla
työmaa-ammattilaisilla sekä varmistaa parvekelasitusten huollon ja varaosien saatavuus
koko elinkaarelle.
Parvekkeiden kunto riippuu muun muassa
iästä ja betonin karbonatisoitumisen asteesta. Mitä pienempi on raudoitteiden peitepaksuus, sitä nopeammin karbonatisoituminen
vaikuttaa myös betoniteräksiin, joiden korroosion asteesta usein riippuu koko remontin kiireellisyys.

”Tällaiset tilanteet johtavat pahoihin vaurioihin erityisesti silloin, kun parvekelaatan
alapinta on päässyt kastumaan esimerkiksi
huonosti toimivan vedenpoiston seurauksena. Ongelmallisin parvekkeen vedenpoistotapa on rako laatan ja kaiteen välissä. Tämä
aiheuttaa sekä alempana olevan parvekkeen
kastumista että veden valumisen parvekelaatan etureunaan, missä on runsaasti terästä jo
karbonatisoituneessa betonissa. Jotta näistä
syy- ja seuraussuhteista tehdään oikeat johtopäätökset, tarvitaan todellista osaamista
hankkeisiin”, Lahdensivu sanoo.

Lasitukset ehkäisevät vaurioita
Alun perin ”pelkistä” viihtyvyys- ja asumismukavuussyistä markkinoille tulleet parvekelasitukset saavat Jukka Lahdensivulta
kiitosta myös ”insinööritieteellisistä” syistä.
Hän viittaa vastaansanomattomiin faktoihin,
jotka osoittavat parvekelasitusten merkityksen parvekerakenteen elinkaareen jatkajana.
”Parvekelasituksella voi ehkäistä parvekkeen sisäpuolen kastumista. Tällä on suuri
merkitys parvekelaattojen alapintojen korroosiovaurioiden sekä betonin pakkasrapautumisen ehkäisemisessä, koska lasituksen ansiosta betonin kosteuspitoisuus pysyy riittävän alhaisella tasolla”, Lahdensivu selvittää.
Hän toteaa, että parvekelasituksella yhdistettynä suojaavaan pinnoitekorjaukseen vanhalle parvekkeelle saadaan vähintään 15–25
vuotta lisää käyttöikää. Tällä on suuri taloudellinen merkitys, sillä uusi parveke maksaa
tyypillisesti 10 000–15 000 euroa.
”Toki tarkan kustannustason määrittämiseksi on tiedettävä vaurioitumisen aste.
Joskus voidaan selvitä pelkällä pinnoituskorjauksella. Kun vanha parveke lasitetaan,
on yleensä järkevää samalla rupeamalla myös
uusintapinnoittaa parvekerakenteet”, Lahdensivu muistuttaa.

Lisäinfoa parvekelasitusten hyödyistä

www.omataloyhtio.fi/lumon
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Teksti: Mariana Ravonius Kuvat: Eskon Oy

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

Ilmanvaihdon parantamisessa

huolellisuus on avain
onnistuneeseen lopputulokseen
Ratkaisut vallinneisiin ongelmiin
Putkiremontin laajuus pieneni suunnitellusta, kun huomattava osa
taloyhtiön kylpyhuoneista ei ollut saneerauksen tarpeessa. Alkuperäisen suunnitelman mukaisen perinteisen putkiremontin sijasta
päädyttiin pitkän pohdinnan jälkeen toteuttamaan viemäreiden pinnoitukset sekä uusien vesijohtojen asentaminen uusiin paikkoihin.
Koska rakennusteknisten töiden tarve väheni, päätettiin myös, ettei
ilmanvaihtohormeja lähdetä kunnostamaan.
”Koska toisaalta ilmanvaihdon kohentamista pidettiin erittäin tärkeänä, todettiin hallituksen selvityksen pohjalta hormi-imurit käytännössä ainoaksi kustannuksiltaan järkeväksi ratkaisuksi. Osakkaat
hyväksyivätkin yksimielisesti hormi-imureiden lisäämisen perusparannukseen”, Niskanen kertoo.
”Alan lehdistöä tutkimalla löysimme pari toimijaa, joilta pyysimme tarjouksen taloyhtiötämme koskien. Toimijoiden tarjousten esittelyjen sekä hankkeen kumppaneiden kokemusten pohjalta Eskonin
tuotteisiin päätyminen oli helppo päätös”, Niskanen jatkaa.
Hormi-imureiden hankinta osana taloyhtiön monimuotoista perusparannushanketta sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Hankkeen aikana suurimmaksi haasteeksi paljastui taloyhtiön hormiston monimuotoisuus sekä siihen ullakkorakentamisen myötä kohdistuneet
muutokset.
”Hankkeen aluksi tehty hormikartoitus valitettavasti paljastui
epäluotettavaksi ja tarkennustöitä jouduttiin suorittamaan. Omalta osaltaan tämä tarkoitti Eskonin toimitussisällön kasvattamista al28
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kuperäisestä sekä toimitusaikojen muuttumista aiemmin suunnitellusta. Toimitusaikaa pidensi myös ullakkorakentamisen yhteydessä
uusitun peltikaton viimeistelytöiden sekä Eskonin toimituksen yhteensovitus”, Niskanen kiteyttää prosessia.

Hankkeen valmistumisen jälkeen ilmanvaihto parantunut
selkeästi
Pekka Niskasella on omakohtaista kokemusta ilmanvaihdon parantumisesta. Omassa asunnossa on ollut helppo seurata tilanteen kehittymistä 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 kokoojakammioita hyödyntäen ovat kustannustehokas ja toimiva tapa
parantaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Voimme suositella Eskonia
toimittajaksi toisaalta heidän käytännössä todistetun ammattitaitonsa ja toisaalta laajan tuotevalikoimansa puolesta, sillä he olisivat
voineet toimittaa myös harkitsemiamme hormien osittaiskorjauksia
useammalla menetelmällä”, Niskanen kertoo.
”Hormi-imureiden hankkimista harkitseville taloyhtiöille haluamme korostaa huolellisen hormikartoituksen tärkeyttä. Jälkiviisaana
voimme todeta, että se olisi kannattanut tehdä Eskonin kanssa yhteistyössä siten, että he olisivat asiantuntijana voineet valvoa kartoittajan työnlaatua.”, Niskanen opastaa.

Kiinnostuitko ilmanvaihdon parantamisesta tai
hormien kunnostamisesta?
Onko taloyhtiössäsi edessä ilmanvaihtoremontti, kaipaavatko
hormit kunnostusta? Katolla voi sijaita useita vierekkäisiä hormeja, jotka tarvitsevat lisää tehostusta. Ilmanvaihtoon sekä hormien kunnostuksiin erikoistunut Eskon Oy on kehittänyt mm.
kokoojakammion, joka kokoaa hormiryhmän yhteen. Kammion
päälle sijoitetaan suurempi imuri, jonka tehosta jokainen hormi
hyötyy. Kokoojakammion mitoitus vaatii ammattitaitoa, sillä väärin mitoitetusta kammiosta on vain haittaa. Eskon Oy mitoittaa
kokoojakammion erikseen jokaiseen kohteeseen oman menetelmänsä mukaisesti. Kammion mitoituksessa otetaan huomioon
korvausilman saanti ja hormien kunto.
Eskon Oy:n laajasta tuotevalikoimasta löytyy ratkaisu jokaisen
taloyhtiön tarpeeseen. Valvomisen ja ohjauksen lisäksi Eskon Oy
suorittaa hormikartoitustöitä myös itse. Kutsu asiantuntija paikalle kartoittamaan taloyhtiösi tarve.
Eskon Oy, Juha Jutila/040 8306701
eskon@eskon.fi
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Teksti: Petri Perta Kuvat: Vesivek

Kattojen katsastus
on taas ajankohtaista!

Me Vesivekillä olemme kiinnostuneita säilyttämään kiinteistösi
arvon. Vanha sanonta sanoo: Oma koti kullan kallis – mutta milloin
on tuon ”oman kullan” katto viimeksi tarkastettu ja huollettu?

R

akennuksen tärkeintä julkisivua eli
kattoa ja sen varusteita tulee tarkkailla
ja huoltaa säännöllisesti – vuosittain!
Miksi kuitenkin on niin että monesti nuohooja on ainoa henkilö joka katolla käy?
Miellämme nuohouksen talon ja siellä
asuvien ihmisten turvallisuuden vuoksi tehtäväksi. Tiedämme, että nuohoomaton piippu tervaantuu ja karstoittuu. Piipun pintaan
muodostuu pikeä ja nokea, joka voi syttyä
palamaan ja pahimmillaan kuumuus voi jopa
halkaista piipun ja rakennus palaa. Tällöin
vakuutus ei välttämättä vahinkoa korvaa, jos
nuohous on laiminlyöty.

Katon säännöllinen huolto säilyttää
kiinteistön arvon
Siinä missä nuohous on tärkeää takan toimivuuden ja ihmisten turvallisuuden kannalta,
on myös katon tarkastus ja huolto tärkeää,
jottei arvaamattomia vahinkoja pääse syntymään. Huoltamaton, vuotava katto voi pilata
rakennuksen ja aiheuttaa siellä asuville asukkaille ikäviä terveydellisiä haittoja. Meidän
mielestä katon säännöllisestä huoltamisesta
on puhuttu liian vähän. Katto on poissa silmistä ja ehkä osittain myös siksi poissa mielestä.
Ammattiliikkeetkään eivät tosin ole menneinä
vuosina asiaa tarpeeksi painottaneet tai tarjonneet aktiivisesti kattojen huoltopalvelua.
Aika näyttää nyt kuitenkin muuttuneen ja
kattohuoltopalveluita tarjotaan aktiivisesti –
toivottavasti myös asiakkaat löytävät nämä
erittäin tärkeät palvelut ja hyödyntävät niitä
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rohkeasti. Kyse on kuitenkin tärkeimmän varallisuutemme kotien ja kiinteistöjen arvon
säilyttämisestä sekä henkilöturvallisuudesta.
Jotta katon kunto voidaan säännöllisesti
tarkistaa, pitäisi kattoturva olla ensin kunnossa. Tikkaat, kattokulkusillat ja mahdolliset turvakiskot sekä vaijerijärjestelmät tulisi
tarkistaa myös vuosittain. Puiset, lahonneet
tikkaat ja kulkusillat sekä puutteellinen turvavarustelu ovat iso työturvallisuusriski kaikille niille, jotka joutuvat katolla käymään,
monesti ihan myös omistajalle itselleen.
Katon tarkastuksen yhteydessä ammattilainen kiinnittää huomiota katon yleiseen
kuntoon ja siisteyteen. Roskat ja lehdet on
syytä siivota pois niin, että kaivot vetää tasakatoilla ja samoin räystäskourut. Räystäspellitykset, läpivientitiivisteiden kunto, näkyvät kiinnikkeet tarkastetaan ja mahdolliset
pintavauriot korjataan.

Katon huolto kannattaa jättää
ammattilaisen tehtäväksi
Valistunut taloyhtiön asukas pystyy kyllä tarkistamaan katon itsekin, kunhan ottaa putoamissuojauksen vakavasti. Katon huollon
voi toki jättää myös ammattiliikkeen tehtäväksi. Tällöin myös ehkä varmistetaan paremmin, että kaikki vuotoriskipaikat tulee
tarkastettua. Lisäksi kirjallinen ja kuvallinen
raportti osoittaa, että kiinteistön omistaja
on hoitanut kattoa sen ansaitsemalla tavalla.
Oikeat kattoratkaisut ja ammattimainen
toteutus ovat vesikaton pitkän iän kannalta

ensisijaiset tekijät. Nämä eivät kuitenkaan
yksin riitä takaamaan vesikaton toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä katto,
kuten kaikki tekniset rakenteet, vaatii huoltoa – säännöllisesti.

Katsomme aina korkeammalle
Vesivek on kattoturva- ja sadevesijärjestelmien markkinajohtaja, jonka tuotteet
tehdään omalla Nescon tehtaalla Orimattilassa. Yli 30 vuoden kokemus asentamisesta ja tuotekehityksestä on synnyttänyt
ainutlaatuisen palveluketjun korkealaatuisella osaamisella.
Tarkistamme ja huollamme katot, jotta
kotisi on suojassa syksyn sateilta ja talven lumilta.
Olennainen osa palveluvalikoimaamme on myös kattojen kunnossapitotyöt
-> katso lähin jälleenmyyjä www.vesivek.fi

Teksti: Mariana Ravonius Kuvat: Danfoss Oy Ab

Lähes joka talvi ilmaantuu samat tutut ongelmat.
Talven painavat lumikerrokset kuormittavat katto
rakenteita etenkin suojasään aikana. Keväisin
lumien alkaessa sulaa ilmestyvät taloyhtiöiden
räystäille komeat jääpuikot. Tiesitkö, että nämä
jalankulkijoille ison vaaratilanteen luovat jääkokkareet ja painava lumikuorma on mahdollista
hävittää helposti ja edullisesti?

Räystäiden jääpuikot kuriin

älykkäällä sulanapidolla
Tiedätkö mitä vakuutuksesi korvaa
ja mitä ei?
Usein katolle kertynyt lumi sekä jää aiheuttavat jo itse katolle vahinkoja. Katoilla olevat
kattokaivot sekä kourut ja syöksytorvet tulee pystyä pitämään puhtaana sekä jäättöminä. Valitettavan usein jää on ehtinyt talven
aikana aiheuttaa katoille vaurioita, jotka on
korjattava ensitilassa.
Usein myös tällaiset lumen ja jään patoutumisesta aiheutuneet vahingot eivät kuulu
taloyhtiön normaalin myrskyvakuutukseen.
Toisin sanoen, korjauskustannukset jäävät
taloyhtiön maksettavaksi. Monissa taloyhtiöissä on ratkaisuksi valittu sulanapitojärjestelmä, jota ei kuitenkaan käytetä puutteellisen ohjeistuksen tai liiallisen energiakulutuksen takia.
Tosiasiassa sulanapitojärjestelmä ei kuitenkaan ole hankala käyttää eikä edes kallis ratkaisu.

Avuksi DEVI
Räystäiden sekä kattojen sulanapitoon on
loistava ratkaisu DEVIn kehittämä sulanapitojärjestelmä, jota ohjataan DEVIreg 850
termostaatin avulla. Termostaatti mittaa itsenäisesti vallitsevaa kosteutta ja lämpötilaa
ja kytkee sulanapidon päälle vain silloin kun
sitä tarvitaan.
Termostaatti on yhteensopiva vanhojenkin sulanapitojärjestelmien kanssa, joten

asentamalla DEVIreg 850, saadaan myös vanhat sulanapitojärjestelmät uudelleen käyttöön – energiatehokkaasti. Väärin toimiva
järjestelmä vie turhaa energiaa. Varsinainen
kustannus on toimivan järjestelmän sekä
älykkään termostaatin ansiosta todellisuudessa 7 €/m² luokkaa.
Älykkään ohjauksen ansiosta lämmityselementti on kytkettynä päälle ainoastaan silloin, kun sille on todella tarvetta. – Suomessa on arviolta noin 40 päivää, jolloin lämmitysjärjestelmä on kytkettynä päälle viideksi
tunniksi. Älykäs ohjaus pitää sähkölaskusi
kurissa ja katot sekä räystäät sulana.
Lue lisää
sulanapidosta
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Teksti: Minna Saha Kuvat: RUUKKI CONSTRUCTION OY

Katon uusimiseen on aina syynsä. Pelkän vanhenemisesta
johtuneiden ulkonäköseikkojen takia sitä harvemmin
vaihdetaan. Yleisin syy lienee veden pääsy katon rakenteisiin.

Vedenpitävä katto –
Vaihtoon perustellut syyt
As Oy Nissensato on 25 vuotta vanha asunto-osakeyhtiö käsittäen 8 taloa ja 22 asuntoa.
Vanha kate oli tiiltä kantikkailla sadevesikouruilla. Kate on suhteellisen loiva, 1:4, joten sammal oli ottanut tilaisuudesta vaarin
ja alkanut kasvaa osissa kattoa. Sää oli myös
tehnyt tehtävänsä, osa vanhasta katteesta oli
hapertunut sään ja ajan hampaan yhteisvaikutuksesta. Parin asunnon alakattoihin oli
päässyt katolta vuotamaan vähäinen määrä vettä johtuen aluskatteen huonosta kunnosta ja räystään raosta tuli vettä väärästä
kohdasta alas.

Projektin liikkeellelähtö
Keväällä 2015 yhtiökokous päätti vesikatteen
vaihdosta. Vaihtoprosessi aloitettiin kesällä
2014 osakkaiden toimesta pyytämällä asiantuntijoiden lausunnot katoista. Asiantuntijat
olivat sitä mieltä, ettei katon maalaus ja /tai
pinnoitus riitä tarvittaviksi toimenpiteiksi.
Aikatauluksi katon vaihdolle annettiin parisen vuotta.
Koska katon kunnosta kertova raportti
oli lähetetty ajoissa osakkaille sekä tiedotus
muutenkin toimi prosessissa eikä protestiääniä kuulunut, yksimielisen yhtiökokouksen
päätöksellä katon vaihtoon päädyttiin. Toki
soraääniäkin kuultiin lähinnä liittyen remontin kustannuksiin.
Kattomateriaaliksi valittiin valvojan ehdotuksesta teräs. Se on nopea asentaa ja
suhteellisen loivalla kattokulmalla olevalta
katolta pääsee näin lumi valumaan pois. Kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä otettiin samalla, kuten myös lisälämmöneristys.
Vanha eristevahvuus oli n. 200 mm, uudeksi
vahvuudeksi tuli 500 mm.

kuiva koti

Urakoitsijan puolelta urakkasopimuksen
allekirjoituksen jälkeen tehtiin kohteelle tarkistusmittaus. Mittauksen jälkeen lähetettiin
työmääräys, pohjakuvat sekä työmaasuunnitelma Ruukin tehtaalle.

Kattoremontin konkreettinen aloitus
Ennen remontin alkua pidettiin kohteessa
aloituskokous, jossa varmistettiin kattomateriaalien, vaihtolavojen, puutavaran ja sosiaalitilojen paikat. Taloyhtiön isolle keskipihalle
mahtuivat nämä kaikki.
Heinä-elokuun vaihteessa työt alkoivat
ja etenivät säiden mukaan. Sateen sattuessa
töitä ei voitu tehdä.

Urakan eteneminen
Kaiken kaikkiaan työmaa sujui asoy:n puheenjohtaja Jani Kiiskisen mukaan hyvin.

Kattopakettiin sisältyy
– kohdekohtainen suunnitelma, johon
kirjataan tarvittavat toimenpiteet
– vanhan katteen purku
– vesikate tarvikkeineen
– saneerauskiinnikkeet katon oikaisuun
– alusrakenteet
– aluskatteet
– sadevesijärjestelmät
– kattoturvatuotteet
– asennus
– jätteiden poiskuljetus ja siivous
– lopputarkastus/luovutus
– tarvikkeet ja asennus yhdeltä toimittajalta.
HUOM! Taloyhtiönne ei tarvitse maksaa
etukäteismaksuja.

Asoy:ssä tiedotus hoidettiin joko urakoitsijan
tai sisäisen tiedotuksen toimesta. Lapset ja
uteliaat pidettiin poissa työmaa-alueelta – annettiin urakoitsijalle sen tarvitsema työrauha. Vaaratilanteita remontti ei aiheuttanut.
Yhdessä talossa aikataulutus petti niin,
että töihin päästiinkin edellä aikataulua. Tästä annettiin palautetta urakoitsijalle, kun ilmoitusta ei annettu ajoissa. Katon purku
pitää isompaa ääntä kuin sen tekeminen.
Toisaalta taas oltiin tyytyväisiä urakkatahdin ripeyteen.
Katteen vaihdon jälkeen asennettiin sadevesijärjestelmä sekä kattoturvatuotteet. Aikansa nähnyt sadevesijärjestelmä ei toiminut
enää toivotulla tavalla. Kouruissa kaadot eivät olleet enää kuin asennettaessa ja kantikkaan kourun pohjalle jäi orgaanista ainesta.

