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Taloyhtiössä nyt
Omataloyhtiö-lehti ja -konsepti vahvassa myötätuulessa

Ennakoimme aikanaan aivan oikein: taloyhtiö-yhteisössä on tilaa vielä yhdelle vah-
valle toimijalle. Tämän toimijan vahvuutta on lehden toimituskunnan laaja-alainen 
osaaminen, Rakentaja.fi -konseptin tuoma nettiosaaminen ja konseptin päävastuul-
lisen organisaattorin, Suorakanava Oy:n kuuluminen Sanoma-konserniin. Tämä 
lehti on ottanut paikkansa alan julkaisujen joukossa, mitä kuvaa huikeasti kasvanut 
tilausmäärä ja yhä uusien taloyhtiöiden liittyminen konseptiin. Saamme runsaasti 
palautetta ja sitä haluammekin. Tässäkin lehdessä on jälleen lukijoille tarkoitettu 
tutkimus. Ota kantaa, kerro mielipiteesi! Meitä on kannustettu saadussa palaut-
teessa ottamaan yhä isompaa roolia. Miltäpä tuntuisi aivan uudelta pohjalta toimiva, 
jäsenilleen täysin veloitukseton isännöinnin kattojärjestö? Palaamme aiheeseen 
kenties jo seuraavassa numerossa. Toivottavasti tämä lehti antaa kuitenkin halu-
amiasi vinkkejä oikeansuuntaisiin ja nyt ajankohtaisiin korjausratkaisuihin.
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Ei alan seminaaria, ei julkaisua eikä puhet-
ta, jossa ei käsiteltäisi heinäkuun alussa voi-
maan astuvaa uutta asunto-osakeyhtiölakia. 
Ja vaikka tässä kirjoituksessa ollaan vasta 
alussa, on ei-sana esiintynyt jo neljä kertaa. 
Se ei kuitenkaan tarkoita kiinteistöjen hal-
linnoinnin – puhumattakaan asumisesta ja 
omistamisesta – kääntymistä negatiivisem-
maksi. Laissa on paljon hyvää, ja sillä pyritään 
turvaamaan asukkaan ja omistajan edut. Etui-
hin sisältyvät myös asunnon myyntitilanteen 
avoimuus ja siten luotettavuus, mikä saattaa 
johtaa jopa asuntojen hintojen lievään arvon-
nousuun.

Tietyt kustannusten jakoperusteet esimer-
kiksi hissiremonteissa saattavat aiheuttaa 
aluksi hämmennystä ja eripuraakin, mutta 

kun asuntojen arvonmuutokset vakiintuvat, myös pöly laskeutunee. Se, että asunto-osa-
keyhtiöt lainmuutoksen myötä velvoitetaan käsittelemään vuosittain yhtiökokouksessaan 
taloyhtiön seuraavien viiden vuoden korjaustarpeet, on hyvä ratkaisu. Tämä tuo paitsi avoi-
muutta, myös pitkäjänteisyyttä hallintoon ja suunnitteluun. Tehdyt tarkastukset ja kunto-
arviot antavat pohjaa korjaustoimenpiteiden toteutukseen, kenties jaksotukseen ja myös 
kustannusten ennakointiin erilaisten korjausrahastojen myötä.

Asukkaan vastuu asumisesta, kulutuksesta, remonteista ja myös vahingoista kiristyy. 
Hyvä sekin. Laki muuttaa hieman myös kokouskäytäntöjä, mutta muutos on sekin sel-
keyttävä. Tiettyjen dokumenttien avaaminen asukkaille lisää mm. erilaisten nettipohjaisten 
”työkalujen” merkitystä. Tätä Omataloyhtiö on projektina jo ennakoinutkin.

Uusi laki tuottaa suoraan ja epäsuorasti uusia kustannuseriä, jotka lankeavat tietysti 
asukkaiden maksettavaksi. Jos on ollut aiemminkin vaikea ”miehittää” hallitus, niin uusi 
laki saattaa tehdä työn vielä vaikeammaksi. Tällöin taloyhtiöillä on ehkä vain kaksi vaihto-
ehtoa: korottaa tuntuvasti hallituksen jäsenien palkkioita tai mikä vieläkin kalliimpaa, ostaa 
hallituspalvelut alan ammattilaisilta. Näin saattaa syntyä aivan kokonaan uusi ammattikun-
ta, jolla voi olla merkittävät työllisyysodotukset edessä.

Taloyhtiörintamalla on tapahtunut kolmessa vuodessa enemmän kuin aiemmassa kol-
messakymmenessä. ”Elämme muutoksen aikaa” on melko loppuun kulunut, mutta niin 
tosi toteamus. Ehkäpä aika on nyt vain otollinen muutossukupolven, uusien toimintatapo-
jen, uusien viestintävälineiden ja uusien toimijoiden esiinmarssille.

Raimo Holopainen
Päätoimittaja

PS. Kuten jo kannesta huomasit ja mihin myös lehden jutuissa viitataan, on lehden ja koko 
taloyhtiö-konseptin uusi nimi Omataloyhtiö. Tämä siksi, että nyt nimi kuvaa paremmin ta-
voitteitamme ja toimintaamme. Jokainen taloyhtiö on oma yhtiönsä ja oma juttunsa. Kaikki 
oma on ja pitää olla tärkeää, omasta pitää huolehtia.

Siis: www.omataloyhtio.fi  tai www.omataloyhtiö.fi . Kumpikin toimii.
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Kuntoarvioita 

taloyhtiöille

Omataloyhtiö.fi 

Korjaustarpeen määrittelemiseksi tarjoavat 
monet alueelliset ammattilaiset erilaisia ja 
eri tasoisia kuntoarvioita. Korjaushankkeet 
on syytä omaksua osaksi kiinteistönhallin-
nan strategiaa, koska niiden vaikutus yhtiön 
talouteen on merkittävä. Mitä nämä arviot 
oikeasti sisältävät ja mitä hyötyä niistä on 
taloyhtiön osakkaille?

Kuntoarvio

Kuntoarvio perustuu ohjeiden mukaiseen ra-
kenteiden tarkasteluun, materiaaleja rikko-
matta. Kuntoarvion tarkoituksena on antaa 
taloyhtiön päättäjille kattava kokonaiskuva 
kiinteistön kunnosta. Yleensä kuntoarvio to-
teutetaan kolmen asiantuntijan yhteistyönä. 
Rakennus-, LVI- sekä sähköalaan erikoistu-

neet asiantuntijat käyvät kohteen läpi ohjei-
den mukaisesti.

PTS-suunnitelma

Huolella laaditun kuntoarvion pohjalta voi-
daan laatia ns. PTS-suunnitelma. Tämä pit-
kän aikavälin suunnitelma sisältää kuntoar-
vion lisäksi myös arvion korjaustoimenpi-
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teiden kustannuksista ja kiireellisyydestä. 
Ammattilaisella teetetty PTS-suunnitelma 
on yleisesti laadittu 5-10 vuodelle. 

10 vuoden suunnitelmassa eri rakenneo-
sien kunto luokitellaan asteikolla 1-4 seu-
raavalla tavalla:
– Ei korjaustarvetta seuraavan 10 vuoden 
sisällä 
– Korjaustarve 4…10 vuoden sisällä 
– Korjaustarve 1…4 vuoden sisällä 
– Korjaustarve 0…1 vuoden sisällä

Suunnitelma palvelee taloyhtiöitä kerto-
malla vuosittaiset korjaustarpeet ja niistä 
aiheutuvat kustannukset. Kustannuksien 
osalta on syytä huomioida, että ne perus-
tuvat arvioon ja, että arvioon sisältyy aina 
epävarmuus. Tämä tarkoittaa sitä, että bud-
jetissa on varauduttava myös kustannusten 
poikkeamiin. PTS-suunnitelmaan on hyvä 
sisällyttää myös arviot siitä, kuinka suurina 
investoinneista aiheutuvat kustannukset 
kohdistuvat asukkaille esim. yksikössä eu-
roa/osake/kk.

Suunnitelmallisen ylläpidon merkitys

Suunnitelmallisen ylläpidon ja näin ollen 
myös kuntoarvioiden merkitys korostuu 
korjaustoimenpiteiden valmistelussa. PTS-
suunnitelman pohjalta on yhtiöllä mahdolli-
suus varautua tuleviin kustannuseriin ja in-
vestointeihin. Mahdollisuus erilaisten kor-
jausrahastojen perustamiseen on helposti 
perusteltavissa ja päätösprosessin läpivien-
ti helpottuu. Yllätyksiin on toki taloyhtiöis-
sä varauduttava, mutta todennäköisyyttä 
niiden ilmaantumiseen voidaan pienentää 
perusteellisella kartoituksella.

Omataloyhtiö.fi :n tarjoama ilmainen kartoitus

Omataloyhtiö.fi  on tarjonnut käyttäjilleen 
mahdollisuuden eri rakenneosien korjaus-
tarpeen laskennalliseen selvitykseen al-
kukeväästä lähtien. Kartoitus on kulkenut 

Osoitteessa Omataloyhtiö.fi  on nyt saavilla laskennallinen kuntoarvio 
taloyhtiölle. Syötettyäsi taloyhtiön rakennetiedot, saat oletettuihin 
käyttöikiin perustuvan arvion yhtiön korjaustarpeista. Heinäkuun alus-
sa voimaan tuleva uusi asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiöiden 
hallituksia esittämään yhtiökokoukselle taloyhtiön tulevan korjaustar-
peen. Omataloyhtiö.fi :n tarjoama kartoitus on erinomainen tapa aloit-
taa kuntokartoitusprosessi taloyhtiössä.

nimellä ”Taloyhtiöiden rakennetutkimus”. 
Tutkimuksen jaoimme neljään osaan eri 
kokonaisuuksien perusteella, mutta nyt 
kartoitus on laadittavissa yhtenä kokonai-
suutena. Mikäli et ole vielä tehnyt yhtiöllesi 
korjaustarvekartoitusta, nyt se kannattaa. 
Kartoitus on tehtävissä osoitteessa Oma-
taloyhtiö.fi .

