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Kevään yhtiökokoukset ovat jo ovella. Tässä taloyhtiön varsinai-
sessa yhtiökokouksessa päätetään sekä koko taloyhtiötä että 
myös yksittäistä osakasta koskevista tärkeistä asioista. Ja sit-

ten se karmivin asia, joka saa jonkun jopa jättäytymään pois yhtiö-
kokouksesta: kokouksessa valitaan taloyhtiölle hallitus. 

Tavallaan ymmärrettävää, että taloyhtiön hallituksen jäsenyys, 
saati sitten puheenjohtajuus, saattaa tutisuttaa polvia. Onhan näitä 
uutisia hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan vastuusta jo kuultu 
useampiakin, esimerkiksi katolta pudonneeseen lumeen tai korjau-
surakoiden kilpailuttamisiin liittyen. Hallituksen päätöksistä – tai 
niiden puuttumisesta – voi seurata isojakin taloudellisia vastuita.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsen ei saa noudat-
taa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöstä, joka on lain, yhtiöjär-
jestyksen tai yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Tällaisen pää-
töksen noudattaminen voi pahimmillaan johtaa hallituksen jäse-
nen vahingonkorvausvastuuseen yhtiölle, osakkeenomistajalle tai 
ulkopuoliselle henkilölle. Hallituksen jäsenten tulee siis olla hyvin 
perillä taloyhtiön yhtiöjärjestyksen sisällöstä sekä asunto-osakeyh-
tiölainsäädännöstä. Kun vastuu on näin ankaraa, mistä enää löytää 
hallitukseen jäseniä? 

Pitää muistaa, että hallituksen jäsenen ei missään nimessä tar-
vitse olla asiantuntija, vaikka onkin suotavaa, että hallituksessa on 
edustettuna eri alojen ammattilaisia. Hallituksen tulee huolellisesti 
toimien edistää osakkaan ja taloyhtiön etua, tutkia, kilpailuttaa oi-
kein, vertailla ja tehdä perusteltuja päätöksiä. Hallituksen jäsenyyt-

tä ei tarvitse pelätä, kun asiat on 
hyvin valmisteltu ja päätökset 
perusteltu. Oleellisimpia asioita 
on ymmärtää milloin tulee tur-
vautua ulkopuolisen asiantunti-
jan apuun. Hallituksessa toimi-
misessa auttaa luonnollisesti tie-
to eri korjaushankeratkaisuista 
ja taloyhtiön hallinnoinnista yli-
päätään. Taloyhtiön onkin syytä 
varata budjetista muutama sata-
nen myös hallituksen koulutta-
miseen. Koulutukseen käytetyt 
varat maksavat itsensä takaisin mm. hallitustyöskentelyn tehostu-
misena ja esimerkiksi osto-osaamisen kehittymisenä. Taloyhtiön 
tarjoama koulutus voi olla myös osakkaalle hyvä porkkana lähteä 
mukaan hallitustyöhön.

Oma koti on kuitenkin monelle elämän suurin sijoitus ja vain hal-
lituksessa pääset vaikuttamaan taloyhtiötä, eli omaisuuttasi, koske-
viin suuriin päätöksiin. Hallituksen jäsenyyteen riittää, että on aidosti 
kiinnostunut taloyhtiön asioista. Hallituksen asema taloyhtiössä ei 
ole aina helppo – varsinkaan suurimpien korjaushankkeiden alla – 
mutta työ itsessään voi olla rahallistakin korvausta palkitsevampaa. 

Heidi Uusitalo, päätoimittaja
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Yksiön ja kolmion yhdistyessä tehtiin 

olohuoneeseen  
kaunis tiiliseinä

Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Juha Karilainen ja Jarkko Niiranen

Pieni kerrostalokolmio  
yhdistettiin linjasaneerauk-
sen yhteydessä seinän takaa 
myyntiin tulleeseen yksiöön. 
Asuntoremontin edetessä 
yksi olohuoneen seinä pää-
tettiin verhoilla aidoilla kä-
sin lyödyillä sisustustiilillä.

Kaikki alkoi linjasaneerauksesta
Kaikki lähti liikkeelle 1950- ja 1960-luvun 
taitteessa rakennetun 9-kerroksisen ker-
rostalon linjasaneerauksesta. Oletettavasti 
tuosta putkistokorjausprojektista johtuen 
keittiömme seinän takaa tuli samoihin ai-
koihin yksiö myyntiin, kertoo rakennusalal-
la tutkijana toimiva Jarkko Niiranen. Vaik-
ka nelihenkisen perheen lisätilantarpeesta 
oli vaimon kanssa usein keskusteltu, emme 
kuitenkaan olisi halunneet luopua nykyisestä 
asunnostamme, sillä asuinalue oli perheelle 
mieluinen. Kun naapurin yksiö tuli myyntiin, 
päätettiin ryhtyä tuumasta toimeen ja selvit-
tää, voitaisiinko heidän 60 m2 kolmioonsa 

yhdistää tuo seinän takana oleva 30 m2 yk-
siö. Näin syntyisi varsin väljä 90 m2 käsittä-
vä 4-huoneen ja keittiön kokonaisuus, jossa 
kahdelle kasvavalle lapsellekin olisi riittävästi 
omaa tilaa. Koska yhdistämiselle ei ollut tek-
nistä eikä lainsäädännöllistäkään estettä, 
alettiin asiaa viedä toden teolla eteenpäin.

Huoneistot yhdistettiin keittiön kohdalta
Vuoden 2014 syksyn ja talven aikana tehdyn 
linjasaneerauksen aikana teimme huoneis-
toissamme lähinnä purkutöitä. Kolmioom-
me olimme tehneet pintaremontin jo noin 
kymmenen vuotta sitten, mutta keittiötä ei 
tuolloin kuitenkaan uudistettu, koska tie-

simme, että lähitulevaisuudessa olisi putkis-
ton korjaus joka tapauksessa edessä. Vasta 
putkiremontin jälkeen aloitimme keittiön 
täydellisen uusimisprosessin. Puhkaisimme 
huoneistojen välisen seinän juuri keittiön 
kohdalta ja yhdistimme oman keittiömme 
seinäntakaisen yksiön keittokomeroon. Näin 
saimme aiempaa hieman väljemmän keitti-
ön. Yksiöstä purettiin lisäksi kaksi kevyttä 
väliseinää, jotka erottivat eteisen ja keitto-
komeron varsinaisesta huonetilasta. Putki-
remontin yhteydessä uusittiin luonnollisesti 
myös kylpyhuoneet, joita oli nyt kaksi. Kol-
mion puolella siirsimme lisäksi kahden ma-
kuuhuoneen välistä ei-kantavaa väliseinää, 

Uuden olohuoneen kaunis tiiliseinä tehtiin Wienerber-
gerin Veldbrand Exterieur tiililaatoista, jotka saumattiin 
perusharmaalla muurauslaastilla. Sauman viimeistely 
tehtiin puutapilla hieman sisään painaen.
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Saumaus sujui perinteistä laastinlevityskampaa 
ja saumarautaa hyväksikäyttäen. Pystysaumo-
jen täyttöä varten  taiteltiin pellistä ihan oma 
apuväline.

Laattojen asennuksen 
jälkeen narut poistettiin ja 
seinän annettiin kuivua.

Laattojen asennus aloitettiin lattian rajasta. 
Liittyvä seinä ja lattia on hyvä muistaa suojata 
ennen laattojen asennuksen aloittamista.

Tiililaattojen ladonnassa käytettiin apuna paksua köyttä, jolla 

estettiin laattojen alaspäin valuminen ja toisaalta aikaansaatiin 

myös sopivanlaista elävyyttä. Köysi hankittiin erikseen paikalli-

sesta rakennustarvikeliikkeestä.
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jotka tehtiin muuraamalla. Huoneistojen 
yhdistämistä varten jouduimme hakemaan 
myös rakennuslupaa, minkä yhteydessä myös 
muut muutostyöt saatiin asianmukaisesti 
hyväksytettyä.

Olohuoneeseen italialaista tunnelmaa
Kun keittiö oli saatu peruskorjattua, oli uu-
den olohuoneen vuoro. Vanhasta yksiöstä tuli 
remontin myötä yhdistetty ruokailu- ja olo-
huone, johon haluttiin myös jotain ekstraa. 
Uusia ideoita saatiin italialaisesta tiilimiljöös-
tä, jota oli käyty ihailemassa vuosien varrella 
sekä työ- että vapaa-ajan matkoilla. Miksei 
osaa tuosta tunnelmasta voisi tuoda myös 
uuteen olohuoneeseen verhoilemalla yksi 
seinä antiikkisilla tiililaatoilla.

Aito antiikkinen tiiliseinä sen olla pitää
Aloimme etsiä seinän verhoiluun sopivia ki-
vimalleja, mutta esimerkiksi vuolu- tai lius-
kekivet eivät tulleet värien tai muotonsakaan 
puolesta kysymykseen. Markkinoilla olisi ol-
lut tarjolla myös lukuisa määrä erilaisia kei-
notekoisia koristekiviä, mutta aitojen asioi-
den ystävänä päätimme vaimon kanssa, että 
aitoa tiiltä sen olla pitää, jos vain sopiva väri 
sattuisi löytymään. Perinteinen punainen tai 
keltainen tiili ei tässä tapauksessa tullut ky-
symykseen, vaan haimme hieman ruskehta-
vamman sävyistä ja mielellään myös valmiiksi 
patinoitunutta kiveä. Yritimme ensin löytää 
jotain sopivaa purkutiiltä, mutta koska sellai-
sia ei juuri ole kaupan, harkitsimme jo kivien 
tilaamista suoraan Italiasta. Onneksi netissä 
surffailtuamme löysimme juuri sopivanlaisen 
tiilen paikallisen Wienerbergerin kotisivuilta, 
kertoo Niiranen.

Veldbrand Exterieur oli sopiva valinta
Nettiselailun jälkeen pistäydyimme vielä 
Wienerbergerin tiilinäyttelyssä varmistamas-
sa, oliko netistä löytämämme tiilityyppi juu-
ri sellainen, miltä se kuvassa näytti. Saimme 
erilaisia tiili- ja muurausmalleja nähtäväksi 
ja taisimmepa saada myös mallilaatan mu-
kaamme, jatkaa Niiranen. Loppujen lopuksi 
päädyimme kauniin antiikkiseen Veldbrand 
Exterieur tiileen, josta oli saatavana nimen-
omaan seinän pinnoitukseen soveltuva 2 cm 
paksuinen tiililaatta. Asiantuntijan avulla 
saimme näyttelyssä myös runsaasti erilai-
sia asennukseen liittyviä vinkkejä ja ohjeita.

Tiililaatat asennettiin omin voimin
Tiiliverhous tuli asennettavaksi uuden olo-
huoneemme peräseinään. Pinnoitettavaa 
seinää oli kaikkiaan noin 9 m2, mikä tarkoit-
ti noin viittäsataa tiililaattaa. Kiinnitykseen 
käytin 25 kg säkillisen saneerauslaastia ja 
viisi säkkiä saumauslaastia. Laatat kävin 
itse noutamassa suoraan tehtaan varastos-
ta, vaikka kuljetuskin olisi järjestynyt. Sa-

maan kuormaan sain myös tarvittavat kiin-
nityslaastit. Asennuksen aikaiseksi tueksi 
saumoihin hankin lisäksi 20 mm paksuista 
köyttä, jolla varmistin saumojen paksuuden 
pysymisen tasapaksuna ja suorassa koko 
asennuksen ajan. Ennen asennusta katsoin 
läpi vielä sisustustiilien asennuksesta tehdyn 
videon, joka löytyi niin ikään tiilentoimitta-
jan kotisivulta.

Tavoitteena ”jouluksi uuteen kotiin”
Tiililaattojen asennus lähti liikkeelle loka-
kuun puolenvälin jälkeen. Aikatavoitteeksi 
asetin, että jouluksi olohuone tulisi olla val-
mis. Tiililaattojen asennusyö ei montaakaan 
päivää kestänyt, mutta omilta työkiireiltäni 
en ehtinyt aloittaa saumaustyötä kuin vasta 
lähempänä joulua. Jos olisin tehnyt kaiken 
yhtä soittoa, olisi laattojen asennus saumauk-
sineen tullut valmiiksi jo muutamassa päiväs-
sä. Vaikka en ole koskaan aikaisemmin itse 
laatoittanut, on tiililaattojen asennus varsin 
suoraviivaista puuhaa, kunhan vain muistaa 
seurata ohjeita.  Kyllä tällaisten tiililaattojen 
asennuksen voi Matti Meikäläinenkin tehdä, 
jos vain on vähänkään taipumusta kädentai-
toja vaativaan tekemiseen, eli on kokemuksia 
esimerkiksi erilaisista ”remppahommista”, 
toteaa amatöörirakentajana itseään pitävä 
Niiranen. Homman tehtyäni arvostan entistä 
enemmän niitä, jotka näitä hommia tekevät 

ammatikseen. Ammattilaisen tekemänä työ 
olisi varmasti sujunut paljon nopeammin ja 
ainakin vähemmällä fundeeraamisella. Toi-
saalta seuraavan seinän teko sujuisi itseltä-
kin nopeammin. 

Loppu hyvin kaikki hyvin
Niiraset saivat tiiliseinän valmiiksi juuri ja 
juuri jouluksi ja lopputulokseen ollaan oltu 
tyytyväisiä. Kaunista seinää ja koko asuntoa 
ovat käyneet ihailemassa niin tutut kun su-
kulaisetkin ja palaute on ollut kaikilta osin 
positiivista. Tiiliseinän saumausväriksi aja-
teltiin ensin hieman tummempaa harmaata, 
mutta loppujen lopuksi sauman väriksi valit-
tiin kuitenkin ihan laastinharmaa perussävy.  
Sauman muotoilu viimeisteltiin puutapilla 
hieman sisään painaen.

Neuvoja muille Tee se itse -laatoittajille
Työ kannattaa valmistella huolellisesti ja 
miettiä eri vaiheet etukäteen. Myös tiililaat-
tojen asentamisesta tehty video kannattaa 
katsoa tarkkaavaisesti pariinkin kertaan läpi, 
ennen työn aloittamista.  Ennen kaikkea kan-
nattaa myös miettiä, mitä videolla ollaan te-
kemässä ja miksi? Erityisesti laastien sekoi-
tukseen tarvittavan veden annostelussa tu-
lisi olla tarkkana, jotta esimerkiksi saumojen 
värisävy saadaan pysymään tasalaatuisena 
alusta loppuun asti.

Käsinlyödyistä antiikkitiilistä on tullut muu-
taman vuoden kuluessa yksi trendituotteis-
ta, kun on kyse kodin sisustamisesta, kertoo 
Wienerbergerin markkinointipäällikkö Maiju 
Paasiviita. Yhä useammat kodinsisustajat ja 
remontoijat haluavat jotain katseenvangitsi-
jaa kotiinsa ja juuri sitä antiikkinen tiliseinä 
tarjoaa. Olipa kyse modernista tai vähän pe-
rinteisemmästä asunnosta, sopii antiikkinen 
tiili yhtä hyvin molempiin. Myös useat blok-
kaajat ovat innostuneita käyt-

”Aito antiikkinen tiiliseinä sen olla pitää”

tämään tiiltä sisustusratkaisuissaan. Lisä-
vinkkejä tiililaatoilla sisustamisesta löytyy 
esimerkiksi blogeista:
http://www.vaniljahouse.fi/2013/11/tiili-
seinaremppa-on-valmis.html
http://onnistain.blogspot.co.at/2015/04/
keittion-tiililaattojen-asennus.html

Sisustustiilien käyttö lisääntynyt kodin sisustamisessa
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Lisätietoja 

www.wienerberger.fi

Jarkko Niiranen teki laatoituksen itse, 
mutta arvostaa työn tehtyään entistä 
enemmän niitä, jotka näitä hommia 
tekevät ammatikseen. Ammattilaisen 
tekemänä työ olisi varmasti sujunut 
paljon nopeammin ja vähemmällä 
fundeeraamisella.

Yläviistosta tuleva valaistus tuo antiikkisen 
tiilen uurteet hyvin esille.
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Uutuuksien värimaailma henkii pehmeyttä, värit ovat harmo-
nisia, luonnonläheisiä ja kodikkaan tunnelmallisia. Trendik-
käin väri on nyt terracotta ja sen rinnalla muut lämpimät 

beigen ja ruskean sävyt. Uusia tuulia on myös havaittavissa laatto-
jen muodoissa. Suorakulmaisten laattojen joukkoon on solahtanut 
uusia jännittäviä muotoja, joista mielenkiintoisin on Curvytile. Laat-
tojen reunat ovat kaarevia ja laatoitus syntyy kuin palapelin paloja 
latoisi vieri viereen.

Teollisuustyyli pitää myös edelleen pintansa, ja tähän kategori-
aan sopivat hyvin Pukkilan uutuuksista Reden, Materia ja Terracot-
ta. Jokaiseen sarjaan kuuluu suurien 80x80 cm kokoisten laattojen 
lisäksi paljon erikoiskappaleita kuten jalkalistoja, askelmalaattoja ja 
mosaiikkeja, joita käyttämällä saa tilasta tyylikkään ja yhtenäisen 
kokonaisuuden.

Erilaiset puukuosit laattojen pinnalla ovat myös edelleen suosittu-
ja. Puujäljitelmälaattoja saa jo monessa eri koossa ja muodossa. Vii-
meisimpänä tulokkaana Pukkilan valikoimaan tullut Hexawood on 
jännittävä uutuus, jonka puukuosiset laatat ovat muodoltaan kuusi-
kulmaisia ja puun syyt voi vaikka laskea laattojen pinnalta! Nykyään 
laattojen kuvioinnissa käytettävä digipainotekniikka mahdollistaa 
kauniiden vaihtelevakuvioisten laattapintojen aikaansaamisen, sillä 
sen ansiosta laatat ovat lähes kaikki keskenään erilaisia. Tämä seikka 
täytyykin ottaa huomioon laattoja valittaessa, ettei laattojen kirja-
vuus isolla pinnalla tule vastaan yllätyksenä. Keraamisten laattojen 
värivaihtelu ilmaistaan V-arvolla. Arvolla V1 värivaihtelu on pientä, 
kun taas V4-arvolla laattojen värivaihtelu on erittäin voimakasta.

Trendit tulevat Euroopasta
Pukkila käy katsastamassa uusimmat trendit vuosittain useilla alan 
messuilla, joissa eurooppalaiset laattafirmat edustavat tuotteitaan. 
Yksi tärkeimmistä messuista on Italiassa pidettävä Cersaie, mutta 
myös Espanjassa ja Turkissa järjestettävät messut keräävät paljon 
osanottajia. Etelä-Euroopan maat ovat olleet alalla aina vahvassa 
asemassa, sillä niissä laatan käytön perinne on pitkä. Pukkila tuo 
messuilta mukanaan parhaimmat tuotteet suomalaiseen makuun.

Rustiikki ja loft 
pinnalla laatoissa

Eteisestä terassille
Pukkilan isot ja monipuoliset laattasarjat mahdollistavat upeiden 
laatoituskokonaisuuksien toteuttamisen, sillä monista sarjoista löy-
tyy laattoja useassa eri koossa. Laatta onkin oiva materiaali myös 
muualle kuin kylpyhuoneeseen tai keittiön välitilaan. Lattialämmi-
tyksellä varustetuissa taloissa se toimii aivan yhtä lailla esimerkiksi 
eteisessä, olohuoneessa, makuuhuoneessa tai jopa terassilla. Ulkoti-
lojen laatoituksissa pitää kuitenkin muistaa ottaa huomioon laatan 
pinnan karheus, jotta se ei olisi liukas sateella ja pakkasilla. Terassil-
le ei myöskään kannata valita aivan tummaa laattaa, sillä se tuntuu 
kuumalta auringon paisteessa.

Rohkeasti laatoittamaan
Erilaisia laattavaihtoehtoja on tarjolla lukuisia. Jos valikoiman laa-
juus huimaa päätä, on Pukkilan liikkeissä aina alan ammattilaisia ja 
sisustussuunnittelijoita, jotka osaavat antaa neuvoja oikean laatan 
valinnassa. Laattojen valinnassa ei pidä pelätä kyllästymistä, sillä 
laatta, johon on iskenyt silmänsä ja tykästynyt heti alussa, miellyttää 
myös tulevaisuudessa. Laattaostoksilla ei kannata tuijottaa myöskään 
pelkkää hintaa, sillä laattojen osuus on kuitenkin pieni kustannus 
koko kylpyhuoneremontissa.

Pukkila Oy Ab on toimittanut suomalaisille laattoja jo yli 140 vuo-
den ajan. Siinä missä muut materiaalit tulevat ja menevät, on laatan 
suosio pysynyt aina vakaana. Ulkonäön ohella klassikossa viehättä-
vät sekä kestävyys että helppohoitoisuus.

Tänä keväänä laattamaailmassa on luonnonmukaisuus vallitseva trendi ja 
sen myötä puu- ja betonikuvioiset laatat ovat erityisen suosittuja. Uusina 
suosikkeina näiden rinnalle ovat nousemassa marmorikuvioiset laatat,  
joita nähdään nyt muissakin väreissä kuin valkoisina.

Teksti: Anna-Kaisa Pukkila   Kuvat: Pukkila

Tutustu

Oman alueesi Pukkila-yhteyshenkilön tiedot löytyvät Pukkilan 
kotisivuilta osoitteesta www.pukkila.com/yhteystiedot.
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Luonnoksia
Teksti: Virpi Illman   kuvat: Virpi Illman JA Rakentaja.fi

Luonnos Pienen tilan käsittelyä

Säilytys
Pyri piilottamaan kaikki mahdollinen. Jos vaatekaapin kokonaisle-
veys on yli 120 cm liukuovet ovat paras ratkaisu. Kapeampi kaapisto 
toimii parhaiten perinteisillä pariovilla, jolloin koko kaapin sisällön 
näkee kerralla. Syvyyttä vaatekaappi vaatii vähintään 60 cm, mutta 
syvempi kaappi on mukavampi käyttää, kun toppatakin hihat eivät 
työnny ulos laidoilta. 

Jos vaatekaapille ei ole riittävästi tilaa, niin panosta hyvännäköi-
seen moderniin naulakkoon ja laadukkaisiin henkareihin. Hyvä esi-
merkki toimivasta seinänaulakosta olisi kotimainen Monenan Iiro. 
(www.monena.fi - Sisustustuotteet - Tuotteet - Seinänaulakot)

Siihen ostaisin mustat Hay henkarit, joista takki ei helposti luis-
kahda lattialle. Hyvät henkarit toimivat myös vaatekaapin sisällä ja 
tuovat arkeen helppoutta. 

Sisälle kaappiin sopii myös yksinkertainen kenkäteline. (www.
etola.net - Säilytys ja järjestys - Kenkätelineet) 

Seinälle näkyviin suosittelen kengille tai asusteille kippaavia säi-
lytyslokeroita, jotka voi ryhmitellä seinälle niin, että saa pienen las-
kutilan avaimille tai puhelimelle.

• Ikea Trones, 51x39x18 cm, musta muovi. Näitä saa myös iloi-
sissa väreissä. (www.ikea.com - Eteinen - Vaate- ja kenkäsäilytys - 
Kenkäkaapit)

Suurenna tilaa matolla
Matto on oiva konsti suurentaa ja rauhoittaa tilaa. Tarkista tilan mi-
tat etukäteen ja osta mahdollisimman suuri ja hyvälaatuinen matto. 
Käytävämatoissa leveydet ovat usein 80, 100 tai 120 cm – rullatava-
rasta pituuden voi sitten itse määritellä. 

Käytännöllisyys on valttia materiaalia valitessa – helpoin eteistilan 
matto hävittää hiekan näkyvistä, mutta on helposti imuroitavissa. 
Paras laatu oli aito villa silmukkanukkaisena, koska villa on luonnos-
taan likaa hylkivä ja vesipestävä. Se puhdistaa itse itseään tuuletet-
taessa ja tuo sisään raikkaan tuoksun. Kuitenkin markkinoilla olevat 
käytävämattolaadut ovat pääsääntöisesti tekokuitua, jonka tuuletta-
misesta ei hyödy mitään. Eteistilaan saa näyttävyyttä myös aidolla 
käsinsolmitulla matolla. Kuviolliseen mattoon tahrat ja hiekka hä-
viää helposti ja sisääntulosta tulee pienellä persoonallinen ja kodikas.

Maalaa seiniä
Vaikka valkoinen suurentaa tilaa, niin kannattaa silti miettiä toisiko 
kaunis sävy seinässä jotain enemmän. Kaunis sävy tekee tilasta hie-
nostuneen ja viimeistellyn. 

Jos kodissa on turkkiaan ravisteleva pikkukoira tai leikki-ikäiset 
muksut, niin suosittelen seinään puolikiiltävää maalipintaa, jolloin 
seinä on helppo pyyhkäistä puhtaaksi. Muutoin hienostunutta sävyä 
voisi korostaa puolihimmeällä tai peräti himmeällä maalilla.

Panosta yksityiskohtiin
Näyttävä sisääntulo tuntuu hyvältä kotiin tullessa. Panosta perhee-
seesi ja valitse eteistilaan kauniita yksityiskohtia: kivat naulakot, 
upea taulu, kaunis valaisin ja persoonallinen istuin. 

Seinään kiinnitettäviin koukkuihin voit sijoittaa yhden kau-
neimmista käsilaukuista tilan somistukseksi. Tai erityisen henka-
rin vieraan päällystakille. Myös koiran hihnalle on usein kiva olla 
oma paikka.

Seuraa taidetta ja käväise säännöllisesti katsomassa taidenäytte-
lyitä. Joskus taide kolahtaa ja voit löytää upean yksityiskohdan ko-
tiisi. Parhaimmillaan taulu ilahduttaa ja kertoo jotain omistajastaan.

Eteistilassa kaunis valaisin on kuin koru. Tilaan sopiva valon mää-
rä ja häikäisemätön valaistus tekevät aamun lähdöistä helpompia ja 
kotiin tulo on miellyttävämpää. Eteistilan valaisin voi olla rohkea, 
persoonallinen veto tai jatke asunnon muun sisustuksen tyylille. 

Pienen tilan irtokalusteiden hankinnassa on oltava tarkkana istui-
men koon kanssa. Liian suori tuoli voi tehdä tilasta ahtaan oloisen, 
vaikka kulkemaan pääsisikin. Toisaalta usein on luxusta, että voi is-
tahtaa sitomaan kengän nauhoja. Jos valitsemassasi istuimessa on 
kangasverhoilu, niin panosta hyvälaatuiseen verhoiluun. Kiva idea 
olisi myös verhoilla istuin aidolla lampaankarvalla. Tuollaiseen pie-
neen istuimeen ei mene metreittäin kangasta, joten istuinverhoiluun 
voi panostaa melko huoletta. Räväkän värisen verhoilun voi sitten 
helposti uusia, jos siihen kyllästyy. Väri olisi kuitenkin helppo konsti 
tuoda sisääntuloon ilmettä ja aurinkoisuutta. 

Harkitse missä on oikea paikka peilille. Liukupeiliovet eivät ole 
koskaan vanhanaikaiset, koska ne suurentavat tilan miltei kaksin-
kertaiseksi. Jos kaapistossa on pariovet, voi peili olla oven sisäpin-
nallakin. Yritän aina etsiä peilille paikan, missä se heijastaisi ulkoa 
tulevaa luonnonvaloa.

Tällä kertaa haluan tuoda ajatuksia pienen tilan toimivaan ja 
kauniiseen hallintaan. Kun ei ollut sopivaa remppakohdetta 
työn alla, niin pureuduin pienen eteistilan suunnitteluun. 

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

Laita viestiä omista ideoistasi, ajatuksis-
tasi tai kysy neuvoa oman kohteesi suun-
nitteluun!
Virpi Illman 0400-647136 tai
virpi@sisustusviolet.fi
www.virpi-illman.fi
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Putkiremontti mielletään usein ikäväksi ja paljon 
rahaa vieväksi projektiksi mistä ei kuitenkaan jää 
käteen mitään suurempaa näkyvää. Näin ei kui-
tenkaan tarvitse olla. Putkiremontista saa helposti 
kiinnostavan ja mukavankin projektin, kun samal-
la uusii myös keittiön. Uuden keittiön hankinta ja 
suunnittelu herättää myös helposti osakkaiden 
kiinnostuksen ja parhaassa tapauksessa tämä vai-
kuttaa positiivisesti osakkaiden remonttiin suh-
tautumiseen.

Keittiö mukaan jo putkiremontin

Teksti: Katariina Hakala   Kuva: Novart Oy

Osakkaat mukaan  
hankesuunnitteluvaiheessa
Putkiremontista puhutaan ensimmäisen 
kerran hallituksen kokouksessa. Jo tässä 
vaiheessa keittiön uusimismahdollisuus sa-
manaikaisesti on hyvä tuoda esiin ja näin 
hallituksen jäsenet tiedostavat keittiösanee-
rauksen vaihtoehdon. Kun hallitus on päättä-
nyt tulevasta putkiremontista, pidetään in-
fotilaisuus ja siellä annetaan alustava kuvaus 
hankkeesta ja sen eri vaihtoehdoista. Taloyh-
tiölle remontin onnistumisen kannalta olen-
nainen osakkaiden sitouttaminen projektiin 
on alkanut. Tämän jälkeen yhtiökokouksessa 
päätetään hankkeen laajuus ja laatutaso. Kun 
asunto-osakeyhtiö on mukana jo hankesuun-
nitteluvaiheessa, tietää se tällöin paremmin 
mitä tullaan tekemään myös osakkeenomis-
tajien taholta ja osaa paremmin valmistau-
tua ja varustautua koko korjaushankkeeseen.

Edut osakkeenomistajalle,  
kun keittiöremontti tehdään  
putkiremontin yhteydessä
Konseptin perustelu hankeosapuolille on 
oleellinen osa projektia. Putkiremontin yh-
teydessä osakas saa mahdollisuuden uuteen 
keittiöön samoilla pölyillä ammattimaisen 
projektimyynnin hoitamana. Osakkaille 
tarjotaan suunnitteluvaiheessa taloyhtiön 
hyväksymää palvelua, jolloin yhteistyö keit-
tiötoimittajan ja urakoitsijan välillä on mut-
katonta. Keittiösuunnittelun alussa asiak-
kaan luokse jalkaudutaan mittauskäynnillä. 
Osakkailla on myös mahdollisuus erilliseen 
rahoitukseen.

Samaan aikaan tehty keittiöremontti sääs-
tää putkiremontin jälkeen tehtävältä uudelta 
erilliseltä remontilta. Vanha keittiö on kui-
tenkin 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 put-
kitöiden tilaus ja aikataulutus ammattilaisel-
le. Myös rahaa säästyy huomattavia summia, 
koska vanhojen kalusteiden uudelleenasen-
nus ei aina onnistu ehjänä ja siistinä. Asennus 
maksaa joka tapauksessa, joten on järkeväm-
pää asentaa aikansa eläneiden kaapistojen ti-
lalle kokonaan uudet.

Vanhan yksivaihelieden vaihtaminen kol-
mivaiheiseen on myös merkittävä uudistus, 
minkä remontin yhteydessä pystyy tekemään 
vaivattomasti ja tämä usein yhdistetäänkin 
projektiin. Tämä on esimerkki siitä, että jos-
kus pienilläkin toimenpiteillä voidaan lisätä 
asuin- ja käyttömukavuutta.

Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän edut
Myös hallituksen jäsenille on etua putkire-
montin yhteydessä tehtävästä keittiön uu-
distuksesta. Uudistettu keittiö tuottaa huo-
mattavaa lisäarvoa asunnolle. Uusi keittiö 
vastaa nykyajan tarpeisiin ja käyttäjän vaa-
timuksiin. Keittiön hankintaa helpottaa keit-
tiötoimittajalta saatava veloitukseton suun-
nittelupalvelu ja dokumentit sitoumuksetta.

Isännöitsijä hyötyy myös putki- ja keittiö-
remontin yhdistämisestä. Projektien yhdis-
täminen helpottaa isännöitsijän työtä, sillä 
kaikki keittiöt remontoidaan samanaikai-
sesti muun remontin kanssa. Organisaatio 
on tällöin jo olemassa ja projekti on ammat-
timaisesti koordinoitu. Korotettu vakuutus 
on myös olemassa.

Keittiötoimittajan kytkeytyminen  
suunnitteluorganisaatioon
Keittiösuunnittelija on hyvä saada jo projek-
tin alkuvaiheessa osaksi suunnitteluryhmää. 
Tämä vaatii keittiötoimittajalta proaktiivista 
otetta. Näin keittiösuunnittelijalla on jo hy-

vissä ajoin tietoisuus valituista suunnittelu-
ratkaisuista, talotekniikka ja reitityksestä.

Keittiötoimittaja kokoaa osakaskyselyn 
pohjalta tiedot sekä kiintokalusteiden että 
kodinkoneiden uusintatarpeista. Keittiö-
suunnittelu ei kuulu muiden toimijoiden toi-
meksiantoon, joten se jäisi osakkaan vastuul-
le. Loppuasiakkaalle tulee selvää lisäarvoa 
keittiösuunnittelijasta hankkeessa.

Suunnitteluvaiheessa lyödään noin 90 % 
kustannuksista lukkoon. Toteutusvaiheessa 
on vaikea enää vaikuttaa suunnitelmiin. Tä-
mänkin takia on erittäin tärkeää ja käytän-
nöllistä, että keittiö otetaan mukaan jo han-
kesuunnitteluvaiheessa.

Keittiöiden mittaaminen  
uusia kalusteita varten
Keittiöiden mittaukset voidaan toteuttaa jo 
ennen hankesuunnittelua inventointimit-
tauksen yhteydessä. Hankesuunnitteluvai-
heessa mittaus voidaan toteuttaa vaiheen 
alussa suunnittelijoiden tutustumiskierrok-
sen yhteydessä. Mikäli mittaus tehdään eril-
lisenä käyntinä, on tärkeä muistaa ennak-
kotiedotus.

Hankkeen vaiheiden esittely  
infotilaisuudessa
Infotilaisuudessa esitetään alustava kuvaus 
keittiönsaneerausprosessista ja keittiövaih-
toehdoista. Infotilaisuudessa ei vielä kuiten-
kaan myydä keittiötä eikä korjaushankkeen 
hintaa vielä tiedetä. Remontin onnistumisen 
vuoksi taloyhtiölle on ensiarvoisen tärkeää si-
touttaa osakkaat hankkeeseen jo hankesuun-
nitteluvaiheessa. Näin toimimalla osakkaat 
sisäistävät putkiremontin olevan tulossa ja 
osaavat varautua hankkeeseen. Nyt osakkaat 
tietävät miten remontti vaikuttaa heidän ar-
keensa. Infotilaisuus onkin yksi tärkeä osa 
osakkaan sitouttamista hankkeeseen.

hankesuunnitteluvaiheessa
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Osakkaan vaihtoehdot  
keittiöremontille

1. Keittiöremontin yhdistäminen taloyh-
tiön putkiurakkaan
Putkiremontin yhteydessä keittiökaapit ovat 
pahasti tiellä ja ne joudutaan monesti irrot-
tamaan. Jos keittiökaapit sattuvat olemaan 
jo aikansa eläneet, kannattaa kalusteiden 
uusimista harkita kokonaisuudessaan putki-
remontin yhteydessä. Osakkaan kannattaa 
jo hyvissä ajoin kertoa kiinnostuksestaan 
uusia keittiö. Tällöin osakas pystyy itse vai-
kuttamaan siihen, että keittiön uusiminen 
sisällytetään urakkaan.

Mikäli keittiökaappien uusiminen ei kui-
tenkaan sisälly taloyhtiön remonttiin tai 
osakas ei halua ehdotettua keittiökokonai-
suutta, 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 re-
montteja.

Pääurakoitsijan kanssa on kuitenkin so-
vittava osakkaan omien remonttien teke-
misestä. Osakkaan omat remontit eivät saa 
haitata taloyhtiön pääurakkaa. Osakkaalla 
on lisäksi asunto-osakeyhtiölain mukaan 
velvollisuus ilmoittaa isännöinnille tai hal-
litukselle tietyistä huoneiston muutostöistä.

Kannattaa myös muistaa, että toisin kuin 
putkiremonteissa, asennus- ja remonttityös-
tä saa verotukseen kotitalousvähennyksen, 
jopa 4800 €.

Lisätietoja

www.keittiomaailma.fi/linjasaneeraus
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: Ilmoitustaulu
Tarkoituksenani on rakentaa ilmoitustaulu korkista. Mistä voin 

ostaa tarkoitukseen sopivan korkkilevyn? Mitat noin 900mm x 
1500mm.

: Korkkilevyjä kannattaa kysellä hyvin varustetuista rautakau-
poista.

: Taulu olohuoneeseen
Haluaisin tehdä Marimekon kankaasta taulun olohuoneen seinäl-

le. Siitä tulee aika iso taulu, joten miten saisin siitä tukevan - onko 
jossain myynnissä kehikkoja tms. jolla kankaan saa pingotettua? Entä 
laitanko jotain kehikon sisälle, että kankaasta tulee sileän näköinen? 
Onko sinulla jotain ohjeita tällaisen taulun ”askarteluun”?

: Askarteluliikkeistä sekä useimmista tavarataloista on saatavilla 
erikokoisia maalauspohjia, joihin on helppo pingottaa kangas.

: Pieni keittokomero
Vanhassa kerrostalossa on pieni keittokomero, jossa on kaksi 

oviaukkoa, eli läpikulku makuuhuoneesta eteiseen. Toisella puolella 
on tiskipöytä ja hella, syvyys 60 cm. Vastapäätä on kaapisto, jonka 
syvyys on vain 40 cm. Keittiön pituus on noin 2 metriä. Valo keit-
tokomeroon tulee lasista, joka on makuuhuoneen ja keittokomeron 
välissä. Onko järkevää sulkea oviaukko makuuhuoneeseen ja tehdä 
U-mallinen keittiö vai pitää keittiö I-mallisena? Mihin sijoittaa jää-
kaappi-pakastin?

: Harmi ettet ole laittanut keittokomerosta kuvaa tai esimerkik-
si pohjakuvaa mitoilla. Kysymysmerkiksi jää nyt kuinka paljon 

keittokomerolla on syvyyttä. Onko 60 cm ja 40 cm syvien kaapistojen 
lisäksi vain oviaukon verran vai onko oviaukon vieressä myös vähän 
tilaa. Lähdetään siitä olettamuksesta, että oviaukko on noin 80 cm 
eli silloin keittokomeron syvyys olisi noin 180 cm. Tuon kokoiseen 
tilaan ei mahdu valitettavasti U- mallinen keittiö. Jos tuo makuu-
huoneen ovi suljettaisiin, niin olisiko mahdollista peittää myös tuo 
lasi, josta valo paistaa läpi? L-mallinen keittiö voisi olla oven sulke-
misen jälkeen mahdollinen, jolloin jääpakastinkaapin voisi mahdolli-
sesti sijoittaa toiselta oviaukolta katsottuna vasempaan yläkulmaan.

Jos keittiöremontti houkuttaa, niin kannattaa olla yhteydessä 
lähimpään Keittiömaailman myymälään. Ammattitaitoiset keittiö-
suunnittelijat tekevät parhaimmin juuri sinun keittiöösi sopivan 
suunnitelman, jonka jälkeen tiedät kannattaako oviaukkoa laittaa 
umpeen vai toimiiko keittiö paremmin kahdella oviaukolla.

: Kaikuminen
Vaihdoimme makuuhuoneeseen uudet sisäkattopaneelit, poistim-

me tapetit ja maalasimme seinät ja vaihdoimme lattiamattojen tilalle 
laminaatit. Nyt huone kaikuu, vaikka huoneessa on iso parisänky ja 
mattoja. Verhot ovat vielä tulossa. Muut huoneet tullaan myöskin 
remontoimaan ja olemme ostaneet samaa kattopaneelia ja laminaat-
tia muihinkin huoneisiin. Miten voimme poistaa kaikumisen? Onko 
mitään muita keinoja kuin tekstiilit?

: Valitettavasti tuo laminaatti muovisine ominaisuuksineen hel-
posti vain lisää tuota kaikumista. Muhkeat tekstiilit auttavat 

asiaa omalta osaltaan, mutta toki on valittavissa erilaisia akustiik-
kalevyjä, joissa vain mielikuvitus on rajana. Akustiikkalevyt voidaan 
asentaa sekä kattoon että lattiaan.

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

Kysy sisustamisesta

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

Jätä sisustusaiheinen kysymys 
osoitteessa www.omataloyhtio.fi/
vastauspalvelu

Marimekko-taulu loma-asuntomessuilla 2008. Marimekko Oyj on suomalainen, Armi 
ja Viljo Ratian vuonna 1951 perustama tekstiili- ja vaatetusalan pörssiyhtiö.

Ennen keittiöremonttia… ja jälkeen. 
(Kuvat eivät ole kysymysten kohteista.)
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Teksti: Rakentaja.fi  Kuvat: Biolan Oy

Jotkut kasvit häiriintyvät mullanvaihdosta. Näillekin on kui-
tenkin hyötyä uuden ravinteikkaan mullan lisäämisestä, joten 
pinnalta ja reunoilta kannattaa kaapia varovasti vanhaa multaa 

pois, ja lisätä uutta tilalle. Näitä ovat mm. etelänkissus (Cissus antarc-
tica), isoposliinikukka (Hoya carnosa), isopunasarja (Clivia miniata), 
isoviikuna (Ficus elastica ’Robusta’), loistotupsu (Scadoxus multiflo-
rus), oleanteri (Nerium oleander), ritarinkukat (Hippeastrum) ja toh-
torinkukka (Brunfelsia pauciflora var. calycina). Myöskään nuppu- tai 
kukintavaiheessa olevaa kasvia ei kannata häiritä.

Eräät kasvit taas pitävät ahtaasta kasvutilasta, joten ne istutetaan 
suurempaan ruukkuun vasta, kun ruukku on aivan täynnä juuria. Näi-
tä ovat mm. pullojukka (Nolina recurvata), isoliuska-aralia (Schefflera 
elegantissima), monet palmut ja posliinikukat (Hoya). 

Valmistele jo edellisenä päivänä
Kastele kasvi ruukunvaihtoa edeltävänä iltana, jotta kasvi irtoaa van-
hasta ruukusta helpommin. Poista huonokuntoiset lehdet ja typistä 
hontelot ja kaljut versot nivelkohdan yläpuolelta. Samalla voit myös 
suihkuttaa lehdet puhtaiksi. Karvaiset lehdet eivät yleensä pidä ve-
sikäsittelystä, joten ne voi puhdistaa pehmeällä sudilla tai harjalla. 
Pöly haittaa kasvin kaasujen vaihtoa ja estää valon pääsyä lehden 
pinnalle. Isomman kasvin sojottavat versot kannattaa tukea katkea-
misen välttämiseksi narulla.

Mullanvaihto 
piristää huonekasveja

Mullanvaihto
Ota kaikki tarvikkeet (mm. uudet ruukut, koristekatteet, uutta mul-
taa, salaojitusmateriaali, sakset ja sanomalehtiä) esille.

Irrota kasvi ruukusta kääntämällä ruukku ylösalaisin ja ottamalla 
multapaakku hellästi, mutta tukevasti kämmenen päälle. Jos paakku 
ei irtoa heti ruukusta, napauta ruukkua kevyesti esimerkiksi pöydän 
reunaa vasten. Ruukkuun kiinni takertunutta paakkua voi myös irro-
tella reunoilta veitsellä ja työntää sormella ruukun pohjareiän kautta. 

Kuivaa pintamultaa voi raaputtaa pois sormin tai ruokalusikalla. Mm. 
palmuilla on arka pintajuuristo, jonka kanssa on oltava varovainen. Ruu-
kun reunoille kiertyneitä juuria voi avata ja vanhimpia tarvittaessa hie-
man jopa typistää. Tässä yhteydessä kasvin voi myös tarvittaessa jakaa.

Tee ruukun pohjalle salaojitus kevytsoralla tai rikkimenneen sa-
viruukun paloilla. Lisää uuteen ruukkuun pohjalle laadukasta kuk-
kamultaa. Istuta kasvi entiseen istutussyvyyteen, ja lisää reunoille 
uutta multaa. Asenna tukikeppi tarvittaessa. Myös pinnalle voi lisä-
tä ohuelti uutta multaa. Tarkista, että kasvi on keskellä ruukkua ja 
suorassa. Painele käsin ilmataskut pois ja multa tiiviiksi. Kastele ja 
lisää vielä tarvittaessa multaa. Lisää halutessasi pinnalle koristeka-
tetta. Jätä pinta kuitenkin reilusti ruukun reunojen alapuolelle, ettei 
kasteluvesi valu aina ruukun reunojen yli. 

Kastele kasvia hieman tavanomaista enemmän ensimmäisten 
viikkojen aikana. Aloita lannoitus vasta kuukauden kuluttua mul-
lanvaihdosta, kun kasvi on kunnolla juurtunut.

Viherkasveilla mullanvaihto on ajankohtaista  
helmi-maaliskuussa. Myöhemmin keväällä 
vuorossa ovat kukkivat huonekasvit. Mullan-
vaihtoväli on yleensä vuosi. Se on erityisen 
ajankohtaista silloin , kun ruukku on käynyt 
pieneksi tai kalkkia ja lannoitesuoloja on  
kerääntynyt ruukun pinnalle.
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Asunnon vuokraamisessa tuleekin panostaa vuokrasopimuk-
sen laatimiseen ja muistaa erityisesti sen liitteet, kuten asun-
non kunnon tarkastus, josta jää valitettavan usein pöytäkir-

ja laatimatta. Kaikki kuitenkin lähtee vuokralaisen valinnasta. Siinä 
tapauksessa, että et käytä vuokravälittäjää, on muistettava pyytää 
vuokralaista toimittamaan ainakin luottotieto-ote. Vaikka varsinaisia 
vuokranmaksun laiminlyömisiä ei luottotieto-otteessa näkyisikään, 
luottotiedot kertovat kuitenkin hyvin pitkälle siitä, miten vuokralai-
sehdokas suhtautuu maksuvelvoitteisiinsa. Vuokralaisehdokas voi siis 
vaikuttaa hyvinkin lupaavalta, mutta kun selvität taustoja, voi selvitä 
jotakin yllättävää. Luottotietojen lisäksi voi kurkkaus Facebook-si-
vuille olla hyvä ajatus. Myös, jos vuokralaisehdokkaalla tuntuu olevan 
kova kiire asunnonhaussa, kannattaa selvitellä kiireen oikeaa syytä.  

Vuokrasopimus ja sen irtisanominen
Kun sopiva vuokralainen on löytynyt, laaditaan vuokrasopimus, joka 
on syytä tehdä poikkeuksetta kirjallisesti. Vuokrasopimus voi olla 
joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. On hyvä selvittää 
erikseen vuokralaiselle vuokra-ajan merkitys. Määrä-aikainen vuok-
rasopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa, määrä-ajan päättyessä. 
Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy jommankumman 
sopimuspuolen irtisanoessa ja irtisanomisajan loputtua. Kun vuok-
ralainen irtisanoo asuntonsa vuokrasopimuksen, on irtisanomisaika 
aina yksi kalenterikuukausi eli vuokrasopimus päättyy irtisanomis-
kuukautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä. 

Kun vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, on irtisano-
misaika kuusi kuukautta, jos sopimus on ollut voimassa vähintään 
vuoden. Jos sopimus on ollut voimassa vähemmän aikaa, on irtisano-
misaika vuokranantajan puolelta kolme kuukautta. Vuokranantajan 
irtisanomisperuste ei voi olla hyvän tavan vastainen. Hyvän tavan 
mukaisia irtisanomisperusteita ovat esimerkiksi huoneiston ottami-
nen omaan tai perheenjäsenen käyttöön, asunnon myyminen tai so-
pimuksen ehtojen muuttaminen. Vuokralaisen sen sijaan ei tarvitse 
esittää irtisanomiselleen mitään perusteita.

Vuokran määrä ja vakuus
Vuokran suuruus on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopi-
mus. Muista kuitenkin vuokraa määrittäessäsi, että vuokran suu-
ruus voi vaikuttaa vuokralaisen pysyvyyteen ja tuotottomat kuu-
kaudet tulevat kuitenkin aina kalliiksi. Vuokran määrän sopimisen 
lisäksi on sovittava vuokranmaksun eräpäivä. Jos vuokralainen on 
oikeutettu asumistukeen, kannattaa vuokrasopimuksella sopia, että 
vuokralaisen saama asumistuki maksetaan suoraan vuokranantajan 
tilille (vuokralainen ilmoittaa asian asumistukihakemuksessa). Näin 
toimimalla varmistat saavasi ainakin osan vuokrasta vuokralaisen 
laiminlyödessä vuokranmaksunsa.

Vuokralaiselta kannattaa aina pyytää vakuus. Vakuus sekoitetaan 
usein ennakkovuokraan. Vakuus on vuokranantajalle maksettava 
vakuus, joka palautetaan, jos vuokralainen on maksanut vuokransa, 
palauttanut haltuunsa saamat avaimet ja asuntoa on hoidettu huo-
lellisesti eikä laskutettavia korjaustöitä ole. Asuinhuoneistojen vuok-

Jos olet joskus pohtinut asuntosi vuokraamista, olet saattanut huomata asian 
herättävän muitakin kysymyksiä kuin mistä löytyy vuokralainen tai miten laa-
ditaan vuokrasopimus. Erityisesti, jos asunto on toiminut perheenne koti-
na, tulee miettineeksi, miten vuokralainen hoitaa asuntoa tai miten suojella 
asuntoa vahingoilta? Lähtökohtaisesti AHVL eli asuinhuoneistojen vuokrauk-
sesta annettu laki suojelee heikompaa osapuolta, joka on aina vuokralainen. 

rauksesta annetun lain mukaan vakuus saa olla enimmillään kolmen 
kuukauden vuokraa vastaava määrä. Usein vakuutena käytetään juuri 
tätä maksimimäärää. Erittäin suositeltavaa on myös laittaa vuokra-
sopimukseen ehto, joka velvoittaa vuokralaisen pitämään voimassa 
kotivakuutusta, joka sisältää vastuuvakuutuksen. 

Järkevää on myös laatia asuinhuoneistosta kuntotarkastuspöytä-
kirja, jota mahdollisesti täydennetään valokuvilla. Kuntotarkastuk-
sessa käydään koko asunto huoneittain läpi ja todetaan järjestelmäl-
lisesti sen kaikkien osien kunto. Tarkastuksen jälkeen molemmat 
sopimusosapuolet allekirjoittavat kuntotarkastuspöytäkirjan. Näin 
menettelemällä vältytään monilta turhilta riitaisuuksilta poismuu-
ton yhteydessä. On hyvä muistaa, että vuokralainen ei ole vastuussa 
tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämises-
tä vuokrasopimuksessa mainittuun tarkoitukseen. Tavanomaisella 
kulumisella tarkoitetaan asunnon normaalia kulumista, ikäänty-
mistä, joka syntyy pitkän ajan kuluessa, vähitellen. Asumisesta jää 
ajan kuluessa aina jälkiä. Vuokranantaja ei voi edellyttää, että asunto 
olisi vuokrasuhteen alussa ja lopussa täsmälleen samassa kunnossa. 

Mikäli vaurio on syntynyt siksi, että materiaalia on käsitelty vää-
rin (esim. liiallinen vedenkäyttö lattianpesussa) tai on laiminlyöty 
sen hoito kokonaan, ei syntynyttä vauriota kuitenkaan voida pitää 
tavanomaisena kulumisena. Kun tarkastellaan, onko kyse normaalis-
ta kulumisesta, on otettava huomioon vuokrasuhteen kesto (pitkän 
ajan kuluessa asunto luonnollisesti kuluu enemmän), asunnon ikä, 
pintamateriaalien laatu, mahdolliset remontit ja mm. asukkaiden 
lukumäärä. Jos korvattavaa vuokranantajalle syntyy, on huomatta-
va, että tällöinkin vuokralainen on vastuussa korjauskustannuksis-
ta vain tavanomaisen kulumisen ylittävältä osalta. Luonnollista ku-
lumista ovat esimerkiksi huonekalujen (esim. sohvan) aiheuttamat 
painaumat ja värijäljet tai kulumajäljet. Luonnollista kulumista on 
myös kohtuullinen määrä jälkiä, jotka ovat syntyneet hyllyjen, julis-
teiden tms. kiinnittämisestä. Vuokralainen on kuitenkin velvollinen 
korvaamaan vuokranantajalle asuntoon kohdistuvat vahingot, jotka 
hän (tai hänen vieraansa) on aiheuttanut tahallisesti, laiminlyönnin 
tai huolimattomuuden seurauksena.

Remonttia, lemmikeitä ja järjestyshäiriöitä – taloyhtiöelämää
Entä, kun taloyhtiössä aloitetaan putkiremontti tai muu suurempi 
korjaustyö? Yleensä tässä kohdassa vuokralainen irtisanoutuu. Tiedo-
ta vuokralaista remontista heti, kun itse saat siitä tiedon ja keskustele 
vuokralaisen kanssa eri mahdollisuuksista. Vuokralaisella on asuntoon 
jäädessään joka tapauksessa oikeus vuokranalennukseen remontin ajal-
ta. Mikäli asunnossa ei voida olleenkaan asua, ei myöskään vuokraa 
voida periä. Remontin lähestyessä istu siis vuokralaisen kanssa neuvot-
telupöytään ja yrittäkää löytää molempia tyydyttävä ratkaisu. Ratkaisu-
vaihtoehtoja on monia, asioista on vain syytä neuvotella hyvissä ajoin.

Miten tulisi suhtautua lemmikkien pitoon asunnossa? Jos et itse 
ole kovin eläinrakas, saattaa lemmikin asuttaminen tuntua vasten-
mieliseltä ajatukselta. Lemmikkieläinten pitäminen vuokrahuoneis-
tossa on kuitenkin lähtökohtaisesti sallittua. Perustellusta syystä lem-
mikkien pitäminen voidaan kuitenkin kieltää vuokrasopimuksessa. 
Tällainen perusteltu syy voisi olla esimerkiksi asunnon käyttö ns. 

Vuokraisinko asuntoni?

Teksti: Heidi Uusitalo Kuvat: Rakentaja.fi
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allergia-asuntona. Suositeltavin tapa olisi kuitenkin kirjata vuokra-
sopimukseen ehto, jonka mukaan lemmikin ottaminen huoneistoon 
edellyttää vuokranantajan erillistä kirjallista lupaa. Ehdotonta lem-
mikkikieltoa ei siis ole tarpeen asettaa (vrt. kultakala tai bernhardin-
koira), vaan tässäkin käyttää maalaisjärkeä.

Järjestyshäiriötilanteet ovat ongelmallisia ja niiden selvittelyssä 
voi mennä aikaa. Vaikka olisit tiedottanut vuokralaista taloyhtiön 
järjestyssäännöistä (kuten hiljaisuuden alkamisesta) ja vuokralaise-
si on kaikin puolin hoitanut aina asiansa kunnolla, ongelmia saat-
taa tulla. Yleensä ongelmat syntyvät varsin tahattomasti ja epähuo-
miossa. Esimerkiksi vuorotyötä tekevien myöhään illalla suihkussa 
käyminen voi aiheuttaa naapureiden mielestä harmia. Vuorotyöläi-
silläkin on kuitenkin oikeus hygieniaansa ja he saavat työvuoronsa 
päätteeksi käydä suihkussa – ja kyllä – myös vetää sen vessan yöllä. 
Jos saat ilmoituksen vuokralaisesi järjestyshäiriörikkomuksesta, älä 
hätäile, vaan selvittele asiaa rauhassa vuokralaisesi kanssa. Kyse voi 
olla myös perättömästä ilmoituksesta. Jos ilmoituksia alkaa kasaan-
tua, kannattaa keskustella myös taloyhtiön isännöitsijän kanssa tilan-

teesta. Vuokranantajana sinun on hyvä pyytää häiriöstä ilmoittaneel-
ta muistiinpanoja siitä, millaista häiriötä on tapahtunut ja milloin.

Mitä täsmällisemmän vuokrasopimuksen laadit, sitä pienemmäk-
si saadaan vuokraukseen liittyvät riskit. Esimerkiksi vuokralaisen 
häätämisprosessi voi olla erittäin pitkä, jos vuokralainen tuntee lain 
kiemurat. Vuokrasopimuksessa voidaan sopia lähes mistä tahansa, 
kunhan ehto ei ole kohtuuton tai hyvän tavan vastainen. Asuinhuo-
neistojen vuokrauksesta annetussa laissa on ehtoja, joista ei voida 
poiketa vuokralaisen vahingoksi. Esimerkiksi vuokralaisen irtisano-
misaikaa ei voida sopimuksella pidentää. Kaikessa yhteydenpidossa 
vuokralaiseesi muista, että vuokraamasi asunto on nyt vuokralaise-
si koti ja hänellä on siihen nyt vähintään yhtä suuri tunneside kuin 
sinulla. Näin toimimalla varmistat avoimen, pitkäaikaisen ja toimi-
van vuokrasuhteen.
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Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n 2 
momentin mukaan osakkeenomis-
tajan on hoidettava huoneistoa huo-

lellisesti.
Huolenpitovelvollisuuteen kuuluu yhtiön 

vastuulle kuuluvien osien vaurioittamisen 
välttämisen lisäksi niiden kunnon seuraa-
minen ja ilmoittaminen mahdollisesta vias-
ta. Tämän lisäksi osakkaan on huolehditta-
va esimerkiksi pinnoitteiden kunnosta. Lain 
esitöiden mukaan mikäli pintamateriaalin 
tavanomaisen kunnossapidon laiminlyömi-
nen johtaa rakenteen vaurioitumiseen, osa-
kas on vastuussa aiheutuneesta vahingosta. 
Osakas ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta 
huoneiston kulumisesta.

Erityisen tarkkana tulee olla erilaisten 
putkiliitosten ja putkien läpivientien kans-
sa. Ne saattavat aiheuttaa salakavalasti pit-
kienkin aikojen kuluessa kosteusvaurioita 
rakenteisiin. Esimerkkinä voisin mainita kaa-
pistoon upotetun astianpesukoneen putkilii-
tokset. Myös erilaisten putkien kannakoin-
tien pettäminen saattaa aiheuttaa toisaalla 
putkiliitoksen vääntymistä. Se puolestaan voi 
johtaa ensin huomaamattomaan vuotoon ja 
lopulta vesivaurioon rakenteissa.

Jos putken läpivienti on tehty suihkuti-
lan vaikutusalueelle, niin läpivienti on syytä 
tarkistaa tarkkaan. Muovinen putken peite-
läppä ei suojaa rakenteita suihkun roiskeve-
sien aiheuttamalta kastumiselta, mutta se voi 
peittää tehokkaasti itse ongelman – huonosti 
eristetyn läpiviennin.

Huolellinen osakkaanomistaja tarkastaa 
määräajoin kaikki mahdolliset vahinkoa ai-

Asunto-osakkeenomistajalla on osakeomistuksen 
perusteella oikeus hallita taloyhtiön omistamaa 
osakehuoneistoa. Osakkeenomistajalle huoneisto 
on oma koti, arjen tärkein paikka, jossa asutaan ja 
levätään työpäivän jälkeen. Varsinaisen asumisen  
lisäksi osakkeenomistajan on muistettava myös 
hoitaa osakehuoneistoa huolellisesti. Tämä tarkoit-
taa esimerkiksi aktiivista ja tietoista huoneiston 
kunnon seurantaa.

Osakkeenomistajan 
 on hoidettava huoneistoa huolellisesti

Teksti: Juha Saarimäki   Kuva: Rakentaja.fi

heuttavat riskipaikat ja epäilyttävissä tilan-
teissa on aina yhteydessä taloyhtiön isän-
nöitsijään. Kun huoneiston kuntoa näin seu-
rataan ja ilmoitus epäselvissä tilanteissa on 
tehty, niin osakas voi olla lähtökohtaisesti 
turvallisin mielin, jos ongelmia kaikesta huo-
limatta ilmaantuu.

Edelleen asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 
§:n mukaan osakkaan on toteutettava kun-
nossapitotyönsä niin, ettei niistä aiheudu 
haittaa eikä vahinkoa eivätkä yhtiön vas-
tuulle kuuluvat rakenteet niiden johdosta 
rikkoudu.

Huolellinen osakas toteuttaa kunnossapito-
työnsä hyvää rakentamistapaa noudattaen ja 
tehden siitä tarvittaessa ilmoituksen taloyhtiöl-
le. Osakas osoittaa huolellisuutensa kunnossa-
pitotyössä hankkimalla ammattitaitoisen osaa-
van remontin tekijän. Tämä vaatimus korostuu 
pesuhuoneremonteissa. Osakas voi olla joissa-
kin tapauksissa niin sanotussa isännänvastuus-
sa tilaamansa urakoitsijan työstä, jos ongelmia 
taloyhtiön rakenteisiin remontista aiheutuu.

Osakkeenomistajan huolellisuutta  
arvioidaan objektiivisesti
Huolellisuuden arviointi on objektiivista ar-
viointia. Sen määrittely, että onko osakkeen-
omistaja toiminut huolellisesti vai ei, ei liity 
osakkaan henkilökohtaisten ominaisuuk-
sien arviointiin tai omaan kykyyn huolehtia 
huoneiston kunnosta ja kunnossapitotyöstä.

Oikeudellisesti huolellisuuden arviointi 
perustuu siis osakkeenomistajan toimien ver-
tailuun samassa asemassa olevan kuvitellun 

huolellisen henkilön toimintaan. Viime kä-
dessä tuomioistuin ottaa kantaa siihen, onko 
osakkeenomistaja toiminut laissa edellytetyl-
lä tavoin huolellisesti ja huolellisen osakkeen-
omistajan lailla.

Jos osakkeenomistaja rikkoo lain mukais-
ta kunnossapitovastuutaan, katsotaan vahin-
ko aiheutetuksi huolimattomuudesta.

Asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 2 §:n mu-
kaan osakkeenomistaja on korvattava vahin-
ko, jonka hän on myötävaikuttamalla lain 
tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan 
tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhti-
ölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle 
henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla 
esimerkiksi asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 
tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä osakkeen-
omistajan kunnossapitovastuusta, vahinko 
katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudes-
ta, jollei osakkeenomistaja osoita menetel-
leensä huolellisesti.