Lopputulos
Hallituksen puheenjohtaja antaa Ruukin
suorittamalle kattoremontille arvosanaksi
9. Yllätyksiä remontissa ei tullut, valvoja hoiti osansa hyvin. Urakkaporukka teki tarvittaessa pitkääkin päivää saadakseen kohteen
aikataulussa valmiiksi. Valvojan huomautukset urakoitsija otti heti kuuleviin korviinsa ja
huomautetut kohdat korjattiin heti. Ruukin
toiminta kattoremontissa oli asiantuntevaa.
Urakkaa koskeviin kysymyksiin vastattiin
asiallisesti, urakka tehtiin kuten sovittiin ja
tiedotus toimi. Asukkaat tiesivät, mitä seuraavaksi tehdään ja missä.
Syksyn paikoitelleet runsaat sateet ovat
todistaneet katon pitävyyden sekä sadevesijärjestelmän toimivuuden. Lopullisen varmuuden katon eri osien toimivuudesta antaa
talvi, jolloin testataan koko lappeen matkalle
asennetut lumiesteet.

Ota yhteyttä

Taloyhtiön kattoremontti suunnitellaan kohdekohtaisesti. Kohteesta
riippuen kattoremonttipaketin sisältö saattaa vaihdella.
Ota yhteyttä! www.ruukkikatot.fi/Pyyda-tarjous/Pyyda-tarjous
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”Väliaikaisten ratkaisujen sijaan
päätettiin vesikatto remontoida
kokonaan.”
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Teksti: Erik Rahiala

Kuvat: IVT

Maalämpö kerros- ja rivitaloihin
Maalämpö soveltuu hyvin suurien asuinrakennusten lämmönlähteeksi.
Järjestelmän käytössä kiinteistön koko ei aiheuta rajoitteita, sillä isoissa
kohteissa kytketään tarvittava määrä maalämpöpumppuja rinnakkain.
Viime vuosina maalämpö onkin tullut erittäin suosituksi kerros- ja rivitaloissa edullisten käyttökustannusten sekä ympäristöystävällisyytensä
vuoksi.
Loistava mahdollisuus keventää
yhtiövastikkeiden nousupaineita
Maalämpöinvestointi toteutetaan tavallisesti siten, että asukkaiden maksamat vastikkeet eivät nouse, vaan investointi rahoitetaan maalämpösäästöillä. Tyypilliset maalämpöinvestoinnin takaisinmaksuajat ovat
kerros- ja rivitaloissa n. 4–10 vuoden välillä
riippuen maalämpömitoituksesta sekä nykyisestä lämmitysenergian hinnasta. Usein taloyhtiöt mitoittavat lainan hieman pidemmälle kuin mitä maalämpöinvestoinnin oletettu
takaisinmaksuaika on. Tällöin maalämpö
jopa laskee vastikkeita tai maalämmön tuomaa vastikeylijäämää voidaan käyttää talon
muihin perusparannuksiin. Tilanteesta riippuen maalämpöinvestointiin on viime vuosina erinomaisen rahallisen tuoton lisäksi
ollut mahdollista saada myös valtion energia-avustuksia.

Maalämmön järjestelmäratkaisuissa
merkittäviä eroja
Isoissa asuinrakennuksissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota järjestelmäsuunnitteluun varsinkin käyttövesituotannon
osalta. Perinteisissä maalämpöpumpun kytkentätavoissa käyttöveden lämmityksestä
tehdään vain osa maalämpöpumpulla ja viimeiset tärkeät asteet tehdään lisäenergialla.
Tämän ratkaisun huono puoli on se, että käytännössä kaikki käyttöveden kierron häviöt
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jäävät kalliin lisäenergian varaan ja maalämpösäästöt pienenevät oleellisesti.
Suomalaisessa 1970- ja 1980-luvun rakennuskannassa on erittäin yleistä, että kosteat
tilat lämpiävät osittain tai kokonaan kuuman
käyttöveden kierrossa olevilla pattereilla tai
lattialämmityksillä. Tällöin kiinteistön vuotuisesta energiankulutuksesta voi yli puolet
kohdistua käyttöveteen, sillä se lämmittää
väistämättä myös muuta huoneistoa. Mikäli
tämän tyyppisessä ratkaisusta hyväksytään
tilanne, jossa maalämpöpumppu ei tee käyttöveden kiertoon vaadittavaa energiaa, vaan
se tehdään kalliilla lisäenergialla, hävitään
maalämmön säästöpotentiaalista pahimmillaan jopa yli puolet.
Ratkaisevaa on valita maalämpöpumppu
sen mukaan millaisiin olosuhteisiin sitä kiinteistössä tarvitaan ja kuinka isoa maalämpösäästöä haetaan. Parhaat maalämpöpumput
pystyvät koko tehollaan jopa 68 asteiseen
menoveteen, jolloin ne pystyvät tekemään
myös käyttöveden ja käyttövedenkierron
häviöt kokonaisuudessaan ilman kallista
lisäenergiaa.

Mitoitus ja mahdollinen lisäenergiamuoto
Maalämpömitoitus herättää paljon keskustelua ja mielipiteitä. Mitoituksessa ei kuitenkaan ole mitään yksiselitteistä totuutta, vaan
se voidaan toteuttaa juuri sen mukaan miten
asiakas sen oikeaksi näkee. Myöskään inves-

toinnin takaisinmaksun optimia ei voi tarkkaan laskea ilman tietoa tulevaisuuden hintakehityksestä sekä käytettävästä aikajanasta.
Isoissa asuinkiinteistöissä maalämpömitoituksella onkin erittäin paljon vaihtoehtoja. Tähän vaikuttaa myös oleellisesti se, millä
mahdollinen lisäenergia jatkossa tuotetaan.
Jos kiinteistöön jää esim. vanha öljykattila lisäenergiaksi, niin silloin pienempikin
maalämpömitoitus on mahdollinen ilman,
että kiinteistön sähköt loppuvat kesken. Jos
taas lisäenergia halutaan tehdä sähköllä, niin
mitoitukseen vaikuttaa se, miten paljon kiinteistössä on sähköä käytettävissä. Nyrkkisääntönä voi pitää, että mitä isompi maalämpöjärjestelmä, sitä pienempi on sähkön tarve.
Kaukolämpötaloissa sähkön riittävyys
tulee usein rajoittavaksi tekijäksi, sillä tavallisesti ainoa käytettävissä oleva lisäenergiamuoto on sähkö. Kaukolämpökin soveltuisi lisäenergiaksi erittäin hyvin jos vain
sen kiinteät perusmaksut saisi neuvoteltua
uutta kulutusta vastaaviksi. Mietittäessä
tulevaa kiinteistön lisäenergiamuotoa, kannattaa myös huomioida se, että tulevaisuudessa todennäköisesti tulee voimaan malli,
jossa sähkön myyntihinta kylminä talvipäivinä voi olla moninkertainen normaalitasoon
verrattuna. Tällöin vanha, vaikkakin heikon
hyötysuhteen öljykattila on erittäin arvokas,
sillä öljyn hinta ei muutu tunneittain pakkasten mukaan.

”Maalämpötarjoukset kannattaa vertailla tulevien käyttökulujen perusteella.”
Eri maalämpöpumppujen vertailu
Maalämpöpumppujen vertailu ilman yhdenmukaisia tietoa on vaikeaa. Siksi alalla onkin
käytössä kaksi yleistä standardia, joiden mukaiset arvot ovat vertailukelpoisia keskenään
(EN14511 ja EN255). Standardien lisäksi
arvoihin vaikuttaa lämmönkeruupiirin ja
lämmitysveden lämpötilat, jotka tavallisesti
ilmoitetaan standardin yhteydessä: Esimerkiksi EN 14511 (B0/W35) tarkoittaa Standardin EN14511 mukaista mittausta kun
lämpöpumpun lämmönkeruupiirin sisään tuleva neste on 0 asteista ja maalämpöpumppu
tekee 35 asteista lämmitysvettä.
Tärkeimmät arvot, joita kannattaa vertailla:
• Maalämpöpumpun todellinen teho. Riippuen lämpöpumppuvalmistajasta markkinointinimen ja maalämpöpumpun todellisen tehon ero voi olla jopa 20 %.
• Maalämpöpumpun COP-arvo eli hyöty
suhde. Luku ilmoittaa kuinka paljon energiaa saa ostamalla 1 osan ostoenergiaa
kyseisissä lämpötiloissa. Tähän arvoon
on maalämpöpumpun sisäisillä kiertovesipumppujen energiakulutuksella iso vaikutus, joten vertailuun kannattaa käyttää
mahdollisuuksien mukaan EN14511-standardia.

Kilpailutus ja
tarjousten yhdenvertaistaminen
Kerros- ja rivitalojen maalämpökilpailutuksissa on käytössä hyvin erilaisia toteutus-

tapoja. Osa kilpailuttajista teettää valmiin
järjestelmäsuunnittelun, jossa kytkentä- ja
toimintatavat ym. on ennalta määrätty. Näin
tarjouksista saa helpommin verrattavia, mutta käytännössä ne yleensä soveltuvat hyvin
vain yhdelle tai kahdelle tuotemerkille. Kuitenkin iso osa kilpailutuksen hyödyistä jää
saamatta, kun kilpailutus käytännössä toteutuu vain yhden tai kahden maalämpöpumppumerkin välillä.
Toisessa ääripäässä kilpailuttaja antaa
maalämpötoimijoiden tarjota omille tuotteilleen parhaiten sopivat mitoitukset, sekä
kytkentä- ja toimintaperiaatteet. Tällöin
tarjouksista tulee hyvin erilaisia, mutta ne
ovat laadittu siten, että tarjotuista laitteista
saadaan se hyöty, joihin ne on suunniteltu
ja valmistettu. Tässä maalämpötarjoukset
kannattaakin vertailla tulevien käyttökulujen perusteella, joihin kaikilla merkittävillä
maalämpöpumppuvalmistajilla on omat laskentaohjelmansa. Jotta tämä vertailu voidaan tehdä yhdenmukaisesti pitää lähtöarvojen olla täysin samat.
Tärkeitä yhdenmukaistettavia lähtöarvoja:
• Vuotuinen lämmitysenergian kulutus (tärkein kaikista)
• Vuotuinen käyttöveteen kuluva energiamäärä
• Jos nykyisessä järjestelmässä on esim. öljykattila, niin laskennassa käytettävä öljykattilan hyötysuhde
• Korkein lämmönjakojärjestelmän tarvitsema verkostolämpötila.

Jos lopputuloksena halutaan vertailla
maalämmön käyttökuluja tai säästöjä euroissa, pitää vielä yhdenmukaistaa laskennassa
käytettävät energianhinnat:
• Maalämpöpumpun käyttämän sähköenergian hinta siirtomaksuineen ja yhdenmukainen verokäsittely
• Mahdollisesti lisäenergiana käytetyn energian hinta siirto- ja perusmaksuineen sekä
yhdenmukainen verokäsittely
• Vertailun perusteena olevan vanhan järjestelmän mukainen energian hinta siirtoja perusmaksuineen sekä yhdenmukainen
verokäsittely
• Mahdollisesti mukaan otettava vuotuinen
energian kustannusnousu
• Jos kohteen investointi hoidetaan lainarahoituksella, niin käytettävä korkoprosentti.
Näin toimimalla eri laitteistojen laskelmista voidaan laskea tarkat ja yhdenmukaistetut
takaisinmaksuajat maalämpöinvestoinnille
sekä aidosti päästä laskennallisesti todentamaan mikä monista maalämpövaihtoehdoista kannattaa valita.
Lähde: St1, Energiamarket

Kiinnostuitko maalämmöstä?

Toteuta maalämpö kiinteistöösi helposti
ja luotettavasti. Jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa: www.omataloyhtio.fi/
yhteydenottopyynto/ivt
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Teksti: Katariina Hakala

Kuvat: Ovella Systems Oy

Talouskellari

muutettiin taloyhtiössä

rengasvarastoksi

Espoolaiseen Asunto-osakeyhtiö Itäkumpuun tehtiin
hyödyllinen talouskellarin remontti, jossa tila muutettiin asukkaita enemmän palvelevaksi rengasvarastoksi.
Maksuttomassa varastossa on renkaiden säilytyspaikka
kaikille taloyhtiössä asuville halukkaille.

1

44 asuinhuoneiston Asunto-osakeyhtiö
Itäkummussa Espoossa tehtiin talouskellarin remontti, jossa tila muutettiin
rengasvarastoksi. Ensimmäinen suunnitelma
kohteesta tehtiin vuonna 2011 ja tämän perusteella taloyhtiön kylmäkellarit purettiin
ja tilalle suunniteltiin rengasvarasto, jossa
renkaita säilytetään rengastelineissä kolmessa tasossa seiniin ja erillisiin metallitolppiin
asennettuna. Tilan muutos edellytti rakennusluvan hakemista, sisältäen palo- ja pelastustarkastajan lausunnon.

Talouskellarin purkutyöt
Projektin aikana kaikki seinä- ja kattoverhoukset purettiin. Vanhojen seinälevyjen
purussa oli huomioitava levyjen sisältämä
asbesti. Purkutöissä myös kaikki vanhat lämmöneristeet ja kosteussulut purettiin. Tilaan
oli tehtävä toinen oviaukko, jotta palo- ja pelastusmääräykset täyttyvät. Vanha ikkuna tilassa korvattiin savunpoistoluukulla ja lisäksi
kellariin lisättiin vielä toinen savunpoistoluukku johtuen myös palo- ja pelastusmääräyksistä. Myös kaikki vanhat jäähdytyslaitteet putkistoineen ja sähköineen purettiin
pois. Kompressoritilaan voitiin sijoittaa savunpoistojärjestelmän ja paloilmoitinjärjestelmän ohjauskeskukset.

Talouskellari muuntuu rengasvarastoksi
Varaston valaistus uusittiin täysin vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Ilmanvaihto piti
myös järjestellä uudelleen, jotta palo- ja pelastusmääräykset täyttyvät. Kellarissa on oltava oma vain tätä uutta tilaa palveleva poistoilmakone sekä paloluokiteltu hormi katolle. Rakenteiden liittymät tarkistettiin siten,
että tila täyttää palo-osastointivaatimukset.
Kaikki seinä-, ja katto- ja lattiapinnat puhdistettiin ja maalattiin. Rengasvarastoon asennettiin lisäksi palo- ja pelastusmääräykset
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täyttävät uudet tyyppihyväksytyt palo-ovet
heloituksineen, ovensulkimineen sekä sarjoitettavine Abloy-lukko/Exec-avaimineen.

Uudet rengastelineet varastoon
Renkaiden säilytystä varten kohteeseen asennettiin ovella® rengasteline PST-4 ja PST-2
-järjestelmät. Ne asennettiin osaksi seiniin
ja osaksi pystytettäviin terästolppiin. Telineitä asennettiin kolme päällekkäin. Näihin
telineisiin sopii suurin osa henkilöauton vakiorenkaista. Autonrenkaiden numeroituja
säilytyspaikkoja on nyt yli 100 kpl taloyhtiössä eli yli sadan auton renkaat mahtuvat

nyt säilöön. Tilassa on nyt siis käytännössä
rengastilaa kaikille taloyhtiössä asuville halukkaille. Remontin tavoitteena oli saada
häkkikomeroissa kolmessa eri rakennuksessa
olleet säilytettävät renkaat samaan palo-osastoituun tilaan. Rengassäilytyksestä ei peritä
erillistä maksua tai vuokraa asukkailta. Asukkaan tarvitsee itse vain hankkia omat lukot
rengassarjoilleen.
Juttuun haastateltiin isännöitsijä Ari Kiviniittyä.

Lisätietoja säilytysratkaisuista

www.omataloyhtio.fi/ovella

Megakonsoli PST-2

Lukittava rengasteline PST-4

• Kokoontaitettava konsoli raskaalle tavaralle
• Kestää 150 kg:n painoa
• Megakonsoli PST-2 -telineeseen sopii 2
autonpyörää
• Lukittavan säilytystapin pituus on 330
mm, siihen sopii 2 kpl enintään 230 mm
leveätä rengasta

• Neljän standardirenkaan säilyttämiseen
• Renkaat säilötään pareittain ulkopuolet
vastakkain pidikkeessä
• Lukittavissa riippulukolla lukituskaaren
avulla
• Säästää tilaa lattialta
• Kestää jopa 200 kg painoa
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Teksti: Juha Saarimäki Kuva: Rakentaja.fi

Vastuunjaosta

Asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa nykyisin myös yhden
huoneiston asunto-osakeyhtiön. Tavallinen omakotitalo
voidaan ilman keinotekoisia järjestelyjäkin perustaa asuntoosakeyhtiömuotoon. Se, että onko omakotitalo mielekästä
perustaa taloyhtiömuotoisena, on sitten toinen kysymys.
Yksittäisen talon, jossa asuu yksi perhe, hallinnointi yhtiölainsäädännön mukaan tuntuu sekin keinotekoiselta.

paritaloyhtiössä
T

oisin on tilanne paritaloissa, kahden
huoneiston, ja kahden perheen asuttamassa rakennuksessa. Asunto-osakeyhtiömuoto on varsin hyvä tapa hoitaa
yhdessä talon asioita ja talon ylläpitoa. Varsinkin paritaloyhtiöissä on syytä kuitenkin
tällöin panostaa vuorovaikutukseen, kykyyn
tehdä yhdessä päätöksiä ja pyrkimykseen tietoisesti välttää konfliktien synnyttämistä.
Jos tässä yhteisessä hallinnossa ei onnistuta, niin siitä seuraa usein ristiriitoja. Yhtiön välttämättömienkin päätösten aikaansaaminen vaikeutuu. Lakitoimistollemme ei ole
vierasta sekään, että olemme sovittelutarkoituksessa pitäneet paritalon ylimääräisen
yhtiökokouksen toimistomme kokoustiloissa
tulehtuneen tilanteen laukaisemiseksi.
Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 12 §:n
mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta.
Pykälässä säädetään osakkaiden oikeudesta määrätä yhtiöjärjestyksessä yhtiön toiminnasta lähtökohtaisesti vapaasti. Yhtiöjärjestyksessä ei kuitenkaan saada määrätä
asioista lain vastaisesti esimerkiksi osakkeenomistajien vähemmistön suojaa loukkaavasti.
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Toimistossamme on kuluneen kesän aikana ollut asiakkaina paritaloyhtiön osakkaita,
jotka ovat halunneet selkeyttää suhdettaan
naapurihuoneiston osakkaisiin myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Olemme laatineet yhtiöjärjestyksen muutoksia, joilla taloyhtiön ja
osakkaan välistä vastuunjakoa on muutettu.
Lain lähtökohta yhtiöjärjestyksen tahdonvaltaisuudesta antaa tähän mahdollisuuden.
Omataloyhtio.fi :n kysy ja vastaa palstallekin on tullut kysymyksiä siitä, että voiko vastuunjakoa muuttaa kevyemmin yhtiökokouksen päätöksellä yhtiöjärjestyksen muuttamisen sijaan. Aina voi tehdä päätöksiä, mutta
jos halutaan saada asiassa kestäviä ratkaisuja
aikaan, niin ne tulee perustaa yhtiöjärjestyksen määräyksiin. Yhtiöjärjestyksen määräykset velvoittavat myös naapuriin muuttavaa
uutta paritalo-osakasta.
Kun halutaan muuttaa paritaloyhtiön vastuunjakoa, voidaan se tehdä niin, että otetaan
yhtiöjärjestykseen määräys omana pykälänä
esimerkiksi kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja huoneistojen A ja B osalta.
Varsinkaan vanhemmissa yhtiöjärjestyksissä
ei tällaista pykälää useinkaan ole. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määräyksin vielä täsmentää

miltä osin osakas vastaa näistä asioista. Yhtiöjärjestyksen liitteeksi voidaan laatia vastuunjakokartta, jossa eri värein ja tunnuksin
osoitetaan huoneiston A ja B sekä taloyhtiön
vastuualueet.
Yhtiöjärjestyksen muutos hyväksytään taloyhtiön yhtiökokouksessa. Paritaloyhtiössä
luontaisesti osakkaiden yhteisymmärryksessä ja yksimielisellä päätöksellä. Yhtiöjärjestyksen muutos on viivytyksettä rekisteröitävä kaupparekisteriin.
Muuttunut vastuunjako joka voidaan viime kädessä osoittaa yhtiöjärjestyksen määräyksin voi mahdollistaa myös kotitalousvähennyksen saamisen osakkaan vastuulla
olevan tilan remontista. Verottajan ilmoituksen mukaan huoneiston omistajana osakas
voi saada kotitalousvähennyksen vain niistä
asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä, joiden teettäminen kuuluu lain tai
yhtiöjärjestyksen mukaan asunto-osakeyhtiön osakkaalle.
Kysy lisää lakipalveluista
taloyhtiöille

Jätä yhteydenottopyyntö www.jurinet.fi
tai soita Juha Saarimäki 029 009 2590

Teksti: Lotta Laxén Kuvat: Fortum

Arvioituta maksutta
lämmönjakolaitteiden
kunto

K

aukolämpö on huoleton lämmitysmuoto. Lämmönjakolaitteet
ovat pitkäikäisiä ja niiden uusiminen tulee yleensä ajankohtaiseksi 20 vuoden jälkeen.
Tilaa meiltä maksuton arviointikäynti, niin asiantuntijamme tutustuu paikan päällä lämmönjakolaitteiden kuntoon ja tekee tarvittaessa tarjouksen uusimisesta.