Julkisivut ja katteet

Tutkimuksemme ensimmäinen osio käsit-
teli rakennuksen suuria pintoja. Julkisivu ja 
katto ovat eräitä taloyhtiön näkyvistä ele-
menteistä. Saneeraustarve näiden osalta 
on hyvin yksilöllinen, mutta materiaaleille 
voidaan kuitenkin antaa osaltaan keskimää-
räisiä käyttöikiä. Tavoitteellista käyttöikää 
suuremman merkityksen kuitenkin antaa 
kunnossapidon ja rakennusvaiheessa teh-
tyjen valintojen oikeellisuus. Kattoremont-
tien takaa saattaa löytyä esimerkiksi jokin 
virhe, joka aiheuttaa remontin ennenaikai-
sen tarpeen. Tavoitteellisten käyttöikien ja 
kunnossapitojaksojen tunteminen on kui-
tenkin julkisivujen ja katemateriaalien osal-
ta tarpeen, jotta ikäviltä yllätyksiltä yhtiös-
sä vältytään.

Ikkunat, ovet ja räystäskourut

Tutkimuksemme toinen osio käsitteli niin 
ikkunoita, ovia kuin räystäskourujakin. On 
huomioitava, että esimerkiksi ikkunoita ja 
ovia uusittaessa vaikutetaan paitsi kiinteis-
tön ulkonäköön myös pitkälti kiinteistön 
lämpöhäviöihin ja näin ollen asumismuka-
vuuteen. Kunnossapidon merkitys lienee 
kuluneen talven jäljiltä monessa taloyhtiös-
sä tapetilla. Kattoturvalaitteiden puutteelli-
suus tai huono kunto aiheuttavat tarpeetto-
mia vaaratilanteita lumikuormien muodostu-
essa. Kausittain tehtävien tarkastuskierros-
ten yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota 
myös edellä mainittuihin rakenneosiin.

Omataloyhtiö.fi 

Lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmät olivat tutkimuk-
semme kolmas osio. Lämmityksen osalta 
kunnossapidon ja järjestelmän toiminnan 
seuraaminen korostuu. Lämmityskauden 
alussa ja lopussa tulee tehdä tarkastus toi-
mintaan. Järjestelmäkohtaisten käyttöikien 
määrittäminen on hankalaa, osaltaan siksi 
että kokonaisuus koostuu monesta pienes-
tä tekijästä. Käyttöiät siis vaihtelevat venttii-
lien noin viidestä vuodesta lämmönvaihtimi-
en 25 vuoteen. Tärkeää lämmitysjärjestel-
mien osalta on seurata mahdollisia vuotoja 
sekä tarkastaa asetusarvojen oikeellisuus 
määräajoin. 

Vesi-, ilmastointi-, ja sähköjärjestelmät

Tutkimuksen viimeinen osio käsitteli mm. 
taloyhtiöiden punaista vaatetta, eli putkire-
montteja. Putkistojen osalta voidaan tode-
ta, että käyttöikä liikkuu noin 40 vuodessa, 
jonka jälkeen tulee tilannetta tarkastella ta-
pauskohtaisesti. Ilmastointi- ja sähköjärjes-
telmien uusimista tukee osaltaan tekniikan 
kehittyminen. On selvää, että uusien ilmas-
tointilaitteiden energiankulutus ja meluhai-
tat ovat toista luokkaa kuin vanhojen. Tämän 
osa-alueen korjaustarpeen määrittelee pait-
si käyttöiän umpeutuminen, myös ympäris-
tön asettamat vaatimukset.

Kuntoarvion teettäminen siis helpottaa 
ymmärtämään kiinteistön nykytilanteen. 
Tarjoamamme ilmaisen kuntoarvion avulla 
voit selvittää mikä todennäköisesti on yh-
tiösi seuraava saneerauskohde. Vastauk-
semme perustuvat oletettuihin käyttöikiin, 
joiden umpeutuessa on perusteltua tutkia 
rakenneosien kuntoa perusteellisemmin. 
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K: Linjasaneeraushankkeen myöhästy-
minen
Mikä on pääurakoitsijan velvollisuus kor-
vausvaateisiin urakan myöhästyessä ja 
johtaessa as.oy:n osakkaiden tilapäisen 
asumisen järjestelykuluihin myöhästymis-
ajan osalta?
V: Kysymyksen perusteella oletan, että ky-
syjän taloyhtiössä on toteutettu saneeraus-
työ. Siinä ovat osapuolina taloyhtiö ja ulko-
puolinen urakoitsija. Kyse näyttää olevan 
siitä, urakoitsijan viivästys aiheuttaa asuk-
kaille lisäkustannuksia heidän joutuessaan 
asumaan muualla.

Taloyhtiön ja urakoitsijan sopimussuh-
teessa määräytyvät viivästyksen seuraa-
mukset urakkasopimuksen ehtojen mu-
kaan. Yleisesti käytössä olevissa vakioso-
pimusehdoissa (esim. YSE) on määräyk-
set viivästyskorvauksista, jotka yleensä on 
määritelty tietyn %-luvun suuruisena urak-
kasummasta alkavalta viikolta.

Asukkaan oikeus saada korvausta viiväs-
tyksen aiheuttamasta asumiskustannuk-
sesta ei perustu asukkaan ja urakoitsijan 
väliseen sopimukseen. Asia ratkaistaan va-
hingonkorvauslain säännösten mukaisesti, 
ellei urakoitsijan ja taloyhtiön välisestä so-
pimuksesta muuta johdu.

Vahingonkorvauslain mukaan korvaus-
vastuun edellytyksenä on tuottamus, joka 
tässä tapauksessa olisi huolimattomuus 
sopimuksen mukaisen urakkasuorituksen 
tekemisessä. Taloudellisen vahingon kor-
vaamista on rajoitettu vahingonkorvauslain 
5 luvun 1 §:n mukaan. Kysyjän tapaukses-
sa on mahdollisuus korvauksen saamiseen 
urakoitsijalta viivästyksen perusteella epä-
todennäköistä.

Taloyhtiöllä on todennäköisesti oikeus 
urakkasopimuksen ehtojen mukaiseen vii-
västyskorvaukseen.
Vastaaja: Nordius/Markku Asmala

K: Ammeen vaihto
Kyseessä on vanha kerrostalohuoneisto, 
jossa vesieristämätön kph + valurauta-
amme. Amme oli irrallaan jalkojensa va-
rassa, ja siitä kulkee poistoputki kaivoon. 
Huoneiston omistaja halusi huoneiston 

maalausremontin yhteydessä asennettavan 
suihkuallaskaapin ammeen tilalle, johon fi r-
mamme suostui. Nyt vanhan ammeen pois-
viennin jälkeen osakas vaatii tehtäväksi sa-
maan hintaan vedeneristykset, laatoitukset 
ja suihkuallaskaapin asennuksen, vedoten 
siihen, että meidän olisi ammattilaisena pi-
tänyt tietää, kuinka laillinen muutostyö teh-
dään. Emme suostuneet, vaan ehdotimme, 
että asennamme uuden ammeen vanhan ti-
lalle, mutta se ei kuulemma tule kysymyk-
seen, sillä muutostyö vaatii vedeneristyk-
sen. Miten tulisi menetellä?
V: Ilmeisesti sopimus on alun perin kattanut 
huoneiston maalausremontin. Sopimuksen 
sisältö määrittelee sen, mitä työsuorituksia 
siihen kuuluu ja mitä ei. Kun tilaaja on teh-
nyt ”lisätilauksen” suihkuallaskaapin asen-
tamisesta, on ilmeisesti sovittu jostain li-
sähinnasta. Käytettävissä olevilla tiedoilla 
arvioisin, että laatoitus ym eivät missään 
tapauksessa voi kuulua sopimushintaan, 
koska lisätilaus on koskenut vain suihkual-
laskaapin asentamista. Ilmeisesti omista-
jan vaatimus perustuu siihen, että taloyhtiö 
edellyttää ko. muutoksia, jotta suihkukaappi 
voidaan asentaa.

Tämä on osakkaan ja taloyhtiön välinen 
asia, eikä urakoitsija voi joutua näitä kus-
tannuksia kattamaan, jos ja kun asiasta ei 
ole sen ja tilaajan välillä sovittu. Selvittäisin 
vielä sitä, mihin ko. muutostyövaatimus 
perustuu, koska tilanne ei taloyhtiön kan-
nalta muutu ainakaan huonompaan suun-
taan kosteudenhallinnan suhteen. Tietysti 
jos ammeen mukana irtoaa laattoja, lattiaa 
on mahdoton saada tiiviiksi ilman vedene-
ristystä. Ja jos uusi laatoitus asennetaan, 
vedeneristys on pakollinen.
Vastaaja: Nordius/Eero Hyytinen

K: Myynti/takuukorjauksista kertominen
Tilanne jossa uuteen rivitaloon muuttaneet 
asukkaat myyvät asuntoa yksityisesti muu-
taman vuoden asumisen jälkeen: Jos asun-
to-osakkeen ostajaehdokas kysyy uudeh-
kosta asunnosta, millaisia vuosikorjauksia 
on tehty ja millaisia ongelmia on ollut, mitä 
pitää kertoa ja mitä ei tarvitse? Vuosikorja-
uksissa korjattiin esim. muutamia lämpö-

vuotoja ja hyvin pieni kattovuoto. Joitakin 
korjauksia uusitaan nyt joten niistä pitää 
varmasti kertoa ennen kaupantekoa. Toi-
vomme vastausta kysymykseen, pitääkö 
ostajaehdokkaalle kertoa ne viat, mitkä ra-
kennuttaja on korjannut uutta vastaavaksi ja 
ongelma poistunut? Entä pitääkö kertoa sel-
laisia tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet jo 
rakennusaikana, ennen ensimmäistä omis-
tajaa, jos nekin on asianmukaisesti korjat-
tu? Ostajaehdokkaalle tällaisten vanhojen 
korjausten turhaan kertominen vaikuttaa 
varmasti asunnon hintaan, vaikka syy onkin 
alunperin rakennuttajan virheissä. Tuntuu 
kohtuuttomalta menettää rahaa sen takia, 
että taloyhtiö on hutiloiden tehty ja itse on 
maksanut täyden kauppahinnan.
V: Peruslähtökohta on se, että isännöitsi-
jäntodistuksessa pitää näkyä kaikki raken-
nusta koskevat olennaiset tiedot. Vuosi-
korjauksia siinä ei kerrota. Jos havaittuja 
virheitä on korjaamatta, niistä tietoisen ei 
kannata vaieta vaan kertoa ne ostajalle ai-
nakin jos korjauksista on odotettavissa lisä-
kustannnuksia.

