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Tietoa taloyhtiöiden hankkeisiin!
Kevät on taloyhtiöille tyypillisesti valmistelun aikaa. Monessa tapauksessa viralliset 
yhtiökokoukset ajoittuvat juuri touko-kesäkuun vaihteeseen ja samalla tämä tarkoit-
taa päätöksentekoa tulevista hankkeista.  Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä tutus-
tua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja Omataloyhtiö.fi auttaa sinua tässä. Tarkoitukse-
namme on jakaa tietoa niin taloyhtiöiden hallinnoimisesta kuin korjaushankeratkai-
suistakin. Aikaisemmasta poiketen olemme tämän lehden jakeluun lisänneet myös 
korjaushankkeiden suunnittelijoita sekä rakennuttajakonsultteja. Mikäli käsittele-
mämme asiat sinua koskettavat, suosittelemme lämpimästi siirtymistä osoitteeseen 
www.omataloyhtio.fi.  

www.omataloyhtio.fi      Kesä 2013
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Suomessa rakennuskannan korjausvelka ei ole enää vieras termi. Asiasta on puhut-
tu isolla suulla pian vuosikymmenen ajan. Ilmeisesti ei kuitenkaan riittävästi, sil-
lä tähän asiaan ei ole vielä tapahtunut muutosta. Huhtikuussa ilmestyneen ROTI 

2013 -raportin mukaan talonrakennuskanta edustaa 47 prosenttia kansallisomaisuu-
destamme eikä sen kunto ole viime vuosina parantunut – tavoitteista huolimatta. Toki 
tähän koko kantaan kuuluu paljon muutakin kuin asunto-osakeyhtiöt. 

Ongelmakohdiksi raportissa nostetaan mm. lähiökerrostalot sekä vanhat rivitalot, 
sillä suurimmat peruskorjaukset odottavat 1960–1980 -lukujen rakennuskannassa.

Mistä tämä huono kunnon jatkuminen sitten johtuu? Emmekö kanna vastuuta omis-
tajina vai olemmeko yksinkertaisesti välinpitämättömiä omaisuutemme suhteen? Iän-
ikuinen vertaus tehdään kiinteistön ja vuosittaisen autonkatsastuksen välillä ja tottahan 
se on – harva meistä pitää kiinteistöistämme riittävän hyvää huolta, vaikka tiedämme 
sen todella olevan tarpeen.  Taloyhtiöissä vastuu on hallituksella ja jotta asia oikein tu-
lisi kärjistettyä, niin lukaistaanpa jälleen kerran asunto-osakeyhtiölakia:   

”Hallituksen yleistehtävänä on asunto-osakeyhtiölain 7-luvun 2 §:n mukaan huoleh-
tia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen yleis-
tehtävänä on lainkohdan mukaan myös velvollisuus huolehtia kiinteistön ja rakennus-
ten ylläpidosta.”

Edellä viitatun raportin mukaan yksi merkittävimmistä kompastuskivistä on enna-
koivan kunnossapidon puutteellisuus. Eikö tämä ole juuri sitä, mihin vuosittaisilla tar-
kastuksilla pyrittäisiin ja pääsääntöisesti tämänhän pitäisi olla jo itsestäänselvyys. Vuo-
desta 2010 on lainsäädäntömme sitä ainakin edellyttänyt. Tähän liittyen ja uudistuneen 
asunto-osakeyhtiölain voimaan tultua on esitetty hyvinkin paljon kritiikkiä siitä, että 
laki ei määrittele riittävän tarkasti, miten nämä korjaustarveselvitykset tulisi toteuttaa. 

Olemmeko todella niin yksinkertaisia, että jos asiaa ei sanatarkasti kirjata lakiin, niin 
siitä ei pidä välittää? Selvityksissä säästetyt muutamat sataset on melko pieniä rahoja, 
kun vahinkosaneerauksiin kulutetaan kymppi- tai satatonnisia. Yhtä kaikki – on todel-
lakin syytä pohtia miten taloyhtiöistämme voitaisiin pitää parempaa huolta!

Tänäkin keväänä, kun taloyhtiössä – jälleen kerran – mietitään tulevia hankkeita, tulee 
muistaa että vuosi liian aikaisin on aina parempi kuin vuosi liian myöhään. En suinkaan 
tarkoita sitä, että korjauksia tulisi tehdä ilman perusteita, mutta jos perusteet löytyvät 
ja yhtiökokouksessa kysymys kuluu korjataanko vai eikö korjata, niin suosittelisin vah-
vasti korjaamista tai ainakin huolellista kartoittamista ja asiantuntijan hyödyntämistä.

 Topi Aaltonen
 päätoimittaja

Korjataanko vai eikö 
korjata?

Edellisen lehden lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin kolme  
Suomalainen Koti -sisustuskirjapakettia. Onnetar suosi seuraavia:

Minna Rauas, Pori; Virpi Hongisto, Punkalaidun; Harri Veira, Kaarina



4 Teksti: Topi Aaltonen Kuvat: Keijo Aulu

Valtioneuvosto hyväksyi 27. helmikuu-
ta asetukset, jotka yhdessä samaan 
aikaan annettujen ympäristöministe-

riön asetusten kanssa viimeistelevät raken-
nusten energiatodistusta koskevan uudistuk-
sen. Energiatodistus tarvitaan 1. kesäkuuta 
alkaen myös vanhan pientalon myynnin tai 
vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin 
rakennuksissa.

Energiatodistus kertoo rakennuksen 
energialuokan
Energiatodistus kertoo rakennuksen energi-
aluokan ja sisältää suosituksia energiatehok-
kuuden parantamiseen. Energialuokka tulee 
ilmoittaa myynti- ja vuokrausilmoituksissa. 
Lisäksi todistus tulee laittaa näkyville suuris-
sa rakennuksissa, joissa yleisöpalvelutilojen 
koko on yli 500 m².

”Uusi todistus on entistä selkeämpi ja luo-
tettavampi työkalu erilaisten rakennusten 
energiatehokkuuden vertailuun ja paranta-
miseen osto- ja vuokraustilanteissa. Asunto 
on monelle meistä elämän suurin hankinta. 
On tärkeää, että silloin on saatavilla luotetta-
vaa tietoa siitä, mitä on hankkimassa”, kertoo 
ympäristöministeriön rakennetun ympäris-
tön osaston ylijohtaja Helena Säteri.

”Tärkeää on myös se, että uusi todistus 
sisältää suosituksia energiatehokkuuden pa-
rantamiseen, joista on hyötyä sekä nykyisel-
le että tulevalle asukkaalle. Yksittäisilläkin 
muutoksilla voi olla iso merkitys. Jos esimer-
kiksi 1970-luvun öljylämmitteisen omakoti-
talon julkisivua eristetään lisää, ikkunoiden 
energiatehokkuutta parannetaan ja ilman-
vaihtoon lisätään lämmön talteenotto, voi 
energiatehokkuusluokka muuttua E:stä D:k-
si”, Säteri lisää.

Energiatodistuksia laaditaan heti lain 
voimaantulon jälkeen
Uudistettuja energiatodistuksia tehdään heti 
lain voimaantulon jälkeen lähes kaikessa uu-
disrakentamisessa sekä myynnin ja vuokra-
uksen yhteydessä asuinkerrostaloissa ja uu-
dehkoissa pientaloissa. Ennen vuotta 1980 
rakennetuille pientaloille energiatodistus 
tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydes-
sä vasta 1.7.2017 alkaen.

Mikäli kiinteistö on arvoltaan hyvin vähäi-
nen, vuokra on pieni tai kohdetta ei esitellä 

Energiatodistusuudistus
– miten tämä vaikuttaa taloyhtiössä?

Rakennusten energiatodistus uudistuu, 
nyt myös pientaloihin tarvitaan todistus.

julkisesti, energiatodistus voidaan laatia val-
miin lomakkeen avulla niin kutsutun keven-
netyn menettelyn kautta. Energiatodistus-
ta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, 
suojelluille tai pienille, alle 50 m² kokoisille 
rakennuksille. Vanhan lain mukaiset ener-
giatodistukset ovat voimassa voimassaolo-
aikansa mukaisesti. Isännöitsijätodistukseen 
sisältyvät energiatodistukset ovat voimassa 
vuoden 2014 loppuun asti.

Energiatehokkuuden parantamisen mah-
dollisuudet selvitetään
Energiatodistusta laadittaessa arvioidaan ra-
kennusosien ja teknisten järjestelmien kun-
toa sekä selvitetään mahdollisuudet parantaa 
rakennuksen tai sen osan energiatehokkuut-
ta kustannustehokkaasti ja sisäilman laatua 
huonontamatta. Energiansäästösuositusten 
tulee sisältää arvio ehdotettujen toimien vai-
kutuksesta rakennuksen kokonaisenergian-
kulutukseen. Ympäristöministeriön asetus 
sisältää tietoa energiatodistuksen laatimisen 
yksityiskohdista, energiatodistuksen ulkonä-
östä ja sisällöstä sekä energialuokkien raja-ar-
voista eri käyttötarkoituksen rakennuksille.

Energiatodistus helpottaa vertailua
Uudistus parantaa energiatodistusten ver-
tailtavuutta ja luotettavuutta. Todistuksissa 
käytetään jatkossa aina samanlaista lomaket-
ta, ja todistus on voi-
massa 10 vuotta. Ra-
kennuksen energiate-
hokkuus määritellään 
samalla tavalla kuin 
1.7.2012 voimaan tul-
leissa uudisrakenta-
misen energiamäärä-
yksissä, joten uusien 
ja vanhojen rakennus-
ten vertaileminen hel-
pottuu. Energiatodis-
tuksen laatijalla tulee 
olla vaadittu teknii-
kan alan tutkinto tai 
korvaava työkokemus 
ja hyväksytysti suo-
ritettu laatijakoe. Pä-
tevyyksiä on kahden 
tasoisia.

Energiamääräysten asetusmuutos
Samanaikaisesti asetusten kanssa hyväksyt-
tiin 1.7.2012 voimaan tulleisiin uudisraken-
tamisen energiamääräyksiin liittyvä asetus-
muutos, jossa tarkennetaan määräyksissä 
esitettyjä lämpimän käyttöveden laskenta-
sääntöjä sekä päivitetään muutamia mää-
räysten yksityiskohtia uuden energiatodis-
tuslainsäädännön johdosta.

Energiatodistuksia on myönnetty vuodes-
ta 2008 lähtien
Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä 
vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisraken-
tamisessa rakennuslupaa haettaessa sekä 
vuodesta 2009 myynti- ja vuokraustilanteis-
sa suurissa rakennuksissa ja uusissa pienta-
loissa. Pientalojen energiankulutuksella on 
merkitystä, sillä niiden osuus rakennusten 
energiankulutuksesta on 27 %. Kaiken kaik-
kiaan rakennuksissa kuluu jopa 40 % energi-
an kokonaiskulutuksesta Suomessa.

Lähde: Ympäristöministeriö 
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Onko taloyhtiösi 

pelastussuunnitelma 
jo päivitetty?

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
muistuttaa, että hyvin tehdyn pelas-
tussuunnitelman merkityksen huomaa 

onnettomuuksissa ja yhteiskunnan häiriöti-
lanteissa, kuten pitkien sähkö- tai vesikat-
kojen aikana. 

Pelastussuunnitelman päivittämistä edel-
lytetään taloyhtiöiltä, jotka ovat laatineet 
pelastussuunnitelmansa ennen nykyisen 
pelastuslain voimaantuloa 1.7.2011. Päi-
vittämiseen liittyy oleellisena osana riskien 
tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnit-
telu niiden pohjalta. Riskien kartoituksessa 
otetaan huomioon erilaiset onnettomuusti-
lanteet, kuten katolta putoavat lumet, puis-
ta putoavat oksat, liukastumiset pihalla tai 
saunatiloissa, rikkinäisten leikkivälineiden 
aiheuttamat vaarat, tulipalotilanteet ja mo-
net muut riskit. 

Pelastussuunnitelma on tärkeä väline 
asukkaiden turvallisuuden parantamisessa. 
Hyvin tehdyn pelastussuunnitelman mer-
kitys korostuu kaikissa onnettomuuksis-
sa ja yhteiskunnan häiriötilanteissa, kuten 
pitkien sähkö- tai vesikatkojen aikana, tai 
esimerkiksi kun jätteiden keräys ei toimi tai 
vesijohtovesi on saastunutta. Pelastussuun-
nitelman päivittäminen on hyvä käynnistää 
viimeistään nyt, jotta se ehditään käsitellä 
taloyhtiön normaaleissa prosesseissa, kuten 
yhtiökokouksessa. 

Hyvin hoidettu tiedottaminen parantaa 
taloyhtiön turvallisuutta
Pelastussuunnitelman päivittämisessä on eh-
dottoman tärkeää suunnitella säännöllinen 

tiedottaminen asukkaille. Onnettomuuksien 
ehkäisyyn liittyvä ohjeistus vähentää onnet-
tomuuksia ja tapaturmia, ja oikeat toiminta-
ohjeet onnettomuustilanteissa lieventävät 
niiden seurauksia. 

Poikkeusoloihin varautuminen on osa pe-
lastussuunnittelua. Käytännössä se tarkoit-
taa sitä, että jos taloyhtiössä on väestönsuo-
ja, siitä huolehditaan, sitä osataan käyttää 
ja sille on laadittu tyhjentämissuunnitelma. 

Pelastussuunnitelma on laadittava kaik-
kiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään 
kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitel-
ma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen ot-
taen sen erityispiirteet huomioon. Vastuu 
pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpi-
dosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen 
hallituksella. 

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Tutustu pelastuslakiin!

Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja 
vähentää onnettomuuksia. Toisaalta tavoitteena on myös, että 
tilanteessa jossa onnettomuuden uhka on olemassa tai sen ta-
pahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan sekä 
onnettomuuden seurauksia rajoitettaan. 
Pelastuslakiin voit tutustua osoitteessa www.omataloyhtio.fi/
pelastuslaki

Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja 
vähentää onnettomuuksia. Toisaalta tavoitteena on myös, että 
tilanteessa jossa onnettomuuden uhka on olemassa tai sen ta-
pahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan sekä 
onnettomuuden seurauksia rajoitettaan. Kirjaa nämä taloyhtiösi 
pelastussuunnitelmaan! 
Lomakkeen löydät osoitteesta www.omataloyhtio.fi/lomakkeet

Omataloyhtiö.fistä lomake pelastussuunnitelmalle

Taloyhtiöiden on päivitettävä pelastussuunnitelmansa ennen heinäkuuta. 
Päivittämiseen liittyy oleellisena osana riskien tunnistaminen ja toimenpitei-
den suunnittelu niiden pohjalta. Myös säännöllinen tiedottaminen asukkail-
le on merkittävä osa pelastussuunnittelua.

Teksti: Topi Aaltonen Kuvat: Keijo Aulu
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K: as oy remontin vastuut
Olen ostanut vuonna 84 valmistuneen rivita-
loasunnon, en suoraan edelliseltä omistajalta, 
vaan ulosotosta. Edellinen osakas on tehnyt re-
monttia kylpyhuoneessa noin 2005, mutta re-
montti on tehty huonosti. 

Remontissa on laitettu toiset laatat seinään 
ja lattiaan alkuperäisten päälle. Alla ilmeisesti 
pitäisi olla vedeneristys, mutta ainakaan lat-
tiakaivossa ei näy merkkejä asiallisesta veden-
eristyksestä. Lisäksi edellinen osakas ei ole laa-
toittanut vesivaraajan alta lattiaa uudelleen, eli 
siltä osin lattiassa on vain yhdet laatat. Asun-
nosta on löytynyt pintakosteusmittauksella kos-
teutta 0,2 neliön alueella saunan lauteiden alla 
sijaitsevan varaajan alta saunan lattiakaivoon 
ulottuvalla alueella. Kosteus johtuu ilmeises-
ti varaajan ylivuotoputkista lattialle tulleista 
vesistä, ja tietenkin siitä ettei varaajan alla ole 
vesieristystä ja toisia laattoja, jolloin kosteus 
voi päästä laattojen väliin. Toki saunan latti-
alle pääsee vettä muualtakin kuin varaajasta. 
Poikkeuksellisesti varaaja putkineen ja sähköi-
neen on osakkaan vastuulla. Raportin mukaan 
lattian kaadoissa on epätasaisuuksia. Pesuhuo-
neen seinät on gyproc-rakenteisia. Valvoja on 
myös jo palkattu, valvoja suositteli että kaik-
ki käyttövesiputket uusittaisiin pesuhuoneen, 
wc:n ja keittiön osalta, ja lisättäisiin jakotukki. 
Tällä hetkellä jakotukkia ei ole, eikä putket ole 
suojaputkessa ja esimerkiksi suihkulle putki tu-
lee suihkun alta seinän alaosasta.

Kysymys kuuluu että kenen vastuulle kor-
jaukset miltäkin osin kuuluu? Kuten putket, 
seinien levytys, mahdollinen koolausvälin tihen-
täminen, lattian mahdollinen kuivatus, kaato-
jen tasoitus, lattiakaivojen mahdollinen uusi-
minen...? Hallituksen puheenjohtajan alustava 
kommentti oli että vastuunjakotaulukon mu-
kaan. Isännöitsijä taas tuntuu pohtivan vas-
tuita kovinkin tarkkaan, ihan yleisesti, mutta 
myös siltä osin kenen piikkiin kosteusvaurio 
menee koska varaaja on osakkaan vastuulla. 
Mutta kuten sanottua, remontti on edellisen 
osakkaan tekemä.

V: Asunto-osakeyhtiön rakennuksen ja mui-
den tilojen kunnossapitovastuu jaetaan 

Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyksiin törmätään 
huomattavan usein taloyhtiöissä. Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta an-
taa täysin veloituksetonta apua taloyhtiöitä koskeviin lakiteknisiin kysymyksiin. 
Joka torstai otamme vastaan viisi lakiasioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten 
vastauksista huolehtii JuriNet-asianajotoimistot, joka on valtakunnallinen, 12 
paikkakunnalla toimiva, 12 itsenäisen asianajotoimiston muodostama ketju.

osakkeenomistajien ja yhtiön kesken asun-
to-osakeyhtiölain 4 luvun 2 ja 3 §:n sään-
nösten mukaisesti, jollei yhtiöjärjestyksessä 
määrätä toisin. 

Lähtökohta on, että yhtiön on pidettä-
vä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet 
ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pi-
tämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, vesi-, 
viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltai-
set perusjärjestelmät. Yhtiön on korjattava 
ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahin-
goittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapi-
tovastuulle kuuluvan rakennuksen muun 
osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Tämä 
vastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja 
perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut 
tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen 
sisäosien korjaamista ajankohdan perusta-
soon yhtiössä. Yhtiö vastaa myös sellaises-
ta osakkeenomistajan tekemästä tai teettä-
mästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön 
toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään 
toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö 
on voinut valvoa siten kuin asunto-osakeyh-
tiölaissa säädetään. 

Lähtökohtaisesti vastuunjakoa on arvi-
oitava vastuunjakotaulukon mukaan. Ole-
tettavasti siinä on huomioitu, että varaaja 
putkineen ja sähköineen on osakkaan vas-
tuulla. Mikäli kosteusvaurio syy on varaa-
ja, voitaneen perustella, että tästä johtuva 
vahinko on osakkaan vastuulla. Syy-yhteys 
on tietenkin asiassa osoitettava. Se, että re-
montti on entisen osakkaan tekemä voi tie-
tyissä tapauksissa mahdollistaa korvauksen 
hakemisen myyjältä. Tapauksessa osakkeet 
on ostettu ulosotosta, joten virhearviointi 
tapahtuu ulosottokaaren mukaan. Sen läh-
tökohta on, että ulosmitattu omaisuus myy-
dään sellaisena kuin se on. Tietyissä tapauk-
sissa omaisuudessa voidaan kuitenkin katsoa 
olevan virhe, joka voi oikeuttaa hinnanalen-
nukseen tai kaupan kumoamiseen.
Vastuunvapautuslauseke: Tämä vastaus on 
annettu vain kysymyksestä ilmenevien seik-
kojen perusteella yleisellä tasolla sitoumuk-
setta tuntematta asiaan liittyviä yksityiskoh-
tia. Vastauksessa ei näin ollen ole voitu huo-

mioida eikä myöskään ole huomioitu kaikkia 
asian ratkaisuun vaikut-
tavia seikkoja. Jos käy-
tät tätä vastausta jos-
sain muussa asiayhtey-
dessä, vastauksen laati-
ja ei ole siitä vastuussa.  

Teresa 
Laine-Puhakainen, 

asianajaja, OTK

K: ilmastointiventtiilin avaaminen kenen 
vastuulla?
Taloyhtiölainsäädännön mukaan ilmastointi ja 
sen kunnossapito kerrostalossa käsittääkseni 
kuuluu taloyhtiölle. Kylpyhuoneremontin yh-
teydessä ilmastointiventtiili on todennäköisesti 
tukittu ja jätetty alaslasketun kattoritilän ylä-
puolelle. Remontti on tehty ennen kuin olen os-
tanut ja muuttanut asuntoon. Olen asunut ko. 
huoneistossa vuodesta 1991 lähtien.

Tarkastuksen yhteydessä minulle todettiin, 
että joudun omalla kustannuksellani avaamaan 
ilmastointiventtiilin ts. purkamaan alaslasketun 
kattorakennelman, varsinaisen katon pintarap-
paukset ja selvittämään missä ilmastointivent-
tiili sijaitsee ja avaamaan sen. Onko ilmoitus 
lainmukainen, jos ilmastointi kuuluu taloyhtiöl-
le enkä minä ole tehnyt kyseistä kylpyhuonere-
monttia. Ilmastoinnin puuttuminen on aiheut-
tanut lisäksi kylpyhuoneen varsinaiseen kattoon 
kosteusvaurioita.

Taloyhtiössämme tehtiin vastikään varsin 
iso kylpyhuoneremontti ja korjattiin lisäksi ky-
seisen kylpyhuoneen kosteuseristeiden pettä-
misen aiheuttamat kosteusvauriot alapuolella 
olevassa huoneistossa. Molemmat korjaukset 
maksoi taloyhtiö perusteena, että rakenteet 
kuuluvat taloyhtiölle. Miksi tilanne olisi toinen 
ilmastoinnin osalta?

V: Kunnossapitovastuu määräytyy pääsään-
töisesti asunto-osakeyhtiölain 4 luvun mu-
kaan. Kunnossapitovastuun jaosta voidaan 
kuitenkin määrätä toisin yhtiöjärjestykses-
sä. Lain mukaan yhtiön on pidettävä kun-

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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nossa osakehuoneistojen rakenteet ja eris-
teet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään 
kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, 
kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut 
sen kaltaiset perusjärjestelmät. Tämä edellä 
mainittu vastuu koskee sellaisia rakenteita, 
eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on 
toteuttanut itse tai hyväksynyt vastuulleen. 
Yhtiö vastaa sellaisesta osakkeenomistajan 
tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka 
rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuul-
leen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka 
toteuttamista yhtiö on voinut valvoa siten 
kuin tässä laissa säädetään. Osoitukseksi vas-
taavuudesta voidaan katsoa esimerkiksi se, 
että yhtiö on osakkaan kunnossapitoilmoi-
tuksen perusteella todennut sen vastaavan 
yhtiön toteuttamaa asennusta tai yhtiö on 
toteuttanut osakkaan teettämää asennusta 
vastaavia asennuksia muissa huoneistoissa. 
Kysyjän tapauksessa taloyhtiö ei vastaa osa-
kehuoneiston entisen omistajan tekemästä 
muutostyöstä, jota taloyhtiö ei nimenomai-
sesti ole ottanut vastuulleen tai joka ei rin-
nastu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen 
hyväksymään toimen-
piteeseen. Kysyjä voisi 
kysyä taloyhtiöltä aiem-
man remontin asiakir-
joja ja sitä kautta selvit-
tää yhtiön mahdollista 
vastuuta.

Eeva Vesterbacka, 
OTM

K: korjauskustannusten kirjanpitokäsit-
tely
Mistä saan neuvoja kirjanpidon käytännön kysy-
myksiin? Taloyhtiössä on uusittu mm. lämpöjoh-
toverkostoa, ja nyt en oikein tiedä, miten kulut 
pitäisi käsitellä kirjanpidossa, olisiko aktivoita-
va taseeseen vai pidettävä vuosikorjauskuluina? 
Entä korjausten rahoittamiseksi otettu laina, 
josta osa osakkaista haluaisi maksaa osuutensa?

V: Taloyhtiön hallitus vastaa siitä, että yh-
tiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta 
on asian-mukaisesti järjestetty. Isännöitsijä 
puolestaan vastaa siitä, että yhtiön kirjanpi-
to on lain mukainen ja varainhoito luotetta-
valla tavalla järjestetty. Asunto-osakeyhtiön 
tilinpäätös ja toimintakertomus on laaditta-
va kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain 10 

luvun säännösten mukaisesti. Tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja 
riittävä kuva yhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Kirjanpitolauta-
kunta on joulukuussa 2010 antanut uuden 
yleisohjeen asunto-osakeyhtiöiden ja muiden 
keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidos-
ta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomukses-
ta. Yleisohjeesta löytyy muun muassa tietoa 
korjaushankkeiden kirjanpitokäsittelystä. 
Neuvoja kir janpidon 
käytännön toteutuk-
seen saadaksenne pyy-
dän kääntymään isän-
nöinti-, kirjanpito- tai 
tilitoimiston puoleen.

Elina Kemppainen, 
asianajaja, 

varatuomari

K: urakoitsijan virhe
Taloyhtiön putkiremontin yhteydessä osakkaat 
kyselykaavakkeella valitsivat keittiöön ja kylpy-
huoneeseen kaakelimalleista mieleisensä.
Urakoitsija kuitenkin asensi eri kaakelit (kau-
hea ruskean ja harmaan yhdistelmä), kuulem-
ma asukkaan pyynnöstä. 

Isännöitsijän mukaan urakoitsija kanssani 
korvauksesta sopii, mutta lupauksestaan huo-
limatta ei ehdotusta ole antanut.

Kuluttajaneuvonnan mukaan virheen korja-
us on Isännöitsijän ja urakoitsijan välinen asia.

Saamani arvion mukaan kaakelityöt kylpy-
huoneessa tulisi maksamaan noin 3720€. 

Onko minulla mahdollisuus asiaa jollain ta-
paa eteenpäin viedä, oikeus korvaukseen? Mis-
tä voisin näin ollessa apua saada ja mikä olisi 
kohtuullinen korvaus? Takuun vuoksi kaakelei-
den vaihtaminen kuulemma ei tule kyseeseen, 
ainoastaan päälle laatoittaminen.

V: Jos urakoitsija on tehnyt virheen (sopi-
musrikkomuksen), sen tulee korvata aiheutu-
nut vahinko täysimääräisesti. Kysymyksessä 
on todellakin taloyhtiön ja urakoitsijan väli-
nen sopimus, eli taloyhtiön tulisi ajaa asiaasi 
urakoitsijan suuntaan. Tarkempi vastaus ky-
symykseesi edellyttää asiakirjoihin tutustu-
mista ja vastuiden selvittämistä tarkemmin.
Taloyhtiö ei saa kuitenkaan laiminlyödä omaa 
toimintavelvollisuuttaan osakkaankaan 
suuntaan, eli isännöitsijän pitäisi nyt reagoi-
da asiaan nopeasti. Sinulla ei ole lähtökohtai-

sesti velvollisuutta hyväksyä lopputulosta jos 
se on toisenlainen kuin olet tilannut. Urakoit-
sijan vastuulla on kaakeleiden vaihtaminen/
hyvityksen maksaminen jos se on toiminut 
vastoin sopimusta. Peruste, ettei kaakeleita 
voi vaihtaa takuun takia on erikoinen, kos-
ka joka tapauksessa urakoitsija vastaa teke-
mästään työstä ja tarvittaessa myös muusta 
vahingosta, eli kosteuseristeen uudelleen te-
kemisestä ja muita sii-
hen liittyvistä töitä ja 
kustannuksista. Sen on 
annettava takuu myös 
korjaamalleen työlle, jos 
niin on sovittu.  

Markus Talvio, 
OTM, 

toimitusjohtaja

K: Yhtiökokouksen pöytäkirja
Meillä pidettiin kevätyhtiökokous, jossa isän-
nöitsijämme toimi sihteerinä. Kokouksen muis-
sa asioissa otin puheenvuoron, jossa pyysin ta-
loyhtiön ihmisiä miettimään isännöitsijämme 
toimia/toimettomuutta, johon luettelin useita 
erillisiä hänelle kuuluvia toimia, joita hän ei ole 
hoitanut. Lisäsin myös tähän omaan vuorooni 
halun, että asia tuodaan julki, että ihmiset saa-
vat miettiä ko. asiaa itsekseen.

Isännöitsijä toimitti pöytäkirjan, puheenjoh-
tajan ja kahden tarkastajan allekirjoituksella, 
mutta käyttämästäni puheenvuorosta ei ollut 
mainintaakaan ko. pöytäkirjassa.

Onko asialle tehtävissä muuta kuin yrittää 
vaivihkaa yrittää vaihtaa isännöitsijää?

V: Yhtiökokouksen puheenjohtajan tehtävä-
nä on kokouksen johtaminen ja kokouksen 
kulun pöytäkirjaaminen. Hänen tehtävä-
nään on varmistaa, että asialistan asiat tule-
vat käsitellyksi ja tehdyt päätökset kirjataan 
selvästi. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 23 
§:n mukaan pöytäkirjaan merkitään tehdyt 
päätökset sekä äänestysten tulokset. Lisäksi 
pöytäkirjaan on otettava ehdotukset yhtiö-
järjestyksen muuttamiseksi. Kokouksessa 
käytyjä keskusteluja ei tarvitse pöytäkirjaan 
merkitä. Toki se on sallittua.

Teresa Laine-Puhakainen, asianajaja, OTK

Lisää kysymyksiä ja niihin annettu-
ja vastauksia löydät osoitteesta www.
omataloyhtio.fi. Sivustolla esitellään vii-
koittain mm. mielenkiintoisin kysymys. 
Liittymällä jäseneksemme saat viikoit-
taisen verkkolehtemme yhteydessä ky-
symyksen aina suoraan sähköpostiisi.

JuriNet on Suomalaisten asianajotoimistojen nopeasti kasvava ja nykyaikainen yhteen-
liittymä. Tarjoamme asianajopalveluja taloyhtiöille sekä kaikille rakennus- ja kiinteis-
töalan ammattilaisille vaivattomasti, kustannustehokkaasti ja edullisesti. Toimistois-
samme on Suomessa noin 50 ammattilaista. JuriNetistä löydät helposti osaavat juristit, 
jotka ovat valmiita perehtymään juuri teidän asiaanne. Meillä on lukuisia luotettavia 
rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia yhteistyökumppaneina ja kokemusta vaati-
vistakin toimeksiannoista. 

JuriNet on myös kansainvälinen yhteistyöverkosto. JuriNet tarjoaa kansainvälises-
ti yli 150 asiantuntijaa ja juristia sekä muita kontakteja. JuriNet koostuu itsenäisistä 
luotettavista asianajotoimistoista, minkä vuoksi asiakas ei koskaan katoa massaan.
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Taloyhtiöille peruskorjaaminen tietää yleensä ainakin jonkinasteista 
lainantarvetta. Mikäli korjaus töihin ei haeta tai saada yhteiskunnan 
rahoitusta, on yhtiössä syytä miettiä tarkasti, miten tuon lainan ottaa.

Jos tuleva korjaushanke on ollut jo aiem-
min tiedossa, on ainakin osa korjaus-
kustannuksista todennäköisesti kerätty 

korjausrahastoon ylimääräisinä vastikkeina. 
Yhtä korjaushanketta varten tuota etukä-
teissäästämistä voi tapahtua enintään viiden 
vuoden ajan. Jos etukäteissäästöaika on yli 
viisi vuotta, voi verottaja katsoa näin kerätyt 
varat veronalaiseksi tuloksi, kun se muuten 
katsotaan verovapaaksi pääomasijoitukseksi.

Etukäteissäästäminen osakkaan kannalta
Rahastointimenettelyssä osakkaan maksama 
suoritus on siis pääomasijoitus taloyhtiöön ja 
osakkaan verotuksessa osa huoneiston han-
kintamenoa. Sitä ei voida vähentää esimer-
kiksi huoneistosta saadusta vuokratulosta. 
Sijoitusasunnossa tuo pääomasijoitus voi-
daan vähentää vasta huoneiston myynnis-
tä mahdollisesti saatavasta myyntivoitosta, 
samoin kuin vakituisena asuntona käytetys-
sä asunnossa, jos se myydään ennen kuin 
kahden vuoden asumisaika ja sitä kautta 
seurannut myyntivoiton verovapaus on as-
tunut voimaan.

Taloyhtiön on ehdottomasti  
kilpailutettava lainarahoitus
Tuo ylempänä mainittu korjausrahastojen 
viiden vuoden enimmäissäästöaika aiheut-
taa myös sen, että peruskorjaushankkeelle 
on järjestettävä ulkopuolista rahoitusta eli 

käytännössä pankkilainaa. Taloyhtiöt ovat 
pankeille erinomaisia asiakkaita ja lainan 
saaminen ei pitäisi olla ongelma. Nykyisessä 
lainamarkkinatilanteessa pankkeja on syytä 
kilpailuttaa. Tarjouspyyntö lainasta kannat-
taa lähettää useammalle pankille, sillä erot 
jo pienemmissäkin lainoissa ja laina-ajoissa 
kasvavat merkittäviksi. Tarjouspyynnössä 
määritellään haluttu laina-aika ja lyhennysta-
pa. Tulevia korjaustarpeita silmälläpitäen on 
hyvä, jos yhtiöllä on mahdollisuus esimerkik-
si lyhennysvapaisiin vuosiin. Haluttu lyhen-
nysohjelma vaikuttaa korkojen määräytymi-
seen ja siten se on tärkeä vertailtaessa tarjo-
uksia keskenään. Samoin jo tarjouspyyntöön 
kannattaa sisällyttää, mihin korkoon laina 
halutaan sidottavaksi.

Osakkaalle jätettävä mahdollisuus  
hankeosuus- ja lainaosuussuorituksiin
Taloyhtiön ottaessa lainaa korjauskohdetta 
varten, tulee osakkaille vastikkeen lisäksi 
maksettavaksi erillinen rahoitusvastike, jolla 
taloyhtiö maksaa lainan lyhennykset ja korot. 
Osakkaiden kannalta on tärkeää, että taloyh-
tiössä tehdään lainapäätöksen lisäksi päätös 
siitä, että osakkaat voivat maksaa oman lai-
naosuutensa korjaushankkeesta joko hanke-
osuus- tai lainaosuussuorituksena.

Hankeosuussuorituksessa osakas maksaa 
oman lainaosuutensa hankkeen alkuvaihees-
sa kerralla tai useampana eränä remontin 

edetessä. Näillä varoilla yhtiö rahoittaa han-
ketta ja nostaa lainaa vain niiden osakkaiden 
osalta, jotka eivät suorita hankeosuuttaan. 
Koska lainaa ei tältä osin nosteta lainkaan, 
on siis kyse osakkaiden hankeosuussuori-
tuksista.

Lainaosuussuorituksessa osakas mak-
saa vasta korjaustyön jälkeen omaa osuut-
taan pois.

Laina taloyhtiölle vai osakkaalle?
Kun taloyhtiö ottaa lainan, ei osakas voi 
hyödyntää omassa verotuksessaan lainasta 
muodostuvia rahoitusvastikkeita tai niiden 
sisältämiä korkokuluja. Jos osakas sen sijaan 
maksaa oman lainaosuutensa pois ja ottaa 
kyseisen lainan omana pankkilainanaan, on 
hän oikeutettu vähentämään kyseisen lainan 
korot omassa verotuksessaan. Esimerkiksi 3 
%:n lainakorolla otetusta 10.000 euron lai-
nasummasta tuo hyöty on osakkaalle vuo-
dessa 72 euroa, puhtaana käteen.

Taloyhtiön 

rahoitussuunnittelu
ei ole osakkaille yhdentekevää
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1. Suunnittelu
Kun valitaan paikka leikkipuistolle, on varmistettava, että alue so-
veltuu lapsille: se ei saa olla suurtien varressa, ilmansuuntien ja au-
ringonvalon vaikutus on myös huomioitava. Keskeinen sijainti ja 
saavutettavuus lisäävät leikkipaikan vetovoimaa.