Haluatko tietää missä
kunnossa taloyhtiösi
kaukolämmön lämmönjakolaitteet ovat ja
Kun laitteet uusitaan kauttamme:
kannattaako ne uusia
• Asiantuntijamme huolehtii koko uusimisprojektista aina laitteislähiaikoina?
ton lopputarkastukseen asti
• Lämmitys keskeytyy yleensä yhdeksi päiväksi
• Saat työlle kahden vuoden takuun
• Käytössäsi ovat Fortumin hyvät ja luotettavat yhteistyökumppanit

Ota yhteyttä ja
sovitaan tapaaminen

Tarjoamme kaukolämpöä Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Tuusulassa, Järvenpäässä ja Joensuussa.
Joensuu: Kari Hiltunen, puh.
010 4564 869, kari.hiltunen@
fortum.com
Muut alueet: Antti Hölsä,
puh. 010 4521 077, antti.holsa@fortum.com
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Teksti: Sari Myllykoski Kuva: Etera

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

Taloyhtiön työntekijöille
TyEL-vakuutukset helposti Eterasta

K

aikki yksityisalojen 18–67-vuotiaat
työntekijät kuuluu eläkevakuuttaa, jos
palkka on yli 57,10 euroa kuukaudessa
(vuonna 2015). Myös ulkomaalaiset työntekijät pitää vakuuttaa pääsääntöisesti samoin
kuin suomalaiset. Työeläkemaksu takaa palkkaamallesi työntekijälle eläketurvan.
Sekä vakituisten että tilapäisten työntekijöiden TyEL-vakuutukset hoidat helposti
Eterassa.
Jos taloyhtiö tai kotitalous tilaa työn yrittäjältä, urakoitsijalta tai rakennusliikkeeltä,
yritys huolehtii kaikista työnantajamaksuista.

Kun taloyhtiö palkkaa työntekijän
tilapäisesti
Silloin tällöin työntekijöitä palkkaava taloyhtiö on tilapäinen työnantaja, jos kaksi ehtoa
täyttyy: sillä ei ole säännöllisesti työntekijöitä
eikä se maksa puolen vuoden aikana palkkoja
yhteensä yli 8 178 euroa.
Tällöin riittää, että taloyhtiö tekee TyEL
-palkkailmoituksen ja maksaa TyEL-maksun.
Palkanmaksun yhteydessä sen pitää myös
pidättää työntekijän palkasta tämän osuus

TyEL-vakuutusmaksusta. TyEL-palkkailmoitukset ja -maksut tulee hoitaa viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden
20. päivänä.
TyEL-asiat taloyhtiö saa kuntoon helposti
Eteran verkkosivuilla täyttämällä tilapäisen
työnantajan palkkailmoituksen ja maksamalla TyEL-maksun. Eteran verkkosivujen
osoite on etera.fi.

Milloin taloyhtiö tarvitsee
TyEL-vakuutussopimuksen?
Monilla taloyhtiöillä on palkkalistoillaan talonmiehiä tai siivoojia. Jos taloyhtiö työllistää säännöllisesti työntekijöitä, on taloyhtiö
sopimustyönantaja ja tarvitsee TyEL-vakuutussopimuksen. Sopimustyönantaja se on
myös silloin, jos sen työntekijöille maksamat
palkat ovat puolen vuoden aikana yli 8 178
euroa (vuoden 2015 tasossa).
Työnantaja ei voi olla yhtä aikaa sopimusja tilapäinen työnantaja, vaan sopimustyönantaja ilmoittaa TyEL-vakuutuksessaan myös
tilapäiset keikkatyöläiset, kuten lumenpudottajat ja remppamiehet.

Sopimusasiakkaana taloyhtiö kartuttaa
itselleen rahastoa ja asiakashyvitystä, joka
alentaa vakuutusmaksuja. Vakuutussopimuksen voi tehdä, vaikka sopimustyönantajan ehdot eivät täyttyisikään. Näin taloyhtiö voi hyödyntää sopimusasiakkuuden edut.
Vakuutustarpeen voi helposti kartoittaa Eteran verkkosivuilla osoitteessa etera.
fi. Samassa osoitteessa voi tehdä TyEL-hakemuksen.

Muista myös muut
työnantajan velvollisuudet
Työeläkevakuutusmaksun lisäksi työnantajan lakisääteisiä maksuja ovat verohallinnolle
maksettava sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu), työttömyysvakuutusrahastolle maksettava työttömyysvakuutusmaksu
sekä tapaturmavakuutusyhtiölle maksettava
tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu.
Ne määräytyvät työntekijän veron ennakonpidätyksen alaisen palkan mukaan. Lisätietoa työnantajan maksuista löydät osoitteesta etera.fi/prosentit.

TyEL-maksu vuonna 2015
Kaikki palkkatyö vakuutetaan, myös lyhytaikainen. TyEL-maksua ei
kuitenkaan tarvitse maksaa kuukaudessa alle 57,10 euron jäävästä
ansiosta.
Tilapäinen työnantaja 24,7 prosenttia
• ei säännöllisesti työntekijöitä tai
• palkkasumma alle 8 178 euroa/6 kk
Sopimustyönantaja 24,7 prosenttia
• työllistää säännöllisesti työntekijöitä tai
• palkkasumma yli 8 178 euroa/6 kk
Työntekijän osuus TyEL-maksusta (sisältyy kokonaismaksuun)
Työnantaja pidättää työntekijän osuuden bruttopalkasta ja maksaa
sekä työnantajan että työntekijän maksun Eteraan.
• 18–53-vuotiaat 5,70 prosenttia.
• 53 vuotta täyttäneet 7,20 prosenttia
Muut työnantajamaksut löydät osoitteesta etera.fi/prosentit.
Hyödyllisiä osoitteita
• Hoida TyEL-vakuutusasiat vaivatta verkossa – etera.fi
• Arvioi palkkakustannukset Eteran palkkalaskurilla –
etera.fi/laskurit
• Tarkista ajantasaiset työeläke- ja sosiaalivakuutusprosentit –
etera.fi/prosentit
• Selvitä vakuutustarpeesi – etera.fi/vakuutuskartoitus
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Eteran asiakaspalvelu neuvoo arkisin

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

Teksti: Piritta Ståhlström Kuvat: Finera

Fineran vinyyliset aidat on suunniteltu sopimaan Suomen vaihteleviin
ilmasto-olosuhteisiin. Vinyyliaita on tehty kestämään kovat pakkaset
jopa -50 asteesta aina kesä helteisiin ja +65 asteeseen. Myöskään auringon UV-säteet eivät haalistuta materiaalia.

Heitä hyvästit
Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä
kaukonäköisyys kannattaa. Edulliset hankintakustannukset eivät yksinään kerro
koko totuutta; huolto ja ylläpito voivat nostaa edullisen tuotteen kalleimmaksi. Kokonaisvaltainen kustannusvertailu onkin välttämätöntä, jotta yhtiön rahat voidaan ohjata
oikeaan paikkaan. Kaikkien etu on, että kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaalla
myös pidemmän ajan kuluessa. Pelkkään ostohintaan katsominen ei olekaan se järkevin
vaihtoehto, vaikka kilpailutettaessa usein
niin tehdäänkin.
Vinyyli on materiaali, joka maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Vinyyli

maalaustalkoille
kestää tuulet ja tuiskeet, kovat pakkaset ja
auringon porotuksen. Vinyyliin eivät myöskään tuhoeläimet pääse käsiksi, eikä lehtivihreä tartu. Vinyyli ei vaadi huoltomaalausta,
maali ei hilseile eikä se tikkuunnu.
Huoltotoimenpiteeksi vinyylille riittää
pelkkä pesu ja kalliista huoltomaalauksesta
säästyneet rahat voidaan käyttää johonkin
mukavampaan. Monessa yhtiössä on tapana
talkoilla huoltaa yhtiön yhteistä omaisuutta ja yhteisiä tiloja. Valitettavan usein talkooväen kokoaminen ei aina olekaan kovin
helppoa, eikä vapaaehtoisia maalareita löydy.
Tällöin puuaitojen maalaus- ja korjaustyöt on
teetettävä jollakin muulla taholla.

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

Finera® tuotteet:
– pien-, rivi- ja kerrostalojen piha-aidat
– terassien ja parvekkeiden kaidejärjestelmät
– taloyhtiöiden tilanjako-/näkösuoja-aidat
– ajo- ja käyntiportit, myös automaattiset
liukuportit
– jätekatokset, puutarhavajat, kompostikehät
– maaseutu- ja eläinaitaukset sekä niiden
portit
– mittatilausterassit
– pergolat, terassikatokset
– tilanjako-/viherseinäkkeet
– valmislaiturit sekä laitureiden kaiteet

Miksi Finera?
Kaikki Finera vinyyli- ja alumiinituotteet
valmistetaan tuotteiksi Suomessa, omassa
nykyaikaisessa tehtaassa, suomalaisella työvoimalla. Finera Aitateollisuus oy on johtava
vinyylisten piha- ja puutarharakenteiden/
tuotteiden valmistaja, tuotekehittäjä ja kokonaispalvelun tuottaja Suomessa ja alan kiistaton edelläkävijä. Yhtiön toiminta perustuu
ammattitaitoiseen henkilöstöön, asiakas- ja
tuotekonsepteihin, nopeisiin ja joustaviin
toimitusaikoihin, luotettavaan logistiikkaan,
korkealaatuisiin, kestäviin materiaaleihin ja
tuotteisiin sekä luotettaviin yhteistyökumppaneihin.
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Teksti: Sanna Laine

Kuva: Loiste

Suomen Aurinkolämpö Oy:n Lehtikankaalla sijaitsevassa
omakotitalokohteessa on edessä 12 ja takana 8 kappaletta
aurinkopaneelia. Omatuotantomäärä on noin 4700 kWh/
vuosi.

Aurinkosähkön todellinen läpimurto kotitalouksissa on käsillä
lähivuosina, sanovat asiantuntijat. Itse tuotetusta aurinkosähköstä ei tarvitse maksaa sähköveroa eikä verkkomaksua ja yhä
useampi ihminen kiinnostuu
ekologisesta tavasta tuottaa
itse energiaa.

Energiaa
auringosta –

säästöä sähkölaskussa
L

oiste Energian asiakkaistakin osa tuottaa itse aurinkoenergiaa. Yksi heistä on Heikki Pajunen, paperitehtaan
kunnossapidon työnjohtaja Tervakoskelta.
Hän on käyttänyt aurinkopaneeleja kesästä 2014 asti.

Miksi valitsit juuri aurinkopaneelit?
Minua kiinnosti mahdollisuus omaan energian tuotantoon. Lähdin kartoittamaan eri
ratkaisuvaihtoehtoja ja lopulta netistä löytyi sivusto, josta pystyi tekemään yhteistilauksen laitteista. Sieltä löytyi samalla myös
mm. kontakteja asennukseen, joten ratkaisu
oli helppo tehdä.

Mitä lähdit hakemaan
aurinkopaneeliratkaisulla?
Toivoin pystyväni sähkön kokonaiskulutuksen vähentämiseen, joka luonnollisesti pienentää sähkölaskua ja säästää rahaa. Lisäksi
vihreät arvot ovat minulle niin tärkeitä, että
koin tämän isonkin investoinnin arvoiseksi. Aurinkoenergia on ekologinen vaihtoehto eikä energian tuotanto aiheuta päästöjä.

Minkälaisia käyttökokemuksia
sinulla on ollut?
Tämä on ollut todella positiivinen kokemus
ja olen saanut huomata, että aurinkoenergiaa
tuotetaan myös pilvisellä säällä. Ainoastaan
öisin paneelit ovat pois päältä ja talvella lumi
saattaa estää niiden käytön. Olen huomannut, että valonmäärä ja paneelien suuntaus
on tärkeää, jotta mahdollisimman paljon päivänvaloa pääsee tontille. Yhdelläkin puulla,
joka varjostaa paneelia on olennainen vaikutus tehoon.
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Kuvaus teknisestä ratkaisusta
• 40 paneelia katolla
• invertteri, joka muuttaa paneelien muuttaman tasajännitteen kolmivaiheverkkojännitteeksi
• lisäksi käytössä suojalaitteet ja ethernet
-liitäntä
• invertterin kokonaisteho 9 kW, keskellä kesää teho nousee 9 kW:sta valon määrästä
riippuen.

Mitä lähdit hakemaan
aurinkopaneeliratkaisulla?

Sopivatko aurinkopaneelit käyttöön
myös pohjoisemmassa Suomessa?

Aurinkopaneeleilla sähkön tuottaminen on
helppoa. Keväällä täytyy toki puhdistaa ne
lumen alta, mutta muutoin paneelit ovat hyvin vaivaton ratkaisu.

Kyllä vain, vastaa Sodankylässä asuva Loisteen asiakas, yrittäjä Ari Pikkuhookana. Aurinkopaneelit hänellä on ollut käytössä vuodesta 2013 alkaen

Miksi valitsit aurinkopaneelit?
Meillä on lämmitysmuotona suorasähkö
ja poistoilmapumpussa viilennystoiminta.
Ajatuksena oli, että aurinkopaneeli tuottaa
sähköä poistoilmapumpulle viilennyskäyttöön. Aurinkopaneelien hankinta on kallista
ja takaisinmaksuaika on pitkä. Odotin silloin
myös, että valtio olisi ryhtynyt tukemaan aurinkotuotantoa.
Positiivista tässä mielestäni on se, että
Loiste ostaa takaisin ylijäämätuotannon.

Halusin tuottaa edullisemmin sähköä. Erityisesti helteisinä kesinä aurinkopaneelit
tuottavat hyvin sähköä. Minua kiinnostavat
lisäksi tekniset ratkaisut ja mahdollisuus laajentaa kokonaisuutta.

Minkälaisia käyttökokemuksia
sinulla on ollut?

Kuvaus teknisestä ratkaisusta
• 10 paneelia
• 2,3 KW
• Sunny boy 1 -vaiheinen invertteri, joka on
kytketty verkkoon suoraan
• Keskimääräinen vuosituotanto 1300 kWh
paneeleille, maksimissaan tuotanto on 2,3
kW.

Muut terveiset?
Jos ylijäämäsähkö korvattaisiin maksimituotolle, niin ihmiset tekisivät enemmän ostopäätöksiä aurinkopaneeleista. Itse harkitsisin
3 vaiheista ratkaisua, mikäli ylijäämäsähköstä korvattaisiin maksimituotto.

Aurinkoenergiaa sinulle?

Lisätietoja aurinkopaneelien hyödyntämisen
mahdollisuuksista saat arkisin 8-16 Loisteen
asiakaspalvelusta, puh. 0800 9 2200.

Teksti: Pirkka Markkula Kuvat: Crawford Entrematic

Uudet toiminnalliset ovet
ajan kuluttamien tilalle

Urakoitsijana toiminut Juta Tec saa erityiskiitokset Anja Oksmanilta:
– Urakka sujui ripeästi ja sovitunlaisesti.

As Oy Karttulan Torinkulman autotallin ovet olivat yhtä vanhat kuin itse rakennuskin – vuodelta
1966. Nyt oli aika vaihtaa autotallin ovet energiataloudellisempiin ja helpommin käytettäviin.
Vanhat ovet vaihtoon
– Vanhat ovet tulivat käyttöikänsä päähän paitsi ulkonäöllisesti myös
käytettävyyden kannalta. Kiinteistön heikoin kohta tässä vaiheessa
tuli uusittavaksi, kertoo isännöitsijä Anja Oksman.
Myös kiinteistön korjaussuunnitelma toimi pontena ovien vaihdossa – siinäkin olivat ovet seuraavana korjauslistalla. Vaihdettavia
ovia oli 15 kpl kahdessa rakennuksessa, erillisessä autotallissa ja
asuintalon alakerrassa.

Uudet ovet helpottavat arkea
Kuten yleensä käy, vanhojen kippiovienkin toiminnallisuus heikkenee ajan saatossa. Ovien käyttäjienkin voimat vähenevät iän myötä.
Energiatehokkuus on myös heikolla tolalla vanhoissa ovissa. Torinkulman autotalleissa pidetään peruslämpönä +15 °C, josta osa on
mennyt harakoille ennen remonttia.
Anja Oksman pyysi kolmelta eri ovitoimittajalta samanlaiset tarjoukset, jotka sisälsivät urakan materiaaleineen ja töineen. Hän toteaa, että ovia on turhan hankala yrittää sellaisen asentaa itse, joka
ei asennustyötä työkseen tee. Ovenvaihtourakassa tärkeää oli, että
vanhat ovet toimitetaan kaatopaikalle, uudet asennetaan ja lopuksi
vielä siivotaan.
Kaikkien kolmen eri valmistajan tarjoukset olivat suurin piirtein
samanhintaisia; Crawford Entrematic valikoitui toimittajaksi muutaman hallituksen jäsenen hyvien kokemusten perusteella.

säätimellä. Loppujen lopuksi sähkökäyttöisiä ovia asennettiin 7 ja
käsikäyttöisiä 8; ovien hinnan ero ei ollut päätähuimaava.
Urakoitsijana toiminut Juta Tec uudisti ovien asennuksen yhteydessä myös ovien väliseinät ja lisäsi kynnyspellit talon alla oleviin
autotallinoviin. Ovien vaihto kävi sutjakasti: päivässä vaihtui kaksi
ovea. Torinkulmassa järjestettiin yksi autotalli urakoitsijan työtilaksi. Työ helpottui, kun jatkuvasti ei tarvinnut kuljetella tavaroita
paikasta toiseen.