Sen sijaan asioista, jotka on korjattu ja 
joissa ei ole ongelmia, ei välttämättä tarvit-
se kertoa, eikä yksittäinen osakas ole vel-
vollinen niistä tietämään ja kertomaan yli 
sen, mikä on yhtiön informointivelvollisuus. 
Kertomatta jättämisellä on merkitystä vasta 
siinä tilanteessa, jos vanhat virheet aiheut-
tavat jotain ongelmia huonon korjaustavan 
tms. vuoksi. Hinnanalennus voisi tulla ky-
seeseen vain, jos tiedoilla olisi ollut merki-
tystä ostajan ostopäätökseen.
Vastaaja: Nordius/Eero Hyytinen

K: Ikkunan ja parvekkeen rakentaminen 
rivitalon päätyyn
Asumme rivitalon päätyhuoneistossa ja 
olemme suunnitelleet puhkaisevamme pää-
tyseinän ja rakentavamme siihen ikkunan ja 
mahdollisesti myös parvekkeen. Mitä lupia 
tarvitsemme ja miten ne saamme? Olem-
me tiedustelleet asiaa kaupungin rakennus-
virastolta ja kaava ilmeisesti sallisi tällaisen, 
koska meidän päätymme ei näy esim. tielle. 
He luonnollisesti kuitenkin tarvitsisivat en-
sin piirustukset. Taloyhtiön kanta on myös, 

Omataloyhtiö.fi  -palvelussa 

vastataan lakikysymyksiin
Internetissä toimivan ja taloyhtiön eri osapuolia palvelevan portaalin Kysy, vastaamme -palstalle voivat jäsenet 
esittää lakiaiheisia kysymyksiä aina torstaisin. Kysymysten vastauksista huolehtii Nordius-asianajotoimistot, joka 
on valtakunnallinen, 13 paikkakunnalla toimiva 12 itsenäisen asianajotoimiston muodostama ketju.
Kaikki kysymykset vastauksineen löytyvät osoitteesta www.omataloyhtio.fi  ja sieltä etusivun ylimmästä vaakapal-
kista kohdasta Kysy, vastaamme. Alla palstalle esitettyjen kysymysten ja vastausten satoa.
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että muutostyö mahdollisesti onnistuu, 
mutta tarvitaan piirustukset. Emme nyt oi-
kein tiedä, miten edetä. Mistä löydämme 
fi rman, joka tekisi piirustukset, jotta tietäi-
simme saisimmeko luvan ylipäänsä ja sai-
simme ehkä myös itsellemme hinta-arviota 
ikkunan (ja parvekkeen) hinnasta?
V: Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneis-
toon suunnitteilla olevaan muutostyöhön on 
saatava taloyhtiön hallituksen suostumus 
sekä ilmoitettava siitä myös isännöitsijälle. 
Mikäli muutostyöhän tarvitaan viranomai-
sen lupa, on hallituksen osakkeenomistajan 
kustannuksella haettava lupa tai valtuuttaa 
osakkeenomistaja se hakemaan.

Asiassa kannattaa ottaa ensin yhteyttä 
alueellanne olevaan rakennusinsinööriin tai 
vastaavaan, joka laatisi teille piirustukset laa-
jennustyötä varten.
Vastaaja: Nordius/Jarmo Juntura

K: Hallituksen vastuusta
Kyseessä on märkätilojen rakennusvirhe, 
joka on tullut esille 10 vuoden kuluessa 
rivitaloyhtiön valmistumisesta. Taloyhtiön 
hallitus on mennyt tekemään sopimuksen 
rakentajan kanssa virheen korjaamisesta. 
Korjausmenetelmä on määräysten ja hy-
vän rakennustavan vastainen sekä aiheut-
taa osakkaalle asunnon arvon alentumisen 
lisäksi mahdollisia ylimääräisiä kustannuk-
sia mm. kohonneena sähkönkulutuksena 
sekä vaikeuttamalla tulevien remonttien te-
kemistä. Todennäköisesti myös taloyhtiölle 
koituu huonosta korjaamisesta tulevaisuu-
dessa kustannuksia, kun sama rakennusvir-
he joudutaan korjaamaan kunnolla. Emme 
haluaisi hyväksyä hallituksen hyväksymää 
menetelmää, mutta toisaalta meillä ei ole 
varaa tässä vaiheessa pistää kymppitonne-
ja siihen, etä teemme korjauksen omalla 
kustannuksellamme kunnolla. Mikä on hal-
lituksen vastuu?
V: Suhteessa taloyhtiöön remontin loppu-
tuloksesta ja asianmukaisuudesta vastaa 
urakoitsija, mikäli hänelle kuuluu myös työn 
suunnittelu.

Hallitus vastaa omista toimistaan, eli mi-
käli se omalla tuottamuksellaan aiheuttaa 
vahinkoa yhtiölle.

Hallituksen vastuu voisi tulla sitä kautta, 
jos se hyväksyy sellaisen työtavan, joka ei 
vastaa voimassaolevia määräyksiä tai lai-
minlyö työn asianmukaisen valvonnan

Hallituksen kohdalla tuottamus on oltava 
aika lailla selvä, jotta vastuu rakennustekni-
sestä asiasta voisi kohdata heitä. Onko nyt 
niin, että asiasta on olemassa avoin erimieli-
syys toisaalta teidän ja toisaalta urakoitsijan 
ja hallituksen välillä?

Kehottaisin vaatimaan isännöitsijää kut-
sumaan koolle hallituksen tai jopa ylimää-
räisenyhtiökokouksen, johon tuotte oman 
pätevän rakennusteknisen asiantuntijan 
ottamaan kantaa siihen, tullaanko remontti 
suorittamaan oikein.
Vastaaja: Nordius/Jarmo Juntura

K: Taloyhtiön vastuu
Jos taloyhtiö pesee tiilikaton ja pesun yh-
teydessä tulee vettä asuntoon, maksaako 
taloyhtiö esim. pilalle menneen parketin ja 
muut vesivahingot. Vai pitääkö osakkaan 
ottaa kotivakuutus?
V: Yhtiöjärjestyksessä määritellään asuk-
kaan ja asunto-osakeyhtiön välinen kunnos-
sapitovastuun jakautuminen. Jos yhtiöjär-
jestykseen ei ole otettu asiasta mainintaa, 
jakautuu kunnossapitovastuu asunto-osa-
keyhtiölain mukaisesti. Kunnossapitovas-
tuu siis esimerkiksi aiheutuneen vahingon 
perusteella jakautuu joko yhtiöjärjestyksen 
tai asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.

Vaikka asukas joutuisi siis maksamaan 
omalle kunnossapitovastuulle kuuluvan 
osan vesivahingon vaurioista, voi hän vaa-
tia niitä vahingonkorvauksena asunto-osake-
yhtiöltä yleisten vahingonkorvausoikeudel-
listen periaatteiden mukaisesti. Taloyhtiön 
tulee suojata asunnot toimenpiteen ajaksi 
eli vahingonkorvausvelvollisuus täyttynee, 
jos vettä menee sisälle.
Vastaaja: Nordius/Tanja Kalliola

K: Osakas
Asunto-osakeyhtiössämme tehdään kylpy-
huoneremonttia, työn suorittaa ulkopuoli-
nen urakoitsija. Kylpyhuoneista on tarkoitus 
poistaa vanhat laatat ja asentaa tilalle uudet 
laatat. Remontin yhteydessä on kylpyhuo-
neen seinän vastakkaisella puolella sijait-
sevan keittiön laatoista osa tippunut alas, 
ilmeisesti kylpyhuoneen vanhojen laattojen 
irroituksen yhteydessä. Myös eteisen sei-
nään on ilmestynyt halkeama. Nyt kysyisin, 
kuka vastaa keittiön ja eteisen vaurioista 
(urakoitsija, taloyhtiö vai osakas)?
V: Ensisijaisesti pintamateriaalit kuuluvat 
yleensä osakkaan vastuulle, mutta mikäli 
ne vahingoittuvat taloyhtiön tilaamassa toi-
menpiteessä, on taloyhtiö velvollinen kor-
vaamaan aiheutuneet vahingot osakkaalle. 
Vahinkojen laadusta ja tilaussopimuksesta 
riippuen, voi myös urakoitsijan vastuu talo-
yhtiölle olla mahdollinen.
Vastaaja: Nordius/OTM Tanja Kalliola