Alue mitataan, jolloin selviää, millaisia leikkivälineitä ja miten 
paljon välineitä leikkipaikalle voi sijoittaa.

Tarpeet kartoitetaan, mitä leikkipaikka-alueelta halutaan; riittä-
vätkö perusleikkipaikat vai halutaanko alueelle myös esim. eväspaik-
koja, teemapuisto, istumapaikkoja tai mahdollisesti urheilullisuutta 
kuten ulkoliikuntavälineitä.

Huomioidaan, ketkä kaikki tulevat käyttämään puistoa; lapsi-
perheet, leikki-ikäiset, koululaiset, vanhukset, aikuiset, liikunnal-
liset ihmiset jne.

Valitaan leikkivälineiden ulkonäkö, värit, materiaalit ja puiston 
mahdollinen teema.

Tehdään pihasuunnitelma, jossa alueelle sijoitetaan myös ros-
ka-astiat ja levähdyspaikat.

Suunnitelmissa on otettava huomioon myös esteettömyys. Es-
teettömässä ympäristössä fyysiset esteet on poistettu; ihmiset eri-
laiset kyvyt ja tarpeet liikkumisessa sekä muussa toiminnassa on 
otettu huomioon.

Kulkureitit on suunniteltu siten, että esimerkiksi keinut eivät ai-
heuta vaaraa ympärillä liikkujille.

Helpointa on silloin, kun asentaminen ja huolto ovat ammatti-
laisten käsissä.

2. Pohjatyöt
Hyvin tehdyt pohjatyöt helpottavat pihan leikkivälineiden asennus-
ta ja takaavat välineiden pitkän käyttöiän. Esimerkiksi huonosti tii-
vistetty maa voi aiheuttaa yllätyksiä 
asentamisessa. Asennusta edeltävis-
sä pohjatöissä on muistettava nou-
dattaa myös leikkipaikoille asetet-
tuja turvallisuusvaatimuksia. Pohja-
materiaalien on oltava vaatimusten 
mukaisia.

3. Turva-alueet
Taloyhtiöiden pihat luetaan julkisik-
si leikkipaikoiksi. Turvanormit, jotka 
koskevat julkisia leikkipaikkoja, sisäl-
tävät noin 500 ohjetta leikkivälinei-
den rakenteista, paikalla tehdyistä 
rakenteista ja leikkipaikkojen kun-
nossapidosta. Pihan ja leikkialueen 
suunnittelijan vastuuna on huoleh-
tia, että suunnitelma täyttää voimas-
sa olevien lakien ja asetusten vaati-
mukset ja viranomaisten määräyk-
set. Suunnittelija huolehtii myös, että 
turva-alueet täyttyvät ja että niiden 

koko ja rakenne ovat riittäviä. Välineiden valmistajan velvollisuus on 
ilmoittaa tarvittava turva-alueen (putoamisalue) laajuus. 

4. Turva-alustat ja –hiekat
Turva-alueet varustetaan putoamiskorkeuden mukaan. Vaihtoehtoi-
sia turva-alustoja ovat turvamatot, turvasora ja turvahiekka.

5. Välineiden sijoittelu
Kulkureitit suunnitellaan turvallisiksi ja esteettömiksi. Keinujen ym-
päristön turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös ilman-
suunnat on hyvä ottaa huomioon välineiden sijoittelussa.

6. Tuotteet käyttäjien ja ympäristön mukaan
Pihan tai puiston käyttäjien tarpeet ja toiveet huomioidaan siten, 
että alue palvelee kaiken ikäisiä käyttäjiä. Alueelle hankitaan tarvit-
tava määrä penkkejä ja leikkivälineitä. Tuotteita valittaessa on hyvä 
ottaa huomioon myös miljöö, johon leikkivälineet sijoitetaan. Vali-
taanko materiaaliksi kenties puu tai teräs. Leikkivälineissäkin voi 
olla saatavilla eri värivaihtoehtoja, joten on myös hyvä miettiä, mi-
ten pihaympäristöön saisi yhtenäisen ilmeen. 

7. Asennus
Helpointa ja riskittömintä taloyhtiölle on antaa ammattimiesten hoi-
taa pihan ja leikkipaikan rakentaminen suunnittelusta asennukseen. 

8. Huolto
Myöskään valmiin pihan huoltotöistä ei kannata tinkiä. Säännöl-

linen huolto ennaltaehkäisee vaaratilanteista ja pidentää välineiden 
elinkaarta. Leikkivälineiden puuosat on hyvä huoltaa säännöllises-

ti. Myös liikkuvia osia on voideltava ja maa-
lipinnat on pidettävä ehjinä. Leikkivälineen 
takuu ei ole voimassa, jos esimerkiksi maali-
pinta on hakattu rikki ja sen alle on päässyt 
syntymään ruostetta.

Leikkipaikan 
suunnittelun ABC
Kun taloyhtiön pihalle suunnitellaan leikkipaikkaa, 
suunnittelussa on otettava huomioon yllättävän 
monia eri tekijöitä.

Puuha Ympäristö laatii maisema- ja ym-
päristösuunnitelmia ideatasolta aina 
toteutussuunnitelmiin saakka. Suun-
nittelu tehdään yhteistyössä tilaajan ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Puuha 
Group tarjoaa palveluketjun, johon kuu-
luvat paitsi suunnittelu- ja asennuspal-
velut, myös helppo ja varma huoltopal-
velu. Ota yhteyttä ja kysy taloyhtiöllen-
ne parhaiten sopivia ratkaisuja! 

Puuha Group Oy, puh. 02 4317 003
www.puuha.com, puuha@puuha.com

Puuha Group palvelee



10  Teksti:Satu Evilampi  Kuvat: Finera

Ongelmat perinteisten materiaalien 
kanssa ovat yleisiä, sillä Suomen il-
masto on armoton, eikä maalattu 

puu- tai metallipinta kestä kovissa sääoloissa 
siistinä muutamaa vuotta pidempään. 

Kun taloyhtiölle etsitään ankarat sääolot 
kestävää, helppohoitoista ratkaisua, jolla 
vältetään myös hukkainvestoinnit, vastaus 
on vinyyli. Kun aitojen, porttien ja katosten 
materiaaliksi valitaan vinyyli perinteisten 
materiaalien sijasta, saadaan siistit ja huo-
litellut piharakenteet ilman jatkuvaa huolta 
ja vaivannäköä.

Finera® -vinyylituotteet – 

huoltovapaa ratkaisu 
taloyhtiöille

Taloyhtiöiden pihoihin kuuluvat 
luonnollisena osana aidat, portit 
sekä jäteastia- ja postilaatikko-
katokset. Jos piharakenteet ovat 
puuta, ne vaativat huoltoa ja tal-
kootöitä. Kun toinen huoltaa pa-
remmin kuin toinen, koettelee 
se myös naapurisopua. Kotimai-
nen vinyyli haastaa vanhat piha-
rakenneratkaisut taaten huolto-
vapauden, tyytyväiset asukkaat 
ja naapurirauhan.

Ei uusimistarvetta, talkoita eikä  
pintakäsittelyä
Kun taloyhtiön piharakenteet ovat vinyyliä, 
ne ovat uskomattoman huolettomat. Samalla 
voidaan unohtaa myös rakenteiden uusimis-
tarve tulevaisuudessa – kestäviä vinyylituot-
teita ei tarvitse uusia. Vinyylituotteet ovat 
erittäin pitkäikäisiä ja niillä on kirjallinen 
materiaalitakuu. 

Vinyylituotteet helpottavat taloyhtiöiden 
huoltotoimia monin tavoin: vinyyliaidan voi 
rakentaa puiden ja pensaiden välittömään 
läheisyyteen, koska lehtivihreä ei tartu ai-
taan. Lisäksi vinyyliaidat kestävät UV-sätei-
lyn haalistumatta ollen myös kosteuden- ja 
tuhoeläinten kestäviä.

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

Lisätietoja

Tuotteita ei tarvitse eikä saa koskaan pin-
takäsitellä. Puhdistaminen tapahtuu muuta-
man vuoden välein, esim. syksyisin, painepe-
surilla tai vedellä ja sienellä pesemällä. Sade 
hoitaa puhdistamisen muina aikoina.

Nopea ja siisti asentaa
Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siistejä 
ja nopeita asentaa. Asentamisessa ei tarvita 
mitään erityistyökaluja tai –osaamista. Tuot-
teet voi tilata myös valmiiksi asennettuina. 
Niiden mukana tulevat selkeät, tarkat asen-
nus- ja huolto-ohjeet, joten itse asentaminen-
kaan ei ole ongelma. 

Vinyylin edut
– myrkytön materiaali, ei aiheuta mitään ter-

veys- tai ympäristöhaittoja
– erittäin kestävä ja vahva mekaaninen kestä-

vyys
– palamaton, kierrätettävä materiaali
– käyttölämpötilat -50…+65 °C
– helppo ja nopea asentaa
– ei tarvitse koskaan mitään pintakäsittelyjä, 

erittäin hyvä hinta-laatu-elinkaari suhde
– ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseensä
– ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää au-

ringon UV-säteilyn
– ei lahoa, homehdu, tikkuunnu tai liituunnu
– ei ole märkänäkään liukas, tarvittaessa help-

po pestä.
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Olipa taloyhtiösi kokonaisilme millainen tahansa, Crawfordilla on siihen 
sopiva autotallinovi. Ovi korostaa talon arkkitehtuuria, kun sen väri ja 
muoto valitaan huolella. Ikkunoiden ja muiden lisätarvikkeiden avulla 
oven ulkonäköä voi muunnella.

Uudet autotallinovet 
taloyhtiön tarpeisiin

Turvallinen, energiatehokas, muotoiltu
Valikoimaa & muotoilua 
Crawfordin ovissa huippuluokan turvallisuus 
ja optimaalinen tilankäyttö, suuntaa näyttä-
vä turvajärjestelmä ja erinomainen passiivi-
nen turvallisuus, helppokäyttöisyys ja maksi-
maalinen toiminnallisuus kuuluvat hintaan. 

Energiaa säästävä 
Lamellien rakennepaksuus on 42 mm. Kat-
kaistut kylmäsillat sekä tiivisteet alareunas-
sa, oviaukon yläreunassa ja sivukehyksissä 
takaavat sen, että oviaukko on täysin tiivis 
ja oven lämmöneristysarvo (k-arvo) on näin 
ollen hyvä. 

ovikoneistot 
Elämä helpottuu, kun autotallin oveen asen-
netaan Crawford-ovikoneisto. Kotiin tulles-
sa, rentoutuneena autossa, painetaan pienen 
kaukosäätimen painiketta ja ovi alkaa avau-
tua. Varmasti ja lähes äänettömästi. 

oven uudistaminen 
Autotallinovien uudistaminen on helpompaa 
kuin on luultu. Crawfordilla tarjotaan käyt-
töön paljon vaihtoehtoja, joita ei voi jättää 
hyödyntämättä! 

Valikoimasta löytyy tarpeitanne vastaavat 
ovet
secura 
Turvallisuus muuttuu yhä tärkeämmäksi 
näkökohdaksi. Uusissa rakennuksissa pää-
ovien laajat lukitusjärjestelmät ovat jo va-
kiovarusteita. Myös peruskorjauskohteissa 
omaisuuden suojaaminen on tärkeä osa-alue. 

Teksti: Pirkka Markkula  Kuvat: Crawford

tekniset ratkaisut. Paras eristys sekä vakaat 
42 mm:n paneelit. Suuri kuosi- ja värivalikoi-
ma tuo paljon sisustuksellisia vaihtoehtoja! 

Crawford autotallinovilla luotettava 
ovikoneisto
magic 600
Uuden Magic-koneiston avulla voit avata au-
totallin oven vaikka olisit etäällä autotallista. 
Samanaikaisesti voit sytyttää valaistuksen 
autotalliin tai sisäänkäyntiin. Tehokkaasti, 
nopeasti ja lähes äänettömästi ovi aukeaa - 
ja voit itse istua rauhassa autossasi tai muka-
vasti sisätiloissa rasittavan työpäivän jälkeen.

Huolimatta tehokkuudestaan oviautoma-
tiikka toimii säästäväisesti. Kulutus lepotilas-
sa on vain 2 W.

magic 1000 
Vahva - kun MAGIC 1000 ovikoneisto on toi-
minnassa liikkuvat raskaimmatkin ovet ke-
peästi. 1000 newtonin vetovoima on yksin-
kertaisesti väkivahva. 

Akkutoiminen ovi autotalliin
Erilleen pystytetyistä valmisautotalleista 
puuttuu usein sähköliitäntä, jotta ovikoneis-
ton voisi asentaa. Tähän on tullut muutos: 
Normstahl AKKU PLUS -koneistoa käyttä-
mällä erilleen pystytetty valmisautotallikin 
saa sähköoven.

Koneiston virransyöttö tehokkaalla akulla 
takaa riippumattomuuden ja joustavuuden. 
Lisävarusteena tarjoamme käytännöllisen 
aurinkomoduulin akun ongelmattomaan la-
taukseen. Moduuli voidaan asentaa autotal-
lin katolle tai ulkoseinään.

Suojaus on kaikkien valittavissa ilman lisä-
kustannuksia.

g60
lhastut jo ensisilmäyksellä. g60 on hyvännä-
köinen, tyylikäs ja edustava. Sen erityisomi-
naisuudet paljastuvat kuitenkin vasta toisella 
silmäyksellä. Löydät lisää toimivia ratkaisuja, 
useampia vaihtoehtoja, uudistuksia ja kehit-
tyneempää tekniikkaa. 

satin 
SATIN pinnassa yhdistyvät satiininsileä ul-
koasu sekä teräspintaisen oven uusimmat 



12 Teksti: Leena Manner Kuvat: Jori Gustafsson

Vinkki taloyhtiöille:

Sähkösaneeraus 
 tuo turvallisuutta ja säästöjä 
  käyttökustannuksiin 

– Turvallisuus, energiatehokkuus, mukavuus – siinä kerrostalon sähkösa-
neerauksen tärkeimmät perusteet, projektipäällikkö Rauno Juvonen 
JT-Sähkötekniikasta kertoo. Juvonen vastaa tällä hetkellä Kustaankatu 6 
sähkösaneerausprojektista Helsingissä.

Projektipäällikkö Rauno Juvonen, JT-Sähkötekniikka, ja aluemyyntipäällikkö Hannu Kukkonen, Ensto.
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Kerrostaloissa kimmoke sähkösanee-
raukselle saadaan lähestyvästä putki-
remontista. Juvosen mielestä sähkösa-

neerausta kannattaa ajatella ihan itsenäises-
tikin. Sähkösaneerausta ei kannata lykätä 
vaan ryhtyä siihen ajoissa.

– Vanhoissa taloissa on vielä kangaspääl-
lysteisiä sähköjohtoja, jotka ovat vuosikym-
menten aikana kuivuneet. Hapertuvat johdot 
ovat turvallisuusriskejä etenkin metalliput-
kissa, joissa ne voivat aiheuttaa oikosulkuja 
ja siten vaaratilanteita. 

Nopea takaisinmaksuaika investoinnille
Juvonen kertoo, että sähkötekniikka on ke-
hittynyt viime vuosikymmeninä niin, että 
uusissakin taloissa riittää päivitettävää. Sa-
neerauksen avulla myös vanhemmat kiin-
teistöt saadaan vaikkapa turvallisuutta tai 

tiedonsiirtoa ajatellen nykyajan toiveita ja 
vaatimuksia vastaaviksi. Sähkösaneeraus on 
usein noin 15–20 prosenttia putkisaneerauk-
sen kustannuksista. 

keen ne pitäisi uusia. Saneerattavaksi tulee 
vielä sekä Kustaankadun kaltaisia vanhem-
pia, 1900-luvun alkupuolella rakennettuja 
kiinteistöjä että jo uudempia kiinteistöjä.

– Saneerattavaksi on tulossa kokonaisia lä-
hiöitä. Kiivaan maaltamuuton vuosina asun-
toja rakennettiin hurjaa tahtia, vuonna 1974 
yksistään 47 000 huoneistoa. Ne kaikki ovat 
nyt tulossa saneerausikään. Saneeraamista 
ei kannata lykätä tulevaisuuteen vaan hyö-
dyntää meneillään oleva uudisrakentamisen 
hiljainen hetki, Juvonen vinkkaa.

Kaikki kuntoon samalla kertaa
Juvosen mielestä kerran työhön ryhdyttyä 
kannattaa paikat laittaa kerralla kuntoon. 
Keskeistä on sähkökeskusten, johdotusten 
ja valaistuksen uusiminen sekä kosteiden ti-
lojen sähköinen lattialämmitys. Aluemyynti-

Vanha sähkötekniikka on aina turvallisuusriski. Enston LED-valaisimet syttyvät ja sammuvat aina tilassa olevan liikkeen mukaisesti.

”Sähköjärjestelmän 
turvallisuuteen pätee 
vanha totuus ketjun  

heikoimmasta lenkistä.”

– Saneeraus on aina taloyhtiöltä merkittä-
vä taloudellinen investointi, mutta se myös 
parantaa energiatehokkuutta ja alentaa käyt-
tökustannuksia. Esimerkiksi valaistuksen 
uusiminen maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Meneillään on selvä saneerausbuumi. 
Nyrkkisääntönä on, että putket ja johdotuk-
set kestävät noin 35–40 vuotta, minkä jäl-
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päällikkö Hannu Kukkonen Enstolta kehot-
taa ajattelemaan myös sadevesijärjestelmien 
sulanapitoa.

– Sadevesijärjestelmien sulapidolla ehkäis-
tään veden jäätymistä sadevesikouruihin ja 
kattorakenteisiin. Sulanapidon puuttuminen 
voi aiheuttaa vakavia kattovaurioita; peltien 
saumat kohoavat, syöksytorvet halkeavat 
ja aukeavat sekä sadevesikourut jäätyvät ja 
halkeavat aiheuttaen mittavia taloudellisia 
vahinkoja, raskaat jäämassat vahingoitta-
vat rakenteita ja ovat vaaraksi ympäristös-
sä liikkuville.

Energiatehokkuutta ja turvallisuutta ko-
hennetaan porraskäytäviin ja varastotiloihin 
asennettavilla liiketunnistimilla varustetuil-
la LED-valaisimilla. Ja kun töihin ryhdy-
tään, kannattaa ajatella vähän kauemmaksi 
ja miettiä myös sähköauton latauspisteet. 

– Turvallisuuden kannalta olisi tärkeää 
tehdä saneeraus kerralla kuntoon, sillä säh-
köjärjestelmän turvallisuuteen pätee vanha 

lisuus, mutta kiinnitämme paljon huomiota 
myös tuotteidemme ulkonäköön, Kukko-
nen kertoo. 

– Yleensä sähkösuunnittelija valitsee koh-
teeseen sopivat tuotteet. Valinta on tokikin 
yhteistyötä, sillä me tuomme esimerkik-
si omat näkemyksemme tuotteiden asen-
nettavuudesta. Vanhassa talossa joudutaan 
aina etenemään tilanteen mukaan soveltaen. 
Asentamisen helppous on valinnassa tärkeää, 
sillä se heijastuu saneerauksen kestoon ja 
kustannuksiin, Juvonen jatkaa. 

50 000 käyttötunnin Enston LED-valaisimet!
Kustaankadulla energiatehokkuutta, käyt-
tömukavuutta ja turvallisuutta tuodaan esi-
merkiksi käytävien valaistuksella. Porraskäy-
tävien säilytettäviin vanhoihin valaisimiin 
tuodaan LED-valonlähteet, mm. kellarit ja 
ullakkokäytävät valaistaan Enston LED-va-
laisimilla, jotka syttyvät ja sammuvat aina 
tilassa olevan liikkeen mukaisesti. Käyttöi-
kää niillä on huikeat 50 000 tuntia! 

– 50 000 käyttötuntia vähentää huoltotoi-
menpiteitä aivan huikeasti. Erittäin kestävät 
Enston LED-valaisimet poistavat käytännös-
sä valolähteiden vaihtotarpeen ja siten vai-
kutus näkyy taloyhtiön käyttökustannusten 
merkittävänä alenemisena, Kukkonen lupaa. 

– LED-valaisinten turvallisuutta ja käyttö-
mukavuutta tuova ominaisuus on niiden syt-
tyminen heti täyteen voimakkuuteen. Porras-
käytävissä kulkevat saavat kaiken valotehon 
avukseen. Esimerkiksi pienoisloistelamppu 
vaatii minuutteja täyden tehon saavuttami-
seen. Tiloista ehditään jo poistua ennen kuin 
pienloistevalaisin saavuttaa täyden tehonsa, 
Juvonen toteaa.

www.ensto.fi

Lue lisää

totuus ketjun heikoimmasta lenkistä. Sa-
neeraus olisi hyvä ulottaa samalla aina huo-
neistoihin asti, sillä niihin jäävä vanha säh-
kötekniikka on aina turvallisuusriski, Juvo-
nen toteaa. 

Hyvä asennettavuus nopeuttaa saneerausta
Kustaankadulle sähkökeskukset, yleisten ti-
lojen valaisimet sekä kosteiden tilojen sähköi-
sen lattialämmityksen sekä räystäiden sula-
napidon ratkaisut tulevat Enstolta.

–  Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme 
ja yhteistyö sähkösuunnittelijoiden ja asen-
nustyötä tekevien ammattilaisten kanssa 
on Enstolle tärkeää. Olemme saaneet paljon 
kehittäviä kommentteja Kustaankadun säh-
kösaneerauksen suunnitelleelta Profil-Bau 
Consultingilta sekä sähkötyöt toteuttavalta 
JT-Sähkötekniikalta. 

– Tuotekehittelyssä tärkeitä ominaisuuk-
sia ovat tuotteiden asennettavuus ja turval-

Saneeraus olisi hyvä ulot-
taa huoneistoihin asti.
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Oma Energia -palvelu

https://omaenergia.eon.fi
Tilaa tunnukset tai tutustu palveluun antamalla tunnukseksi demo ja salasanaksi demo.
Neuvoja palvelun käytöstä voi kysyä asiakaspalvelustamme puh. 0800 9 2000 tai sähkö-
postitse asiakaspalvelu@eon.fi.

Teksti: Reija Huttunen Kuvat: Vuokatin Aateli

Vuokatin Aateli tarjoaa korkeatasoista 
majoitusta Vuokatinrinteiden parhail-
la paikoilla. Sähköä kuluu paljon, kos-

ka vuokrattavia lomahuviloita on yhteensä 
23. Niissä on vuodepaikkoja 200 asiakkaalle. 
Vaihtoehtoja löytyy 21 neliön sviiteistä aina 
350 neliön huviloihin. Yrittäjinä toimivat 
Virve ja markku laanti.

– E.ON on luotettava energiantoimittaja 
ja varmistaa laadun yrityksemme toiminnal-
le. Sähkö maksaa paljon, mutta sillä varmis-
tetaan täydellinen loma vaativille asiakkail-
lemme, Markku Laanti sanoo.

– Olen ollut tyytyväinen E.ONin palve-
luihin. Laskutus toimii niin hyvin, ettei mi-
nulla ole ollut koskaan huomauttamista. 
Etämittauksen ansiosta laskutus perustuu 

Energiakumppanina E.ON
Vuokatin Aatelilla on monta majoituskohdetta

aina todelliseen kulutukseen, mikä helpottaa 
asiointia, Vuokatin Aatelin yrittäjä Markku 
Laanti sanoo.

Yritysasiakkaat tyytyväisiä E.ONiin
Yli 40 % yritysasiakkaista suosittelee E.ONia 
muille asiakkaille. Yrittäjät arvostavat erityi-
sesti nimetyn yhteyshenkilön ystävällisyyt-
tä, ammattitaitoa ja palveluasennetta sekä 
kasvotusten asiointia. Lisäksi he arvostavat 
luotettavuutta ja laadukkaita tuotteita. E.ON 
teki asiakastyytyväisyystutkimuksen viime 
kesänä kotitalous- ja yritysasiakkailleen.

Oma Energia -palvelu apuna energian 
säästössä
Oma Energia on maksuton palvelu sähkön-
käytön seurantaan kotitalouksille ja yrityk-
sille. Erillistä laitetta kulutuksen mittaami-
seen ei tarvita. Oma Energia -palvelun käyttö 
edellyttää, että käyttöpaikassa on älykäs etä-
luettava sähkömittari ja käyttöpaikan tunti-
mittaustiedot on ladattu palveluun.

www.vuokatinaateli.fi

Yrityspalvelu puh. 0800 9 2100 (maksu-
ton) arkisin klo 8–20
yrityspalvelu@eon.fi
www.eon.fi 

Pyydä sähkötarjous

Vuokatin Aateli tarjoaa ainutlaatuista majoitusta. The 
Aateli Island on paratiisisaari keskellä Vuokatin upeim-
pia järvi- ja vaaramaisemia.
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lämmityskulut ennen: n. 36 300 €/vuosi (öljy 1,10 €/l)
lämmityskulut nyt: 7 437 €/vuosi (sähkö + siirto 12 snt/kWh, 
sis. kompressorikoneikon kulutuksen)
toteutunut säästö: 28 863 €/vuosi

tuotettu energia 1v 11kk 1.7.2010–24.5.2011:
– lämmitykseen 345 700 kWh = 173 100 kWhv
– LV-tuotantoon 60 690 kWh = 31 665 kWh/v
kulutettu energia 1v 11kk 1.7.2010–24.5.2011:
– lämmitykseen 103 000 kWh = 51 575 kWh/v
– LV-tuotantoon 20 000 kWh = 10 400 kWh/v
CoP lämmityksessä: 3,4
Kokonaislämpökerroin, lämmitys ja käyttövesi: 3,3

Toteutunut energian säästö kohteessa

Eri-ikäisiin rakennuksiin 
maalämpö
Alueella on kaikkiaan viisi 
eri-ikäistä rakennusta. Raken-
nusajankohtansa mukaisesti 
niitä on lämmitetty öljyllä tai 
suoralla sähköllä. Varsinkin öl-
jylämmityksestä haluttiin eroon 
ympäristönäkökohtien vuoksi – 
hiilidioksidipäästöt pienenevät 
ja hukkalämmön osuus vähenee.

Varsinaisessa Bensowin hu-
vilassa maalämpö otettiin käyt-
töön 2012, kun vanha öljykatti-
la tuli vaihtoikään. Kokemukset 
olivat niin hyviä, että tänä vuon-
na maalämpöön siirryttiin myös 
1970-luvulla rakennetussa päivä-
kotirakennuksessa Lilla Lyanissa. 
Pääosin jo 1960-luvulla valmistu-
nut rakennus on keskimääräistä 
suurempi saneerauskohde, run-
saat 1000 m² ja 3000 m³,  ja myös 
haastavampi, sillä päiväkodissa 
tarvitaan paljon lämmintä vettä. 
Kohteen energiaremontin suun-
nittelusta huolehtivat Insinöö-
ritoimisto Vesi & Watti Oy (LVI) 
ja Sähkö-Ohmi Oy (sähkö). Sää-
tiön asiamiehen Valter Gadolinin 
mukaan maalämpö osoittautui 
taloudellisesti järkevimmäksi  ja 
ympäristön kannalta parhaaksi 
vaihtoehdoksi. 

Bensowin lastenkodin viides-
tä rakennuksesta kahdessa on 

Lapset ansaitsevat 

vain parasta
Pitää paikkansa myös lämmityksen suhteen. Lasten tarpeet ovat olleet etusijalla lastenkoti Bensows 
Barnhem Granhyddanissa aina sen perustamisesta lähtien. Bensowin lastenkodissa on tilaa kahdeksal-
le pitkäaikaissijoitetulle lapselle. Kysymyksessä on todellakin lasten koti– sen on oltava niin turvallinen 
ja kodinomainen kuin mahdollista.

jo maalämpö. Muidenkin raken-
nusten lämmitysjärjestelmän 
muuttamista maalämmöksi on 
harkittu.

10 lämpökaivoa ongelmitta
Päiväkotirakennuksen lämmit-
tämiseksi tarvittiin kaikkiaan 
kymmenen 180 metrin syvyistä 
lämpökaivoa. Niitä porattaessa 
päiväkoti Lilla Lyan oli toimin-
nassa. Energiaremontin jäljiltä 
piha kärsi jonkin verran vahin-
koa. Tästä saatiin syy kohentaa 
alueen piha ja ympäristö. Samal-
la saatiin ehta uusi tekninen tila 
ja öljysäiliön vaatima 15 m² tila 
saatiin hyötykäyttöön.

– Maalämpöremontti ajoi-
tettiin kesään. Häiriötä syntyi 
mahdollisimman vähän monien 
lasten ollessa lomilla. Kaikki su-
jui suorastaan yllättävän hyvin. 
Luonnollisesti lämpökaivojen 
porauksesta syntyy melua, mut-
ta siihen osattiin varautua. Pora-
rit tekivät työtä mahdollisimman 
nopeasti kahdella poralla, Valter 
Gadolin toteaa.

Kun asiakas tietää tarpeensa, 
suunnittelu on helppoa
Hyvin usein öljylämmitteisissä 
kiinteistössä myös lämmönja-
koverkostoon tulee muutoksia 

Teksti: Minna Saha Kuva: Stiebel

lämmitystavan muuttuessa, vä-
hintään verkoston tasapainotus 
ja  usein myös huuhtelu. 

Tämä kohde oli helppo suun-
nitella. Asiakas oli valmiiksi tie-
dostanut tavoitteensa ja lämmi-
tysremonttiin liittyvistä asioista 
oli helppo päättää.

Maalämpöjärjestelmä on ko-
konaisuus, joka muodostuu läm-
mönkeruupiiristä lämmönlähtei-
neen ja -tuottolaitteistoista vara- 
sekä lisälämmöntuottolaittei-
neen sekä lämmönjakojärjestel-
mästä käyttöveden tuottolaittei-
neen. Järjestelmää ryhdyttäessä 
suunnittelemaan vanhaan ra-
kennukseen, määritetään paitsi 
lämmöntarpeet, selvitetään ole-
massa olevan lämmönjakojärjes-
telmän muutettavuus matalam-
milla lämpötiloilla toimivaksi ja 
mitä se edellyttää.  Lilla Lyanin 
kohdalla vanhojen pattereiden 
säästö onnistui, vaikka patteri-
verkosto oli vanha ja väljällä put-
kituksella tehty verkosto.

Perussäätösuunnitelma on 
aina uusittava, verkoston läm-
pötiloja muutettaessa. Tieten-
kin käydään läpi riittävän säh-
kön saannin edellytykset ja sen 
vaatimat muutostarpeet. 

Lämmintä vettä lapsille Stiebel 
Eltronin maalämpöjärjestel-
mällä
Maalämpöjärjestelmä on mitoi-
tettu täysitehoiseksi. Lilla Lyanin 
päiväkotirakennuksen maaläm-
pöratkaisuksi valittiin 90 kW te-
hoinen järjestelmä, jossa on kak-
si Stiebel Eltron WPF 40  (á 45,7 
kW) kiinteistömaalämpöpump-
pua sekä yksi 1500 litran pusku-
rivaraaja, jossa varalämmönläh-
teenä on sähkövastustehoa 27 
kW. Suuressa 750 litran käyttö-
vesivaraajassa on myös 27 kW 
varavoimaa sähkövastuksella. 

Huomattava vuotuinen säästö 
lämmityskuluissa
Rakennuksen lämmitykseen ku-
lui  33 000 litraa öljyä vuodessa. 
Vuoden 2010 hintatasolla se te-
kee jo noin 25 000 euroa vuo-
dessa. Edellä toteutetuissa rat-
kaisuissa päästään jopa 70-75 % 
säästöön käyttötottumusten py-
syessä samana. Laskennallisesti 
uuden järjestelmän energiakulu-
tus jää alle 90 000 kWh:iin, joka 
nykyisillä sähköhinnoilla tarkoit-
taisi noin 9 000 euroa vuodessa. 
Vuositasolla voidaan säästää 16 
000-17 000 euroa.
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Lähestyykö lämmönjakolaitteiden 

uusiminen?
Kun lämmönjakolaitteet ovat yli 20 vuotta vanhat, kannattaa 

ne uusia seuraavan viiden vuoden sisällä. Tarkkaa laitteiston 
teknistä elinikää on vaikea arvioida etukäteen ja uusimistar-

peessa voi olla suuriakin poikkeavuuksia riippuen laitteiden käyttö-
tavasta ja olosuhteista. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että 
laitteiston luotettavuus alkaa olennaisesti heiketä yli 20 vuoden iässä 
ja samalla käyttö- ja ylläpitokustannukset kasvavat. 

Uusimistarpeen ennakointi kannattaa
Kaukolämmön tekninen palvelupäällikkö Antti Hölsä Fortumista 
muistuttaa, että laitteiden uusimistarve kannattaa määrittää ennen 
ensimmäisten vikojen ilmaantumista. Esimerkiksi vuototilanteessa 
kiireellisesti toteutettu laiteuusinta tulee taloyhtiölle huomattavasti 
kalliimmaksi kuin ennakointi ja uusintatöiden aloittaminen ajoissa. 
Yli 15-vuotiaista laitteista ei yleensä kannata uusia yksittäisiä osia, 
sillä paloittain toteutettu uusinta tulee kokonaisuusintaa kalliimmak-
si. Kiinteistön huoltokirjasta on apua lämmönjakolaitteiden kunnon 
seuraamisessa ja uusimistarpeen määrittämisessä.

Laitteiden uusinnan myötä voidaan saavuttaa säästöjä, mutta 
tärkeimmät edut ovat laitteiden toimivuuden ja luotettavuuden pa-
ranemisessa. Yleisesti suurin säästöpotentiaali on nykyaikaisissa 
säätölaitteissa ja kiertovesipumpuissa sekä varsinkin lämmitysver-
koston tasapainotuksessa. Näiden avulla voidaan saavuttaa jopa yli 
kymmenen prosentin energiansäästö.

Mitoitus ja säädöt optimaalisiksi
”Lämmönjakolaitteiden uusimisella saadaan myös laitteiston mitoi-
tus ja säädöt optimoiduksi nykytilanteeseen sopiviksi. Alkuperäiset 
laitteet on usein mitoitettu kiinteistön rakennusvaiheessa, jolloin 
mitoitus on tehty arviolaskennan mukaan. Laitteiden uusinnassa 
päästään laitteet mitoittamaan ja säätämään todellisen kulutuksen 
mukaan,” Hölsä kertoo.
Lämmönjakolaitteiden iän lisäksi uusimistarve saattaa ilmetä
•	 Laitevikojen	kautta,	 jolloin	vihreäksi	 värjätty	kaukolämpövesi	

paljastaa mahdolliset vuodot.
•	 Mikäli	lämmönkäyttö	on	kasvanut	merkittävästi.
•	 Mikäli	kaukolämpöveden	jäähtymä	on	lämmityskaudella	alle	25	

°C. Jäähtymä kertoo kuinka paljon kaukolämpöverkon vesi jääh-
tyy kulkiessaan kiinteistön lämmönsiirtimien läpi. Jäähtymä il-
moitetaan kuukausittain lämpölaskulla.

Lämmönjakolaitteet voi uusia myös avaimet käteen -periaatteella
Fortum tekee laitemitoituksen asuintaloille ilmaiseksi lämmönjako-
laitteiden uusinnan yhteydessä. Jos kiinteistön käyttötarkoitukseen 
on tullut muutoksia tai lämmitysverkoston tasapainotuksesta on vie-
rähtänyt aikaa, on hyvä käyttää suunnittelijaa. Laitemitoituksessa 
mitoitetaan lämmönsiirtimet, säätöventtiilit, pumput ja paisunta-
laitteet. Fortum hoitaa haluttaessa myös koko lämmönjakolaitteiden 
uusimisen avaimet käteen -periaatteella. 

Suunnitteluvaiheeseen on varattava riittävästi aikaa, jotta kaik-
ki tekijät saadaan huomioiduksi. Hankesuunnittelu, laitteiston mi-
toitus, urakan kilpailutus, aikataulutus ja hankkeen toteuttaminen 
vaativat jokainen vaihe oman aikansa ja huomionsa.

Itse laiteuusinta sujuu urakoitsijan osalta nopeasti eikä vuoden-
ajalla ole toteutuksen kannalta suurta merkitystä. Lämmityskatkos 
kestää yleensä vain yhden työpäivän. 