Yleisten todistustaakkaa koskevien peri-
aatteiden mukaan sen, jolla on toisen omai-
suus hallussaan, on yleensä näytettävä, ettei 
omaisuuden vahingoittuminen ole aiheutu-
nut hänen tuottamuksestaan. Osakashal-
linassa olevaa tilaa voidaan verrata tällaiseen 
omaisuuteen. Näyttötaakka huolellisuudesta 
on näissä tilanteissa siis osakkeenomistajalla.

Askarruttavatko lakiasiat?

Juha Saarimäki, lakimies
Jurinet Lakipalvelut Oy, www.jurinet.fi
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Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyh-
tiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 5,8 miljardil-
la eurolla vuonna 2014. Yhteenlasketut korjauskustannukset 

pysyivät vuoden 2013 tasolla. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 2,7 
miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,4 miljardia 
euroa ja rivitaloasuntoihin 730 miljoonaa euroa. Aravalainoitettuja 
asuntoyhteisöjä korjauskustannukset vuonna 2014 olivat 420 mil-
joonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 480 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,82 miljardia euroa, kului 
asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 530 miljoonaa 
euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin 
korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 430 miljoonalla eurolla ja rivi-
taloasuntojen omistajat 300 miljoonalla eurolla.

Asunnon omistajan itse tehdyissä korjauksissa ei ole huomioitu 
oman työn arvoa.

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt 
korjasivat lähes kuudella miljardilla  
eurolla vuonna 2014

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2014, miljoonaa euroa
Rakennusosa Talotyyppi
 Omakoti- ja paritalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon märkätilat 321 125 178 625 749
Asunnon keittiö 221 94 200 516 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 423 77 154 654 883
Ulkopinnat ja rakenteet 810 169 642 1 620 1 510
Talotekniikka 556 173 917 1 645 1 496 
Piha-alue ja -rakennukset 355 51 103 509 352
Taloyhtiön sisätilat 0 42 160 202 154
Yhteensä 2 687 730 2 354 5 771 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2014 aikana 46,3 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 
31,5 €/m² ja omakotitaloissa 21,0 €/m².
Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Julkisivuremontti on 
suunnitteilla yli 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä, samoin kuin kattoremontti. Käyttövesijärjestelmäremontti on 
suunnitteilla 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 15 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia 
vastanneista

Rakennusten korjauskustannukset rakennuksen käyttötarkoi-
tuksen mukaan
Vuosi Rakennuksen käyttötarkoitus
 Liike- Toimisto- Julkiset 
 rakennukset rakennukset palvelurakennukset
2013 . 1) . 1) 1 298
2014 669 910 1 223 2)

1) Liike- ja toimistorakennuksien korjauskustannukset selvitettiin ensikertaa vuo-
delta 2014
2) Estimoitu korjaus- ja laajennuslupien perusteella

Liike- ja toimistorakennuksia korjattiin yhteensä yli 1,5 miljardil-
la eurolla
Tilastokeskus on selvittänyt ensimmäistä kertaa liike- ja toimisto-
rakennusten korjauskustannukset. Toimistorakennuksia korjattiin 
910 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Liikerakennusten osuus kor-
jauksista oli 670 miljoonaa euroa. Kerrosalaan suhteutettuna kor-
jauskustannukset olivat liikerakennuksissa 19 €/ m² ja toimistora-
kennuksissa 25 €/m².

Julkisia palvelurakennuksia korjattiin 1,2 miljardilla eurolla 
vuonna 2014. Julkisten palvelurakennusten korjauskustannukset 
on laskettu vuoden 2013 kustannuksien sekä myönnettyjen korja-
us- ja laajennuslupien perusteella. Arvion mukaan julkisten palve-
lurakennusten korjauksiin käytettiin noin 6 prosenttia vähemmän 
rahaa kuin vuonna 2013.

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus
Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdan-
ne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
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Taloyhtiön kiinteistöjen järjestelmällisen ja hallitun kunnossa-
pidon edellytyksenä on tieto kiinteistön nykyisestä kunnosta 
sekä mahdollisimman luotettava arvio tulevista korjaustarpeis-

ta. Täysin huoltovapaita materiaaleja ei ole olemassakaan, vaikkakin 
toisten rakennusmateriaalien tekninen käyttöikä on pidempi kuin 
toisten. Säännölliset tarkastukset sekä oikein ajoitetut huoltotoi-
menpiteet lisäävät rakennusosien käyttöikää. Kuntoarvion ansiosta 
taloyhtiön on helppo ylläpitää näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. 
Tässä tehtävässä myös taloyhtiön käyttö- ja huolto-ohjeella, tutta-
vallisemmin huoltokirjalla, on keskeinen asema. Hyvin ylläpidetyllä 
huoltokirjalla seurataan, valvotaan ja raportoidaan taloyhtiössä yh-
teisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Hallituksen tehtävä
Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen on vuosittain varsinai-
sessa yhtiökokouksessa (tilinpäätöskokous) esitettävä kirjallinen 
selvitys taloyhtiön kunnossapitotarpeista (eli kunnossapitotarve-
selvitys) ko. yhtiökokousta seuraavalle viidelle vuodelle. Tässä kun-
nossapitotarveselvityksessä tulee mainita myös jo tehdyt korjaukset. 
Selvitys on annettava kaikista toimista, jotka vaikuttavat olennaisesti 
osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osa-
kehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Kunnossapito-
tarveselvityksen antaminen on taloyhtiön hallituksen keskeisimpiä 
tehtäviä. Selvitystä tulee päivittää ja seurata vuosittain, jotta osak-
keenomistajat voivat varautua sekä korjaustöihin että niistä aiheu-
tuviin kustannuksiin.

Asunto-osakeyhtiölaki ohjaa siis selvästi taloyhtiöitä suunnitel-
malliseen kunnossapitoon ja tämä ihan syystäkin. Korjausten enna-
koinnilla ja hyvällä suunnittelulla voidaan säästää jopa 30 prosent-
tia rakennuksen koko elinkaaren aikaisista korjauskustannuksista. 
Välttämättömäksi tiedettyjen korjausten lykkääminen myöhempään 
ajankohtaan tarkoittaa yleensä korkeampia korjauskustannuksia 
myöhemmin tulevaisuudessa. Korjaustapa muuttuu ajan myötä ras-
kaammaksi ja ajan kuluessa ns. kevyt korjaus ei ole enää mahdolli-
nen vaihtoehto. Taloyhtiöissä tuleekin sitoutua pitkäjänteisempään, 
suunnitelmallisempaan ja ennakoivaan kiinteistön kunnossapitoon. 
Suunnitelmallisen kiinteistönpidon avulla reaktiivisten (äkillisten, 
odottamattomien) korjausten tarve vähenee. Koska suurimmalle 
osalle taloyhtiöistä on laadittu kuntoarvio, mutta suurin osa niistä 
on jäänyt pöytälaatikkoon (Oikeusministeriön selvitys 2007), voisi 
kunnossapitotarveselvitys olla helpompi tie suunnitelmallisen kun-
nossapidon jalkauttamiseen.

Kunnossapitotarveselvityksen on tarkoitus herättää taloyhtiössä 
avointa keskustelua kunnossapidon suunnitelmallisuudesta. Tämä-
hän vaikuttaa suoraan myös taloyhtiössä perittäviin yhtiövastikkei-
siin. Kun suunnitelmallisuuteen on taloyhtiössä kiinnitetty huomio-
ta, myös yhtiövastikkeet pysyvät tasaisina ja osakkaat tyytyväisinä. 
Kunnossapitotarveselvitystä tarkempi kuntoarvio on kuitenkin hyvä 
teettää ja arviojakson pituudesta huolimatta myös päivittää noin vii-
den vuoden välein.

Mikä kuntoarvio?
Taloyhtiön teettämästä kuntoarviosta on apua kunnossapitotarve-
selvityksen laatimisessa. Kuntoarvio on selvitys, jossa pääasiassa 

aistinvaraisesti, kokemusperäisesti ja ainetta rikkomatta selvitetään 
rakennuksen tai laitteen kunto ja korjaustarpeet. Kuntoarvioinnin 
perusteella laadittavaa kuntoarviota voidaan usein käyttää kunnos-
sapitosuunnitelmaehdotuksen tai korjaussuunnitelman lähtötietona, 
joskus myös suoraan kunnossapitosuunnitelmaehdotuksena. Kun-
toarviointi on varsinaisia kuntotutkimuksia suppeampi toimenpide.
Ohjeet määrittelevät kuinka kuntoarvioijan tulee tarkastella kiin-
teistön energiataloudellista kuntoa, sisäolosuhteita, terveellisyyttä 
ja turvallisuutta. Lisäksi kuntoarviossa ehdotetaan tarvittavia kor-
jaustoimenpiteitä. Kuntoarvio antaa taloyhtiön päättäjille kattavan 
kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta vähintään seuraavan 10 vuoden 
ajanjaksolle. Lähitulevaisuuden remontointitarpeet ovat luonnollises-
ti tarkempia kuin useiden vuoden päähän ulottuvat ennusteet. Kun-
toarvioon yleensä liitettävä pitkä aikavälin kunnossapitosuunnitelma 
eli PTS kertoo myös korjausten suositeltavat ajankohdat (korjaustar-
peen kiireellisyys) sekä päivän hintatasoon laaditun kustannusarvion 
arvioiduilla korjausmenetelmillä. Näin kuntoarvion pohjalta voidaan 
aloittaa remonttiin valmistautuminen eikä esimerkiksi rahoituksen 
hankintaa tarvitse jättää viime hetkeen.

Asiantuntijat yhteistyössä
Kuntoarvio syntyy kolmen asiantuntijan yhteistyönä. Rakennus-, 
lvi- sekä sähköalaan erikoistuneet asiantuntijat käyvät kohteen läpi 
ohjeiden (mm. KH-kortit) mukaan. Joissain tapauksissa myös hissi-
asiantuntija tarkistaa hissien kunnon. Kuntoarvioon ei sisälly tutki-
muksia, vaan se perustuu aistinvaraisiin havaintoihin. Tarpeen vaa-
tiessa tarkastajat voivat tehdä kevyitä mittauksia – aina kuitenkin 
ainetta rikkomatta. Mikäli jokin kohde vaatii muun alan asiantun-
tijan lausunnon, voivat varsinaiset tarkastajat suositella sen tarkas-
tamista erikseen.

Asukkaat tietävät
Ohjeiden mukaan laadittava kuntoarvio räätälöidään kohdekohtai-
sesti, asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden. Taloyhtiössä on hyvä 
toteuttaa asukaskysely ennen tarkastelun aloittamista. Esimerkiksi 
kerrostalossa tehty asukaskysely helpottaa arvion laadintaa huomat-
tavasti. Kun asukkaat kertovat esimerkiksi mahdollisista lämpötila-
ongelmista, yhteistilojen toimivuudesta ja antavat parannusehdo-
tuksia, saadaan aikaiseksi hyvinkin kattava kuntoarvio.

Kuntoarvio 
kertoo taloyhtiösi korjaustarpeet

Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: Keijo Aulu

Tarkasta taloyhtiösi korjaustarve veloituksetta

Omataloyhtiö.fi on tarkoitettu taloyhtiöiden päättäjien avuksi 
niin arjen kuin korjausrakentamisen haasteisiin. Kaikki palve-
lumme ovat täysin veloituksettomia ja mm. Omataloyhtiö.fin 
kuntoarviota on laadittu jo yli 5300 kiinteistöön.

Kuntoarvion taloyhtiöillesi voit laatia osoitteessa 
www.omataloyhtio.fi/kuntoarvio
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”Jollei taloyhtiössä panosteta suunnitelmalliseen kun
nossapitoon, yhtiön pakolliset korjaukset tullaan aina 
tekemään liian myöhään, liian hätäisesti, jopa väärin 
menetelmin ja joka tapauksessa kalliisti. Tämä johtaa 
väistämättä myös osakkeiden arvon alenemiseen.”

Omataloyhtiö.fi tarjoaa taloyhtiöille täysin veloituksettoman 
laskennallisen kuntoarvion. Arvio tulevasta korjaustar-
peesta perustuu eri rakenneosien keskimääräisiin käyttöi-

kiin. Syöttämällä taloyhtiösi perus- sekä rakennetiedot saat käte-
vän yhteenvedon ja työkalun korjaushankkeiden aikataulutukseen.

Näin Omataloyhtiö.fin kuntoarvio toimii
Syötä taloyhtiön perus- sekä rakennetiedot osa-alue kerrallaan. 
Kuntoarvio antaa automaattisesti asennusajaksi syöttämäsi ra-
kennusvuoden, mutta mikäli jokin rakenneosista on peruskorjattu, 
katsotaan sen elinkaaren alkavan alusta. Syötä siis rakennusvuo-
den tilalle tällöin peruskorjausvuosi. Mikäli rakenneosalle on teh-
ty mittava määräaikaishuolto kuten maalaushuolto tai vastaava, 
merkitse se kunnostusvuodelle varattuun sarakkeeseen. Syötet-
tyäsi taloyhtiön rakennetiedot, saat eri rakenneosien oletettuihin 
keskimääräisiin käyttöikiin perustuvan arvion taloyhtiön korja-
ustarpeista. Kun taloyhtiösi kuntoarvio on valmis, on se myös tu-
lostettavissa käteväksi yhteenvedoksi. Omataloyhtiö.fin tarjoama 

kuntoarvio on erinomainen tapa aloittaa ja ylläpitää suunnitelmal-
lista kunnossapitoprosessia taloyhtiössäsi!

Korjaussuunnitelma taloyhtiön hallituksen käyttöön
Laskennallisen arvion jälkeen voidaan arviota täsmentää todellis-
ten päätettyjen hankkeiden mukaiseksi. Kiinteistöt ovat yksilöitä 
ja rakenneosien vanheneminen on hyvin kohdekohtaista. Vahvis-
tamalla korjaustarpeet laskennalliseen arvioon saa taloyhtiö käyt-
töönsä todellisen sekä päivitettävän korjaussuunnitelman. Suun-
nitelmallisuus korjaushankkeiden osalta kannattaa ottaa osaksi 
kiinteistön hallintastrategiaa.

Omataloyhtiö.fi-palvelun avulla voit myös ottaa yhteyttä eri 
ratkaisuntarjoajiin, jotka kertovat lähestyvälle korjaushankkeelle 
kustannusarvion.

Omataloyhtiö.fin laskennallinen kuntoarvio ei korvaa varsinaista 
ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa kuntoarviota, mutta hallituk-
selle tämä kuntoarvio on erinomainen työkalu mm. vuosittaisen 
kunnossapitotarveselvityksen laatimiseen.

Tarkasta taloyhtiösi laskennallinen korjaustarve veloituksetta!

Oikea-aikainen kunnossapito säästää

Kuvalähde: Kiinteistöpalvelut ry
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”Ihan hyvin se toimii…”
Lukkoa käytetään monta kertaa päivässä. 
Vaikka parikymmentä vuotta vanha lukko 
olisi päällisin puolin kunnossa ja toimisi hy-
vin, on se todennäköisesti kuitenkin siinä 
kunnossa, että vaihtaminen on ajankohtais-
ta. Ajan hammas puree lukkoihinkin ja van-
hoista lukoista tulee turvallisuusriski. Mitä 
vanhempi ja huonokuntoisempi lukko on, 
sen helpompaa on myös sen tiirikoiminen ja 
murtaminen. Tai sitten asukas ei itsekään saa 
kotinsa ovea auki. Vaihtaminen kannattaa 
siinäkin mielessä, että vanha lukko  ei vastaa 
tämän päivän lukoille asetettuja vaatimuksia 
ja turvamääräyksiä.

Pienessä porilaisessa rivitaloyhtiössä lu-
kituksesta oli keskusteltu muutaman ker-
ran. 26-vuotiaassa taloyhtiössä asukkaat ovat 
vaihtuneet muutaman kerran ja avaimia on 
kadonnut. Kun yksi asunto sai jälleen kerran 
uudet asukkaat, tuli ajatus lukituksen uusi-
misesta ajankohtaiseksi. Koska lukituksen 
uusiminen oli merkitty pari vuotta sitten 
viisivuotissuunnitelmaan, oli päätös entistä 
helpompi tehdä yhtiökokouksessa.

Vaikka huoneiston käyttölukko on taloyh-
tiön omaisuutta, ei sen vaihtamista ole voinut 
vahtia aukottomasti. Myös porilaisessa rivi-
taloyhtiössä oli huoneistoissa erilaiset luki-
tukset. Yhdellä oli uudempi lukko kuin muilla 
(mistä ei ollut mainintaa edes isännöitsijä-
todistuksessa), toisella murtosuojarauta ja 
kahdella oli terassin ovessa vain salpalukko. 
Näin ollen ei taloyhtiössä ollut myöskään 
yleisavainta. Asukkaan tuleekin tiedostaa ris-
ki, mikä liittyy lukkoon, johon on avain vain 
hänellä itsellään. Itse asennetetuilla lukoilla 
saattaa vaikeuttaa tai hidastaa pelastustyö-
tä, jolloin vahingon vaara kasvaa. Nykyään 
lukoston vaihtaminen edellyttää kirjallista 
muutostyöilmoitusta taloyhtiölle.

Sarjoitus vai kokonaan uusi lukitus?
Lukituksen voi uusia kolmella tavalla. 1. Sar-
joitetaan lukkojen avainpesä uudelle avaimel-
le. 2. Uusitaan avainpesä. 3. Uusitaan koko 
lukko. Monesti pelkkä sarjoituksen uusimi-
nen riittää, jolloin kaikki tarvittavat lukot 
saadaan toimimaan samalla avaimella eivät-
kä entiset avaimet enää sovi lukkoihin. Toi-
sinaan koko lukitusjärjestelmä joudutaan uu-
simaan. Tämä riippuu lukkojen iästä; vuotta 

1980 vanhempien lukkojen avainpesiä ei kan-
nata vaihtaa. Sarjoitukseen verrattuna kus-
tannukset nousevat vaihtoehdoissa 2. ja 3.

Porilaisesa rivitaloyhtiössä päädyttiin sar-
joitukseen ja Porin Lukko Oyn tarjous hyväk-
syttiin yksimielisesti. Jukka Kehusmaa kävi 
vielä tarkistamassa vanhat lukot lukituskaa-
viota varten.

Lukituskaavio on tärkeä asiakirja. Siihen 
on merkkittynä kiinteistön kaikki lukot eli 
minkälainen lukko on asennettu mihinkin 
oveen, avainmäärät sekä avaimien mahdol-
linen leimaus. Lukituskaavion tekee Abloyn 
tehdas kohteen koosta riippuen noin kuukau-
dessa. Lukituksen tilannut taloyhtiö tarkistaa 
kaavion ja tekee tarvittavat korjaukset, jonka 
jälkeen tilaus lähtee eteenpäin. Jälleen, koh-
teen koosta riippuen, avainten ja lukituksen 
valmistuksessa kestää noin kuukausi.

Avainjärjestelmä
Porin Lukko Oy suositteli Abloy® Sentoa 
avainjärjestelmäksi rivitaloyhtiölle. Abloy® 
Senton suunnittelussa on kiinnitetty huo-
miota turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen. 
Muovipäinen avain on symmetrinen, joten 
lukon avaaminen on helppoa. Uuden avai-
men saa Abloy-valtuutettujen lukkoliikkei-
den kautta Abloyn tehtaalta vain tarvittavia 
dokumentteja vastaan. Abloy Sento -järjes-
telmän patentti on voimassa vuoteen 2026 
asti ja mallisuoja vuoteen 2034 asti.

lisiä siitä, että turvallisin paikka turvallisuus-
kansiolle, yleisavaimelle ja huoltoavaimille 
olisi isännöitsijätoimiston hallussa.

Asennus
Asennukseen varataan yleensä tunti/asunto. 
Mikäli ovessa ei ole ongelmia, lukkoliikkeen 
ammattilaiselta työ käy nopeamminkin. Po-
rilaisessa rivitaloyhtiössä valtuutetulta luk-
koasentajalta Janne Mäkelältä asennus sujui 
varsin rivakasti. Avainpesä irti ovesta, van-
ha sarjoitus pois, uusi sarjoitus paikoilleen, 
toimivuuden tarkistus ja voitelu, avainpesä 
takaisin oveen. Lukottomien terassioviin lu-
kon asennus ei juurikaan eronnut pääovien 
asennuksesta. Nyt koko taloyhtiössä on yh-
denmukainen lukitus ja asukkaat pääsivät 
eroon vanhoista avainnipuista.

Teksti ja kuvat: Virve Rintasalo

Taloyhtiön lukitus
Lukot, joista osa toimii ihan kohtuullisesti ja osassa avaimena voi käyttää vaikka 
ruuvimeisseliä? Lukko, joka aukeaa vain, jos avainta kääntelee edestakaisin samal-
la kun ovea työntää ja nostaa tietyssä järjestyksessä (ryskyttää)? Kuluneita avaimia, 
joista osa kadonnut eikä lukumäärästä tai haltijoistakaan oikeastaan ole tietoa? 
Edellä mainitut ominaisuudet eivät kuulu turvalliseen ja toimivaan lukitukseen.

”Lukosto kuuluu taloyhtiön 
kunnossapitovastuuseen. 

Mikäli asukas on vaihtanut 
lukon itsenäisesti, siirtyy 

kunnossapitovastuu  
yleensä asukkaalle.”

Lukkojen huolto
Jotta lukot toimisivat moitteettomasti, 
on niitä huollettava säännöllisesti. Lukon 
omatoiminen huoltaminen on poikkeuk-
sellisen helppoa.
1. Laita tippa lukkojen voiteluun tarkoi-
tettua öljyä:
– teljille eli lukon kielekkeisiin
– avainpesään eli mihin avain työnnetään
– vääntönupin juureen eli siihen, mistä 

ovi avataan sisäpuoleta
2. Tarkista, että lukon vääntönupin ja 
painikkeen kiinnitysruuvit ovat kunnol-
la kiinni.

Kun teet tämän huollon kerran vuo-
dessa, varmistat, että lukkoa on muka-
va käyttää.

Kun porilaisen rivitaloyhtiön edustaja 
kävi hakemassa valmiit avaimet ja sopimassa 
asennusajankohdan Porin Lukko Oyn kans-
sa, sai hän mukaansa myös avaimiin liitty-
vän turvallisuuskansion. Kansio sisältää mm. 
asukkaille kopioitavan käyttöturvallisuustie-
dotteen, lukituskaavion, avainlistan sekä tar-
vittavat dokumentit avainten teettämiseen. 
Luovutetut avaimet kirjattiin avainlistaan al-
lekirjoituksen kera. Asukkaat olivat yksimie-
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1. Avainpesä 
2. Lukkorunko ja rintalevy 
3. Vääntönuppi 
4. Lukon telki
5. Painike
6. Valintanappi
7. Valintanapin lukitus

1
23

45

5
6

7

Porin Lukko Oyn valtuutettu lukkoasentaja Janne Mäkelä
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Taloyhtiön toteuttaessa saneerauksia, 
on ympäristölle aiheutuvat haitat ku-
ten pöly otettava huomioon. Hyvän 

rakennustavan mukaisesti naapurustolle, 
remontoitaviin- tai muihin rakennuksen ti-
loihin ei tulisi kertyä rakennusaikaista pölyä. 
Kun saneerauskohde sijaitsee asutuskeskuk-
sessa tai lähellä julkisia kiinteistöjä, on ura-
koitsijan toteutettava työ P1 luokittelun mu-
kaan, jossa työvaiheiden suorittamiselta sekä 
rakennustarvikkeiden varastoinnilta edelly-
tetään tarkkaa suojausta. Esimerkiksi kyl-
pyhuoneremonteissa purku, hionta, ja kiin-
nikelaastien sekoitustyöt aiheuttavat aina 
pölyhaittoja, joiden minimoiseen käytetään 
tilojen rajausta sekä alipaineistusta. Yhtenä 
ratkaisuna kuiva-aineiden aiheuttamiin pö-
lyongelmiin Kiilto on kehittänyt vähäpölyisiä 
tuotteita. Niiden avulla remonttia voi tehdä 
sisäilmaa säästäen.

Siisti kylpyhuoneremontti
Vuodesta 1992 omalla toiminimellään mo-
nenlaista sisäremonttia tehnyt Markku Har-
tio arvioi tehneensä yli 300 kylpyhuonere-
monttia. Hartio onkin jo pitkään suosinut 
Kiillon vähäpölyisiä tuotteita työkohteissaan. 
– Niitä on huomattavasti mukavampi käyttää 
niin työskentelyn, oman terveyden kuin asi-
akkaiden asunnon siisteyden vuoksi. Vaikka 
huoneiston muut tilat on eristetty muovein, 
hienojakoinen pöly kulkeutuu helposti re-
montoitavasta pesutilasta muualle. Vähäpö-
lyisiä tuotteita käytettäessä sekoitussaavin 
vieressä ei tarvita pölynimuria, vaan tilan 
alipaineistus riittää.

Työn alla olevan 1960-luvulla rakennetun 
kerrostalokodin kylpyhuonetta oli vuosikym-
menten saatossa jonkin verran remontoitu 
muun muassa peittämällä vanhat seinälaa-
tat uusilla. Nyt tila laitettiin uusiksi pohjasta 
pintaan. Markku Hartio käytti töissä vähäpö-

Tuotteiden 

pölyämättömyys 
yksi ykköskriteereistä

Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: Kiilto

lyisiä tuotteita, joita löytyy kattavasti Kiillon 
tuotevalikoimasta. Näin remontti eteni vai-
he vaiheelta:
• Lattiakaivon siirto

Asunnon omistaja halusi remontin yh-
teydessä muuttaa suihkutilan paikkaa, joten 
myös lattiakaivon paikkaa jouduttiin muut-
tamaan, mikä lisäsi remonttityönhaastetta. 
Lattiakaivon asennuksessa käytettiin Kiilto 
60 Pikalattiatasoitetta.
• Lattian tasoitus

Lattiaan Hartio valitsi Kiilto Lattialäm-
mitystasoite DF:n, joka sopii pesuhuoneessa 
olevan sähköisen lattialämmityksen päälle.
• Vedeneristys

Tasoituksen jälkeen seinät ja lattia hiot-
tiin kevyesti ja pölyt imuroitiin. Pinnat pri-
meroitiin Kiilto Keraprimer -tartuntapoh-
justeella ja nurkkiin laitettiin Kiilto Nurkka-
vahvikenauhaa. Seuraavaksi pinnat eristet-
tiin mikrokuituvahvistetulla Kiilto Kerafiber 
Vedeneristeellä ja lattiaan laitettiin erittäin 
laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi 
Kiilto Vahvikekangas.
• Laatoitus
Uusien laattojen myötä upea kylpyhuone al-
kaa vihdoin hahmottua. Seinälaattojen kiin-
nitykseen Hartio valitsi riittoisan ja valu-
mattoman Kiilto Superfix DF Vaalean sanee-
rauslaastin. Seinien saumaukseen hän käytti 
Kiilto Saumalaastia ja lattiaan uutta nopeaa 
Kiilto Lattiasaumalaastia. Nurkissa tiiviyden 
varmistaa Kiilto Saniteettisilikoni ja läpivien-
neissä KiiltoFix Masa Liima- ja tiivistemassa.

Rakennusaikainen pölynhallinta vaikuttaa ilmanlaatuun – 
niin rakennettaessa kuin tiloja käytettäessäkin. Kylpyhuo-
neremontti on perinteisesti ollut pölyistä puuhaa, mikä on 
osaltaan vaikuttanut sekä tilojen pölyrasitukseen ja puh-
tauteen että työn sujumiseen. Pölyttömyyteen on kiinni-
tettävä erityistä huomioita P1 luokitelluissa kohteissa.

Lisätietoa kylpyhuoneremontin 
rakenneratkaisuista ja tuotteista:

www.omataloyhtio.fi
Kiilto tuoteneuvonta: 0207 710 200 
kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com
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Isännöintiliiton julkaiseman Putkiremonttibarometri 2015:n 
mukaan viime vuonna saneeratun rakennuksen keski-ikä oli 50 
vuotta. Tällä hetkellä saneerataan 1960–1980-luvuilla rakennet-

tujen talojen putkistoja. Elementtirakentaminen alkoi laajamittai-
sesti Suomessa 1960-luvun puolessa välissä. Elementtirakenteisten 
talojen saneerausbuumi on vasta tulossa ja saneerausmäärät tule-
vat vähintään kaksinkertaistumaan. Korjausrakentamiseen uppoaa 
miljoonia euroja ja tuhansia työtunteja. Käsillä oleva korjausvelka 
yhdistettynä tuleviin korjauksiin vaatii tehokkaampia menetelmiä 

Talotekniikan esivalmistus tehostaa 

korjausrakentamista

Korjausrakentaminen elää tällä hetkellä murroskauttaan. 
Korjausrakentamiseen tarvitaan kiivaasti aiempaa tehok-
kaampia ratkaisuja ja kokonaan uudenlaista ajattelua. 
Uponor on vahvasti kehittämässä LVI-alaa ja -tekniikkaa 
sekä tuomassa uusia tuotanto- ja rakentamistapoja alalle. 
Uusien menetelmien hyödyt ovat kiistattomat.

Teksti: Petra Ruonakoski   Kuvat: Uponor

ja parempia työtapoja. Uponor on kehittänyt määrätietoisesti uu-
denlaista rakentamisen tapaa tuoden markkinoille monia teollisesti 
esivalmistettuja talo- ja rakennusteknisiä ratkaisuja.

Tehtaalta työmaalle asennusvalmiina
Uponorin R2i-menetelmät (Ready to install) ovat tulosta pitkäjän-
teisestä työstä ja tuotekehityksestä. Kytkentävalmiit moduulit ja 
teollisesti esivalmistetut elementit ovat laadukkaita ja soveltuvat 
monenlaisiin kerros , rivi- ja omakotitalokohteisiin sekä muihin kiin-

Uponorin tekniset ratkaisut helpottavat ja nopeuttavat 
työmaalla tehtävää työtä.
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teistöihin. Edistykselliset talo-
tekniikkaratkaisut nopeuttavat 
työmaavaiheen asennuksia. Upo-
nor Cefo -linjasaneerausjärjes-
telmä, Uponor-tekniikkaseinä, 
Uponor-jakokeskus sekä uusin 
tulokas Uponor-tekniikkahormi 
tuovat sekä uudis- että korjausra-
kentamiseen uudenlaista luotet-
tavuutta ja tehokkuutta.

Tekniikkahormin kiistattomat edut
Tekniikkahormi on teollisesti esivalmistettu, modulaarinen hormi-
rakenne LVI-järjestelmien reitittämiseen. Uponor tekniikkahormi 
soveltuu sekä uudiskohteisiin, että kohteisiin, joissa uusitaan vanha 
ikääntynyt talotekniikka olemassa olevan hormiston paikalle.

Loppukäyttäjä, talon asukas, näkee ja kokee ratkaisun korkeam-
pana laatuna, ajan- sekä kustannusten säästönä sekä turvallisuute-
na. Myös tilaa säästyy, kun hormisto rakennetaan vanhan paikalle. 
Tekniikkahormin suuri etu on sen avattavuus. Käyttövesiputkisto 
on helposti huollettavissa avattavan rakenteen ansiosta. Huolto- ja 
korjaustoimenpiteet voidaan tehdä seinäpintoja tai korjattuja ra-
kenteita rikkomatta. Käyttövesiputket ovat elementeissä eristetyis-
sä koteloissa ja vikatilanteissa vuotovesi ohjautuu kotelosta suoraan 
lattiakaivoon.