K: Putkivahinko
Olen vaihtanut asunnossani keittiön pe-
sualtaan, viemärin ja vesilukon ennen sen 
myyntiä. Uuden asukkaan aikana vesiluk-
ko oli alkanut vuotaa ja kastellut alakerran 
katon. remontti ym. kuivatuskustannuk-
set olivat noin 10000,-. Kuulin tapauksesta 
vasta sen jälkeen, kun kaikki oli korjattu ja 
kuivattu. Nyt minulta peritään kaikkia kus-
tannuksia, enkä ole saanut mahdollisuutta 
tutustua vahinkoon eikä hoitaa millään ta-
valla vahingon korjausta. Onko tämä oikein 
ja onko minun maksettava kustannukset? 
Vahinko oli tapahtunut noin 21 kk asunnon 
myynnin jälkeen.
V: Kyseessä lienee asunto-osakeyhtiö, jo-
ten vastuu määräytyy asuntokauppalain 
mukaan. Asuntokauppalain mukaan käyte-

tyn asunnon kaupassa ostaja ei saa vedota 
virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja sii-
hen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle 
kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havait-
si virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. 
Arvioitaessa, milloin virhe on havaittu tai se 
olisi pitänyt havaita, ratkaisevana on pidet-
tävä ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai 
hänen olisi pitänyt päästä selville virheen 
merkityksestä. Ostajan on kuitenkin ilmoi-
tettava virheestä viimeistään kahden vuo-
den kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on 
luovutettu hänelle, jotta hän ei menetä oi-
keuttaan vedota virheeseen. Edellä mainit-
tua ei sovelleta, jos myyjänä on ollut elin-
keinoharjoittaja.

Mikäli siis virheestä ei ole ilmoitettu 
myyjälle kahden vuoden sisällä kohteen 
luovutuksesta, on ostaja edellä mainituin 
rajoituksin menettänyt oikeutensa vedota 
virheeseen. Jos virheestä on ilmoitettu kah-
den vuoden sisällä myynnistä, on kysymys 
näytöstä vahingon osalta. Koska sinulla ei 
ole ollut mahdollista todeta vahingon ta-
pahtumista tai laajuutta, on viime kädessä 
kysymys siitä, pystyykö ostaja näyttämään 
vahingon aiheutuneen sinun toimenpiteistä 
ja sen aiheuttaneen edellä kerrotun suurui-
set vahingot. Suosittelen kääntymään asi-
assa asianajajan puoleen.
Vastaaja: Nordius/OTM Tanja Kalliola

K: Kuka on vastuussa?
Ostimme rivitaloasunnon vuosi sitten. Syk-
syllä aloimme sairastella paljon ja teimme 
sisäilmatutkimuksen ja materiaalitutkimuk-
sen, joista selvisi, että alakerrassa on be-
tonissa 2-etyyliheksanolia.Myyjä on itse 
poistanu muovimaton 2005, mutta jättä-
nyt muovimaton liiman, mikä on hidasta-
nut yhdisteen vapautumista. Nyt myyjä sa-
noo, että taloyhtiön täytyy korvata, koska 
se on kosteudesta johtuva (mitä he eivät 
ole huomanneet lattiaa poistaessaan) ja ta-
loyhtiön mielestä vika on myyjän, koska he 
ovat siinä 2 vuotta korvausvelvollisia ja jät-
täneet liiman paikalleen. Pari päivää sitten 
todettiin tytöllä astma, joten nyt tarvitsisin 
mahd. pian. tietoa siitä kuka on vastuussa, 
jotta remontti saataisiin alkamaan.
V: Taloyhtiö vastaa yhtiön rakenteista johtu-
vista virheistä. Jos siis yhdisteiden vapau-
tuminen ilmaan johtuu rakenteiden kosteu-
desta, vastuu olisi taloyhtiöllä. Asunnossa 
vaikuttaisi kuitenkin olevan asuntokauppa-
lain mukainen laatuvirhe, josta on oi keus 
esittää vaatimuksia myyjää kohtaan. Lattia-
pinnoite kuuluu osakkeenomistajan vastuul-
le. Mutta jos yhdiste on betonissa, vastuu 
olisi joka tapauksessa ensisijaisesti talo-
yhtiöllä. Terveyshaittojen olemassaolon ja 
syy-yhteyden selvittäminen on varsin on-
gelmallista, mutta tyttärestänne kannattai-
si nyt ottaa veren vasta-ainetutkimukset, 
jotta voitaisiin päästä sairauden aiheutta-
jan jäljille.
Vastaaja: Nordius/Eero Hyytinen
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Teksti: Anna-Kaisa Tuomi 

 Kuvat: Pukkila Oy Ab

Pukkilan kevät

tuoksuu 

kieloltakielolta
Pukkilan kevään odotetut uutuudet ovat saapuneet. Kotimaan mal-
listossa hurmaa Kielo ja maailman mallistossa luonnolliset värisävyt, 
jotka tuovat kylpyhuoneeseen pehmeää tunnelmaa. Pinnoilla leikitte-
levät juovat, lehtiaiheet, köynnökset ja kukkakuviot. Kevään uutuus-
koko on massiivinen 50x100 cm:n kokoinen Adamastor.

Uudessa kotimaisessa Kielo-sarjassa on pehmeitä sävyjä ja lehtiaiheisia laattamalleja.

Essenzen pehmeä ilme kiiltävällä seinä-
laatalla antaa mahdollisuuden herkkien 
tunnelmien rakentamiseen. 
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Kielo henkii kansallisromantiikkaa

Kielo on Pukkilan kotimainen uutuussarja, joka tarjoaa raikkaita leh-
tikuvioita ja lempeitä värisävyjä hurmaaviin laattakokonaisuuksiin. 
Helorinne & Kallion suunnittelema laattasarja käsittää neljä laatta-
mallia ja kattavan valikoiman ajankohtaisia, pehmeitä värivaihtoeh-
toja. Kiiltävälasitteiset seinälaatat ovat kooltaan 20 x 25 cm ja val-
mistettu Pukkilan tehtaalla Turussa.

Sarjan innoittajana oli Suomen kansalliskukka Kielo, joka sym-
boloi puhtautta ja viattomuutta. Se innoitti suunnittelijat tuomaan 
kevään uutuuslaattoihin vivahteikkaan kuvio- ja värimaailman. Kie-
lon lehden orgaaniset muodot leikittelevät laatoissa valon kanssa 
luoden kauniin ja herkän kokonaisuuden.

– Kielo-sarjan innoittajina ovat kansallisromantiikan tunnelmat, 
jugendin pehmeät muodot sekä kevään heräävä luonto. Kielo tuo 
mieleen nostalgisia muistoja ja toivon uuden tulemisesta, suunnit-
telijat Harri Helorinne ja Jarkko Kallio kertovat.

Kielo-sarja tarjoaa houkuttelevia yhdistelymahdollisuuksia

Kielo-sarjan laatoissa yhdistyvät orgaaniset, hienovireiset lehtikuviot 
sekä luonnonmukaiset vaaleat sävyt kuten koivunvaalea, tähkänbei-
ge, kelonharmaa, pioninpunainen, lemmikinsininen ja silmunvihreä. 
Erilaisia lehtiaiheisia laattamalleja ovat raikkaan valkoinen struktuu-
rilaatta, lempeät väri- ja valkopohjaiset kuviolaatat isommalla ja pie-
nemmällä lehtikuviolla sekä taidemaiset kuvalaatat. 

Sarjan eri osia yhdistämällä voi rakentaa tunnelmaltaan hyvin eri-
laisia kokonaisuuksia, jotka sopivat monenlaisiin sisustustyyleihin niin 
kaupunkikodeissa kuin vapaa-ajan asunnoilla. Pehmeän vaaleaa koko-
naisuutta voi piristää ilmeikkäillä taidemaisilla kuvalaatoilla joko isona 
pintana tai listamaisena elementtinä pystyyn tai vaakaan. Kuvalaattapa-
ketti rakentuu kahdesta laatasta muodostaen jatkuvan kuva-aiheen.

Pukkilan maailman mallistossa on uusia kiehtovia kokoja, muotoja ja 
värejä

Tuontimalliston uutuudet tuovat kaivatun mannermaisen lisän suo-
malaiseen sisustamiseen. Uutuusmallistossa on yksitoista erilaista 
isokokoisten lattialaattojen sarjaa ja seitsemän seinälaattasarjaa. 

Laattatrendit 2010

Tänä vuonna sisustuksessa voimistuu jo 2000-luvulla alkanut vihreä 
ajattelu, joka ilmenee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
hankintojen pitkäikäisyytenä ja ympäristöarvojen huomioimisena. 
Sisustukseen halutaan tuoda nyt elementtejä, jotka antavat tilaa 
ajatuksille sekä mahdollisuuden rauhoittua kiireisen arjen keskellä. 
Pinnoissa ja väreissä teema näkyy mm. luonnonmukaisuutena. 

Pikanttina lisänä luonnon tunnelmien rinnalta löytyy myös hie-
novaraista luksusta (Pandora, Empire), ylellistä koristelua, metallin 
kiiltoa ja hohtoa sekä väreillä leikittelyä. Kuvioaiheissa on selkeyttä, 
geometrisia ornamenttikuvioita sekä tyyliteltyjä kukka-aiheita. 

Väreinä vuonna 2010 hurmaavat harmoniset ja luonnolliset värit. 
Ajankohtaisia värejä ovat vihreät, savenharmaat, vaaleat ja tummat 
puun sävyt (Imagine), pehmeä toffee sekä lämmin kerma (Essenze, 
Charm, Uranus). Ajatonta tyylikkyyttä tiloihin tuovat aina trendikkäät 
musta ja valkoinen (New Life). Maanläheistä tyyliä piristävät punai-
sen sävyt ja kepeät karamellivärit, kuten keltainen ja kevyt turkoosi, 
joita tarjoaa esimerkiksi uusi New Art Mosaic -sarja.