Huoleton hanke asiantuntijan avulla
Fortumiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisin hank-
keen alussa.

”Kun uusiminen suunnitellaan hyvin, ei taloyhtiön tarvitse stres-
sata niin paljon käytännön asioilla ja urakoitsijat hoitavat yhteyden-
pidon Fortumin suuntaan. Fortum varmistaa urakoitsijoiden työn 
laadun ja laitteiston toimivuuden, eikä tämä maksa asiakkaalle mi-
tään,” Hölsä kertoo.

Ennen kuin laitteisto toimitetaan, Fortum varmistaa, että lait-
teisto on kunnollinen. Asennuksen jälkeen Fortum tarkistaa paikalla 
käyden urakoitsijoiden työn laadun ja laitteiston toimivuuden. Laite-
uusinnan yhteydessä lämmityksen saa kytkeä päälle heti asennuksen 
valmistuttua, mutta urakoitsijan on tilattava lämmönmyyjän tarkas-
tus mahdollisimman pian.

Teksti:Satu Evilampi Kuvat: Fortum

Kaukolämpökiinteistössä lämmitys on huoletonta, 
toimintavarmaa ja edullista. Lämmönjakolaitteet 
kaipaavat uusimista vain parinkymmenen vuoden 
välein.

Tutustu Omataloyhtiö.fi-sivustolla Fortum Kaukolämpöön 
osoitteessa http://www.omataloyhtio.fi/tuoteinfo/TM_1605_
fortumkaukolampo.htm ja katso video lämmönjakolaitteiden 
helposta uusimisesta.

Kiinnostuitko Fortumin palveluista? 

Fortumin asiantuntija varmistaa putkiura-
koitsijoiden tekemän työn laadun ja varmis-
taa, että lämmityslaitteisto toimii niin kuin 
asiakas on toivonut.
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Kokonaisuudessaan taloyhtiö käytti rahaa energiaan ko. vuo-
den aikana yli 20 000 € ja yhteinen mielipide oli se, että jo-
tain on syytä tehdä.

Käyttövarmasta öljylämmityksestä ei haluttu luopua
Vuonna 1985 rakennetun As Oy Ahvenrättärin kiinteistön lämmityk-
sestä on vastannut vieläkin varsin toimiva alkuperäinen öljylämmi-
tyskattila. Huoltoja on tehty ja poltinkin kertaalleen uusittu. Lämmi-
tysjärjestelmän toiminnassa ei siis sinällään ollut moittimista, mutta 
kustannusten kasvu antoi syytä säästöjen pohdinnalle. Taloyhtiössä 
oli itsestään selvää, että vanha öljylämmitysjärjestelmä toimintavar-
mana kokonaisuutena jää käyttöön. Rinnalle etsittiin kustannuste-
hokasta vaihtoehtoa ja naapuritaloyhtiön kokemukset ilma-vesiläm-
pöpumpuista antoivat perusteet lisäselvityksille. 

– Tämän tyyppisissä investoinneissa on syytä selvittää takaisin-
maksuajat. Tässä mielessä ja juuri tämän tyyppisiin kohteisiin il-
ma-vesilämpöpumput ovat erinomaisia vaihtoehtoja. Merkittäväs-
sä rooleissa ovat laitevalinta ja mitoitus. Tähän kohteeseen etsimme 
varta vasten pumppua, joka pystyisi tuottamaan kaiken lämpimän 
käyttöveden lämmityskauden ulkopuolella, kertoo kiinteistön sanee-
rauksesta vastannut Ville Eriksson Erikssonin Putki Oy:stä. 

Ongelmiltakaan ei säästytty, mutta niistä selvittiin
As Oy Ahvenrättäriin asennettiin kaksi Viessmannin 14 kW ilma-ve-
silämpöpumppua, joista toinen tekee pelkästään lämmityskiertovet-
tä ja toinen lämmityskierto- ja käyttövettä. Aivan täysin ongelmitta 
saneeraus ei silti sujunut. Alkuvaiheen lapsukset johtivat mm. siihen, 
että pakkasen alittaessa -5 astetta, pumput menivät pois päältä. Li-
säksi ongelmia oli jään kertymisen kanssa. Urakoitsijan ja laitetoi-
mittajan sitoutuminen hankkeeseen varmisti kuitenkin sen, että ta-
loyhtiössä ollaan hyvinkin tyytyväisiä kokonaisuuteen.

– Lähtökohtana saneeraushankkeellemme oli vakaa uskomus sii-
tä, ettei energianhinta ainakaan laske. Naapurissa vastaavalla taval-
la saneeratussa taloyhtiössä oli siinäkin ongelmansa, mutta ammat-
tilaiset ja hyvät yhteistyökumppanit olivat tässäkin avainasemassa. 
Ensimmäisen lämmityskauden ongelmat saatiin hoidettua kunnialla 
ja säästöjä saatiin kerrytettyä välittömästi käyttöönoton jälkeen. Nyt 
ilma-vesilämpöpumput ovat toiminnassa aina -20 °C asti. Öljyläm-
mitys on taloyhtiön lämmitysjärjestelmälle paitsi välttämättömyys 
myös turva. Pumppujen tukena se on käytössä aina marraskuusta 
maaliskuun loppuun, kertoo taloyhtiön puheenjohtaja Pekka Peltola. 

Rivitaloyhtiön öljylämmityksestä saneerattiin 

käyttövarma hybridi 
– investointi rahoitetaan säästöillä

Energiankulutuksen alati kasvavat kustannukset 
saivat Anjalassa taloyhtiön mietteliääksi. As Oy 
Ahvenrättäri on 11 huoneiston rivitaloyhtiö, jossa 
vuonna 2009 lämmitykseen kului yli 17 500 litraa 
öljyä.
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Vuonna 1985 rakennetun 11 asunnon rivitaloyhtiön öljylämmi-
tysjärjestelmä saneerattiin Erikssonin Putki Oy:n toimesta hybri-
dilämmitykseksi. Kiinteistöön asennettiin kaksi Viessmannin 14 
kW ilma-vesilämpöpumppua, mitoitus 70 % lämmitystarpeesta. 
Lisäksi kohteelle asennettiin ohjaukseen liittyvää automaatiota ja 
uusittiin sekä lisättiin varaajia.
investoinnin kustannukset
Lämmitysjärjestelmän saneerauksen kokonaiskustannus oli 
42 000 €. Tätä varten taloyhtiö otti lainaa 40 000 € viiden vuoden 
laina-ajalla. Hankkeelle saatiin 6 500 € energia-avustusta.
säästöt
Investoinnin takaisinmaksuajaksi saatiin laskennallisesti viisi 
vuotta. Nyt, kun takana on kolme lämmityskautta, on investointi 
tuottanut jo yli 30 000 €:n säästöt. Öljynkulutus on pienentynyt 
noin kuudennekseen ja kokonaisenergiankulutus noin puoleen.

lisää tietoa öljylämmityksestä löytyy osoitteesta www.oljy-
lammitys.fi

As Oy Ahvenrättärin hanke

Hybridilämmitys on tulevaisuutta 
Hybridilämmityksellä tarkoitetaan yhdistelmälämmitysjärjestelmää. 
Näissä kiinteistöissä on käytössä kaksi tai useampi lämmitystapa. 
Eri vuodenaikoina lämmitysmuodoista käytetään sitä, joka on os-
toenergialtaan edullisinta.

– Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä mahdollistaa useiden eri 
energialähteiden hyödyntämisen. Olemme menossa lämmityksessä 
yhä vahvemmin kohti rinnakkain toimivia hybridijärjestelmiä. As Oy 
Ahvenrättäri on tyypillinen esimerkki siitä, kuinka öljylämmitysjär-
jestelmän rinnalle voidaan asentaa toinen lämmitysmuoto niin, että 
lopputuloksena on toisiaan tukeva kokonaisuus. Kuukausina, jolloin 
rinnakkaisenergiat toimivat vajavaisesti tai jolloin niiden käyttämä 
energia on kalleimmillaan, löytää öljylämmitys edelleen oman paik-
kansa energiatehokkaana lämmitysmuotona, toteaa erityisasiantun-
tija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. 

Ilma-vesilämpöpumpuista haastaja maalämmölle
Kun on kyse laajemmasta remontista, vaihtoehtoina ovat (kärjis-
tetysti) olemassa olevan lämmitysjärjestelmän uusiminen, rinnak-
kaisen järjestelmän käyttöönotto tai lämmönlähteen täydellinen 
vaihtaminen. Liian helposti päädytään lämmönlähteen täydelliseen 
vaihtamiseen ilman, että kaikkia vaihtoehtoja olisi punnittu. Mo-
nessa tapauksessa ilma-vesilämpöpumppu on todellinen haastaja 
vaikkapa maalämmölle.

– Kun taloyhtiössä vertaillaan mahdollisuuksia, tulisi lämpö-
pumpuissa aina kiinnittää huomiota markkinoilla olevien laitteiden 

COP-arvoihin. On aivan eri asia onko lämpöpumpun COP-arvo 4,5 
vai 3,5 – tämä näkyy suoraan kuukausittaisessa sähkölaskussa. Tässä 
kohteessa on hyvin nähtävissä se, mihin hyvillä laitteilla ja oikealla 
toteutustavalla päästään. Ammattitaitoisen suunnittelun merkitys 
korostuu siinä, että oikeaan paikkaan saadaan oikeat laitteet, kertoo 
Mikko Rauhala Viesmannilta.

Hybridilämmityksellä 
tarkoitetaan yhdistel-
mälämmitysjärjestel-
mää, joten ohjausau-
tomaation tulee olla 
kunnossa.

As Oy Ahvenrättärissä 
energiankulutusta on 
seurattu aktiivisesti ja 
säästöt ovat todella 
tuntuvia.

Hankkeen tyytyväiset osapuolet. 
Vasemmalla  Ville Eriksson, Eriks-
sonin Pytki Oy, Pekka Päivelin, 
hallituksen jäsen, Pekka Peltola, 
hallituksen puheenjohtaja, ja 
Pauli Merivirta, hallituksen jäsen.
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Lumon parvekejulkisivu 
mahdollistaa rakentamisen lähemmäs 

melualueita
Liikennemelu lisääntyy ja asuntoja rakennetaan yhä 
vaativimmille paikoille: lentokenttien ja teollisuuden 
läheisyyteen sekä isojen liikenneväylien varteen. 
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Tilanteet myös muuttuvat. Aikaisem-
min niin rauhallinen asuinalue muut-
tuu meluisammaksi uusien tielinjaus-

ten myötä tai kaupunki laajenee ja myös sen 
hälinä ja melu saavuttavat ennen rauhalliset 
kiinteistöt.

Uusien rakennusten ääneneristysvaati-
mukset ovat tiukat. Erityisen meluisilla alu-
eilla täytyy kiinnittää erityistä huomiota ää-
neneristykseen, joka on keskeinen osa asu-
mismukavuutta. Seinärakenteet ovat uusis-
sa taloissa hyvin äänieristetyt. Parvekkeen 
takaisessa olohuoneessa on yleensä isot nä-
köalaikkunat ja vielä parvekeovi. Nämä ovat 
meluntorjunnan heikoimmat lenkit. Kun par-
vekkeelle asennetaan parvekelasitus, olohuo-
neen melutaso laskee jopa puoleen. 

Ääneneristystä voi vielä parantaa valitse-
malla 8 tai 10 mm:n lasin vakiopaksuuden, 
6 mm:n sijaan. Vaativimmissa tapauksissa 
parvekelasielementtien väliin voidaan laittaa 
läpinäkyvä muovitiiviste. Tämä laskee melu-
tasoa entisestään. Tiiviste kulkee lasin reu-
nassa ja tiivistyy toiseen lasiin. Paksulasinen 
Lumon parveke- ja kaidelasitus mahdollistaa 
rakentamisen lähemmäs melualueita asuk-
kaiden viihtyisyyden kärsimättä.

Oma lukunsa on vanha rakennuskanta, 
joka on rakennettu vähäisten ääneneristys-
vaatimusten aikaan. Kun ympäristön melu on 
lisääntynyt, meluhaitta on erityisen kiusalli-

nen. Helpoimmin oman asunnon ääneneris-
tystä voidaan parantaa tiivistämällä ikkunat 
ja hankkimalla parvekelasit. Usein parveke 
on olohuoneen jatke. Iso ikkuna ja parvekeovi 
päästävät ympäristön melua sisään ja rauhal-
linen tunnelma on vain haave. Lasitettu par-
veke muuntaa parvekkeen rauhallisemmaksi 
ja viihtyisämmäksi oleskelutilaksi. Kaupun-
gin ja liikenteen melu etääntyy. 

Parvekelasitus vaikuttaa myös parvekkeen 
takana olevien tilojen melutasoon. Mittaus-
ten mukaan melutaso laskee jopa puoleen 
parvekelasien asennuksen jälkeen. 

Näin ison laskun havaitsee helposti ilman 
mittaustakin. Parvekelasituksella on myös 
myönteinen vaikutus talon energiankulutuk-
seen. Myös vedon tunne vähenee kun parvek-
keen lämpötila nousee eikä tuuli pääse puhal-
tamaan suoraan ikkunaan ja parvekeoveen.

Hälinällä ja taustamelulla on haitallinen 
vaikutus terveyteen. Se lisää stressiä, vä-
hentää keskittymiskykyä ja heikentää unen 
laatua. Melu koetaan aina epämiellyttävänä 
ja häiritsevänä. Lumon parvekelasitus te-
kee asunnoista hiljaisemman ja miellyttä-
vämmän.

www.lumon.fi/suunnittelu/suunnitte-
luaineisto/katso lyhennelma testeista

Lue lisää



22 Teksti: Tapio Näslund   Kuvat: Binja Oy

Häiritseekö melu untasi?
Melu voi olla häiritsevää ihan päiväsaikaankin, mutta sen merkitys 
korostuu aikoina, jolloin pitäisi saada levätä. Pahin tilanne on tietysti 
vuorotyötä tekevillä, joiden pitäisi saada nukkua silloin, kun muiden 
elämänrytmi on aktiivisimmillaan. Häiritseviä ääniä voi tulla sekä 
ulkoa, porraskäytävästä että asunnon sisältä.

Hajuhaitat kuriin
Tiivistämällä voidaan ehkäistä myös hajuhaittoja. Hajuhait-

toja on monenlaisia. Ulkoa tunkeutuvat teollisuuden ja 
liikenteen päästöt tai vaikkapa jäteastia kesähelteellä 

saattaa aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja. Hajuhaitta 
voi tulla myös asuntojen sisältä porraskäytävään ja 

edelleen toisiin huoneistoihin asti. Hajuhaittoja 
voi joutua ehkäisemään myös asunnon sisällä. 

Epämiellyttävä hajuhaitta voi olla läh-
töisin myös tuoksusta. Herkullinen ruu-

antuoksu, jossa mukana aimo annos 
valkosipulia, saattaakin muuttua 

hajuhaitaksi. Ruuanvalmistuk-
sesta aiheutuvat tuoksut 

voivat levitä huoneistos-
ta porraskäytävään ja 

tällöin ne koetaan 
yleensä epämiel-

lyttäviksi.

Tiivistyslistoilla 
asuinmukavuutta ja energiansäästöä

Ikkunoiden ja ovien tiivistämisellä saavutetaan merkittä-
vää energiansäästöä, mutta myös lukuisia muitakin hyötyjä. 
Tiivistyslistan avulla voidaan vähentää tehokkaasti pölyjen, 
hajujen ja äänen pääsyä asuntoihin ja asuntojen tiloista toi-
seen. Haluaisitko sinä ratkaista nämä ongelmat helposti ja 
edullisesti?

Tunkeutuuko pöly kotiisi parvekkeen ovesta?
Kevään koittaessa katu- ja siitepölyt saattavat tunkeutua asuntoon 
esimerkiksi parvekkeen oven raoista. Pölyt aiheuttavat oireita etenkin 
allergisille ihmisille, mutta ei niiden hengittäminen ole kenellekään 
hyväksi. Parvekkeiden oviin asennettavat tiivistyslistat vähentävät 
merkittävästi pölyn tunkeutumista asuntoihin.

Tiivistyslistat myös välioviin
Onko kodissasi tiloja, joiden väliset ovet kaipaisivat tiivistämistä ra-
joittamaan melua, hajuja tai vaikkapa pölyn kulkeutumista? Huolelli-
nen tiivistäminen on tunnetusti tärkeä asia rakenteiden liittymäkoh-
dissa ja rakenteiden saumakohdissa. Ikkunoiden tiivistäminen taas 
vähentää rakennuksen ulkopuolisen melun pääsyä sisälle. Tiivistä-
mällä voidaan vaikuttaa myös väliovien ääneneristävyyteen. Tiivistä-
minen vaimentaa myös oven mahdollista kolahtamista suljettaessa. 

Väliovien tiivistämisen edut korostuvat julkisissa tiloissa. Erilaisis-
sa toimistotiloissa voidaan kaivata hiljaisuutta ja yksityisyyttä. Vas-
taavasti sairaaloissa ja lääkärien vastaanotolla on miellyttävämpää, 
jos äänet eivät kuulu huoneista käytäville tai käytäviltä huoneisiin. 
Vastaavaa ääneneristystarvetta voi löytyä kouluista ja päiväkodeis-
ta ja hotelleista. Laboratoriotiloissa ja muissa vastaavissa tiloissa 
puhtaus ja pölyn kulkeutumisen estäminen ovat hyviä syitä tiivis-
tämiseen. Väliovien tiivistämistä varten on kehitetty oma pienempi 
Binja-tiivistyslistamalli.

Lukuisia etuja yhdessä paketissa
Yksinkertaisessa nerokkuudessaan Binja-tiivistyslista on edullinen 
sekä nopea ja helppo asentaa. Paitsi, että investointi maksaa itsen-
sä takaisin yleensä yhden lämmityskauden aikana, se tuo mukanaan 
lukuisia muita hyötyjä, kuten edellä esitettiin. Joko laskit, monta-
ko etua voisit saavuttaa hankkimalla Binja-tiivistyslistat asuntoosi?

Tiivistyslistoja voi hankkia myös edullisemmin, keskittämällä 
koko taloyhtiön hankinnat yhteisostoksi. Taloyhtiöt voivat hank-
kia tiivistyslistat myös asennettuina. Asennustyölle annetaan 
takuu. Huomion arvoista on myös se, että tiivistyslistat eivät ai-
heuta huoltotarvetta.

Yhteisosto
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Ikkunoiden ja ilmanvaihdon 

yhteensovittaminen 
lisää asumisviihtyvyyttä ja 
energiatehokkuutta

Kuopiolaisen As Oy Snellmanninpuiston 
asukkaat kyllästyivät talon ilmanvaih-
to-ongelmiin: Vanhanaikainen, epä-

tasapainoinen ilmanvaihto sai aikaan vetoa 
talossa. Samalla haluttiin päästä eroon al-
kuperäisistä 80-luvun ikkunoista, joissa oli 
hankalat vaakamalliset tuuletusikkunat ala-
osassa. Vaikka ikkunoilla oli vielä teknistä 
käyttöikää jäljellä, talonväki halusi vaihtaa 
ne käytännöllisempiin. 

– Aiemmin meillä oli jatkuvia ongelmia 
lämmön ja ilmanvaihdon tasapainotuksen 
kanssa, kertoo Snellmanninpuiston isän-
nöitsijä Seppo Tuunainen Puijon Isännöin-
tipalvelusta. 

Snellmanninpuiston ilmanvaihdon haas-
teina oli muun muassa yhteiset poistohormit 
sekä ilmanvaihdon säädettävyyden karkea-
tekoisuus: vaihtoehtoina oli vain täysiteho 
ja puoliteho. 

– Joillain ihmisillä on tapana tukkia kor-
vausilmaventtiileitä, mikä aiheuttaa muihin 
asuntoihin vetoa, koska kiinteistöstä pois-
tettava ilmamäärä pysyy kuitenkin samana, 
selvittää Tuunainen. 

– Oikeaa ilmamäärää oli kunnon säätö-
mahdollisuuksien puutteessa käytännössä 
mahdotonta saada paikalleen. 

Taloyhtiö päätti uusia ikkunat ja ilman-
vaihdon samanaikaisesti niin, että ilmanvaih-
to on tasapainotettavissa ja portaattomasti 
säädettävissä. Remontin suunnitteluun talo-
yhtiö palkkasi ulkopuoliset asiantuntijat, joi-
den ammattitaitoa Tuunainen kiittää. 

– Taloyhtiö otti mukaan myös ilmanvaih-
dolle erikseen oman suunnittelijan. 

Teksti: Laura Cankar   Kuvat: Fenestra ja Dir-Air

Kuopiolainen taloyhtiö halusi 
uusia ilmanvaihtonsa ajanmu-
kaiseksi ja vaihtaa samalla epä-
käytännölliset vanhat ikkunat 
toimivampiin. Parhaaksi vaihto-
ehdoksi osoittautui Fenestran ja 
Dir-Airin yhteistyössä kehittämä 
ikkunoiden ja ilmanvaihdon äly-
käs ratkaisu.

Lähes 250 ikkunan ja yli 40 oven urakka 
kilpailutettiin ja sen perusteella valittiin Kuo-
piossa ikkunoita valmistavan Fenestran rat-
kaisu, joka koostui tuloilmaikkunoista sekä 
älykkäästä ilmanvaihtojärjestelmästä.  

– Meillä oli Fenestrasta ennestään posi-
tiiviset kokemukset. Hinta oli kohdillaan ja 
tietysti oli mukava ostaa paikallisen toimijan 
tuotteet, Tuunainen summaa. 

Älykkäällä ratkaisulla merkittävä paran-
nus ilmanvaihtoon
Snellmaninpuiston remontissa saavutettiin 
merkittävä parannus asumisviihtyvyyteen, 
kun vetoisuusongelmat saatiin ratkaistua ny-
kyaikaisen teknologian avulla. Ilmanvaihtou-
rakassa asuntojen ilmanvaihtokoneet uusit-
tiin ja ne varustettiin vakiopaineohjauksella 
sekä lämpötilakompensoinnilla. 

– Poistopuhaltimien uudella vakiopai-
nesäädöllä ilmanvaihdon ohjaus tarkentuu 
huomattavasti, sillä jokaisessa asunnossa 
kyetään pitämään ilmamäärä vakiona eikä 
vetoa tule, kertoo Fenestran myyntipäällik-
kö Aki Keinänen. 

– Lämpötilakompensointi tarkoittaa puo-
lestaan, että kone automaattisesti ottaa si-
sään kovilla pakkasilla pienemmän ilmamää-
rän, mikä säästää energiaa.

Älykäs ilmanvaihtojärjestelmä yhdistet-
tiin Fenair-tuloilmaikkunoihin. Ne on va-
rustettu venttiileillä, joilla pystytään ohjaa-
maan sisään tulevaa korvausilmaa tarpeen 
mukaan. Kesällä raikkaan ilman voi ohjata 
suoraan sisätiloihin ja talvella puolestaan 
ilma ohjataan kiertämään ikkunan välitilaan, 

jossa se esilämpenee ennen sisätiloihin oh-
jautumistaan jopa 20 asteella. Venttiilit on 
kehittänyt Dir-Air. 

– Talvikuukausina lämmityskuluissa voi 
säästää jopa kymmenen euroa per ikkuna 
per kuukausi, kun sisään tuleva kylmä kor-
vausilma kyetään esilämmittämään ikkunan 
välitilassa, kertoo Dir-Airin toimitusjohtaja 
Tapio Tarpio.   

– Lämmön talteenotto on aivan eri luok-
kaa kuin perinteisissä ratkaisuissa, joissa 
venttiili on käytännössä reikä karmiraken-
teessa. 

Ilmanvaihdon vakiopaineensäätö ja läm-
pötilakompensointi yhdistettynä riittävän 
korvausilmamäärän takaaviin tuloilmaikku-
noihin muodostivat Snellmanninpuistolle 
erittäin toimivan ratkaisun. 

– Ikkunoiden ja ilmanvaihdon yhteenso-
vittamisella ja nykyaikaistamisella saatiin ai-
kaan merkittävät parannukset asumisviihty-
vyyteen ja energiatehokkuuteen, Fenestran 
Keinänen kehaisee.
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Vähäinen huollontarve ja rakenteiden 
pitkä elinkaari

- avaintekijöitä 
kiinteistön arvostuksessa

Kiinteistön arvo määräytyy hyvin paljon sen perusteella, 
missä se sijaitsee. Toisaalta pitkällä aikavälillä hyvinkin 
ratkaisevaa on myös se, kuinka hyvin rakennus on raken-
nettu ja miten hyvin sitä on ylläpidetty. Myös kestävien 
ja vähän huoltoa vaativien materiaalien ja rakenneratkai-
sujen käyttö lisää rakennuksen arvostusta, koska niiden 
tiedetään alentavan myös ylläpitokustannuksia ja yhtiö-
vastiketta.

Edellä mainitut tekijät tulisi ottaa parem-
min huomioon myös korjausrakentami-
sen ratkaisuja valittaessa. Esimerkiksi 

julkisivukorjauksen yhteydessä ei ole koko-
naistaloudellisesti järkevää valita uudeksi ra-
kenneratkaisuksi sellaista korjausvaihtoeh-
toa, jolla pidennetään julkisivun käyttöikää 
vain nimellisesti. Tällöin ongelman poistoa 
siirretään vain eteenpäin. Sellainen korjaus-
ratkaisu, jonka elinkaari on lyhyt tai joka vaa-
tii jatkuvaa huoltoa ja usein toistuvia korjaus-
toimenpiteitä, tulee usein pitkällä aikavälillä 
kalliimmaksi, kuin investointikustannuksil-
taan kalliimpi, mutta samalla laadukkaampi 
vaihtoehto. Laadukkaasti toteutettu julkisi-
vukorjaus nostaa lähes poikkeuksetta enem-
män asuntojen arvoa, kuin halvalla toteu-
tettu vaihtoehto. Peruskorjauksessa on aina 
kyse myös kiinteistön arvon kohottamisesta.

Elinkaaritalouden merkitys kiinteistön 
ylläpidossa
Elinkaarella tarkoitetaan rakennustuotteiden 
eri vaiheita raaka-aineen otosta, valmistuk-
sesta, käytöstä, kunnossapidosta ja turmel-
tumisesta aina loppukäyttöön asti. Syklillä 
sen sijaan tarkoitetaan jonkin rakennusosan 
uusimis- tai kunnossapitoväliä. Eri rakennus-
osille tulisikin asettaa jo suunnitteluvaiheessa 
käyttöikätavoite, jonka perusteella lähdetään 
valitsemaan esimerkiksi julkisivun korjaus-
tapaa. Tänä päivänä nämä ovat keskeisiä te-
kijöitä korjaushankkeeseen lähdettäessä ja 
siksi sekä taloudelliset että tekniset asiat hal-
litsevan ammattilaisen apu onkin ensiarvoi-
sen tärkeää kokonaiskuvan ymmärtämises-
sä jo hankkeen alkuvaiheesta lähtien, kertoo 
kiinteistökehityksen ja – elinkaaritalouden 
erikoisasiantuntija RI, ekon., KJs Juhani Sii-
kala, FM Siikala KY:stä. Elinkaariajattelun 
avulla tähdätään pitkäjänteisempään ajatte-
luun, joka ottaa huomioon esimerkiksi kor-
jauksen jälkeen tulevan kiinteistön hoidon, 
kuten huollot ja korjaukset sekä niiden syklit 
koko rakenteelle suunnitellun elinkaaren aika-
na. Jokaisella rakenneratkaisulla nämä asiat 
poikkeavat toisistaan, eikä esimerkiksi julki-
sivumateriaaleja voi verrata toisiinsa pelkän Maunulan Vesakkotie.
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uudishinnasta vähennetään rakennuksen 
iän, käytön, kulumisen ja käyttökelpoisuu-
den alenemisesta johtuva arvon eli hinnan 
aleneminen. Kiinteistön tekniseen arvoon 
vaikuttaa aivan olennaisesti rakennuksen 
kunto sekä suoritetut huolto ja korjaustoi-
menpiteet, jatkaa Siikala. Esimerkiksi asuin-
kerrostalossa tekninen arvo tulisi pyrkiä pi-
tämään vähintään 60–70 % välillä. Synty-
nyt korjausvelka tulisi pyrkiä suorittamaan 
mahdollisimman nopeasti pois, eikä päästää 
sitä kasvamaan liian suureksi. Mitä suurem-
maksi korjausvelka kasvaa, sen vaikeampaa 
on sen pois hoitaminen. Oheisesta taulukos-
ta selviää, miten kiinteistön arvo muuttuu 
(useimmiten laskee) sille asetetun elinkaaren 

aikana ja miten korjaus toimenpiteillä saa-
daan nostettua rakennuksen teknistä arvoa 
elinkaaren aikana.

Korjauksen oikea ajoittaminen
Korjaustarpeen arviointi on tärkeää ja siinä 
on aina hyvä käyttää ammattilaisen apua. 
Julkisivu tai putkiremonttia ei ole järkevää 
tehdä liian aikaisin, jotta rakenteelle asetet-
tu elinkaaritavoite tulisi taloudellisesti mah-
dollisimman hyvin hyödynnetyksi. Toisaalta 
remonttia ei tule myöskään liiaksi pitkittää, 
sillä pitkittyneestä vaurion korjaamatta jät-
tämisestä syntyy yleensä lisävaurioita. Tällai-
siin riskeihin voidaan varautua vain riittävän 
huolellisesti tehdyllä kuntotutkimuksella, 
jonka perusteella voidaan määrittää riittävän 
tarkasti oikea korjausajankohta. On lasket-
tu, että oikea-aikainen kiinteistön kunnos-
sapito säästää elinkaaren aikaisia korjaus-
kustannuksia jopa 30 %. Myös rakenteiden 
ennakkohuolto on olennaisen tärkeää, sillä 
ennakkohuoltotoimenpiteillä voidaan yleen-
sä pidentää rakenteiden ja laitteiden käyttöi-
kää eli elinkaarta, toteaa Siikala. 

Tähtiluokitus taloyhtiöille
Siikalan mielestä taloyhtiöille voitaisiin ottaa 
käyttöön myös tähtiluokituksin varustettu 
selkeälukuinen ”Taloyhtiön kuntotodistus”. 
Tähtiluokituksilla kerrottaisiin lukijalle, mis-
sä kunnossa talon eri rakenteet ja laitteet 
ovat. Kuntotodistuksen avulla olisi myös 
asunnonostajan helppo nähdä, mikä on ta-
loyhtiön todellinen kunto hankintahetkellä. 
Kuntotodistus antaisi isännöitsijätodistusta 
hieman laajemman näkökulman kiinteistön 
olemassa olevaan kuntoon ja samalla arvion 
myös tulevien vuosien korjaustarpeesta ja 
niistä aiheutuvista kustannusvaikutuksis-
ta. Luokitus voisi toimia asuntojen reaaliar-

Perusteellisesti laadittu elinkaaren huomioiva hankesuunnitelma on peruskorjaus-
projektin A ja O, kertoo useita peruskorjaushankkeita suunnitellut Arkkitehti Sebas-
tian Lönnqvist ERAT Arkkitehdit Oy:stä. Hän painottaa myös riittävän kattavan kun-
totutkimuksen merkitystä hyvän hankesuunnitelman pohjana. 

Elinkaarimallin avulla tähdätään pitkäjänteisempään ajatteluun, joka ottaa huomioon 
myös peruskorjauksen jälkeen tulevan kiinteistön hoidon, kuten huollot ja korjaukset 
sekä niiden syklit, koko rakenteelle suunnitellun elinkaaren aikana, kertoo elinkaaritalou-
den erikoisasiantuntija Juhani Siikala, FM Siikala KY:stä

Rakennuksen teknisellä arvolla tarkoitetaan sitä arvoa, joka saadaan, kun rakennuksen uudishinnasta vähennetään 
rakennuksen iän, käytön, kulumisen ja käyttökelpoisuuden alenemisesta johtuva arvon eli hinnan aleneminen.

hankintakustannuksen perusteella, tähden-
tää Siikala. Valitettavasti elinkaarilaskennan 
käyttö niin uudis- kuin korjaushankkeiden-
kin osana ei ole vielä kovin laajasti yleistynyt, 
vaan pelkkä rakennuskustannus useimmiten 
ratkaisee, miten päätetään rakentaa tai korja-
ta, toteaa Siikala. Kiinteistökorjauksissa olisi 
omistajien kannalta kuitenkin taloudellisessa 
mielessä aina tärkeää laskea kokonaiskustan-
nus elinkaaren aikana, eli huolto ja ylläpito-
kustannukset mukaan lukien. 

Rakennuksen teknisen arvon  
säilyttäminen on tärkeää
Rakennuksen teknisellä arvolla tarkoitetaan 
sitä arvoa, joka saadaan, kun rakennuksen 
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von mittarina, joka palvelisi sekä asuntojen 
myyjiä, mutta ennen kaikkea niiden ostajia.

Hankesuunnitteluun pitää panostaa
Jos peruskorjauksen hankesuunnitteluun 
panostetaan riittävästi, saadaan usein tun-
tuvia säästöjä itse toteutuksessa, kertoo 
useita peruskorjaushankkeita suunnitellut 
Arkkitehti Sebastian Lönnqvist ERAT Ark-
kitehdeilta. Siikalan ohella Lönnqvist pai-
nottaa elinkaaren aikaisten kustannusten 
merkitystä korjaustapoja vertailtaessa. Va-
litettavasti vain liian usein raha ratkaisee ja 
ilman riittävää hankesuunnittelua päädy-
tään tarkastelemaan vain pelkkää hankkeen 
korjauskustannusta rakennuksen käytön ai-
kaiset kustannukset ja elinkaari unohtaen. 
Esimerkiksi hyvästä hankeajattelusta Lön-
nqvist nostaa Helsingin Teuvo Pakkalantiel-
lä sijaitsevan Heka-Haaga Oy:n l. Helsingin 
kaupungin omistaman, muutama vuosi sitten 
peruskorjatun kerrostaloalueen, jossa uusil-
le julkisivuille asetettiin 100-vuoden käyt-
töikätavoite. Uudeksi julkisivumateriaalik-
si valittiin paikalla muurattu tiili. Jokainen 
ymmärtää, kun katsoo esimerkiksi Helsingin 
keskustan vanhoja rakennuksia, että tiili kes-
tää eikä kaipaa juurikaan huoltoa, vaikkei se 
hankintavertailussa halvin ratkaisu olisikaan. 
Teuvo Pakkalan tien kohteessa mietittiin ja 
vertailtiin huolellisesti eri korjausvaihtoehto-
ja ennen lopullisen päätöksen tekoa. Kävim-
me mm. katsomassa, miten eri vaihtoehtoiset 
julkisivuratkaisut kestävät aikaa ja vanhene-
vat, jatkaa Lönnqvist. Loppujen lopuksi tiili 
valittiin, koska kustannuserot eri vaihtoeh-
tojen välillä eivät olleet suuria. Investointi-

tarkastelussa, jossa koko elinkaari, sen pi-
tuus sekä tarvittavat huolto- ja kunnossa-
pitotoimenpiteet otetaan huomioon, tiili on 
varmasti kokonaistaloudellinen vaihtoehto. 

Asukkailta myös positiivista palautetta 
Asukaspalaute Teuvo Pakkalantien peruskor-
jauksen lopputuloksesta ja asumisviihtyvyy-
den paranemisesta on ollut pelkästään posi-
tiivista, kertoo kiinteistöyhtiön asukasyhte-
yshenkilönä toimiva Sami Auersalmi. Hänen 
mukaansa peruskorjaus onnistui sen verran 
hyvin, että koko alueen imago parani kerta-
heitolla. Saatiin mm. uudet parvekkeet ja en-
nen kaikkea arvostettu ja aikaa kestävä aito 
muurattu tiilijulkisivu sekä valoisat lasilank-

kuverhoillut porrashuoneet vanhan ankean 
sandwich elementin tilalle. Uusi julkisivu kes-
tää aikaa ja vanhenee varmasti kauniimmin 
kuin edeltäjänsä. Ainoa ns. ”negatiivinen” 
asia peruskorjauksesta on ollut ehkä se, että 
naapuriyhtiöiden vaatimattomammin perus-
korjatut asunto-osakeyhtiöt näyttävät heidän 
vuokrataloyhtiöönsä nähden nyt paljon vaati-
mattomammilta.