Lamellioveksi g60 Style -nosto-ovet
Uusiksi nosto-oviksi tulivat Crawford Entrematic g60 Style, väri vaalea
alumiini RAL 9006. Yksinkertainen STYLE -kuosi sopii nykyaikaiseen
arkkitehtuuriin. Uuden Magic-koneiston avulla voi avata autotallin
oven, vaikka olisi etäällä autotallista. Tyytyväinen isännöitsijä Anja
Oksman haastelee kaukosäädinkäyttöisen oven toimivan melkeinpä
kuin ajatus.
– Kun oven avaa kaukosäätimellä, sen voi tehdä nurkan takaakin
ilman suoranaista näköyhteyttä.
Kaipaako taloyhtiösi uusia autotallin ovia?

Ota yhteyttä asentaviin jälleenmyyjiimme tai käy tutustumassa
oviin hyvin varustetuissa rautakaupoissa. Lisätietoa myös www.
crawfordautotallinovet.fi
Crawford Entrematic autotallin ovien myynti, asennus ja
huolto talousalueella Kuopio, Varkaus, Iisalmi ja Kajaani:
Juta Tec, Juha Taskinen, puh. 050-5266015
myynti@jutatec.fi www.jutatec.fi

Uudet ovet vajaassa kahdessa viikossa
Autotallien ovet vaihdettiin kahdessa jaksossa. Syksyllä 2013 vaihdettiin 6 kaikkein kehnoimmassa kunnossa ollutta ovea, keväällä 2014
loput 9. Urakassa lähdettiin käsikäyttöisistä ovista, mutta autotalliosakkaat saivat halutessaan ottaa sähkökäyttöisenkin oven kauko2015 Omataloyhtiö.fi
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Luonnoksia

Teksti: Virpi Illman kuvat: Virpi Illman JA Rakentaja.fi

Luonnos

Valoista

Tällä kertaa haluan tuoda ajatuksia valoista; uusia ja
hyväksi havaittuja ideoita valon käytössä pimenevää
syksyä piristämään. Samalla luon katsauksen hiukan
energiataloudellisempiin ratkaisuihin.

O

man taloyhtiöni käytävätiloihin toteutettiin uusi valaistus. Talo on vuonna
1951 rakennettu ihana, tunnelmallinen, pieni kerrostalo Jyväskylän keskustan
reunalla Puistolassa. Haasteen käytävän valaistukseen tuo melko tumma väritys; talossamme
asunut taiteilija on suunnitellut portaikkoon
niin viehättävän kuvioaiheen ja miellyttävän
värimaailman, että se toimii vanhan talomme
hengen luojana. Siitä ei haluta luopua.
Porrasmateriaali on viinipunaiseksi värjättyä mosaiikkibetonia, joka on kestänyt hyvin
kulutusta ja hyvällä huolenpidolla pysyy siistinä ja kauniina vuodesta toiseen. Seinissä on
melko tumma vanhan roosan sävyinen alaosa
ja lähes vaaleanpunainen yläosa. Värit yhdistyvät toisiinsa viehättävällä lintuboordilla.
Katot ja putkiremontin aikaiset levykotelot
ovat valkoiset.
Uudessa valaistuksessa käytettiin liiketunnistimella toimivia led-valaisimia, joissa
on miellyttävä turvavalaistus eli valaisimen
keskelle jää hehkumaan pieni valo, joka helpottaa tilaan tulemista. Valaisimet ovat melko kauniit ”limput” katon pinnassa ja reagoivat hyvin kulkijaan.
Näiden yleisvalojen lisäksi olemme valaisseet myös hissikuilun led-valolla. Jälkiasennettu hissi asennettiin talon vanhaan jätekuiluun, joka on punatiilinen muurattu ”neliö”
porraskäytävän keskellä. Kuilun rakenteiden tutkiminen ja hissin suunnittelutyö vei
aikaa, mutta lopputulos on huikean hieno,
kun vanhat punatiilet voitiin jättää näkyviin
kuiluun. Myöskään mitään tukirakenteita tai
tekniikkaa ei peitelty, vaan kaikki rakenteet
ovat näkyvissä silloin, kun hissi on toisessa
kerroksessa. Hissikuilu valaistiin yhtenäisellä
led-nauhalla, joka on sijoitettu miellyttävästi
ovien etureunaan. Näin valo ei ole häikäisevää, vaan valonlähde jää piiloon ja korostaa
tiilipinnan ilmettä. Led-nauhan kustannus oli
noin 500 € ja siinä on kaukosäätimellä toimiva värivalokytkin eli voin ilahduttaa joulun
alla asukkaita punaisella valolla.

Korkea tila on tunnelmallisempi, jos valaistus on alhaalla.

Kerrostalokodin valaistusvinkit
Annan tässä vinkkejä valmiin kerrostalokodin valaistuksen parantamiseen. Uudisrakennus on aina helpompi, kun hyvällä suunnit44
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Kapeaa tilaa voi optisesti levittää sijoittamalla
valaistuksen tilan reunoille.

telulla valaisimet voi sijoittaa juuri oikeisiin
paikkoihin ilman näkyviä pintavetoja. Valmiin kodin valaistusremontissa täytyykin
sitten olla huolellisempi, että lopputulos on
viimeistellyn näköinen.
Jos kohteeseen sopii rento fiilis, käytä
valaisimia, joiden jujuna on roikkuvat virtajohdot! Näin voit vetää katon rasiasta valon
sinne, missä sen kuuluisi olla.
Hyviä tuotteita tähän tarkoitukseen on esimerkiksi:
• Aim-kattovalaisin, Design R&E Bouroullec
2014 (www.flos.com)
• Arco-jalkavalaisin, Design Achille&Pier
Giacomo Castiglioni 1962 (www.flos.com)
Arco-valaisimesta on vuosien mittaan
tehty valtavasti erilaisia kopioita. Ideaa on
hyödynnetty myös kangasvarjostimella oleviin valaisimiin.
Suunnittelijan mielestä alkuperäinen on
silti kaunein. Toki myös investointi. Laadukkaan design-valaisimen voi kuitenkin aina
myydä eteenpäin, jos se ei sovi uuteen kotiin.
Pöytävalaisimia toki löytyy paljon erilaisia ja niiden sijoittaminen on helpompaa
vanhoissakin taloissa. Tässä muutama rento valaisin, joissa toteutuu tuo sama idea
virtajohdosta:
• Vessel table, Design Samual Wilkinson
2011 (www.decode.london)
• Block-valaisin, Design Harri Koskinen
1996 (www.finnishdesignshop.fi)
Kun suunnittelet tilaan uudenlaista valaistusta, niin kiinnitä ensin huomiosi tilan muotoon ja luonnonvalon kulkuun tilassa. Pyri
löytämään ongelmakohdat, jotka haluat korjata. Näin pystyt valolla muokkaamaan tilan
fiilistä olennaisesti.
Liian matalaa tilaa voit kasvattaa ylöspäin voimakkaalla epäsuoralla valaistuksella kattoon.
Liian korkeaa tilaa voit madaltaa laskemalla valaistuksen alemmas tai käyttämällä
tilassa lattia- sekä pöytävalaisimia.
Liian kapeaa tilaa voit leventää sijoittamalla valaisimet huoneen kulmiin, kun seinät on hyvin valaistu, ne näyttävät olevan
kauempana toisistaan.
Älä arkaile valaistusta korjatessasi, vaan
uskalla näyttää persoonallisuutesi ja panosta laadukkaisiin valaisimiin.

Porraskäytävän persoonallisuus tulee kauniista seinämaalauksista. (vas.)
Porraskäytävän yleisvalaisimessa on keskellä pieni turvavalo. Valo itsessään on hyvin yksinkertainen
ja huomaamaton. (keskellä)
Hissikuilun valaistus korostaa vanhaa punatiilistä kuilua. (yllä)

Matala tila muuttuu korkeamman oloiseksi valkoisella katolla ja siihen suunnatulla epäsuoralla valaistuksella.

Block-valais

in

Arco-jalkavalaisin

Palstan kirjoittaja on sisustussuunnittelija SI,
joka on sisustanut suomalaisia koteja ja julkisia tiloja jo yli 20 vuotta.
Laita viestiä omista ideoistasi, ajatuksistasi tai
kysy neuvoa oman kohteesi suunnitteluun!
Virpi Illman 0400-647136 tai virpi@sisustusviolet.fi
www.virpi-illman.fi
2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti: Katariina Hakala Kuvat: Upofloor

Uusilla helppohoitoisilla lattioilla

tyyliä ja laatua

Upofloorin lattiauutuuksia ovat laminaateissa Durastone ja Xpert Pro,
asuntomatoissa Sonica ja Blacktex ja vinyylilankuissa Durafloor -mallistot.

D

urastone-laminaattilattia näyttää aidolta laattalattialta, mutta
sen asentaminen on oikeaa laattalattiaa helpompaa ja edullisempaa. Durastonen laatat voi asentaa limittäin tai porrastuksella. Kuosissa on syvät saumat, minkä takia lopputulos on poikkeuksellisen realistinen. Hinnaltaan se on huomattavasti ”oikeaa” laattalattiaa edullisempi ja asennus onnistuu myös tee se itse -ihmiseltä.
Xpert Pro -sarja tarjoaa tyyliä erinomaisella hinta-laatusuhteella. Mallistossa yhdistyvät trendikkäät yksisauvaiset lankkukuosit ja
linjakkuutta antava micro V-ura. Lisäksi Xpert Pro:ssa on asennusta helpottava PressXpress -lukkopontti. Xpert Pro AC5-laminaatti
on korkealaatuinen ja kestävä, käyttöluokan 33 lattiaratkaisu niin
kodin kuin julkisiinkin tiloihin. Mallistossa yhdistyvät trendikkäät
yksisauvaiset lankkukuosit ja laaja värivalikoima. Väripaletti tarjoaa oikeanlaiset sävyvaihtoehdot vaaleasta tummaan korostamaan
erilaisia sisustustyylejä. Xpert Pro AC5:ssä on asennusta helpottava
ClickXpress -lukkopontti.
Kotikäytössä Xpert Pro:lla on 20 vuoden takuu ja Durastonella 15
vuoden takuu.

Voiko laminaatin asentaa vanhan
lattian päälle?
Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä – esim. betoni, erilaiset levyalustat ja vanha puulattia
ovat sopivia alustoja. Laminaattilattian voi asentaa myös hyväkuntoisen muovimaton päälle. Tekstiilimaton päälle asentamista ei
suositella.
Monesti kerrostaloissa yläkerrasta kantautuvat askeläänet
häiritsevät normaalissa arjessa.
Lattian alle asennettava Upofloor Tuplex -aluskate laminaatin kanssa vaimentaa askelääniä 18-19 dB. Eli alakerran
asujan mielestäkin Upofloorin
laminaatti yhdistettynä Tuplex-aluskatteeseen on muka- Laminaatti Durastone 80
66 Charco
al Slate
va lattia.

Tuoteuutuuksien värivaihtoehdot ja koot
Durastone-laminaattimallistoon kuuluu viisi tyylikästä ja todella aidolta näyttävää kivikuosia vaaleasta beigestä harmaaseen ja melkein
mustaan. Lankun koko on 1285x327mm ja paksuus 8 mm. Yhdessä
lankussa on kaksi ”laattaa” saumoineen. Xpert Pro -mallistoon kuuluu 10 eri kuosia ja siihen on valikoitu sekä perinteisemmän, että modernimman sävyisiä yksisauvakuoseja. Lankun koko on 1257x190,5
mm ja paksuus 8 mm.
Duralam on hyvä ja kestävä peruslaminaatti, joka on hinta-laatusuhteeltaan oiva valinta kaikkiin koteihin. 1-sauvaiset lankut ja
vaaleat värivaihtoehdot luovat rauhallisen taustan sisustukselle. Du46
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ralam-mallistossa on kuusi kaunista puukuosia, jotka sopivat vaativaankin makuun.

Asuntomattouutuudet Sonica ja Blacktex
Sonica-mattojen hinta-laatusuhde on hyvä. Tuote on saanut parhaan sisäilmaluokituksen M1-merkinnän ja sopii siten erinomaisesti
myös allergiaperheisiin. Mallisto pitää sisällään ison joukon puu- ja
diffuusikuoseja. Matto on helppo pitää puhtaana ja se tuntuu jalan
alla lämpöiseltä.
Blacktex on laadukas ja kestävä asuntomatto , jolla on M1-merkintä. Mallistoon on valittu parhaat puu- ja laattakuosit. Blacktex-matto
voidaan asentaa jopa 40 m2 tiloihin ilman alustaan liimausta, jolloin
voidaan säästää rahaa asennuksessa ja ajassa. Blacktexin pohja tasoittaa pienet pinnan epätasaisuudet. Molemmat matot eristävät hyvin
askelääniä. Asuntomatot soveltuvat myös kerrostaloasumiseen.

Mitä eroa on vinyylilankkumalleissa?
Durafloor sisältää viisi trendikästä ja aikaa kestävää kuosia, käyttöluokassa 23-31. Värit ovat todella vaaleasta Snow:sta aina lähes pikimustaan
Durafloor Carboniin. Tuotteet
on tarkoitettu kodin kuiviin tiloihin.
Dream Click Pro on laadukas vinyylilankku, jonka erikoisuutena on Hips-pontti. Se mahdollistaa muista vinyylilankuista
poikkeavat ladonnat ja on erittäin
kestävä. Dream Click Pro:n käyttöluokka on 23-33-41. Mallisto sisältää 13 tyylikästä lankkukuosia.
Dream Click Pro Tuplexin kanssa
vaimentaa askelääniä jopa 22dB. Vinyylilankku soveltuu aivan mainiosti lattialämmityksen kanssa. Käyttöluokan alkaessa numerolla 3, voidaan
puhua myös julkisiin tiloihin soveltuvista tuotteista.

Vinyylilankku saneerauskohteisiin
Vinyylilankuilla saa valmista pintaa
yhtä helposti aikaiseksi kuin laminaatilla ja päällyste sopii ohuutensa
vuoksi erinomaisesti käytettäväksi saneerauskohteissa. Yleensä alla
olevaa lattiaa ei tarvitse purkaa, vaan asennuksen voi tehdä suoraan
vanhan lattian päälle. Usein edes ovia ei tarvitse muokata vinyylilankkulattian asennuksen yhteydessä. Vinyylilankku sopii kaikkiin
kodin tiloihin, lukuun ottamatta märkätiloja.

Tulossa uutuustuotteita
Kannattaa pitää silmällä Upofloorin lattianpäällystevalikoimaa jatkossakin. Lanseeraamme tämän vuoden aikana lisää uutuuksia.
Tutustu laajaan valikoimaamme osoitteessa www.upofloor.fi.

Vinyylilankku Dream Click Pro 033 King of Forest

Laminaatti Xpert Pro 018
Barrel Tammi

Vinyylilankku Dream Click Pro 008
Evergreen Oak Sand

Laminaatti Xpert Pro 013
Tar Black Tammi

Laminaatti Duralam 8461
Tammi Baltique
2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti: Minna Saha Kuva: Elisa Oyj ja Jarno Kylmänen

Elisa Valokuitu – Ota nykyaikaisimmat

laajakaista- ja tv-palvelut
hyötykäyttöön

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.

T

oimivia ja nopeita laajakaistayhteyksiä arvostetaan. Yhä useampi tekee
etätöitä, siirtää suuria tiedostoja tai
katsoo liikkuvaa kuvaa internetistä. Hyvin
toimivat yhteydet lisäävät asumismukavuutta ja nostavat kiinteistön sekä asuntojen arvoa ja kiinnostavuutta. Useat uudet palvelut
vaativat nykyistä suurempia tiedonsiirron
nopeuksia, joihin perinteiset kuparikaapelit
eivät enää riitä. Elisa Valokuitu mahdollistaa
taloyhtiölle nopeita ja luotettavia laajakaistaja TV-palveluita.

48
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Saunalahti Taloyhtiölaajakaista –
vaihda edullinen netti koko taloon
Saunalahti Taloyhtiölaajakaista on koko taloyhtiön yhteinen ratkaisu, jossa talon kaikkiin
huoneistoihin tuodaan nopeat laajakaistayhteydet kerralla talon nykyisen puhelinsisä- tai
yleiskaapelointisisäverkon kautta. Tämä on
edullisin ja helpoin tapa hankkia nettiyhteys.
• Asukkaat saavat nettiyhteyden vaivattomasti perusnopeudella 2M tai 10M.
• Asuntokohtaiset lisänopeudet jopa 250 M
asti ja suosittu Elisa Viihde edullisella lisämaksulla.

• Taloyhtiölaajakaista on yksittäin ostettavia nettiliittymiä edullisempi alentaen
asumiskuluja.
• Asukkaat maksavat palvelun kätevästi osana yhtiövastiketta tai vuokraa.
• Keskitetty kokonaisratkaisu on taloyhtiölle ja isännöitsijälle helpompi.
• Taloyhtiölaajakaista nostaa kiinteistön arvoa niin vuokra- kuin omistuskohteissa.

Elisa Kaapeli-TV –
valitse Suomen laajin kanavatarjonta
Elisa Kaapeli-TV tarjoaa laajan valikoiman
kanavia, myös huipputarkkoina HD-versioina ilman taloyhtiön omia harava-antenneita.
Elisa Kaapeli-TV tarjoaa 29 ilmaista TV-kanavaa ja runsaasti radiokanavia. Tilaamalla
edullisen Elisa Kanavakortin, saat 11 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 perusvarustusta. Palveluiden
nopea kehitys lisää tarvetta ajanmukaisille
sisäverkoille, jotka mahdollistavat nopeat
laajakaistayhteydet ja häiriöttömät televisiopalvelut. Nykyaikainen ethernet-tietolii-

kenneverkko nostaa myös asunnon arvoa.
Vanhoissa kiinteistöissä on vielä paljon perinteisiä puhelinsisäjohtoverkkoja, jotka ovat
nykyisten ja tulevien viestintäpalvelujen kannalta riittämättömiä. Siksi ne tulee uudistaa
ennemmin tai myöhemmin.

Lisätietoja:

www.elisa.fi/kiinteistoille
2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti: Rakentaja.fi Kuvat: Floradania

Viimeistele sisustus

kasveilla

Huonekasvit ovat osa kodin sisustusta. Niillä luodaan
kodikkuutta, täytetään ja kaunistetaan tilaa.

S

isustukseen saadaan uutta ulottuvuutta, kun myös huonekasvien ja muiden
sisäkukkien valinnassa ja sijoittelussa
otetaan huomioon niiden koot, muodot ja
värit. Erilaisten kasvutapojen, lehtimuotojen ja erikokoisten kasvien hyödyntäminen
sisustuksen osana on erinomainen tapa lisätä
tilan viihtyisyyttä.
Kasveilla korostetaan sisustusvärejä: keltaisena kukkivat kasvit sinisävyisessä sisustuksessa, punaiset vihreänsävyisessä sisutuksessa, punaisessa sisustuksessa vihreät kasvit
ja keltasävyisessä sinisenä kukkivia kasveja.
Kasvien lailla ruukut antavat osansa huonetilan sisustukseen. Ruukun suojalla korostetaan kasvin omaa väriä ja ne saavat osansa
huoneen väripilkkuina.