Vaihtelevat sävyt laattojen pinnoissa henkivät luonnonmukai-
suutta, kun taas tasasävyiset ovat modernin pelkistettyjä (Cemen-
to Moderno). Lisäksi laattojen pinnoissa löytyy valinnanvaraa joka 
tyyliin ja tarpeeseen (Slate, Petra Piasentina).

Laattojen koko on edelleen kasvanut, uutuussarja Adamastorissa 
suurimman laatan koko on mahtipontinen 50 x 100 cm. Laatta sopii 
erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin ja porraskäytäviin. 

Laatta-
koot ovat 
kasvaneet 
entisestään, 
Adamastor-
sarjan suurin 
laatta on 
kooltaan 50 x 
100 cm.

Charm-sarjan 
yksiväris-
ten laatto-
jen pinnalla 
hurmaavat 
isokokoiset
ornamentti-
kuviot.

Imagine-sar-
ja tuo tilaan
puun perin-
teisen ole-
muksen.
Sarjan laatto-
jen värit ovat 
tammi, valko-
tammi, zebra-
no ja wenge.

New Art 
Mosaicin 
iloiset ja 
pirteät värit 
tarjoavat lu-
kuisia yhdis-
telymahdolli-
suuksia. 

Pandoran 
pinnan vaih-
telu ja luon-
nolliset värit 
tarjoavat 
mahdollisuu-
den niin rau-
hallisiin kuin 
rohkeisiinkin 
sisustusrat-
kaisuihin. 
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NewLiner

-putkiremontti 

luotettavasti, 

nopeasti ja 

vaivattomasti
NewLiner Oy on suomalainen putki-
en saneeraukseen erikoistunut yri-
tys. Se perustettiin loppuvuodesta 
2008 ja kasvuvauhti on ollut huima.

Luotettava ja laadukas putkiremontti

Ruiskuvalu soveltuu rakennuksen sisäpuoli-
siin putkistoihin. Putkiston sisäpinnalle vale-
taan kestävää polyesterimuovimassaa, joka 
tarttuu vanhan putken pintaan. Uusi putki 
muodostuu vanhan putken sisälle. Asuk-
kaiden ei tarvitse muuttaa asunnoista pois 
remontin ajaksi ja myös liikehuoneistoissa 
toiminta voi jatkua normaalisti remontista 
huolimatta. 

Sukitus puolestaan soveltuu erityisesti 
maanalaisiin- ja kellariputkistoihin sekä pys-
tylinjoihin. Sukituksessa käytetään epoksi-
hartsilla kyllästettyä huopasukkaa. Sukka 
puhalletaan paineilmalla olemassa olevaan 
viemäriputkeen. Kuivuessaan se muodos-
taa vahvan, itsekantavan putken vanhan 
viemärin sisään. 

”Kumpikin tapa saneerata on taloyhtiöil-
le ja kiinteistöille luotettava, nopea ja help-
po ratkaisu. Esimerkiksi yhden huoneiston 
putkien uusiminen ruiskuvalutekniikalla 
vie aikaa vain yhden työpäivän”, Ville Vii-
kari sanoo.

Kunnon työlle voi antaa pitkän takuun

”Käytämme korkealuokkaisia, testattuja raa-
ka-aineita. Erikoiskoulutettu henkilökuntam-
me tekee työtään sitoutuneesti yhteisten 
laatuperiaatteidemme mukaisesti. Niinpä 
voimmekin antaa tuotteillemme materiaali- 
ja valmistusvirheen huoltotakuun peräti kym-
meneksi vuodeksi alan tavanomaisen takuun 
ollessa kaksi vuotta”, Viikari myhäilee.

Vanhan sanonnan mukaan ”hyvä kello 
kauas kuuluu”. NewLiner starttasi loppu-
vuonna 2008 vauhdikkaasti eikä vauhdissa 
näy hiipumisen merkkejä. Yritys työllistää 
tällä hetkellä yli 60 henkeä.

”Perustimme viime vuonna aluetoimis-
tot Helsinkiin, Tampereelle, Jyväskylään, 
Vaasaan ja Ouluun. Rekrytoimme ja kou-
lutamme jatkuvasti uusia osaajia. Teemme 
työtämme asiakaslähtöisesti. Tyytyväiset 
asiakkaat ovat paras mainosvalttimme”, 
Viikari iloitsee.  

Turkulainen NewLiner Oy on putkien sa-
neeraukseen erikoistunut yritys. Sen toi-
minta-ajatuksena on tarjota perinteiseen 
putkiremonttiin verrattuna luotettavampi, 
nopeampi ja vähemmän harmia aiheuttava 
ratkaisu putkien uusimiseksi. 

NewLinerin tuotevalikoimasta voidaan 
valita joko ruiskuvalu tai sukitusmenetelmä. 
Kummallakin tekniikalla saadaan aikaan uu-
det putket, joiden kestoikä on verrattavissa 
perinteisesti rakennettuihin putkiin. New-
Linerin putkiremontissa vanhojen putkien 
sisään ruiskuvaletaan tai sukitetaan kestä-
vä, itsekantava putki. Käytettävä tekniikka 
valitaan putkien sijainnin ja ominaisuuksi-
en mukaan.

”Olemme itse kehittäneet ruiskuvalu-
työmenetelmämme ja työssä tarvittavat 
erikoislaitteemme. Me myös koulutamme 
itse omat erikoisosaajamme. Ruiskuvalussa 
käyttämämme materiaalit ovat olleet käy-
tössä Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa jo 
15 vuoden ajan ja kokemusta on kertynyt yli 
50 000 asunnosta. Sukitusmateriaaleja on 
ollut käytössä noin 40 vuotta”, kertoo New-
Linerin toimitusjohtaja Ville Viikari.

Yhteistä saneeraustavoille on se, että 
putket kunnostetaan rikkomatta vanhoja 
rakenteita. Vanhoja putkia käytetään muot-
teina ja uudet putket valetaan tai sukitetaan 
niiden sisälle. ”Seiniä ja lattioita ei tarvitse 
piikata, putkia ei tarvitse purkaa eikä katu- ja 
piha-alueita kaivaa auki”, Viikari korostaa.

NewLiner saneerauksen vah-
vuuksia ovat työn tasalaatuisuus, 
varmuus aikataulujen pitämi-
sestä ja työn laadusta, nopeus, 
pidempi takuuaika ja dokumen-
toitu työn lopputulos kuvatallen-
teen muodossa.Teksti: Niina-Susanna Moilanen

 Kuva: NewLiner Oy
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Lami, Lagun Elit ja Pisara 200 ovat kiistatta 
Upofl oorin märkätilojen pinnoitteiden klassik-
koja. Lami-mattoa on valmistettu jo vuodesta 
1964, Lagun Elit ja Pisara mallistot ovat olleet 
markkinoilla jo yli 20 vuoden ajan. Tuotteet 
itsessään ovat toimineet ja toimivat edelleen 
moitteettomasti. Usein muoveihin liittyvät 
ongelmat märkätiloissa johtuvat väärästä ma-
teriaalista eli on käytetty tilaan sopimatonta 
tuotetta sekä asentamisesta. Asennukses-
ta johtuvat tyypilliset ongelmat liittyvät ma-
ton irtoamiseen lattiakaivon ympäriltä, mikä 
useimmiten johtuu puutteellisesta maton ja 
lattiakaivon välisestä tiivistyksestä. Nykyisis-
sä tiivistysrenkaallisissa lattiakaivoissa tämä 
ongelma on poistunut.

Mattojen saumat ja nurkat ovat toinen 
ongelmakohta. Saumojen ja nurkkien irtoa-
minen saattaa johtua väärästä materiaalista 
tai työsuorituksesta. Nurkat ja saumat pitää 
hitsata hitsauslangalla. Sertifi oidut matot 
kestävät betonin alkaalista rasitusta ja sau-
mat vetoa oikein hitsattuna 400 N/50 mm. 
Saumat ovat lisäksi elastisia ja pysyvät var-
masti kiinni huolimatta rakenteen pienistä 
liikkeistä. 

Voiko vanhan muovimaton päälle laatoittaa ?

Usein kysytään voiko vanhan muovimaton 
päälle asentaa keraamiset laatat. Mikäli laa-
toitus halutaan tehdä vanhan muovipinnoit-
teen päälle, pitää ensin varmistaa että käytet-
ty pinnoite on sertifi oitu märkätilan pinnoite 
ja että siinä ei ole vaurioita. Lisäksi pitää huo-

mioida pinnoitteen ikä. Mikäli pinnoite on yli 
10 vuotta vanha, se kannattaa poistaa, koska 
uudelta tulevalta rakenteelta odotetaan jopa 
kymmenien vuosien käyttöikää. 

Ei vesieristettä sertifi oidun pinnoitteen alle

Sertifi oidut 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 ja 
huonontaa liimaustulosta. Samoin ongelma-
kohdiksi tulisivat lattiakaivon sekä seinän- ja 
lattian liittymäkohdat.

Uutta ilmettä märkätiloihin

Lagun Elit -muovimatto ja Pisara 200 -sei-
nänpäällyste ovat väreiltään yhteen sopivia, 
sertifi oituja märkätilan pinnoitteita, jotka toi-
mivat myös vesieristeenä. 

Lagun Elit -mattomallistossa on nyt 12 
uutta, raikasta väriä. Kuosin kontrasti on 
hillitty, miltei yksivärinen. Harmaiden ja vaa-
leanruskeiden värien skaala on laaja, mikä 
helpottaa yhdistämistä esimerkiksi Pisara-
seinäpäällysteeseen ja seinäkaakeleihin. Lä-
hes musta on mielenkiintoinen uutuus pe-
rinteisempien märkätilan värien joukossa. 