Vesakkotien talojen tiilijulkisivut vain 
pestiin
Lönnqvist otti vertailun vuoksi myös toisen 
esimerkin peruskorjauskohteesta Helsingin 
Maunulan Vesakkotieltä, jossa Viljo Revellin 
ja Keijo Petäjän vuonna 1952 rakennetut pu-

Maunulan Vesakkotiellä Helsingissä sijaitsevat arkkitehti 
Viljo Revellin ja Keijo Petäjän suunnittelemat v. 1952 ra-
kennetut tiilitalot peruskorjattiin muutama vuosi sitten. 
Tiilijulkisivujen peruskorjaukseksi riitti lähes 60-vuoden 
käytön jälkeen, pieniä saumakorjauksia lukuun otta-
matta, vain kalkkifilleripesu. Kohde on palkittu Europa 
Nostra-kunniamaininnalla hyvin toteutetusta peruskor-
jaushankkeesta.

ERAT Arkkitehtien suunnittelema Teuvo Pakkalantien 
peruskorjaus oli hyvä esimerkki laadukkaasta ja koko 
elinkaaren huomioivasta peruskorjauksesta. Elinkaari-
tavoitteeksi asetettiin 100-vuotta ja siksi esimerkiksi jul-
kisivuun valittiin paikalla muurattu tiili, toteaa arkkitehti 
Lönnqvist.
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natiilitalot peruskorjattiin. Peruskorjaus oli 
laaja käsittäen koko LVIS-tekniikan sekä sisä-
pintojen ja tilojen uusimisen. Tiilijulkisivujen 
osalta peruskorjaus vaati muutamia sauma-
korjauksia lukuun ottamatta ainoastaan kalk-
kifilleripesun, sillä muuripinnat olivat tekni-
sesti vielä varsin hyvässä kunnossa. Korjattu 
kohde palkittiin v. 2008 Europa Nostra- kun-
niamaininnalla hyvin suunnitellusta ja toteu-
tetusta peruskorjauksesta, jossa huomioitiin 
sekä perinne että vanhan arkkitehtuurin säi-
lyttäminen, mutta myös asukkaiden mieli-
piteet. Kohde on hyvä esimerkki siitä, että 
materiaalivalinnoilla on merkitystä tuleviin 
kustannuksiin pitkälle tulevaisuuteen. Tässä 
tapauksessa pääjulkisivumateriaalina käytet-
tyä tiiltä ei tarvinnut uusia vielä 60 vuoden-

Kuntotutkimukset ovat kaiken A ja O
Korjausta vaativan rakennuksen kunnon 
tila tulisi perustua aina ammattilaisen teke-
mään perusteelliseen kuntotutkimukseen. 
Kuntoarvio ei anna riittävän kattavaa kuvaa 
etenkään vanhemman rakennuksen todel-
lisesta tilasta eikä rakennuksen vaatimista 
korjaustoimenpiteistä. Lönnqvist korostaa 
Siikalan tavoin perusteellisen kuntotutki-
muksen merkitystä. Vain riittävän kattavan 
kuntotutkimuksen pohjalta saadaan tehtyä 
myös mahdollisimman tarkka elinkaarimal-
liin pohjautuva hankesuunnitelma. Hyvän 
hankesuunnitelman pohjalta voidaan puo-
lestaan vertailla erilaisia laite-, rakenne- tai 
materiaaliratkaisuja elinkaaritavoitteet huo-
mioiden kiteyttää Lönnqvist.

kaan käytön jälkeen, mikä säästi olennaisesti 
korjaus kustannuksia.

Hankesuunnittelun alimitoituksesta usein 
ongelmia 
Taloyhtiöt sortuvat usein siihen, että hanke-
vaiheen suunnitteluun ei haluta panostaa, 
eikä toisaalta taloyhtiöstä löydy päätöksien 
tekemiseen riittävää ammattitaitoa. Juuri 
siksi hankesuunnitelmat jäävät liian usein 
alimitoitetuksi, mistä seuraa usein korjaus-
vaiheessa odottamattomia ongelmia ja toi-
saalta elinkaaren aikana odottamattomia 
huoltotoimenpiteitä sekä ylläpitokustannuk-
sia, tähdentää Lönnqvist. Jopa seuraava re-
monttikin voi tulla ennakoitua aikaisemmin.
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kin, kertoo Wienerbergerin markkinointijohtaja Juha Karilainen.  
– Olemme vuosien mittaan auttaneet niin suunnittelijoita kuin raken-
nuttajiakin sopivien teknisten ratkaisujen löytämisessä lukuisissa eri 
uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. Viimeisimpiä uutuusratkaisu-
ja materiaalien osalta edustaa Argeton-tiililaattaverhousjärjestelmä, 
joka sisältää laajan kirjon erivärisiä ja kokoisia tiililaattoja paikalla 
muurausta hieman kevyempään julkisivuverhoukseen.

Toinen uutuusalueemme on keraamiset pihatiilet, jotka ovat ni-
menomaan pihaympäristön elävöittämiseen sopivia. Keraamisen 
polttoprosessin ansiosta 
ne ovat myös värinkes-
toltaan ikuisia.

Parhaillaan etsimme 
omaTaloyhtiö-lehden 
kanssa yhteistä seuran-
taprojektia, jossa jul-
kisivukorjaushanketta 
seurattaisiin alusta lop-
puun ja joka toteutettai-
siin Argeton-tiililaatoil-
la, selvittää Karilainen.

Argeton julkisivuverhousjärjestelmässä väri-, koko- ja 
pintavaihtoehtoja on lukuisia. 

Wienerbergerin uusi keraamisiin tiililaattoihin perustuva 
Argeton-julkisivuverhousjärjestelmä on perinteisen muu-
ratun rakenteen rinnalle kehitetty kestävä, huoltovapaa ja 
taloudellinen korjausratkaisu.

Alumiinikis-
koille asen-
nettava Arge-
ton-julkisivu-
järjestelmä.

Wienerberger ratkaisujen tarjoajana korjauskohteissa
Wienerberger Oy Ab on toiminut monissa korjaushankkeissa 
ratkaisujen tarjoajana. Olipa kyseessä raskaampi korjaushanke 
tai vähän kevyempi osakorjaus, löytyy Wienerbergeriltä useim-
miten ratkaisu niin julkisivu, katto- kuin maankatekorjauksiin-
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SPU:n rakentamiseen toimittamat läm-
mön eristeet ovat olleet jo vuosien ajan 
normaaleja PIR eristeitä paloturvallisem-

pia, mutta uusi EFR-sukupolvi vie kehityksen 
entistä pidemmälle. ”Kehittämämme uuden 
sukupolven EFR-polyuretaani on entistä eko-
logisempi, energiatehokkaampi ja paloturvalli-
sempi. Tuote ei sisällä metalleja eikä vaimenna 
kännykän ja muiden langattomien laitteiden 
signaaleja”, SPU Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja Janne Jormalainen sanoo.

EFR-eristeet eivät myöskään sisällä orgaa-
nisia aineita. ”Tämä tarkoittaa että eristeen 
tuotannon hiilijalanjälki on entistä pienempi 
ja kierrätettävyys tuotteen elinkaaren lopus-
sa parempi. Rakentamisessa on merkittävä 
etu, ettei tuote homehdu vaikeissakaan olo-
suhteissa” toteaa Jormalainen.

Uudet EFR-tuoteperheen eristeet ovat 
SPU R ja SPU FR ja ne on tarkoitettu sekä 

Uuden sukupolven 

EFR-lämmöneristeet
– entistä ekologisempia, tehokkaampia 
ja paloturvallisempia

pientaloihin että kerrostaloihin. Käyttö- ja 
asennusominaisuuksiltaan eristeet toimi-
vat kuten SPU:n aiemmin kehittämät eris-
teratkaisut. 

Palo- ja kosteusturvallinen materiaali
EFR eristeiden paloturvallisuusominaisuudet 
ovat huippuluokkaa. Vanhemmat PUR-tuot-
teet olivat itsestään sammuvia, ja PIR-tuot-
teet ovat paloa hidastavia. EFR-polyuretaani 
toimii jo paloeristeenä eli nostaa edelleen pa-
loturvallisuutta. Myös kosteustekniset omi-
naisuudet on otettu huomioon uudessa po-
lyuretaanieristeessä. Paljon puhutusta eris-
teiden rakennusaikaisesta kastumisesta ei 
aiheudu vaaraa. Polyuretaani ei ime kosteut-
ta eikä siinä ole homehtumisen riskiä, jolloin 
talo säilyy varmemmin terveenä.

Polyuretaanieristeiden kehitys käynnistyi 1950-luvulla PUR-eristeistä. 
Myöhemmin kehitetyt, etenkin paloturvallisuudeltaan huomattavas-
ti paremmat, mutta myös muilta ominaisuuksiltaan kehittyneemmät 
PIR-eristeet ovat nyt saaneet manttelinperijän EFR-polyuretaanista, 
jota käytetään SPU:n uusissa lämmöneristeissä.

Alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean 
vesihöyryn vastuksen ansiosta erillistä il-
man- tai höyrynsulkukerrosta ei tarvita.

Asennuksessa liitoskohtien tiiviys var-
mistetaan saumavaahdolla, mikä varmis-
taa SPU-eristeisten rakenteiden erittäin 
korkean ilmanpitävyyden.

SPU Eristeet soveltuvat P1-paloluo-
kan seinärakenteisiin. SPU:lla on VTT:n 
sertifioimat ratkaisut P1-paloluokan ker-
rostaloihin.

Eristeillä on lisäksi ylivertainen kos-
teudenkestokyky, joten rakentamisvai-
heessa tapahtunut kastuminen tai raken-
teeseen vahingossa päässyt kosteus eivät 
vahingoita SPU-eristelevyä tai vaikuta 
sen ominaisuuksiin.

SPU Eristeet – energiatehokas  
ja luotettava ratkaisu
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SPU R – ekologinen eristelevy  
kaikkeen rakentamiseen
SPU R kestää vaativia oloja ja on lämmöneris-
tävyydeltään erittäin tehokas, sillä sen lam-
bda-arvo on jopa 0,022 W/mK. Se on myös 
ekologinen tuote, jolla on pieni hiilijalanjälki 
ja helppo kierrätettävyys elinkaaren lopus-
sa. SPU R -eriste ei sisällä mitään orgaanista 
ainetta, joten se sopii käytettäväksi erittäin 
ankarissa olosuhteissa.

SPU R eristeen käyttökohteita ovat yläpoh-
ja-, ulkoseinä- ja alapohjarakenteet sekä kella-
riseinät ja sokkelien halkaisut. Tuotteen val-
mistusmateriaalina on kolmannen sukupolven 
EFR-polyuretaani, joka on PIR-polyuretaanis-
ta edelleen kehitetty polyuretaanimateriaali. 
SPU:n R eristelevyillä passiivi- ja nollaenergia-
rakenteet voidaan toteuttaa edullisesti sekä 
kosteusteknisesti turvallisesti.

SPU FR – paloturvallisuus kipsilevyn 
luokkaa
”SPU FR eristettä voidaan käyttää suojaamat-
tomana esimerkiksi kerrostaloissa P1-palo-
luokan tuuletusraollisissa seinärakenteissa. 

Lämmöneristeen pintaan ei tarvitse asentaa 
erillistä palonsuojavillaa tai kipsilevyä, mikä 
parantaa entisestään polyuretaanin kilpai-
lukykyä. Yksinkertaisempi rakenne säästää 
materiaaleja ja työtä. EFR-perheen tuotteil-
la kyetään siis tekemään sekä kokonaisedul-
lisia että turvallisia rakenteita.” Jormalai-
nen sanoo.

SPU FR-levy on tarkoitettu kohteisiin, 
joissa eristelevyltä vaaditaan erinomaista pa-
lonkestoa. SPU FR:n paloluokka on B-s1, d0. 
Kuten SPU R:n, myös FR-tuotteen valmistus-
materiaalina on uusi EFR-polyuretaani, joka 
on PIR-polyuretaanista kehitetty polyure-
taanimateriaali. 

Kännykät kuuluu –  
jos se on lämmöneristeestä kiinni
”Julkisuudessa esitetyt väitteet, että ener-
giatehokkaan rakennuksen hyvä tiiveys tai 
perinteistä paksumpi lämmöneristekerros 

heikentävät kännykän kuuluvuutta, ovat har-
haanjohtavia. Suurin vaikuttava tekijä kuulu-
vuuteen on signaalin voimakkuus eli raken-
nuksen etäisyys tukiasemasta, joka vaihtelee 
paljon eri paikoissa. Ratkaisut mahdollisten 
kuuluvuusongelmien parantamiseen ovat 
esimerkiksi ikkunoiden tai muiden raken-
teiden kehittäminen paremmin signaaleja 
läpäiseviksi sekä rakennuskohtaiset tukiase-
mat ja laajakaistayhteyden välityksellä toimi-
vat pientukiasemat”, Jormalainen selvittää.

SPU:n uuden EFR-tuoteperheen eristeet 
eivät vaimenna matkapuhelimen ja muiden 
langattomien laitteiden signaaleja. Ratkaisu-
ja on testattu Tampereen Teknillisen Yliopis-
ton (TTY) tietoliikennetekniikan laitoksella 
hyvin tuloksin. ”Tekemissämme mittauksis-
sa varmentui, että SPU R –eristelevy päästi 
radiosignaaleja lävitseen ilman oleellista vai-
mennusta”, tutkija Ari AspTTY:ltä kertoo.

SPU:n uusia eristeitä voidaan käyttää joko 
rakennuksen pääasiallisena eristeratkaisuna 
tai osana polyuretaanista lämmöneristevaip-
paa parantamaan signaalien pääsyä raken-
teiden läpi.

Uusilla EFR eristeillä kova kysyntä
Janne Jormalaisen mukaan uusista tuot-

teista on ehtinyt tulla asiakkailta paljon po-
sitiivista palautetta, ja myös kysyntä on ollut 
heti alkuun suurta. ”Aiomme jatkaa edelleen 
aktiivista kehitystyötä ja tuoda EFR-perhee-
seen uusia tuotteita sekä parantaa jatkuvasti 
tuotteiden lämmöneristävyyttä ja muita omi-
naisuuksia. Meillä on hyvin kunnianhimoisia 
tavoitteita polyuretaanin kilpailukyvyn kas-
vattamiseksi entistäkin vahvemmaksi tulevi-
na vuosina”, Jormalainen sanoo.

 sPu FR sPu R
Levykoot 1200 x 2400 mm tai 600 x1200 mm 1200 x 2400 mm
Paksuus 80…200mm, 10 mm välein 30…200mm, 10 mm välein
 tilaustuote varastopaksuudet: 
  40, 50, 70, 100, 150 mm
Lämmön- λD 0,025 W/mK λD 0,023 W/mK, 
johtavuus   diffuusiotiivis pinnoite.
  Tilauksesta saatavana myös 
  λD 0,022 W/mK
Pontti Ponttimuoto tilauksen mukaan joko Ympäritäyspontattu
 suorareunainen, täys- tai puolipontti
Pinnoite Erikoispinnoite levyn molemmin puolin Diffuusiotiivis laminaatti levyn 
  molemmin puolin.
 Pinnoite ei sisällä metalleja Ei sisällä metallia
 Huom! B-s1,  Voidaan käyttää myös
 d0 -puoli on levyn tumma puoli betoniteollisuudessa

EFR eristelevyjen tekniset tiedot:

www.omataloyhtio.fi 
ja www.spu.fi

Lisätietoa SPU Eristeistä
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Kerrostaloyhtiö korjataan 

kerralla kuntoon
Moni betonisandwich-elementeistä tehty 1960–70 -luvun kerrosta-
lo kaipaa julkisivun peruskorjausta, jonka yhteydessä on aina järke-
vää parantaa myös rakenteiden energiatehokkuutta.  Usein uusi-
mistarpeessa ovat myös ikkunat ja ovet, mutta niin mittavaan kor-
jaukseen vielä harva taloyhtiö on uskaltanut lähteä. Näin ei kuiten-
kaan ole Lahdessa.

Lahden Saksalassa sijaitseva, vuonna 1973 
rakennettu As. Oy Poppelipolku 3 muodostuu 
neljästä kerrostalosta, joista yksi on 7-ker-
roksinen ja loput kolmikerroksisia. Kaikis-
sa taloissa on lisäksi pohjakerros. Kohteessa 
uusitaan julkisivut lämmöneristeineen, ik-
kunat ja parvekeovet, parvekkeiden kaiteet 
ja samalla parvekkeet lasitetaan. Vesikatto ja 
rakennusten ympärillä oleva salaojitus uusi-
taan sekä perustukset vesieristetään. Samas-
sa yhteydessä tehdään myös joitain LVIS-töi-
tä. Parvekkeille lisätään pistorasiat, pihava-
laistus uusitaan ja asuntoihin tuodaan uusi 
antennijohdotus, jokaiseen asuntoon oma 
antennikaapeli. Tällöin vikaherkkä vanha 
ketjuverkko asunnosta toiseen poistuu. Pois-
toilmakoneet uusitaan ja tähän liittyen uusis-
sa tuloilmaikkunoissa on ikkunan välitilassa 
”lämpiävä” korvausilmareitti. Iv-poistoilma-
määrät säädetään ja lämpöverkosto tasapai-
notetaan. Korjauksessa talot päivitetään 
vastaamaan 2010-luvun vaatimustasoa sekä 
energiatehokkuudeltaan että muilta ominai-
suuksiltaan. Kustannuksia luonnollisesti syn-
tyy, mutta samalla säästetään lämmitys- ja 
asumiskustannuksissa ja kiinteistöjen sekä 
huoneistojen arvo nousee.

Laajamittainen korjaus on pitkällä tähtäi-
mellä edullisinta
Kohteen teknisenä isännöitsijänä toimii 
Saksalan huolto Oy:n toimitusjohtaja Ilkka 
Pollari. Korjattava kohde on laaja ja moni-

Etelä-Suomen Lä-
hiökunnostajat Oy:n 
vastaava työnjohta-
ja Jorma Väisänen ja 
Parocin tuotepäällik-
kä Tero Virrantuomi 
keskustelevat kohteen 
PAROC -eristysratkai-
susta.

Työt aloitetaan 
teräsrankojen 
asennuksella. Te-
räsrankojen väliin 
tulee 80 mm pak-
su PAROC eXtra 
-eristekerros.
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puolinen. Moni taloyhtiö arastelee näin laa-
jan korjauksen toteuttamista yhtäaikaisesti, 
mutta isännöitsijän mukaan tässä taloyh-
tiössä päädyttiin ratkaisuun lopulta varsin 
helposti. Asunto-osakeyhtiössä on vuosien 
varrella tehty joitain korjauksia, mm. par-
vekkeet on kertaalleen kunnostettu. Nyky-
tilanne oli kuitenkin tyypillinen, lukuisia 
korjauksia olisi edessä. Yhtiön ja hallituksen 
kokouksissa keskusteltiin asioista pitkään, 
mutta lopulta päätös korjausten toteutta-
misesta yhtenä suurempana kokonaisuu-
tena syntyi varsin nopeasti. Pollari toteaa 
asunto-osakeyhtiön hallituksen olleen hyvin 
valveutunut, ymmärtäen kaikkien toteutet-
tavien korjausten liittyvän toisiinsa ja että 
laajamittaisessa korjauksessa säästettäisiin 
sekä varoja, että aikaa. Yhtiön osakkaille jär-
jestettiin kaksikorjaustöitä käsittelevää in-
fotilaisuutta, joiden jälkeen osakkaat olivat 
lähes 100 prosenttisesti yhtä mieltä hank-
keen kannattavuudesta.

Kuntotutkimus puolsi menetelmän 
valintaa
Kohteessa suoritettiin kuntotutkimus be-
tonirakenteiden osalta ja sen tulokset puol-
sivat valittua korjausmenetelmää, jossa 
eristeet voidaan asentaa suoraan vanhan 
rakenteen päälle. Samalla todettiin myös 
parvekelaattojen kestävyys ja niiden osalta 
päädyttiin vain kaiteiden uusimiseen lasi-
tuksen yhteydessä.

Lisäeristys kannattaa aina
Tiedossa oli myös, että erityisesti päätyasun-
not sekä väestönsuojan yläpuoliset asunnot 
olivat lisäeristyksen tarpeessa. Muilta osin 
lisäeristyksellä haettiin enemmänkin asuin-
mukavuutta mm. vedon tunteen poistumi-
sen myötä. Tulevat energiansäästöt totta kai 
myös kiinnostavat, mutta lämmityskustan-
nusten säästö ei ollut lisäeristyksen pääta-
voite. Lämpöenergian hinta kuitenkin nou-
see jatkuvasti. Viimeisin kaukolämmön hin-
nan korotus tapahtui vuodenvaihteessa. Tällä 
lisäeristyksellä toivotaan saatavan lämpöku-
luja alas enemmän kuin alkuun mietittiin-
kään. Kohteessa haettiin myös energia-avus-
tusta, jota myönnettiinkin samoin kuin kor-
jaustöitä edeltäneisiin kuntotutkimuksiin 
haettiin ja saatiin avustus. Kokonaisuutena 
odotuksena on parantunut asuinmukavuus ja 
toisaalta näin laajan kokonaisuuden jälkeen 
toivotaan pidempää ajanjaksoa ilman suuria 
korjaustöitä. 

Pääurakoitsija vastaa kokonaisuudesta
Kohteesta on tehty kokonaisurakka, josta 
vastaa pääurakoitsijana toimiva Etelä-Suo-
men Lähiökunnostajat Oy.  Korjaustöiden 
laajuudesta johtuen kohteessa käytetään 
useita aliurakoitsijoita, joiden hankkimisen 
hoitaa pääurakoitsija. Mielenkiintoiseksi 
mutta haastavaksi kohteen tekee myös se, 
että julkisivun pinnoitteena käytetään kol-
mea erityyppistä julkisivumateriaalia: se-

menttipohjaista rapattavaa levyä, klinkke-
rilaattaa ja perustusten osalle betonilaattaa.

Julkisivun lisäeristykseen Parocin  
kehittämä ratkaisu
Elementin kunnosta riippuen korjaus voi-
daan tehdä joko suoraan vanhan elementin 
päälle ja pahasti vaurioituneissa kohteissa 
vanhaa seinää joudutaan purkamaan van-
haan eristeeseen tai jopa sisäkuorielement-
tiin saakka.  Ennen korjausta onkin usein 
syytä tehdä kuntotutkimus, jotta löydetään 
kohdekohtainen oikea korjaustapa. 

Tässä kohteessa vanhaa julkisivua ei tar-
vitse purkaa vaan sekä  lisäeristys että uusi 
pinnoite laitetaan vanhan sandwich-elemen-
tin päälle.   Ensin asennetaan teräsranka, 
jonka väliin tulee pehmeä PAROC eXtra eris-
te,  paksuus 80 mm.  Pehmeä lämmöneriste 
tasaa karkean ja saumoiltaan vaihtelevan 
vanhan elementtipinnan, jota vasten kim-
moisa eristelevy  asettautuu tiivisti.  Tästä 
syystä Jorma Väisänen pitääkin suunnitte-
lijan valitsemaa rakenneratkaisua ja tuote-
valintaa hyvänä. Pehmeän  eristeen päälle 
tulee PAROC Cortex-tuulensuojapintainen 
lämmöneriste. Uusi julkisivu on tuulettuva 
ja tuuletusrakoa varten päälle asennetaan 
toinen ohuempi teräsranka, jonka varaan 
tulevat kohteeseen valitut eri julkisivuma-
teriaalit

Rungon väliin asennetaan ensin pehmeä PAROC eXtra, 
joka asettautuu tiivisti vanhaa seinäpintaa vasten. Sen 
päälle on asennetty PAROC Cortex -tuulensuojaeriste ja  
tuuletusrakoa varten ohuempi teräsranka.
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Mikä tahansa vanha julkisivu on puret-
tavissa ja tilalle voidaan laittaa joko uusi 
rappaus, tiili tai levypinnoite. Kaikkien 
julkisivumateriaaleihin voidaan yhdistää 
myös PAROC -lisäeristystuotteet, joista 
uutuuksia ovat PAROC Cortex ja PAROC 
Cortex One. 
•	 Cortex	-pinnoite	läpäisee	vesihöyryä	ja	

on palamaton
•	 Cortex	 -levy	on	Cortex	 -tuulensuoja-

pinnoitteella päällystetty jäykkä kivi-
villalevy tuulettuviin julkisivuihin

PAROC Cortex – Tuulensuojaeriste tuulettuviin P1 ja P2 -paloluokan rakennuksien 
julkisivuihin

•	 tuulensuoja	 ja	 lämmöneriste	 samassa	
tuotteessa 

•	 P1-	ja	P2	-paloluokan	uudisrakennuksiin	
ja korjauskohteisiin

•	 asennus	työmaalla
•	 lambda:	0,033	W/mK	
•	 paloluokka:	 A2-s1,	 d0	 paksuudet	 30,	

50,55, 70 mm
•	 levykoko:	1200x1800	mm	

PAROC Cortex One 
•	 yksikerrosratkaisu:	tuulensuoja	ja	läm-

möneriste samassa tuotteessa 
•	 P1-	ja	P2	-paloluokan	uudisrakennuk-

siin ja korjauskohteisiin
•	 asennus	joko	betonielementtitehtaalla	

tai työmaalla
•	 lambda:	0,033	W/mK	
•	 paloluokka:	A2-s1,	d0	paksuudet	100,	

120,180, 205 mm
•	 levykoko:	600x1500	mm

Eristysratkaisuja U-arvo (RakMK D3, viitearvo: 0,17 W/m2K)
PAROC Cortex mm 30 50 30 50 30 50 50
PAROC eXtra mm 100 150   175 175 200
PAROC eXtra plus mm  160 140
U-arvo, W/m2K  0,25 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14

Eri rakenneratkaisujen U-arvoja
Uudisrakennus, betonirunko d=150 mm
  U-arvo
 0,17 W/m2K 0,15 W/m2K 0,25 W/m2K
PAROC Cortex One 180 205 120

tuote tuotekuvaus levykoko lambda Paloluokka
PAROC eXtra plus Pehmeä, pinnoittamaton levy  565 x  1320 mm 0,034 W/mK A1
PAROC eXtra Pehmeä, pinnoittamaton levy 565 x 1170 mm
  610 x 1170 mm  0,036 W/mK A1
  870 x 920 mm

PAROC eXtra -yleiseristelevy on valmistettu palamattomasta kivivillasta ja sitä käytetään ulkoseinien, 
yläpohjien ja rossipohjien lämmöneristämiseen sekä väliseinien ja -pohjien äänen- ja paloeristämiseen.

Korjaukset toteutetaan porrastetusti
Taloyhtiöön kuuluu kaikkiaan neljä eri raken-
nusta. Työt on porrastettu niin, että taloissa 
on meneillään eri työvaiheet , mutta kaikissa 
tapahtuu jatkuvasti jotain. Kahdessa talossa 
on aloitettu julkisivujen teräsrankojen asen-
nukset ja kahdessa muussa ovat meneillään 
maarakennustyöt. Samanaikaisesti kaikissa 
kohteissa tehdään sähkötöitä.

Asukasviestintä tärkeää
Asukasviestintä on Jorma Väisäsen mukaan 
tärkeä asia ja vastuu viestinnästä on pääu-
rakoitsijalla. Yleiset asiat kerrotaan kunkin 
talon rappukäytävään sijoitetuilla ilmoitus-
tauluilla, mutta lisäksi tarvittaessa jaetaan 
asuntokohtaisia tiedotteita. Näinkin laa-
ja-alaisessa kohteessa tilanteet saattavat 
muuttua päivän aikana.   Hyvin hoidetun tie-
dottamisen avulla asukkaat pysyvät tilanteen 
tasalla jatkuvasti. Korjausprojekti on porrastettu siten, että yhtiön jokaisessa rakennuksessa tapahtuu jokin työvaihe. Kahdessa talossa 

on aloitettu julkisivujen teräsrankojen asennukset ja kahdessa muussa ovat meneillään maarakennustyöt.
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ESKON Oy:ltä ratkaisu

ilmanvaihto-ongelmiin!

Ilmanvaihtourakointi –  
teollisuudesta pientaloihin
Eskon Oy palvelee asiakkaitaan ilmanvaihto-
asioissa monipuolisesti ja pitkällä kokemuk-
sella. Asiakkaita ovat niin teollisuus, ravinto-
lat, koulut, päiväkodit ja asunto-osakeyhtiöt 
kuin pientalojen asukkaatkin.

Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä ra-
kennuksen kunnolle että ihmisten hyvinvoin-
nille. Raitis ilma sekä kotona että työpaikalla 
kuuluu nykyaikaan. Oikein toteutettu ilman-
vaihto on energiatehokasta.

Eskonilta saat avun kaikissa ilmanvaihto-
asioissa – suunnittelusta toteutukseen!
 Saat valmiiksi asennettuna:
– lämmön talteenottolaitteet
– höyrykuvut ja rasvakanavat
– korvausilmaventtiilit
– savuimurit (sähköiset ja mekaaniset)
– hormi-imurit (sähköiset ja mekaaniset)
– liesikuvut ja tuulettimet.

Ilmanvaihtourakointia luotettavasti ja 
joustavasti, vuosien kokemuksella!
– ilmanvaihtojärjestelmien asennukset ja 

puhdistukset
– ilmanvaihtojärjestelmien säätö-, mittaus- 

ja huoltotyöt sekä painekokeet
– ilmanvaihtokoneiden saneeraukset
– korvausilmaventtiilien asennukset
– hormistojen kartoitukset ja tutkimukset 

myös suunnittelijoille. Tarvittaessa video-
kuvaamme hormit ja annamme raportin 
niiden kunnosta.

– suunnittelutyöt
– toimintatarkastukset.

Hormien kunnostukseen valitaan sopiva 
menetelmä tapauskohtaisesti. Eskon kun-
nostaa hormit joko taipuisalla Mordax-te-
räsputkella, Mordax-massauksella tai Furan-
Flex-sukituksella.

Mekaaniset Rotorvent ja Rotorvent Mini 
-savuimurit ratkaisee vastavirtausongel-
mat
Rotorvent sopii kaikille polttoaineille: hiili, 
puu, kaasu, öljy ja savuttomat polttoaineet. 
Rotorventin sovellettu tekninen muotoilu ja 
kiinnitysmenetelmä tekevät haponkestäväs-
tä teräksestä valmistetusta savuimurista erit-
täin kestävän. Lapojen muotoilun ansiosta 
savuhormiin syntyy tehokas veto.

Mekaaniset hormi-imurit ilmanvaihtoon  
– lisää vetoa ilmanpoistoon
Toimiakseen ilmanvaihtojärjestelmä tarvitsee sekä uutta tuloilmaa että poistohormin, 
joka vetää käytetyn ilman ulos. Aina ei hormin oma veto riitä. Tuulenvoimalla toimiva 
ekologinen hormi-imuri tehostaa poistohormin imua sähköä käyttämättä.

Hormi-imuri pyörii herkästi pienelläkin tuulen-vireellä ja se sopii hyvin sekä asuin- ja 
mökkikäyttöön että veneeseen ja ulkokäymälään.

koot:
– Galvanoitu: varastokoot 100–300 mm, saatavilla 500 

mm saakka
– Rosteri: varastokoot 100–300 mm

Poistokammiot räätälöidään verstaassamme piipun koon 
ja hormien mukaan. Eskon on saanut hyvin positiivista pa-
lautetta paikoista, mihin näitä on asennettu. Ilmanvaihto 
kiertää paljon paremmin näissä kohteissa ja asunnoissa 
on aivan konkreettisesti havaittavissa, että sisäilman laa-
tu paranee.

Kantaosansa ansiosta Rotorvent sopii kaik-
kiin 80–250 mm hormeihin ja piippuihin. Ro-
torvent Mini puolestaan sopii 80–180 mm piip-
puihin. Kumpikin malli voidaan asentaa kiinte-
ästi ja Rotorvent myös lisävarusteena saatavan 
avauskauluksen kanssa. Testattu ”koukkupult-
ti” -mekanismi varmistaa lujan kiinnityksen ja 
kantaosan ruuvin reikiä voidaan käyttää lisä-
varmistuksena tai kiinnitettäessä tasaiseen 
alustaan. Rotorventin lapojen muotoilu estää 
veden kulkeutumisen hormiin. Kaksi laakeria 
on vesitiiviisti koteloitu ja voideltu korkeita 
lämpötiloja kestävällä rasvalla, joten sen suori-
tuskyky säilyy hyvänä vuosienkin saatossa. Se 
on testattu –20…200 ºC lämpötilassa.

Eskonilta myös sähkötoimiset savuimurit 
asennettuina!
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www.icopal.fi

Lisätietoja:

Teksti: Mia Hiltunen Kuvat: Icopal/Jorma Laakkonen

Kuntotarkastus ja huolto kannattaa jät-
tää ammattilaisen käsiin. Huoltamal-
la katon säännöllisesti säästyt ikäviltä 

yllätyksiltä.

Vältä yllättävät kustannukset
Lämpötilanvaihteluista aiheutuvat rakentei-
den lämpöliikkeet saattavat aiheuttaa talven 
aikana katteeseen vaurioita, samoin kuin 
mahdolliset muut toimenpiteet, joita katolla 
suoritetaan. Esim. lumenpudotukset.

Aikaisessa vaiheessa reagoiminen mah-
dollisiin vuotoihin minimoi niistä aiheutuvat 
kustannukset. Vesikaton vuodoista aiheutu-
vat kosteusongelmat johtavat väistämättä 
kiinteistön arvon laskuun. Tarkastuttamalla 
kattosi, osoitat vastuullista kiinteistönhoi-
toa mikä osaltaan luo arvoa esim. kiinteis-
töä myytäessä.

Kattokuntotutkimukset 
– miksi pitäisi toimia?

Katon ammattitaitoinen huolto 
lisää katon ikää parhaimmillaan 
10–15 vuotta. Huolletun katon 
käyttöikä on jopa 30–40 vuotta, 
joten säästöä syntyy!

Varmista itsellesi hyvät yöunet!
Vuotojen ilmeneminen asuintiloissa saattaa 
näkyä vasta pitkälläkin viiveellä, jolloin kos-
teus kattorakenteissa tai lämmöneristeissä 
on jo voinut aiheuttaa mittaviakin vahin-
koja. Tarkastamme ja hoidamme tarvittavat
korjaukset katollasi. Me huolehdimme, että 
kattosi on kunnossa!

icopal kattokuntotarkastus sisältää:
– Katon kunnon silmämääräinen arviointi
– Katon yksityiskohtien läpikäynti
– Raportti
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Lakiuudistuksella pyritään edistämään 
rakennustuotteiden vapaata liikkuvuut-
ta Euroopan unionin alueella. Merkin-

tämuutoksen yhteydessä yhdenmukaistetaan 
myös turvallisuusvaatimuksia. Muutoksella 
on monia positiivisia vaikutuksia, koska aina-
kin pääsääntöisesti tuotteiden vaatimukset 
ja sitä kautta myös laatu paranee. 

Tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden 
osoittamiseen on tarjolla useita eri vaihto-
ehtoja. Tyyppihyväksyntämenettely pysyy 
ennallaan. Tuotteille, joille on olemassa har-
monisoitu EN standardi, vaaditaan CE-mer-
kintä. Tuotehyväksyntälaissa mainituille 
tuotteille vaaditaan varmennustodistus ja 
muut tuotteet vaativat vähintään ulkopuo-
lisen laadunvalvontasopimuksen. 

Vesivekin tuotteet 
täyttävät heinäkuussa voimaan tulevan 
CE-merkintämuutoksen vaatimukset

Merkintämuutoksella on konkreettisia 
vaikutuksia moniin tuotteisiin. Kattoturva-
tuotteiden osalta suurin muutos koskee sin-
kittyjä tuotteita. Esimerkiksi kattosiltoja, 
kattoportaita tai kattotikkaita ei saa enää 
1.7.2013 lähtien myydä tai asentaa sinkit-
tyinä, koska sinkittyjä tuotteita ei voida 
CE-merkitä. 

Inspecta ja VTT tekevät tuotteille alkutes-
tauksen ja tuotteet valmistava yritys päättää 
itse käyttääkö se tuotteissansa CE- merkintää 
vai ei. Merkinnän luvallisuutta valvoo Turva-
tekniikan keskus ja tarkastuksia tullaan teke-
mään. Paikallisella tasolla vastuu tarkastuk-
sista on todennäköisesti kuntien rakennus-
tarkastajilla. Tuotevastuu kuitenkin on aina 
myyjällä ja myös rakennuttajalla.