Herttalyhty, laskuvarjolyhty, syklaami vai atsalea? Tunnelma ikkunalla
muuttuu sen mukaan,
montako kasvia ikkunalla on ja millaiseen ruukkuun sen on istuttanut.
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Huonekasvien sijoittelussa voi myös käyttää mielikuvitusta. Ennen vanhaan huonekasvit sijoiteltiin vain ikkunalaudoille, kukkapöydälle tai amppeleihin, mutta nykyään huonetilojen mahdollisuuksia käytetään monipuolisemmin hyväksi. Kasveista voi tehdä asuntoon
eläviä patsaita, kasviseiniä, tilanjakajia ja näkösuojia erilaisten tukien tai seinärakennelmien avulla, antamalla tilaa roikkua alaspäin tai
kasvaa ylöspäin – tai ohjaamalla niitä kasvamaan pitkin seiniä. Suurikokoinen huonekasvi
tai kasvisommitelma isojen ikkuna-aukkojen
edessä suojaa myös ohikulkijoiden katseilta ja
nauttii samalla valossa kylpemisestä.
Pitkänomainen, tylsähkö käytävä saa uutta ilmettä eri tasoihin sijoitetuilla seinäamppeleilla, seiniä pitkin kiemurtelevalla köyn-

nöksellä tai vaikkapa kasviseinällä. Muratti,
kirjopiilea, kissus ja jukka sopivat eteistiloihin toivottamaan ihmiset tervetulleiksi.
Keittiöön sopivat luonnollisesti erilaiset
yrtit. Amppelit ovat myös suosittuja keittiössä. Ne voivat toimia tilanjakajinakin keittiön
ja ruokailutilan välillä.
Makuuhuoneessa huonekasville löytyy sijoituspaikkoja yöpöydältä, ikkunalta, nurkkauksesta, amppelista. Jos erillistä pukeutumistilaa ei ole, sen voi rajata säleikköön kiipeävällä
köynnöksellä. Viileän varjoisaan makuuhuoneeseen sopivat herttaköynnösvehka, liisukat,
muratit, paavalinkukka ja peikonlehti. Aurinkoisessa huoneessa viihtyvät ahkeraliisa, kaktukset ja rahapuu. Valoisan viileässä huoneessa ovat mielellään aaroninparta, hienohelma,

huonearalia. Viileässä puolivarjossa taas loistavat kirjorönsylilja, muratti, kuningaskissus.
Myös ikkunallista kylpyhuonetta voi piristää vihreällä väripilkulla. Kosteudesta nauttivat kasvit ovat kuin kotonaan näissä olosuhteissa – amppeleissa, hyllyillä, tilan nurkassa. Kultaköynnös ja paavalinkukka viihtyvät
aurinkoisessa kylpyhuoneessa, maijat ja pesäraunioinen varjoisassa, syklaami ja kissus
viileässä, jukat ja muratit lämpötilanvaihteluissa, kirjoliisukka amppelissa.
Hyvin sommiteltu kasviryhmä toimii katseenvangitsijana tilassa kuin tilassa. Eri korkeuksille asetellut amppelit ja ruukut sekä
erikokoiset kasvit muodostavat näyttäviä
ryhmiä. Samankorkuisten kasvien sijoittaminen eri korkeuksille antaa ryhmälle uutta
ulottuvuutta. Kasviryhmässä voi myös leikitellä erilaisilla lehtimuodoilla ja väreillä, jolloin ne vahvistavat toisiaan. Toisaalta myös
erikokoiset saman kasvin tai yhden värin
ryhmät ovat myös onnistuneita.
Kasviryhmiä suunnitellessa ja kasvien sijoittamista miettiessä on aina otettava huo-

mioon valon määrä sekä kasvien kasvupaikkatoiveet. Lämpötilan vaihtelusta ei juuri haittaa
kasveille ole, kunhan se pysyy 2–5° sisällä. Jotkut kasveista ovat kuitenkin vedolle herkkiä,
joten niiden sijoittamista parvekkeen oven tai
tuuletusikkunan läheisyyteen tulee välttää.
Sopivan valaistuksen nurkkaukset ovat
loistopaikkoja erilaisille kasveille ja kasviryhmille. Yksi kasvi tai kasviryhmä huoneen
nurkassa muuttaa koko huoneen luonteen
kerralla. Varjoisa nurkkauskaan ei ole ongelma, sillä keinovalojen avulla siitäkin saadaan
haluttaessa vaikka viherkeidas. Varjoon käyvät araliat, limoviikunat, joulutähti, soilikki,
muratti, rönsyliljat, sineraaria ja täplämaija.
Valoisankin paikan kasvi viihtyy varjossa,
jos sille annetaan valohoitoa säännöllisesti.
Kasvit ja erilaiset asetelmat ovat mainioita
pöytäkoristeita, joita voi vaihdella vuodenaikojen ja sesonkien mukaan. Onnistuneessa koristelussa on kuitenkin hyvä huomioida muutamia seikkoja: ruokapöytään ei valita liian
pitkiä kasveja (pöydän äärellä istuvat eivät näe
toisiaan) ja vahvat tuoksut eivät välttämättä

sovi ruoan aromeihin. Pyöreään pöytään sopii
maljallinen matalia kukkia, pitkässä pöydässä
pienet ruukut rivissä keskellä pöytää tai asetelmat pöydän molemmissa päissä riittävät.
Sohvapöydän asetelmakin toteutetaan matalana ja huonetilan väreihin sopivana.
Perussääntöinä itse asetelmaa tehdessä
voidaan ajatella huoneen värejä sekä tyyliä.
Värit joko sointuvat tai korostavat tilan väriä. Romanttinen sisustustyyli kaipaa hentoja
sävyjä, high tech -tyyliin sopii selkeän voimakaat muodot ja kirkkaat värit.
Kodin sisustuksen saa siis hienosti viimeisteltyä erilaisilla huonekasveilla sekä
ruukkukukilla. Kannattaa kuitenkin aina
ottaa huomioon myös oma kasvienhoitointo sekä -taito. Viherpeukalolla menestyy vaikeamminkin hoidettava huonekasvi – toisella
ei edes kaktus…
Hoito-ohjeita:

Yli 1400 huone- ja muuta kasvia:
www.puutarha.net/kasvikortisto
2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti: Mariana Ravonius Kuvat: Danfoss Oy Ab

Tavoitteena osakehuoneiston arvonnousu

ja miellyttävä lämpötila

Tuntuuko, että asuntosi lämpötila on useimmiten liian korkealla, miellyttävää
lämpötilaa ei tunnu löytyvän helposti? Tuuletettaessa patterit suorastaan
hehkuvat niiden yrittäessä lämmittää sisälle pyrkivää viileämpää ilmaa. Lomamatkojen ajaksi laskettu lämpötila kostautuu kotiin palatessa asunnon ollessa
turhankin viileä pitkän aikaa. Tiesitkö, että on olemassa ratkaisu, jolla saat
miellyttävän lämpötilan kotiisi ja säästät samalla sekä energiaa että rahaa?
Monipuolinen ratkaisu,
joka sopii sekä kotiin että vapaa-ajan asuntoon
Danfoss One® lämmitysjärjestelmä tarjoaa sinulle mahdollisuuden
helppoon lämpötilansäätelyyn kodissasi. Niin sähkö- kuin vesikiertoiseenkin lämmitykseen sopiva järjestelmä on ratkaisu, joka toimii
suomalaisissa kodeissa. Järjestelmä on langaton huoneiston ohjausjärjestelmä, jonka CC-keskusyksikön avulla säädät koko asunnon lämpötiloja huonekohtaisesti. Lämpötiloja ei tarvitse ohjelmoida kuin
kerran, jonka jälkeen Danfoss One® ylläpitää lämmitystä itsenäisesti
sekä älykkäästi ja juuri sellaisena kuin sinä haluat.
Mitä sitten tarkoittaa lämpötilojen ohjelmointi? Järjestelmän tarjoaman ohjelmointimahdollisuuden ansiosta voit säätää järjestelmää
alentamaan huoneistosi lämpötilaa esimerkiksi työpäivän tai vaikka
lomamatkan ajaksi. Huoneiston lämpötila palautuu takaisin ohjelmoidulle mukavuustasolle haluttuna aikana. Yksinkertaisen ohjelmoinnin avulla voit säästää jokaista laskettua astetta kohden jopa
noin 5 % lämmityskuluissa. Se on jo selkeää säästöä.

Soveltuu sekä uudis- että remonttikohteeseen
Danfoss One® järjestelmä ei ole ainoastaan uudisrakentamiseen kohdennettu lämmitysjärjestelmä, vaan se on yhteensopiva myös vanhojen lämmitysjärjestelmien kanssa. Lisäksi järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden laajentaa ja päivittää järjestelmää myös myöhemmin.
Järjestelmän keskipisteenä toimii Danfoss Link CC-keskusyksikkö, jonka parina työskentelevät järjestelmään kuuluvat muut yksi52
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köt, kuten lattialämmitys ja patteritermostaatit. Älykkäiden anturien ansiosta huoneiston tuuletus ei enää aiheuta hehkuvan kuumia
lämpöpattereita, vaan anturien havaitessa lämpötilan laskun, kytkeytyvät lämpöpatterit automaattisesti pois päältä ja takaisin päälle
tuuletuksen päätyttyä.

Tulevaisuus tekee tuloaan myös lämmitykseen
Oman elämänrytmisi mukaan ohjelmoitava Danfoss One® järjestelmä tarjoaa sinulle mahdollisuuden yksilölliseen lämmitykseen.
Yhdistäessäsi järjestelmän kotisi Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata kotisi
lämmitystä huonekohtaisesti omasta älypuhelimestasi. Enää sinun
ei tarvitse olla kotona lämmityksen asetuksia muuttaaksesi. Helppokäyttöinen ja selkeä sovellus ei vaadi erillistä opettelua eikä sisällä
monimutkaisia valikoita. Tämä on osa älykästä lämmitystä.

Älykäs lämmitys sinun kotiisi?
Kiinnostuitko älykkäästä tavasta lämmittää kotiasi? Voit ottaa aiheen
puheeksi oman taloyhtiösi isännöitsijän tai vaikka taloyhtiösi hallituksen kanssa vaihtaaksenne termostaatit koko taloyhtiöön. Halutessasi vaihtaa termostaatit omaan huoneistoosi, keskustele aiheesta
oman isännöitsijäsi kanssa. Jotkut
taloyhtiöt tarvitsevat kunnossapiLue lisää
to/muutostyöilmoituksen tehtävästä työstä. Isännöitsijäsi osaa auttaa
smartheating.danfoss.fi
sinua tässä asiassa.

Teksti: Laura Ala-Leppilampi kuvat: Jesse Kakkola

Eero Alperi UP Maaenergia/Uudenmaan Porakaivo Oy:stä
taloyhtiön lämmönjakohuoneessa.

NIBE maalämpö toi espoolaisiin kerrostaloihin kaivattuja säästöjä. Lämmön
talteenottojärjestelmä tekee esimerkillisen energiapihille taloyhtiölle investoinnista vielä kannattavamman.

Kaukolämmöstä maalämpöön
Kerrostalojen lämmityskustannuksista
katosi yli puolet

E

spoon Soukassa kauniilla ja korkealla paikalla sijaitsee kaksi kaunista,
1980-luvulla rakennettua kerrostaloa.
Niissä siirryttiin joulukuussa 2013 maalämpöön. Vaikka kaukolämmön lämmönvaihdin
oli talossa uusittu vasta neljä vuotta aikaisemmin, todettiin muutos kannattavaksi investoinniksi; kaukolämmön hinta oli kohonnut jo monta vuotta.

Onnistuneen projektin takana toimiva
yhteistyö
Taloyhtiöön perustettiin muutosta varten
maalämpötyöryhmä, jota veti Antti Niemi.
Sujuvan hallitustyöskentelyn ansiosta maalämpöprojekti eteni mutkattomasti suunnittelusta toteutukseen. Uudenmaan Porakaivo
Oy toteutti projektin avaimet käteen -periaatteella. LVI-suunnittelusta vastasi Niilo
Tervo. Uudenmaan Porakaivon Eero Alperi
kiittelee toimivaa vuorovaikutusta suunnittelun ja toteutuksen kesken. Sen ansiosta
saatiin rakennettua optimaalinen, toimiva
ja taloudellinen järjestelmä.

LTO-järjestelmä tehostaa säästöjä
Lämmönkeruusta huolehtii kahdeksan yli
200-metristä porakaivoa sekä poistoilman
lämmöntalteenottojärjestelmä. Maalämpöpumpuiksi valittiin NIBE F1345-kiinteistölämpöpumput, jotka jakavat tasaista lämpöä tehokkaasti ja taloudellisesti. Lämpösaneerauksen yhteydessä taloon asennettiin
poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä,
joka kerää poistoilmasta lämpöenergian tal-

teen. NIBE-lämpöpumput ohjaavat talteen
otetun lämmön jakoa kiinteistöön – energia
käytetään siis todella tarkkaan eikä hukkalämpöä juuri synny. Taloyhtiö on muutenkin
kunnostautunut energiansäästössä; lämmitysjärjestelmän muutoksen lisäksi sähkönkulutusta on onnistuttu vähentämään 75 %
yhteisissä tiloissa.

Lämmitys on myös lähes huoltovapaa – tähän mennessä lämpökäyrää on pitänyt säätää
kerran, joten tässä suhteessa eroa kaukolämpöön ei ole. Lämmitysenergia saadaan edullisesti omalta tontilta sen sijaan, että oltaisiin riippuvaisia kaukolämmöstä ja sen hintakehityksestä.

NIBE tuotetuki auttaa kaikissa vaiheissa
NIBE oli helppo valinta järjestelmätoimittajaksi, sillä NIBEn tuotekokonaisuus ja ennen
kaikkea erinomainen tuotetuki takaavat toimivuuden ja luotettavuuden vuosiksi eteenpäin.
Vajaan vuoden käyttökokemuksen perusteella
lämmityskulut ovat pienentyneet alle puoleen
aikaisemmasta eikä varalla olevaa sähkökattilaa ole tarvinnut käynnistää kertaakaan.

Kohteen tekniset tiedot:
• 2 kerrostaloa, yhteensä 36 asuntoa
• Pinta-ala 2000 m2 – lämmitettävää
tilaa 8400 m3
• 2 x NIBE F1345-60 maalämpöpumppu, 8 kpl 210-metrisiä porakaivoja
• 4 poistoilman lämmöntalteenottoyksikköä
• 2 x VPB-1000 lämminvesivaraaja, ES-500 sähkövaraaja, UKV-500
lämpöpuskurisäiliö ja EP-42 kW:n
sähkökattila varajärjestelmänä
• LVI-Suunnittelu Niilo Tervo, Tervo
Group
• Toteutus Uudenmaan Porakaivo Oy
2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti: Tapio Näslund Kuvat: Palokatkomiehet Oy

Ovatko taloyhtiösi

palokatkot kunnossa?
Useista suomalaisista kerros- ja rivitaloista puuttuvat asianmukaiset palokatkot.
Palokatko tarkoittaa osastoivien seinä-/katto-/lattiarakenteiden paloteknisten
vaatimusten mukaisesti tiivistettyä läpivientiä (LVIS). Rakenteet eivät ole riittävään
tiiviitä estämään kuumuuden ja savukaasujen leviämistä tulipalotilanteessa, koska
palokatkot ovat puutteellisia. Vanhemmissa rivitaloissa huoneistojen välisessä
osastoinnissa on myös puutteita ullakko-onteloiden/yläpohjien osalta. Tällöin
saatetaan myös puhua ns. palokatkoista.

P

alokatkojen puuttumista on vaikea havaita valmiissa rakennuksessa, sillä ongelmakohdat ovat usein piilossa seinien
sisässä tai alas laskettujen kattojen kätköissä. Palokatkojen puuttumista voi epäillä, jos
hajut kulkeutuvat huoneistojen välillä tai jos
esimerkiksi puheääni kuuluu naapurihuoneistosta liiankin selkeästi. Toki vastaavat
”oireet” voivat johtua myös ilmanvaihtojärjestelmän ongelmista.

Mitä palokatkojen puute voi aiheuttaa?
Liekkien ja kuumuuden on helpompi siirtyä
tilasta toiseen, jos rakenteissa on aukkoja.
Aukon ei tarvitse olla suuri. Palo leviää samanlaisesta aukosta, mistä voidaan esimerkiksi aistia valon tulevan läpi. Erityisen vaarallista on kuitenkin savukaasujen nopea
leviäminen. Tulipaloissa surmansa saaneet
ovatkin tyypillisesti menehtyneet häkään
ja myrkyllisiin savukaasuihin eikä niinkään
kuumuuteen tai liekkeihin.

Mitä sitten tulisi tehdä asialla?
Jos taloyhtiön paloturvallisuus askarruttaa,
voi paikalle hankkia asiantuntijan selvittämään tilannetta ja laatimaan korjaussuunnitelman. Usein asiantuntijan lyhyt käynti
kohteessa auttaa ymmärtämään oman kiinteistön paloturvallisuuden ongelmakohdat.
Asiantuntija osaa pureutua saman tien piileviin ongelmakohtiin, kuten juuri palokatkopuutteet, joiden havaitseminen tai tiedostaminen ylipäätänsä on vaikeaa.

Asuinkerrostalojen ongelmat
Läpivientipuutteiden lisäksi yhden paloturvallisuuden ongelman muodostavat vanhemmissa lähiökerrostaloissa porrashuoneeseen
johtavat huoneisto-ovet. Niiden palotekninen toimivuus (tiiviys) saattaa olla puutteellinen. Puutteellinen tiiviys tuo ongelmia savuja palokaasujen leviämisen suhteen. Kaasut
siirtyvät palavasta asunnosta porrashuoneeseen ja mahdollisesti sitä kautta muihin
asuntoihin. Huoneiston sisällä syttyvä palo
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voi varsin nopeasti synnyttää myös ylipaineen, mikä puolestaan vaikeuttaa asunnon
sisäänpäin avautuvan välioven kautta pelastautumista ja sammutustyötä. Pansiossa
17.3.2014 sattunut kerrostalon huoneistopalo ja sen tutkinta osoittivat, että rajussa
tulipalotilanteessa pahimmassa tapauksessa kerrostaloasunnosta saattaa muodostua
asukkailleen surmanloukku.

Paloturvallisuuden huomioiminen
erilaisten korjaushankkeiden yhteydessä
Erillisen paloturvallisuuteen perehtyneen
asiantuntijan käyttäminen kiinteistön korjaushankkeiden suunnittelussa olisi myös
usein perusteltua, varsinkin suuremmissa
LVIS-saneeraus- tai julkisivuprojekteissa.
Korjausten suunnitteluvaiheessa jo parin
tunnin palaverilla paloturvallisuusasiantuntijan kanssa voidaan saada hankkeen osalta
paljon tärkeää informaatiota, mikä osaltaan
auttaa paremman ja paloturvallisemman
sekä edullisemman lopputuloksen saavuttamisessa.

Tärkeintä on tiedostaa riskit
Keinoja paloturvallisuuden omaehtoiseen
lisäämiseen vanhoissakin taloyhtiöissä kyllä löytyy, kunhan asukkaat vain tiedostavat
mahdolliset riskit. – Usein kyse on aivan tavallisista arjen pienistä asioista. On hyvä
miettiä esimerkiksi sitä, ovatko kaikki varapoistumistiet kunnossa tai löytyykö jokaisesta huoneistosta riittävä määrä palovaroittimia, Meckelburg neuvoo. Myös pelastumissuunnitelmiin tutustuminen on hyvä tapa
lisätä tietoisuutta. – Tärkeintä on ymmärtää,
että turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien yhteinen asia, missä asiantuntijoiden
rooli on opastaa ja tarjota ratkaisumalleja.