– Uponorin tekniikkahormi asennetaan vanhan hormin paikalle. 
Se vie vähemmän tilaa kuin paikalla rakennettu hormi, mikä tarkoit-
taa myös enemmän tilaa asukkaalle, painottaa hankekehityspäällikkö 
Toni Wahlfors Uponorilta.

Teollisen esivalmistuksen laatu on vakioitua ja korkeatasoista. Li-
säksi menetelmä tuo mukanaan tilankäytön tehokkuuden ja parem-
man asennettavuuden. Urakoitsijalle tekniikkahormin tuoma hyöty 
rakentuu kokonaisuudesta, tasalaatuisuudesta sekä ajan että kustan-
nusten säästöistä. Työmaan läpimenoaika tehostuu, kun työmaalla 
tehtävän työn osuus voidaan minimoida. Myös logistisesti teollinen 
esivalmistus on järkevää.

Pilottikohteissa merkittäviä säästöjä
Rakentaminen on osittain siirtynyt työmaalta tehdasolosuhteisiin.

– Aikoinaan keittiöt ja sähkökeskukset tehtiin paikan päällä. Tällä 
hetkellä molemmat näistä rakennustuotteista esivalmistetaan teh-
taassa ennen työmaa-asennusta. Nyt Uponorilta tuleva LVI-tekniik-
ka asennetaan lähes valmiina moduuleina paikoilleen, oli kyse sitten 
käyttövesiputkistoista, tekniikkajärjestelmistä tai jakotukeista. Tar-
kan suunnittelun ja valmistuksen ansiosta ainoastaan putkien kyt-
keminen jää työmaalle, Uponorin Wahlfors kuvailee.

Lisätiedot

www.uponor.fi, yhteydet: projektipalvelu@uponor.com

”Edistykselliset talo
tekniikkaratkaisut 
nopeuttavat työ

maavaiheen asen
nuksia.”

Tekniikkaseinän asennus 
pilottikohteessa.

Uponorin tekniikkahormia on 
jo toimitettu uudiskohteisiin ja 
kokemukset ovat olleet erittäin 
onnistuneita.

– Tekniikkahormin osalta uu-
diskohteessa puhutaan jopa vii-
kon ajansäästöstä ja se tuo luon-
nollisesti myös kustannussäästö-
jä. Flowall-allianssin pilottikoh-
teessa yhteistyökumppanimme 
Consti toteutti Työtehoseuran 
kanssa tutkimuksen Uponor-tek-

niikkaseinän asennuksesta. Siinäkin tulokset olivat erittäin positiivi-
sia. Ajallinen säästö oli jopa 10%:n luokkaa ja luku varmasti kasvaa, 
kun menetelmää kehitetään eteenpäin, Wahlfors korostaa.

Kilpajuoksua ajan ja rahan kanssa
Pellervon Taloustutkimus PTT:n tekemän tutkimuksen mukaan 
vuosina 2016–2025 vuotuinen tekninen korjaustarve koko Suomen 
asuntokannassa on keskimäärin 3,5 miljardia euroa. Tilanne ei mer-
kittävästi muutu vuosina 2026–2035. Korjaustarpeen suurin kasvu 
seuraavan 10 vuoden aikana tulee pääosin kaupunkien kerrostalojen 
korjaustarpeen lisääntymisestä.

Tekemättä jääneiden korjausten arvoksi on arvioitu noin 15 mil-
jardia euroa 25 vuoden ajalta. Tämä summa pitää sisällään ainoastaan 
kaikkein välttämättömimmät korjaukset. Putkiremonttibarometri 
2015 kertoo samaa tarinaa. Edelleen ylivoimaisesti suurin syy käyn-
nistää putkiremontti on putkistossa ilmenneet vuodot.

– Tähän tarvitaan nopeasti ajattelutavan muutosta. Ennakoimalla 
korjauskustannukset pysyvät järkevissä rajoissa, sillä vuotojen kor-
jaaminen on kallista, Wahlfors toteaa.

Uponor-palvelua A:sta Ö:hön
Uponorin suunnittelijatiimi tuo rakennusprojektin kaikkiin vaihei-
siin osaavan ja asiantuntevan suunnittelun. Elinkaaritehokkaat talo-
tekniikkaratkaisut on mahdollista saada avaimet käteen  periaatteella 
suunniteltuna ja asennettuna. Esimerkiksi linjasaneerauksen hanke-
suunnittelussa esitettävät elementtisijoittelut tai layout-mallinnuk-
set auttavat hahmottamaan tulevia rakenteita ja tiloja. Suunnittelu-
palveluilla varmistetaan, että tilaajan toiveet ja tavoitteet näkyvät 
lopputuloksessa.
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Pilottikohteeseen asennettu keittiö 
on avara ja toimiva.

Wc- ja suihkutila lähes valmiina; 
avattava rakenne näkyy wc-istui-
men oikealla puolella.

Ready to install (R2i) -ratkaisuja ovat mm.
• Uponor-jakokeskus: kytkentävalmiiksi koottu lattialäm-

mitys- ja viilennysjärjestelmän jakotukkikaappi.
• Käyttövesijakotukki – valmis Pex-jakotukki ja vesimit-

tarivaraus ja sulut, jotka koottu yhteen, kattoon kiini-
tettävään runkoon.

• Uponor Cefo: kytkentävalmiit elementit ja moduulit 
taloyhtiöiden korjausrakentamiseen.

• Uponor-tekniikkaseinä: keittiön ja kylpyhuoneen yh-
distävä räätälöity moduuliseinä.

• Uponor-tekniikkahormi: kytkentävalmis, modulaarinen 
hormirakenne LVI-järjestelmien reitittämiseen.

Vesiputket ovat avattavan mekanis-
min takana vesieristetyssä kotelossa.
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Toimivia ja nopeita laajakaistayhteyksiä arvostetaan. Yhä useampi 
tekee etätöitä, siirtää suuria tiedostoja tai katsoo liikkuvaa kuvaa 
internetistä.  Hyvin toimivat yhteydet lisäävät 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 mah-
dollistaa taloyhtiölle nopeita ja luotettavia laajakaista- ja TV-palveluita.

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

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

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

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

vuokraa.
• Keskitetty kokonaisratkaisu on taloyhtiölle ja isännöitsijälle hel-

pompi.
• Taloyhtiölaajakaista nostaa kiinteistön arvoa niin vuokra- kuin 

omistuskohteissa.

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

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

Teksti: Minna Saha  kuvat: 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 ja palveluista.

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

Lisätietoja: 

www.elisa.fi/kiinteistoille
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Tilapäinen Olosuhdehallinta:  
lämmitys, kostutus, viilennys, kuivaus ja pölynhallinta
Lämmityspalveluita toteutetaan mm. rakennusaikana, tapahtumissa 
ja ulkoilmatilaisuuksissa.

Viking mitoittaa laitteiston kapasiteetin ja käytön tarpeen mu-
kaan. Viking käyttää sähkö- ja öljypoltintekniikkaa, mahdollisimman 
ekologisesti, säästävästi ja huomaamattomasti.

Tilapäisillä kostutuksilla Viking luo otollisimmat olosuhteet esim. 
kasvihuoneisiin tai kirjapainoihin.

Viilennys, esim. tuotantotiloihin, telttatapahtumiin tai kokoon-
tumistiloihin. Kustannustehokas vaihtoehto hetkit-
täisillä helteillä.

Kuivaus tehdään aina kohteen mukaan ja oikein 
mitoitetulla laitteistolla. Hyvällä suunnittelulla sääs-
tetään energiaa ja kustannuksia.

Viking tekee myös rakennus- tai saneerausaikais-
tapölynhallintaa. Lisäksi Viking estää rakennuspölyn 
leviämistä ja luo optimaaliset työolosuhteet.

Vesivahinkopalvelut:  
kosteusmittaukset, -kartoitukset ja kuivaukset
Vesivahingon sattuessa Viking aloittaa selvittämällä vahingon laa-
juuden kosteuskartoituksella.  Oikeaoppisilla mittausmenetelmillä 
sekä laitteistolla, saadaan selville kosteuden määrän ja kuinka sy-
välle vesi on imeytynyt rakenteisiin. Kosteusmittaukset suoritetaan 
vankalla ammattitaidolla ja tulosraportti toimitetaan asiakkaalle 
aina kirjallisena.

Vesivahinko saattaa aiheuttaa rakenteiden heikentymisen, ho-
meen kasvua tai korroosiota. Jatkotoimenpiteet määräytyvät siis 
aina kosteuskartoituksen mukaan. On tärkeää, että 
vesivahinko kuivataan oikeaoppisesti. Oikein mitoi-
tettu laitteisto ja lämpötila varmistavat nopean ja 
tasaisen kuivumisen, josta syntyy sekä energia- että 
kustannussäästöjä.

Viking tarjoaa edellä mainittuja palveluita pää-
sääntöisesti Uudellamaalla mm. uudisrakennus- ja 
saneerauskohteille, kotitalouksille sekä taloyhtiöille.

Monipuolista ammattitaitoa 
aina vesivahingon kartoituksesta  
tilojen tilapäiseen viilennykseen

Teksti: Heidi Helenius   Kuvat: Viking Kuivaustekniikka Oy

Lisätietoa olosuhdehallinnasta

www.vikingkuivaus.fi

Viking Kuivaustekniikka Oy
Viking Kuivaustekniikka on rakennekuivauksiin sekä ilmatila- 
ja olosuhdehallintaan erikoistunut yritys. Yrityksen moottori-
na toimivat veljekset Roland, Johan ja Håkan Helenius jo yli 25 
vuoden kokemuksella ja vahvalla asiantuntemuksella. Viikingit 
tulevat osaavasti avuksenne kun tarvitsette kuivaustekniikkaa. 
Apua saat myös muissa ilmatilan hallintaan liittyvissä asioissa: 
lämmittäminen, kostutus, viilennys ja mittaus.
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Paino- 
voimainen 

ilman- 
vaihto- 
ratkaisu

Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä 
rakennuksen kunnolle että ihmisten 
hyvinvoinnille. Raitis ilma sekä kotona 
että työpaikalla kuuluu nykyaikaan. 

suurempi imuri, minkä tehosta jokainen hor-
mi hyötyy. Kammio suojaa myös koko hormi-
ryhmää sateelta ja roskilta.

Kokoojakammion mitoitus vaatii ammat-
titaitoa, sillä väärin mitoitetusta kammiosta 
on vain haittaa. Eskon Oy mitoittaa kokoo-
jakammion erikseen jokaiseen kohteeseen 
oman menetelmänsä mukaisesti. Kammion 
mitoituksessa otetaan huomioon korvausil-
man saanti ja hormien kunto.

Mekaaniset Rotorvent-savuimurit  
ratkaisevat vastavirtausongelmat
Savuhormeissa poistuvan ilman lämpötila on 
korkea, jolloin se tarvitsee korkeampia läm-
pötiloja kestävän savukaasuimurin. Hapon-
kestävästä teräksestä valmistettu mekaani-
nen Rotorvent-savukaasuimuri sopii kaikille 
polttoaineille ja toimintavarmuus on testattu 
-20…200 ºC lämpötilassa. Tuulella toimivan 
imurin lavat ovat muotoiltu niin, että vesi ei 
pääse valumaan hormiin.

Rotorvent Lite -malli sopii suoraan kaik-
kiin 80–250 mm hormeihin ja piippuihin. 
Rotorvent Mini sopii 80–180 mm piippuihin. 
Kumpikin malli voidaan asentaa kiinteästi ja 
Lite-malli myös lisävarusteena saatavan avaus-
kauluksen kanssa. Avauskaulus helpottaa nuo-
hoojan työtä, sillä sen avulla koko imuria ei 
tarvitse irrottaa hormista nuohouksen ajaksi.

Exodraft-savukaasuimurit
Eskon Oy tuo maahan myös tanskalaisia, säh-
köisiä Exodraft-savukaasuimureita. Exodraft 
on 50 vuoden kokemuksella maailman van-
hin ja johtava sähköisten savukaasuimurei-
den valmistaja. Sähkötoiminen savukaasui-
muri on varmatoiminen valinta, sillä se toimii 
millä tahansa kelillä. Exodraft-imurin käyt-
töikä on n. 25 vuotta.

Exodraft-imurista on hyötyä muulloin-
kin kuin tulisijaa käytettäessä. Se parantaa 
myös ilmanvaihtoa ja poistaa asuintilasta 
pienhiukkasia raikastaen samalla sisäilmaa. 
Imuri myös kuivattaa hormin rakenteita li-
säten samalla sen käyttöikää.

Exodraft-imurivalikoimassa on useita 
imurikokoja, erityisen korkeita lämpötiloja 
kestäviä malleja sekä laaja valikoima lisäva-
rusteita, kuten säätimiä. Eskon Oy selvittää 
asiakkaan kanssa, mikä imurimalleista sopii 
kohteeseen parhaiten.

Teksti: Jenni Ekkala   Kuvat: Eskon Oy

Hormi-imurin toimivuuden testaus
Eskon Oy testasi hormi-imurin vaikutusta Helsingin Etelä-Haagassa 8.1.2014. Koh-
teessa oli kokoojakammio, jossa oli 8 hormia ja 300 mm hormi-imuri. Kammiot val-
mistetaan aina kohteen vaatimalla tavalla.
Olosuhteet: puuskittainen tuuli, vesisade, matalapaine, mittausten väli noin 0,5 h

Testitulos
Ennen: virtaus jopa väärään suuntaan, maksimi poisto 1 l/s
Jälkeen: tasainen virtaus 10-11 l/s

Tehostusta painovoimaiseen  
ilmanvaihtoon
Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä tar-
vitsee toimiakseen sekä tuloilmaa että pois-
tohormin, mikä vetää käytetyn ilman ulos. 
Hormin oma veto ei aina riitä, jolloin me-
kaaninen, tuulella toimiva hormi-imuri on 
tehokas ratkaisu ongelmaan.

Eskon Oy:n maahantuomia Spiroflex 
-merkkisiä hormi-imureita on saatavilla 
sekä ruostumattomina että alumiinigalva-
noituina. Kokovaihtoehtoja on useita välillä 
100–300 mm ja Eskon Oy:n pajassa on mah-
dollista tehdä sovite, millä imurin saa kiinni-
tettyä mihin tahansa hormiin.

Hormi-imuri pyörii pienelläkin tuulenvi-
reellä ja sen ainoat liikkuvat osat ovat turbii-
nin siivet ja akseli. Kuulalaakeroidun imurin 
käyttöikä on pitkä ja tarvittaessa laakerit on 
helppo vaihtaa. Imuri on muotoiltu niin, että 
sadevesi ja roskat eivät pääse hormin sisälle. 
Näin ollen myös hormin käyttöikä pitenee.

Kokoojakammio suurempiin kohteisiin
Katolla voi olla useita vierekkäisiä hormeja, 
jotka tarvitsevat lisää tehostusta. Eskon Oy:n 
kehittämä kokoojakammio kokoaa hormi-
ryhmän yhteen. Kammion päälle asennetaan 
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Itkosella on vahvoja ja perusteltuja näke-
myksiä, joiden taustalta on kuultavissa 
pitkä kokemus isännöintialalta. Eivätkä 

ajatukset rajoitu pelkästään oman alan asioi-
hin, vaan hän on siinä sivussa ratkaissut esi-
merkiksi taloyhtiön sähköautojen latauspaik-
kojen kustannusten jaon niin, että jokainen 
osakas maksaa vain omasta latauksestaan. 
Nyt puhutaan kuitenkin ilmanvaihdosta.

– Mehän olemme siitä poikkeuksellinen 
isännöitsijätoimisto, että meillä 90 % huo-
neistojen ilmanvaihdosta kunnossa, sillä 
olemme panostaneet asiaan jo 90-luvulta 
asti. Nenä on paras mittari näissäkin asiois-
sa. Jo 25 vuotta sitten asensimme ensimmäi-
set VELCO-korvausilmaventtiilit suureen, 
156 asunnon rivitaloyhtiöön, ja ne toimivat 
edelleen. Harva tuote tähän pystyy. Miksi siis 
vaihtaa – muuta kuin suodatin kerran vuo-
dessa, toteaa toimitusjohtaja Itkonen. 

Yksinkertainen on kaunista 
ilmanvaihdossakin – lisäksi tehokasta ja edullista

Isännöitsijätoimisto Itkonen Oy:llä on hoidettavanaan 60 taloyhtiötä aina satavuotiaista 
viisi vuotta vanhoihin rakennuksiin. Mukana on niin kerros-, rivi- kuin paritalojakin, joten 
toimitusjohtaja Vesa Itkonen, jos kuka tietää, miten ilmanvaihto-ongelmat ratkaistaan 
taloudellisesti ja järkevästi. ”Uusissa taloissa investoidaan aivan liian hienoon tekniik-
kaan, jota sitten käytetään väärin. Usein niissä satavuotiaissa taloissa olikin alun perin 
toimivampi ilmanvaihto kuin uusissa koneellisen ilmastoinnin rakennuksissa.”

Erinomainen hinta-/hyötysuhde
Itkonen ei ole tähän päivään mennessä kuul-
lut minkäänlaista vastalausetta ilmanvaih-
toremontin hinnasta yhdessäkään yhtiöko-
kouksessa. 

– Se kertoo aika paljon asiasta. Ihmiset 
kokevat sisäilman laadun niin merkittäväksi 
asiaksi, että siihen halutaan satsata. Ja sitä 
paitsi, VELCO on niin edullinen, ettei asiasta 
edes kannata kiistellä. Halvimmillaan ollaan 
päästy 100–150 euroon/kpl riippuen määräs-
tä. Jos porataan uusi aukko betoniseinään, 
hinta nousee 350–450 euroon alvien kanssa. 

– Jos talossa on esimerkiksi täysin koneel-
linen ilmastointi ja siinä kaksi huoltokertaa 
vuodessa, niin se maksaa n. 150–200 euroa 
vuodessa + sähkökulut. Jos taas on yhteis-
kanavapoisto, VELCO + VELCO-huolto, se 
maksaa 20–30 euroa/huoneisto vuodessa. 
Eli ei tule 30–50 senttiä lisää vastiketta liian 
monimutkaisista järjestelmistä ja sähkölas-
kussa ei tapahdu mitään!

– Kun on vielä kyseessä asukkaiden ter-
veyteen ja asumisviihtyvyyteen liittyvä asia, 
niin sehän ei ole iso raha.

Hyväksi havaittu
– VELCOssa on oikeastaan kaksi ylivoimaista 
ominaisuutta verrattuna muihin vastaaviin. En-
sinnäkin sen termostaatti hoitaa kaiken säätä-
misen ja veivaamisen itse. Kesällä se pitää kor-
vausilmaventtiilin auki ja talvipakkasella käy-
tännössä kiinni, vain vähän raollaan. Riippuu 
ihan ulkolämpötilasta. Toiseksi VELCOn suoda-
tin on aivan omaa luokkaansa ja imee itseensä 
lähes kaiken katupölystä pienhiukkasiin. Hy-
vää palvelua on myös kerran vuodessa toteu-
tettu suodattimien vaihto, sanoo Vesa Itkonen

– Meidän käyttökokemustemme perus-
teella VELCO on toimiva ja edullinen ratkaisu 
taloon kuin taloon. Sillä näyttää nyt olevan 
10 vuoden takuukin, mutta omien kokemus-
ten perusteella se voisi olla jopa 25 vuotta.

Teksti: Maija Herpiö   Kuva: Teemu Parkkinen

– Nyt meidän kohteissamme on jo yli 3 
000 VELCO-korvausilmaventtiiliä ja lisää 
aiotaan asentaa vielä 500–800 kappaletta.

Liian hienoa liian kalliilla
– Suomen ensimmäiset koneellisen poistoil-
manvaihdon talot olivat jonkinlaisia kokei-
lukappaleita 1950-luvulla. Poistoilma huo-
mioitiin, mutta kukaan ei muistanut kor-
vausilmaa. Vanhojen talojen luukkuventtiilit 
tukittiin. Siltä ajalta perintönä meidän raken-
nuskannassamme on ollut ongelmia niin täy-
sin koneellisen kuin painovoimaisen ilman-
vaihdon taloissa. Korvausilma on tullut ikku-
nanraoista tai ovesta vetona. Noin 15 vuot-

ta sitten päätin pistää 
asian kerta kaikkiaan 
järjestykseen meidän 
taloyhtiöissämme. Ja 
ratkaisuhan oli jo ko-
keiltu ja hyväksi ha-
vaittu – eikä edes kal-
lis, muistelee Itkonen.

VELCO + VELCO-huolto = ongelman ratkaisu
Monissa Itkosen isännöimissä yhtiöissä 
suoritettiin tarvittaessa kokonaisvaltainen 
ilmanvaihtoremontti 2000-luvun taittees-
sa. Makuu- ja olohuoneisiin porattiin tarvit-
taessa reiät ulkoseinään ja asennettiin niihin 
VELCO-korvausilmaventtiilit. Vanhojen talo-
jen umpeen muuratut venttiiliaukot avattiin, 
piikattiin ja puhdistettiin. Aukkoon asennet-
tiin uusi venttiili. 

– Olemme tehneet monessa kohteessa 
VELCOn maahantuojan Terveysilman kans-
sa sopimuksen, että he käyvät vaihtamassa 
suodattimet kerran vuodessa. Voimme olla 
huoletta siitäkin asiasta. Tosin haluamme 
aina asennuksen yhteydessä kolme vaihto-
suodatinta, jotta ne asukkaat, jotka haluavat 
vaihdon useammin kuin kerran vuodessa, 
voivat tehdä sen itse.

– Meluisissa kohteissa, kuten katujen var-
silla sijaitsevissa asunnoissa, olemme asen-
nuttaneet venttiileihin myös äänenvaimen-
timet, jotka vaimentavat katumelun.

Lisätietoja

www.terveysilma.fi
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QR-koodien lukeminen
1. Käynnistä asentamasi QR-koodin lukija
2. Vie kamera haluamasi QR-koodin päälle
3. Laitteen luettua koodin voit tutustua tarkemmin alla oleviin ai-

heisiin.

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

Toimituksen tärpit – näistä puhutaan nyt

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

Tarvitsetko sähkömiestä?
Löydä sähkömies -palvelusta löydät paikalliset sähköalan ammatti-
laiset niin isoihin saneerauksiin kuin pienempiin remontteihinkin:
www.loydasahkomies.fi/fi/loyda-sahkomies

Laske paljonko säästät
Laske paljonko säästät lisäeristämällä ISOVERin turvallisilla ratkai-
suilla. Laskeminen käy helposti ilmoittamalla tiedot rakennuksen 
tämänhetkisestä eristetilanteesta ja kokeilemalla siihen erilaisia 
eristysvaihtoehtoja. 
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/13166/laske_paljonko_saastat.htm

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

Tarvitsetko tietoa pihan rakentamisesta, puutarhanhoidosta 
tai kasveista?
Tutustu uudistuneeseen Puutarha.net -palveluun ja sen runsaa-
seen tietosisältöön – ja anna asiantuntijoiden auttaa kasveihin ja 
puutarhaan liittyvissä kysymyksissä! 
www.puutarha.net/vastauspalvelu/
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Teksti: Tapio Näslund   Kuvat: VaBe Oy ja Rakentaja.fi

VaBe Oy:n kasvu jatkunut koko 2000-luvun
VaBe Oy on perustettu vuonna 1993 tiloihin, joissa on tehty eri-
tyyppisiä betonielementtejä aina 1960- luvulta saakka. 2000-luvul-
la VaBe:n tuotantokapasiteetti ja työntekijämäärä kolminkertaistet-
tiin tuotantotilojen laajennuksen seurauksena. Keväällä 2015 VaBe 
Oy laajensi lisää. Uudet tilat, noin 2000 neliömetrin teollisuuskiin-
teistöjen hankinta ja muutostyöt valmistuivat syksyllä 2015. Uusis-
sa tiloissa valmistetaan erityyppisiä julkisivuratkaisuja vastaamaan 
tulevaisuuden arkkitehtonisia vaatimuksia, kuten graafisia pintoja 
sisältäviä betonielementtejä.

Vankkaa betonielementtiosaamista
VaBe Oy tarjoaa asiakkailleen betonielementtejä, niiden asennusta 
sekä suunnittelua.  Päätuotteita ovat erityyppiset ”kylmä” ja eriste-
tyt sisäkuorielementit, rappauselementit, VaBe-rankaelementit sekä 
väliseinäelementit. VaBe Oy valmistaa myös laattaelementtejä, sok-
kelielementtejä, vss-elementtejä sekä muita erilaisia ”harmaasta” be-
tonista valmistettavia betonituotteita. Tarjolla on myös erityyppisiä 
väribetonielementtejä, tiili-/laattapintaisia elementtejä sekä hiottu-
ja ja graafisia pintoja. Myös runko-elementit kuuluvat tarjottavien 
tuotteiden joukkoon. VaBen kautta on saatavissa jokseenkin kaikki 
tarvittavat betoni-elementit sekä betonituotteet.

Laadukkaita pientaloja betonielementeistä
VaBe Oyn sisaryhtiö VaBe Talot Oy valmistaa laadukkaita ja ener-
giatehokkaita pientaloja. Emoyhtiön betonielementtiosaaminen on 
hyödynnetty myös pientalorakentamiseen. Pientalorakentajalle on 
tarjolla valmiiksi tehtaalla tehtynä ja eristettynä sokkelit, ontelolaa-
tat ala- ja välipohjaan, ulkoseinäelementit, väliseinät ja katon. VaBe 
Talot Oy myös asentaa toimittamansa tuotteet.

VaBe -rankajärjestelmä
VABE-laipparangat ovat kiinni ulkoseinän sisäkuorielementissä kiin-
niketangoilla lämmöneristekerroksen läpi. Kiinniketangot ovat toi-
sesta päästään valussa, ja toisesta päästään ne on kiinnitetty laippa-
rankaan mekaanisesti. Vaadittu lämmöneriste ja tuulensuoja asenne-
taan tehtaalla. Menetelmä mahdollistaa nopean talvirakentamisen. 
Ikkunoiden asennusta varten elementissä on valmiit kiinnikkeet.

Omat ratkaisunsa on kehitetty eri lämmöneristeille ja julkisivu-
materiaaleille. Muurattavat seinät varustetaan lämmöneristeellä ja 
muuraussiteillä. Levytettävät tai muuten verhoiltavat sisäkuoret voi-
daan myös eristää ja varustaa rankajärjestelmällä, joka toimii kiinni-
tysalustana mm. kivilevyille ja teräsohutlevylle. VaBe-rankajärjestel-

VaBe Oy
VaBe Oy on 2000-luvulla lähes nollasta kasvanut perheyritys, 
jossa vetovastuu on vuonna 2009 siirtynyt nuoremman suku-
polven veljeksille Markus ja Miikka Lehtiselle. Yritys on alallaan 
Suomen suurin, jossa ei ole käyty YT-neuvotteluja viimeiseen 
seitsemään vuoteen. VaBe Oy työllistää suoraan yli 100 henkilöä.

Vahvaa 

betonielementtiosaamista 
  Valkeakoskelta

VaBe Oy tarjoaa asiakkailleen betonielementtejä, 
niiden asennusta sekä suunnittelua. Päätuotteita 
ovat erilaiset julkisivuelementit, eristetyt ja eris-
tämättömät sisäkuori-elementit, väliseinäelemen-
tit sekä parvekelinjastot. Päämarkkina-alueet ovat 
Pirkanmaa ja Uusimaa, mutta toimituksia on tehty 
lähes koko Suomen alueelle.

mä on erityisen kätevä pientalorakentamisessa, mutta soveltuu myös 
muunlaisiin kohteisiin, esimerkiksi kerrostalojen puuverhoiluun alu-
eilla, joilla kaavaa edellyttää puista julkisivua.
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Uutta ilmettä Jyrkkälään
KOy Jyrkkälänpolun toimitusjohtaja Marjat-
ta Roth kertoo, että uusi ja hieman erilainen 
tuote sopii ajatuksellisesti VXY-taloon, onhan 
rakennus alueen näyttävimpiä maamerkkejä. 
Uudet kaiteet antavat hienoa uutta ilmettä, 
kertoo Roth. Kohteessa on panostettu julki-
sivuihin ja erilaisiin parvekkeisiin.

Rakennusten persoonallista ilmettä ko-
rostetaan uusilla parvekekaiteilla ja uudella 
raikkaalla ilmeellä. Nyt Jyrkkälä uudistuu 
täysin, kertoo Roth.

Tyytyväisiä asukkaita
Projektissa kaikki kaideasennukset ovat men-
neet todella hyvin, kaikki ovat olleet tyytyväi-
siä. Edellisen saneerauksen aikaan 2000-lu-
vun alussa päätettiin, että kaikki parvekkeet 
lasitetaan. Tästä tulikin vain positiivisia ko-
kemuksia, sillä lasitus lisää huomattavas-
ti parvekkeen käytettävyyttä, kertoo Roth 
tyytyväisenä. Lisäksi parvekelasitus parvek-
keet paremmassa kunnossa, mikä on mainio 
uutinen kiinteistönomistajan kannalta. Ny-
kyään asukkaat eivät voi kuvitellakaan, että 
parvekkeella ei olisi laseja. Lasitus tuntuu-
kin lähes välttämättömältä, hehkuttaa Roth. 
Kun on tullut uuden julkisivuremontin aika, 
on huomattu että saneeraustarve ei ole niin 
suuri kuin olisi avoparvekkeilla. Lasitus sääs-
tää kustannuksia ja lisää asumismukavuutta, 
päättää Roth.

Uusinta uutta parvekkeelle
Lumonin tuotepäällikkö Timo Ylikärppä ker-
too, että urakoitsijan toivottiin olevan inno-
vatiivinen. Tämä sattuikin Lumonille erittäin 
hyvään saumaan, sillä Lumonilla oli juuri tuo-

Mitä Lumon tarjoaa?
Lumonin kaikki kaiteen kiinnikkeet ovat vii-
meisteltyjä. Kiinnitysruuveja ei jää asennuk-
sen jäljiltä näkyviin. Laatan päälle kiinnitet-
ty alapaarre muodostaa tiiviin rakenteen. 
Seinän ja verhouksen välinen rako peittyy 
seinäpaarteella. Kaide kasataan osista par-
vekkeella ja tällöin nosturia ei välttämättä 
tarvita ollenkaan. Verhousmateriaaliksi voi-
daan valita lasi tai rakennuslevy. Värikkäil-
lä laseilla ja erilaisilla kuvioinneilla saadaan 
persoonallista ilmettä julkisivuun.

Mitä uusi parvekekaide tarkoittaa  
työmailla?
Tavarat voidaan nostaa valmiiksi parvekkeille 
ja samalla välivarastointitarve vähenee huo-
mattavasti. Asennus on samanlainen pro-
sessi kuin parvekelasiasennuksissa. Asen-
nus tapahtuu pääsääntöisesti parvekkeelta 
ja silloin henkilönostinten tarve on mini-
maalinen. Lisäksi toimitusajat ovat entistä 
lyhemmät tehtaalta ja työaika työmaalla ly-
henee tuntuvasti.

Nyt kaide ja parvekelasitus voidaan 
asentaa samalla kertaa. Aikaisemmin kai-
teet asennettiin ensin ja sen jälkeen otettiin 
tuotantomitat parvekelasituksista ja parve-
kelasien asennus tapahtui keskimäärin vii-
den–kuuden viikon kuluttua tuotantomit-
tauksista.

Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Lumon

Uusi Lumon 

kaide-
järjestelmä 
Turun Jyrkkälään

Jyrkkälän vuokrataloalue Turussa uudistuu. Alueella 
on noin 1 300 asukasta, noin 30 rakennusta ja yli 600 
vuokra-asuntoa. Saneerauksen kokonaisbudjetti on 
noin 20 miljoonaa euroa. Lumon toimittaa ja asentaa 
taloihin parvekelasit ja kaiteet integroituna kokonai-
suutena.

”Koko projekti yhdellä sopimuksella: 
suunnittelusta valmiiseen  

lopputulokseen!”

Toimitusjohtaja Marjatta Roth.

tekehityksessä kehitteillä uusi Lumon-kaide. 
Tiilaaja kertoi tarkat askelmerkit ja kertoi 
suoraan toiveet mitä uusilta parvekkeilta toi-
votaan. Projektissa tuli olla innovatiivinen, 
kehittyä ja kehittää hanketta sen edetessä. 
Tämä olikin loistava tilaisuus päästä tarjoa-
maan uutta Lumon-kaidetta uunituoreeltaan 
kohteeseen, iloitsee Ylikärppä.

Tyylikästä läpinäkymätöntä pintaa
Vaikka järjestelmä onkin tolpaton, arkkitehti 
halusi että lasista ei näy läpi. Myös värimaail-
man piti olla kohdallaan ja istua muuhun ra-
kentamiseen. Ylikärppä kertoo, että hetken 
aikaa kohteeseen mietittiin ja etsittiin värejä. 
Pohdinnan jälkeen päädyttiin polar white -sä-
vyyn ja toiselle puolelle valittiin sininen lasi. 
Kalvon taakse laminoitiin vielä polar white 
-kalvo, että saatiin sekin läpinäkymättömäk-
si. Sisältäpäin katsottuna kaide ei ole ollen-
kaan hullumman näköinen. Hankkeessa ei 
ainakaan vielä ei ole tullut vastaan vaikeuk-
sia. Myöskin mittamaailma osui kohdilleen, 
kaikki tilatut tavarat on asennettu oikean 
mittaisina, kehaisee Ylikärppä.

Mitä tänään odotetaan parvekekaiteelta?
Arkkitehdit toivoivat kaiteisiin mm. enemmän 
lasia, vähemmän profiileja, aineettomuutta, 
selkeitä linjoja, esteettömiä näkymiä, viimeis-
teltyjä muotoja sekä piilokiinnitystä.

Rakennusliikkeet ja työmaat odotta-
vat turvallisia työmenetelmiä, sujuvaa työ-
maa-logistiikkaa, ei välivarastoja, mahdol-
lisimman vähän parvekkeen ulkopuolista 
työtä, nopeaa toimitusprosessia, mittaukses-
ta luovutukseen sekä kilpailukykyistä koko-
naiskustannusta.

Lisäinfoa parvekelasituksesta

www.omataloyhtio.fi/lumon
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Uusi Lumon kaide
130 % parempi kuin edeltäjä
20 % parempi ääneneristävyys
20 % parempi palo- ja savukaasueristävyys
20 % parempi energiansäästävyys
20 % parempi rakenteiden säilyvyys 
 (säänsuoja)
20 % parempi työmaalogistiikka
= 100 % + 30 % estetiikkaa = 130 %
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Katon toimivuus on kiinteistön  
toimivuuden perusta
Jos katto vuotaa, sadevedenpoisto ei toimi 
oikein tai kattoturvallisuus ei ole kunnos-
sa, se heijastuu varmuudella myös muun-
kin kiinteistön toimintaan. Kattoammat-
tilaisten suorittamat säännölliset katon 
huolto- ja tarkastustoimet ovat vasta viime 
vuosina alkaneet yleistyä, joka on suunta-
us kohti parempaa ja vastuullisempaa kiin-
teistönhoitoa. Katolla on paljon huoltoa 
vaativia kohtia ja talotekniikan läpivien-
tejä, jotka vaativat säännöllistä tarkkailua. 
Esimerkiksi yksikin pieni vuoto haurastu-
neista läpiviennin tiivistyksistä voi johtaa 
kustannuksiin, jotka vastaavat koko katon 
elinkaaren huoltokustannusta. Usein kat-
tovuodot voivat olla myös piileviä ja ilmetä 
kiinteistön sisätiloissa pitkälläkin viiveellä, 
jolloin vakavia kosteus- ja homeongelmia on 
voinut jo aiheutua.

Miten liikkeelle taloyhtiössä?
Vesivekin kattohuoltopalvelun kohteissa 
lähdetään liikkeelle kattokuntotarkastuk-
sella (noin 95 prosenttia kohteista). Usein 
tilanteeseen on ajauduttu akuutin katto-
vuotokorjausten seurauksena. Tällöin asi-
akkaan kanssa on yhdessä todettu, että nyt 
olisi hyvä ajankohta selvittää samalla katon 
kunto kokonaisuudessaan, jolloin vältytään 
vastaavilta ongelmilta jatkossa. Vesivekin 
kattokuntotarkastus on suunnitelmallinen 
ja kustannustehokas tapa edetä, jolloin saa-
daan selville katon todellinen sen hetkinen 
kunto ja mahdolliset korjaustarpeen. Tarkas-
tuksen perusteella voidaan laatia tarkemmat 
jatkosuunnitelmat ja – aikataulut katon kor-
jaukseen, huoltoon ja saneeraukseen.

Asukkaille laadittu selkeä  
tarkastusraportti
Vesivekin kattokuntotarkastusraportti on 
asukkaille laadittu kuvallinen selvitys, jossa 
kerrotaan katon toimintaan oleellisesti liitty-
vät seikat. Raportin tulkitsemiseen ei tarvitse 
olla rakennusalan ammattilainen.

• raportissa linkit pilvipalveluun, mistä löy-
tyvät kaikki tarkastuksessa otetut kuvat ja 
syventävät tuote- tai palvelutiedot mah-
dollisiin korjaustarpeisiin liittyen

• lisäpalveluna tarkastuksen perusteella laa-
dittu kattohuolto – ohjelma kohteelle

• Raportissa on QR-koodi, joka pitää sisäl-
lään pilvipalvelun linkit. Tämä tukee ra-
portin tulkintaa esimerkiksi taloyhtiön-
hallituksen kokouksissa.

Vesivek HUOLETON – kattohuolto-ohjelma
Katot ovat yksilöllisiä ja huoltotarve mää-
räytyy kohteen erikoisvaatimusten mukaan. 
Katon huoltotarpeeseen ja eri huoltotoimiin 
vaikuttavat erilaiset seikat kuten kattotyyppi, 
sadevedenpoisto, katolla oleva talotekniikka, 
kattoturvatuotteet ja kattopinnoite - kat-
tomateriaaleilla on erilaiset huoltotarpeet. 
Myös huollettavan kiinteistön ympäristö ja 
sijainti vaikuttavat huoltotarpeeseen.

Huoltotarpeiden kiinteistökohtaisuus on 
tärkeää huomioida myös katon huolto-ohjel-
massa. Näin varmistutaan oikeista ja kustan-
nustehokkaista toimista sekä katon pitkästä 
elinkaaresta. Kohteeseen laaditun huolto-oh-
jelman edellytyksenä on, että kohteeseen suo-
ritetaan aina ensin kattokuntotarkastus, jonka 
perusteella laaditaan räätälöity huolto-ohjel-
ma. HUOLETON – kattohuoltosopimukseen 
voidaan liittää myös lumenpudotukset, ja näin 
ollen kaikki katon huoltotoimiin liittyvät pal-
velut tulevat helposti samasta paikasta.
Pyydä tarjous kattokuntotarkastuksesta!

Teksti ja kuvat: Jorma Laakkonen

Teettämällä 
kattokuntotarkastukset 
ammattilaisella, säästät selvää rahaa ja 

vältyt monelta ikävältä yllätykseltä
Vesivekin kattokuntotarkastuksissa Suomessa vuosina 2014–2015 ilmenneistä 
puutteista noin 73 prosenttia olisi ollut ennalta ehkäistävissä katon oikeilla  
huoltotoimilla.  Näiden ennalta ehkäistävissä olleiden korjausten laskennallinen 
arvo oli noin 1 000 000 €. Vastaavan kiinteistömäärän kattohuoltokustannukset  
olisivat olleet vain noin 80 000 euroa, jolla miljoonan korjauskustannukset olisi 
vältetty. Katon säännöllisestä tarkastamisesta ja huoltamisesta aiheutuvat kulut 
maksavat todistettavasti itsensä takaisin.

”Vesivekin kattohuolto
konsepti perustuu ennalta  
ehkäiseviin toimiin, joilla 
katon elinkaari voidaan 
maksimoida kustannus

tehokkaasti.”

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Vesivek.fi
p. 040 5594580, huolto@vesivek.fi

Vesivekin kattokuntotarkastuksen sisältö
Katon rakenneosien tarkastus:
• vesikate
• sadevedenpoisto (kaivot, kourut yms.)
• läpiviennit
• tuuletus
• yläpohja
• räystäsrakenne
• kattoturvatuotteet

Selkeä raportti, joka sisältää:
• katon elinkaariarvio
• kuvat havainnoista
• korjaustarpeet eriteltynä akuutteihin, yllä-

pitäviin ja kattoturvallisuuden parannuksiin
• kaikki korjaustarpeet eriteltyinä syy – seu-

raus – korjaus suhteella
• kuntoluokan määrittely ja sanallinen arvio 

katon kunnosta sekä kattoturvallisuudesta
• tarjous mahdollisten todettujen puuttei-

den korjaamisesta
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”Vesivek suorittaa tarkastuksia kaikille 
kattopinnoille ja kattotyypeille.”

Esimerkki huoltosopimuksesta
Mitä maksaa Vesivek kattokuntotarkastus ja huoltosopimus?

As Oy Esimerkki
Kohde: Konesaumakatto, katon ikä 18 vuotta, neliöt 900 m2

Kattokuntotarkastus: 700 euroa
Huoltosopimuksen perusmaksu: 300 euroa/vuosi (kattaa käynnin 
kohteessa sekä matkakustannukset)
Räätälöity huolto-ohjelma, jossa toimenpiteet suoritetaan vain 
tarvittaessa: hinnoiteltu huoltotoimikohtaisesti. Esimerkiksi kourun 
puhdistuksen hinta on 149 euroa, joka suoritetaan vain tarvittaessa.
Huoltokäyntejä kohteessa kaksi kertaa vuodessa.
Huoltosopimuksen hinta ensimmäisen vuotena: noin 1000 euroa 
(sis. huoltotoimet ja kattokuntotarkastuksen)
Seuraava vuosi ja siitä eteenpäin: 500–800 euroa/vuosi
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Asbestipurkuyritys purkaa katteen. Yleensä levyt ovat ehjiä, mutta 
jos rikkoutuneita levyjä on seassa, ne pussitetaan ja pussi suljetaan 
asbestiteipillä. Rikkoutuneet levyt pitää pakata jo katolla erikseen 
muista levyistä. Joka työmaalla purkajien varustukseen kuuluvat 
kohdepoistoimuri (vähentää purkukohteen asbestipölyn määrää), 
alipaineistaja (jos joudutaan osastoimaan purkualueita) ja vaateimuri 
(puhdistetaan kertakäyttöinen suojahaalari).

Ruoteet ja aluskate imuroidaan ja vasta sen jälkeen kattoasentajat 
päästetään uuden vesikatteen tekoon.

Purkutyön suorittajien varustukseen kuuluva puolimaski/hen-
gityssuojain puhdistetaan vedellä työmaalla, suljetaan pussiin, joka 
suljetaan asbestiteipillä. Huolto tapahtuu huoltotilassa.

Purettu katto kuljetetaan asianmukaisesti pakattuna hävitettä-
väksi.

Uusi katto
Vanhan katon purkamisen jälkeen päästään asentamaan Ruukin 
kate. Ruukin suomalainen teräskatto on pitkäikäinen sijoitus. Te-
räskatteet istuvat erinomaisesti eri talotyyppeihin ja ne on suun-
niteltu vaativiin pohjoismaisiin oloihin. Ne kestävät erinomaisesti 
vuodenaikojen vaihtelut.

Kattopakettiin sisältyy
– kohdekohtainen sopimus, johon kirjataan tarvittavat toimenpiteet
– vanhan katteen purku
– vesikate tarvikkeineen
– saneerauskiinnikkeet katon oikaisuun
– alusrakenteet
– tuulettavat teräsruoteet
– aluskatteet
– sadevesijärjestelmät
– kattoturvatuotteet
– asennus
– jätteiden poiskuljetus ja siivous
– lopputarkastus/luovutus

Kaikki tarvikkeet ja asennus yhdeltä toimittajalta.
HUOM! Taloyhtiönne ei tarvitse maksaa mitään etukäteismaksuja.

Asbesti – mitä ja missä?
Asbesti on vanha ja suosittu rakennusaine. Sen suosio rakennusteol-
lisuuden raaka-aineena perustui kestävyyteen ja keveyteen.

Asbesti koostuu ohuesta kemiallisesti ja mekaanisesti kestävästä 
kuidusta. Ihmiselle se aiheuttaa haittaa hengitettynä. Hengitysilmaan 
asbestia pääsee rikkonaisista asbestia sisältävistä rakennusmateriaa-
leista – levyn rikkoutuessa hienon hieno asbestipöly pääsee ilmaan. 
Ehjä asbestilevy ei ole terveysriski.

Hyvien ominaisuuksiensa vuoksi asbestia käytettiin mm. muovi-
matoissa, vesikate- ja julkisivumateriaaleissa, eristeissä, palonsuo-
jauksissa ja ääneneristelevyinä. Vuonna 1988 asbestityöstä tehtiin 
luvanvaraista, jolloin asbestin käyttö rakennusmateriaalina väheni 
radikaalisti.

Asbesti katolla
Ennen vuotta 1994 on tehty kattoja myös asbestia sisältävästä mi-
neriitistä. Mineriittikatto tunnetaan yleisesti myös nimellä vartti-
katto. Jos näillä katoilla on rikkoutuneita kattolaattoja, niitä ei saa 
mennä itse poistamaan tai vaihtamaan. Silloin on järkevintä hank-
kia kokonaan uusi katto.

Vesikatteen materiaali pitäisi löytyä taloyhtiön dokumenteis-
ta (kohdekohtainen todistus katteen valmistajalta). Ruukin katto-
mestari selvittää katteen laadun paikanpäällä jo ennen purkamisen 
aloittamista. Jos katteen materiaalia ei pystytä toteamaan taloyh-
tiön dokumenteista, pitää laboratoriotuloksin 100 % varmistaa, si-
sältääkö asbestia vai ei.

Mitä edellytyksiä asbestia sisältävän katon purkuyritykseltä 
vaaditaan?
– Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain valtuutetut yritykset, jotka 
ovat nuhteettomia ja joilla on turvalliseen asbestipurkuun tarvittavat 
laitteet, välineet sekä huoltotilat. Työntekijällä on oltava asbestipur-
kutyökoulutus, kertoo asennuspäällikkö Jouko Heinonen Ruukilta. 
– Ruukin kattoremonttikohteissa asbestipurun suorittaa asbestival-
tuutuksen omaava yhteistyökumppani. Valtuutetulla asbestipurku-
yrityksellä on itsellään tarvittavat asbestihuoltotilat laitteille, luvat 
kunnossa ja luonnollisesti myös tarpeelliset suojavarusteet sekä työn-
tekijöiden työturvallisuus kunnossa. Tämä on turvallisin ratkaisu ja 
asiakkaan näkökulmasta myös kustannustehokkain.

Asbestipurkutyön suoritus
Ennen työsuorituksen aloitusta asukkaita tiedotetaan. Ruukilla on 
oma turvallisuuskaavake, joka täytetään ennen työn alkua. Katteen 
sisältäessä asbestia, kehotetaan purkutyön aikana pitämään asunto-
jen ikkunat kiinni ja rajataan työmaa-alue.

Asbestilainsäädäntö muuttui – 

Ruukin kattoremontti pysyy 
 mukana muutoksessa

Asbestilainsäädäntöä muutettiin vuoden 2016 alussa. Kaikki työ, jossa käsitellään 
asbestia, vaatii ilmoituksen tekemisen Aluehallintovirastoon sekä asianmukaisen 
suojautumisen asbestia vastaan. Kaikki asbestityöt koosta riippumatta vaativat 
asbestipurkuluvan. Asbestipurkutyöstä tulee tehdä ilmoitus vähintään seitsemän 
päivää ennen työn aloittamista, mikäli mahdollista.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Ruukki Construction Oy

Kattoremontti tulossa?

Taloyhtiön kattoremontti suunnitellaan kohdekohtaisesti. 
Kohteesta riippuen kattoremonttipaketin sisältö saattaa vaih-
della. Ota yhteyttä!
Pyydä tarjous www.ruukkikatot.fi tai soita 020 599 0091.
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Käytä talvietu hyödyksesi!
Kattoremontti voidaan suo-
rittaa talvella ilman asen-
nusruuhkia edullisemmal-
la hinnalla ja nopeammalla 
materiaalin toimitusajalla. 
Ruukki tarjoaa talviedun 
joustavan asennusajan hy-
väksyvälle talvitilaajalle. 
Ole nopea ja kysy talvietua 
– www.ruukkikatot.fi /Pyy-
da-tarjous/Pyyda-tarjous
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Asbesti rakennusmateriaalina
Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia ja 
se on mekaanisesti ja kemiallisesti kestävää 
ja se pölyää käsiteltäessä. Asbesti aiheuttaa 
syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuuten-
sa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja 
varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. 

Suomessa asbestia on käytetty rakennus-
materiaaleissa vuosina 1922–1992. Asbes-
tia on käytetty rakentamisessa mm. putkie-
risteissä, ruiskutuseristeenä, maaleissa, ra-
kennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muo-
vimatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa sekä 
vesikattomateriaaleissa. Asbestipurkutyö tuli 
luvanvaraiseksi 1988 alkaen.

Asbestipurkutyöluparekisteri
Asbestipurkutyötä saavat tehdä yksityiset 
henkilöt tai elinkeinonharjoittajat sekä oi-
keushenkilöt kuten esimerkiksi osakeyhtiöt, 
jotka ovat saaneet siihen luvan. Lupaviran-
omainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
virasto työsuojelun vastuualue pitää asbesti-
purkutyöluvista rekisteriä.

Asbestikartoitus
Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja val-
voo rakennushanketta on huolehdittava, että 
asbestipurkutyötä varten tehdään asbesti-
kartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai 
organisaatiota, joka ryhtyy rakennushank-
keeseen. Käytännössä kaikissa ennen vuot-
ta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee 
varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet 
asbestia. Selvityksen tulisi olla niin järjestel-
mällistä ja luotettavaa, että sen perusteella 
voidaan tehdä asianmukaiset johtopäätök-
set työstä.

Selvityksen lähtökohtana on yleensä tieto 
asbestipitoisten rakennusaineiden käytöstä 
rakentamisessa. Ellei tuotteen asbestipitoi-
suudesta voida mulla tavoin varmistua, teh-

Uusi asbestilainsäädäntö 
voimaan vuoden 2016 alussa  

– mitä pitää huomioida?

dään asbestipitoisuuden arviointi laboratori-
oanalyysin perusteella. Jos selvityksen perus-
teella ei voida olla täysin varmoja siitä, onko 
rakenteissa asbestia, on työ tehtävä asbesti-
purkutyönä käyttäen osastointimenetelmää. 
Asbestikartoituksessa on paikallistettava pu-
rettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitet-
tävä asbestin laatu ja määrä.

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää 
henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kar-
toituksen laadun ja laajuuden edellyttämä 
ammatillinen osaaminen. Asbestikartoitus 
dokumentoidaan. 

Kirjallinen turvallisuussuunnitelma
Suunnittelun lähtökohtana on työturvalli-
suuslain 10 §:n 1 momentin tarkoittama työn 
vaarojen selvittäminen ja arviointi. Asbesti-
purkutyötä varten on tehtävä kirjallinen tur-
vallisuussuunnitelma.

Turvallisuussuunnitelmassa on esitettävä 
seuraavat tiedot:
Altistuksen arviointi, altistumisalueen rajaa-
minen ja siellä toimiminen, henkilösuojain-
ten valinta, työvälineiden käsittely, asbesti-
jätteen käsittely, purkutyöalueen puhtauden 
varmistaminen, hätätilanteessa toimiminen, 
suunnitelman seuranta ja ajan tasalla pitämi-
nen. Turvallisuussuunnitelma on annettava 
tiedoksi asbestipurkutyöhön osallistuville 
työntekijöille.

Asbestipurkutyön johto ja valvonta
Asbestipurkutyön työnjohtajalla on oltava 
riittävät valtuudet tehdä tarvittaessa asbes-
tipurkutyön turvallisen suorittamisen edel-
lyttämiä päätöksiä. Asbestipurkutyön työn-
johtajalla on oltava suoritettuna asianomai-
nen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa, 
kuten muillakin asbestipurkuun osallistuvilla 
työntekijöillä.

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina 
purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Jos 
on epäilys, että kohteessa käytetty asbestia, kannattaa koh-
teeseen suorittaa kartoitus.

Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Rakentaja.fi

Altistumisalueen puhtauden  
varmistaminen
Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön 
jälkeen, purkutilan pinnat on siivottava ja 
osaston ilma puhdistettava. Osaston puhtaus 
purkutyön jälkeen on varmistettava aggres-
siivisella ilmamittauksella, ennen osastoin-
nin purkamista. Tilan ilman ja pintojen on 
oltava pölyttömiä. Tilojen luovutuksesta on 
tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan 
puhtaaksi osoittava ilmanäytteen analyysi-
lausunto.

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan  
vuoden 2016 alussa 
Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö 
korvataan uudella lailla (684/2015) eräistä 
asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 
ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) 
asbestityön turvallisuudesta. Lakiin on kes-
kitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurku-
työntekijän pätevyyttä koskevat säännökset 
ja määräykset.

Nykyiset asbestipurkutyövaltuutukset 
ovat edelleen voimassa kaksi vuotta lain voi-
maan tulon jälkeen. Uudet asbestipurkutyö-
luvat myönnetään määräaikaisiksi tai tois-
taiseksi voimassa oleviksi. Lupamenettelyn 
yhteydessä selvitetään hakijan oikeuskelpoi-
suus ja että hakijalla on käytettävissä asbes-
tipurkuun tarvittavat koneet ja laitteet sekä 
vankkarakenteiset huoltotilat.

Asbestipurkutyön työmenetelmiin on li-
sätty julkisivupinnoitteen poisto märkähiek-
kapuhalluksella. Menetelmä sisältyy siten as-
bestipurkutyöluvan piiriin, eikä tälle mene-
telmälle myönnetä erikseen poikkeuslupia. 
Asbestisementtituotteiden käsittely kuten 
asbestipitoisten seinä- ja kattolevyjen pur-
ku ulkotiloissa on jatkossa aina asbestipur-
kutyöluvan edellyttämää työtä.
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Asbestipurkutyöntekijän  
pätevyysvaatimus
Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuk-
sena on ammattitutkinto tai sen soveltuva 
osa. Ennen vuotta 2011 saatu asbestipurku-
työntekijän koulutus on edelleen voimassa 
kaksi vuotta lain voimaan tulosta. Tämän 
jälkeen työntekijällä on oltava suoritettuna 
ammattitutkinto. 

Lupaviranomaisena Länsi- ja Sisä-Suomen 
AVIn työsuojelun vastuualue 
Uuden lain mukaan lupaviranomainen pitää 
rekisteriä asbestipurkutyöluvista ja pätevistä 
työntekijöistä. Työntekijän kohdalla asbesti-
työn suorittaminen edellyttää rekisteröity-
mistä. Asbestikartoituksen osalta ei nykyinen 
käytäntö, missä rakenteiden asbestipitoisuut-
ta ei tutkita ja kaikki purkutyöt tilataan asbes-
tipurkutyönä, ole hyväksyttävä. Purettavien 
materiaalien asbestipitoisuus on aina selvi-
tettävä. Kartoitus on dokumentoitava ja lii-
tettävä rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan. 

Ennakkoilmoitus
Asbestipurkutyöstä on jatkossakin tehtävä 
työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, 
mihin on merkittävä muun muassa tiedot 
purkutyötä tekevistä työntekijöistä ja terve-
ystarkastuksien voimassaolosta. Purkutyös-
tä on lisäksi tehtävä kirjallinen turvallisuus-

suunnitelma. Asbestityön toteuttamista var-
ten on työnantajan nimettävä työnjohtaja. 

Asbestia sisältävän julkisivupinnoitteen 
pesu
Myös asbestipitoiset seinä- ja kattolevyt (mi-
neriittilevyt) kuuluvat uudenlain piiriin. As-
bestia sisältävän julkisivupinnoitteen pesu 
edellyttää asbestipurkuluvan silloin kun pe-
sun tarkoituksena on irrottaa julkisivussa 
olevaa asbestipitoista maalia esim. hilseilevä 
maalipinnoite. Painepesun on osoitettu irrot-
tavan asbestisementtilevystä kuituja jo 50 ba-
rin paineella. Julkisivupinnoitteen pesu yli 50 
barin paineella on asbestityötä ja edellyttää 
asbestipurkutyöluvan. Asbestia sisältävien 
julkisivupinnoitteiden pesussa yli 50 barin 
paineella, työalueet on rajattava ja suojattava 
työstä aiheutuvan roiskeveden laajuudessa.

Asbestista varoittavat merkit on asen-
nettava työalueen rajauksien jokaiselle si-
vulle. Maapinnat on suojattava siten, että 
suojaukset keräävät pesuveden ja sen muka-
na irtoavan asbestin. Pesuvesi on pystyttävä 
johtamaan hallitusti suodattimen läpi vie-
märiin tai maastoon. Kun pesuvesi johde-
taan maastoon, on johtamiskohdan pintamaa 
puhdistettava aina työn päätyttyä. Pintamaa 
on poistettava ja pakattava asbestijätteeksi.

Suojaukset on pestävä aina työn päättyes-
sä. Suojauksia ei saa jättää puhdistamattomi-
na yli yön paikalleen. 

TTS-kouluttaa asbestipurkajia

TTS-kouluttaa asbestipurkajia, tutus-
tu koulutuskalenteriin tästä: https://
wilma.tts.fi/browsecourses 
Kysele koulutusta yrityskohtaisille ryh-
mille p. 040 712 5048.

Työssä on käytettävä pestävää hupullista 
suojavaatetta, sade-asua. Suojavaate pestään 
aina työn alueelta poistuttaessa. Työssä on 
käytettävä hengityksensuojainta jossa kas-
vo-osa on vähintään puolinaamari ja jonka 
suodatin on vähintään luokkaa P2. Suodat-
timet on tulpattava aina työn päätyttyä ja rii-
suttaessa hengityssuojain. Suodattimet ovat 
käytettynä asbestijätettä. Alle 50 barin pai-
neella tehty asbestia sisältävän hilseilemät-
tömän pinnoitteen pesu, ei ole asbestityötä, 
eikä edellytä edellä kuvatun mukaisia suo-
jauksia eikä asbestipurkulupaa. Tämä edel-
lyttää, että materiaali ei silminnähden irtoa.  

Uuden lainsäädännön tavoitteena on sel-
keyttää asbestityöhön liittyvää lupamenette-
lyä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, me-
netelmien, työvälineiden ja henkilösuojain-
ten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

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

Millaisiin kohteisiin puhallusvillaa voidaan lisätä?
Puhallusvillaa voidaan lisätä ristikkoyläpohjarakenteisiin, joissa on 
tarpeeksi tilaa puhallustyön suorittamiseksi ja uuden eristeen asenta-
miseksi. Huonokuntoinen lämmöneriste on parempi poistaa – seasta 
voi löytyä hiirenpesiä. Purueristeen päällekin paloeristeeksi laitettu 
hiekka sekä sekaeriste on parempi poistaa ennen lisälämmöneristystä.

Yläpohjan lisälämmöneristys on helppo tapa lisätä kodin ener-
giatehokkuutta ja samalla katsastaa yläpohjan tila, sillä lisälämmön-
eristettä laitettaessa katolla on kuitenkin käytävä, jotta tietää van-
han eristeen paksuuden, tilan ja materiaalin. Kun katolle kiipeää, on 
hyvä myös katsoa, ovatko lvi-putket kondenssieristettyjä. Jos katos-
ta löytyy höyrynsulussa tai läpivienneissä vuotoja, on ne paikattava.

Laske paljonko säästät lisäeristämällä
Voit laskea säästöt lämmityskuluissa ISOVER energiansäästölasku-
rilla. Laskeminen käy helposti ilmoittamalla tiedot rakennuksen tä-
mänhetkisestä eristetilanteesta ja kokeilemalla siihen erilaisia eris-
tysvaihtoehtoja. Laskettu säästö on suuntaa antava, koska laskenta-
tapa ei ota huomioon muiden tekijöiden vaikutusta kokonaisuuteen 
(esimerkiksi ikkunat, ilmanvaihto, ilmatiiviys jne.). Todelliset säästöt 
vaihtelevat kohteen ja vuoden sääolosuhteiden mukaan.

Helppokäyttöinen sovellus toimii iOS-, Android- ja Windows-käyt-
töjärjestelmissä. Lataa sovellus puhelimeesi tai tablettiisi sovellus-
kaupasta etsimällä hakusanalla ”energiansäästölaskuri”.

Säästä helposti lämmityskuluissa

yläpohjan lisäeristyksellä 

Yläpohjan kautta saattaa poistua jopa viidesosa kodin  
lämmöstä. Lämmin ilma nousee ylöspäin, joten huonosti  
eristetyn katon kautta pääsee lämpö karkaamaan. Yläpohja  
on rakennusosa, joka on helpoimmin ja kannattavimmin 
lisäeristettävissä. Useimmissa tapauksissa lisäeristys maksaa 
itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa.

Teksti: Tuire Mäenpää    Kuvat: Isover

Katso videolta, miten paritalon yläpohjan lisäeristys sujui 
InsulSafe-puhallusvillalla.
www.rakentaja.fi/tv/vid2530puhallusvillanasennus.aspx

Helppo ja tehokas lämmöneriste
ISOVER InsulSafe on tehokas lämmöneriste, jota suositellaan 
käytettäväksi yläpohjien eristämiseen sekä uusissa että vanhois-
sa rakennuksissa. Se täyttää kaikki ontelot, ehkäisee kylmäsiltoja 
ja laskeutuu tasaisesti.

ISOVER InsulSafe voidaan puhaltaa suoraan vanhan eristeen 
päälle (puru, selluvilla, kivivilla, lasivilla). ISOVER InsulSafe on 
painumaton eikä sido itseensä kosteutta vaan päästää vesihöy-
ryn lävitseen. Tällöin vanha eriste pääsee kuivumaan ja vanhan 
eristeen eristyskykykin paranee.

Pienen painuman vuoksi InsulSafe säilyttää hyvän eristysky-
kynsä rakennuksen koko eliniän ajan. Kotimaisen ISOVER In-
sulSafe puhallusvillan raaka-aineesta yli 85% on kierrätyslasia.

ISOVER työskentelee yhdessä markkinoiden johtavien pu-
hallusvillaurakoitsijoiden kanssa, ja urakoitsijoiden verkosto 
kattaa koko maan. Puhallusvillaurakoitsijat ovat VTT:n serti-
fioimia, joten eristystyön lopputulos on turvallinen ja luotetta-
va. ISOVER InsulSafe kuuluu parhaaseen paloluokkaan A1 eli se 
on palamatonta.