Valitettavasti liian moni toimija rakennus-
alalla ei ole vieläkään perillä tulevista vaati-
muksista. Tälläkin hetkellä tehdään sopimuk-
sia syksyn kohteista ja mukana on varmasti 
tuotteita, jotka eivät läpäisekään uusia vaa-
timuksia. Vesivekin pulveripolttomaalatut 
ja kattoturvatuotteet täyttävät myös uudet 
rakennustuotteille asetetut vaatimukset, ne 
ovat turvallisia käyttää, niillä on kattava ta-
kuu ja tilaaja saa ne asennettuina. 

Kannattaa muistaa VESIVEK ja unohtaa 
kaikki CE-merkintähuolet, me huolehdim-
me niistä!

Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttuu pakolliseksi 1.7.2013. Asetus koskee 
sarjavalmisteisia, myyntiin valmistettavia kiinteitä rakennustuotteita. Kaikkia 
tuotteita ei CE-merkitä, vaan osalle tulee uusia vaatimustenmukaisuuden osoit-
tamiseen tarkoitettuja tapoja, kuten esim. varmennustodistus.
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Ruukin kattoremontin 

avainhenkilöt
palveluksessanne

”Jokainen asennuskohde on ollut mie-
lenkiintoinen ja erilainen”, kertoo Jouko 
Heinonen, ”mutta Ruukin ammattitaitoi-

sen ja työhönsä sitoutuneen porukan kanssa 
on helppo toteuttaa isompiakin projekteja.” 

Ruukki on on vesikattojen markkinajoh-
taja. Myynti- ja asennustoimintaa on koko 
Suomessa.  Kattoremontin tullessa ajankoh-
taiseksi, asiakas ottaa yhteyttä Ruukkiin joko 
postitse, netin kautta tai puhelimitse. Yh-
teydenottopyyntö menee alueen rivitaloyh-
tiöistä vastaavalle kattomestarille, joka tulee 
sovittuna aikana paikan päälle mittaamaan 
kattokohteen ja määrittämään tarvittavat 
toimenpiteet. Kattomestari tekee tarjouk-

Ruukki on tehnyt rivitaloyhtiöiden kattoremontteja ympäri Suo-
mea jo vuosikymmenten ajan. Asennuspäällikkö Jouko Heino-
nen on toiminut linkkinä asiakkaan ja Ruukin henkilöiden välillä 
9 vuotta.  Hän vastaa Ruukilla Suomen kaikista vesikattoasen-
nuksista apunaan kuusi projektipäällikköä.  Jokaiselle asennus-
työmaalle nimetään vastuullinen projektipäällikkö, joka rapor-
toi asennuspäällikölle kattoasennuksen edetessä.

sen keskustelujen tai tarjouspyynnön mu-
kaisesti. Urakkaneuvottelun jälkeen sovitaan 
tarkat aikataulut ja tehdään kohdekohtainen 
urakkasopimus. Kattomestari on mitoitta-
nut kohteen tarkasti, jonka jälkeen materi-
aalitilaus lähtee Vimpelin vesikattotehtaalle. 
Ruukin käyttämä teräs tulee Ruukin omalta 
Raahen terästehtaalta ja Hämeenlinnan pin-
takäsittelyn jälkeen menee kelana Vimpeliin 
profiloitavaksi. Ruukki on siis Suomessa ai-
noa toimittaja, joka valmistaa tuotteet itse 
omasta teräksestä ja hoitaa projektin asen-
nuksen luovutukseen saakka; vastaten koko 
prosessista alusta loppuun. 

Projektipäällikkö astuu kuvaan
Sopimuksen teon jälkeen alueen projekti-
päällikkö ottaa projektin haltuunsa ja se läh-
tee etenemään tilauksen ja asennuksen yksi-
tyiskohtien hiomisella. Varsinainen remontin 
aloituspalaveri pidetään noin kuukausi ennen 
asennusta. Palaverissa ovat mukana alueen 
Ruukin kattomestari ja projektipäällikkö, ta-
loyhtiön valvoja sekä tarvittaessa taloyhtiön 
hallitukseen kuuluvia henkilöitä.

Palaverissa asialistalla ovat kattoprojek-
tiin liittyvät tarkennukset, mm. useamman 
kiinteistön taloyhtiössä sovitaan, mistä ra-
kennuksesta aloitetaan, tarkennetaan aloi-
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Rakennatpa uutta tai korjaat vanhaa, Ruukin asennustiimi hoitaa kattoprojektisi alusta 
loppuun. Ruukin projekti-ihmiset hoitavat kaiken kattoremonttiin liittyvän niin materiaa-
leista kuin asennuksesta aina loppusiivoukseen asti. Katon laitto sujuu nopeasti ja luotet-
tavasti Ruukin sertifioiduilta asentajilta. Ruukin asennuksella on kattava 5 vuoden takuu.

Ruukki on alansa markkinajohtaja ja tuotteemme ovat kotimaisia laatutuotteita.

Ruukin ammattilaiset hoitavat kattosi kuntoon! 

tusajankohta viikkotasolla ja kattoremontin 
materiaalien toimitusaika paikan päälle. Pa-
laverissa katsotaan myös sopivat jätelavojen 
paikat ja selvitetään kuorman purkupaikka. 
Aloituspalaverissa on tärkeää sopia myös sii-
tä, miten asukkaita tiedotetaan ennen työn 
alkua sekä kattoasennuksen aikana. Työ- ja 
työmaaturvallisuus on Ruukillakin tärkeä 
asia sekä työntekijöiden että asukkaiden 
kannalta katsoen. Palaverin jälkeen Ruukin 
projektipäällikkö valmistelee työmaapaperit 
valmiiksi ja käy valitun asennusryhmän kans-
sa projektin läpi suunnitelmineen. Ennen 
kohteen aloitusta hän valmistelee taloyhtiön 

tiedottamisen sopimuksen mukaisesti ja tar-
vittaessa jakaa tiedotteet asuntokohtaisesti. 

Projektipäällikkö on paikalla aloituspäivä-
nä asennusryhmän kanssa. Tarvittavat ma-
teriaalit on toimitettu tehtaalta ja puutava-
rat sekä jätelavat yms. toimitetaan tontille. 
Aloituspäivänä käydään läpi ja tehdään tar-
vittavat työturvallisuuteen ja -varusteisiin 
liittyvät asiat. Tilaajavastuulainmukaiset il-
moitukset työntekijöistä käydään myös vii-
meistään aloituspalaverissa läpi. Asennuksen 
aikana projektipäällikkö pitää työmaapala-
vereita taloyhtiön valvojan kanssa tarpeen 
mukaan ja tekee mahdollisten puutteiden 

lisätilaukset ja hoitaa tiedottamisen taloyh-
tiön asukkaille kattoremontin etenemisestä. 
Asennusryhmä hoitaa asennuksen sovitusti 
ja lopputuloksena on uusi, kestävä ja tyyli-
käs katto, joka nostaa rakennuksien arvoa.

Kattoremontin valmistuttua sovitaan 
valvojan kanssa kohteen luovutus. Luovu-
tustilaisuudessa ovat mukana Ruukin pro-
jektipäällikkö, taloyhtiön valvoja ja mahdol-
lisesti myös taloyhtiön hallituksen jäseniä.  
Vesikattoprojekti on nyt valmis ja saatuihin 
asiakastyytyväisyyspalautteisiin perustuen 
todennäköisesti erittäin hyvin arvosanoin.
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Katon vaihdolla 

komeaa jälkeä
Koko lahtelaisen rivitaloyhtiön 
ympäristö tuntui saaneen kas-
vojenkohotuksen uuden Ormax 
–betonitiilikatteen ansiosta. Vaa-
tiva remontti toteutettiin talvel-
la pahimpaan pakkasaikaan.

Yksi- ja kaksikerroksiset keltaiset tiili-
julkisivuiset rivitalot Pähkinäkujalla 
Lahdessa on rakennettu 1980-luvun 

alussa. Kattoon valittiin rakennusaikana hy-
vin paljon käytetty ruskea kuitusementtilevy, 
joka asennettiin – myös aikakaudelle tyypil-
lisesti – ilman aluskatetta.

Kuitusementtilevy oli As. Oy Tuomihaan 
katolla vielä uuden vuosituhannen puolelle, 
joskin katot olivat huonossa kunnossa ja tul-
leet ikänsä puolesta tiensä päähän joitakin 
vuosia aikaisemmin. Edessä olivat viimeiset 
hetket vesikatteen uusimiselle ennen isom-
pien vahinkojen syntymistä.

Lisää energiatehokkuutta
As. Oy Tuomihaan vuonna 2009 toteutettu 
remontti oli perusteellinen. Kattorakentei-
den uusimisen lisäksi rakennusten energia-
tehokkuutta parannettiin paitsi yläpohjan 
lisäeristyksellä, myös asuntokohtaisen, ko-
neellisen ja tehokkaalla lämmöntalteenotol-
la varustetun ilmanvaihdon asennuksella.

Yläpohjaan tarvittiin lisää tilaa puhallus-
villalle, joten rakenteita korotettiin. – Eriste-
paksuus on nyt 350 mm, osin jopa 400 mm, 
kertoo urakasta vastanneen Kerabit Oy:n 
puolesta vastaavana mestarina toiminut Ahti 
Laaksonen.

Nykymääräysten mukaisesti yläpohja 
osastoitiin paloturvallisuuden kasvattami-
seksi paloseinillä. Rakennukset saivat myös 
räystäät.

Katolle asennettiin Monierin kondessi-
suojattu aluskate, tuuletusrimat, tiiliruoteet 
ja uudet Ormax-betonikattotiilet sekä mää-
räysten mukaiset kattoturvatuotteet, kuten 
lumiesteet, tikkaat ja kulkusillat ja palo-osas-
toihin kulku uusien kattoluukkujen kautta. 
Myös sadevesijärjestelmät uusittiin.

Lahden rakennusvalvonnassa haluttiin, 
että rakennusten ulkonäkö säilyisi mahdol-
lisimman muuttumattomana. Profiililtaan 
sopivan, Monierin klassisen Ormax-betoni-
kattotiilen ruskea väri on hyvin lähellä Vart-
ti-levyjen alkuperäistä ruskeaa, joka tosin 

Viimetalvinen kattoremontti ei vahingoittanut yhtiön 
hienoja pihoja, sillä kaikki työ tehtiin telineiltä käsin. 

Uusi katto on komea. Ormax-betonikattotiili kiiltää syysauringossa. Suuri määrä läpivientejä johtuu urakassa asuntoihin 
asennetuista LTO-IV-koneista ja radonsaneerauksesta. Kattosiltaa myöten katolla on turvallista kulkea.
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Vaativa urakka sujui hämmästyttävän hy-
vin talviajankohdastakin huolimatta. Niin 
kohteen tekninen isännöitsijä Ilkka Polla-
ri kuin Laaksonenkin kehuvat työmaan ra-
kennusvalvontaa. Valvojana toimineesta 
insinööritoimisto Honkanen & Huumonen 
Oy:n rakennesuunnittelija ins. Tero Honka-
sesta kummallakin on varalla vain ylistäviä 
sanoja. – Paitsi, että suunnitelmat olivat en-
siluokkaiset, kaikki olivat hyvin tyytyväisiä 
yhteydenpitoon. Häneltä sai neuvoja kysellä 
myös työmaalla varsinaiset rakentajat, jos 
ongelmia ilmeni, Laaksonen kertoo.

Urakan edistyessä tuli todistettua, että 
kattoremontit voidaan vallan hyvin toteuttaa 
myös talvisaikaan. Kovempaa talvea kuin ku-
lunut tuskin eteläisessä Suomessa usein koe-

taan. Tammikuun pahimmillakaan pakkasilla 
ongelmia ei ollut. – Purimme vanhaa kattoa 
aina yhden jakson kerrallaan, joka korjattiin 
suojattuna. Asukkaat saattoivat jatkaa elä-
määnsä aivan normaalisti.

Paljon työtä edessä
Vastaavanlaisia urakoita on edessä erittäin 
paljon ja viimeisen kahden vuoden aikana 
niitä on Lahden alueellakin toteutettu ko-
vaan tahtiin. – Nyt korjausvaiheessa alkavat 
olla 1980-1990-luvuilla rakennetut Vartti-, 
huopa- ja peltikatot. Sekä savi-, että betoni-
tiilikatot ovat kestävämpiä. Tiilikatoista nyt 
korjataan 1950-1960-luvuilla rakennettuja 
kohteita, Laaksonen kertoo.

vuosikymmenten saatossa oli haalistunut 
varsin epämääräiseen sävyyn.

Suomessa kehitetty ja valmistettu Ormax 
pysyy kauniina vaativissakin sääoloissa, sil-
lä siinä on läpivärjäyksen ohella kestävä pin-
tamaalaus. Värivaihtoehtoja on seitsemän.

Ormax on myös nopea asentaa, mistä on 
etua suurissa kattokorjauksissa.

Ohikulkijalle remontin paljastaa paitsi 
uusi, kauniisti auringossa kiiltävä betoni-
tiilikate, myös naapuritaloihin verrattuna 
hämmentävän suuri määrä läpivientiputkia.

Kunnialla läpi
Urakan kustannusarvio oli reilu 400 000 € ja 
kokonaiskulut jäivät pienine lisätöineen hie-
man tämän alle.

Tekninen isännöitsijä Ilkka 
Pollari on tyytyväinen koko 
remonttiin. Urakka sujui mal-
likkaasti ja alkuperäinen bud-
jettikin alittui pakkastalvesta 
huolimatta. 

Vastaavana mestarina 
toiminut Ahti Laakso-
nen kertoo oppineensa 
urakasta myös uutta. 
– Tämä oli ensimmäi-
nen kohteeni, jossa 
läpivientejä jouduttiin 
näin paljon poraamaan 
ontelolaattayläpohjien 
läpi, hän kertoo. 

Uusi katto uudistaa rakennuksen uudelle vuosikymmenelle, 
jos julkisivut ovat hyvin aikaa kestävät. 
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Erityisen ajankohtaisia ovat putkire-
montit, vuotovahingot kun ovat eri-
tyisen hankalia. Tällä vuosikymmenellä 

putkiremontin tarpeessa arvioidaan olevan 
vuosittain lähes 20 000 kerrostalohuoneis-
toa. 2020-luvulla määrä on jo kasvamassa 
30 000 asuntoon.

Kiinteistön kunnolla on merkitystä myös 
vakuuttamisen kannalta
Vuotovahinkojen määrä ja vakuutusyhtiöi-
den korvausmeno on reippaassa kasvussa. 
Vanhemman ja peruskorjaamattoman kiin-
teistön vakuuttaminen on siksi kalliimpaa 
ja kohonnut vahinkoriski näkyy usein myös 
suurempina omavastuina. Pohjola ei myönnä 
vanhemmille peruskorjaamattomille raken-
nuksille laajemman turvatason vakuutuksia 

Putkiremonttien vaikutus 

vakuutusturvaan

Suomen koko kiinteistörakennuskannasta vain 1–1,5 % uusiutuu 
vuositasolla. Yhä vanhenevaa rakennuskantaa kuitenkin korjataan 
kiihtyvään tahtiin.

eli korvauspiiri on suppeampi ilmiöpohjai-
nen. Tosin molemmista turvatasoista kor-
vataan vuotovahinkoja, mutta ilmiöpohjai-
sessa määritellään tarkasti vahinkotyypit. 
Mitä vanhemmasta putkistosta on kyse, sitä 
suurempi on myös vuotovahinkojen ikävä-
hennys. Oikein huono vahinkohistoria voi 
jopa vaikeuttaa vakuutuksen saantia. Omai-
suuden kunnosta ja arvosta kannattaa siis 
pitää huolta. Kiinteistönomistajahan ei voi 
siirtää perusparannusten kustannuksia va-
kuutusyhtiönsä kautta muitten vakuutettu-
jen kannettavaksi.

Millainen vakuutusturva remontin 
jälkeen?
Kaikissa remonteissa tärkeää on että uudis-
tusprojektit toteutetaan yleisiä ja hyväksyt-

tyjä rakennustapoja noudattaen.
Suuri peruskorjaus perinteisin menetel-

min vastaa uutta eli Pohjola myöntää saman 
vakuutusturvan kuin uuden rakennuksen 
putkistolle.

Vakuutustietoihin merkitään tiedot pe-
ruskorjausvuodesta.

Osakorjaukset ja uudet menetelmät
Jos vain viemärit korjataan, vaikuttaa pe-
ruskorjausten taso ja rakennuksen ikä va-
littavissa oleviin vakuutusratkaisuihin. Par-
haimmillaan on valittavana laaja turvataso 
tai ilmiöpohjaisessa ratkaisussa ns. suppean 
turvatason vakuutus. Korvauksesta eli korja-
us- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään 
ikävähennys. Osakorjauksella ei ole vaikutus-
ta rakennuksen ikään eli peruskorjausvuot-
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ta ei merkitä, koska käyttövesiputkia ei ole 
uusittu ja näin ollen vuotoriski on edelleen 
koholla, vaikkakin pienentynyt.

Jos tehdään vanhempaankin rakennuk-
seen laaja peruskorjaus (viemäröinti, lämpö-
johdot, käyttövesiputkisto, sähköistys ym.) ja 

käyttövesiputkiston korjauksissa käytetään 
pinnoitusmenetelmiä, myönnämme laajan 
tai suppean turvatason vakuutuksen ja kor-
jaukset vaikuttavat peruskorjausvuoteen.

Merkillepantavaa on että Pohjolan kor-
vauskäytännössä lähtökohtaisesti ns. uusilla 

korjausmenetelmillä remontoidun putkiston 
ikä puolitetaan. Esimerkiksi vuonna 1963 
rakennetun kerrostalon putkiston iän las-
kemme tänä vuonna (2013) olevan 25 vuot-
ta (eikä 50 vuotta), kun putkisto on täysin 
saneerattu uusilla saneerausmenetelmillä. 
Näin ollen ikävähennys on paljon pienempi.

Ikävähennykset löytyvät kiinteistön va-
kuutusehtojen arvioimis- ja korvaussään-
nöstä.

Vakuutusturvasta tulee ja kannattaa aina 
huolehtia, mutta paljon huolettomampaa se 
on silloin kun kiinteistö on kunnossa.

Paraskaan vakuutus ei toimi kuin laas-
tarina jos peruskorjauksia on lykätty liian 
pitkälle.

Pohjolan palvelunumero vakuutus- 
ja korvauspalveluissa on 0303 0303.
www.pohjola.fi

Vakuutukset Pohjolasta
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Putkiremontteja 1960- ja 1970-luvun 
kerrostalojen tarpeisiin – 

elementtirakentamisen 
tehokkuutta 

saneerauksiin
Yli kolmannes Suomen talo-
yhtiöistä on rakennettu 1960- 
tai 1970-luvulla. Näinä vuosi-
kymmeninä valmistuneen ra-
kennuskannan osalta olemme 
tilanteessa, jossa saneeraa-
mattomat rakenneosat ovat 
tulleet tai ovat tulossa elin-
kaarensa päähän.
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Tämän aikakauden rakennuksia leimaa 
paitsi laaja korjaustarve myös raken-
nustapa, joka mahdollistaa uuden-

tyyppisen lähestymisen saneeraamiseen. 
Jotta edellä mainittu väite ei jäisi perusteet-
tomaksi, on syytä tarkastella hieman raken-
tamisen historiaa.

1960- ja 1970-luvuilla rakennettiin no-
peasti ja paljon
Sotien jälkeisen kaupungistumisen myötä 
asuntorakentamisen tarve oli kova. Vastauk-
sena tähän huutoon 1960-luvun alkupuolella 
yleistyi voimakkaasti paitsi elementtiraken-
taminen myös rakentamisen standardointi 
ja teollinen esivalmistaminen. Asuintalotyy-
peistä nopeaan tuotantoon soveltuivat par-
haiten kerrostalot.

Rakennustavan muutosta voidaan yksin-
kertaisimmillaan kuvata niin, että aiemmin 
työmaalla tehtävä rakennustyö muuttui esi-
valmistettujen osien liittämiseksi toisiinsa. 
Elementtirakentaminen oli saanut alkunsa 
ja 1970-luvulle tultaessa voitiin jo puhua 
tyyppitaloista.

Mitä tyyppitalot ovat?
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa asuinra-
kentamisen yhteneväisyyttä silmälläpitäen 
kehitettiin avoin BES-järjestelmä (BES = 
Betonielementtistandardi). Järjestelmä 
perustui kantaviin pääty- ja väliseiniin eikä 
niinkään tätä edeltäneisiin kantaviin sand-
wich-ulkoseiniin ja välipohjina käytettyihin 
pitkälaattoihin. BES-järjestelmässä betonie-
lementit ja niiden liitosdetaljit standardoi-
tiin niin, että urakoitsijat saattoivat hankkia 
eri toimittajalta valmiita osia samaan raken-
nukseen. Järjestelmään liittyvien BES-stan-
dardien mahdollistamia muunteluvaihtoeh-
toja ei kuitenkaan käytetty laajalti hyväksi, 
vaan suunnitelmiin päätyneet pohjaratkai-
sut toistivat usein itseään. Nämä rakennuk-
set on rakennettu teollisista esivalmisteista. 
Tavoitteellista olisi myös korjata ne suurella 
volyymilla samoin teollisen esivalmistami-
sen menetelmin.

– Elementtitekniikasta johtuen rakennuk-
set ovat suhteellisen mittatarkkoja. Talotek-
niikkareitit ovat suoria ja välipohjarakenteet 
säännönmukaisesti ontelorakenteisia ja por-
rashuoneet valurakenteisia. Elementtiraken-
nusten eri rakennusosia ja niiden elinkaaria 
voidaan käsitellä moduuleina, joilla on kul-
lekin rakenneosalle tyypilliset korjaustavat. 
Tämän tyyppiset lähtöasetelmat tekevät kor-
jaussuunnittelusta hyvin ennakoitavaa eivät-
kä talot olekaan enää yksilöllisiä, vaan voi-
daan puhua volyymikorjaamisesta. Tehtyjä 
suunnitelmia voidaan hyödyntää kerroksesta 

1960- ja 1970-lukujen kerrostalot nykyvaa-
timustasoon.

– Uponor Cefo -järjestelmä mahdollis-
taa nopeammin valmistuvan linjasaneerau-
surakan. Se tuo kiinteistöön turvallisuutta 
hallitun vuodonilmaisun kautta sekä pa-
rempaa energiatehokkuutta, koska raken-
nukseen saadaan eristetyt käyttövesiputket 
ja linjasäätöjä voidaan tarkentaa vaivatta. 
Lisäksi Uponor Cefo -linjasaneerausurakka 
mahdollistaa energiatehokkaan vesikiertoi-
sen lattialämmityksen asentamisen sekä il-
mavaihdon ja sähkö- sekä telejärjestelmien 
nykyaikaistamisen. Ennen kaikkea Uponor 
Cefo -ratkaisulla rakennukseen saadaan uu-
det talotekniset järjestelmät, uusien tuottei-
den elinkaarella, kertoo myyntipäällikkö Toni 
Wahlfors Uponorilta.

Vaihtoehdot selville jo varhain
Korjaushankkeissa kustannuksiltaan koh-
tuulliset vaikutusmahdollisuudet lopputu-
lokseen nähden pienenevät mitä pidemmälle 
korjaushankkeessa edetään. Hankeproses-
sin ja korjausmallien vakioimisella pyritään 
eroon nykyisestä asunto-osakeyhtiöiden 
korjausrakentamisen problematiikasta. Suu-
rimmat haasteet liittyvät päätöksentekoon, 
osakkaita kun on lähes poikkeuksetta vähin-
tään yhtä paljon kuin asuntoja.

– Hallitse ihmiset, niin hallitset hank-
keen. Todellista taitoa tarvitaan siinä, mi-
ten tekniikkaan ja hankeprosessiin yhdiste-
tään asukaslähtöisyys. Tämä on asunto-osa-
keyhtiöiden osalta avainasemassa. Hanke-
muodon ja esivalmisteiden edullisuus pitää 
pystyä osoittamaan. Esivalmistetekniikasta 
tulee olla selkeää hyötyä nopeampana läpi-
vientiaikana koko korjaushankkeen osalta. 
Esimerkiksi mallintamalla tyyppitalokoh-
teita mahdollistetaan myös joustava osakas-
muutosten käsittely. Ihmiset haluavat yksi-
löllisyyttä ja sitä hankeprosessin tulee myös 
tarjota. Lisäksi tyyppitalot mahdollistavat 
kohtuullisen järkevällä kustannusrakenteel-

toiseen ja jopa useampiin kohteisiin, kertoo 
projektinjohtaja Juuso Hämäläinen Raken-
nuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:stä.

Rakentamisen tehokkuutta saneerauskoh-
teisiin
Taloyhtiöiden remonteista erityisesti put-
kiremontti koetaan raskaana ja taloyhtiön 
asukkaita koettelevana hankkeena. Kärjiste-
tysti kiinteistöjen saneeraaminen on kautta 
linjan muistuttanut sitä, mitä rakentaminen 
oli ennen elementtirakentamista. Kaikki on 
tehty lähes kokonaan paikan päällä. 50 vuotta 
sitten oli kiire tuottaa asuntoja ja nyt nämä 
kiinteistöt on kiire saneerata. Uudentyyp-
pistä lähestymistapaa tämän korjausmassan 
hoitamiseen on kehitelty.

– Se, että talot eivät olekaan enää yksilöitä, 
mahdollistaa uudentyyppisten hankeproses-
sien kehittämisen. Pitkälle esivalmistetuilla 
ja hinnoitelluilla tuotteilla on mahdollista 
tarjota korjausratkaisuja kiinteistön omis-
tajille ennakoivasti. Tällä mahdollistetaan 
taloyhtiöiden nopeampi reagointi remontti-
tarpeisiin nykyiseen pitkäkestoiseen hanke-
prosessiin verrattuna. Hankesuunnittelus-
ta voitaisiin siirtyä valmiiksi moduloituihin 
hanke-ehdotuksiin ja pitkistä suunnittelu-
jaksoista luonnosvaiheen kautta urakointi-
vaiheeseen, lisää Hämäläinen.

Elementtirakentamisesta elementeillä 
saneeraamiseen
Elementtirakentamisen alkuperäisinä tavoit-
teina olivat tehokkuus, teollinen sarjantuo-
tanto, esivalmistus, moduulimitoitus sekä 
standardointi. Näiden tekijöiden kautta ra-
kentamisesta tulikin prosessi, jota saatet-
tiin kehittää. Nämä samat tavoitteet vastaa-
vat täysin tämän päivän saneeraustarpeita.

Uponor Cefo -elementtijärjestelmä on 
kehitetty nimenomaan vastaamaan tyyppi-
talomallin linjasaneeraustarpeita. Järjestel-
mässä yhdistyvät elementti- ja hankeratkai-
su, joka on suunniteltu päivittämään vanhat 

Uponor Cefo -järjestel-
mä mahdollistaa no-
peammin valmistuvan 
linjasaneerausurakan. 
Elementti on asennettu 
kylpyhuoneen nurkkaan.
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la esimerkiksi tulo-poistoilmanvaihdon ra-
kentamisen, koska reitittämiseen on hyvät 
mahdollisuudet. Tämä ei aikaisemmin ole ol-
lut itsestään selvyys, täsmentää Hämäläinen 
Valvontakonsulteilta.

Mallinnuksesta apua hankkeen suunnit-
teluun
Uponor Cefo -järjestelmällä toteutettavan 
linjasaneerauksen suunnittelu etenee muu-
ten tavallisen LVI-suunnittelun tavoin paitsi, 
että taloyhtiöllä on mahdollisuus käyttää rei-
tityksen suunnittelussa hyväkseen Uponorin 
veloituksetonta suunnittelupalvelua. Loppu-
tuloksen mallinnusta helpottaa se, että Upo-
nor toimittaa sähköisiin tasokuviin piirretyt 
kylpyhuonetyypit, joista taloyhtiön asukkaat 
ja osakkaat voivat nähdä jo aikaisessa vai-
heessa, miltä kylpyhuone tulee näyttämään 
reitityselementtien olleessa paikoillaan.

– Mallinnus on myös tärkeää esisuunnitte-
lua kartoitettaessa eri reititysmahdollisuuksia 
ja käytettävyyteen ja huoltoon liittyviä seikko-
ja. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua eri 
talotekniikkajärjestelmien reitityksen valin-
taan yhdessä suunnittelijan kanssa jo hanke- 
ja toteutussuunnitteluvaiheessa ja näin vai-
kuttaa lopputulokseen, täydentää Wahlfors.

Kustannussäästöt tehdään työmaalla – 
elementeillä merkittävä vaikutus
Urakointivaiheessa Uponor Cefo -järjestel-
män hyödyt asukkaalle tulevat monesta eri 
tekijästä. Ehkä tärkeimmäksi näistä voisi 
nimetä nopeamman asennusaikataulun. Rei-
tittäminen elementeillä mahdollistaa nousu-
linjojen osalta 61 % ajansäästön ja 35 % kus-
tannussäästön perinteiseen remonttimalliin 
verrattuna.

Elementit tulevat pitkälti esikasattui-
na. Näin työmaalla vältytään lukuisten eri 
komponenttien siirtelyltä. On tutkittu, että 

LVI-asentajien työajasta noin kolmannes 
menee tavaroiden siirtelyyn. Tästä ajasta ta-
loyhtiö maksaa.

Uponor Cefo -elementeillä kaikki tarvit-
tavat osat tulevat kerralla asennuspaikalle. 
Tämä kustannusten ja ajan säästön hyödyn-
täminen vaatii työmaalta uudenlaista ajatte-
lumallia töiden aikatauluttamisessa.

– Käytännössä nopeampi asennusaikatau-
lu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi väistöasu-
misen aikaa voidaan lyhentää. Lisäksi Uponor 
Cefo -elementeillä saneerattaessa rakennus-
purkujätettä ja pölyä syntyy vähemmän, kun 

Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttö-
mukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää uusinta tek-
nologiaa ja innovatiivisuutta ympäristölle ystävällisellä tavalla. Laadukas talotekniikka 
vaikuttaa merkittävästi rakennuksen huolto- ja ylläpitokustannuksiin vuosikymmeniksi 
eteenpäin. Siksi valmistajan luotettavuus, asianmukainen neuvonta ja selkeät käyttöoh-
jeet sekä kyky vastata tuotteista myös tulevaisuudessa ovat tärkeitä. Uponorin talotek-
niset järjestelmät on kehitetty vastaamaan näihin vaatimuksiin.
Lisää tietoa osoitteesta www.uponor.fi

Lisätietoja:

purkutöiden määrä on normaalia merkittä-
västi pienempi. Kun tarvittavia purkutöitä on 
vähemmän niin työmaan turvallisuus kasvaa, 
sillä työvaiheita on vähemmän eikä asunnois-
sa tarvitse tehdä tulitöitä, kertoo Wahlfors.

Talotekniikan elinkaari huomioitu pitkälle 
tulevaisuuteen
Yhtenä merkittävänä tekijänä järjestelmäs-
sä on elinkaariajattelu, joka ulottuu pitkälle 
tulevaisuuteen. Uponor Cefo -elementit pie-
nentävät talotekniikan huolto- ja korjaustöi-
tä rakennuksen elinkaaren aikana. Tämän 
mahdollistavat järjestelmien avattavuus ja 
putkistojen pinta-asennus. Käyttökustan-
nuksiin vaikuttaa myös se, että lämpö- ja 
käyttövesinousut ovat eristettyjä ja näin ol-
len lämpöhäviöt pienempiä. Ilmanvaihdon 
osalta elementeillä voidaan perusparantaa 
olemassa olevaa tasoa ja esim. saada energia 
talteen nykyisin harakoille menevästä raken-
nuksen poistoilmasta.

– Elinkaaritarkastelussa keskeistä on myös 
se, että elementeillä reititetty talotekniikka 
voidaan vaihtaa ilman laajoja purkutöitä jär-
jestelmien tullessa seuraavan kerran elinkaa-
rensa päähän. Näillä ominaisuuksilla Uponor 
Cefo -elementit tuovat asukkaalle turvalli-
suutta, huollon vaivattomuutta ja mukavuut-
ta koko järjestelmän elinkaaren ajan, päättää 
myyntipäällikkö Wahlfors Uponorilta.

Taloyhtiön asukkaat ja osakkaat 
voivat nähdä jo aikaisessa vaiheessa, 
miltä kylpyhuone tulee näyttämään 
reitityselementtien ollessa paikallaan.
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NewLinerin kehittämä uusi materiaali ja 
menetelmä muuttavat suomalaista putkire-
monttikenttää. Aiemmin ei ole ollut mahdol-
lista tehdä ruiskuvalulla uusia putkia vanho-
jen muoviputkien sisään. Alalla on jo jonkin 
aikaa kaivattu vaihtoehtoja muoviputkien sa-

Muoviputkilla varustetut kiinteistöt tulevat saneerausikään parhaillaan ja alalla on 
kaivattu vaihtoehtoja niiden saneerauksiin. NewLiner tuo Suomessa markkinoille 
menetelmän muoviputkien sisäpuolisiin saneerauksiin. Menetelmässä tehdään uusi 
putki vanhojen muoviputkien sisälle.

paloja ja haarayhteitä.
Pystysukitus on NewLinerille uusi me-

netelmä, jonka yhtiö otti käyttöönsä mark-
kinoiden toiveesta. NewLiner on jo pitkään 
käyttänyt sukitusta muun muassa pohjavie-
märeissä, mutta tarjoaa nyt myös pystyvie-
märeiden ja haaraviemäreiden sukituksen. 
Tilaajan toiveen mukaan kohteessa käytetään 
joko ruiskuvalua, sukitusta tai näiden yhdis-
telmää. NewLinerilta löytyy pystysukituksen 
tekemiseen erittäin hyvä ammattitaito ja li-
säksi sillä on käytössään nykyaikainen lait-
teisto. Lue lisää sukitusmenetelmistämme 
ja katso videomme www.newliner.fi/palvelut.

Kotimaisesti ja laadukkaasti
NewLiner panostaa laadunvarmistukseen. 
Yritys on itse kehittänyt työmenetelmänsä 
ja työssä tarvittavat erikoislaitteet. NewLiner 
kouluttaa myös itse omat erikoisosaajansa. 
He tekevät työtään sitoutuneesti yhteisten 
laatuperiaatteiden mukaisesti.

NewLiner on julkaissut kesäkuussa 2011 
RT-korttinsa, josta saat lisätietoa saneeraus-
menetelmistä. Kortin numero on 38104. Voit 
käydä lataamassa sen myös osoitteesta www.
newliner.com/fi/uutiset

NewLiner saneeraa myös 

muoviviemärit
neerauksiin. Lisäksi suuri määrä muoviputki-
kiinteistöjä tulee lähivuosina saneerausikään.

Uudet putket ilman purkutöitä
NewLinerin putkisaneerausmenetelmissä 
putket kunnostetaan käyttämällä vanhoja 
putkia muotteina, joiden sisälle ruiskuvale-
taan tai sukitetaan uudet putket, jotka ovat 
rengasjäykkiä. Näin saadaan aikaan uudet 
putket, joiden kestoikä on verrattavissa pe-
rinteisesti rakennettuihin putkiin. Käytet-
tävä tekniikka valitaan putkien sijainnin ja 
ominaisuuksien mukaan. Ruiskuvalutek-
niikka soveltuu parhaiten rakennuksien si-
säpuolisiin viemäriputkistoihin, kun sukitus 
puolestaan soveltuu erityisesti maanalaisiin 
putkistoihin sekä viemärilinjojen pystynou-
suihin ja sadevesiputkiin.

Sisäpuolisten putkiremonttimenetelmi-
en etuja ovat nopeus, kustannustehokkuus 
ja erittäin vähäinen asukkaille aiheutuva 
remonttihaitta verrattuna perinteisiin me-
netelmiin.