Mistä saa lisätietoa rakenteellisesta
paloturvallisuudesta ja palokatkoista?
Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Palokatkomiehet Oy toimii valtakunnallisesti tärkeällä
alalla. Toiminnan pääpaino on palokatkoissa,

eli kiinteistöjen osastoivien rakenteiden läpivientien tiivistämisessä vastaamaan niille
asetettua paloluokkaa. – Esimerkiksi asuinkerrostaloissa osastoivien rakenteiden – seinien, katon ja lattioiden, tulee kestää tulipalon syttyessä tunnin verran ilman, että paloja savukaasut leviävät huoneistoon tai sieltä
pois, kertoo Ora Meckelburg.
Palokatkosuunnittelun ja -asennusten
lisäksi Palokatkomiehet toteuttavat kantavien rakenteiden palosuojaustöitä. Heidän
toimintaansa kuuluu myös vanhojen kiinteistöjen kokonaisvaltainen paloturvallisuuden suunnittelu, asennustyöt ja kunnossapito käsittäen erilaiset paloturvajärjestelmät
mm. savunpoistolaitteistot, palovaroitin- ja
turva-/merkkivalojärjestelmät sekä alkusammutuskalusto.

Paloturvalliset PAROC-kivivillaeristeet
PAROC-kivivillaeristeet ovat tutkitusti paloturvallisia. Parocin tuotteita käytetäänkin
mm. palosuojausten ja -katkojen toteutuksessa. Tapauskohtaisesti tuotteita käytetään
yleisesti perusrakennuseristeistä teknisiin
kouru- ja mattoeristeisiin. Jukka Tanskanen
Parocilta näkee paloturvallisuuden huomioimisen korjaushankkeen yhteydessä kokonaistaloudellisena ratkaisuna. Palokatkojen
korjaaminen jälkikäteen on kalliimpaa. Kerralla kuntoon on edullisin vaihtoehto, Tanskanen tiivistää.

Lisätietoja Parocin paloturvallisista ratkaisuista ja tuotteista

www.paroc.fi/
Tutustu sivuillamme myös uuteen Parocin paloja äänikirjaan

Kaapeliläpivienti sähköpääkeskuksesta
osastoivan holvin läpi.
Uudet putkiläpiviennnit osastoivassa
rakenteessa auki. (alla)

Läpivienti tiivistämättä alakaton
takana.

Kaapeliläpivienti osastoivassa rakenteessa auki. (yllä)
Kaapeliläpivienti ullakkotilan osastoivan levyseinän läpi.
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Teksti: Tuula Nordberg Kuva: Paroc Oy Ab

PUHALLUSURAKOITSIJAT

Yläpohjan eristäminen puhallusvillalla käy
nopeasti ja tuo säästöjä
lämmityskuluihin.

1 Anpe Oy
Puh. 0102 866 340, fax 0102 866 341
myynti@anpe.fi
2 Lounais-Suomen Takuueristys Oy
Puh. 0291 93 4410, fax 0291 93 4411
myynti@ls-takuueristys.fi
3 Etelä-Suomen Takuueristys Oy
Puh. 010 422 5500, fax 010 422 5509
puhallusvilla@takuueristys.fi
4 Veljekset Rummukainen Oy
Gsm 0400 254 330
tiina.rummukainen@veljekset.fi
5 Sauru Eristys ja Rakennus Oy
GSM 040 530 0035
saurueristys@suomi24.fi
6 Muotti-Koponen Oy
GSM 0400 672 226, fax 017 462 5106
muotti.koponen@suomi24.fi
7 Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy
Puh. 013 851 841, fax 013 852 033
E-mail: skes@pp.inet.fi

Puhalluskivivilla
yläpohjaeristeenä tuo

selviä säästöjä
Puhallusvilla on nykyään yleisin eristysratkaisu
harjakattotaloissa, koska sillä on nopea ja helppo
eristää ja saada aikaan saumaton eristekerros.

Y

läpohja muodostaa rakennuksen suurimman yhtenäisen pinnan ja kaikesta
talon ulkovaipan kautta karkaavasta
lämmöstä suurin osa pyrkii ulos juuri katon
läpi. Hyvin eristetty yläpohja antaakin talon
omistajalle erittäin hyvän taloudellisen hyödyn sekä lisää asumismukavuutta.
Useimmat tuulettuvat yläpohjat voidaan
eristää PAROC-puhalluskivivillalla, jolla voidaan parantaa merkittävästi rakenteen eristyskykyä ja ääneneristävyyttä. Puhalluskivivilla on palamaton ja turvallinen eristysratkaisu, jota voidaan käyttää uudiskohteissa
tai lisätä vanhoihin rakennuksiin. Sen valmistuksessa käytetään tuotannon hukka- ja
reunapaloja, ja siksi se on ympäristön kannalta edullista. Puhalluskivivilla on lähes painumaton eristysratkaisu.
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Tietoa kustannuksista

Laske alustava hinta-arvio ja pyydä tarjous PAROC-puhalluskivivillaurakoinnista osoitteesta www.paroc.fi
Parocin sivuilta löydät myös lisäeristyslaskurin, jolla voit kätevästi laskea puhallusvillaeristyksen tuottamat
energiasäästöt.

8 Ristijärven Rakennus Oy
GSM 040 738 3006
anneli.pietila@ristijarvenrakennus.fi
9 Lapin Puhallusvilla Ky
GSM 0400 391 321, fax 016 232 025
lapinpuhallusvillaky@co.inet.fi
* Huom! Jyväskylässä ja Muuramessa puhallusurakoitsijana toimivat sekä Veljekset Rummukainen Oy että Sauru Eristys
ja Rakennus Oy.

Teksti: Heidi Uusitalo Kuvat: Rakentaja.fi

Tulevia taloyhtiötapahtumia

2016

Vantaa: Rakenna & Remontoi -messut
Rakenna & Remontoi -messut järjestetään 29. – 31.1.2016 Myyrmäki-hallissa Vantaalla. Messuilla on edustettuna vahva kattaus
alan kärkiyrityksistä pienempiin mielenkiintoisiin toimijoihin. Kaikkiaan näytteilleasettajina on noin 200 yritystä. Messuilta löydät apua
hankkeeseen, oli kyseessä sitten rakentaminen, remontoiminen tai
sisustaminen. Asiantuntevat näytteilleasettajat osaavat auttaa suunnittelussa, materiaalivalinnoissa ja työvaiheissa. Messut ovat oiva
paikka kerätä kaikki tarpeellinen tieto tulevaa tai jo meneillään olevaa hanketta ajatellen.
Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan perjantai on messuilla
Taloyhtiöpäivä. Omataloyhtiö.fi järjestää perjantaina messuilla taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille asiantuntijaseminaarin.
Asiantuntijaseminaariin ennakkoilmoittautuneille tarjoamme ilmaisen sisäänpääsyn messuille perjantaina 29.1.2016.
Aiheesta lisää myöhemmin: www.omataloyhtio.fi/taloyhtiopaiva.

Tampere: Asta Rakentaja -messut ja Sisustus-tapahtuma
Pirkanmaan suurin rakentamisen ja asumisen messutapahtuma Asta
Rakentaja sekä Sisustamisen ja somistamisen tapahtuma järjestetään
5.–7.2.2016. Omataloyhtiö.fi järjestää messuilla perjantaina asiantuntijaseminaarin taloyhtiöiden päättäjille. Isännöitsijät, hallituksen
puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja muut ammattilaiset ovat tervetulleita kuuntelemaan seminaaria. Tilaisuus on maksuton, mutta
edellyttää ennakkoilmoittautumista.
Lisää tapahtumasta: www.omataloyhtiö.fi/asta

Helsinki: KORJAUSRAKENTAMINEN -tapahtuma
Seuraava Korjausrakentaminen -tapahtuma järjestetään 9.2.2016
Helsingin Wanhassa Satamassa. Tapahtuma kokoaa yhteen korjausrakentamisen ammattilaiset ympäri Suomen. Tapahtumassa on
seminaareja, hanke-esittelyjä, tietoiskuja, paneelikeskustelu sekä
kattava näyttelyalue. Päivän päätteeksi on mahdollisuus rentoutua
After Workin merkeissä. Tapahtuma on maksuton, mutta edellyttää
ilmoittautumista.

Helsinki: Taloyhtiö 2016 -tapahtuma
Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa järjestetään keskiviikkona 6.4.2016 Taloyhtiö 2016 -tapahtuma. Tapahtuma on isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksille tarkoitettu seminaari-, neuvonta- ja
messutapahtuma. Samoin tilintarkastajille, talousasioista vastaaville, vuokranantajille ja muille aiheesta tai aihepiiristä kiinnostuneille
on jälleen tiedossa mielenkiintoisia seminaareja. Merkitse ajankohta
jo kalenteriisi. Tapahtuma on veloitukseton, mutta edellyttää kävijäksi rekisteröitymistä.

Helsinki: Omataloyhtiö.fi Hankekoulu
Omataloyhtiö.fi järjestää keväällä perinteeksi muodostuneen Hankekoulun Sanomatalossa, Helsingissä. Tiedätkö kuinka remontti etenee
taloyhtiössä? Mitkä ovat taloyhtiön hallituksen vastuut ja velvollisuudet hankkeessa? Voidaanko ryhmäkorjaamisella, esim. ”putkikimpalla”, saada aikaan merkittäviä säästöjä? Kahtena iltana järjestettävä Hankekoulu tähtää niin taloyhtiöiden hallitusten jäsenten,
isännöitsijöiden kuin hankkeen muidenkin sidosryhmien tietotaidon
ja osaamisen lisäämiseen. Tule oppimaan uutta tai päivittämään tietosi! Hankekoulussamme asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa taloyhtiönne korjaushanketta koskeviin kysymyksiin.
Lisätiedot: www.omataloyhtio.fi/hankekoulu
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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
: Onko osakkeenomistajilla oikeus tutkia kirjanpito?
Onko osakkeenomistajilla oikeus tutkia
taloyhtiön kirjanpito? Onko mitään erikseen kiellettyä kirjanpidollista asiaa, johon
osakkeenomistajalla 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 kirjanpidon
järjestämisestä. Kirjanpidon laillisuudella
tarkoitetaan sitä, että yhtiön kirjanpito ja
tilinpäätös täyttävät asunto-osakeyhtiölain
ja kirjanpitolain ja – asetuksen sekä Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen vaatimukset.
Pienissä taloyhtiöissä hallinnon asianmukaiseksi järjestämiseksi yleensä riittää, että
nimetään laskutuksesta, laskujen maksamisesta, kirjanpidosta vastaava henkilö. Muissa yhtiöissä on tavanomaista, että yhtäältä
kirjanpidosta ja laskutuksesta ja toisaalta
laskujen hyväksymisestä vastaavat eri henkilöt. Kysymys osakkeenomistajan oikeudesta
tutkia taloyhtiön kirjanpitoa liittyy yleensä
osakkeenomistajan epäilykseen taloyhtiön
varojen väärinkäytöstä.
Laki ei kiellä osakkaan oikeutta tutustua
kirjanpitoon, 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 pyyntö hallitukselle.
Jos osakkeenomistaja itse perehtyy keskeneräiseen kirjanpitoon, niin se voi synnyttää enemmän kysymyksiä kuin antaa
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vastauksia. Ja tämä voi johtaa epäluulojen
lisääntymiseen ja riitaisuuksien syventymiseen. Suositeltavaa ja perusteltua onkin, että
osakkeenomistaja selvityttää mahdolliset
epäilykset väärinkäytöksistä ilmoittamalla
niistä taloyhtiön johdolle tai tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle.
Pienessä paritaloyhtiössä on luonnollista,
että huoneisto A:n osakas tutustuu huoneisto B:n osakkaan ylläpitämään yhtiön kirjanpitoon. Toisaalta isossa taloyhtiössä käytännön syyt saattavat johtaa siihen, että hallitus
päättää kieltää oikeuden tutustua kirjanpitoon. Silloinkin päätös on perusteltava hyvin.
Lähtökohta on siis se, että osakkeenomistajan epäilykset yhtiön varojen väärinkäytöksistä selvitetään esimerkiksi tilintarkastajan
toimesta. Osakkeenomistajalla on kyselyoikeus yhtiökokouksessa, oikeus vaatia tietyin
edellytyksin ylimääräistä yhtiökokousta sekä
oikeus esittää, 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 tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta tai tietyistä toimenpiteistä tai seikoista.
: Korjausvastikkeen alennus?
Olen tehnyt itse kylpyhuoneremontin v
2001. Taloyhtiössämme korjataan nyt kylpyhuoneita kiireellisemmistä tapauksista
lähtien. Onko minun mahdollista saada korjausvastikkeeseen alennusta, koska minun
kylpyhuoneelleni ei tarvitse tehdä mitään.
Ja jos voin saada, niin mihin toimenpiteisiin
ryhdyn asian viemiseksi eteenpäin?
: Kyllä, voitte saada alennusta korjausvastikkeeseen. Asunto-osakeyhtiölain
6 luvun 32 §:n mukaan taloyhtiön yhtiökokous tekee enemmistöpäätöksen uudistusta
varten osakkeenomistajalta perittävän yh-

tiövastikkeen alentamisesta, jos osakkeenomistajan huoneistossa aiemmin tehty työ
vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia.
Sama koskee kunnossapitoa varten perittävän yhtiövastikkeen alentamista, jos osakkeenomistaja aiemmin tekemä työ vähentää
yhtiölle aiheutuvia kustannuksia.
Alennusta laskettaessa otetaan huomioon
yhtiölle tuleva säästö ja osakkeenomistajan
yhtiövastikeperusteen mukainen maksuvelvollisuus. Alennuksen enimmäismäärä on
pienempi näistä. Hyvityksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon niin sanottu ikävähennys. Hyvitys on sen mukaan pienempi,
mitä vanhemmasta osakkeenomistajan kunnossapito- ja uudistustyöstä on kyse. Kysyjän
kylpyhuoneremontti on tehty 14 vuotta sitten, joten tämä ikävähennys- kriteeri vaikuttaa selvästi hyvityksen määrää sitä laskien.
Osakkaan on oltava aktiivinen ja ilmoitettava yhtiölle hyödynnettävissä olevasta
työstä ja vaadittava alennusta. Vaatimus on
tehtävä myös riittävän ajoissa, jotta taloyhtiö
ehtii ottaa asian huomioon suunnitellessaan
kylpyhuoneremonttia. Sekin on huomioitava
seikka, että hyvityksen huomioiminen ei ole
taloyhtiön vapaasti päätettävissä, vaan osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan hyvitystä, jos hyvityksen saamisen edellytykset,
kuten yhtiölle koituva säästö ovat olemassa.
Suosittelen, että otatte asiassa yhteyttä taloyhtiön johtoon ja vaaditte hyvitystä korjausvastikkeeseen aiemmin tekemänne kylpyhuoneremontin johdosta. Vaatimus kannattaa esittää mitä pikimmiten.
: Naapuri metelöi – mitä teen?
Yläkerran huonokuuloinen naapuri pitää televisiotaan pauhaamassa olohuoneensa patterin päällä. Patterin kautta siirtyvä
meteli huoneistossamme on sietämätöntä.
Patterin päälinjastossa voi myös olla aukko,
josta ääni kantautuu. Talossa on ollut muitakin halkeamakohtia.

Asiasta on ilmoitettu isännöitsijälle tarkasti tapahtumat aikoineen kuvaillen. Isännöitsijä
on todennäköisesti laittanut asukkaalle huomautuksia metelistä. Edellisen isännöitsijän
mukaan hallituksen 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
päivittäin ja jatkuu tuntikausia. Asia on ollut
esillä huoltoyhtiössä ja isännöitsijällä yli vuoden ja on mielestäni jo kiusaamista. Meteli
jatkuu huomautuksista huolimatta. Mitä teen
– otanko yhteyttä poliisiin?
: Kysyjän esittämä tilanne on vaikea. Kerrostalossa on aina elämän 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.
Naapuruussuhdelain 17 §:n mukaan rakennusta ei saa käyttää niin, että naapurille
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 terveysviranomainen, joka tekee tarvittavia selvityksiä asian suhteen. Viranomaisella on periaatteessa mahdollisuus puuttua
asiaan. Tämän tyyppisiä asioita ei kuitenkaan
kovin helposti lähdetä selvittämään. Uskon,
että jos taloyhtiö selvittää tilannetta viranomaiselle ja kutsuu tarkastajan paikalle, niin
siitä on apua. Kysyjän tapauksessa on tietysti pyrittävä osoittamaan melun aiheuttama
stressi tai muu mahdollinen terveyshaitta.
Ainakin periaatteessa rikoslain 24. luku 1
§ voisi tulla kysymykseen. Siinä säännellään
kotirauhan rikkomisesta. Se, joka oikeudettomasti rikkoo toisen kotirauhaa esimerkiksi
metelöimällä, on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sanktioihin. Tämän kaltaisiin asioihin
kuitenkin rikosoikeudelliset keinot ja poliisin
paikalle kutsuminen sopivat huonosti.
Ylivoimaisesti paras keino on asukkaan
kanssa neuvotteluyhteyteen pääseminen.
Jotenkin asiaa pitää pystyä vain määrätietoisesti neuvotteluteitse sopimaan. Varsinkin jos ongelma aiheutuu siitä, että televisio
pauhaa kovalla äänellä tai jos televisio on tosiaan patterin päällä, neuvottelut ovat paras
keino. Huomautusten pudottelu oviluukusta
ei tuo asiaan ratkaisua.
: Voiko yhtiökokouksen päätöksestä
valittaa?
Yhtiökokous päätti 5 000 euron remontista,
vaikka asiaa ei ollut mainittu kokouskutsussa. Tulkintani mukaan päätös oli yhtiöjärjestyksen vastainen. Voiko yhtiökokouksen
päätöksestä valittaa? Jos voi, mikä on oikea
tapa toimia ja miten kauan kokouksen jälkeen
valituksen voi vielä tehdä?