Pisara 200 -seinänpäällystemallisto on se-
kin 12 värin laajuinen. Materiaalin ehdoilla toi-
miva graafi nen kuosi tuo märkätilojen muo-
veihin aivan uutta ilmettä. Uusissa väreissä 

509282-509285 pintareliefi  luo vaikutelman 
slammatusta betonipinnasta, josta vesi valuu 
vuolaasti ikäviä, harmaita laikkuja jättämättä. 
Vanhan malliston suosikiksi nousseeseen 
pilkkukuosiin on uudessa mallistossa lisätty 
kellertävä väri 50960. Uusi Pisara 200 -sei-
nänpäällyste on leveydeltään kaksi metriä.

Kaikki pinnoitteet samalta toimittajalta

Upofl oor on lattianpäällysteissä Suomen 
markkinajohtaja ja pystyy valmistajana/toi-
mittajana tarjoamaan muovimatot, turvalat-
tiat, keraamiset laatat, laminaatit ja parketit. 
Yli 50 vuoden kokemuksella pyrimme aina 
yhdessä asiakkaan kanssa löytämään ku-
hunkin tilaan parhaiten soveltuvan ratkai-
sun. Olemme juuri avanneet Espooseen 
uudet tilat, joissa sijaitsee laattamyymälä 
sekä näyttely- ja konttoritilat. Nyt on mah-
dollisuus nähdä kattavasti kaikki pinnoitteet 
yhdellä kertaa. 

MUOVIMATOT  MUOVIMATOT  

IMAGOAAN PAREMPIAIMAGOAAN PAREMPIA

Rakennusmateriaalien todellinen toimivuus 
tulee varmimmin esille vasta vuosien jopa 
vuosikymmenen käytön jälkeen. Upofl oorin 
märkätilojen pinnoitteiden osalta toimivuus 
on testattu vuosikymmenien ajan
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IDO Maailma -kylpyhuonenäyttelyssä on esillä yli 20 kokonaista 
kylpyhuonemiljöötä, joista niin taloyhtiöiden asukkaat kuin muut-
kin näyttelyssä kävijät voivat valita omaan kotiin sopivan kokonai-
suuden tai yksittäisen tuotteen. ”Miljöiden avulla on helpompaa 
hahmottaa kokonaisuuksia ja samalla voi poimia sisustusvinkkejä 
omaa remonttia varten”, sanoo näyttelyemäntä Hannele Rissanen. 
Näyttely on auki päivittäin lukuun ottamatta maanantaita ja sunnun-

taita, ja paikalla on aina osaavaa henkilökuntaa auttamassa valitse-
maan sopivat tuotteet. Asukasiltoja järjestetään miltei viikoittain 
normaalien aukioloaikojen ulkopuolella.

”Asukasiltojen suosio on meillä jatkuvassa kasvussa”, sanoo 
Mikko Nieminen IDOlta. ”Taloyhtiöille IDO Maailman käyttö tällai-
siin tilaisuuksiin on kätevä ratkaisu: IDO tarjoaa tilan, mahdollisuu-
den tutustua koko tuotevalikoimaan sekä pullakahvit. Asukasillassa 

Taloyhtiön asukasilta 
IDO Maailma 

-kylpyhuonenäyttelyssä

Kun ilta hämärtyy Helsingin Lassilassa, loistavat valot kirkkaina IDOn kylpyhuonenäyt-
telyn ikkunoista ja väkeä alkaa kerääntyä paikalle. Talvisena ilta näyttelyssä viettää 
asukasyhtiöiltaa itähelsinkiläinen Susitien taloyhtiö. Yhtiössä on käynnistymässä 
putkiremontti ja illan aikana asukkaille esitellään remonttia hoitavat tahot, remon-
tin kulku sekä tuotteet, jotka upouusiin kylpytiloihin on alustavasti valittu. Asukkailla 
on illan aikana mahdollisuus kysellä mieltä askarruttavia asioita remonttia hoitavan 
Rakennus- ja LVI-toimisto H. Lätin edustajalta sekä tutustua koko IDOn laajaan vali-
koimaan mahdollisia persoonallisempia ratkaisuja varten.

Teksti: Hanne Kinnunen

 Kuvat: IDO Kylpyhuone Oy
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koko taloyhtiön väki voi rauhassa kokoontua keskustelemaan suu-
resta remontista ja paikalle voidaan kutsua kaikki remontin osapuo-
let samalla kertaa saman katon alle”, Nieminen jatkaa.

Tällä kertaa illan vetää urakoitsija H. Lätin edustaja Jouko Kade-
nius, joka kertoo yrityksen tehneen IDOn kanssa jo 40 vuotta me-
nestyksekästä yhteistyötä. ”Pidämme kaikki langat yksissä käsissä, 
mikä on helpointa asukkaille. Kun kokonaisvastuu remontista on 
yhdellä taholla, voi taloyhtiö olla varma siitä, että kaikki asuntojen 
osat on huomioitu ja hoidetaan kuntoon remontin yhteydessä.”, 
kertoo Kadenius. Yritys hoitaa myös tiedottamisen asukkaille, ja 
ongelmat ratkaistaan joustavasti ja mahdollisimman nopealla aika-
taululla, jota remontti pääsee etenemään aikataulussa.

Asukkaita huolettaa moni asia: kuinka asunnoissa asuminen remon-
tin aikana onnistuu, kuinka tietoliikenneyhteydet toimivat ja kuinka pö-

lysuojaus asunnoissa tulee hoitaa? Kaikilla on tilaisuus esittää kysymyk-
sensä, ja tiedotuksen ja ohjeistuksen luvataan toimivan myös remontin 
aikana. IDOn ja muiden kalustevalmistajien edustajat ovat paikalla koko 
illan auttamassa tuotevalinnoissa ja vastaamassa kysymyksiin.

IDOn kylpyhuonenäyttely on vuoden alussa päivitetty vuoden 
uutuuksilla, kuten upean IDO Seven D -sarjan uudistuneilla kaapis-
toilla. Tuoreimpien uutuuksien ohessa esillä on mahdollisimman 
kattavasti yrityksen laajan tuotevalikoiman kaikki kalustesarjat, 
suihkutilakalusteet, ammeet sekä kylpyhuoneposliini. Toimivia po-
reammeita tai ylellistä höyrykaappia pääsee vaikkapa kokeilemaan, 
jos on riittävän uskalias. Moni taloyhtiönkin asukas innostuu valit-
semaan kotiinsa vaikkapa puunsävyiset kaapistot perinteisen val-
koisen sijaan tai monilla kätevillä ominaisuuksilla varustetun Seven 
D -wc-istuimen.
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Uponor Cefo -elementit

Energiatehokkuutta 

 hallitulla putkistojen 

  perusparannuksella

Uponor CEFO -järjestelmään kuuluva palo- ja ää-
nikasetein eristetyt viemärielementit, lattiakaivo 
(yläasennuselementti palo- ja äänieristyskasetein, 
tarvittaessa Upo Vieser 75 -lattiakaivo), vesiele-
mentit, vuodonilmaisin ja seinä-wc-elementti.
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Modulaarisen Uponor Cefo -järjestelmän elementeillä huoneistoi-
hin voidaan tuoda käyttövesi, lämmitys, viemäröinti ja ilmanvaihto. 
Järjestelmään kuuluvat myös sähkökeskuksilla varustetut sähkö-
reitityselementit. Putkistoratkaisuna ovat Uponor-komposiittijär-
jestelmä ja viemärit.

Elementit tuodaan asennuspaikalle kytkentävalmiina. Viemäri-
elementit on valmiiksi palo- ja äänieristetty, mikä mahdollistaa ke-
vyet ja edulliset, alaslasketut rakenteet. Kompaktit elementit vievät 
vain vähän tilaa. Tilankäyttö on kautta linjan harkittua, esimerkiksi 
wc-istuimen reunan mitta talon seinästä on perinteistä lyhyempi. 
Uponor CEFO sopii myös hankaliin, erityisen ahtaisiinkin peruspa-
rantamiskohteisiin.

Hankkeen toteutus on mahdollisimman vaivatonta ja vastuun-
jako selkeä. Uponor sekä suunnittelee, valmistaa että asentaa jär-
jestelmän.

Mahdollisuus vaiheittaiseen etenemiseen

Putkistosaneeraukset työllistävät kuntokartoituksesta toteutukseen 
taloyhtiön hallitusta ja isännöitsijää jopa vuosia. Taloudelliset panos-
tukset ja vastuu hankkeen onnistumisesta on suuri.

Joustava menetelmä antaa taloyhtiölle mahdollisuuden edetä 
saneerauksessa vaiheittain ja varautua tilavarauksin tai nousuin 
tuleviin tarpeisiin. Esivalmistettu Uponor Cefo -reitityselementti 
voidaan valita jo hankesuunnitteluvaiheessa. Tämän ansiosta laa-
joihin perusparannuksiin liittyvä budjetointi helpottuu ja taloudel-
listen yllätysten riski pienenee. Valmis modulaariratkaisu helpottaa 
myös suunnittelijan työtä.

Uponor Cefo -ratkaisu nostaa pysyvästi taloyhtiön ja asunto-
osakkeiden arvoa, sillä kyse on putkien uusimisesta, ei vanhojen 
elinkaaren jatkamisesta. Myös vakuutusyhtiöt käsittelevät vesi- ja 
viemäriverkoston putkistoa uutena taloyhtiön vakuutusmaksuja 
arvioidessaan.

Energialasku pienemmäksi

Taloyhtiön käyttö- ja ylläpitokustannukset alenevat Uponor CEFO 
-perusparannuksen yhteydessä.