Pystyviemärien sukitus
Toisena uutuutena NewLiner tarjoaa asiak-
kaiden toivomuksesta nyt myös pystyviemä-
rien sukitussaneerausta. Tasalaatuisuuden 
varmistamiseksi NewLiner käyttää sukitus-
kohteissaan ainoastaan tehdastekoisia yhde-

Teksti: Niina-Susanna Moilanen   Kuvat: Newliner Oy



46 Teksti: Eino Rantala, tekn.tri, EKOSTO Oy   Kuvat: Keittiömaailma

Keittiöremontti 
ryhmähankintana

on suositeltava ja edullinen vaihtoehto

Ryhmähankinta tarkoittaa useamman 
itsenäisen taloyhtiön tai osakkaan yh-
teistoimintaa samanlaisten korjaus-

tarpeitten tai hankintojen toteuttamiseksi.
Tällaisen yhteistoiminnan tavoitteena 

ovat sen hyödyt:
– pienemmät kokonaiskustannukset – ko-

konaiskustannukset alenevat, koska 
hankkeen koko kasvaa volyymihankinto-
jen ja oppimisen avulla

– lyhyempi talokohtainen läpimenoaika – 
asukkaille aiheutuva häiriö vähenee

– parempi laatu
– pienemmät toteutuksen riskit
– taloyhtiöt voivat hankkia tarvittavat lu-

vat.

Ryhmähankkeen edellytysten  
tunnistaminen on tärkeää
Otollisimmat kohteet ryhmähankkeelle ovat 
1960–70-luvulla rakennetut asuinalueet, 
joissa on teollisesti tuotettuja elementtira-
kennuksia ja joiden keittiösaneeraus laukeaa Kuva 1. Toimiva keittiöremontin toimintamalli.

Miksi taloyhtiön samanlaiset keittiöt pitäisi uusia jokainen erikseen? Voisiko 
yhteistoiminta olla voimaa? Keittiöt olisi syytä uusia noin 20 vuoden välein, 
mutta viimeistään putkiremontin yhteydessä. Tällöin ryhmähankinta on suo-
siteltava ja edullinen vaihtoehto. Tässä artikkelissa kuvataan ryhmähankin-
nan hyödyt ja menetelmät.

samaan aikaan joko itsenäisenä tai putkire-
montin yhteydessä Tunnistamista auttaa 
alue- ja urakoitsijakohtaisten tyyppitalojen 
(kuten HAKAn, Mattinen & Niemelän, K.E. 

Yksi tärkeimmistä syistä saneerata keittiö, on uuden keittiön tuoma mielihyvä. Arkeen saadaan sekä luksusta 
että toimivuutta ja asukkaan elämänlaatu paranee. Kuvassa A la Carte-keittiöt malliston ovimalli Delicato. 
Myynti: Keittiömaailma.

Nymanin, Hartelan, Puolimatkan, Arjatsa-
lon jne.) tiedostaminen. Niiden tekniikka ja 
tilantarpeet ovat samantyyppisiä ja raken-
nukset ovat iältään ja kooltaan samanlaisia. 

Aikataulutus ja työmaanjohto myös kalusteiden osalta pääurakoitsijan toimesta, 
vaikkakin kalustekauppa kaydään suoraan osakkeenomistajan kanssa. Näin mah-
dolliset verotukselliset vähennykset ovat hyödynnettävissä.

Taloyhtiö, jonka edustajana on isännöitsijä 
tai muu hanketta johtava taho

Osakkeenomistaja

KalustevalmistajaPääurakoitsija

Aliurakoitsija Aliurakoitsija
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on hyvä vaihtaa A-luokkaan kuuluviksi ener-
gian kulutuksen suhteen.

Kun keittiön kalusteet tilataan ryhmässä, 
voi hankinta olla kuvassa 1 esitetyssä muo-
dossa ja toimintamallissa.

Tärkeätä on, että alusta asti ryhmä löy-
tää asioitaan ajavan luotettavan projektin-
johtajan.

Keittiöt voidaan kunnostaa ryhmäkor-
jauksen aikana yhdessä oman taloyhtiön tai 
muiden ryhmään kuuluvien taloyhtiöiden 
osakkaiden kanssa. Keittiöiden osalta kor-
jaaminen voidaan suorittaa ennen putkien 
korjausta, sen yhteydessä tai sen jälkeen.

Ryhmähankinnan erityspiirteitä
Pysyäkseen koossa ryhmähankkeen organi-
saation on toimittava ja toimijoiden roolit 

Uuden keittiön teesit

Keittiöiden uusiminen erityisesti put-
kien korjaustoimenpiteiden yhteydessä 
on mielekästä monestakin syystä:
– viemäri- ja vesiputkistojen asenta-

misen myötä keittiö joudutaan usein 
osittain purkamaan ja paikkailemaan 
– miksei samalla suunnitella ja asen-
neta uutta

– ryhmässä tilaamalla saadaan useim-
miten edullisemmat kalustehinnat ja 
säästöt asennuksissa

– putkiremontin aikana putki- ja sähkö-
miehet ovat jo kohteessa eikä heidän 
tarvitse tulla kohteeseen ainoastaan 
keittiön uusintaa varten

– keittiösuunnittelijalla on ideoita ja 
malleja asunnon keittiöihin, mikä no-
peuttaa suunnittelua

– lupien pyynti taloyhtiöltä on mahdol-
lisesti yksinkertaisempaa ja taloyhtiön 
vaatima valvonta on edullisempaa

– päällekkäisten töiden, sekaannusten 
sekä mahdollisten virheiden mahdol-
lisuus osapuolten välillä minimoidaan 
(suunnittelija, pääurakoitsija, eri aliu-
rakoitsijat (sähkö, LVI), kalustevalmis-
taja, osakas)

– asioiden hoitoa kaikkien osapuolten 
välillä nopeutetaan.

Tehokas jätteiden 
lajittelu on nykyaikaa. 
Keittiömaailman 
laajasta mallistosta 
löytyy juuri sinulle 
sopivin ratkaisu.

Aterimet, veitset ja 
mausteet ojennuk-
seen. Kun jokaisella 
tavaralla on oma 
paikkansa, kokkaa-
minen sujuu kuin 
tanssi!

Nykyaikaiset, ergonomiset säilytysratkaisut ja mekanismit pitävät keittiösi siis-
tissä järjestyksessä. Kysy Keittiömaailman ammattilaisten ratkaisua kotisi säi-
lytysongelmiin. Kuvan ovimalli Petra-keittiöt malliston kermanvärinen Saara.

pitää olla selkeät kullekin osapuolelle sekä 
sopimuksia, organisaatiota ja rooleja pitää 
noudattaa.

Ryhmähankinnoissa taloyhtiöiden edus-
tajien ja osakkaiden tulee olla sitoutuneita. 
Mikäli jokin osapuoli ei ole aidosti mukana ja 
hankkeen takana, voi siitä koitua hankkeelle 
ja taloyhtiölle vaikeuksia.

Useasti myös taloyhtiöiden PTS-tilanne on 
samankaltainen.

Aloitteen tekijä ja aloitus luovat pohjan 
hyvälle ryhmähankkeelle!
Aloite keittiöiden kunnostamiseen voi tulla 
periaatteessa keneltä tahansa aktiivilta talo-
yhtiöstä ja sen voi toteuttaa asukaskyselyn 
muodossa. Keittiöiden kunnostamisen asian-
tuntija perehtyy sekä kohteeseen että aineis-
toon. Hän toimii asiantuntijana ja lausunnon 
antajana eri osapuolille omasta osastaan han-
kekehitysvaiheessa. Keittiöasiantuntija vas-
taa myös kalusteiden sekä kodinkoneiden, 
putki- ja sähkötöiden yhteensopivuudesta. 
Keittiöön on myös varattava jätesangoille 
nykyajan vaatimuksia vastaavat tilansa jät-
teiden lajittelua varten. Lisäksi kodinkoneet 
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1. Hankesuunnitteluvaiheessa kartoitetaan 
ketkä kaikki ovat halukkaita uusimaan 
keittiönsä (yhdessä tai useammassa ta-
loyhtiössä – remonttiryhmässä). Tällöin 
uusijat ovat tiedossa jo ennen urakoinnin 
tarjouspyyntövaihetta. Työmaan pääu-
rakoitsija pystyy huomioimaan omassa 
työssään keittiökalustetoimittajan.

2. Osakkaita informoidaan siitä, että heillä 
on mahdollisuus uusia keittiö.

3. Valitaan toimittaja, joka toteuttaa re-
montin aikana toteutettavat uusinnat 
ja jolla on tähän tapaan valmis konsepti.

4. Toimittajan valintakriteerit ovat kus-
tannuksissa, aikataulussa pysymisessä 
ja laadussa;

– Kokemus ja luotettavuus: Luotettavuus 
ilmenee siinä, että toimittaja pystyy 
hoitamaan monia samanaikaisia toimi-
tuksia ja pysymään myös aikataulussa. 
Koska ryhmäkorjauksessa toimii useita 
osapuolia, on aikataulussa pysyminen 
ehdottoman tärkeä asia. Tämä tarkoit-
taa sitä, että toimittajalla on kokemusta 
vastaavista toimituksista ja että hänellä 
on ammattimainen työnjohto.

– On parempi, että on yksi toimittaja, 
joka panostaa kohteeseen kuin mon-

11. Tarjouksessa on pyydettävä myös yk-
sikköhinnat osakaskohtaisille muutok-
sille, joita hän voi teettää urakan yhtey-
dessä (vesipisteen siirto, viemärin pai-
kallistaminen yms.)

12. Keittiöiden toimittaja on yhteydessä 
suoraan osakkaisiin ja tekee suorat kau-
pat heidän kanssaan. Tällöin osakkeen 
omistaja voi hyödyntää myös mahdolli-
set veroedut.

13. Toteutukset aikataulutetaan yhdessä 
kohteen urakoitsijan kanssa, jotta uu-
simiset rytmittyvät hyvin putkistojen 
uusimisten kanssa

14. Asukkaille tiedotetaan aikataulu
15. Toteutuksen jälkeen suoritetaan jäl-

kitarkastus sekä tarvittavat korjaustoi-
menpiteet

16. Hyvä toimittaja kysyy kaikilta asiak-
kailta tyytyväisyyden toimitukseen sekä 
kehittämistoiveita

17. Projektin jälkeen pidetään loppupa-
laveri yhdessä hankkeen vetäjän, isän-
nöitsijän ja urakoitsijan kanssa, jossa 
käydään läpi projektin kulku sekä mah-
dolliset kehittämiskohteet

Keittiökalusteiden ryhmähankinta putkiremontin yhteydessä voisi edetä seuraavasti
ta toimittajaa, joille yksi kohde ei ole ko-
vin tärkeä. Yhden toimittajan kanssa on 
helpompi sopia aikatauluista ja työmaan 
muistakin asioista kuin, jos on monta toi-
mittajaa.

5. Toimittaja tekee ennakkosuunnitelmat koh-
teen keittiöistä niin aikaisessa vaiheessa 
kuin mahdollista. Talon yleisimpien keittiöi-
den pohjakuvien perusteella suunnitellaan 
2-3 esimerkkiratkaisua kustakin keittiöstä.

6. Keittiösuunnitelmat esitellään taloyhtiön 
osakkaille yhteisessä tilaisuudessa. Osak-
kaille mahdollistetaan yksilölliset muutok-
set. Se onnistuu esimerkiksi keittiönäytte-
lyssä, jossa tuotteet ovat nähtävissä.

7. Suunnitteluvaiheessa projektinjohtaja an-
taa selkeät aineistot ja faktat eri osapuolille

8. Keittiökalustetoimittaja toimii alistettuna 
sivu-urakoitsijana

9. Osakkaille voidaan neuvotella erikoise-
tuja verrattuna normaaleihin yksittäisiin 
asiakkaisiin

10. Tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetään 
urakoitsijalta, että hänen pitää mahdollis-
taa osakkaiden keittiöhankinnat ja urak-
ka-aikaiset asennukset taloyhtiön sopimal-
ta taholta. Aikataulukoordinointi kuuluu 
joka tapauksessa pääurakoitsijan vastuulle.

Keittiömaailmoilla on hyvä kokemus ryhmähankinnoista ja putkiremonttien yhteydessä toteutettavista keittiöuusinnoista. 
Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää toteutusvaihtoehdoista, netistä osoitteesta www.keittiomaailma.fi/putkiremontti löytyy 
yhteydenottolomake, lisätietoja putkiremontista sekä video toteutuneesta asiakkaan kohteesta.

Heräsikö mielenkiintosi? 

Näin kiteyttää lakimies OTM Markus 
Talvio JuriNet -Asianajotoimistoista 
vastauksensa kysymykseen, mihin 

seikkoihin lukijoiden pitäisi kiinnittää enem-
män huomiota. Asioiden myöhempää selvit-
telyä hankaloittaa joskus jopa se, etteivät osa-
puolet edes tiedä, mitä on sovittu.  Tai ainakin 
osapuolilla on siitä täysin eri näkemys. Täl-
laisissa tilanteissa vastuunjakoon ja vastuu-
kysymyksiin pitää hakea vastauksia yleisistä 
normeista, korvausperiaatteista ja käydyistä 
neuvotteluista, Talvio kertoo. Vastaus voi olla 
joskus yllättävä ja tuntua kohtuuttomalle. Ju-
ristitkin käyttävät muistilistoja niistä asioita, 
mistä asioista eri tyyppisissä sopimuksissa on 
tarpeellista sopia.

Talvion kokemuksen mukaan juristeja pi-
detään kalliina ja vaikeasti lähestyttävinä. 
Me pyrimme JuriNet -toimistoissa tietoisesti 
muuttamaan tätä käsitystä, hän lisää. Tästä 
syystä JuriNet -toimistojen ammattilaiset 
antavat täällä lukijoille ilmaisia neuvoja. Vää-
rässä paikassa ei kannata säästää, koska se ei 

Mihin juristia tarvitaan?
Muista suhtautua asioihin terveen kriittisesti ja mieti, mitä on 
sovittu sen varalta, että kaikki ei myöhemmin menekään niin 
kuin oli suunniteltu.

tuo säästöä lainkaan. Pieni investointi siihen, 
että kaikesta tarpeellisesta on sovittu, mak-
saa varmasti itsensä takaisin.

Sellaisessa asiassa, jota ei hallitse täysin, 
ei kannata olla asiantuntijana. Itsekin Tal-
vio palkkasi omaan rakennusprojektiinsa 
ulkopuolisen konsultin ja vastaavan mesta-
rin, vaikka hänellä on rakennusalan koulu-
tus juristin koulutuksen lisäksi. Talvio ker-
too, että vaikka konsultti laskuttaa 6.000 
euroa, on konsultti jo kolmessa kuukaudessa 
maksanut itsensä takaisin ja nyt ollaan vasta 
omakotitalon perustuksia tekemässä. Juris-
tikaan ei hallitse välttämättä kaikkea raken-
tamisen tekniikkaa ja käytäntöjä. Toisaalta 
ei rakennusalan ammattilainenkaan hallitse 
sopimusjuridiikkaa ja taloudellista sopimuk-
siin liittyvää riskienhallintaa. Myös oma ajan 
käyttö on haastavaa päivätyön ja rakentami-
sen välillä, joten kannattaa keskittyä siihen 
mitä osaa, Talvio korostaa.

Talvio kehottaa kaikkia lukijoita käänty-
mään juristin puoleen jo sopimuksenteko-

vaiheessa, kun suunnitellaan projekteja. Se, 
että juristit lukevat asiakirjat läpi ja kerto-
vat kokemuksiin perustuvat muutosehdo-
tukset, ei ole iso kustannus kokonaisuuden 
kannalta. Näin toimimalla voidaan välttää 
pahimmat sudenkuopat, joita sopimukseen 
muuten saattaa maallikoilta jäädä. Olemme 
myös osallistuneet taloyhtiön kokouksiin 
ja käyneet kertomassa osakkaille isompien 
hankkeiden vaikutuksista ja riskeistä. Hyväl-
lä juristilla on Talvion mukaan näkemystä ja 
kokemusta muustakin kuin pelkästä juridii-
kasta ja hän osaa selvittää asioita ymmärret-
tävällä tavalla.

JuriNet asianajotoimistot Suomessa

Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Tur-
ku, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Järvenpää, 
Pori, Rauma, Mäntsälä
Puh. 029 009 2590 www.jurinet.fi
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Talpet osaa 

pyykkihuollon

Laatu ja käyttäjäystävällisyys
Kaikki koneet ja laitteet ovat kestäväraken-
teisia ja käyttäjäystävällisiä. Koneet on suun-
niteltu soveltumaan erikokoisiin taloyhtiöi-
hin, hotelleihin, sairaaloihin ja laitospesu-
loihin. Valikoimasta löytyvät porras-, kort-
teli- ja talopesulat sekä yhdistetty kortteli-/
talopesula. Käyntiääneltään koneet ovat hil-
jaisia, mutta kiinteärumpuisia pesukoneita 
(WD-sarja) tai linkoja (ER-sarja) käytettäessä 
on huolehdittava lattian ja koneiden alustan 
ääneneristyksestä runkorakenteesta. Tästä 
syystä on hyvä ottaa yhteys lähimpään jäl-
leenmyyjään jo hyvissä ajoin ennen hanketta.

Talpet -tuotevalikoima sisältää kaikki nykyaikaisessa kiinteistö- ja laitos-
pesuloissa tarvittavat koneet, laitteet ja varusteet. Olipa taloyhtiösi minkä 
kokoinen tahansa, löytyy valikoimasta teillekin sopiva kokonaisuus.

Pyykinpesukoneita lukuun ottamatta lähes 
kaikki Talpet-pesukoneet on valmistettu 
Suomessa.

Pesulatilat tarpeen mukaan
Jokainen pesulahanke suunnitellaan kohteen 
tarpeiden pohjalta. Olipa kyseessä viiden tai 
yli 40 asunnon taloyhtiö, löytyy sopiva rat-
kaistu Talpetin valikoimasta.

Pienehköihin 5–20 asunnon taloyhtiöihin 
suositellaan porraspesulakokonaisuutta. Ko-
konaisuus sisältää kaiken tarpeellisen pyy-
kinpesusta kuivaukseen sekä mankelointiin. 
Keskikokoisiin taloyhtiöihin (15–40 asuntoa) 

suositellaan edellisten lisäksi mm. toista pe-
sukonetta ja matonpesuallasta kuivaus- ja 
valutustelineineen. Yli 40 huoneiston taloyh-
tiöiden tarpeisiin mitoitettu korttelipesula-
kokonaisuus sisältää mm. kolme pesukonet-
ta, kuivausrummun, -kaapin ja -huoneen sekä 
matonpesukoneen ja edellä mainitun mat-
tojen käsinpesukokonaisuuden. Kaikki eri 
mallitilat löytyvät osoitteesta www.talpet.fi.

Suomalaista osaamista 1970-luvulta 
lähtien
Talopesulat Oy on suomalainen vuonna 1978 
perustettu perheyritys, jonka erikoisosaami-
nen pyykinpesu- ja kuivaustilojen osalta on 
merkittävä etutekijä. Talpet on Talopesulat 
Oy:lle rekisteröity tuotemerkki, jonka alla 
yritys valmistaa itse kaikki muut pesulan ko-
neet, laitteet ja kalusteet paitsi pesukoneet 
ja lingot. Talpetin omaan tuotekehitykseen 
perustuvat kuivaushuoneisiin asennettavat 
lämpöpumppuperiaatteella toimivat kuivaus-
koneet ovat menestyneet kotimaan lisäksi 
Ruotsin kiinteistöpesulakonemarkkinoilla.
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Kodinkoneiden vaihtaminen uuteen ta-
pahtuu yleensä silloin, kun vanha kone 
hajoaa ja korjaaminen osoittautuu kal-

liiksi suhteessa uuden koneen hankintaan. 
Toinen tyypillinen tapaus on esimerkiksi 
keittiö- tai kodinhoitohuoneen remontti, jon-
ka yhteydessä uusitaan kaikki kodinkoneet. 
Vanhoille toimiville koneille saattaa löytyä 
uusi käyttöpaikka vaikka vapaa-ajan asunnol-
ta tai lasten, sukulaisten tai tuttavien luota. 
Kodinkoneen uusimisen syynä voi myös olla 
energiansäästö, ekologisuus tai muuttunut 
käyttötarve. Ei ole ollenkaan tavatonta, että 
keittiöstä löytyy vanha sähköliesi tai kyl-

giaremonttien tapaan voidaan myös kodin-
koneet uusia keskitetysti. Se on helpompaa 
ja kokonaistaloudellisesti edullisempaa. Tätä 
varten on kehitetty täysin uusi palvelumal-
li taloyhtiöiden ja sen osakkaiden hyödyksi.

Kotiin kannettuna ja  
paikalleen asennettuna
Kokonaispalvelun osana on luonnollises-
ti kuljetus sekä asennus. Taloyhtiön osak-
kaille tilaukset toimitetaan kootusti, jolloin 
saadaan yhteisoston vaikutus siirrettyä mm. 
logistiikkakustannuksiin. Normaalista ko-
tiinkuljetuksesta poiketen kodinkoneet kan-

Edullinen ja tehokas tapa uusia 

kodinkoneet
mälaite, jonka hankintavuotta ei enää edes 
muisteta kunnolla. Liesi lämpenee hiukan 
hitaanlaisesti, mutta kyllä sillä on pärjätty 
ja pakastin kaipaa sulatusta vähän useam-
min kuin ennen, mutta muuten on täyttänyt 
tehtävänsä. Molemmat luultavasti kulutta-
vat energiaa luvattoman paljon verrattuna 
uusiin energiatehokkaisiin kodinkoneisiin. 
Vaihtamiseen voi siis olla perusteena parempi 
käyttömukavuus, nopeus ja energiansäästö. 

Uusi palvelumalli – kerralla kaikille!
Taloyhtiön korjaustarpeet ratkotaan ja toteu-
tetaan yleensä yhtäaikaisesti. Putki- ja ener-
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netaan sisään huoneistoihin ja asennetaan 
paikoilleen ammattilaisen voimin. Tiesithän 
lieden vaihtamisen olevan luvanvarainen säh-
kötyö, joka edellyttää ammattilaista. Palvelu-
konseptin avulla voimme taata taloyhtiölle 
ammattimaisen asennuspalvelun, josta asi-
akkaalle jää todistus. Todistus on liitettävis-
sä vaikkapa muutostyöilmoitukseen tai isän-
nöitsijäntodistukseen.

Palvelukonsepti takaa tehokkuuden
Aikatauluongelmilta vältytään kuljetuksen ja 
asennuspalvelun tullessa samalta toimijalta. 
Kuljetuksen ja erillisen asentajan aikataulu-
jen yhteensovittaminen on hankalaa ja työ-
maalla odottamisesta koituu turhia kustan-
nuksia asiakkaalle. Yhdessä toteutettuna voi-
daan eri työvaiheiden välinen aika optimoida. 
Palvelukonsepti takaa tehokkaan ajankäytön 
ja ammattimaisen asennuksen.

Arki jatkuu vaivatta
Kodinkoneiden uusiminen ei työvaiheena 
pääty uusien koneiden asentamiseen. Van-
hojen ja käytettyjen kodinkoneiden kanta-

Whirlpool yhteistyössä 
Omataloyhtiö.fin kanssa

Tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden 
kodinkoneiden yhteisostoon taloyhtiöil-
le tarjoaa maailman suurin kodinkonei-
den valmistaja Whirpool yhteistyössä 
Omataloyhtiö.fin kanssa. Palvelun laa-
jamittainen lanseeraaminen tapahtuu 
kesän lopussa, mutta otamme jo nyt 
vastaan ennakkotiedusteluja aiheesta. 
Mikäli taloyhtiössäsi on siis uusimisen 
tarvetta useamman asunnon kodinko-
neille, on syytä aloittaa osoitteesta www.
omataloyhtio. fi/whirlpool. Sivulta saat-
te tilattua taloyhtiöllenne esitepaketin, 
joka sisältää kuvauksen tarjolla olevas-
ta valikoimasta ja opastuksen tarjous-
pyynnön laatimiseen. Yhdessä tilaamalla 
säästätte rahaa!

– Vanhat koneet viedään kierrätykseen.
– Siirrytään seuraavaan huoneistoon

minen pois on se viimeisin, joskaan ei mie-
leisin homma. Palvelukonsepti vastaa ko-
neiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Niin 
pakkausmuovit kuin vanhat kodinkoneetkin 
lähtevät asentajien mukana pois osakkaiden 
huoneistoista. Jäljelle jäävät vain entistä 
ehommat ja nykyaikaisemmat kodinkoneet.

Tarjouspyyntövaihe
– Esittele yhteisostomahdollisuus taloyh-

tiössä.
– Tarjouspyynnön laatiminen, jonka jälkeen 

tarjouspyynnöt yhdistetään taloyhtiökoh-
taisesti.

– Tehdään tilausmäärään perustuva tarjous 
taloyhtiölle.

– Osakkaat vahvistavat tilauksen yksilöinä.

Tilauspäätös
– Yhteiskuljetus koneille.
– Koneet kannetaan huoneistoon.
– Koneet asennetaan paikoilleen ja testa-

taan toiminta.
– Vanhat koneet kannetaan pois ja pak-

kausmuovit siivotaan.
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Pukkilan kevään kauneimpiin uutuuksiin 
kuuluva Pasadena-seinälaattasarja tuo 
pirteän lisän trendien aallonharjalla 

olevien kivimäisten laattasarjojen rinnalle. 
Pasadenan pehmeän utuinen värimaailma 
huokuu rauhaa ja tyyneyttä. 

Sarjan 25 x 55 cm kokoiset perus- ja ku-
violaatat sopivat pohjoismaiseen selkeään 
sisustustyyliin ja tarjoavat sisustajalle mah-
dollisuuden luoda tiloihin tyynen ilmapiirin, 
joka rauhoittaa kiireisen arjen keskellä. Mal-
listo koostuu kuudesta peruslaatasta, joita 
voi elävöittää sarjan tyylikkäillä kuviolaatoil-
la ja koristelistoilla.

Värien harmoniaa
Pasadenan kiiltäväpintaisissa laatoissa voi 
havaita hennon aaltokuvion, joka elävöittää 
laattojen yksiväristä lasitepintaa. Peruslaat-
tojen maanläheisiä värejä Light Grey, Grey, 
Pearl ja Beige täydentävät kuulas trendiväri 

Taloyhtiön pinnat kuntoon 

kevään uutuuslaatoilla

Kaipaavatko taloyhtiön 
pinnat uusimista? Puk-
kilan monipuolisesta ke-
vään mallistosta löytyy 
tyylikkäitä uutuuksia 
kaikenlaisiin kohteisiin. 
Tämän hetken laatta-
trendejä yhdistävät sel-
keys, ajattomuus ja klas-
sisuus. Värisävyt ovat 
luonnonmukaisia ja rau-
hallisia. Kuviolaatoissa 
korostuu myös luonnol-
lisuus ja monissa laatta-
sarjoissa toistuvat her-
kät kasviaiheet.

Lilac ja sähäkkä Coral. Peruslaattojen värit 
toistuvat samankokoisissa kuviolaatoissa, jo-
ten niiden yhdisteleminen on helppoa.

Sarjan yksitoista erilaista koristelistaa 
antavat lisää mahdollisuuk-
sia yksilöllisten ratkaisujen 
toteuttamiselle. Listoilla voi 
rytmittää yksivärisiä seinä-
pintoja ja tuoda niihin mie-
lenkiintoisia yksityiskohtia. 
Listoja on kahta leveyttä, 3 ja 
4 cm ja kaikkien listojen pi-
tuus on 55 cm.

Archistone ja Evoluzione –  
vähäeleistä tyylikkyyttä
Uutuussarjat Archistone ja 
Evoluzione tarjoavat karhea- 
ja eläväpintaisia laattoja sisä- 
ja ulkotilojen lattioihin. Vä-
häeleistä muotokieltä, rosoi-

sen luonnollisia pintoja ja värejä sekä mas-
siivisia kokoja pehmentävät ja täydentävät 
molemmista sarjoista löytyvät, kauniin ko-
risteelliset seinälaatat. 

Pasadena

Archistone
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Archistone-sarjan lattialaatat näyttävät ja 
tuntuvat betonilta luoden täydelliset puitteet 
skandinaaviselle sisustukselle. Sarjasta löy-
tyy kolme eri pintavaihtoehtoa: luonnollisen 
himmeä, puolikiiltävä ja karhea sekä useita 
eri kokovaihtoehtoja. Luonnollisen sileäpin-
tainen laatta sopii täydellisesti sisätiloihin. 
Ulkotiloissa taas toimii erittäin hyvin joka 
sään kestävä struktuuripintainen vaihtoehto.

Archistone-sarjaan kuuluu kuusi luon-
nonkaunista värisävyä: betoniharmaa Grafi-
te, lähes valkoinen Limestone Bianco ja ker-
manvaalea Limestone Crema sekä yksilöllisen 
eläväpintaiset lähes musta Darkstone, har-
maa Lightstone sekä vaalea Pietra di Bavaria.

Kauniin luonnollisia pintoja ja värejä
Evoluzione-sarja tarjoaa kauniin luonnolli-
sia pintoja ja värejä, harmaat Grigio, Bianco 
ja Piombo ja ruskea Greige, Beige ja Moka. 
Tämänkin sarjan laatat soveltuvat sekä sisä- 
että ulkotilojen lattioihin: sarjasta löytyvät 
himmeät, puolikiiltävät ja karheapintaiset 
vaihtoehdot. 

Sarjaan kuuluu myös jännittävä 3D-mo-
saiik ki laatta, joka antaa seinälle nimensä mu-
kaisesti moniulotteisen vaikutelman.

Via Emilia henkii menneitä aikoja
Via Emilia -sarjan laatat muistuttavat käsin 
tehtyä keramiikkaa. Pinnat vaihtelevat him-
meästä kiiltävään ja laattojen reunat ovat 

rustiikkisen epätasaiset. Sarjaan kuuluu yk-
sitoista luonnonläheistä väriä sekä useita 
monikulmaisia laattoja, joita yhdistelemällä 
saadaan luoduksi täysin uudenlaisia pintoja. 
Decoro Italia -kuviolaattojen geometrisissä 
kuvioissa yhdistyvät peruslaattojen kylmät 
ja lämpimät sävyt. Via Emilia sopii erinomai-
sesti lattioihin ja seiniin niin kotona kuin ta-
loyhtiön yhteisissäkin tiloissa luomaan men-
neiden aikojen henkeä.

tuottaa juuri suomalaisen kuluttajan makuun sopivia laattoja pie-
nemmissäkin erissä,” hän painottaa.

Pukkilan mallistojen yleisilme on hyvin skandinaavinen ja sopii 
suomalaiseen makuun. Muotoilun lähtökohtina ovat olleet suo-
malaisesta luonnosta saadut kuvioaiheet ja pintojen tekstuurin 
korostaminen.

Merkittävää on, että hinnaltaan kilpailukykyiset laatat on val-
mistettu ympäristöystävällisin tuotantomenetelmin Suomessa ja 
että ne ovat saaneet avainlipputunnuksen. Korkea laatu on Pukki-
lalle kunnia-asia. Tuotannon eri vaiheissa tehdään paljon päivittäi-
siä testauksia, joilla taataan, että laattojen laatu pysyy tasaisena ja 
korkeana. Laadukkaat laatat ovat saavuttaneet niin ostajien kuin 
suunnittelijoidenkin suosion.

Luonnonmateriaaleja jäljittelevät laatat 
suosiossa
Luonnonmateriaaleja, kuten kiveä tai puu-
ta jäljittelevät laattasarjat ovat nyt suuressa 
suosiossa, ja niitä löytyy Pukkilankin valikoi-
mista useita erilaisia. Aitoja materiaaleja mu-
kailevat värit, pinnat ja kuvioinnit tuovat si-
sustukseen luonnollisuutta. Laatat ovat myös 
huomattavasti helppohoitoisempia kuin ai-
dot materiaalit.

Evoluzione Via Emilia

Pukkila Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmista-
va yritys, jolla on jo lähes 140 vuoden historia keraamisten laattojen 
suunnittelussa, valmistuksessa sekä käytön sovellutuksissa. Täy-
dellä kapasiteetilla toimiva tehdas sijaitsee edelleen Turussa, mis-
sä koko tuotantoprosessi on hiottu täyttämään tiukimmatkin ym-
päristövaatimukset kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Suomalainen design on kilpailuvaltti
Pukkilan toimitusjohtaja Johan Westerlund näkee suomalaisen de-
signin kilpailuvalttina, jolla voi erottautua kilpailijoista.

”Vaikka olemme osa kansainvälistä konsernia, olemme kuiten-
kin suomalainen yritys, jolla on suomalainen identiteetti. Kilpai-
lijat ostavat valmiita laattoja, me voimme joustaa tuotannossa ja 
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Wc-istuin on pitkäikäinen 
hankinta. Se on käytössä 
monta kertaa päivässä, jo-
ten sen on oltava niin toi-
miva, tyylikäs kuin kestävä-
kin. Jos remontoit vanhaa, 
istuimen malli määräytyy 
yleensä viemäröinnin mu-
kaan. Vanhan wc-istuimen 
paikalle on helpointa lait-
taa leveäjalkainen malli, 
joka peittää kätevästi ruu-
vin reiät. Jos rakennat ko-
konaan uutta, valinnanva-
raa on enemmän.

Kotimainen wc  
tarpeeseen kuin tarpeeseen
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malli on poistunut tuotannosta. Kaikki IDOn 
wc-istuimet ovat myös CE-hyväksyttyjä. 

IDO säästää vettä ja työtä
Muotoilun ansiosta IDO toimii tehokkaasti 
vähälläkin vedellä. Normaalihuuhtelu kulut-
taa vain 4 litraa, ja kaksoishuuhtelumallien 
pieni huuhtelu vain 2,5 litraa. Halutessasi 
voit toki muuttaa huuhtelumääriä.

IDO Smart-lasite tekee puhdistuksesta 
helppoa
IDO Seven D posliineissa on 
jatkuvan tuotekehityksen tu-
los: entistä liukkaampi lasite, 
joka hylkii likaa tehokkaam-
min ja tekee puhdistuksesta 
helppoa.

IDOn kansissa on valinnanvaraa
IDO Seven D -sarjan WC:t voi päivittää kyl-
pyhuoneen sisustukseen sopivilla istuinkan-
silla. Kannet sopivat kaikkiin IDO Seven D –
sarjan wc-istuimiin. IDOn kansi-uutuuksis-
sa on useita eri värivaihtoehtoja. Värillisillä 
kansilla voidaan viimeistellä kylpyhuoneen 
sisustus sekä luoda vaihtelua ja persoonal-

lisuutta kylpyhuoneeseen. Kovien kansien 
mukana tuleevat kestävät saranat, jotka voi-
daan asentaa oman valinnan mukaan joko 
kiinteinä tai pikalukituksella. Pikalukitus 
helpottaa WC-istuimen puhdistamista, koska 
kannet voidaan irroittaa kätevästi istuimes-
ta siivouksen ajaksi. IDO Seven D sarjan ko-
vissa kansissa on myös Slow close-toiminto. 
Turvalliset Slow close -kannet ovat käytössä 
ylellisen miellyttävät, koska ne laskeutuvat 
pehmeästi ja kolahtamatta. IDO Slow close 
& Quick release -kansissa yhdistyvät käyt-
tömukavuus ja käytännöllisyys. 

Wc raikkaaksi jokaisella huuhtelulla
Fresh WC on sisäänrakennettu raikastin, 
joka annostelee huuhteluveteen automaat-
tisesti sopivan määrän raikastetta. Fresh wc 
-raikastin on mukana kaikissa IDO Seven D 
-malleissa sekä IDOn seinä-wc-telineissä.

Wc-istuimia on erikorkuisia ja -syvyi-
siä. Korkeat mallit sopivat erityi-
sesti pitkille tai iäkkäille henkilöil-

le. Wc-istuimen molemmille puolille kannat-
taa jättää riittävästi tilaa, sillä ahtaassa wc:ssä 
on ikävä asioida. Wc tilan minimileveytenä 
pidetään yleensä noin 80 senttiä.

Kun tilaa on vähän
Varsinkin vanhempia taloyhtiöitä remontoi-
dessa tila luo haasteen kylpyhuoneen uudis-
tamiselle ja antaa tiukat puitteet sisustuksel-
le. Nykyään tarjolla on toinen toistaan upe-
ampia kylpyhuonekalusteita, mutta usein 
näyttävimmät ratkaisut joudutaan jättämään 
pois harkinnasta, koska tilaa on liian vähän.