: Asia ei ole niin yksiselitteinen kuin kysyjä esittää. Kysyjän tulkinnan mukaan
päätös oli yhtiöjärjestyksen vastainen, koska
5000 euron remontista ei oltu mainittu kokouskutsussa. Hän kysyy että voiko päätöksestä
valittaa ja missä määräajassa.
Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 12 §:n mukaan yhtiökokouksessa saadaan päättää vain
asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai
joka yhtiöjärjestyksen tai joidenkin lain kohtien mukaan on käsiteltävä kokouksessa. Kokouskutsu on nähtävä taloyhtiön ilmoituksena
osakkeenomistajalle siitä, että missä ja milloin
kokous pidetään ja mitä siellä aiotaan päättää.
Näin osakkeenomistajat voivat harkita osallistumistaan kokoukseen ja varautua siellä tehtäviin päätöksiin. Hyvän päätöksentekoprosessin ensimmäinen askel on se, että tiedetään
etukäteen mistä tullaan päättämään.
Taloyhtiön yhtiökokouksessa saadaan siis
päättää kokouskutsussa mainituita asioista,
mutta myös yhtiöjärjestyksessä ja laissa määrätyistä yhtiökokouksen päätettävistä asioista. Ilman kokouskutsussa olevaa mainintaa
yhtiökokous voi päättää esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamisesta. En tiedä mitä kysyjän taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään
yhtiökokouksessa päätettävistä asioista. Uskon kuitenkin, että kyse ei ole asiasta, josta
voitaisiin lähtökohtaisesti tehdä päätös ilman
kutsussa olevaa mainintaa.
Tulkitsen myös että tapauksessa ei ole kokouskutsussa millään tavoin mainittu patteritermostaattien remonttiehdotuksesta.
Jos näin on, niin virheen kriteerit täyttynevät. Kokouskutsussa tulee lähtökohtaisesti
ilmaista selkeästi, että mikä on kokoukselle
esitettävän päätösehdotuksen sisältö. Se ei
yksin riitä, että kutsussa lukee vaikkapa, että
”patteritermostaattiremontti”.
Yhtiön kokouksessa tekemä menettelyvirhe voidaan korjata siten, että kaikki yhtiön
osakkaat ovat kokouksessa läsnä ja hyväksyvät päätöksen menettelyvirheestä riippumatta. Silloin virhe korjaantuu eikä siihen
enää voi vedota.
Kysyjän tapauksessa näyttäisi siis selkeästi
olevan kyse menettelyvirheestä. Toinen asia
on sitten se, että onko kyseessä sellainen virhe,
johon kysyjä voi menestyksellisesti perustaa
mahdollisen moitekanteensa yhtiötä vastaan.
Jos kysyjä on ollut kokouksessa mukana
eikä ole siellä ollessaan vedonnut menettelyvirheeseen, niin helposti katsotaan, että
hän on päätöksen omalta osaltaan hyväksynyt virheestä huolimatta. Jos kuitenkin hän
ei osallistunut lainkaan kokoukseen, kuten
tulkitsen tässä käyneen, niin kysyjä on vahvoilla. Jos voidaan lisäksi olettaa, että tämä

Lakikysymykset

Lisää kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia löydät osoitteesta www.omataloyhtio.fi. Liittymällä jäseneksemme voit
esittää kysymyksesi www.omataloyhtio.
fi/vastauspalvelu.

menettelyvirhe on johtanut siihen, että päätös olisi ollut toinen ilman virhettä, niin moitekanteen menestymismahdollisuudet paranevat entisestään.
Yleisenä toteamuksena kysyjän kysymykseen, että voiko yhtiökokouksen päätöksestä
valittaa, sanoisin että siitä voi aina valittaa.
Eri asia on se, onko moitekanteen menestymiselle oikeudessa olemassa riittäviä perusteita. Eli kannattaako siitä valittaa.
Menettelyvirheet ovat yleensä moitteenvaraisia asioita. Taloyhtiön yhtiökokouksen
päätöstä on moitittava kolmen kuukauden
kuluessa päätöksen tekemisestä. Se milloin
kokouskutsu on niin olennaisesti toimitettu
virheellisesti, että päätöksen katsotaan tämän johdosta olevan suoraan mitätön, arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kysymyksiin
vastasivat:
Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet Tampere

Juha Saarimäki
OTK, lakimies
JuriNet Helsinki

”Vastaukset on annettu vain kysymyksistä ilmenevien seikkojen perusteella
tuntematta asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastauksessa ei näin ollen ole
voitu huomioida kaikkia asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja. Mikäli käytät vastauksia jossain muussa asiayhteydessä, ei vastausten laatija ole niistä vastuussa.”
JuriNet Oy on täyden palvelun valtakunnallinen, nuorekas ja osaava lakitoimisto,
joka tarjoaa One stop -periaatteella korkeatasoisia lakipalveluja niin yksityisille
ihmisille kuin yrityksille. Toimiston juristit ovat erikoistuneet asumis-, rakentamis- ja ympäristöoikeuteen. JuriNet
noudattaa toiminnassa niitä arvoja, joita
myös Asianajajaliitto edellyttää asianajotoimistoilta.
Toimiston lähtökohta on, että hinta ei
saisi olla asiakkaalle este saada korkeatasoisia palveluja. Tämä pätee, on kyse liikejuridiikasta tai yksityishenkilöiden asioista. Jokainen ansaitsee JuriNetin periaatteiden mukaan sellaisen juristin omassa
asiassaan, jonka käyttämisestä ei aiheudu
itselle kohtuuttomia kustannuksia, mutta
jonka osaaminen on vakuuttavaa.
2015 Omataloyhtiö.fi
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Toimituksen tärpit – näistä puhutaan nyt
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 aiheisiin.

QR-koodit ovat neliömäisiä viivakoodeja, jotka yhdistävät fyysisen maailman ja virtuaalimaailman. Koodin avulla kameralla ja verkkoyhteydellä varustettu päätelaite, älypuhelin, 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.

Edullisemmat lämmityskustannukset?
PAROC-puhalluskivivilla on palamaton ja turvallinen yläpohjan
eristysratkaisu, jota voidaan käyttää uudiskohteissa tai lisätä vanhoihin rakennuksiin. Laske oman asuntosi puhallusvillaeristyksen
tuottamat säästöt ja kysy tarjous asennuksesta omalta puhallusurakoitsijaltasi sivuillamme
www.paroc.fi/paroc-puhallusvilla

Onko taloyhtiöllänne järjestyssäännöt?
Tulosta taloyhtiölle järjestyssäännöt ja ehdota niiden vahvistamista yhtiökokouksessa.
www.omataloyhtio.fi/lomakkeet

Kysy lakikysymys
Kysy lakikysymys -palstalla voit esittää taloyhtiöön liittyviä lakikysymyksiä, joihin JuriNetin lakimiehet vastaavat. Täältä voit myös
lukea jo esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiin vastataan
pääsääntöisesti yhden viikon kuluessa.
www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu/

Tilaa ilmainen Omataloyhtio.fi-lehti koko hallitukselle!
Oheisesta linkistä voit tilata tämän Omataloyhtiö.fi lehden lahjaksi
taloyhtiönne koko hallitukselle.
Lehti julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Tilaa täältä:
www.omataloyhtio.fi/lehti

Oletko remontoimassa?
Saat tulostettua isännöitsijälle tehtävän kunnossapito- ja/tai muutostyöilmoituksen nopeasti ja veloituksetta täältä:
www.omataloyhtio.fi/lomakkeet

Tilaa verkkolehti – pysy ajan tasalla
Verkkolehdessä käsitellään taloyhtiöille ajankohtaisia uutisaiheita sekä tiettyä ennalta suunniteltua teemaa. Paitsi informatiivisia
artikkeleita löytyy verkkolehdestä myös ensimmäisenä tieto erilaisista tarjous- ja yhteisostokampanjoistamme. Tilaa verkkolehti
veloituksetta:
www.omataloyhtio.fi/verkkolehti
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Teksti: Mariana Ravonius Kuva: Jarno Kylmänen

Korjaustöiden suunnittelu lähtee siitä, että selvitetään
alkuperäinen vaurion aiheuttaja sekä vaurion laajuus.

Kosteusvaurio on hyvin yleinen vitsaus suomalaisissa
kodeissa. Vaurion ilmaantuminen ei välttämättä
katso talon ikää, vaan uudemmissakin kiinteistöissä
voi vahinkoja ilmetä. Yleensä syynä on joko suunnitteluvaiheessa tapahtunut virhe, huonojen materiaalien käyttö tai huolimaton työ. Pahimmassa tapauksessa kyseessä voi olla näiden kaikkien
kolmen yhteisvaikutus.

Kosteusvaurioiden

tunnistaminen
A

sunnossa oleva liian suuri ilmankosteus voi aiheuttaa homeiden kasvua.
Kasvaakseen home tarvitsee kuitenkin kolme asiaa: sopivan lämpötilan, kosteutta sekä ravintoa. Yksinkertaisesti, jos
rakenteisiin pääsee enemmän kosteutta kuin
rakenteesta pois eikä kastunut tila pääse tuulettumaan, on rakenteelle olemassa kosteusvaurion vaara. Joskus kosteusvaurion voi havaita jo ihan silmämääräisellä tarkastelulla:
Maalit kupruilevat, muovimatot ja tapetit
irtoilevat tai parketit tummuvat… Homeen
yleensä myös haistaa ummehtuneena, maakellarimaisena hajuna. Hometalossa asuvilla
voi myös ilmetä homeen aiheuttamaa oireilua
kuten ihon, silmien ja hengityselinten ärsytystä tai tulehduksia.
Kun tutkitaan homevauriota, pyritään
selvittämään nimenomaan vaurion laajuus,
vakavuus sekä aiheuttaja. Korjauksen tekeminen ei onnistu, ellei pystytä selvittämään
vaurioon johtaneita syitä. Jos korjaustöissä ei
lähdetä selvittämään asiaa ongelman alkulähteille saakka, uusiutuu vaurio nopeasti. Vauriokohtia ei siis tule vain peittää, vaan kosteusvaurion ja sen synnyttämän homekasvun syy
on poistettava. Korjauksen laiminlyönnistä ei
seuraa kuin moninkertaisia ongelmia.

Riskiratkaisut oman aikansa ilmiöitä
Eri aikakausina vallalla olleet rakenneratkaisut ovat aiheuttaneet useita kosteusriskejä.
Tyypillisiä riskipaikkoja ovat olleet (ja ovat
yhä) mm. tasakatot, salaojien puuttuminen,
kevytrakenteiset kylpy- ja pesutilojen seinät ja niiden riittämättömät vedeneristeet,
maanvaraisten lattioiden puutteellinen veden nousua katkaiseva kerros, huonosti tuuletettu alapohja, puisten seinien ulottaminen
lattia- tai maanpinnan alapuolelle, riittämätön rakenteiden tuuletus tai huonosti toimiva ilmanvaihto.

Mistä voi tunnistaa
rakennuksen riskialttiuden
• Onko jossain aistittavissa homeen hajua?
Missä? – Selvitä syy.
• Tiivistyykö ikkunoihin kosteutta? – Se viittaa huonoon ilmanvaihtoon. Uloimman lasin sisäpintaan tiivistyvä kosteus on merkki huonetilan liiallisesta ylipaineesta.
• Näkyykö parketissa tai muussa lattiapäällysteessä tummumista tai värimuutoksia?
– Se voi olla merkki vakavista kosteusongelmista.
• Onko irtoilevia muovitapetteja, laattoja,
kupruilevaa maalipintaa, turvonnutta levyä tai rakoja ja halkeamia? – Vanhemmat
kylpy- ja pesutilat ovat riskialttiita.
• Toimivatko pesukoneet ja jääkaapin sulatus niin, ettei vettä pääse lattialle?
• Onko läpiviennit tiivistetty ja vesieristykset tehty huolellisesti? Valuuko vesi hyvin
lattiakaivoon vai jääkö se lammikoksi keskelle lattiaa tai seinän viereen?
• Ovatko ullakolla olevat putket ja kanavat
eristetty huolellisesti siten, ettei kosteus
tiivisty ja vahingoita rakenteita? Onko läpiviennit tehty huolella?
• Onko rakennuksen ulkovaipassa tai sisätiloissa jälkiä kosteusvaurioista? – Selvitä syy.
• Onko talossa tasakatto ja toimiiko vedenpoisto katolta? Jääkö vesi seisomaan katolle pitkäksi aikaa sateen jälkeen? – Vesivuodot ovat tasakatoissa yleisiä. Tasakatto
vaatii säännöllistä huoltoa.
• Onko talossa räystäitä? Ovatko räystäskourut ja syöksytorvet puhtaita roskista? Suojaavatko katto ja räystäät seiniä sateelta?
• Kertyykö ulkoseinien vierille vettä? – Se
valuu helposti rakenteisiin.
• Toimiiko sadevedenpoisto talvellakin?
• Onko ulkopuolen maanpinta selvästi lattian pintaa alempana? – Jos ei, vesi voi
päästä rakenteisiin.

” Eri aikakausina vallalla
olleet rakenneratkaisut
ovat aiheuttaneet useita
kosteusriskejä.”
• Onko talossa tuuletettu alapohja? – Tarkista, että maapohja on selvästi ylempänä
kuin salaojitustaso.
• Onko tuuletetussa alapohjassa kuivaa?
Ovatko tuuletusaukot riittävät ja tasaisesti
jaetut? Onko tilassa riittävä veden nousua
katkaiseva kerros?
• Kallistuuko maanpinta talon ulkopuolella
poispäin rakennuksesta? – Kaltevuuden
tulee ohjata vesi pois.
• Mikä on putkiston kunto? Pyöriikö vesimittari, vaikka kulutusta ei ole? – Se on
merkki vuodosta putkistossa.
• Pitääkö lämmitysverkostoon jatkuvasti
lisätä vettä? – Se on merkki vesivuodosta
lämmitysvesiputkissa.

Korjaustöiden suunnittelu
Korjaustöiden suunnittelu lähtee siitä, että
selvitetään alkuperäinen vaurion aiheuttaja
sekä vaurion laajuus. Talon piirustuksista voidaan havaita joitakin mahdollisia kosteus- ja
homevaurioiden syitä tarkastelemalla, onko
talossa mahdollisia riskirakenteita.
Homevaurion korjaamisessa joudutaan
aina purkamaan rakenteita, jotta päästään
selvittämään vahingon laajuus, kuivaamaan
jäljelle jääneitä rakenteita koneellisesti, käsittelemään homekohtia kemiallisesti tai poistamaan mekaanisesti. Usein vanha rakenne
poistetaan ja korvataan uudella. Purkajien
on syytä käyttää tehokkaita hengityssuojaimia. Lisäksi korjauksen alla oleva tila tulee
erottaa ilmatiiviisti, toisin sanoen osastoida
muista asuintiloista homepölyn leviämisen
ehkäisemiseksi. Korjaustoimiin on aina syytä ryhtyä viipymättä, sillä kosteusongelmat
pahenevat nopeasti.
2015 Omataloyhtiö.fi
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Teksti: Mirva Helin

Kuvat: Anticimex Oy

Lutikka

– tunnetuin asuntojen syöpäläinen
Viime vuosina lutikkahavainnot ovat moninkertaistuneet ja
lutikkamäärät nousseet dramaattisesti globaalisti. Havainnot
eivät rajoitu Suomessa ainoastaan pääkaupunkiseudulle, vaan
kyse on laajemmasta ongelmasta. Myös pienemmät paikkakunnat kärsivät näistä ikävistä ihmisen ja muiden nisäkkäiden
verellä elävistä syöpäläisistä.

S

yynä tähän on mm. lisääntynyt matkailu; lutikat kulkeutuvat matkatavaroiden
mukana. Myös lisääntynyt kansainvälinen kauppa tuo maahamme tuholaisia. Suomen kylmä talvikaan ei estä näitä sisätiloissa
viihtyviä tuholaisia vakiinnuttamasta paikkaansa esim. hotellihuoneissa tai huoneistoissa, vaan ne ovat kotonaan siellä, missä
ravintoakin on tarjolla.
Lutikoiden tai muidenkaan tuhoeläinten
löytymistä ei ole syytä salailla, vaan ongelmaan tulee reagoida välittömästi ja tarvittaessa kutsuttava paikalle tuholaistorjunnan
ammattilainen. Asunto-osakeyhtiöissä tiedon välitys isännöitsijöille tai muulle kiinteistöstä vastaavalle taholle on ensisijaisen
tärkeää. Jo pelkän lutikkaepäilyn takia kannattaa olla yhteydessä, sillä lutikka lisääntyy
nopeasti. Niiden torjunta on paljon vaikeampaa, jos kanta on päässyt kasvamaan rauhassa. Mikäli lutikat ovat päässeet pesiytymään
huonerakenteisiin, niiden tuhoaminen ei käy
kovin yksinkertaisesti - ne voivat lymytä jopa
vuoden piilossa ilman ravintoa.

Öinen kuokkavieras
Lutikat viettävät suurimman osan aikaansa
turvapaikoissaan piileksien. Ne seuraavat ihmisen tuottamaa lämpöä ja hiilidioksidia, hakeutuen vuoteessa nukkuvien paljaalle iholle
imemään verta. Puremajälkiä ilmestyy öisin
ja tavallisimmin ne sijaitsevat pinnallisten
verisuonten läheisyydessä kaulalla, käsissä ja
jaloissa. Purema ei ole kivulias, mutta puremien aiheuttamat jäljet ja turvotus ovat yleisimmin tunnistettavissa punaisina kohonneina paukamina. Osalle ihmisistä ei jää jälkiä.

Tarkasta nämä paikat
Yleensä lutikat piiloutuvat lähelle sänkyä
tai noin 1-2 metrin päähän siitä. Lutikoiden
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esiintymisen voi huomata tummista ulosteläikistä, jotka näyttävät pieniltä mustilta pisteiltä. Vuodevaatteissa saattaa olla näkyvissä
myös pieniä punertavia veritahroja tai juovia.
Etsiessäsi merkkejä lutikoista, tarkasta erityisesti kaikki ravinnonlähteen lähellä olevat paikat; vuodevaatteet, sijauspatja ja patja
- erityisesti saumat, napit ja reunat. Lisäksi
tulee tarkastaa vuodetta ympäröivät alueet ja
kalusteet sekä niiden taustat tarkasti.
Saastunut tila rajataan tarkastamalla ja
eristetään siten, että luteiden kulkeutuminen esim. tekstiilien ja välineiden mukana
muualle rakennukseen estyy. Huoneessa ei
saa käyttää välineitä, jotka myöhemmin siirretään tilan ulkopuolelle. Huoneista pois toimitettavat tavarat on syytä kääriä muoveihin
tai jätesäkkeihin niin, ettei lutikoita pääse putoilemaan kuljetuksen aikana pois tavaroista.

Lutikkakoira avuksi
Hyvä perustarkastus on onnistuneen lutikkatorjunnan kannalta erittäin tärkeää. Koulutettu lutikkakoira löytää lutikoiden piilopaikat nopeasti ja tehokkaasti. Tällöin myös
torjunta päästään aloittamaan viipymättä.
Koirat kykenevät haistamaan lutikan kaikki
kehitysasteet, jopa elävät munat, joita ihmisen on vaikea erottaa. Lutikkakoira onkin tarkin ja varmin tapa puuttua lutikkaongelmaan
ajoissa, koiran tarkkuus lutikoiden eri kehitysasteiden havainnoinnissa on jopa 96 %.
Lutikkakoiran käyttäminen on ainoa varma
keino havaita tuhoeläimet rakenteiden takaa
avaamatta tai rikkomatta niitä ja sen avulla
lutikoiden piilopaikat voidaan löytää yhdellä tarkastuskerralla ilman, että aikaa ja kustannuksia kuluisi useampaan kartoitukseen.
Lutikkakoirat on koulutettu ensisijaisesti
tuholaistorjujien työn tueksi. Koirat auttavat
paikallistamaan ongelma laajuuden esimer-

Näin tunnistat lutikan
Koko ja väritys
Aikuinen lutikka on 4–6 mm:n mittainen ja muistuttaa omenan siementä. Vartalo on leveä ja ovaalinmuotoinen, noin luottokortin paksuinen. Väriltään aikuinen on keltainen tai ruskea, mutta lutikka,
joka ei ole ruokaillut, näyttää lähes
läpikuultavalta.
Nymfit ovat pieniä, pyöreitä, kermanvaaleita ja n. 1 mm:n kokoisia.
Munat ovat pieniä ja kermanvaaleita, n. 1 mm:n kokoisia. Ulkonäöltään muna muistuttaa riisinjyvää.

Merkkejä lutikoista
Lutikoiden esiintymisen voi huomata verijäljistä lakanoissa, tummista
ulostejäljistä tai luoduista nahankappaleista oleskelupaikkojen läheisyydessä.

kiksi taloyhtiöissä, joissa asukkaat eivät itse
ehkä ole vielä ongelmaan havahtuneet. Näin
ongelmaan päästään käsiksi ennen kuin se
ehtii levitä ja torjunta-aika talossa jää lyhyeksi. Koirien avulla vältetään turhaa torjuntaa
ja kemikaalien käyttöä kohteissa, joissa ongelmat eivät johdu lutikoista ja saastuneissa
kohteissa taas voidaan torjunta kohdistaa
tarkemmalle alueelle.
Torjunnan onnistuminen voidaan varmistaa torjuntojen jälkeisellä koiratarkastuksella, selvittämällä onko lutikoita tai niiden munia jossain piilossa vielä myrkytyksen
jälkeenkin. Jos munia on jäänyt rakenteisiin,
ongelmat alkavat pian uudelleen, kun nymfit kuoriutuvat.