Rakennukseen asennetaan huoneistokohtaiset vesimittarit ja 
tehdään käyttöveden paineensäätö. Koko LVIS-järjestelmän energia-

Uponor Cefo -elementeillä kerrostalon talotekninen peruspa-
rannus voidaan suunnitella, budjetoida ja toteuttaa hallitusti ja 
nopeasti. Elementtiratkaisun hyödyt ulottuvat hankesuunnitte-
lusta toteutukseen, huoltoon ja ylläpitoon rakennuksen koko 
elinkaaren ajan. Uponor Cefo -elementeillä tehdyn perusparan-
nuksen avulla myös energiankulutusta voidaan alentaa.

tehokkuus paranee, kun vanhat eristeet uusitaan tehokkaampiin.
Kosteiden tilojen lämmitysmuotona on lattialämmitys. Vesikier-

toiseen lämmitykseen nojautuvissa taloissa tämä tuo oleellisen kus-
tannussäästön verrattuna sähkölämmitteisiin ratkaisuihin.

Kalliit ja hankalat rakennustyöt minimoidaan

Uponor Cefo -menetelmällä perusparannus sujuu työmaalla tehok-
kaana sarjatyönä, jolloin projektin kesto voidaan arvioida tarkasti 
pitkälti etukäteen.

Kerrostaloa kohden käyttövesi-, lämmitys- ja viemäriverkoston 
uusiminen linjasaneerauksena kestää 4-5 viikkoa, asuntoa kohden 
työskentelyaika nousuelementtien kiinnittämisessä on vain noin 
3 tuntia. Projektin pituus ja eteneminen voidaan määrittää etukä-
teen tarkasti.

Reitityselementeillä putkivedot kalusteille saadaan mahdollisim-
man lyhyiksi, jolloin kustannukset alenevat ja asennusaika nopeu-
tuu. Lisäksi yllätyksellisten, asukkaille raskaiden ja kalliiden raken-
nustöiden osuus voidaan minimoida.

Yksilöllinen lopputulos

Asukkaat voivat asua asunnossaan saneerauksen ajan. Järjestel-
mää käyttämällä vältytään tilapäisasuntojen järjestämisen aiheut-
tamalta työltä ja kustannuksilta.

Nopeuden ja kustannustehokkuuden lisäksi Uponor Cefo tarjo-
aa asukkaalle myös muita etuja. Järjestelmä tarjoaa useita vaihto-
ehtoja, jotka varmistavat yksilöllisen ja laadukkaan lopputuloksen. 
Erilaisilla pinnoitusvalinnoilla elementit on helppo saada sopimaan 
kohteen sisustukseen. Koteloinnilla voidaan viimeistellä visuaali-
sesti kaunis lopputulos.

Taloyhtiön huolto- ja korjaustoimenpiteet helpottuvat ja niiden 
kustannus pienenee perinteisiin LVI-ratkaisuihin verrattuna. Ele-
menttien kansirakenteet ovat vaivattomasti irrotettavissa. Vesi- ja 
wc -elementtien sokkelissa sijaitseva vuodonilmaisin lisää asumi-
sen turvallisuutta. Komposiittiputkisto kestää kaikkia vesilaatuja 
eikä altistu korroosiolle.

Teksti: Jukka Aarnio

 Kuvat: Uponor Suomi Oy
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Energian ja veden kulutuksen vähentäminen on tänä päivänä yksi 
keskeisimpiä kodinkonevalintoja hallitsevia kriteerejä. Whirlpool on 
huomioinut ympäristön ja ottanut pitkän harppauksen puhtaamman 
ympäristön puolesta kokonaan uudenlaisella kodinkonemallistollaan. 
Keittiökonsepti Greenkitchen ja uusi Green Generation –tuotemallis-
to toteuttavat yrityksen pitkän tähtäimen vihreää visiota: valmistaa 
tuotteita, jotka edistyksellisen, ympäristöä huomioivan tekniikan ansi-
osta vastaavat sekä keittiöltään yhä enemmän odottavien kuluttajien 
tarpeisiin että entistä puhtaamman ympäristön vaatimuksiin.

Pese joka koneellinen taloudellisesti

Green Generation on Whirlpoolin uusi, ”vihreä” kodinkonemallisto. 
Viime syksynä markkinoille tulivat malliston ensimmäiset tuotteet: 
älykkäällä tekniikalla varustetut pesukoneet, yhdistelmäkaapit ja säi-
liöpakastimet, joiden avulla kodeissa voidaan vähentää energian- ja 
vedenkulutusta. Green Generation –laitteet ovat tulos Whirlpoolin 
pitkästä ja kauaskantoisesta panostuksesta energian- ja vedenkäy-
tön tehostamiseen keskittyneeseen tuotekehitykseen.

Kun pyritään kestävään kehitykseen, innovaatiot ovat keskei-
sessä asemassa. Whirlpoolilla on hallussaan uusin tekniikka, jol-
la ympäristötavoitteita on mahdollisuus saavuttaa. Ympäristöstä 

Vähemmän energiaa, vähemmän vettä:

Vihreiden arvojen 

edelläkävijä
huolehtiminen onkin yksi yrityksen toiminnan kulmakivistä, mistä 
Green Generation on hyvä esimerkki.

Green Generation –pesukoneilla voidaan pestä taloudellisesti 
joka koneellinen, pyykin määrästä riippumatta. 6th SENSE –pesu-
järjestelmä sopeuttaa automaattisesti pesujakson pyykin määrän 
mukaan säästäen jopa 50 prosenttia energiaa, vettä ja aikaa. Whirl-
poolin DOS-järjestelmä (Detergent Optimization System, eli pesuai-
neen optimointimenetelmä), johon kuuluu ekosäiliö, optimoi saman-
aikaisesti pesuaineen vaikutuksen. Näin voidaan pesuaineen määrää 
vähentää jopa 20 prosenttia, mikä vähentää ympäristökuormitus-
ta. Pesukone voidaan asentaa joko kylmä- tai kuumavesiliitäntään, 
jolloin sähkönkulutus alenee jopa 60 prosenttia. Vaihtoehdosta on 
hyötyä etenkin silloin, kun talousvesi lämmitetään vaihtoehtoisilla 
energialähteillä, kuten aurinkopaneeleilla tai maalämmöllä.

Maku ja tuoreus säilyvät oikeassa säilytyslämpötilassa

Keittiön kylmälaitteet ovat verrattain harvoin tehtäviä hankintoja, 
joilta odotetaan laatua ja toimintavarmuutta  vuosiksi eteenpäin. 
Kylmälaitteet säätelevät myös sitä, miten hyvin säilynyttä ja mau-
kasta ruokaa kotona nautitaan. Green Generation 6th SENSE –yh-
distelmäkaapeissa on aina ihanteellinen säilytyslämpötila ja ilman-

Uusi NOVA side by side 
-kylmäkeskus WSG 5556 A+M on sekä 
energiaystävällinen että upea ulkoisesti.

Green Generation yhdistelmäkaapin WBE 34332 
A++WF 6th SENSE sensorit takaavat elintarvikkeille 
optimaalisen säilytyslämpötilan.
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Huoneistokohtaiset remontit tehdään joko tarpeesta tai uusimisen ilosta ja halusta. 
Varsin usein asunnossa tehtävään remonttiin ohjaa myös taloyhtiössä tehtävä laajempi 
korjaustoimenpide. Nykyisin tavallisin syy on putkiremontti. Mikäli putkiremontin yh-
teydessä joudutaan purkamaan myös keittiön alakaapistoja, tulee luonnollisesti mie-
leen uusia yksillä pölyillä myös keittiön kaapistot ja kenties myös kodinkoneet. Tällöin 
haetaan tietysti mahdollisimman äänettömiä ja vähän energiaa kuluttavia laitteita.

kosteus. Siksi ruoka säilyttää makunsa ja raikkautensa niissä pi-
dempään. A++ -luokan  yhdistelmäkaappi myös säästää energiaa 
jopa 30 prosenttia verrattuna A+ -luokan yhdistelmäkaappeihin ja 
jopa 45 prosenttia verrattuna A-luokan malleihin.

Whirlpoolin Green Generation –malliston uudet 6th SENSE –
tuotteet ovat luokkansa tehokkaimpia energian- ja vedenkäyttäjiä 
markkinoilla. Suuri säästö kukkarolle ja ympäristölle sekä enemmän 
aikaa arkeen saadaan yhtälöllä, jossa yhdistetään vähemmän ener-
giaa, vähemmän pesuainetta, vähemmän vettä ja vähemmän vai-
vaa. Whirlpoolin yhtälön myötä on helpompi elää vihreämpää arkea 
mukavuudesta, laadusta tai edullisesta käytöstä tinkimättä.

Greenkitchen – tulevaisuuden keittiö

Whirlpoolin Greenkitchen on aivan uudenlainen keittiökonsepti, 
jossa on runsaasti innovatiivisia toimintoja ja yksityiskohtia. Keitti-
össä oleva oma, kierrätysperiaatteeseen perustuva ekosysteemi 
on näistä merkittävin. Esimerkiksi astianpesukoneen lämmin huk-
kavesi otetaan talteen puhdistuksen jälkeen. Toinen esimerkki on 
keittiössä oleva talvipuutarha, josta saa tuoreita yrttejä ympäri vuo-
den. Energian uudelleenkäytöllä ja kosteuden talteenotolla voidaan 
säästää energiaa jopa 70 prosenttia.

Greenkitchen, jonka ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2008 
ja toinen tänä vuonna Milanon Eurocucina-messuilla, on vahva suun-
nannäyttäjä tulevaisuuden ekologisempiin keittiöihin. Greenkitchen:
issä uusin muotoilu on valjastettu kestävän kehityksen periaatteille 
ja eri toiminnot saatu saumattomaan yhteistyöhön järjestelmään 
integroidulla innovatiivisella tekniikalla. Greenkitchen voitti viime 
vuonna oman sarjansa pääpalkinnon kansainvälisessä Product 
Design Awards –designkilpailussa vastaanottaen samana vuonna 
myös Gold SPARK Award –palkinnon.