IDOn Seven D 18-wc-istuin on oiva rat-
kaisu pieniin tiloihin. Sen kokonaissyvyys 
on vain 61 senttiä eli useita senttejä vähem-
män kuin normaalikokoisissa wc-istuimissa.

Mallin syvyyttä on saatu nipistettyä teke-
mällä vesisäiliöstä aiempaa litteämpi. Istui-
men design ei ole muutoksesta kärsinyt, is-
tuin on pikemminkin muuttunut sirommak-
si. Wc-istuin voidaan asentaa kiinni seinään, 
eli se ei tarvitse ylimääräistä tilaa taakseen. 
Wc-istuimen maksimi huuhteluvesimäärä on 
6 litraa ja istuinkorkeus lattiasta 42 senttiä, 
kuten muissakin vastaavissa malleissa.

Todistetusti laadukas
IDO-wc-istuimille on myönnetty Nordic 
Quality -merkintä. Se takaa, että ostaessasi 
IDO-wc:n saat parasta mahdollista laatua. Se 
tarkoittaa nopeaa ja varmaa varaosien saan-
tia vähintään 10 vuotta sen jälkeenkin, kun 

www.ido.fi

Lue lisää

Wc-istuin on pitkäikäinen hankinta. Se on käytössä 
monta kertaa päivässä, joten sen on oltava niin toimiva, 
tyylikäs kuin kestäväkin.
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Askeläänet kuriin 

oikeilla lattiavalinnoilla

Teksti: Jouko Siltanen  Kuvat: Upofloor

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osak-
kaalla on ilmoitusvelvollisuus teke-
mistään tai teettämistään remonteis-

ta. Lattiamateriaalin vaihto on työ, johon 
lupa on haettava. Askelääneneristysvaati-
mukset vaikuttavat oleellisesti luvanvarai-
suuteen ja luvan myöntämiseen.

Oikein asennettuina Upofloorin lattian-
päällysteet tarjoavat ratkaisun ongelmaan. 
Upofloorin laminaatin tai parketin alle asen-
nettava Tuplex–alusmateriaali vaimentaa as-
kelääniä 18-19 dB. Upofloorin laadukkaat, 
testatut muovimatot, ovat jo itsessään erin-
omainen ääneneriste – ne vaimentavat aske-
lääntä 19-20 dB.

Tuplex eristää ääntä ja kosteutta –  
testattu Upofloor -laminaattien ja  
parkettien kanssa
Upolfoor-laminaatit ja -parketit on askelää-
nitestattu uuden sukupolven Tuplex -alus-
materiaalin kanssa. Tuplex muodostuu kah-
desta tiiviistä polyeteenikalvosta ja niiden 
välissä olevista polystyreenirakeista. Raken-
teensa ansiosta tuote on pysyvästi joustava 
- kokoonpuristuvuus on alle 4 %, mikä takaa 
ääneneristyksen säilyvyyden. Tuplex on siisti 
asentaa ja toimii myös riittävänä kosteussuo-
jana, joten erillisiä muovikalvoja ei tarvita.
Upofloor Tuplex on rakenteensa ansiosta 
tehokas kaksinkertainen kosteussuoja. Sitä 

käytettäessä saa betonialustan kosteus olla 
enintään 85% RH. Erillinen kosteussulku ei 
ole tarpeellinen. Tuplexia käytettäessä par-
ketin/laminaatin ja asennusalustan väli jää 
huonetilaan tuulettuvaksi.

Voiko vanhan muovimaton päälle asentaa 
laminaatin, parketin tai muovimaton?
Paras tulos saadaan aina kun vanha pinnoite 
poistetaan ja aluslattia kunnostetaan uudelle 
materiaalille sopivaksi.

Tuplexin joustava rakenne tasoittaa alus-
tan pienet epätasaisuudet ja antaa parketil-
le/laminaatille ihanteellisen asennusalustan. 

Kodin sisustus alkaa lattiasta. Lattia luo pohjan haluamallesi tyylille 
ja tunnelmalle, se on hiljainen taustavaikuttaja tai jo itsessään per-
soonallinen osa sisustusta. Lattianpäällyste on usein pitkäaikainen 
hankinta, siksi kannattaa kiinnittää huomiota esteettisten seikkojen 
lisäksi myös erilaisiin teknisiin ominaisuuksiin.
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Saneerauskohteissa parketin ja laminaatin 
voi asentaa Tuplexin kanssa vanhan muovi-
maton päälle mikäli lattian suoruus on riit-
tävä. Lattiassa saa olla enintään 3 mm heit-
toa 2 metrin matkalla. Suuremmat poikkea-
mat pitää tasoittaa. Alustasta pitää tarkistaa 
mahdolliset kosteusvauriot. Mikäli niitä löy-
tyy, vaurioituneet kohdat pitää poistaa sekä 
kunnostaa aluslattia. Joissakin tilanteissa se 
voi vaatia jopa betonilattian jyrsimistä epä-
puhtauksien poistamiseksi.

Talvella kovien pakkasten aikaan huo-
neilman kosteus herkästi laskee jopa alle 
10% RH. Puupohjaisilla materiaaleilla huo-
nekosteus pitäisi olla 40-60 % RH. Käytettä-
essä lattialämmitystä laminaatin ja parketin 
kanssa pitää erityistä huomiota kiinnittää 
huoneilman kosteuteen ja käyttää tarvittaes-
sa esim. ilmankostuttajaa. Mikäli huoneisto 
on käyttämättä pidempiä aikoja, huoneläm-
pötila on hyvä alentaa 15-18 ºC:een ja täyttää 
esim. pesualtaat vedellä. Pintamateriaaleista 
muovimatot ja keraamiset laatat ovat lähes 
tunnottomia ilmankosteuden muutoksille.

Huoneilman laatuun vaikuttavat myös 
käytetyt materiaalit. Upofloorin markki-
noimat pinnoitteet ovat vähäpäästöisiä ja 
M1-luokiteltuja.

Linjasaneerauksiin kaikki pinnat samalta 
toimittajalta
Upofloor Oy on Suomessa ainoa lattianpääl-
lystetoimittaja, joka pystyy tarjoamaan linja-
saneerausten yhteydessä myös kuivien asuin-
tilojen sekä yhteisten tilojen kaikki pinnoit-
teet. Tuotevalikoimasta löytyvät keraamis-
ten laattojen lisäksi mm. laminaatit, parke-
tit, muovimatot, vinyylilankut ja linoleumit.
Upofloorilla on lähes 60 vuoden kokemus 
suomalaisten lattioiden pinnoittamisesta. 
Tuotteiden soveltuvuus varmistetaan aina 
Suomen olosuhteisiin ja rakentamismäärä-
yksiin nähden, mm. askelääneneristävyys, 
paloluokka, emissiot (M1), vedeneristys. 
Upofloorilla on kattava myyntikonttoriver-
kosto Suomessa, asiantunteva myynti- ja 
asiakaspalveluorganisaatio sekä nopeat toi-
mitukset. Yhteistyössä luotettavan koti-
maisen toimittajan kanssa löytyvät parhaat 
pinnoiteratkaisut niin rakentamiseen kuin 
saneerauksiinkin.

Voiko vanhan muovimaton päälle laatoittaa?
Mikäli halutaan tehdä laatoitus vanhan muo-
vipinnoitteen päälle, pitää ensin varmistaa, 
että käytetty pinnoite on sertifioitu märkä-
tilan pinnoite ja ettei siinä ole vaurioita. Li-
säksi tulee huomioida pinnoitteen ikä. Mikäli 
pinnoite on yli 10 vuotta vanha, se kannat-
taa poistaa, koska uudelta tulevalta raken-
teelta odotetaan jopa kymmenien vuosien 
käyttöikää.

Upofloorin märkätilojen pinnoitteiden 
osalta toimivuus on testattu vuosikymme-
nien ajan, esim. sertifioitua Lami-mattoa on 
valmistettu jo vuodesta 1964.

www.upofloor.fi

Lisätietoa

Ei vesieristettä sertifioidun pinnoitteen 
alle
Sertifioidut märkätilojen pinnoitteet toimi-
vat itsessään vesieristeenä ja pinnoitteena 
sekä vesieristeenä esim. keraamisten laat-
tojen alla. Erillistä vesieristettä ei saa teh-
dä näiden pinnoitteiden alle, koska alustan 
epätasaisuus saattaa peilautua pintaan sekä 
huonontaa liimaustulosta. Samoin ongelma-
kohdiksi muodostuisivat lattiakaivon sekä 
seinän ja lattian liittymäkohdat

Hyvässä sisäilmassa ihmiset ja pinnoitteet 
voivat hyvin
Riittävä huonekosteus ja ilmanvaihto ovat 
hyväksi sekä ihmisille että pintamateriaa-
leille. Suomen olosuhteet ovat haasteelliset 
monille pintamateriaaleille, erityisesti puu-
pohjaisille parketille ja laminaatille.
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Laadukkaaseen kiinteistönpitoon  
kuuluu myös 

ilmanvaihdosta 
huolehtiminen

Puuttuvat korvausilma-
venttiilit eivät kuulu ny-
kyaikaiseen asumiseen. 
Vastuunsa tunteva isän-
nöitsijä tuntee kiinteis-
töjensä ilmanvaihto-
järjestelmät ja huoleh-
tii niiden toiminnasta. 
Onneksi ilmanvaihto on 
helppoa ja vaivatonta 
saattaa toimivaksi.

Ilmanvaihto on viime vuosina 
noussut tärkeäksi puheenai-
heeksi niin maallikoiden kuin 

asiantuntijoidenkin keskuudes-
sa. On lopultakin alettu tiedos-
taa ilmanvaihdon valtava mer-
kitys niin ihmisten terveydelle 
kuin rakennusten kunnollekin. 
Tutkijoiden ja viranomaisten kat-
seet on suunnattu tulevaisuuden 
ratkaisuihin ja uudisrakentami-
seen, mutta suurin osa ilman-
vaihto-ongelmista koskettaa van-
hoja asuntoja. Erityisesti monet 
1960-80 -luvun huoneistot ovat 
tyystin vailla korvausilmavent-
tiileitä ja siten auttamattomasti 
jäljessä nykyaikaisen asumisen 
vaatimuksista.

Vanhojen talojen ilmanvaih-
don toimivuus on kiinteistöjen 
hoidosta vastaavien harteilla. Ta-
loyhtiöissä tämä taho yleensä on 
isännöintiä hoitava yritys. Ilman-
vaihdosta vastaavan tulisi tietää, 
millainen ilmanvaihtojärjestelmä 
hänen edustamassaan kiinteis-
tössä on ja olla selvillä sen toimi-
vuudesta ja huoltotoimenpiteis-
tä. Erilaisten korvausilmaventtii-
lien ja täysin koneellisten laittei-

Puiseen tuuletusluukkuun korvausilma-
venttiilin asennus käy helposti.
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den suodattimet on vaihdettava 
mallista riippuen vähintään ker-
ran vuodesta. Ei voida edellyttää, 
että asukkaat joutuvat huolehti-
maan suodattimien hankinnasta 
itse tai jokaisessa huoneistossa 
järjestämään ilmanvaihtonsa it-
senäisesti. Ajanmukaisesti jär-
jestetty ilmanvaihto helpottaa 
kiinteistöstä vastaavan työtaak-
kaa, kun valitukset huonosta si-
säilmasta vähenevät.

Osa isännöitsijöistä on ottanut 
haasteen vastaan ja todennut toi-
mivan ilmanvaihdon olevan yhtä 
olennainen osa nykyaikaista asu-
mista kuin kylmä ja lämmin vesi. 
Toimivan ilmanvaihdon tulisi olla 
itsestäänselvyys, jonka ongelmiin 
puututaan yhtä nopeasti kuin 
vaikkapa rikkinäisen TV-kaapelin 
korjaamiseen. Onneksi toimima-
ton ilmanvaihto on korjattavissa 
pienellä rahalla ja vaivalla. Jos kor-
vausilmaventtiileitä ei ole ollen-
kaan, ne on helposti asennettavis-
sa joko puiseen tuuletusluukkuun 
tai tekemällä venttiiliä varten uusi 
läpivienti seinään lämpöpatte-
rin ja ikkunan yläpuolelle. Mikäli 
asunnosta löytyy vanha venttii-
liaukko, se voidaan hyödyntää ja 
korjata edullisesti toimivaksi.

Venttiilien ja suodattimien 
laatuerot eivät näy hinnassa
Sopivaa venttiilimallia valittaessa 
kannattaa suosia termostaatilla 
toimivaa korvausilmaventtiiliä. 
Automaattisesti toimiva termos-
taatti säätää itse venttiililauta-
sen avausta muuttuvan ulkoläm-
pötilan mukaan. Kylmällä ilmalla 
venttiilin avaus kiertyy pienem-
mälle, lämpimällä suuremmalle. 
Tällöin ilmanvaihto toimii ympäri 
vuoden ilman, että siihen tarvit-
see kiinnittää erityistä huomiota. 
Koska asukkaiden ei tarvitse sää-
tää venttiiliä itse, se ei myöskään 
unohdu tarpeettomasti kiinni. 
Isännöitsijälle lämpölaajenemi-
seen perustuva, tekniikaltaan 
yksinkertainen ja siksi huoltova-
paa vahatermostaatti on vaivaton 
ratkaisu. Koska venttiili ei tarvit-
se edes sähköä, jää käytännössä 
ainoaksi huoltotoimenpiteeksi 
likaisen suodattimen vaihdosta 
huolehtiminen ajallaan.

Suodattimilla estetään pölyn, 
lian ja terveydelle haitallisten 
pienhiukkasten pääsy asuntoon. 
Hyvällä suodattimella on kaksi 
tärkeää ominaisuutta: kyky suo-

dattaa pienetkin epäpuhtaudet ja 
toisaalta hyvä ilmanläpäisykyky.

Markkinoilla olevilla suodat-
timilla on paljon eroja. Heikko-
tehoinen – niin sanottu karkea-
suodatin – pysäyttää nimensä 
mukaisesti vain karkeimman 
hiekkapölyn. Hyvä suodatin sen 
sijaan sallii puhtaan ilman virrata 
lävitseen, mutta estää pienhiuk-
kasten pääsyn asuntoon.

Velco-venttiilin ja Filtre-
te-suodattimen yhdistelmä täyt-
tää nykyaikaisen ilmanvaihdon 
vaatimukset. Velco-termostaat-
tiventtiili takaa toimivan ilman-
vaihdon kaikkina vuodenaikoina, 
ilman jatkuvaa käsisäätöä. Filtre-
te-suodatin puolestaan pysäyttää 
pienhiukkaset, mutta ei estä puh-
taan ilman kulkua. VTT:n testeis-
sä Filtreten suodatuskyvyn on 
todettu olevan peräti korkeaa F9 
luokkaa. Velco-korvausilmavent-
tiili on helppo asentaa paikkaan 
kuin paikkaan.

Apua taloyhtiöiden ilmanvaih-
to-ongelmiin
Helsinkiläinen Terveysilma on 
auttanut niin yksityisiä ihmisiä 
kuin taloyhtiöitäkin ilmanvaih-
don parantamisessa jo lähes 30 
vuotta. Toimitusjohtaja Peter 
Schlauf tiimeineen on rakentanut 
taloyhtiöille valmiin selkeän pal-
velukonseptin, joka sisältää paitsi 
suunnittelu- ja asennustyön myös 
tiedotuksen asukkaille.

– Olemme pyrkineet saamaan 
ilmanvaihdon parantamisen 
mahdollisimman vaivattomaksi 
niin taloyhtiön edustajien kuin 
itse asukkaidenkin kannalta. Pa-
laute on ollut positiivista myös 
jälkeenpäin tehdyissä asiakas-

Velco VLR-100 sarja uuteen läpivientiin asennettuna 140–180 €/kpl.

Velco VTR-100 sarja puiseen tuuletusluukkuun asennettuna 90–120 €/kpl.

Velco VSR-100 sarja vanhan venttiilin tilalle asennettuna 120–150 € /kpl.

Terveysilma tarjoaa taloyhtiölle Velco-asennuspaketit asen-
nettuna pääkaupunkiseudulla alla olevin hinnoin kappale-
määrän ollessa yli 50.
Voit pyytää tarjouksen myös pelkästä tuotepaketista.

Paketti sisältää:
– sisäilmakierron kartoituksen asunnoissa
– parannusehdotukset
– venttiilien asennustyön ja siivouksen
– huoneistokohtaiset ilmanvaihto-ohjeet
– kirjallisen raportin (tieto venttiilityypeistä, määristä, suo-

dattimen malli ja lukumäärä)

ota yhteyttä: Suomen Terveysilma Oy, puh. 09-477 8940

Terveysilman asennuspaketti on 
vaivaton taloyhtiön edustajile

tokohtaisiinkin ongelmiin. Jos-
kus asukkaalle iso ongelma ratke-
aa pienellä apuvälineellä. Riittävä 
ja hallittu korvausilman saanti on 
poistoilmanvaihdon ohella toimi-
van ilmanvaihdon kulmakivi, mut-
ta välillä tarvitaan lisäratkaisua.

– Erityisesti kaupunkien kes-
kustoissa on vanhoja kivitaloja, 
joissa vanhat poistohormit ovat 
rapautuneet tai huoltamatta, 
eikä tarvittavaa vetoa hormiin 
synny. Varsinkin matalapaineella 
ilma saattaa pyrkiä jopa laskeutu-
maan hormissa alaspäin, jolloin 
asuntojen ilma muuttuu tunkkai-
seksi. Toimivat korvausilmavent-
tiilit muuttavat tilannetta olen-
naisesti, Schlauf kertoo.

– Lisäksi meillä on hyvä vali-
koima lisävarusteita, jotka mah-
dollistavat venttiilien asennuk-
sen hankaliinkin paikkoihin. 
Useat erilaiset mallit ja väri-
vaihtoehdot esimerkiksi ulkori-
tilöissä helpottavat vaativaakin 
taloyhtiötä valinnassa, esittelee 
Schlauf.

tyytyväisyyskyselyissä. Työt ovat 
hoituneet huomaamattomasti ja 
ilmanvaihdon on koettu muut-
tuneen selvästi paremmaksi, 
Schlauf toteaa.

Schlauf asettaa etusijalle koko 
taloyhtiön ilmanvaihdon saatta-
misen kerralla kuntoon, mutta 
miettii mielellään apua huoneis-

Tuuletusluukun 
ilma-aukkoon 
on hyvä laittaa 
suodatin.



60 Teksti: Juuso Hämäläinen   Kuvat: Keijo Aulu

Hankekoulun hankevaiheittaista kul-
kua seuraavia artikkeleita on jul-
kaistu omataloyhtio.fi -sivustolla 

sekä niistä muutamia lisäksi Omataloyhtiö.
fi -lehdessä. Artikkelisarja jatkuu vielä ra-
kentamisen valmisteluvaiheesta takuuvai-
heeseen saakka nettisivuston jutuin kesään 
2013 mennessä.

Tässä lehdessä on kuitenkin hyvä sulkea 
se ympyrä ja hankkeen kaari, joka tosiaan jo 
vuosi sitten aloitettiin. Näin jutut täydentä-
vät toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden. 
Hankekoulun juttusarjasta julkaistaan yh-
teen kokoava lehtinen, jota voi siten käyttää 
yleisenä runkona hankkeen etenemistä ku-
vaamaan. Julkaisu saataneen syksyksi 2013 
valmiiseen ulkoasuun, joten sitä odotellessa 
kirjoitellaan vielä.

Pohdintaa kiinteistön elinkaaresta
Elinkaari noin yksittäisenä sanana on jo it-
sessään moni merkityksellinen ja moneen 
asiaan yhdistettävissä. Suunnataan ajatukset 
nyt kuitenkin asiayhteyteen eli kiinteistöihin 
ja niistä erityisesti asuinkiinteistöihin. Voisi-
ko ajatella niin, että talo on niin kauan hyvä 
ja asuinkelpoinen, kun sitä ylläpidetään ja se 
on ”oikeassa paikassa”. Välittämättä omistus-
muodosta, tarkastelumme kohteena olevien 
talojen pääasiallinen käyttötarkoitus on asu-
minen. Kivijalassa voi olla autotallia, pieneh-
köä liiketilaa tai nykyopin mukaan, jopa ko-
konaisia kauppakeskuksia.

Voi sanoa, että asumisen funktio tai oi-
keammin ihmisten tarpeet ovat muuttuneet 
vuosien myötä melkoisesti. Siinä kyydissä 
myös kiinteistöt ovat kehittyneet. Jokainen 
kiinteistö ilmentää toki omaa aikaansa, mut-
ta tavoitteena olisi, että vanhakin kiinteistö 

soveltuisi tekniikaltaan ja palveluiltaan ny-
kymaailman menoon.

Asuminen on toisaalta valinta. Valitsem-
me asuinpaikkamme monista syistä: koti-
paikka, sijainti, koulu, lastenhoito, asumisen 
kustannukset näin muutamia mainitakseni. 
Koko, muoto, ikä ja kunto sekä monet muut 
tekijät saavat meidät valitsemaan sen oman 
kodin tai sijoitusasunnon. 

Asumisen hinta lähtee taloyhtiön tilan-
teesta. Hoitovastike, korjaushistoria ja kerät-
ty korjausvelka ovat merkityksellisiä tekijöi-
tä, joiden lisäksi asunnon valintaan vaikuttaa 
myös tunteet. Kivat tapetit tai juuri Sinun 
elämäntilannettasi  ja tarpeitasi vastaava 
pohjaratkaisu voi olla painavin valintatekijä.

Elinkaari – takuun jälkeistä aikaa?
Oikeammin voisi sanoa rakennuksen elinkaa-
ren alkavan investointihankkeen vastaanot-
totarkastuksesta. Tätä seuraavat muutamat 
jälkitarkastukset ja hankkeen taloudellinen 
loppuselvitys. Edellä mainituissa vaiheissa ra-
kentamissuoritus tulee saatetuksi suunnitel-
mia vastaavaan virheettömään tilanteeseen 
. Tällöin myös suoritetun urakan taloudelli-
set asiat tulevat päätökseen sopijapuolten 
kesken. Takuu kestää rakennushankkeessa 
yleisesti 2 vuotta ja erityistapauksissa, kuten 
erityslasit ja vesikate, 5–10 vuotta. Huomioi-
den, että kiinteistön elinkaartahan on eletty 
onnellisesti jo vuosikymmeniä.

Korjaushanke tulee loppuun saatetuksi 
omalla painollaan urakkasopimusten mukais-
ten menettelyjen kautta, kun ne ovat huolel-
la hoidettu. Huolto- ja kunnossapitovastuu 
sekä vastuu asumisesta siirtyvät taloyhtiölle 
ja osakkaalle välittömästi hyväksytyn käyt-
töönoton ja vastaanoton jälkeen. Näissä siis 

Omataloyhtiö.fi: hankekoulu

Kiinteistön elinkaari 
investoinnin jälkeen

Mitä on takana ja mitä edessä?
Hankekoulun artikkelisarjassa on käsitelty investointihankkeen 
kulkua keväästä 2012 lähtien. Tämä artikkeli sulkee hankkeen 
kaaren ja palauttaa kiinteistön sille uralle, josta lähdettiin. Voisiko 
sanoa kuitenkin ”uusin eväin.”

suljetaan urakkasopimuksen kaari ja jäljelle 
jää sopimukseen kuuluva takuuvastuu. Täs-
tä kerrotaan laajemmin takuuvastuuta kos-
kevassa artikkelissa.

Tiedonkulku ja dokumentointi  
välttämätöntä
Korjaushankkeesta tulee taltioida korjaus his-
toriaan kaikki ajantasainen, saatavissa oleva 
tieto. Lainsäädäntö velvoittaa rakennuslu-
vanalaisista hankkeista laatimaan käyttö- ja 
huolto-ohjeet. On erittäin suositeltavaa myös 
taloyhtiöiden osalta hankkia sähköinen huol-
tokirja. Se on kuitenkin pölyttyvien mappien 
sijaan se tallennusmuoto, jossa tietoja tava-
taan nykyään hyödyntää.
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Tarkasta taloyhtiösi korjaustarve veloituksetta

Omataloyhtiö.fi-verkkopalvelu on tarkoitettu taloyhtiöiden päättäjien avuksi niin arjen 
kuin korjausrakentamisen haasteisiin. Kaikki palvelumme ovat täysin veloituksettomia 
ja mm. Omataloyhtiö.fin kuntoarviota on laadittu jo yli 3 500 kiinteistöön. Arvion talo-
yhtiöillesi voit laatia täysin veloituksetta osoitteessa www.omataloyhtio.fi/kuntoarvio. 
Aiemmin julkaistut osat Omataloyhtiö.fin hankekoulusta löydät osoittesta www.omata-
loyhtio.fi/hankekoulu.

Ongelmallista on, että näitä saneeraus-
hankkeen jälkeen ajantasaisia tietoja täy-
tyy myös ylläpitää. Tätä täytyy vaatia sekä 
huoltoyhtiöltä että isännöitsijätoimistolta. 
Ylläpito tulee huomioida myös vuosibudje-
toinnissa.

Luokaa säännöt taloyhtiölle, sekä erityi-
sesti säännöt osakkaiden remonteille ja nii-
den taltioimiselle. Lukuisia kiinteistöjen sa-
neerauksia johtaneena olen saanut todeta, 
että kaikki eivät ole näin toimineet taloyhtiön 
historiaa tarkasteltaessa. Tietojen ylläpito on 
ollut suoraan sanoen surkeaa, johtuen ehkä 
sähköttömän tallennusmuodon puuttumi-
sesta, heikosta vaatimustasosta tai tietämät-
tömyydestä. Ihmiset hallituksissa vaihtuvat 

ja PTS nykymuodossaan ennakoi taloyhtiöi-
den saneeraustarpeita vuodesta viiteen vuot-
ta. Onko tieto todella siirtynyt? Tästä tulee 
varmistua. Ehdotankin, että lisäätte PTS 
-suunnitelmaanne menneet tapahtumat ja 
toteutetut saneeraukset sekä niihin liittyvät 
taloyhtiön selkeät ohjeet. Näin siksi, että ta-
loyhtiön rakenteiden ja huoneistokohtaiset 
korjaukset voisivat olla myös osakkaan hyö-
dyksi mahdollisissa taloyhtiön tulevissa sa-
neerauksissa. Isännöitsijätodistus dokumen-
toi taloyhtiötasoitet korjaustoimenpiteet.

Huoltoa ja kunnossapitoa
Kiinteistön eri rakennusosien kannalta täy-
sin keskeistä on niiden oikea käyttö ja huolto. 
Asumisellanne kulutatte normaalin osakkaan 
huolto- ja kunnossapitovastuulle kuuluvia ra-
kennusosia kuten sisäpinnat ja väliovet. Lä-
hes kaikki muu kuuluukin sitten taloyhtiön 
kunnossapitovastuulle. Näitä tärkeitä huolto-
korjauksia sekä erikseen PTS -suunnitelmaan 
merkittyjä isompia korjauksia budjetoitte 
harkiten yhtiökokouksissa. Kuten aiemmis-
sa artikkeleissa on korostettu, tulee huolto-
jen ja korjausten suunnittelu perustua ajan-
tasaiseen tietoon. On syytä huolehtia myös 
näiden kuntoa kartoittavien toimenpiteiden 
budjetoinnista, jotta suunnitelmanne voisi 
perustua tosiasialliseen tietoon.

Elämää, ei sen enempää…
Junnu Vainion laulun sanoin on hyvä päättää 
tätä juttujen sarjaa. Päätökset ovat aina hy-
viä ja onneksi niitä voi myös muuttaa. Kiin-
teistön omistaminen on joka tapauksessa 
pitkäjänteistä puuhaa. Päätöksenteon koos-
tuessa yhteisestä mielipiteestä demokratian 
pelisäännöin voi todella sanoa sen olleen oi-
kea tai ainakin enemmistön mukainen. Ta-
loyhtiöiden päätöksenteko koostuu aina sen 
hetkisistä omistajien mielipiteistä. Voisi jopa 
sanoa, että se edustaa tällöin omistajien kiin-
teistöstrategiaa. Kokemukseni mukaan se on 
ollut lähes aina arvostettavaa ja kiinteistön 
kannalta oikean suuntaista.

Kun joskus törmää tämän ammattiroolin 
kannalta erikoiselta tuntuviin ratkaisuihin, 
tulee aina kysyä miksi näin on? Viisas projek-
tinjohtaja on se, joka ymmärtää myös tausto-
ja ja ohjaa hanketta siihen suuntaan, missä 
tilaajan todelliset tavoitteet ovat.

Laittakaa yksittäiset ratkaisut sivuun ja 
tarkastelkaa kokonaisuutta pitkäjänteisellä 
ajatusmallilla! Sieltä löytynee myös Teidän 
taloyhtiöönne hyvät ja kestävät ratkaisut.

Juuso Hämäläinen, projektinjohtaja
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
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Yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapi-
tovastuu ennallaan
Kunnossapitovastuuta koskevia periaattei-
ta ei muutettu, mutta yksittäisiä menette-
lysäännöksiä selvennettiin. Kunnossapito-
vastuun ja vahingonkor vaus vastuun välistä 
eroa havainnollistaa se, että nyt ilmaistaan 
selvemmin, miten vahingonkorvaussään-
nöksiä sovelletaan kunnossapitovastuuseen.

Yhtiön yleinen kunnossapitovastuu säilyi 
pääosin ennallaan
Kukin osakkeenomistaja vastaa niistä huo-
neiston käytön perusteella kuluvista raken-
teista, pinnoista ja laitteista, joiden kuntoon 
hän voi vaikuttaa. Vastuu wc-laitteesta siirtyy 
nimenomaisesti yhtiölle.

Hallituksen esitys kunnossapitotarpeista
Yhtiökokouksessa pitää vuosittain käsitellä 
seuraavan viiden vuoden aikana odotettavis-
sa olevaa kunnossapitotarvetta. Yhtiöiden 
erilaisuuden vuoksi laissa ei ole nimenomaisia 
säännöksiä siitä, miten kunnossapitotarvetta 
on selvitettävä.

Yhtiön vastuu perusjärjestelmien kunnos-
sapidosta
Johtoja ja kanavia koskevaa yhtiön kunnos-
sapitovastuuta laajennettiin siten, että yhtiö 
on vastuussa tiettyjen asennuttamiensa pe-
rusjärjestelmien, kuten huoneiston lämmi-
tyslaitteiden, kunnossapidosta.

Yhtiön vastuu sen toimenpiteestä aiheutu-
van vaurion korjaamisesta
Yhtiö on velvollinen korjaamaan aiheutta-
mansa vaurion yhtiössä sovittuun tasoon eli 
siihen tasoon, jossa huoneisto on alun perin 
osakkeenomistajalle luovutettaessa ollut tai 
jonka yhtiö on myöhemmin peruskorjaus-
ten tai -parannusten yhteydessä omaksunut.

Yhtiön oikeutta tehdä osakkaalle kuuluvia 
kunnossapitotöitä rajoitettiin
Yhtiön oikeutta rajoitettiin hyvän yhtiökäy-
tännön mukaisesti siten, että yhtiökokous voi 
päättää osakkeenomistajalle kuuluvan kun-
nossapidon toteuttamisesta kaikilta osakkeen-
omistajilta perittävällä vastikkeella vain, jos se 
liittyy yhtiön kunnossapitotoimenpiteeseen tai 

uudistukseen tai on yhtiön kannalta taloudel-
lisesti tarkoituksenmukaista esimerkiksi kiin-
teistön energiatehokkuuden parantamiseksi.

Yhtiön ilmoitusvelvollisuus suoritettavasta 
kunnossapitotyöstä
Osakkeenomistajan ja huoneiston käyttäjän 
oikeuksien turvaamiseksi säädettiin yhtiön 
velvollisuudesta ilmoittaa osakkeenomista-
jalle ja huoneiston käyttöoikeuden haltijalle 
riittävän ajoissa kunnossapitotoimista, jotka 
vaikuttavat huoneiston käyttämiseen. Ilmoi-
tusvelvollisuus ei koske kiireellisiä korjauksia, 
joita ei voida lykätä aiheuttamatta haittaa.

osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossa-
pitotöistä
Yhtiön oikeuksien turvaamiseksi osakkeen-
omistaja on velvollinen ilmoittamaan yhtiöl-
le sellaisten kunnossapitotöiden tekemisestä, 
jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin tai muihin 
yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin raken-
nuksen osiin. Ilmoitus kunnossapitotyöstä 
on tehtävä, muutostyöilmoitusta vastaavalla 
tavalla. Jos toimenpide voi vaikuttaa muihin 
huoneistoihin, yhtiö välittää muutostyöilmoi-
tuksen tiedoksi näille osakkeenomistajille. Ai-
emmassa laissa nimenomainen ilmoitusvelvol-
lisuus koski vain muutostyötä, vaikka kunnos-
sapitotyöstä saattoi aiheutua samoja ongelmia.

selvennetään vastuuta selvityskuluista ja 
kunnossapitotyön valvonnasta
Kunnossapitotyön tekijän vastuuta työstä sel-
vennettiin. Kunnossapitotyön tekijä vastaa 
sellaisista kohtuullisista kuluista, joita yhtiölle 
ja toiselle osakkeenomistajalle koituu tarpeel-
lisista selvityksistä. Lain mukaan yhtiöllä on 
oikeus valvoa osakkeenomistajan kunnossapi-
totyötä vastaavalla tavalla kuin muutostyötä.

Yhtiöllä velvollisuus säilyttää ja antaa kun-
nossapitotietoja
Yhtiöllä on velvollisuus säilyttää ja pitää 
osakkeenomistajien saatavana sellaiset sille 
toimitetut kunnossapitotyöilmoitukset, joita 
koskevat työt saattavat vaikuttaa osakkeen-
omistajan tai – ostajan oikeuksiin tai velvol-
lisuuksiin. Yhtiölle ilmoitetuista töistä pitää 
mainita isännöitsijäntodistuksessa. Yhtiö ei 
vastaa sille ilmoitettujen tietojen puutteelli-

suudesta tai tulkinnanvaraisuudesta. Aiem-
man lain perusteella tietoja aiemmista ra-
kennustöistä saattoi olla mahdotonta saada.

kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönti
Laissa on säännös yhtiön oikeudesta teettää 
kunnossapitotyö osakkeenomistajan kus-
tannuksella, mikäli tämä laiminlyö lakiin tai 
yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapi-
tovastuunsa. Myös osakkeenomistajalla on 
vastaava oikeus, jos yhtiö laiminlyö lakiin 
tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossa-
pidon. On olemassa yhtiöitä, joissa osa huo-
neistoista on käyttökiellossa kunnossapidon 
laiminlyönnin vuoksi.

osakkeenomistajan ja yhtiön muutostyöt
Osakkeenomistajan oikeus muutosten teke-
miseen säilyi ennallaan. Muutostöihin liitty-
vien ongelmien korjaamiseksi riitti, että sel-
vennettiin säännöksiä muutostyön suoritta-
misesta ja osakkeenomistajan muutostyötä 
koskevasta ilmoitus- ja suostumusmenet-
telystä sen varmistamiseksi, että osakkeen-
omistajan ja yhtiön työt suunnitellaan, to-
teutetaan ja valvotaan hyvän rakennustavan 
mukaisesti. Muutostyömenettely säännellään 
samalla tavalla kuin kunnossapitotyön osalta.

Vastikerahoitusta selvennettiin ja helpo-
tettiin
Vastikerahoitusmahdollisuutta laajennettiin 
siten, että vastikkeella voidaan rahoittaa kaik-
ki asianmukaisesti päätetyt perusparannukset, 
uudistukset, lisärakentamiset, aluehankinnat 
ja muut muutokset. Kuten aiemmassa laissa 
myös tästä eteenpäin enemmistöpäätöksellä 
voidaan yleensä päättää sellaisesta vastikera-
hoitteisesta uudistuksesta aiheutuvat menot, 
joilla kiinteistö ja rakennus saatetaan vastaa-
maan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaa-
timuksia, jollei osakkeenomistajan maksuvel-
vollisuus muodostu kohtuuttoman ankaraksi.