Materiaali on epäorgaanista, joten se ei ole otollinen kas-
vualusta erilaisille mikrobeille (esim. home).
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ISOVER InsulSafepuhallusvillaa 
tarjoushintaan Rakentaja.fiverk

kokaupasta. Tarjous voimassa 
7.3.23.3.2016
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Kaukolämpö tuotetaan nimestään huo-
limatta lähellä sen käyttäjiä. Se on 
energiatehokas ja yhä ekologisempi 

lämmitysmuoto. Fortum tarjoaa kaukoläm-
pöä Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummel-
la, Joensuussa, Järvenpäässä ja Tuusulassa.

Fortumin kaukolämpö tuotetaan pääasial-
lisesti sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. 
Tämä on erittäin energiatehokasta, sillä yh-
teistuotannossa polttoaineen sisältämästä 
energiasta saadaan hyödynnettyä jopa 90 %. 
Yhteistuotannossa sähkön tuotannon yh-
teydessä syntyvän lämmön avulla kuumen-
netaan kaukolämpövettä kaukolämpöverk-
koon. Kuuma kaukolämpövesi kiertää kauko-
lämpöverkossa kiinteistöihin luovuttamaan 
lämmön ja palaa takaisin voimalaitokselle.

Askel kerrallaan kohti uusiutuvaa  
kaukolämmön tuotantoa
Fortum tuottaa kaukolämpöä pääasiallises-
ti puuhakkeella, maakaasulla ja kivihiilellä. 
Fortumin tavoitteena on tuottaa kaikki kau-
kolämpö uusiutuvilla energialähteillä vuo-
teen 2030 mennessä. Yksi etappi matkalla 
tavoitteeseen on jäteveden sisältämän läm-
mön hyödyntäminen kaukolämmössä: Es-
poon Suomenojan lämpöpumppulaitoksella 
otetaan HSY Veden puhdistetusta jätevedes-
tä ylijäämälämpö talteen. Toinen merkittävä 
etappi on Fortumin ja St1:n yhteisprojekti, 
jossa tavoitteena on rakentaa Suomen en-
simmäinen geotermisellä energialla toimiva 
teollisen mittakaavan kaukolämpölaitos Es-
poon Otaniemeen.

Uusiutuvilla tuotettu kaukolämpö ja 
sähkösopimus valittavanasi
Fortum tarjoaa kaukolämmitetyille taloyh-
tiöille ja omakotiasukkaille Fortum Ekolämpö 
-tuotetta, joka on uusiutuvilla tuotettua kau-
kolämpöä. Kaikki Fortumin sähkösopimuk-
set taloyhtiöille ja kuluttajille ovat CO2-pääs-
tötöntä sähköä.

Teksti: Riitta Sirén   Kuvat: Fortum

Kaukolämpö tulee 
läheltä

Kaukolämpö lämmittää koteja ja 
kiinteistöjä sekä niiden lämmintä 
käyttövettä. Kaukolämpö on edulli-
nen, helppo ja huomaamaton läm-
mitysmuoto. Lähes puolet Suomen 
kiinteistöistä lämpenee kaukoläm-
möllä.

Kaukolämmitetyssä kodissa lämmintä vettä riittää kaikille.

Lue lisää 

entistä ekologisemmasta kauko-
lämmöstä fortum.fi/ekolampo ja 
fortum.fi/lamponyt
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Teksti: Sari Myllykoski   Kuva: Etera

Uusi Danfoss Link™ -sovellus antaa sinulle mahdollisuuden oh-
jata kotisi lämmitystä mistä vain, sijainnistasi riippumatta. 
Järjestelmän ainutlaatuisena hienoutena on sen suoma mah-

dollisuus ohjata vaivattomasti sekä elektronisia patteritermostaat-
teja että lattialämmitystä. 

Nyt saat älykkään kodin lämmityksen, joka toimii parhaiten tun-
temallasi etäohjaimella – omalla älypuhelimellasi. Danfoss Link on 
helppokäyttöinen eikä vaadi erillistä opettelua tai monimutkaisia 
valikoita. Danfoss kutsuu järjestelmää älykkääksi lämmitykseksi – 
sinä voit kutsua sitä kodiksi.

Kokeile itse, miten helppoa järjestelmän käyttö onkaan: Danfoss 
Link™ -sovelluksen voit ladata puhelimeesi helposti Google Play –
palvelusta tai App Storesta. 

Voit lukea tarinoita, miten perheet ovat säästäneet energiaa Dan-
foss Link –järjestelmän avulla osoitteessa smartheating.danfoss.fi.

Langaton järjestelmä antaa mahdollisuuksia moneen
Danfoss Linkin avulla sinulla on mahdollista ohjata kodin lämmitys-
tä yksinkertaisesti sekä intuitiivisesti. Voit valita joko esimääritellyn 
energiasäätöohjelman tai luoda oman räätälöidyn ohjelmasi, joka 
sopii juuri sinun elämäsi rytmiin. Älypuhelimesi avulla voit tehdä 
muutokset matkalla kotiin.

Mitä järjestelmään kuuluu? 
Ohjelmoitava langaton lämmityksen ohjausjärjestelmä muodos-
tuu Danfoss Link TM CC Wi-Fi –keskusyksiköstä, huoneantureista, 
patteritermostaateista sekä lattialämmitysyksiköstä. Keskusyksi-
kön kautta voidaan ohjata myös kodin muita sähkölaitteita. Kaikki 
Danfoss Link –järjestelmän komponentit on kehitetty toimimaan 
täydellisesti yhteen, lisäksi järjestelmä on tarpeen mukaan helposti 
laajennettavissa.

Tämä joustava järjestelmä sopii jopa 300 m²:n suuruisiin omako-
titaloihin. Yhdestä keskusyksiköstä ohjaamalla tai vaihtoehtoisesti 
huonekohtaisesti säätämällä saadaan aikaa haluttu mukavuustaso. 
Halutessasi voit yhdistää eri huonetiloja myös ryhmiksi ja säätää nii-
tä ns. Living Zones –alueina.
Yhdistäessäsi Danfoss Link ™ CC-järjestelmän kotisi Wi-Fi verkkoon, 
voit käyttää älypuhelimeesi ladattavaa Danfoss Link™ -sovellusta. So-
velluksen avulla voit etäohjata järjestelmää sijainnistasi riippumatta.
Huom! Danfoss Link™ -mobiilisovellus edellyttää kodin Wi-Fi-
verkkoa 

Tiesitkö, että… 
living connect® oli kaikkien aikojen ensimmäinen elektroninen ter-
mostaatti, jolle eu.bac (Eurpean Building Automation and Controls 
Manufacturers’ Association – www.eubac.org) myönsi arvostetun 
AA-energiasertifikaatin.

Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Oy Danfoss Ab

Muuta lämpötilaa 
sormen kosketuksella – mistä vain

Helppokäyttöinen järjestelmä soveltuu niin kotiin 
kuin myös vapaa-ajan asuntoon.

Danfoss Link™ -sovelluksen 
ominaisuuksia:
– Ohjaa lämmitystä mistä ta-

hansa
– Sisältää  Danfoss  Link™ 

CC-järjestelmän lämmityk-
sen ohjauksen toiminnalli-
suuden

– Yksinkertainen ja intuitiivi-
nen käyttöliittymä

– Kodin lämmityksen tila yh-
dellä silmäyksellä

– Hyvä tietoturvallisuuden taso
– Saatavana Android ja iOS 

-käyttöjärjestelmille
– Lämpöpumppu optimoinnin 

mahdollisuus, jolloin lämpö-
pumppu ja Danfoss Link kes-
kustelevat keskenään.

Lisätietoa järjestelmästä

smartheating.danfoss.fi.
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verrattuna sähkönkulutus oli vain reilu neljännes – n. 55 000 kWh 
vuodessa. Säästöjä kertyy siis merkittävästi, eikä yhtiövastikkeita ole 
tarvinnut investoinnin takia nostaa.

Isännöitsijältä tuleekin lämpimät suositukset maalämmön puo-
lesta. Se on helppokäyttöisempi kuin öljylämmitys: ei öljykattilan 
huoltoa, ei öljymäärän seuraamista ja lisäöljyn tilaamista eikä öljysäi-
liön tarkastuksia. Lisäksi on myös siistimpää. Eero Tolvanen kehot-
taa vanhan lämmitysmuodon vaihtoa harkitsevia laittamaan asian 
heti vireille – lainaa hakemaan, lupia hankkimaan ja tarjouksia pyy-
tämään. Kyllä kannattaa!

Suurten kiinteistöjen maalämpöasiantuntija
Kymen Ekolämpö on erikoistunut suurten kiinteistöjen; rivi- ja ker-
rostalojen sekä teollisuushallien maalämpöprojekteihin. Yritys hoi-
taa projektit suunnittelusta asennukseen ja huoltoon – ainoastaan 
kaivon poraus hankitaan aliurakoitsijalta.

Yrittäjä Sami Suppala on kymmenien projektien kokemuksella tyy-
tyväinen NIBEn tuotevalikoimaan ja -ominaisuuksiin. ”NIBE lämpö-
pumppu on kompaktin kokoinen. Saneerauskohteissa on usein kapeat 
ovet, joista suuri pumppu ei mahdu sisään. NIBE maalämpöyksiköt 
menevät kolmeen osaan, mikä helpottaa ja nopeuttaa asentajien työ-
tä – pumppu saadaan vietyä ilman ongelmia millaiseen kohteeseen 
tahansa”, Suppala kertoo.

Koska yritys myös valvoo asentamiaan kohteita, on SMS40-etä-
valvonta hyödyllinen ominaisuus – mahdollinen vikahälytys tulee 
huoltomiehelle tekstiviestinä, ja älypuhelimen avulla on heti näh-
tävissä, ratkeaako ongelma etänä vai täytyykö lähteä paikan päälle.

Vikailmoitukset ovat harvinaisia; yleisin hälytys tulee pienestä 
sähkökatkosta, jolloin pumppu ilmoittaa huollolle käyttökatkoksesta 
ja automaattisesta uudelleenkäynnistyksestä.

Pietanpolun rivitalojen isännöitsijä on tehnyt 
tarkkoja laskelmia taloyhtiön sähkön- ja öljynku-
lutuksesta jo 1970-luvulta alkaen. Vuonna 2012 
tehty maalämpöremontti pienensi sähkölaskun 
ja vapautti öljylämmityksen aiheuttamista huol-
to- ja ylläpitotöistä.

Kotkan Pietanpolulla sijaitsevassa taloyhtiössä on kaksi 1970-lu-
vun puolivälissä rakennettua rivitaloa. Eero Tolvanen on toi-
minut isännöitsijänä 15 asunnon yhtiössä lähes alusta asti.

Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä oli öljylämmitys sekä sähkö-
vastukset lämminvesivaraajassa. Lämmitysjärjestelmän vaihto tuli 
ajankohtaiseksi, kun pannuhuoneen laitteiston käyttöikä läheni lop-
puaan ja öljyn hinta alkoi olla turhan korkea.

Miksi NIBE maalämpö?
Vaakakupissa painoivat ekologisuus ja hinta – energialaskun pienen-
tyessä laskettiin jäävän riittävästi rahaa pankkilainan lyhennyksiin 
ja korkojen maksuun. NIBE maalämpöön taloyhtiö päätyi Kymen 
Ekolämmön sopivan tarjouksen myötä.

F1345 oli paras hyötysuhteeltaan ja edullisin käyttökustannuksil-
taan. Myös kahden kompressorin tekniikka puolsi tätä mallia - komp-
ressorit toimivat yhteistyössä ja kytkeytyvät tarpeen mukaan, mikä 
takaa paremman tehonsäädön, pidemmän käyttöiän ja suuremman 
toimintavarmuuden.

Reilu vuosi maalämpöä – säästö yli 70 %
Kymen Ekolämmön toimittamissa suunnitelmissa oli laskettu, että 
maalämpö riittää ainoaksi lämmönlähteeksi tällä laitteistolla – ja en-
simmäisen vuoden kokemus on Tolvasen mukaan osoittanut, että 
näyttää riittävänkin.

Muutenkin kokemukset ovat olleet hyvät. Asukkaat ovat olleet 
tyytyväisiä ja mielipiteet myönteisiä. Kukaan ei ole vielä löytänyt 
mitään negatiivista sanottavaa muutoksesta.

Eero Tolvanen on tehnyt tarkkoja laskelmia ensimmäisen käyttö-
vuoden perusteella – hyötynä vertailussa ovat tilastot aikaisemmil-
ta vuosilta. Viidentoista maalämpöä edeltävän vuoden keskiarvoon 

Säästöä yli 70 %
Maalämpö sulatti lämmityskustannukset

Teksti: Monica Mäkelä  kuvat: NIBE
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Kohteen tekniset tiedot
• Asuinpinta-ala 769 m2, 

runsaasti yhteisiä tiloja
• Rakennusvuosi 1974
• M a a l ä m p ö p u m p p u 

NIBE F1345, 4 porakai-
voa

• Suunnittelu, asennus ja 
huolto Kymen Ekoläm-
pö Oy, www.kymeneko-
lampo.fi

NIBE F1345 maalämpöpumppu
• Täydellinen ratkaisu paljon lämpöä vaativiin kiinteistöihin
• Suuri lämpökerroin – säästää ja lyhentää kuoletusaikoja
• Korkea menoveden lämpötila (jopa 65 °C) – erittäin joustava 

asennus
• TFT-värinäyttö, jossa näkyvät monikieliset valikot ja käyttö-

ohjeet
• Ohjelmointi (sisälämpötila, käyttövesi ja ilmanvaihto)
• USB-liitäntä
• Erittäin alhainen melutaso
• Tyylikäs ja ajaton muotoilu
• Ohjausyksikkö tarjoaa lukuisia liitäntävaihtoehtoja

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

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

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

Teksti: Suvi Moisio  Kuvat: IVT

Uudenlainen sekä riskitön 

tapa siirtyä maalämpöön

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan koetaan taloyhtiöissä usein haastavak-
si prosessiksi, vaikka kiinnostusta edullisemman uusiutuvan energian käyt-
töön löytyisikin. Myös lämmitysjärjestelmiin investointi ja ylläpito tiedetään 
vievän resursseja, joille olisi tärkeämpääkin käyttöä. Tähän on nyt tarjol-
la uudenlainen ratkaisu, jossa vaihto uusiutuvaan energiaan tuottaa asiak-
kaalle positiivista kassavirtaa ja huoletonta lämmitysenergiaa.

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

Jätä yhteydenottopyyntö

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

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

la ja maalämmöllä
– Investoinnin maalämpöön tekee St1 ja investointi maksetaan 

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

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

dessa
– Myös energiankulutukseen perustuva sopimus on mahdollinen
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Cycling snow how
Talven tullessa siirrytään usein auton rat-
tiin ja polkupyörät täyttävät pyörävarastot. 
Lumen ja kylmyyden vuoksi lämmin auto on 
mukavampi kulkuneuvo. Kuitenkin osalle 
asukkaista tällä ei ole vaikutusta, sillä he ot-
tavat talviset olosuhteet päivittäisenä haas-
teena ja valitsevat pyöräilyn kulkutapana. 
Tähän vaikuttavat mm. ekologisuus sekä 
hyötyliikunta, joka mahdollistaa paremmat 
työsuoritukset etenkin sisätöissä.

Kulku pyöräparkkeihin ja -varastoihin 
esteetöntä ympäri vuoden
Kulku pyöräparkkeihin ja -varastoihin tuli-
si olla esteetöntä ympäri vuoden. Lumityöt 
olisi tehtävä riittävän laadukkaasti koneelli-
sesti ja käsin lapioiden, jotta väylät saadaan 
vapaaksi.  Viitekehyksen antaa esim. talon 
vanhempi väki, jonka tulisi vaivatta pystyä 
kulkemaan kiinteistön pihalla ja säilytysti-
loissa myös välineittensä kanssa.

Kallis tonttimaa on usein esteenä riittä-
vien säilytystelineiden hankkimiselle, jolloin 
pihapiiri on ahdas. Tällöin tulee kyseeseen te-
hokkaat, turvalliset ja lumikuorman kestävät 
polkupyöräkatokset valaistusta unohtamat-
ta. Tällainen on esimerkiksi ovella® Pyörä-
Noja PNK-10, josta lisäinfoa myöhemmin. 
Tätä voidaan kutsua myös kiinteistöjen hoi-
don osalta cycling snow howksi.

Saneerauksen yhteydessä hiilivarastosta 
tehokas säilytystila polkupyörille sekä 
suksivarasto kiinteistöön
Hernesaaressa vuonna 1929 rakennettu talo 
peruskorjattiin vuonna 2015. Taloon tuli yh-
teensä 76 Lumo-kotia, joista viisi on uniikkia 
ullakkoasuntoa.  Osasta asunnoista on meri-
näköala. Peruskorjauksen lisäksi tehtiin pyö-
rävarasto. Yhtiöllä ei ole omia autopaikkoja.

Arkkitehdit 1:1 Oy suunnitteli tehokkaat 
pyörä- ja suksikellarit entiseen hiilivarastoon 
Helsingin kaupungin määräysten mukaises-
ti. Uusiin ja tehokkaisiin säilytystiloihin on 
suora kulku kadulta ramppia pitkin. Välinei-
den säilytystiloihin investoitiin, sillä onhan 
alueella hyvät yhteydet Helsingin kaupun-
gin pyörätieverkostoon sekä hiihtoreiteille 
Suomen Linnaan tai jopa pidemmälle tar-
vittaessa.

Lukittuun tilaan asennettiin ovella® Com-
pact PTL-2 polkupyörien säilytysjärjestelmä 
useaan eri riviin kaksipuolisesti. Järjestelmä 

Teksti: Mika A. Laukkonen   Kuvat ja piirustukset:  Ovella Systems Oy 

Lisäinfo ja myynti:

ovella@ovella.fi

Talven tuomat haasteet 
kiinteistössä polkupyörien ja suksien 
säilyttämisen näkökulmasta

kiinnitettiin terästolppiin, jotka asennettiin 
teleskooppi-tartunnoin sekä lattiaan että 
kattoon. Järjestelmässä pyöriä säilytetään 
pareittain telineessä, jota liu’utetaan alumii-

nikiskoilla, jolloin pyörä on vaivaton asettaa 
ja ottaa pois telineestä.

Polkupyöräpaikkoja saatiin tilaan noin 114 
kpl, joten tila on todella tehokas Ovella Sys-
tems Oy:n mitoituksella. Esimerkiksi hieman 
yli 6 m²:n saatiin kaksipuolisella järjestelmällä 
20 pyöräpaikkaa. Näin tilansäästö/pyöräpaik-
ka oli noin 70 % ns. perinteisiin ratkaisuihin 
verrattuna. Lisäksi pyörät ovat järjestyksessä 
ja käytettävissä. Suksivarastoon saatiin paikat 
noin 50 suksiparille ovella® SkiRack STM-5 
-telineillä, johon 0,6 m:n pituudelle saadaan 
5-10 paria suksia järjestykseen. Suksitelinee-
seen sukset asetetaan siteensä varaan roik-
kumaan pareittain pohjat samaan suuntaan.

Asennus muutamassa päivässä
Asennustyöhön asennusryhmältä meni noin 
kolme päivää, jota aiemmin tila oli maalattu, 
valaistus ja lukitus uusittu. Hyvin suunnitel-
tu on puoliksi tehty ja niinpä projekti pystyt-
tiin toteuttamaan aikataulussa. Koska kel-
lariin kuljetaan ramppia pitkin, ei välineitä 
tarvitse raahata rappukäytävissä, kuten usein 
huonosti suunnitelluissa kohteissa tehdään 
asukkaiden kustannuksella. Lisäksi tehok-
kaat ja turvalliset säilytysratkaisut houkut-
televat asukkaita käyttämään niitä ja tarvit-
tavat neliöt säästetään asumiseen eikä väli-
neiden säilyttämiseen huoneistoissa. Tämä 
taas lisää asumisviihtyisyyttä.
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Porin Sampolassa ollaan tyytyväisiä. Kerrostalon ala-
kerran pesutuvassa on 10 vuotta kestäneet Talpetin 
koneet. Kiinteistönhoitoyhtiö Sampolan Lämpö ja 
Huolto Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Könönen huokuu 
tyytyväisyyttä.

Laatu on takuu kestävyydestä
Tässä kerrostalon pesutuvassa ovat kaikki 
koneet Talpetilta: pesukone Talpet HF-70, 
kuivausrumpu KR 165 -sarja, mankeli Tal-
pet KM-80 ja kuivaushuoneen puhallin Tal-
pet J Sahara. Koneet ja kuivausrumpu ovat 
7,5 kg:n koneita – sopivan kokoiset koneet 
tavalliseen pyykkiin. Mattopyykkiä näillä 
koneilla ei pestä ja koska koneet ovat kestä-
neet, ohjeistuksia on noudatettu. Käyttäjät 
tyhjentävät tunnollisesti myös kuivausrum-
mun nukkasihdin – huoltoyhtiö on vain har-
voin joutunut tähänkään työhön.

Koneita on huollettu tarpeen mukaan. 
Kun tarve on ilmennyt, huoltopyyntö on 
toimitettu eteenpäin huoltoyhtiöön. Näiden 
kahden vuoden aikana, jotka Jyrki Könönen 
on ollut Sampolan Lämpö ja Huollossa, ko-
neita ei ole tarvinnut huoltaa. Syinä siihen 
ovat osaltaan Porin vesi, joka ei ole kalkkipi-
toista ja asukkaat, jotka puhdistavat koneet 
osaltaan käytön jälkeen. Ainoastaan kuivaus-
huoneen kuivaajan ajastinkytkin on vaih-
dettu. Kuivaushuoneen ajastus hoituu siis 
ilmankosteuden ja kelloajastuksen kautta. 
Kun ilmankosteus on tarpeeksi alhainen tai 
ajastimen aika on täynnä, kuivaaja sammuu.

Pesutuvan koneet on asennettu korok-
keelle, jolloin käyttäjäystävällisyys korostuu. 
Korokkeen takana on kaukalo, jonne mah-
dollisen vesivahingon tapahtuessa vesi pää-
see valumaan. Tosin tätäkään ei pitäisi pääs-
tä tapahtumaan – viimeinen käyttäjä sulkee 
vesihanat lähtiessään.

Siistiin pesutupaan on mukava tulla
Tämän kerrostalon pesutuvasta pidetään 
huolta. Siisteydessä ei ole moitteen sanaa. 
Lieneekö syynä ikärakenne (pääosin eläke-
läisiä) vai vastuuntuntoiset asukkaat, Jyrki 
Könönen kertoo, että valituksia ei pesutu-
paan liittyen juuri tule. Pesuvuorot ja avain-

tunnusmerkkejä ovat tapettien värjäänty-
minen ja irtoaminen. Jatkuvaa kosteutta 
asunnossa on vältettävä, koska se aiheuttaa 
homehaittoja ennemmin tai myöhemmin.

Pesukonetta omaan asuntoon ei suosi-
tella asennettavaksi meluhaittojen vuoksi. 
Jos huoneistossa on peltielementeistä tehty 
kylpyhuone, pyykkikoneen aiheuttama melu 
kulkeutuu toisiin asuntoihin. Tässä kerrosta-
lossa ei ole tullut valituksia pesutuvasta kan-
tautuvista äänistä.

Pyykkituvan koneita pidetään kalliina, 
mutta asukkaalta koneet säästävät oman ko-
neen hankintakustannuksen. Yhteiset koneet 
maksavat hintansa varmasti takaisin sääs-
tyneissä vesikuluissa puhumattakaan sisäil-
man laadusta.

Mankelilla pölyttömäksi?
Mankelia ei enää hirveästi käytetä. Se on sää-
li, sillä vaatteiden mankeloinnilla on useita 
positiivisia puolia. Paitsi, että sillä saa vaat-
teet sileiksi, sillä on tekstiilipölyn muodostu-
mista ehkäisevä vaikutus ja yllättävää kyllä 
– ehkäisee epäpuhtauksien tarttumista kan-
kaan kuituihin. Toki sileät vaatteet vievät vä-
hemmän tilaakin kaapissa.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Jarno Kylmänen

Ota yhteyttä:

Talopesulat Oy, p. 09 686 9750
www.talpet.fi

Mitä maksaa?
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 €/asun-
to, 15 vuoden aikana 13 €/asunto. 

ten haku sekä palautus tapahtuvat Sampolan 
Lämpö ja Huollon toimistolle. Asukkaat täs-
sä 32 asunnon vuokratalossa osaavat toimia 
yhteisten sääntöjen mukaan. Tietenkään mi-
kään ei ole täydellistä, välillä unohtuneista 
pyykeistä nousee tunteet pintaan.

Pesutupa varataan puoleksi päiväksi ker-
rallaan, ilta- tai aamupäiväksi. Pesuaika ajoit-
tuu klo 9–21 välille. Yleensä 5 päivää vii-
kossa on riittänyt vuoroihin, nyt on jaettu 
hajavuoroja harkinnan mukaan lauantaisin 
kysynnän vuoksi. Ajat rullaavat hyvin, sillä 
pitkään ei pesutupaan tarvitse jonottaa. Pe-
sutuvan suosion syynä on varmasti myöskin 
koneiden helppokäyttöisyys. Seinällä olevat 
ohjeet kertovat yksityiskohtaisesti koneen 
käytön vaihe vaiheelta.

Koneiden ja pesutuvan käytön maksu on 
hoidettu vuokraan sisällytetyllä maksulla. Ir-
tonaiset kolikkoautomaatit eivät juuri enää 
ole tätä päivää, väärinkäytöksiä tapahtui ja 
automaatteja murrettiin suurempaan pik-
kurahan tarpeeseen.

Riskit asuntoon asennettavassa pesuko-
neessa on aina olemassa
Pesutuvan ja sen koneiden käyttö on suosi-
teltavaa. Kun pesukoneen asennukseen ryh-
tyy asiansa osaamaton asentaja, aika ylei-
nen vesivahingon syy on pesukoneen väärin 
asennettu poistoletku. Oikeaoppisesti letkun 
pitäisi olla kiinteä ja viemäriin, mutta erilai-
set viritelmät (letkua sijoitetaan irtonaises-
ti wc-pytyn reunaan, lavuaariin tai lattialle 
tai poistoletkua ei ole) ovat pikemmin sään-
tö kuin poikkeus. Väärin asennetuista viri-
tyksistä vesi pääsee valumaan muualle kuin 
viemäriin.

Kosteusvaurioita tulee myös pyykin kui-
vatuksesta asunnossa. Jyrki Könönen tote-
aa, että huoneistoon kävellessä huomaa heti, 
onko asunnossa kuivattu pyykkejä. Selviä 

Laatuun  
kannattaa satsata



52 Omataloyhtiö.fi   2016

Vertaa vinyyli- ja puuaidan hintaa

Säästä 
 selvää 
  rahaa 
 oikealla hankinnalla 
  ja huoltokustannuksissa

Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä kau-
konäköisyys kannattaa. Edulliset hankintakustan-
nukset eivät yksinään kerro koko totuutta; huolto 
ja ylläpito voivat nostaa edullisen tuotteen kalleim-
maksi. Kokonaisvaltainen kustannusvertailu onkin 
välttämätöntä, jotta yhtiön rahat voidaan ohjata oi-
keaan paikkaan. Kaikkien etu on, että kustannukset 
pysyvät mahdollisimman alhaalla myös pidemmän 
ajan kuluessa. Pelkkään ostohintaan katsominen ei 
olekaan se järkevin vaihtoehto, vaikka kilpailutet-
taessa usein niin tehdäänkin.

Vinyyli on materiaali, joka maksaa itsensä takai-
sin muutamassa vuodessa. Vinyyli kestää tuulet ja 
tuiskeet, kovat pakkaset ja auringon porotuksen. 
Vinyyliin eivät myöskään tuhoeläimet pääse kä-
siksi, eikä lehtivihreä tartu. Vinyyli ei vaadi huol-
tomaalausta, maali ei hilseile eikä se tikkuunnu.

Huoltotoimenpiteeksi vinyylille riittää pelkkä 
pesu ja kalliista huoltomaalauksesta säästyneet ra-
hat voidaan käyttää johonkin mukavampaan. Mo-
nessa yhtiössä on tapana talkoilla huoltaa yhtiön 
yhteistä omaisuutta ja yhteisiä tiloja. Valitettavan 
usein talkooväen kokoaminen ei aina olekaan ko-
vin helppoa, eikä vapaaehtoisia maalareita löydy. 
Tällöin puuaitojen maalaus- ja korjaustyöt on tee-
tettävä jollakin muulla taholla.

Vaihtoehtojen valtava määrä
Fineran valikoimissa on useita ratkaisuja, joilla 
juuri teidän yhtiönne piha viimeistellään. Näkö-
suoja-aidat pitävät ylimääräiset katseet pois pi-
ha-alueilta, aitaukset jakavat autosyvennykset ja 

raja-aidat erottavat pihan naapurista. Viimeisen 
silauksen luovat katokset postilaatikoille ja jäte-
astioille. Helppohoitoisuuden lisäksi tuotteiden 
työstö ja asennus sujuvat helposti asianmukaisten 
asennusohjeiden avulla. Tuotteet voi myös purkaa 
ja kasata uudelleen ja niillä on materiaalivalmista-
jan takuu.

Miksi Finera?
Kaikki Finera vinyyli- ja alumiinituotteet valmiste-
taan tuotteiksi Suomessa, omassa nykyaikaisessa 
tehtaassa, suomalaisella työvoimalla. Finera Aita-
teollisuus oy on johtava vinyylisten piha- ja puutar-
harakenteiden /tuotteiden valmistaja, tuotekehit-
täjä ja kokonaispalvelun tuottaja Suomessa ja alan 
kiistaton edelläkävijä. Yhtiön toiminta perustuu 
ammattitaitoiseen henkilöstöön, asiakas- ja tuote-
konsepteihin, nopeisiin ja joustaviin toimitusaikoi-
hin, luotettavaan logistiikkaan, korkealaatuisiin, 
kestäviin materiaaleihin ja tuotteisiin sekä luotet-
taviin yhteistyökumppaneihin.