Torjunta
Luteiden hävittäminen vaatii kokemusta
ja asiantuntemusta kemikaalien käytöstä
ja aina ammattimaisen tuholaistorjunnan.
Torjuntaa tehdään mekaanisesti (ansat, imurointi, pesut), fysikaalisesti (lämpö- ja kylmäkäsittelyt) ja kemiallisesti (torjunta-aineet).
Torjunnoissa on syytä varautua siihen että
lähes kaikki paikat on tarvittaessa käsiteltävä ja joissain tapauksissa tavaroita sekä kalusteita joudutaan ehkä hävittämään. Tämä
kaikki vaatii aikaa, koska luteet pääsevät
joka paikkaan.
Torjunnan kustannuksista vastaa tilaaja.
Esim. asunto-osakeyhtiöissä tulee sopia isännöitsijän tai muun kiinteistöstä huolehtivan
tahon kanssa miten kustannukset jakautu-

vat. Tilanteeseen vaikuttaa myös onko kyse
yhden huoneiston vai useamman tai koko
talon torjunnasta.
Itse tehtyinä edistävinä toimenpiteinä voi
esim. pestä tekstiilit vähintään +60 asteessa
tai pyöräyttää ne vähintään tunnin ajan kuivausrummussa +50 asteessa. Lutikka kuolee
-18 asteessa, joten pienempiä eriä voi myös
pakastaa hyvin muovipussiin suljettuna.
Tuholaisten esiintymiseltä ei voida täysin välttyä niin kauan kuin niitä kulkeutuu
ihmisten, matkatavaroiden ja huonekalujen
mukana paikasta toiseen. Pitämällä tilat hyväkuntoisina ja puhtaina vähennetään tuhoeläinten ravinnonsaanti- ja piileskelymahdollisuuksia, ja näin estetään niitä vakiinnuttamasta paikkaansa.
2015 Omataloyhtiö.fi
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P

innalle pulpahtaneita
Korjaustyön
kotitalousvähennys
kannattaa käyttää
Täydennys Osakkaan kylpyhuoneremontti -juttuun, kesä 2015 -numerossa.

H

uoneiston omistajana
voit saada kotitalousvähennyksen niistä asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä, joiden teettäminen
kuuluu lain tai yhtiöjärjestyksen
mukaan osakkaalle (esim. huoneiston sisäosien kunnossapitoja perusparannustyöt). Näin ollen asunto-osakeyhtiön vastuulla
olevasta remontista ei voi saada kotitalousvähennystä.
Yhtiön päättämän remontin yhteydessä voi kuitenkin saada kotitalousvähennyksen erikseen tilatuista lisätöistä, joita ei makseta yhtiövastikkeina. Lisätöitä voi olla esimerkiksi kylpyhuoneen ylimääräinen laatoitustyö, jonka omistaja tilaa ja maksaa asunto-osakeyhtiön teettämän putkiremontin yhteydessä. Kotitalousvähennyksen
edellytyksenä on, että töistä sovitaan suoraan työn tekijän kanssa ja
lisälasku maksetaan suoraan tekijälle.
Huomioitavaa kuitenkin on, että verovelvollinen ei voi saada kotitalousvähennystä omistamansa sijoitusasunnon kunnossapito- ja
perusparannustöistä, koska tällöin kyse ei ole omassa käytössä olevasta asunnosta.
Lähde: vero.fi

Pätevän isännöitsijän tunnistaa
Auktorisoitu isännöitsijä -nimikkeestä
Isännöintiliiton tiedote 17.9.2015

I

sännöintiala uudistuu ja ottaa aimo harppauksen kohti yhä ammattimaisempaa kiinteistöjen johtamista, kun ensimmäiset
auktorisoidut isännöitsijät saavat todistuksen pätevyydestään.
Isännöintiliitto ja Isännöinnin auktorisointi ISA ry julkistivat uuden henkilöpätevyysjärjestelmän, jolla isännöitsijät voivat osoittaa
kouluttautuneensa ja hankkineensa laajan kokemuksen päätoimisesta isännöinnistä. Nämä uudet auktorisoidut isännöitsijät ovat
myös sitoutuneet itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja noudattamaan
isännöinnin eettisiä ohjeita. Henkilöpätevyysjärjestelmä täydentää
ISA-yritysauktorisointia, joka on jo ottanut oman paikkansa isännöintialalla.
Hakujärjestelmä avataan vuoden lopussa. Isännöitsijä hakee auktorisointia sähköisellä lomakkeella, jolla hän raportoi koulutustietonsa, työkokemuksensa ja toteuttamansa projektit. Tämän jälkeen
hakija kutsutaan sähköiseen kokeeseen, jossa testataan isännöintiin
liittyvien lakien ja säädösten hallinta. Tentin läpäisyn jälkeen hakija
– isännöitsijä – on oikeutettu käyttämään itsestään nimikettä auktorisoitu isännöitsijä.
Lisätietoja:
Isännöintiliitto
Osaamispalvelujen johtaja Kaisa Leiwo, p. 040 5566 697
ISA:n sivut: www.isayhdistys.fi

LENO™ MSV-BD on uuden sukupolven
linjasäätö- ja sulkuventtiili

Havainnollista opastusta oikeaoppiseen
vedeneristämiseen

K

iilto tarjoaa kylpyhuoneen ja muiden märkätilojen vedeneristykseen ja laatoitukseen selkeät, havainnollistavat työvideot
käyttökohteesta. Videoilla seurataan vaihe vaiheelta työskentelyä Kiilto Kerafiber ja Kiilto Keramix -vedeneristysjärjestelmillä
etenemällä seinän ja lattian pohjustuksista ja tasoituksista vedeneristeen levityksiin, laattojen kiinnityksiin ja saumauksiin sekä pintojen viimeistelyihin. Mukana ovat myös kaikki tärkeät yksityiskohdat
kuten lattialämmityksen asennus, nurkkavahvikkeet, läpiviennit ja
lattiakaivot. Konkreettisena työn kuvauksena videot täydentävät
tuote-esitteiden ja -pakkausten käyttöohjeita ja helpottavat työn oikeaoppista suorittamista.
Kiillon vedeneristysjärjestelmillä on VTT-sertifikaatti sekä eurooppalaiseen tekniseen (ETA) -hyväksyntään perustuva CE-merkki Järjestelmästä löydät lisätietoja osoitteesta http://www.kiilto.
com/fi/rakentaminen/tuotteet/rakentamisen_jarjestelmat/vedeneristysjarjestelmat/
Osoitteesta http://www.kiilto.com/fi/rakentaminen/videot/ pääset myös muihin Kiillon tarjoamiin rakentamisen ja remontoinnin
työvideoihin.
Kiilto – suomalaiset tuotteet rakentamiseen ja remontointiin!
Katso Kiillon työvideot täältä

L

ENO MSV-BD on nykyaikainen linja- säätöventtiili verkostojen
tasapainotukseen lämmitys-, jäähdytys-, sekä käyttövesijärjestelmissä. Venttiilin suunnittelussa on otettu huomioon nykypäivän vaatimukset ja lopputuloksena on syntynyt ainutlaatuisilla
ominaisuuksilla varustettu linjasäätö- ja sulkuventtiili.
LENO MSV-BD voidaan sulkea ja avata ilman, että asetusarvoja
muutetaan. Painamalla kahva alas ja kääntämällä neljänneskierroksen venttiili sulkeutuu täysin. Voit tarkistaa venttiilin asennon kahvan punaisesta merkistä. LENO -mittayhteet voidaan asettaa haluttuun asentoon. Mittayhteitä voidaan pyörittää 360° siten, että niiden
käsitteleminen on aina helppoa. Tämän lisäksi venttiilin asetukset
voidaan lukea kaikista kulmista ilman, että tarvitaan peiliä esim. jos
venttiili on asennettu lähelle kattoa.
Lue lisää:
lampo.danfoss.fi
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Kestävä ripustusjärjestelmä taloyhtiön
pyykkitupaan

V

Julkisivurakentamisen uusi innovaatio
mahdollistaa ulkoseinän jatkuvan,
saumattoman linjan

elco-ripustusjärjestelmä on nyt saatavilla asennusvalmiina pakettina sisältäen 90 m muovipinnoitettua teräsvaijeria sekä
asennukseen tarvittavat vakio-osat. Ripustusjärjestelmä toimii kaksoisvaijeriperiaatteella, jolloin pyykinkuivaus nopeutuu haihdutuspinta-alan kasvaessa. Kiinnikkeet pitävät vaijerit kireällä, joka
mahdollistaa painavankin pyykin kuivattamisen vaijereiden löystymättä. Pääkaupunkiseudulla ripustusjärjestelmä voidaan toimittaa
myös asennettuna.
Parhaaseen lopputulokseen pääset yhdistämällä Velco-ripustusjärjestelmän ja energiatehokkaan Velco-pyykinkuivauslaitteiston.
Lisäosina saatavilla alumiiniprofiilikiskot, joihin kiinnikkeet voidaan sijoittaa seinän sijaan.
Lisätietoja:
Juha Teppana, 050-564 4113, juha.teppana@terveysilma.fi
www.terveysilma.fi

P
DEVI sulanapitoratkaisut – luotettava
kumppani kustannustehokkaaseen
kiinteistön kunnossapitoon

V

araudu talveen ajoissa oikean kumppanin kanssa DEVI sulanapitoratkaisut
energiatehokkaaseen ja huoltovapaaseen kiinteistön kunnossapitoon. Talvi tuo mukanaan
jään, lumen ja siihen liittyvät
vaaratilanteet.
Varaudu talveen ajoissa, eli
nyt. Asenna kiinteistöön DEVI
sulanapito-järjestelmä ja voit
nauttia talven tulosta rauhallisin
mielin. Sulanapidosta hyötyvät
kaikki, niin kiinteistön omistaja
kuin kiinteistön käyttäjät. Kulkuväylät sekä porrasalueet pysyvät turvallisina ja loukkaantumisriskit vähenevät. Katolta ei tipu
vaarallisia jääpuikkoja ja lumimöykkyjä - asumisturvallisuus lisääntyy. Oikein suunniteltu huoltovapaa sulanapito tuo myös säästöjä
kunnossapidon kustannusten pienentymisenä. Suunnittele ja toteuta
turvallinen ratkaisu kiinteistöösi nyt, autamme sinua mielellämme.
Lue lisää
DEVI-sulanapito.fi

aroc Delign on uudenlainen, innovatiivinen sandwichelementtijärjestelmä, jolla voi halutessaan häivyttää elementtirakennusten julkisivuista tyypilliset pystysaumat. Pystysaumojen yli
jatkuvat horisontaaliset elementtisaumat tuovat täysin uudenlaisia
visuaalisia mahdollisuuksia julkisivurakentamiseen.
Paroc Delign -konsepti on täydellinen, integroitu julkisivujärjestelmä, joka koostuu elementeistä, kiinnikkeistä, tiivisteistä ja listoista.
Delign-listajärjestelmä mahdollistaa vaakaraitojen kaltaiset, jatkuvat
horisontaaliset linjat julkisivussa ja saman linjan jatkumisen myös
rakennuksen kulman ympäri.
Kustannustehokkaita Delign-elementtejä on saatavana useissa
eri väreissä.
– Delign-järjestelmän kaltaista ratkaisua arkkitehdit ja suunnittelijat ovat erityisesti toivoneet. Sen ansiosta heidän on mahdollista
suunnitella entistä näyttävämpiä ja persoonallisempia julkisivuratkaisuja, kuvailee Delign-järjestelmän suunnittelusta Parocin osalta
vastannut Jim Willberg.
Varsinainen innovaatio Delign-konseptissa on helppokäyttöinen
kiinnitys- ja listajärjestelmä, joka peittää elementti- ja listakiinnikkeet. Kun elementtien kiinnikkeet jäävät näkymättömiin pintalistan alle, rakennuksen pystysaumat sulautuvat paremmin muuhun
julkisivuun.

Delign on turvallinen ja nopea asentaa
Delign-järjestelmän näkyvimmän osan muodostavat syvän elementtisauman Paroc Shadow -sandwichelementit, joiden ydin on kivivillaa
ja pinnat terästä. Niiden paksuus julkisivuissa vaihtelee useimmiten
välillä 120–300 mm.
Ulkonäkönsä lisäksi Delignin keskeisimpiä etuja on sen erittäin
nopea ja helppo asennus. Peitelistat toimitetaan asennusvalmiina
integroitavaksi elementtisaumoihin eivätkä ne vaadi jatkotyöstöä
työmaalla. Delign-järjestelmä on vesitiivis välittömästi asennuksen jälkeen.
– Ensimmäinen Delign-kohde on jo valmistunut Rovaniemelle ja
toinen kohde valmistuu syksyn 2015 aikana Tukholmaan Bromman
lentokentälle. Jo nyt Delign on saanut erittäin innostuneen vastaanoton asiakkailtamme, Willberg kertoo.
Lisätiedot
www.paroc.fi/delign
Jim Willberg, Development Project Manager, Paroc Panel System Oy Ab
jim.willberg@paroc.com, p. 0400 434 453
2015 Omataloyhtiö.fi
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Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta
Lehtemme lukijat voivat lähettää Omataloyhtiö.fin lukijapalstalle niin kommentteja kuin kysymyksiä
taloyhtiötä käsittelevän juridiikan ulkopuolelta. Lähetettyihin kysymyksiin vastaavat alan kokeneet
ammattilaiset. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi.
: Mustia pilkkuja kylppärin nurkassa
Vuokralaisemme vaihtuessa kylppäriä
pestessäni havaitsin yhdessä kohdin, lattian
ja ulkoseinän nurkassa mustia täpliä. Onko
koko kylppärin laatat purettava/poistettava seinistä ja lattiasta? Korvaako taloyhtiö?
Kylpyhuone on remontoitu joskus reilusti yli
kymmenen vuotta sitten. Silloin ei tarvinnut
olla sertifioitua vedeneristäjää. Laatat ovat
muuten siistit. Onko mitään keinoa, millä
voisi korjata vain ”homepilkut”? Riittäneekö uuden silikonin laitto lattian ja seinän
nurkkaan?
: Mustat pilkut lähtevät homepesuaineella pois. On vain toimittava pesuaineen valmistajan ohjeen mukaan. Märkätilojen saumasilikonien vaihto on tehtävä 3-4
vuoden välein. Jos silikonit ovat kymmenen
vuoden takaa, niin ne on vaihdettava tässä
vaiheessa.
: Lasiterassin perustus
Olen rakentamassa lasiterassia kesäkäyttöön, mitoille 3x4 metriä. Terassi tulee talon
seinänvierustalle, jossa valmiit sorat, toisesta
reunasta terassi tulee multamaalle. Tarkoitus
on perustaa pilareille noin 50 cm maanpin-

nasta, pilarit harkoista ja valu keskelle raudoituksella, pilarit kulmiin ja sivujen keskikohtiin. Pilareiden päälle esim. painekyllästetystä pohjakehikko, jonka päälle tulisi liimapuurunko. Kysymys kuuluukin kuinka syvään perustus tulisi tehdä? Riittääkö seinän
viereen soralle matalampi kuin multamaalle
toiseen reunaan? Seinän viereenhän ei tule
muutenkaan painavaa lasiseinää. Hieman
mietityttää perustusten kestävyys. Kaikki
kolme seinää on kiskolla olevaa lasiliukuovea, joten kiskot eivät saisi hirveästi päästä
elämään. Olisiko parempi valaa koko pohja
laatalle? Onko merkitystä mistä pohjakehikko tehdään, kannattaisiko tässäkin käyttää
liimapuuta, vaikka kalliiksi tulee?
: Koko terassin alueella ja sen ympäriltä
noin metrin kaistalla on tehtävä maa-aineisten vaihto routimattomaksi ja hyvin
vettä läpäiseväksi. Silloin ei tarvita erillistä
salaojitusta. Routasuojaus on myös tehtävä.
Terassista tulee väistämättä arvokas. Jotta
se myös toimisi halutulla tavalla, tulee käyttää ammattilaisia terassin perustusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Perustustöiden
yhteydessä tehtyjä virheitä on vaikea korjata ilman rakenteiden purkua. Ennen seinä ja

kattorakenteiden tekoa kannattaa olla yhteydessä lasitoimittajaan ja kuunnella hänen ehdotuksensa rakenteista.
: Ilmalämpöpumpun ulkokojeen sijoitus?
Onko ilmalämpöpumpun ulkokojeen sijoituspaikalla merkitystä ilmansuuntien suhteen
eli mille puolen taloa se kannattaa sijoittaa?
: Eipä sillä paljonkaan ole merkitystä,
paitsi esteettisyyden takia sitä ei kannata asentaa talon paraatijulkisivun puolelle.
Yleensä laite kannattaa sopeuttaa taustaansa
julkisivuihin sopivilla materiaaleilla, kuitenkaan laitteen toimintaa ja tehoa häiritsemättä. Ilmansuunnalla ei ole suurta merkitystä
ulkoyksikön sijaintiin, koska talvisaikaan
sekä etelän että pohjoisen puolen reunustoilla lämpötila on sama. Kesäaikaan olisi hyvä,
jos ilmalämpöpumppu sijaitsisi varjossa.

Kysymyksiin vastasi:
Porin Rakennusmestarit ja insinöörit ry

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto
Määräaikainen vuokrasopimus

seksi. (Toim. Huom. Voidaan myös sopia,
että vuokranantaja on velvollinen antamaan
vuokralaiselle vakuuden omien sopimusvelvoitteittensa täyttämisestä).

vuokrasopimus, jossa vuokrasuhteen alkamis- ja päättymisajankohta sovitaan erikseen.

Vuokra-ennakko

sovittua tai laissa erikseen säädettyä aikaa
noudattaen.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

A

sunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto
RAKLI ry on laatinut Kiinteistöliiketoiminnan sanaston, jotta kaikille alan
toimijoille ja osapuolille saataisiin yhteinen
ajantasainen sanastokokonaisuus. Sanaston
tavoitteena on helpottaa kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa sekä asiantuntijoiden
ja kansalaisten välistä viestintää.
Tällä palstalla esittelemme näistä Kiinteistöliiketoiminnan sanaston termeistä tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia.

Irtisanominen
menettely, jolla vuokranantaja tai vuokralainen voi päättää toistaiseksi voimassa
olevan vuokrasopimuksen tiettyä ennalta
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vuokrasopimus, jossa vuokrasuhteen alkamisajankohta sovitaan, mutta jonka päättäminen edellyttää joko vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomista tai sopimuksen purkamista.

Toistuva vuokrasopimus
sopimus, jossa vuokrasuhteen alkamis- ja
päättymisajankohta sovitaan erikseen ja joka
sopimuksen päättymisen jälkeen jatkuu sovitulla tavalla tai jonka ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on sovittu ennalta
määrätyn ajan päähän.

Vakuus
tae, joka annetaan vuokrasuhteeseen liittyvien velvoitteiden täyttämisen varmistami-

ennakkoon perittävä vuokra, josta sovitaan
vuokrasopimusta tehtäessä tai sopimuksen
ehtoja muutettaessa erityisestä syystä.

Vuokran tarkistaminen
menettely, jossa vuokran määrää muutetaan vuokrasopimuksessa sovitulla tavalla
tai muuten sopijapuolten yhteisellä sopimuksella.

Vuokraoikeuden siirto
menettely, jossa vuokralainen siirtää vuokrasopimuksen ja siihen liittyvät oikeudet ja
velvoitteet uudelle vuokralaiselle.

Vuokrasuhteen purkaminen
menettely, jolla vuokranantaja tai vuokralainen päättää vuokrasopimuksen olennaisen
sopimusrikkomuksen vuoksi välittömästi.
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