Lisäksi enemmistöpäätöksellä voidaan 
päättää vastikerahoitteisesta uudistuksesta, 
joka on yhtiöjärjestyksestä ilmenevän toimi-
alan mukainen. Tällainen uudistus voi olla 
esim. senioritalon yhtiöjärjestyksessä riittäväl-
lä tavalla yksilöity asumispalvelu. Uutta on se, 
että enemmistöllä voidaan päättää myös sel-
laisesta uudistuksesta, jonka toteuttamismah-

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui 2010 –

mihin se kohdistui?
Vanha asunto-osakeyhtiölaki valmisteltiin 1960–1980-luvuilla, jolloin 
reilusti yli puolet nykyisestä asuntokannastamme rakennettiin. Tämän 
jälkeen rakennustapa ja eri osapuolien vaatimukset asumisen suhteen 
ovat kuitenkin muuttuneet useaan otteeseen. Uusi laki tuli voimaan 
1.7.2010 ja samalla kumottiin vanha asunto-osakeyhtiölaki sekä asun-
to-osakeyhtiöasetus.
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dollisuudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. 
Tällainen uudistus voi olla esimerkiksi yhtiön 
perustamisvaiheessa tehty varaus takkojen tai 
uima-altaan rakentamista varten. Yhtiöjärjes-
tyksessä voidaan varautua myös kunkin ajan-
kohdan tavanomaisen tason ylittävän uudis-
tuksen toteuttamiseen enemmistöpäätöksellä.

Yhdenvertaisuusperiaatteen sisältö säilyi 
ennallaan
Jo aiemmin yleisesti omaksutun tulkinnan 
mukaisesti yhdenvertaisuuden arviointi pe-
rustuu siihen, miten yhtiön toimenpide vai-
kuttaa huoneistojen hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden arvoon. Osakkeenomistajien 
henkilökohtaisilla arvostuksilla ei siten ole 
edelleenkään merkitystä, kun arvioidaan yh-
denvertaisuuden noudattamista.

Yhtiövastikkeen alentamista helpotettiin
Uuden lain mukaan yhtiökokous voi päättää 
tavallisella enemmistöpäätöksellä vastikepe-
rusteesta poikkeamisesta muutostyön yhtey-
dessä, jos yhtiölle aiheutuu säästöä sen vuoksi, 
että uudistusta ei tarvitse tehdä tietyn osak-
keenomistajan huoneistossa sen alkuperäisen 
varustelun tai osakkeenomistajan tai tämän 
edeltäjän tekemän työn vuoksi. Sama koskee 
sellaista osakkeenomistajan tekemää kunnos-
sapitotyötä, josta aiheutuu säästöä yhtiön kun-
nossapitotyössä. Edellytyksenä on, että yhtiö 
voi toteuttaa toimenpiteensä pienemmillä kus-
tannuksilla sen vuoksi, että osakkeenomistaja 
on aiemmin tehnyt vastaavan kunnossapito-
työn tai uudistuksen omalla kustannuksellaan.

Hissien jälkiasennusta koskevaa päätök-
sentekoa helpotettiin
Hissin jälkiasennuksen kustannusten jakope-
rusteena on huoneiston sijaintikerros raken-
nuksessa (jos jokaisessa kerroksessa on yhtä 
monta vastikeperusteena olevaa neliötä tai osa-
ketta, yleensä sijaintikerros x vastikeperuste). 
Vastikeperusteesta poikkeaminen on mahdol-
lista niin kerrostaloyhtiössä kuin sellaisessakin 
yhtiössä, jossa on rivitalo ja kerrostalo. Aiem-
min hissin rakentamisesta päätettiin usein 
yksimielisesti, koska oli epäselvää, millaiset 
oikeudelliset vaatimukset päätöksiä koskevat.

Erilaisten käyttötarkoitusten huomioon ot-
taminen uudistusten kustannusten jaossa
Yhtiökokous päättää tavallisella enemmistö-
päätöksellä yhtiövastikkeen perimättä jättä-
misestä muissa osakehuoneistoissa toteutet-
tavaa uudistusta varten, jos osakkeenomista-
jan huoneiston yhtiöjärjestyksen mukainen 
käyttötarkoitus on toinen kuin niiden huo-
neistojen, joissa uudistus toteutetaan. Täl-
lainen uudistus voi olla esimerkiksi hissin, 
kylpyhuoneiden, saunojen tai parvekkeiden 
rakentaminen asuinhuoneistoihin yhtiössä, 
jossa on myös toimistohuoneistoja.

Vastikkeella rahoitettavien hyödykkei-
den yhteishankinnan edellytyksiä selven-
nettiin
Uudessa laissa säädetään nimenomaisesti yhti-
ön toimintaan taikka kiinteistön tai rakennuk-

sen käyttöön liittyvän hyödykkeen yhteishan-
kinnan kulujen kattamisesta yhtiövastikkeel-
la. Aiemmassa laissa ei asiasta säädetty, vaikka 
käytännössä yhtiö on huolehtinut vastikeva-
roilla huoneistojen lämmityksestä, käyttöve-
destä, jätehuollosta ja tietyistä perinteisistä tie-
toliikennepalveluista (TV- ja puhelinverkkoon 
liittyvät perusoperaattoripalvelut). Uuden lain 
säännös hyödykkeiden yhteishankinnan vasti-
kerahoituksesta koskee sellaisia kiinteistön 
tai rakennuksen käyttötarkoitukseen liittyviä 
palveluita, jotka yleensä hankitaan yhteisesti 
ja rahoitetaan yhtiövastikkeesta (esimerkiksi 
perustason laajakaistaoperaattoripalvelu). Yh-
teishankinnalla palvelu voidaan usein hankkia 
edullisemmin siten, että säästö alentaa asu-
miskustannuksia. Yksittäisten hyödykkeiden 
yhteishankintaa voidaan rajoittaa muussa lais-
sa (esimerkiksi sähkömarkkinalain säännökset 
käyttäjien oikeudesta valita sähköntoimittaja).

Yhtiökokouskäytäntöä selvennettiin
Uudessa laissa helpotetaan toisen valtuutta-
mista toimimaan osakkaan puolesta yhtiöko-
kouksessa ja selvennetään ilman kokousta teh-
tävän päätöksen edellytyksiä. Yhtiökokouskut-
sua, kutsuaikaa ja nähtävänä pidettäviä asiakir-
joja koskevat säännökset on keskitetty yhtiöko-
kousta koskevaan lukuun. Yhtiökokouskutsun 
toimittamista muutetaan siten, että kirjallinen 
kutsu on aina lähetettävä vähintään kahta viik-
koa ennen kokousta jokaiselle osakkeenomista-
jalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

toiminnantarkastus korvaa maallikkoti-
lintarkastuksen
Uuden lain mukaan asunto-osakeyhtiön pitää 
valita toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole 
tilintarkastajaa (KHT- tai HTM-tilintarkastaja 
tai kunnan omistamassa yhtiössä JHTT-tar-
kastaja) eikä yhtiöjärjestyksessä toisin määrä-
tä. Toiminnantarkastajaa koskevat säännökset 
on laadittu vastaamaan paremmin maallikko-
tilintarkastajakäytäntöä. Yhtiön ei tarvitse 
muuttaa yhtiöjärjestystä toiminnantarkasta-
jan käyttöön siirtymisen yhteydessä.

lunastuslausekekäytäntöä selvennettiin
Uudessa laissa on yksityiskohtaiset oletta-
masäännökset lunastusoikeuden sisällöstä ja 
pakottavia säännöksiä lunastusmenettelystä. 
Uudistus vähentää sellaisia tilanteita, joissa 
vanha lunastuslauseke on niin puutteellinen 
tai virheellinen, että sitä ei käytännössä voi 
lainkaan soveltaa.

Jakautuminen ja yhtiömuodon muuttami-
nen mahdolliseksi
Uuden lain mukaan myös asunto-osakeyhtiö 
voi jakautua. Jakautumispäätökseen vaadi-
taan kaikkien osakkeenomistajien suostumus, 
mikä vastaa sulautumiseen sekä kiinteistön ja 
rakennuksen luovuttamiseen sovellettavaa jo 
aikaisemmin voimassa olleessa laissa säädet-
tyä päätösvaatimusta. Muilta osin säännökset 
jakautumisesta vastaavat osakeyhtiölakia si-
ten täydennettynä, että jakautumissuunnitel-
massa pitää antaa huoneistojen hallintaoikeu-
den ja yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden 

alkamisesta vastaavat tiedot kuin sulautumi-
sen yhteydessä. Yritysmuodon muuttamisen 
verokohtelu määräytyy verolainsäädännön 
mukaan, ja verotus voi tosiasiassa rajoittaa 
yritysmuodon muutoksia.

Riittävän kattavat vahingonkorvaussään-
nökset
Oikeustilan selventämiseksi uudessa asun-
to-osakeyhtiölaissa on mahdollisimman kat-
tavat säännökset yhtiön, sen johdon ja osak-
keenomistajan vahingonkorvausvastuusta 
silloin, kun vahinko on aiheutettu asunto-osa-
keyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla.

Aiempaan lakiin verrattuna uudesta laista 
ilmenee selvemmin, että uutta lakia sovelle-
taan myös sellaisen vahingon korvaamiseen, 
jonka osakkeenomistaja on aiheuttanut rikko-
malla kunnossapitovastuuta tai muutostyötä 
koskevia säännöksiä. Vastuuta selventää myös 
se, että kunnossapitoon ja muutoksiin liittyvät 
rakennustyöt on suoritettava hyvän raken-
nustavan mukaisesti. Uusi laki selventää myös 
osakkeenomistajan, johtoon kuuluvan ja yhti-
ön vastuuta vahingon aiheuttavan urakoitsijan 
huolimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta.

Osakkeenomistajan vahingonkorvausvas-
tuun perusteita muutettiin siten, että vas-
tuu ei enää edellytä törkeää laiminlyöntiä tai 
huolimattomuutta (tuottamusta). Aiempi laki 
näytti rajoittavan osakkeenomistajan vastuuta 
silloinkin, kun vastuu on selvästi perusteltua 
(esimerkiksi väärin tehdyn märkätilaremontin 
aiheuttama kosteusvahinko). Käytännössä vas-
tuu perustui kuitenkin vahingonkorvauslakiin, 
jonka perusteella vastuu voi syntyä jo lievästä 
huolimattomuudesta. Toisaalta on edelleen sel-
vää, ettei vastuu yhtiökokouksen päätöksistä 
yleensä koske yksittäistä osakkeenomistajaa.

lain soveltamista keskinäisiin kiinteistö-
osakeyhtiöihin helpotettiin
Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjär-
jestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöön 
sovelletaan vain tiettyjä asunto-osakeyhtiö-
lain säännöksiä.

isännöitsijätodistuksen sisältöä selven-
nettiin
Uusi asunto-osakeyhtiöasetus sisältää yk-
sityiskohtaiset säännökset huoneiston pin-
ta-alan laskemismenetelmästä ja yleissään-
nökset isännöitsijätodistuksesta. Asetuksen 
mukaan isännöitsijätodistukseen on merkit-
tävä tiedot osakehuoneistosta, yhtiön kiin-
teistöistä ja rakennuksista, yhtiön talou desta 
sekä eräistä muista asetuksessa määritellyis-
tä seikoista. Vuokrausta varten voidaan antaa 
suppeampi isännöitsijätodistus.

Lähde:
Oikeusministeriö, Uusi asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 
ja sen perustelut

Omataloyhtiö.fistä löydät lain kokonai-
suudessaan. Tutustu osoitteessa www.
omataloyhtio.fi/asunto-osakeyhtiolaki

Tutustu lakiin
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Pukkilan kotimainen kevään uutuus on 
kiiltävälasitteinen Pukkila Värillinen koos-
sa 20x25 cm. Uudet 
värit Curry, Papri-
ka, Merensininen, 
Kaakao ja Grafiitin-
harmaa voi yhdistää 
hienosti Pukkila Val-
koisen kanssa ja näin 
luoda raikkaita väri-
yhdistelmiä.

Kotimainen uutuus – 
Pukkila Värillinen 20x25 cm 

Mielikuvitusta käyttämällä tilat voi ottaa 
todelliseen tehokäyttöön. Kauniit ovet 
toimivat jopa sisustuselementteinä. Täy-
tä koko huonekorkeus tehokkaasti varus-
telluilla liukuovikomeroilla ja kaapistoilla. 
Pienissä tiloissa liukuovet ovat paras rat-
kaisu toimivuuden kannalta. Tässä Festa 
valkoinen kiiltävä mdf-ovi yhdistyy säi-

Kauniit liukuovet ovat myös sisustuselementti

PAROC® Panel Design -sovelluksen avul-
la voit suunnitella rakennuksen julkisivut 
3D-mallinnustyökalulla.

PAROC® Panel Design -sovellus toimii 
ArchiCAD-mallinnusohjelmistossa. Se kä-
sittää laajan valikoiman elementtiraken-
teita. Voit valita erilaisia elementtipintoja 
ja värejä sekä määrittää vaaditut tekniset 
ominaisuudet. Lisäksi sovellus kattaa erilai-
sia listoitusvaihtoehtoja ja nurkkaratkaisu-

PAROCIN sovellukseslla 3D-mallinnus julkisivuista

lytysjärjestelmän Basic-ovimallin kanssa 
kauniisti upeaksi kokonaisuudeksi. Kysy 
meiltä ratkaisua kotisi säilytysongelmiin! 
Suunnittelupalvelumme lisäksi käytössäsi 
on täydellinen asennuspalvelu.

Katso lähin myymäläsi ja varaa aika suun-
nittelutuokioon: www.keittiomaailma.fi

Yhä useammassa 1960- tai 1970-luvulla ra-
kennetussa taloyhtiössä pohditaan, kuinka 
pian ja millä tavalla betonielementtitalon 
huonokuntoinen julkisivu kannattaisi korja-
ta. Nopea ja edullinen vaihtoehto on tuulet-
tuva tiililaattajulkisivu. Järjestelmä soveltuu 

erityisesti rakennuksiin, joissa perustusten 
leventäminen on hankalaa tai mahdotonta. 

Julkisivutiililaatta on huoltovapaa ja 
elinaarikustannuksiltaan edullinen. Jul-
kisivusta tulee täysin yhtenäinen, ehjä ko-
konaisuus. Asennus käy nopeasti säällä 
kuin säällä.

– Wienerberger etsii julkisivuremontin esi-
merkkikohdetta ensisijaisesti Satakunnan 
tai Pirkanmaan alueelta, mutta muutkin 
alueet huomioidaan. 
– Kohteeksi valittu taloyhtiö saa ammat-
tilaisten tuen ja varmat ratkaisut alennet-
tuun hintaan.
– Jos julkisivuremontti on ajankohtainen, 
jätä yhteydenottopyyntö 
www.omataloyhtio.fi/wienerberger

Julkisivuremontti suunnitteilla? Ota yhteyttä

Tehokas kahdeksan kilon 
pesutorni

- täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma
TALOPESULAT OY  Vitikka 1 C, 02630  ESPOO puh. (09) 6869 750, fax (09) 6869 7520, info@talpet.fi, www.talpet.fi
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TEKNINEN TIEDOSTO

Pesutorni 
Talpet CS 8 

Mittakuvat digiesitteessä, klikkaa tästä.

DWG-objektit, klikkaa tästä.

Kiinteistöpesulakäyttöön tarkoitettu pesutorni, 

jossa kiinteästi yhdistettynä pesukone ja poisto-

hormiin liitettävä kuivausrumpu.

 � Selkeä ja helppokäyttöinen – elektroninen      

ohjaus pesukoneelle ja kuivausrummulle          

sijoitettu pesutornin keskelle käyttöpaneliin

 � Suuri kapasiteetti

 � Korkeateholinkoava pesukone 

 � Pesukoneen sisä- ja ulkorumpu ruostumatonta 

terästä

 � Pesukone varustettu poistoventtiilillä (V) tai                                 

poistopumpulla (P)

 � Pesutornin suuret täyttöluukut helpottavat 

käyttöä

 � Kuivausrummussa helposti puhdistettava 

suodatin

 � Valmius kolikko- tai puhelinrahastimen             

liitännälle                               

 � Lisävarusteet: jalusta (TJ) ja vedenpoistoallas            

(TVPA) tai jalusta (TJ)  

* Kylmä ja lämmin 
** Pesukone saatavana myös poistopumpulla (P), ∅ 25 mm

Talpet CS 8 Pesukone Kuivausrumpu

Rummun tilavuus l 80 201

Kertatäyttö (1:13...1:9) kg 6,2-8,9 6-10

Linkousnopeus r/min 1000 –

Liitäntä-/lämmitysteho kW 5,2/4,8 5,3/4,8

Virtalaji 3N 400V 50Hz 3N 400V 50Hz

Sulakkeet A 10 10

Vesiliitäntä * ” 3/4 –

Vedenpoisto ** ∅ mm 50 –

Pesukone Kuivausrumpu

Poistoilmavirta m3/h – n. 300

Poistokanava ∅ mm – 100

Lauhdevesi ∅ mm – –

Leveys mm 683

Syvyys mm 711

Korkeus mm 1900

Paino kg 205

Pesutorni Talpet CS 8 – suuri kapasiteetti 
ja pieni tilantarve

Talpet CS 8 on aidosti kahdeksan kilon (pe-
sukoneen tilavuus 80 l) pesukoneen ja kui-
vausrumuun muodostama pesutorni. Lai-
te on  yhtenäinen yksikkö – ei  pesukone ja 
kuivausrumpu päällekkäin. Merkittävin etu 
on, että myös kuivausrummun käyttöpaneli 
on samalla tasolla kuin pesukoneenkin, jo-
ten käyttöpainikkeiden käyttö ei muodos-
tu ongelmaksi.

Talpet CS 8:n pesutorni on saatavilla 
myös kondensoivilla rumpuvaihtoehdoilla 
sekä varustettuna joko poistoventtiilillä tai 
poistopumpulla.  Myös rahastin- tai puhe-
linrahastinliitäntämahdollisuus.

lisätietoja:
Talopesulat Oy
puh. (09) 6869 750
fax (09) 6869 7520
info@talpet.fi, www.talpet.fi

ja mm. PAROC-nurkkaelementtien kanssa. 
Sovellus sisältää myös määräluettelon, joka 
ilmoittaa elementtien sekä rakenteissa käy-
tettyjen listojen määrän.

PAROC® Panel Design -sovellus toimii 
Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmissä 
ArchiCAD-versioiden 15 ja 16 kanssa. Myös 
SE-versiot ovat tuettuja.

ohjelma löytyy osoitteesta:
www.paroc.fi/Dokumentit-ja-tyokalut/
Suunnittelutyokalut
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Wienerbergerin Penter -maankatetiilet ovat puhtaita luon-
nontuotteita. Luonnon materiaalina ne sopivat harmoni-
sesti sekä urbaaniin kaupunkimaisemaan että perintei-
seen puutarhasuunnitteluun. Maankatetiilillä voit lisätä 
rakenteellista korostusta ja luoda ympäristöä elävöittävää 
tunnelmaa. Maankatetiilet valmistetaan luonnon savesta 
ja hiekasta, joilla aikaansaadaan niiden luonnollisen rus-
tiikki muotovaikutelma. Ne ovat korkealaatuisia, pitävät 
hyvin värinsä ja kestävät kolhuja. Niiden pinta on helppo 
puhdistaa ja ne kestävät vaativissakin ympäristöolosuh-
teissa vuosikymmeniä.

Penter -maankatetiilet

Käyttövesiputkiston uusiminen tulee ajan-
kohtaiseksi, kun esim. kuntoarviossa tode-
taan käyttövesiputkistossa syöpymiä tai vuo-
toja, juomavedessä makuhaittoja tai ylipää-
tänsä putkiston käyttöikä lähenee loppuaan 
(30-40 vuotta). Tällöin viemäriputkien uusi-
minen ei ole vielä välttämättä ajankohtainen.
Remontoitaessa käyttövesiputket asenne-
taan yleensä pintaan, jolloin rakenteita ei 
tarvitse rikkoa ja työ tulee sen tähden hal-
vemmaksi. Asennettaessa putket pintaan 
pesuhuoneiden vedeneristystä ei tarvitse uu-
sia.  Kun putket ovat pinnassa, mahdolliset 
vuodot tulevat heti havaituiksi. Pystylinjoissa 
on käytettävä erillisiä vuodonilmaisimia ker-
roskohtaisesti. 

Pinta-asennukset su-
juvat helposti kompo-
siittiputkilla ja puris-
tusliitoksilla. Kompo-
siittiputkessa yhdistyy 
muovin hygieenisyys ja 
kestävyys sekä metalli-
putken jäykkyys.  

Ruukki tuo markkinoille ensimmäisenä maa-
ilmassa tavalliseen omakotitaloon joustavas-
ti mitoitettavan aurinkolämpöä hyödyntä-
vän katon. Ruukki Classic Solar -lämpökatto 
tuottaa energiaa sekä käyttöveden että itse 
rakennuksen lämmitykseen. Ruukin Classic 
-katteeseen integroitu lämpökeräin mukau-
tuu täydellisesti kattomallin ulkonäköön, 
eikä erillistä katteen päälle asennettavaa 
aurinkolämpökeräintä tarvita.  Lämpökat-
tojärjestelmä soveltuu omakotitaloihin, va-
paa-ajanasuntoihin ja mataliin harjakattoi-
siin rakennuksiin.

Ruukin Classic -katteeseen integroitava 
lämpökeräin mukautuu täydellisesti katto-
mallin ulkonäköön. Lämpökatto on osa au-
rinkolämpöjärjestelmää, joka koostuu katolla 

SunSeal -auringonsuojaratkaisujen tuote-
perheen tuorein jäsen on SunSeal Lift. Uusi 
käsikäyttöinen Lift-mekanismi on moottori-
käyttöistä sisartaan edullisempi, mikä tuo te-
hokkaan auringonsuojauksen kaikkien ulot-
tuville. SunSeal Liftin saa tehdasasennettuna 
yksinoikeudella Fenestralta. 

SunSeal-kaihtimia saa nyt manuaalisella 
Lift-mekanismilla. Helppokäyttöistä SunSeal 
Lift-kaihdinta varten tarvitaan vain yksi läpi-
vienti. Lapsiturvallista kaihdinta säädetään 
ikkunan puitteessa olevasta säätönupista.  
Muiden SunSeal-tuotteiden tapaan SunSeal 
Liftin saa tehdasasennettuna ainoastaan Fe-
nestralta. 

SunSeal-kaihtimet ovat energiatehokas 
ratkaisu auringonsuojaukseen. Ne estävät 
tarvittaessa aurinkoenergian pääsyn sisäti-
loihin jopa kokonaan. Lähes huoltovapaat 
ja ulkonäöltään huomaamattoman tyylik-
käät kaihtimet asennetaan kaksipuitteisten 
MSE-ikkunoiden välitilaan. Pystysuuntaiset 
SunSeal -kaihdinkankaat eivät kerää pölyä 
ja likaa, toisin kuin esimerkiksi sälekaihti-
met. Haalistumattoman materiaalin läm-
pökestävyys on -30°–+70° C. Uusi SunSeal 
Lift -mekanismi on saatavana Screen ja Di-
mOut-kaihtimiin. 

Läpikuultava SunSeal Screen sallii aurin-
gonvalon siilautua sisätiloihin peittämättä 
kaunista maisemaa. SunSeal DimOut hä-
märtää huoneen, mutta antaa samalla 100 
% näkösuojan. Näiden lisäksi tuoteperhee-
seen kuuluu moottorikäyttöinen SunSeal 
BlackOut, joka pimentää huoneen tarvittaes-
sa kokonaan. Black Outeja suositellaan esi-
merkiksi kotiteatteriin tai makuuhuoneisiin.

SunSeal Lift-kaihtimiin ja muihin Sun-
Seal-tuotteisiin voi tutustua Gardinin ja Fe-
nestran yhteisessä myyntinäyttelyssä Gar-
din Showroomissa, lisätietoja www.gardin.fi 

lisätietoja: 
Tuotekehitysinsinööri Petri Hyytiäinen
petri.hyytiainen@fenestra.fi
puh. 050 344 3852

Uponor-komposiittiputkien edut:
•	Kestävä:	 putken	 sisäpinta	 ei	 altistu	kor-
roosiolle.
•	Hygieeninen:	juomaveteen	ei	liukene	epä-
puhtauksia.
•	Äänetön:	äänet	eivät	siirry	putkistoa	pitkin.
•	Nopea	asentaa:	valmis	pintakäsittely,	mo-
dernit puristusliitokset, ei tulitöitä.
•	Turvallinen:	asentamisessa	ei	tarvita	tuli-
töitä, ei tulipalon vaaraa.
•	Viimeistelty:	putkessa	on	valmiina	valkoi-
nen pinta, siisti lopputulos.
•	Täydellinen:	järjestelmä,	jonka	putki	ja	liit-
timet muodostavat tiiviin, testatun ja laaduk-
kaan kokonaisuuden.

Käyttövesiremontti pinta-asennuksena

olevista aurinkolämpökeräimistä, teknisessä 
tilassa sijaitsevista laitteista ja näiden välisis-
tä lämmönsiirtoputkista. Lämmönkeräysyk-
sikölle myönnetään 10 vuoden takuu.
Lämpökatto tuo säästöjä energiakuluissa: 
– lähes puolen vuoden ajan käyttövesi läm-
piää aurinkoenergialla.
– kevät- ja syyskausina huoneet lämpiävät 
aurinkoenergialla 
– kesäaikana järjestelmä tehostaa merkittä-
västi lämpöpumpun toimintaa.

Classic solar -lämpökatto on esillä Hyvin-
kään asuntomessuilla kesällä 2013 Pohjolan 
Design-Talon kohteessa.

Kotimainen Ruukki Classic Solar  valmiste-
taan Savosolarin tehtaalla Mikkelissä.

SunSeal Lift tuo tehokkaan 
auringonsuojauksen joka 
kotiin 

Kotimainen Ruukki Classic Solar kohentaa rakennuksen 
energiatehokkuutta

lisätietoja:
Uponor Suomi Oy
puh. 020 129 211
infofi@uponor.com, 
www.uponor.fi
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Asbestia rakenteissa
K: Asunnossani on suoritettu muutostöitä, joi-
den yhteydessä paljastui että rakenteissa oli 
asbestipitoista laastia. Taloyhtiö suostui mak-
samaan asbestiselvityksen, mutta poistotyö jäi 
osakkaan eli minun itse maksettavaksi. Onko 
tässä menetelty oikein vai olisiko taloyhtiöllä 
ollut vastuu poistaa vaarallinen materiaali ta-
loyhtiön toimesta?
V: Olet omaehtoisesti aloittanut korjaus-
työn ja korjaus on ilmeisesti ulottunut vain 
pintoihin. Normaali vastuujaon perusteella 
osakkeenomistaja vastaa pintarakenteiden 
uusimisesta kiinnitysaineineen. Ilmeisesti 
taloyhtiö on ottanut kantansa tällä perus-
teella. Maksamalla asbestitutkimuksen talo-
yhtiö on saanut varmuuden laastin asbesti-
pitoisuudesta, jota esiintyy todennäköisesti 
muissakin osakkeissa.

Mikä lämmitysjärjestelmä rivitaloon
K: Nykyinen puurakenteinen, 1-tasoinen, 9 
huoneiston rivitalomme on rakennettu v. 2008. 
Lämmitysjärjestelmänä on kaikissa huoneis-
toissa sähkölämmitys, joko lattia- tai patteri-
lämmitys. Mitkä ovat mahdollisuudet siirtyä 
maalämpöpumpulla tuotettuun lämmitykseen, 
joko huoneistokohtaisesti tai koko yhtiö kerralla. 
Miten järkevältä tällainen muutos taloudellises-
ti vaikuttaa, ts. mikä on tällaisen investoinnin 
arvioitu takaisinmaksuaika? Mitkä ovat maa-
lämpölaitteiston vaatimat tilat, sekä sisällä 
että ulkona?
V: Yhteen asuntoon maalämpöä ei kanna-
ta asentaa. Koko yhtiön lämmitysjärjestel-
mä kannattaa käydä läpi LVI-suunnittelijan 
kanssa. Ongelman tuottaa se, että asuntojen 
lämmitysjärjestelmä pitää uusia, kun käy-
tetään vesikiertoista lämmitystä. Se nostaa 
toteutuskustannuksia ja takaisinmaksuaika 
on yli 10 vuotta. Maalämmitys vaatii raken-
nuksen ulkopuolelta kaksi tai kolme kaivon 
porausta, jotka on tehtävä vähintään neljän 
metrin etäisyyteen naapurirajasta. Sisätilan 

Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta

tarve maalämmityksessä on yhdestä kahteen 
neliömetriin, mutta lisäksi tarvitaan mm. va-
raajat käyttö- ja kiertovedelle.

Takan muuraus asunto-osakeyhtiössä
K: Kyseessä on rivitalo asunto-osakeyhtiö. 
Asuntoihin on mahdollista laittaa takka. Olen 
rakennusmies ammatiltani ja muuraustakin 
olen yhden piipun verran tehnyt. Olen lukenut 
muurauskirjallisuutta sekä jutellut tutun muu-
rarin asiasta, joten ajattelin muurata takan itse.
Yhtiöstä lupaa takkaan kysellessäni, lähettivät 
minulle vastuu vapautus lomakkeen allekirjoi-
tettavaksi. Eli mikäli esim. katto vuotaa piipun 
välittömästä läheisyydestä, se on minun vastuul-
la, eikä yhtiön. Tämä on täysin ymmärrettävää. 
Mutta, samassa lomakkeessa oli seuraava kohta: 
”Osakas asennuttaa takan omalla kustannuksel-
laan ja käyttää alan asiantuntijayritystä, jolla 
on vastaava työnjohtaja, asentajana.”
Voiko asuntoyhtiö pakottaa käyttämään jotain 
firmaa? Kyseessä on tiilistä tehty takka, joka on 
muodoltaan sellainen, ettei kenelläkään valmis-
tajalla ole sellaista myynnissä. Joten laskin, että 
ainoa rahallisesti järkevä vaihtoehto on muura-
ta itse. Paloviranomaiset käyvät käsittääkseni 
katselmoimassa takan sekä hyväksymässä sen 
ennen käyttöön ottoa. Jos hommaan sen vastaa-
van työnjohtajan, niin eikö yhden takan muuraa-
minen pitäisi olla mahdollista näin?
Jos ei ole mahdollista itse tehdä (kun ei niitä 
virallisia muurarin papereita ole), niin jos otan 
tutun ammattimuurarin kaveriksi, onnistuuko 
sitten ilman asiantuntija liikettä? Eli mihin yh-
tiö voi pakottaa minut?
V: Takan ja piipun rakentaminen edellyttää 
toimenpideluvan hakemisen. Hankkeessa 
pitää olla pääsuunnittelija ja vastaava työn-
johtaja. vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että 
toteutus tehdään kaikkien sääntöjen mukai-
sesti. Mielestäni varsinaisen muuraustyön 
voi tehdä kuka tahansa, kunhan vastaava 
työnjohtaja hyväksyy työn. Tarvittaessa talo-
yhtiö voi määrätä hankkeelle valvojan, jonka 

palkan maksat. Jos muuraustyötä ei suorita 
alan liike, olet itse vastuussa tuntityönteki-
jän työstä.

Vesipostin liitäntä
K: Yhtiössämme on paritalot ja erillistalo. Pari-
taloissa vesipostit on kytketty lämpimän varas-
ton taakse. Erillistalossakin vesiposti on liitetty 
samoin varaston taakse, mutta se kuuluu jo toi-
sen paritalon pihaan. Kasteluveden saamiseksi 
erillistalon asukas joutuu käymään naapurinsa 
pihassa. Vesiletkulla vesi voidaan tuottaa eril-
listalon pihaan, mutta hanan avaaminen ja sul-
keminen tapahtuu toisen talon pihan kautta. 
Onko taloyhtiö velvollinen jatkamaan ulko-
kautta vesiputkea erillistaloon, jotta tahaton-
ta häiriötä ei tapahtuisi vesipostin avaamisen 
ja sulkemisen takia? Muut osakkaat ovat sitä 
mieltä, että erillistalon tulisi hoitaa asia omal-
la kustannuksellaan.
V: Vesiposti on rakennettu aikanaan koko 
yhtiön käyttöön. Taloyhtiöllä ei mielestäni 
ole velvollisuutta rakentaa toista kasteluve-
sipostia. Pihan yli voi vapaasti kävellä, kun-
han ei tallaa istutuksia. Jos erillistalo haluaa 
vesipostin liitettynä taloyhtiön veteen, on se 
rakennettava itse.

Hyvä lukija!
Olemme saaneet arvokasta palautetta jo aiemmistakin lehdistä, mut-
ta haluamme kehittää lehteä vastaamaan yhä paremmin sen tärkeintä 
tehtävää: olla lukijoidensa lehti. Niinpä pyydämmekin, että osallis-
tuisit vain pari minuuttia kestävään lukijatutkimukseen. Tutkimus 
löytyy linkistä: www.omataloyhtio.fi/lukijatutkimus
1. lehden kansi asteikolla 10-4
2. lehden taitto asteikolla 10-4

3. lehden yleinen kiinnostavuus ja taso verrattuna alan mui-
hin lehtiin
4. Valitse 3-5 mielenkiintoisinta juttua. Järjestyksellä ei ole väliä.
5. näkökulmasi
6. mitä asioita seuraavaan lehteen?

Kaikkien vastanneiden kesken arvomme kaksi Tuta GSM-pis-
torasiaa.

Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus

Lehtemme lukijat voivat lähettää Omataloyhtiö.fin lukijapalstalle  niin kommentteja kuin kysymyk-
siä taloyhtiötä käsittelevän juridiikan ulkopuolelta. Lähetettyihin kysymyksiin vastaavat alan kokeneet 
ammattilaiset. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi. Käsittelem-
me näitä kysymyksiä taas seuraavassa marraskuussa ilmestyvässä lehdessämme.
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Hyvällä suunnittelulla hyvä lopputulos
Rakennuksen suunnitellun käyttöiän toteutuminen vaatii aina sään-
nöllisiä huoltotoimenpiteitä. Ajan mittaan näiden huoltojen lisäksi 
tulee myös laajempien kokonaisuuksien korjaustarpeita vastaan. 
Korjaushankkeiden ennakointi kuuluu kiinteistön PTS-suunnitel-
maan, jossa arvioidaan tulevien hankkeiden ajankohdat ja budjetoin-
ti. Ennakointi mahdollistaa myös korjaushankkeen toteutustapoihin 
ja vaihtoehtoihin perehtymisen. Kun tiedetään tarkasti mitä ollaan 
korjaamassa ja vielä miten, on urakan toteutuksen laatu, kustannuk-
set ja aikataulu luotettavasti määritettävissä.

Suunnittelun tulee huomioida kaikki osatekijät
Korjaushankkeen läpivienti on oma projektinsa. Kaikki lähtee kuiten-
kin suunnittelusta, jolla on oleellinen merkitys saavutettavan työn 
lopputulokseen. Lähtökohtana hyvälle suunnittelulle voidaan pitää 
korjattavan kohteen uusimista laadultaan nykypäivän vaatimusta-
soa vastaavaksi kokonaiskustannukset huomioiden. Suunnittelun 
tulee lisäksi ottaa huomioon mahdolliset käyttömuutostarpeet kor-
jattavassa kohteessa, jotta saavutettaisiin aiempaa parempi ja toi-
mivampi lopputulos. 

Suunnittelupankista löydät ratkaisut korjaushankkeeseen
Suunnittelupankki sisältää rakennusosien ja tuotteiden teknistä tie-
toa. Sen tarkoituksena on helpottaa korjaushankkeiden suunnittelua 
tarjoamalla eri toteutusvaihtoehtoja ja ratkaisuja. Detaljitason tie-
dot auttavat niin tilaajaa kuin suunnittelijaa korjattavan rakenteen, 
rakennusosan tai taloteknisen järjestelmän valinnassa.

Julkisivuremontti, putkiremontti ja vesikattoremontti ovat tyypillisiä taloyhtiön korjaushankkeita. Näi-
den hankkeiden järkevä ja kustannustehokas toteuttaminen, siten että saavutetaan laadukas ja pitkä-
ikäinen lopputulos, vaati aina hyvää suunnittelua. Omataloyhtiö.fi:n Suunnittelupankki tarjoaakin kor-
jaushankkeen osapuolille teknistä tietoa toteutusratkaisuista ja niiden mahdollisuuksista.

Suunnittelupankista 
apua korjaushankkeiden suunnitteluun

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Taloyhtiöiden korjausrakentamiseen tarkoitetun Suunnittelupan-
kin löydät osoitteesta www.omataloyhtio.fi/suunnittelupankki

Suunnittelupankki verkossa
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