Finera® tuotteiden edut
– palamaton ja myrkytön ma-

teriaali
– ei aiheuta terveys- tai ympä-

ristö-haittoja
– vahva, kestävä ja kevyt ra-

kenne, käyttölämpötilat -50 
°C …+65 °C

– helppo ja nopea asentaa, 
säästät jo asennuskustan-
nuksissa

– ei tarvitse koskaan pintakä-
sittelyjä

– käy mm. vanhojen puu-, me-
talli- tai betonituotteiden ti-
lalle

– ei vety, tahraannu tai ime ha-
juja itseensä

– ei haalistu, kellastu tai tum-
mu, kestää auringon UV-sä-
teilyn

– ei lahoa, homehdu tai tik-
kuunnu, ei halkeile, hilseile 
tai liituunnu

– luo siistin ja viimeistellyn il-
meen kiinteistölle

– hyvännäköinen, helppohoi-
toinen ja turvallinen

– erittäin hyvä hinta–laatu–
elinkaari suhde

Finera® tuotteet:
– pien-, rivi- ja kerrostalojen 

piha-aidat
– terassien ja parvekkeiden 

kaidejärjestelmät
– taloyhtiöiden tilanjako-/nä-

kösuoja-aidat
– ajo- ja käyntiportit, myös au-

tomaattiset liukuportit
– jätekatokset, puutarhavajat, 

kompostikehät
– maaseutu- ja eläinaitaukset 

sekä niiden portit
– mittatilausterassit
– pergolat, terassikatokset
– tilanjako-/viherseinäkkeet
– valmislaiturit sekä laiturei-

den kaiteet

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

Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Finera

”Wash and go”
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/12445/
finera-aitalaskuri.htm
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Sähköasentajan kutsuminen paikalle 
kannattaa tehdä nyt, kun vialliset va-
laisimet ja autopistokkeet ovat hyvässä 

muistissa. Samalla saa parannusehdotuksia 
esimerkiksi kulkuväylien sulana pitoon, li-
sävalaisimiin, liiketunnistimiin tai vaikka-
pa autonlämmityksen keskitettyyn ohjauk-
seen. Näistä keskustelu on ajankohtaista 
kevään yhtiökokouksissa ja toteutus kesän 
koittaessa. Ammattitaitoisen sähköasenta-
jan lähialueelta voi valita osoitteessa www.
löydäsähkömies.fi tai www.urakoitsija.fi, jot-
ka kumpikin ovat laitevalmistajaneutraaleja, 
puolueettomia hakupalveluja.

Turvallisuutta ja säästöä yksikertaisin 
parannuksin
Turvallisuuteen voi vaikuttaa ratkaisevasti 
parantamalla sähköistyksen tasoa. Samalla 
syntyy säästöjä kunnossapidon energianku-
lutuksessa. Erityisen suuri vaikutus sillä on 
vanhenevassa taloyhtiökannassamme, jonka 
sähköistys on usein riittämätön, vanhentunut 
ja jäänyt ilman säännöllistä kuntotarkastusta.

Jokaisena talvikuukautena 11 000−19 000 
suomalaista loukkaantuu liukastuessaan ul-
kona. Hyvin valaistut piha-alueet, sulana py-
syvät kulkuväylät ja ehjät ulkosähkölaitteet 
ennaltaehkäisevät tapaturmia, joiden hoito-
kustannukset nousevat usein moninkertai-
siksi kunnossapidon kustannuksiin nähden. 
Liukastumista voidaan ehkäistä asentamalla 
ulkoportaiden ja käytävien alle piiloon jäävä 
lämpökaapeli, joka lämpenee termostaatilla 
tai ohjausjärjestelmällä varustettuna vain sen 
verran kuin sulaminen vaatii.

Enemmän valoa ja oikeaan aikaan – tästä 
pidetään
Pihojen valaistus on myös asukkaita harmit-
tava asia, tämä nousi esille sähköistysalan 
yhteisessä Löydä sähkömies -palvelun teet-
tämässä tutkimuksessa. Hyvä valaistus saa 
ihmiset tuntemaan olonsa turvallisemmak-
si, mutta etenkin se luo piha-alueelle riittävät 

Taloyhtiöt pihoineen 
kaipaavat sähköasentajan tarkistusta

Teksti: Kari Heikkilä    kuvat: Stul

Piha kulkuväylineen ja autopaikkoineen on osa kiinteistöä 
ja niiden osalta vastuu turvallisuudesta ja kunnossapidosta 
on taloyhtiöllä. Näin talvella ajankohtaisia asioita ovat  
etenkin liukkauden esto ja valaistus.

www.löydäsähkömies.fi 
on sähköistysalan yhteinen palvelu, 
joka tuottaa ja jakaa tietoa nykyaikaisis-
ta sähköistysratkaisuista. Tavoitteena 
on parantaa kiinteistöjen ja huoneisto-
jen sähköturvallisuutta, energiatehok-
kuutta ja toimivuutta.

Palvelun nettisivustolla on hakutoi-
minto, joka auttaa löytämään ammatti-
taitoisen sähköasentajan läheltä kotia. 
Löydä sähkömies -palvelun tuottavat 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, 
Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus 
STEK ry ja Sähköteknisen Kaupan Liit-
to ry. Mukana palvelun kehittämisessä 
ovat myös Sähkösuunnittelijat NSS ry, 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
ry sekä Energiateollisuus ry.

Sähkötyöt eivät ole 
jokamiehen oikeus vaan ammatti-
laisen työtä. Kuva Tuomas Sauliala

edellytykset tunnistaa vastaantulevat esteet 
ja ihmiset. Erityisesti ledivalaisinten raikkaus 
ja valovoima ovat saaneet asukkailta kiitosta 
niin pihalla kuin porraskäytävissä.

Ulkovalaistusta ohjaa usein automatiikka 
tai järjestelmä, joka voi ohjata myös pistor-
asioiden ja sähkölaitteiden kellokytkin- ja ajas-
tintoimintoja, valvoa rakennuksen teknisiä 
toimintoja sekä lähettää ja vastaanottaa häly-
tyksiä. Ohjauskeskuksiin voidaan lisäksi kyt-
keä myös tunnistimia ja hälyttimiä tai koko-
nainen turvajärjestelmä – sisältäen ylipäänsä 
kaikki sähköä käyttävät toiminnot ja -laitteet.

Nyt on oikea aika tarkastukselle ja suun-
nittelulle
Valtaosa suomalaisista omakoti-, rivi- ja ker-
rostaloista on rakennettu jo kymmeniä vuo-
sia sitten. Etenkin näissä säännöllinen piha-
sähkölaitteiden lamppujen, suojakansien, 
liitoksien, eristeiden ja muiden kriittisten 
kohtien tarkastus ja systemaattinen huolto 
on erittäin tärkeää ehkäistäessä tapaturmia ja 
sähköpaloja. Myös ulkotiloissa käytettävien 
sähkölaitteiden on aina täytettävä standardin 
mukaiset turvallisuusnormit. Niiden on aina 
oltava joko suojaeristettyjä, suojamaadoitet-
tuja tai suojajännitteellä toimivia, ja koteloin-
tien oltava niin tiiviitä, ettei niiden sisään 
pääse vettä. Myös vikavirtasuojakytkin tuo 
lisäturvaa ulkopistorasioissa, ja se voidaan 
asentaa sähkökeskuksen sijasta myös yksit-
täisen pistorasian yhteyteen.

Ajoittain tehtävällä tarkastuksella varmis-
tetaan turvallisuuden kannalta tärkeät koh-
dat ja niiden toimivuus. Taloyhtiön yhteisten 
tilojen samoin kuin huoneistojen sähköistyk-
sen tilan voi tarkistuttaa teettämällä ammat-
tilaisella sähköistyksen kuntokartoituksen.

Siinä sähkömies käy läpi, mitkä asiat kiin-
teissä sähköasennuksissa ovat kunnossa ja 
mitkä mahdolliset viat voivat aiheuttaa vaaraa 
ihmisille tai omaisuudelle. Sähköasennustyöt 
ovat luvanvaraista työtä ja niihin on aina käy-
tettävä oikeudet omaavaa sähköurakoitsijaa.
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Pihavaloilla paitsi 
valaistaan luodaan 
myös tunnelmaa. 
Kuva Anne Yrjänä

Sähköautoilu 
yleistyy ja pi-
hoille tarvitaan 
latauspisteitä. 
Kuva Tuomas 
Sauliala

Valopisteet talon 
ulkoseinässä ovat 
kaunis osa koko-
naisuutta. Kuva 
Kristiina Kolu

Antennijärjestelmän 
uusimisella vaatimus-
ten mukaiset TV-pal-
velut asukkaille. Kuva 
Sähköinfo Oy

Nykyaikainen sähköistys nostaa kiinteistön arvoa. 
Kuva Tuomas Sauliala

Pihavalaistuksella voi korostaa pihan istutuksia. 
Kuva Mikko Arvinen

Lue lisää

www.omataloyhtiö.fi -portaalissa 
Sähkö ja automaatio -osiossa on 
lisätietoa sähköistyksestä.
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Miten sulanapitojärjestelmä estää vaurioita?
Mahdolliset vauriot, mitä liukastumisesta 
syntyy, voidaan estää huolehtimalla asian-
mukaisesta sulanapidosta. DEVIn sulana-
pitojärjestelmä on sekä tehokas että talou-
dellinen ja järjestelmä voidaan asentaa juuri 
sinne, missä sitä tarvitaan. Tarkat säätölait-
teet hoitavat sulatuksen automaattisesti ja 
energiatehokkaasti.

DEVI-sulanapitojärjestelmän toiminta on 
automaattista. Järjestelmä rekisteröi auto-
maattisesti sulana pidettävän alueen tilan, 
lämmittää ja katkaisee lämmön aina tarpeen 
mukaan. Näin alue pysyy sulana koko ajan. 
Suolan levityksen, lumen pois ajon ja pihan 
jäätymisen voi siis unohtaa.

Katoilta putoava lumi ja jää muodostavat 
myös oman riskinsä Suomen talvessa. DE-
VI-sulanapitojärjestelmän avulla voidaan pi-
tää katon reunat, syöksytorvet, kattokourut 
sekä lappeet sulana. –Tärkeä osa talvisten 
piha-alueiden turvallisuuden lisäämiseksi.

Tiesitkö, että perinteinen myrskyvakuu-
tus ei kata kuin vain suoraan myrskystä joh-
tuvat vauriot? Tämä tarkoittaa sitä, että ka-
ton rikkoutuminen patoutuneen lumen ja 
jään takia ei kuulu vakuutuksen korvatta-
vaksi. Valitettavan usein näin aiheutuneet 
vahingot ovat kalliita ja työläitä korjata. DE-
VIn älykkään ohjauksen sekä sulanapitojär-
jestelmän avulla tällaisetkin vahingot saa-
daan torjuttua jo ennen niiden syntymistä.

Onko sulanapitojärjestelmä kallis käyttää?
Äkkiseltään lumen sulatusta pihateiltä sula-
napidon avulla voisi pitää kalliina ratkaisuna. 
Tätä se ei kuitenkaan ole, sillä tosiasiassa su-
lanapidon kustannukset liikkuvat 6–7 € suu-
ruusluokassa /m²/vuosi.

Sulanapitojärjestelmän edullisuus perus-
tuu älykkääseen ohjaukseen (esimerkiksi DE-
VIreg™ 850), joka ylläpitää lämmityselement-
tiä päällä ainoastaan silloin kun siihen on to-
della tarvetta. Keskiarvoisesti voidaan puhua 
noin 40 päivästä vuodessa, jolloin lämmitys-
elementti (joko kaapeli tai matto) on käytös-
sä arviolta 5 tuntia päivässä. Tämän hetkisen 
sähkönhinnan mukaan maksaisi asuinmuka-

Pidä ulkoalueet turvallisina 

sulanapidon avulla

Oletko kyllästynyt liukastelemaan pihatiellä ja portaissa? Jäätyneet räystäskourut ja 
viemäriputket aiheuttavat omat riskinsä kuten myös pitkät ja terävät jääpuikot sekä 
vaarallisen liukkaat portaat, jalkakäytävät sekä tiet. Lisäksi jäätyminen voi aiheuttaa 
vaurioita kattorakenteissa samoin kuin painava lumi. Talviolosuhteet voivat olla vaa-
raksi sekä ihmisille että rakennuksille. DEVIn sulanapitojärjestelmän avulla pihojen 
liukkaus on enää vain muisto.

Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Oy Danfoss Ab

850 on täysin automaattinen ja toimii digi-
taalisesti älykkäiden antureiden välittämien 
tietojen perusteella. Jokainen anturi mittaa 
lämpötilaa sekä kosteutta ja järjestelmä kyt-
kee näiden tietojen perusteella lämmityksen 
päälle tai pois päältä. Näin se käyttää energi-
aa perinteisiin järjestelmiin verrattuna huo-
mattavasti vähemmän eli se sulattaa vain sil-
loin kun on tarve.

Järjestelmän käyttökustannukset ovat 
pienet, kun verrataan niihin järjestelmän tuo-
miin etuihin: lumenajon ja suolauksen tarve 
poistuu, samoin korjauskustannukset, joita 
lumi, jää ja suolaus aiheuttavat.

Hyvin perusteltu investointi
DEVIn sulanapitojärjestelmä on investointi, 
jolla lisätään turvallisuutta sekä helpotetaan 
kiinteistön hoitoa. Samalla vältetään äkilliset 
kattojen rakennevauriot ja pidetään huolta 
ohikulkijoiden turvallisuudesta. Investointi 
maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Piha-alueilla sulanapitojärjestelmän asen-
nusteho määräytyy paikallisten olosuhteiden 
mukaan. Yleisesti Suomessa käytettävä teho 
on 200–350 W/m² riippuen sulanapidettä-
vän kohteen olosuhteista sekä vaatimuksis-
ta. Sulanapidon ohjaukseen DEVI suosittelee 
DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjainta varus-
tettuna lämpötilan kosteuden tunnistavilla 
maa-alueantureilla.

Katon sulanapidossa kaapelin, termostaa-
tin sekä anturityypin valinta riippuu jossain 
määrin katon koosta, rakenteesta ja muodos-
ta sekä asennuskohteen vaatimuksista. Isom-
missa kattokohteissa tulisi käyttää termos-
taattina DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjainta, 
jonka anturit mittaavat sekä vallitsevaa kos-
teutta että lämpötilaa.

vuutta lisäävä sulanapitojärjestelmä neliötä 
kohden vuodessa noin 7 €.

Kustannukset suhteutettuna muussa ta-
pauksessa tarvittavaan työvoimaan, konei-
siin sekä turvallisuuteen nähden, on sula-
napito hyvinkin järkevä vaihtoehto muual-
lakin kuin kriittisimmissä ja hankalimmissa 
paikoissa.

Minne sulanapitojärjestelmä soveltuu?
DEVIn sulanapitojärjestelmä soveltuu kaikil-
le tavallisimmille pinnoille kuten asfaltille, 
betonille sekä laatoille. Tyypillisimpiä sula-
napitojärjestelmän sovelluskohteita ovatkin 
parkkialueet, ajorampit, jalkakäytävät, ulko-
portaat, lastausalueet, sillat ja niin edelleen.

Danfossin DEVI-ulkoalueiden sulanapito-
järjestemän avulla on mahdollista lisätä teiden 
ja piha-alueiden turvallisuutta kaiken ikäisille. 
Sulanapitojärjestelmän ansiosta myös aluei-
den ja rakennusten kunnossapito helpottuu, 
sillä routa ei pääse vaurioittamaan rakenteita.

Erityisesti vanhat rakennukset ovat alt-
tiita jään ja lumen aiheuttamille vahingoille, 
joita syntyy rakennuksen julkisivuihin, katto-
rakenteisiin, syöksytorviin sekä kattokourui-
hin. Vanhojen kiinteistöjen kattorakenteiden 
ongelmana usein on riittämätön eristys sekä 
puutteellinen suunnittelu – näin mahdollis-
tetaan veden pääsy rakenteisiin. DEVI sula-
napitojärjestelmästä löytyy ratkaisu myös 
kattorakenteille. Ratkaisuun sisältyy läm-
pökaapeli, elektroninen termostaatti sekä 
asennustarvikkeet.

Kattorakenteiden DEVI-sulanapitojär-
jestelmä voidaan asentaa käytännöllisesti 
katsoen mihin tahansa kattoihin: omakoti-
taloihin, teollisuus-rakennuksiin, julkisiin 
rakennuksiin ja niin edelleen. Tuoteperheen 
laaja valikoima mahdollistaa järjestelmän so-
veltuvuuden metalli- tai sorapinnoitteiselle 
katolle, bitumi- tai tiilikatolle.

Tehokkaalla lämmönsäätelyllä säästää 
kokonaiskustannuksia
DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjain varmistaa, 
että vähin tarvittava energiankulutus antaa 
parhaan mahdollisen tuloksen. DEVIreg™ 

Lisäinfoa sulanapidosta

http://devi-sulanapito.fi



572016   Omataloyhtiö.fi

DEVIreg™ 850 on täysin automaattinen 
ja toimii digitaalisesti älykkäiden antu-
reiden välittämien tietojen perusteella.
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Suomessa on yli 80 000 taloyhtiötä ja valtaosassa on piha-alueella 
autopaikkoja. Ongelmat syntyvät siitä, ettei niitä ole tarpeeksi. 
Lähes sääntönä voidaankin pitää sitä, että yli kymmenen asun-

non taloyhtiössä ei ole autopaikkoja jokaista asuntoa kohden. Auto-
paikkoja säätelee yhä edelleen maanvuokralaki, jonka asetukset eivät 
käsittele autopaikan kaltaisia hallintoasioita.

Kenelle ja millä hinnalla?
Tyypillisin käytäntö on, että taloyhtiö vuokraa autopaikan maksua 
vastaan osakkaille ja asukkaille. Tämä kaikille tuttu tapa aiheuttaa 
päänvaivaa, kun tutkitaan yhdenvertaisuutta, johon perustuen ta-
loyhtiön pitäisi autopaikat vuokrata. On tiedossa tapauksia, joissa 
taloyhtiö evää autopaikan vuokrauksen asukkaalta, esim. tyttäreltä, 
kun osakkaat, eli vanhemmat, eivät ole yhtiön asukkaita. Toisissa ta-
pauksissa varsinaiset osakkaat eivät saa autopaikkaa, koska naapu-
riasunnon omistaja on vuokrannut yhden tai jopa useamman auto-
paikan kerran vuodessa vierailevia sukulaisiaan varten.

Autopaikan vuokran suuruuden määrää näin ollen taloyhtiö. Var-
sinaisia lakipykäliä ei ole säädetty, minkä suuruista maksua autopai-
kasta pitää tai saa periä. Herrasmiessopimuksen mukaan maksu kat-
taa autopaikan ylläpitokustannukset, kuten lumenluonnit ja esim. 
sähkön kulutuksen. Mikäli osakas maksaa asunnon lämmityksen 
itse, on usein autopaikkakin kytketty niin, että sen sähkönkulutus 
menee osakkaan pussista. 

Oma paikka jonottamalla
Mikäli taloyhtiö noudattaa autopaikkojen suhteen jonotuskäytäntöä, 
tarkoittaa se yleisimmin sitä, että autopaikka vapautuu, kun asu-
kas muuttaa yhtiöstä pois. Tämä toimineekin hyvin yhtiöissä, jois-
sa muuttoliikenne on vilkasta. Vastakohtana ovat tietystikin yhtiöt, 
joiden osakkaat asuvat vuosia samassa osoitteessa. Joka tapauksessa 
tämä lienee taloyhtiöissä erittäin suosittu tapa. Lisäksi tässä vaih-
toehdossa yhdenvertaisuus täyttyy parhaiten, eikä riitoihin johtavia 
autopaikkojen irtisanomisia taloyhtiön aloitteesta synny.

Suosiiko arpaonni?
Eräs vaihtoehto jonotukselle on, että autopaikat arvotaan kerran 
vuodessa halukkaiden kesken. Tämäkin on oivallinen tapa, mutta 

tähän ei yleensä ole keksitty ratkaisua, jolla välttää toisten arpaon-
ni vuodesta toiseen. Eräässä yhtiössä kaikille osakkaille on tarjottu 
pistokepaikka, jonka lisäksi vuosittain arvotaan katospaikka. Näin 
on taattu edes jonkinlainen oma autopaikka jokaiselle.

Vuokraa autopaikka autohallista
Joissakin kaupungeissa on tarjolla katospaikka autohallista maksua 
vastaan. Nämä paikat ovat yleensä hintavampia kuin oman yhtiön 
paikat. Toisaalta nämä ovat helpommin saatavilla. Harmillisesti au-
tohallit sijaitsevat luonnollisesti ydinkeskustoissa, joten ne palvele-
vat vain keskustan asukkaita. Samalla syntyy kysymys, onko omalle 
autolle todellista tarvetta, mikäli asunto ja työpaikka sijaitsevat niin 
ikään keskustassa.

Pysäköinti tien varressa
Jälleen eräs vaihtoehto keskustassa asuville autoilijoille on pysäköi-
dä auto tien varteen. Suurimmassa osassa tienvarsia pysäköinti on 
ilmaista vain tiettynä aikana, useimmiten klo 18 - 06. Ratkaisu on 
loistava, mikäli omat menot sijoittuvat ajalle, jolloin pysäköinti on 
maksullista, mutta on syytä olla tarkkana erityisesti aamuaikaan. 
Lisäksi yölliset kulkijat aiheuttavat päänvaivaa, sillä tienvarret ovat 
harvoin vartioituja, jolloin houkutus ilkivallan tekoon on suurempi 
kuin esim. aidatulla pysäköintialueella. 

Taloyhtiö päättää
Kun uusia taloyhtiöitä perustetaan ja vanhoja remontoidaan sekä uu-
distetaan, on toivottavaa ottaa huomioon autopaikkojen nykypäivän 
tarve. Hallituksen olisi syytä miettiä kaikki vaihtoehdot tarkkaan, 
voisiko autopaikkoja lisätä esim. pienentämällä piha-alueita, joilla 
ei selkeästi ole tarvetta asukkaiden osalta. Vastaavasti uudisrakenta-
misessa tulisi tontti suunnitella paremmin autopaikkojen tarpeisiin.

Mikäli piha-aluetta ei ole mahdollista muuttaa, olisiko ratkaisun 
avaimet paikkajaon käytännössä? Voisiko taloyhtiö ottaa käyttöön 
vaikka jonotuskäytännön, tai tarkistaa, että nykyisillä autopaikan 
haltijoilla on perustellut syyt pitää autopaikkaa itsellään. He, jotka 
todella tarvitsevat autopaikkaa, tuskin panevat vastaan, mikäli pe-
rustelut tarpeille pyydetään. Hyvä taloyhtiöhän palvelee osakkaitaan 
ja asukkaitaan heidän tarpeitaan vastaavasti.

Autopaikkaan 
tarvitaan arpaonnea

Taloyhtiöiden autopaikat sekä erityisesti niiden vähyys ja/tai 
puuttuminen on osakkaiden sekä vuokralaisten keskustelujen 
kestosuosikki. Vaikka uudisrakentaminen kehittyy ja asuntojen  
tilaratkaisut paranevat vuosi vuodelta, ei autopaikka-asiaan 
tunnu tulevan muutosta. Minkä takia nyky-yhteiskunnassa,  
jossa perheessä on kaksi tai kolmekin autoa, ei voida pitää itses-
täänselvyytenä, että asuntoon kuuluisi edes yksi autopaikka?

Teksti: Sonja Saukkosaari   Kuvat: Rakentaja.fi
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Aiemmin osattiin: jokaiselle asukkaalle on 
vähintään yksi oma parkkiruutu. Viime vuosien trendi: jopa satoja asuntoja, 

mutta vain muutama autopaikka.

Eräs ratkaisu: jokaiselle asukkaalle oma 
lämpötolppapaikka, jonka lisäksi katos-
paikat kierrätetään.
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myös erikseen arvioitava. Toisaalta myyjä 
ei oikeuskäytännönkään mukaan voi vedota 
vastuuta poistavana seikkana siihen, että ei 
ole asunut asunnossa ollenkaan. Yleisesti voi-
daan tässä yhteydessä todeta, että huomatta-
van alhaisella kauppahinnalla on merkitystä, 
kun arvioidaan oikeudellisesti virheen ole-
massaoloa. Kysyjän tapauksessa taloyhtiön 
kunnossapitovastuu poikkeaa yhtiöjärjes-
tykseen perustuen lain mukaisesta vastuus-
ta. Tapauksessa osakas vastaa paitsi pinnoit-
teista niin myös vesieristyksestä. Tällä laa-
jennetulla kunnossapitovastuullakin saattaa 
olla oma merkityksensä tapauksessa. Ostaja 
on päättänyt nyt lakimiehensä avustuksella 
vaatia korvausta myyjältä asuntokauppalain 
mukaan. Tähän ostajalla on täysi oikeus. Kor-
vauksena vaadittava hinnanalennusmäärä on 
lähtökohtaisesti sopimuksen mukaisen kaup-
pahinnan ja virheellisen huoneiston arvon 
erotus. Tason parannuksista johtuvista kus-
tannuksista myyjä ei ole vastuussa.

: Miten lopetan puheenjohtajana ja 
mistä uusi?

Meillä on tyypillinen neljän perheen rivitalo-
yhtiö. Yksi asukas on isännöitsijänä ja minä 
puheenjohtajana. Kukaan muu ei ”halua olla” 
puheenjohtaja. Jos minä haluaisin lopettaa 
ja kukaan muu ei halua olla, mitä sitten voi-
daan tehdä? Sama koskee isännöitsijän teh-
tävää. Hän ehkä myös haluaa lopettaa kohta. 
On toki olemassa isännöintipalveluyhtiöitä, 
joten se lienee ok. Mutta miten tehdään pu-
heenjohtajan valinnan kanssa? Ja miten lo-
petan? Onko kirjallinen ilmoitus ok? Kenelle 
se osoitetaan? Voinko erota kesken kauden?

: Mikäli kukaan hallituksen jäsenistä ei 
halua toimia hallituksen puheenjohtaja-

na, voi yhtiöön hankkia hallitusammattilai-
sen esim. AKHA ry:stä (www.akha.fi ), joka 
voisi mahdollisesti toimia yhtiössä puheen-
johtajana. Puheenjohtajan valitsee hallitus, 

jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toi-
sin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. 
Asunto-osakeyhtiölaki ei velvoita asukkaita 
toimimaan yhtiön hallituksessa ja sallii eroa-
misen kesken toimikauden. Puheenjohtajan 
eroamisesta ei ole laissa erityisiä säännök-
siä. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, 
kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoitus 
kannattaa tehdä kirjallisesti. Jos hallituksen 
jäsenen on valinnut muu kuin yhtiökokous, 
eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijal-
le. Kannattaa miettiä, mikä on yhtiön etu 
asiassa ja pyrkiä hoitamaan asia niin, ettei 
mahdollisesta eroamisestasi aiheudu hait-
taa yhtiölle.

: Voiko osakas kieltäytyä remontista?
Taloyhtiössämme on käynnissä kevyt jul-

kisivuremontti, jossa parvekkeet maalataan 
sisäpuolelta ja vesieristystä parannetaan. 
Muutama asukas on ilmoittanut, että hä-
nen parvekettaan ei saa remontoida, koska 
he ovat laittaneet lattialle kaakelit, jotka nyt 
jouduttaisiin poistamaan. Mikä on jatkossa 
taloyhtiön vastuu, jos kyseisellä parvekkeel-
la havaitaan kosteutta? Entä muuttuuko vas-
tuu, jos asukas myy osakkeensa? Taloyhtiö on 
kuitenkin vastuussa rakenteista, niin onko 
meillä mitään mahdollisuutta saada myös 
kyseiset parvekkeet remonttiin mukaan?

: Ovatko parvekkeensa laatoittaneet 
osakkaat saaneet laatoittamiseen talo-

yhtiön luvan ja onko siellä alla vedeneriste? 
Jos laatoitus on tehty ilman lupaa, on vas-
tuu osakkaalla. Vastuuseen ei vaikuta se, että 
huoneisto vaihtaa omistajaa. Uusi omistaja 
on silloin vastuussa. Osakkaille olisi syytä 
selvittää vastuukysymykset ja sen jälkeen 
sopia, miten asiassa edetään. Jos sopuun ei 
päästä ja laatoitus on tehty ilman lupaa, voi 
yhtiö lähtökohtaisesti purkaa laatoitukset 
osakkaan kustannuksella ja toteuttaa par-
vekekorjaukset suunnitellusti.

: Myyjän vastuu edellisten omistajien 
remonteista?

Isäni osti 20 vuotta sitten osakkeen vuonna 
1977 rakennetusta talosta, jossa hän ei ole 
asunut päivääkään, eikä myöskään tehnyt 
mitään remonttia kylpyhuoneeseen. Kylpy-
huone on joko alkuperäisessä kunnossa tai 
aikaisempien omistajien remontoima. Nyt 
hän myi huoneiston. Huoneiston hinta oli 
n. 20.000 euroa halvempi kuin muut vastaa-
vat asunnot.

Uuden omistajan muutettua asuntoon 
hän ilmoitti, että seinästä irtosi laatta. Laat-
ta irtosi kohdasta, jossa käyttövesiputket ja 
viemärit on koteloitu lastulevyllä. Tämän 
päällä on muovimatto ja sen päällä laatat. 
Lastulevy oli mustunut hormiston sisäpuo-
lelta. Selvittämättä on, mistä kosteus tullut, 
mutta lastulevyn kastuminen sisäpuolelta 
viittaa putkistoon tms.

Uusi omistaja otti heti yhteyttä lakimie-
heen ja sieltä tuli isälleni 10.000 euron kor-
vausvaatimus asunnosta (jonka hinta oli n. 
50.000 €). Taloyhtiön isännöitsijä ei ole ha-
lukas hoitamaan asiaa mitenkään, vetoaa yh-
tiöjärjestyksen muutokseen, jossa todetaan: 
”siitä poiketen, mitä asunto-osakeyhtiölais-
sa sanotaan, yhtiön ja osakkaan korjaus- ja 
kunnossapitovastuusta, kuuluu osakkeen-
omistajan vastata kaikista niistä ja korjaus- 
ja kunnossapitotöistä, jotka kohdistuvat kyl-
pyhuoneen vesieristykseen lukuunottamatta 
lattiakaivoja ja viemäriputkia.”

: Lakimies on lähestynyt kysyjän isää 
asuntokauppalain vanhan asunnon 

myyntiä koskevan 6 luvun virhevastuusään-
nösten nojalla. Asuntokauppalaki sääntelee 
nimenomaan asunto-osakkeen kauppaa. En 
tiedä mihin lain kohtaan ostaja vetoaa kor-
vausvaatimuksessaan. Asunnossa on yleisesti 
ottaen virhe, jos se ei vastaa sitä mitä katso-
taan sovitun. Ostajalla on myös lain mukaan 
ennakkotarkastusvelvollisuus. Olisiko osta-
jan tullut huomata virhe tällä perustein on 

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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syksyllä, vuosikokouksessa päätettiin halvin 
tarjous, yksi osakas esitti, että on saatavilla 
puolet halvempi (sama urakoitsija oli paria 
vuotta aiemmin tehnyt yhden kattorempan 
meille moitteettomasti). Asiaa ei otettu va-
kavasti. Eräs osakas yritti vielä tuoda asiaa ja 
pyysi hallitusta koolle ja pyysi, että pyydet-
täisiin kirjallinen tarjous, mutta piti kiireesti 
saada urakkatarjous kirjoitettua tämän kal-
liin kanssa. Tämä halvempi urakoitsija kävi 
vielä paikan päälle katsomassa kohteen ja 
antoi kahdelle osakkaalle tarjouksen, suulli-
sen. Saimme myös kirjallisen (joka on hallin-
nassani), mutta se oli myöhässä, kun urakka 
aloitettiin toisen toimesta. Isännöitsijä lisäk-
si eväsi hallituksen jäseneltä nähdä paperit 
millä urakkatarjoukset pyydettiin, antoi sen 
kyllä sitten paljon myöhemmin, kun työt jo 
käynnissä. Olemme vielä verrattaneet kysei-
set paperit halvemman työn tekijällä ja se on 
yhtäpitävä muitten kanssa. Eikö isännöitsi-
jän pidä pitää osakkaiden etua. Onko mah-
dollisuutta tehdä tästä asiasta selvityspyyn-
töä, muuten kuin virkavallalle.

: Asunto-osakeyhtiölain mukaan halli-
tuksen puheenjohtaja vastaa siitä, että 

hallitus kokoontuu tarvittaessa. Isännöitsijä 
siis ei voi päättää sitä, kokoontuuko hallitus 
vai ei. Kokous on kutsuttava koolle, jos halli-
tuksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. Joll-
ei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta 
huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun 
voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle 
kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään. 
Jollei puheenjohtajaa ole valittu tai hän on 
estynyt, voi hallituksen jäsen tai isännöitsijä 
toimittaa kutsun. Hallitus puolestaan kutsuu 
yhtiökokouksen koolla.

Kertomasi remontin osalta tilanne on sel-
vä. Hallituksen/isännöitsijän olisi pitänyt hy-
väksyä halvin urakoitsija jos tarjoukset ovat 
identtiset. Isännöitsijä saattaa olla vahingon-
korvausvastuussa taloyhtiölle aiheuttamas-
taan taloudellisesta vahingosta. Hallitus ja/
tai yhtiökokous voivat päättää, että isännöit-
sijältä pyydetään kirjallinen selvitys asiasta. 
Toisaalta asian tekee hankalaksi nyt se, että 
yhtiökokous on päättänyt asiasta, eikä halli-
tus. Hallituksenhan pitää toimia siten kuin 
yhtiökokous on päättänyt. Jos kuitenkin yh-
tiökokouksen päätettäväksi on tuotu asioita, 
joita ei ole huolellisesti valmisteltu isännöit-
sijän tai hallituksen toimesta, saattaa vastuu 
tätä kautta kanavoitu näille tahoille.

: Aidan rakentaminen ja kustannus-
ten jako?

Naapurimme rakennutti aikoinaan aidan ra-
jallemme ja nyt se oli jo osin kallistunut pa-
hoin ja siten mm. turvallisuusriski. Naapu-
rimme haluaisi meidän nyt myös osallistuvan 
osuudeltamme aidan uudelleenrakentamis-
kustannuksiin. Meidän taloyhtiöllämme oli 
kuitenkin kantana, että koska aidan on aikoi-
naan naapuri (meille ilmoittamatta) laittanut 
ja kustantanut, miksi ihmeessä me nytkään 
osallistuisimme kustannuksiin. Eli antaisim-
me kyllä naapurille nyt luvan rakentaa aidan, 
mutta omalla kustannuksellaan. He vetoavat 
nyt yhteiseen aitaan, joten kustannuksia pi-
täisi heidän mielestään jakaa. Me olemme 
taas sitä mieltä, että voimme jopa olla anta-
matta lupaa edes rakentaa ko. aitaa. Saako 
naapuri millään verukkeella kustannuksiaan 
myös meidän korvattaviksemme?

: Lähtökohtaisesti aidan rakentaja vastaa 
aidan kunnossapidosta, jos muusta ei ole 

sovittu. Onko aita rajalla vai kokonaan naa-
purin puolella? Ilmeisesti aitaa ei ole raken-
nettu yhdessä vaan yksin naapurin toimesta? 
Onko aidan kunnossapidosta koskaan sovittu 
mitään? Löytyykö teiltä asiaan liittyen van-
hoja pöytäkirjoja? Yksin tehty aita ei muutu 
yhteiseksi itsestään. Jos aita on tehty rajal-
le ilman lupaa, voitte vaatia sen purkamis-
ta. Korjaus- tai purkukustannuksiin teillä ei 
ole velvollisuutta tällöin osallistua. Jos aita 
on kokonaan naapurin puolella, ei teillä ole 
velvollisuuksia sen kunnossapitoon osallis-
tua tai vaatia purkamista, jos muuta ei ole 
sovittu. Jos aita aiheuttaa teidän tontille 
konkreettista vaaraa, voitte toki vaatia sen 
kunnostamista tai purkamista, vaikka se olisi 
kokonaan naapurin puolella.

: Saako kokouksen nauhoittaa?
Isännöitsijä puhuu välillä ihan omiaan ja 

sitten kirjoittelee pöytäkirjoihin vääriä tieto-
ja, jotka hän on saanut niin yhtiökokouksen 
puheenjohtajan kuin myös pöytäkirjantar-
kastajat hyväksymään. Viime vuoden halli-
tuksen- ja yhtiökokousten pöytäkirjat ovat 
olleet useimmat tarkastamatta ja kaikki alle-
kirjoitukset puuttuneet. Voinko nauhoittaa 
yhtiökokouksen?

: Mitään laillista estettä ei ole sille, että 
nauhoitat kokouksen kulun, jos itsekin 

olet kokouksessa läsnä. Suosittelen kuiten-
kin, että ilmoitat siitä etukäteen. Pakollista 
ilmoittaminen ei kuitenkaan ole.

: Isännöitsijän valta hallituksen jäsen-
tä kohtaan

Voiko isännöitsijä sivuuttaa hallituksen jäse-
nen, jos hän pyytää hallituksen kokoontumis-
ta. Taloyhtiössämme uusittiin rivitalon katto 

Lakikysymykset

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

JuriNet Oy on täyden palvelun valtakun-
nallinen, nuorekas ja osaava lakitoimisto, 
joka tarjoaa One stop -periaatteella kor-
keatasoisia lakipalveluja niin yksityisille 
ihmisille kuin yrityksille. Toimiston ju-
ristit ovat erikoistuneet asumis-, raken-
tamis- ja ympäristöoikeuteen. JuriNet 
noudattaa toiminnassa niitä arvoja, joita 
myös Asianajajaliitto edellyttää asianajo-
toimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta ei 
saisi olla asiakkaalle este saada korkeata-
soisia palveluja. Tämä pätee, on kyse liike-
juridiikasta tai yksityishenkilöiden asiois-
ta. Jokainen ansaitsee JuriNetin periaat-
teiden mukaan sellaisen juristin omassa 
asiassaan, jonka käyttämisestä ei aiheudu 
itselle kohtuuttomia kustannuksia, mutta 
jonka osaaminen on vakuuttavaa.

”Vastaukset on annettu vain kysymyk-
sistä ilmenevien seikkojen perusteella 
tuntematta asiaan liittyviä yksityis-
kohtia. Vastauksessa ei näin ollen ole 
voitu huomioida kaikkia asian ratkai-
suun vaikuttavia seikkoja. Mikäli käy-
tät vastauksia jossain muussa asiayh-
teydessä, ei vastausten laatija ole niis-
tä vastuussa.”

Kysymyksiin 
vastasivat:

Juha Saarimäki
OTK, lakimies
JuriNet

Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet

Anni Santanen
OTM, lakimies
JuriNet

Isännöitsijä on toiminut väärin silloin, jos 
hän on kieltäytynyt esittämästä hallitukselle 
kertomiasi asiakirjoja. Lähtökohtaisesti isän-
nöitsijän tulee toimia hallituksen ohjeiden 
mukaisesti, eikä toisinpäin.
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Velco-venttiilien pakkaukset uudistuivat vuodenvaihteessa. 
Pakkausuudistuksen myötä VLR-100 pakkauk-
sen mukana tulee nyt myös äänenvai-

mennuskiekko, joka vaimentaa ulkoa 
kantautuvaa melua tehokkaas-
ti. Lisäksi Velco-vent-
tiileille myönnetään 
kymmenen vuoden 
takuu.

Lisätietoja:
www.terveysilma.fi

Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa. Laaduk-
kaalla videotunnistuksella voidaan varmistaa kodin turval-
lisuus. ABB-Welcome-ovipuhelinlaitteet sopivat yhtä hyvin 

uusiin rakennettaviin pientaloihin kuin saneerauskohteisiin, joihin 
haetaan ensiluokkaisia ratkaisuja.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Laajan tuotevalikoiman ja modulaarisen rakenteen ansiosta jokai-

seen rakennukseen löytyy oikeat tuotteet
• Soveltuu myös saneerauskohteisiin
• Suunniteltu kestämään: Ulkoyksiköt on testattu tarkoin, ja ne kestävät 

Suomen olosuhteita. Ilkivaltaluokitus IK07, kotelointiluokka IP54/55
• Sisäyksiköiden tuotevalikoimassa malleja joko pelkällä ääniyhtey-

dellä tai sekä ääni- että kuvayhteydellä
• Tukitoiminnot kuulo- ja näkövammaisille: Saatavissa sisäyksiköt 

induktiosilmukalla ja ulkoyksikkö puhesyntetisaattorilla.
• STUL-takuu 2 vuotta

Monipuoliset toiminnot, mm.
• Avaimeton kulku RFID-kortinlukijan tai koodilukon avulla
• Mahdollisuus asettaa yksilöllisiä sisäänpääsykoodeja
• Ovipuhelinta soittaneiden kuvat tallennetaan videosisäyksikköön 
• Sisäpuhelut ja puheluiden siirto
• Ajastettu lukituksen poisto

Lisätietoja:
Kari Pulkkinen, tuotepäällikkö, puh. 050 3357 542
www.abb.fi/asennustuotteet

ABBWelcome 
Ovipuhelinjärjestelmä kaikkiin kohteisiin

Upofloor-laminaatti Durastone 8066 Charcoal Slate

Ovella® PyöräNoja -parkkijärjestelmä on pitkän kehtystyön 
tulos, jonka valmistaja on suomalainen Ovella Systems Oy. 
PyöräNoja -parkkijärjestelmä on käyttäjäystävällinen ja kus-

tannustehokas polkupyörien säilytystysjärjestelmä. Se on sopiva kai-
ken ikäisille ja sitä on helppo käyttää.

Pyörät asettuvat keskelle telinettä, ovat suorassa rivissä ja pysyvät 
pystyssä (myös ilman omaa tukea) vetokoukun ja telineen muotoilun 
vuoksi. Polkupyörä voidaan lukita telineeseen rungosta ja renkaasta 
tarpeen vaatiessa.

PyöräNoja -parkkijärjestelmä on suunniteltu ulos pyöräparkkeihin ja 
sisätiloihin. Parkkijärjestelmä toimitetaan eri pituisina yksiköinä, jotka 
ovat jatkettavissa. Esim. neljän metrin tilaan saadaan 10 polkupyörää. 
PyöräNoja PNK-10 on pyöräkatos 10 pyörälle, jossa on läpinäkyvä valoka-
te. Telineet ovat sinkittyä terästä ja ne toimitetaan myös RAL:n eri sävyin.
 
Lisäinfo:
myynti@ovella.fi.

Pihaalueet järjestykseen estetiikkaa ja 
turvallisuutta unohtamatta!

P

Uponor on tuonut markkinoille uuden ääntä vaimentavan kiin-
teistöviemärijärjestelmän perinteisen HTP-kiinteistöviemäri-
järjestelmän rinnalle.

Uponor Decibel on ääntä vaimentava, paineeton kiinteistöviemä-
rijärjestelmä rakennuksen sisäpuoliseen viemäröintiin uudis- ja sa-
neerauskohteissa. Järjestelmä on nopea asentaa ja helppo työstää.
Mineraalivahvistettu polypropeeni, uusin valmistustekniikka ja suuri 
ominaispaino tekevät Decibel-järjestelmästä hiljaisen. Decibel sovel-
tuu etenkin ääniteknisesti vaativiin kohteisiin.
• Väriltään valkoinen järjestelmä kattaa yleisimmät putkikoot ø 50, 

75 ja 110 mm. 
• Laajan osavalikoiman täydentää valmiiksi betonoitu ja asennus-

valmis Decibel-pohjakulma. 
• Decibel on suoraan yhteensopiva Uponor HTP-järjestelmän kanssa.
Lue lisää Uponorin kotisivuilta. 

Lisätietoja:
Jaana Honkonen, tuotepäällikkö, puh. 020 129 2141
jaana.honkonen@uponor.com

Uponor Decibel  
– hiljainen kiinteistö
viemärijärjestelmä

Velco VLR100 korvausilmaventtiili
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Kiinteistöalan koulutuskeskus KIINKO, Suomen Kiinteistönvälit-
täjäliitto ry SKVL ja Promentor Solutions Oy ovat kehittäneet 
yhteistyössä kiinteistövälittäjien digitaalisen englannin verkko-

kurssin. Kurssi sisältää autenttisia tilanteita ja elävää kieltä. Tuotannossa 
ovat olleet mukana alalla pitkään toimineet välittäjät. Materiaalin avul-
la välittäjät voivat palvella paremmin ulkomaalaisia asiakkaitaan, joiden 
määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti. Digitaalinen oppimateriaali tulee 
tarpeeseen. Verkko-oppimateriaali on aina saatavilla ja antaa vapautta 
opiskella silloin, kun itselle parhaiten sopii. Promentorin järjestelmän 
kielistudio mahdollistaa suullisen kielitaidon itsenäisen harjoittelun. 
Kurssia voi käyttää kaikilla päätelaitteilla (tietokoneet ja mobiililaitteet).

Pilottiasiakkaat ovat testanneet materiaalia ja kokeneet sen erit-
täin hyödylliseksi. ”Kauan kaivattu kiinteistönvälittäjien englannin 
verkkokurssi on nyt saatavilla” iloitsee SKVL:n toimitusjohtaja Jaana 
Anttila-Kangas. Hän toteaa, että verkkokurssi parantaa kiinteistön-
välittäjien ja englantia puhuvien asiakkaiden välistä vuorovaikutus-
ta. Kurssin avulla välittäjä pystyy palvelemaan ulkomaalaisia asiak-
kaitaan entistä paremmin, ja ammattisanaston avulla mahdolliset 
väärinymmärrykset vähenevät. ”Verkkokurssi tarjoaa kaikille välit-
täjille mahdollisuuden kehittää englannin ammatillista kielitaitoa. 
Onkin hyvä muistaa, että kielitaito on yksi tapa erottautua kovasti 
kilpaillulla välitysalalla, kun välittäjä pystyy palvelemaan asiakkai-
ta ammattimaisesti myös englannin kielellä.” Myös KIINKOn Jaana 
Lehto kertoo, että kiinteistövälitysalalla tarvitaan yhä useammin 
englannin kielen taitoa alan kansainvälistyessä niin asiakaskunnan 
kuin toiminnan kehittymisen myötä.”
Lähde: SKVL / KIINKO / PROMENTOR LEHDISTÖTIEDOTE 6.11.2015

Lisätietoja:
– Jaana Anttila-Kangas, SKVL, puh. 050 465 3773, jaana.anttila-kan-

gas@skvl.fi, www.skvl.fi
– Jaana Lehto, KIINKO, puh. 040 721 5975, jaana.lehto@kiinko.fi, 

www.kiinko.fi
– Juha Telkkinen, Promentor Solutions Oy, puh. 0400 440 443, juha.

telkkinen@promentor.fi, www.promentor.fi

Verkkokurssi kiinteistövälittäjille

Taloyhtiöiden asukkaat tuntevat edelleen huonosti pelastus-
suunnitelman. Suurin osa kerros- ja rivitaloasujista ilmoittaa, 
että ei ole perehtynyt taloaan koskevaan pelastussuunnitel-

maan. Tiedot käyvät ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön te-
kemästä tutkimuksesta. Kyselyssä selvitettiin väestön turvallisuus-
taitoja ja käsityksiä omatoimisesta varautumisesta.

Suurin osa kerrostaloasujista (66 %)* ja rivitaloasujista (61 %)* ilmoit-
taa, että ei ole perehtynyt taloaan koskevaan pelastussuunnitelmaan. 
Tulosten valossa vaikuttaa siltä, että pelastussuunnitelma on edelleen 
vieras suomalaisille ja tiedottaminen on puutteellista. Tulokset osoit-
tavat, että pelastussuunnittelu kaipaa lisää tutkimusta ja kehittämistä.

– Käytännössä kaikki kerrostaloasukkaat kuuluvat pelastussuun-
nittelun piiriin, ja laki velvoittaa tiedottamaan asukkaille suunni-
telmasta. Tulos osoittaa, että pelastussuunnittelujärjestelmässä on 
edelleen paljon parannettavaa ja järjestelmän toimivuutta tulisi tut-
kia, SPEKin tutkija Heikki Laurikainen toteaa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tekemässä tutkimuksessa haas-
tateltiin tuhatta manner-Suomessa asuvaa, ja tutkimuksen virhemar-
ginaali on 3,1 %. Kyselyssä selvitettiin mm. väestön turvallisuustaitoja 
sekä käsityksiä omatoimisesta varautumisesta. Suomen Kyselytutki-
mus Oy keräsi tutkimusaineiston maalis- ja huhtikuussa vuonna 2015.

Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma laaditaan rakennuk-
siin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Tämä tarkoittaa 
sitä, että suuri osa kerros- ja rivitaloista kuuluu suunnittelun piiriin. 

Taloyhtiöiden asukkaat eivät tunne pelastussuunnitelmaa

SPEKin arvioiden mukaan pelastussuunnittelu koskee noin 2,5 mil-
joonaa suomalaista. Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta 
sanotaan, että pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä 
on tiedotettava tarvittavalla tavalla asukkaille.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on turvallisuuden yleishyö-
dyllinen ja riippumaton asiantuntija, jonka erityisenä tehtävänä on 
onnettomuuksien ehkäisyn sekä varautumisen ja väestönsuojelun 
kehittäminen.
Lähde: SPEK Lehdistötiedote 12.1.2016

Aaltokainen – Ruukki 50 Plus on tyylikäs, jämäkkä ja kestävä 
katto. Katteen ulkonäkö on viimeistelty piparkakkumaisella 
reunalla sekä muotoon leikatulla tippanokalla. Aaltokaisen  

muotoilu  antaa rakennukselle jämäkän ja ryhdikkään ulkonäön tyy-
likkyydestä puhumattakaan. 

Kate on vaivaton asentaa suoralinjaisen ja mittatarkan profiilin-
sa ansiosta.

Vintic on muotoilultaan perinteistä, käsintehtyä pystysauma-
kattoa muistuttava malli. Sen moderni muoto on graafisen  kaunis. 
Rakennuksen muoto täydentyy hillityn harmoniseksi kokonaisuu-
deksi täyttäen vaativammankin nykyaikaista arkkitehtuuria ja luo-
tettavaa vesikattoa arvostavan asiakkaan tarpeet. Vinticin reunassa 
on ulkonäkö, toiminnallisuutta ja asennettavuutta parantava inno-
vatiivinen etureunataite.

Molemmat uutuusmallit saa laatuluokassa Ruukki 50 Plus. Ruukki 
myöntää katteille 50 vuoden teknisen takuun ja 20 vuoden esteet-
tisen takuun. 

Aaltokainen  ja Vintic  Ruukin kevään  
kattouutuudet

* Prosenttiluvussa ovat 
mukana En- ja En osaa 
sanoa vastaukset.

Lisätietoja:
Tutkija Heikki Laurikainen, heikki.laurikainen@spek.fi
www.spek.fi/SPEKtutkii
www.spek.fi/pelastussuunnitelma



64 Omataloyhtiö.fi   2016

Mistä tunnistaa hyvän naapurin?
Hyvä naapuri:
• Noudattaa aina taloyhtiön yhteisiä sääntöjä.
• Kunnioittaa kotirauhaa.
• Huolehtii kodistaan sekä asuinympäristöstä.
• Ilmoittaa havaitsemistaan vaurioista sekä 

puutteista. 
• Osallistuu talkoisiin ja yhteisiin tapahtumiin.
• Suvaitsee myös erilaisuutta.
• Ei juoksentele rappukäytävässä.
• Kunnioittaa yörauhaa.
• Tervehtii kaikkia iloisesti.
• Välttää turhaa metelinpitoa.
• Ilmoittaa etukäteen, mikäli melua saattaa 

syntyä (esim. lapsen syntymäpäivät).
• Vie roskat oikeisiin jäteastioihin ja kierrättää.
• Kiinnittää huomiota omaan sähkön ja veden-

kulutukseen.
• Ei ala poraamaan reikää seinään lauantaiaa-

muna kahdeksalta.
• Käyttää maalais-, kaupunkilais- tai muuta 

järkeä.
• Välttää parveketupakointia eikä tupakoi si-

säänkäyntien läheisyydessä.
• Lainaa vaikka sokeria, jos naapurilta on pääs-

syt loppumaan.
• Vastaa myös vieraidensa käyttäytymisestä.
• Katsoo hieman myös naapurin lasten perään.
• Soittaa apua, jos joku on vaarassa.

”Hyvä naapuri 
kaksinkertaistaa talon arvon” 
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Kiinnostuitko? 

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

Tilaa osoitteesta www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

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

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

Tilaa tuoteesitteitä veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Yhteystiedot
Nimi

_________________________________________________________________

Katuosoite

_________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

_________________________________________________________________

Sähköposti

_________________________________________________________________

Puhelin

_________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

_________________________________________________________________

Hankkeen arvioitu aloitus ____ /____

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

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

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI ry on laatinut Kiinteistöliike-
toiminnan sanaston, jotta kaikille alan 

toimijoille ja osapuolille saataisiin yhteinen 
ajantasainen sanastokokonaisuus. Sanaston 
tavoitteena on helpottaa kansalaisten itse-
näistä tiedonhankintaa sekä asiantuntijoiden 
ja kansalaisten välistä viestintää.

Tällä palstalla esittelemme näistä Kiin-
teistöliiketoiminnan sanaston termeistä tär-
keimpiä ja ajankohtaisimpia.

Kiinteistö
Kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesi-
alueen omistuksen yksikkö siihen kuuluvine 
rakennuksineen, etuuksineen ja rasitteineen. 
Sanaa kiinteistö käytetään yleiskielessä ylei-
sesti muun muassa pelkästä rakennuksesta.

Kiinteistön elinkaari
Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiin-
teistön mahdollisesta rakentamisesta sen hyö-
dyntämisestä luopumiseen. Kiinteistön toi-
minnallinen, taloudellinen ja tekninen elinkaa-
ri muodostaa ketjun, joka koostuu erilaisista ja 
eri tavoin kerrostuvista sykleistä, esimerkiksi 
omistamiseen, liiketoimintaan ja käyttötar-
koitukseen perustuvista sykleistä. Kiinteistön 
elinkaari pitää sisällään myös rakennuksiin 
ja rakennusosiin liittyvät erilliset elinkaaret.

Kiinteistöliiketoiminta
Kiinteistön omistamiseen, hyödyntämiseen 
tai asiakaspalvelujen tuottamiseen liittyvät 
toiminnot, joilla on liiketaloudelliset tavoit-
teet. Kiinteistöliiketoiminnan ydinajatuksena 
on luoda lisäarvoa tuottavia palveluja kiinteis-
tön käyttäjille ja sitä kautta tuottoja kiinteis-
tön omistajille ja kiinteistösijoittajille kiinteis-
tön elinkaaren aikana. Kiinteistöliiketoiminta 
perustuu liiketaloudellisten periaatteiden ja 
tavoitteiden mukaisesti harjoitettuun kiin-
teistönpitoon. Kiinteistöliiketoiminta sisäl-
tää seuraavia toimintoja: kiinteistökehitys, 
rakennuttaminen, kiinteistösijoittaminen, 
kiinteistökauppa, vuokraus, kiinteistöhal-
linto ja kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut.

Kiinteistönpito
Kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vas-
taaminen. Kiinteistönpito voi sisältää samat 
toiminnot kuin kiinteistöliiketoiminta, mut-
ta kiinteistönpitoa ei välttämättä harjoiteta 
liiketaloudellisin periaattein (vrt. esimerkik-
si asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteis-
töosakeyhtiöt, kirkot ja seurakuntayhtymät 
sekä muut yleishyödyllisiin tarkoituksiin 
kiinteistönpitoa harjoittavat julkisyhteisöt).

Kiinteistökehitys
Toiminta, jonka tarkoituksena on investoin-
neilla lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn 
alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. Kiinteis-
tökehityksen kohteena voi olla esimerkiksi 
kiinteistön raakamaan muodostava maa- tai 
vesialue, kiinteistöön kuuluva tontti tai ton-
tilla sijaitseva rakennus tai sen osa. Kiinteis-
tökehitys voi kohdistua joko suunnitteilla 
olevaan kiinteistön osaan tai jo olemassa 
olevaan kiinteistöön ja sen osiin. Yksittäisen 
rakennetun kiinteistön ja siihen kuuluvien 
rakennusten kehittämisestä käytetään myös 
nimitystä kiinteistöjalostus. Puhekielessä ja 
arkityylisessä kirjallisessa viestinnässä kiin-
teistökehityksestä käytetään usein synonyy-
mia developpaus.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto

: Ulkotermostaatin paikan vaikutus 
lämmityskuluihin

Yhtiömme lämpökeskuksen ulkotermostaat-
ti on asennettu rakennuksen eteläseinälle alt-
tiiksi auringon paisteelle. Kuinka suuri vai-
kutus tällä on lämmityskuluihin?

: Vaikea sanoa vaikutusta lämmitysku-
luihin, lämmön säätöön sillä on merkit-

tävä vaikutus, koska auringon lämpö sulkee 
tai ainakin pudottaa merkittävästi kierto-
veden lämpötilaa. Tämä saattaa aiheuttaa 
riittämättömän lämmön saannin joihinkin 
huonetiloihin ja tästä syystä saatetaan pat-
teritermostaatit vääntää maksimiasentoon.

Mielestäni olisi järkevää muuttaa ulkoter-
mostaatti sellaiseen paikkaan, missä ulkoil-
man lämpötila olisi mahdollisimman totuu-
den mukainen, jolloin saavutettaisiin opti-
maalinen tasapaino asunnoissa tarvittavan 
lämmön ja ulkolämpötilan välillä.

: Saunan ja pesuhuoneen panelointi
Remontoin vanhaa saunaa ja pesuhuo-

netta. Katoissa oli lomalaudoitus paneloin-
nin sijaan. Laudoituksen alla alumiinipaperi, 
sitten joku noin 12 mm huokolevy ja puru-
eriste päällä. Poistin päällimmäiset laudat, eli 
nyt jäi kattoon harvalaudoitus noin 80 mm 
välein. Kysyisinkin riittääkö rakenteen hen-
gittävyyden kannalta alumiinipaperin poisto 
noista lautojen väleistä. Uusi alumiinipaperi 
tulisi tuon harvalaudoituksen pintaan sitten 
rimoitus ja uusi paneli.

: Koska vanhan alumiinipaperin alla on 
huokoinen kuitulevy tasaa se mahdolli-

sen kosteuden eikä lautojen alle  jäävät alu-
miinipaperikaistat  aiheuta ongelmaa. Teip-
paa kuitenkin uusi alumit-paperi huolellisesti 
alumit-teipillä höyrytiiviiksi.

: Liesituulettimesta vuotaa vettä
Mitäpä tehdä, kun liesituulettimesta on 

alkanut vuotaa vettä?

: Liesituulettimen poistoputkeen kon-
densoituu kylmästä johtuen vettä (yleen-

sä kylmässä vinttitilassa). Eli eristys on kor-
jattava. IV-poistoputken eristys on puutteel-
linen tai puuttuu kokonaan. Liesituuletin on 
myös yleensä ns. talotuuletin tyyppiä, joka on 
pienimmällä nopeudella pidettävä jatkuvasti 
päällä, eli ns. nolla ohitettu, ettei tuuletinta 
saa kokonaan pois päältä. Nämä kaikki on-
gelmat konkretisoituvat nyt pakkaskaudella.

: Tiilen pinta jäässä
Huomasin nyt pakkasilla, että talon yh-

dellä sivulla tiiliverhoilun pinta on jäässä. 
Pitäisikö tästä huolestua? Talo on siis puu-
runkoinen missä tiiliverhous. 

: Mielestäni kysymyksessä on normaali 
ilmiö lämpötilojen suurien vaihtelujen 

seurauksena. En olisi isommin huolestunut.

Kysymyksiin vastasi:
Porin Rakennusmestarit ja insinöörit ry
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Netti ja kaapeli-TV 
valokuidulla koko taloon
Tiesitkö, että taloyhtiösi voi yhtiö kokouksen enemmistön päätöksellä 
hankkia keski tetysti Elisan nettiyhteyden kaikkiin huoneistoihin?
Elisa Taloyhtiölaajakaista on yksittäin ostettavia nettiliittymiä huomattavasti 
edullisempi vaihtoehto. Taloyhtiöltä laskutettava huoneistokohtainen perusnopeus 
on joko 2M tai 10M, ja asukas voi nostaa omaa yhteysnopeuttaan aina 1000M 
asti sekä hankkia lisäpalvelut oman tarpeen mukaan.

Vaihda nykyaikaiseen valokuituun, ota yhteyttä:
Uusimaa:
Harri Mäkinen, 050 506 0113
Jari Koistila, 050 506 5887
Raisa Silvennoinen, 050 357 4933

Hämeenlinna, Hyvinkää, Lahti:
Jarmo Kuru, 010 262 3654

Pirkanmaa:
Heikki Kuuloja, 050 655 30

Keski-Suomi, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa,
Kymenlaakso, Etelä-Karjala:
Jari Koho, 050 435 7667
Mikko Saarelainen, 050 506 1079

etunimi.sukunimi@elisa.fi 
elisa.fi /kiinteistoille

Elisalta saat myös kaapeli-TV- palvelun erittäin laajalla kanavatarjonnalla!

MUTKATTOMAT 
PERUSLIITTYMAT 
TALOYHTIOILLE.

:

:



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

IHANA TALO!

kartoittamaan yhtiön ja 
huoneistojen sähköis-
tyksen taso. Hän kertoo 
nykysähköistyksen mah-
dollisuuksista mielellään 
vaikkapa taloyhtiön  
kokouksessa. 

Mitä kuuluu piha-alueiden, porraskäytävien ja yhteisten tilojen 
sähköistykselle? Entä ovatko huoneistojen sähköistys ja tieto-
liikenneyhteydet tämän päivän tasolla?

Jos taloyhtiönne sähköistykset ovat vuosikymmenten takaa, kunnossapitotarkastus 
sekä uusien sähköistysratkaisujen asennus on paikallaan. Näin paranevat toimivuus, 
turvallisuus ja energiatehokkuus kohenevaa ulkonäköä unohtamatta.

Tyypillisiä toimenpiteitä vaativia kohteita ovat

  Rikkoutuneet, kuluneet, mustuneet sähkölaitteet – uusittava turvallisiksi 
  Valaistus pihalla ja yhteisissä tiloissa – ledit, liikkeentunnistimet
  Autojen lämmitys ja sähköautojen lataus – ohjaus, seuranta, tulevaisuus
  Tehojen riittävyys huoneistoissa – stoppi sulakkeiden palamiselle
  Pistorasioiden ja valaisinpisteiden määrä – kotien toimivuus uudelle tasolle

  
Tietoliikenneyhteydet – nopeat kaistat ovat kaikkien oikeus

  
Antennijärjestelmä – vaatimusten mukaiset TV-palvelut kaikille asukkaille

  Automaattisia sähköisiä toimintoja – asumisen iloa ja sähkön säästöä

Sähköurakoitsijat, jotka tekevät taloyhtiö-
tasoisten urakoiden lisäksi yksittäisten 
kuluttajien tilaamia asennustöitä.

www.löydäsähkömies.fi

Sähköurakoitsijat, jotka ovat 
keskittyneet taloyhtiöihin ja muihin 
rakennus- ja saneerauskohteisiin.

www.urakoitsija.fi

KUTSU 
AMMATTITAITOINEN 

SÄHKÖMIES

Luotettavat osaajat löydät täältä 

VAI ONKO?

Huolehdi, että sähköistys peruskorjataan ja uusitaan 
samassa yhteydessä, myös huoneistoissa!PUTKISTOSANEERAUS TULOSSA?