Suurin valkoisten kodinkoneiden valmistaja

Whirlpool Corporation on maailman suurin valkoisia kodinkoneita 
valmistava ja markkinoiva yritys. Tuotevalikoimaan kuuluvat jää-
kaapit, pakastimet, pesukoneet, kuivausrummut, mikroaaltouunit, 
liedet, liesitasot ja uunit. Euroopassa Whirlpool on toiminut vuo-
desta 1989 lähtien, ja yrityksen Euroopan toimintojen keskus on 
Comeriossa, Italiassa. Myyntiä on yli 30 maassa, ja valmistusta 
seitsemässä maassa. Whirlpool on tänä päivänä Euroopan myy-
dyin valkoisten kodinkoneiden merkki.

Teksti: Satu Evilampi

 Kuvat: Whirlpool Oy

Glamour-uunissa on tyylipuh-
das muotoilu, korkea laatu ja 
innovatiivisia yksityiskohtia.
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Keittiökalusteiden tuotannon aloittaminen 
Puustellissa perustui vankkaan puualan ko-
kemukseen ja laadukkaan sahatavaran saa-
tavuuteen Satakunnassa. Jokainen Puustel-
li-keittiö valmistettiin jo alkuvuosina, kuten 
nykyisinkin, huolellisesti laadukkaista ma-
teriaaleista ja parhaita teknisiä ratkaisuja 
käyttäen.

Toimitusjohtaja Tuomo Aine kertoo asia-
kaskohtaisen palvelun ja jatkuvan kehittä-
misen juontavan juurensa aivan toiminnan 
alusta. Puustelli-keittiöt tulivat jo 1970-luvul-
la tunnetuksi paitsi laadustaan, myös koko-
naisvaltaisesta, asiakaskohtaisesta palvelu-
konseptista, johon kuuluivat sekä mittaus-, 
suunnittelu- että asennuspalvelut. Myynti 
keskitettiin alusta lähtien omiin myymälöi-
hin, jotka perustettiin aluksi Jyväskylään, 
Poriin, Ouluun, Joensuuhun, Helsinkiin, 
Turkuun ja Tampereelle.

Rakennustarvikkeesta osaksi kodin sisus-
tusta

1970-luvulla varallisuus Suomessa oli jo 
melko korkealla tasolla. Asunnon sisusta-
miseen alettiin kiinnittää uudenlaista huo-
miota. Keittiökalusteet siihen asti oli nähty 
lähinnä rakennustarvikkeina. Nyt ne alettiin 
mieltää huonekaluiksi ja osaksi kodin sisus-
tusta. Tämä merkitsi uudenlaista tarvetta 
markkinoilla. Puustellin konsepti vastasi 
juuri tähän kysyntään. Tuotanto aloitettiin 
yhdellä ovimallilla huonekalumaisella mänty-
peiliovella, mikä oli aivan uutta markkinoilla. 

Tästä keittiökalustemallisto kasvoi vähitel-
len. Nyt ovimalleja on tarjolla satoja.

”Tänä päivänä tuotantosuunnan niin to-
taalinen muuttaminen, jollainen Puustellissa 
silloin käytiin läpi, olisi mahdotonta. Mutta 
1970-luvun olosuhteissa se onnistui. Va-
rastoon tekeminen jäi vähitellen kokonaan 
pois ja ryhdyimme tekemään kaikki tuotteet 
asiakaskohtaisesti. Näimme nopeasti, että 
varastossa tapasi olla aina kysyntään näh-
den väärää tavaraa,” Aine kertoo.

Vuosikymmenien hiomaa osaamista

”Myös 1990-luku ja 2000-luku ovat merkin-
neet jatkuvaa kehittämistyötä. Yksi osoitus 
onnistumisesta on ollut yritykselle vuonna 
2004 myönnetty, kalustetoimialalla laajuu-
deltaan ainutlaatuinen ISO 9001-sertifi kaat-
ti. Puustellin palvelut on prosessoitu tänä 
päivänä mahdollisimman pitkälle siten, että 
voimme taata esimerkiksi täydellisen aika-
tauluissa pysymisen. Toimintavarmuus, laa-
dun pitävyys ja ajoitus ovat keskeisiä arvo-
jamme,” Tuomo Aine toteaa.

Kun puhutaan 90-vuotisjuhlasta, herää 
kuitenkin kysymys, miten Puustellin (tai 
oikeammin Harjavallan) tarina ennen keit-
tiökalustetuotantoa sai alkunsa? Millainen 
oli yrityksen vuosisadan alkuun ulottuva 
historia?

Vuonna 1920 maanviljelijöiden Harjaval-
taan perustama yritys, Harjavalta Oy, kes-
kittyi toimintansa alkuvuodet sahaustoimin-
taan. Samoihin aikoihin ryhdyttiin lisäksi 

valmistamaan puimakoneita, mikä loppui 
kuitenkin aika pian.

Vuonna 1944 aloitettiin rakennuspuu-
sepäntehtaan rakentaminen Harjavaltaan. 
Siitä alkoi yrityksen ikkuna- ja ovituotanto. 
Sotien jälkeen suuret sotakorvaustoimituk-
set (50 000 ikkunaa ja ovea) vauhdittivat yh-
tiön toimintaa.

Vuonna 1966 yhtiön enemmistö siirtyi 
yhdelle perheelle, Aineille, joiden omistuk-
sessa yhtiö on edelleen tänä päivänä.

1970-luvun öljykriisi synnytti uusia ideoita

Keittiökalusteiden tuotantoa edelsi mo-
nipuolinen kokemus puutuotteiden teke-
misestä ja viennistä. Keittiökalusteiden 
tuotannon aloittamiseen vaikutti vahvasti 
1970-luvun öljykriisi. Vaikeat ajat pakottivat 
yrityksen jos toisenkin miettimään strategi-
aansa. Seurauksena oli monesti keskittymi-
nen johonkin osa-alueeseen. Puustellin koh-
dalla näistä ajatuksista syntyi menestystari-
na – toimiva konsepti siivitti Puustellin alan 
markkinajohtajaksi, missä asemassa yritys 
on ollut nyt jo 30 vuotta.

1970-luvulla yhtiö valmisti peiliväliovia, 
joista suuri osa meni vientiin Saksaan ja 
muualle Eurooppaan. Kun ovien kysyntä 
oli kova, perustettiin vuonna 1980 Kuorta-
neelle peiliovitehdas. Ovien tuotannosta 
luovuttiin vuonna 1991, jolloin Harjavalta 
Oy myi Kuortaneen ovitehtaan tanskalaisil-
le. Samana vuonna aloitettiin keittiökalus-
teiden myynti Ruotsiin, missä Puustellilla 

Laatukeittiöitä 

90 vuoden kokemuksella
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on nykyisin useita omia myymälöitä. 1992 
käynnistettiin kalustemyynti myös Viroon 
ja Venäjälle.

1989 alkoi Kastelli-talojen valmistus ja 
markkinointi. Kastelli nousi viidessä vuodes-
sa markkinajohtajaksi. Kastelli on tänä päivä-
nä merkittävä osa Harjavalta-konsernia.

2000-luvun palkittu markkinajohtaja

Harjavalta Oy pitää sisällään kaikkiaan neljä 
eri toimialaa: Puustelli Group Oy:n, Kastel-
li-talot Oy:n, HSL Group Oy:n, joka on Suo-

Harjavalta Oy, joka on Puustellin takana, viettää 90-vuotisjuhlavuottaan. 
Suomen ostetuimman ja arvostetuimman keittiökalustemerkin valmistaja 
ryhtyi tuottamaan keittiöihin laadukkaita, huonekalumaisia kaapinovia jo 
1970-luvulla. Tuolloin keittiökalusteiden brändäys oli Suomessa vielä ai-
van uutta ja kodeissa oli totuttu vaatimattomiin pahvikennorunkoihin ja 
laakaoviin.

men johtava järjestelmäväliseinätoimittaja 
sekä asumisen, rakentamisen ja vapaa-ajan 
kauppapaikka Smartia Oy:n. Konsernin liike-
vaihto on noin 140 milj. euroa ja se työllistää 
noin 1500 henkilöä.

Yritys on palkittu mm. Rantasalmi-palkin-
nolla (2007) puualan maineteosta ”Oivalta-
vista ideoista – tiestä puutuotealan johta-
jaksi” ja Tuottavuuskeskus ry:n Tuottavuus-
yhteistyöpalkinnolla (1996) tunnustukseksi 
tuottavuuden kehittämistyöstä sekä Kaup-
palehden Tuottava Idea- palkinnolla (1986) 
``Uusi valkoinen peiliovi´´.

Puustelli hallitsee kaikki keittiöremon-
tit vuosikymmenien projektikokemuksel-
la. Esimerkiksi taloyhtiön putkiremontin 
yhteydessä tehtävässä keittiöremontissa 
Puustellin asiantuntemuksella voidaan ai-
kataulut ja työvaiheet aina sovittaa yhteen 
järkevällä tavalla. Koko maan kattavassa 
myymäläverkostossa on nykyisin 50 myy-
mälää, joten Puustelli-keittiöt ovat kaikkien 
keittiön hankintaa suunnittelevien perhei-
den ulottuvilla.

Teksti: Satu Evilampi

 Kuvat: Puustelli Group Oy
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Taloyhtiön yhteisten tilojen ja pihan valaistuksen uusiminen lisää 
ratkaisevasti asumisen mukavuutta ja turvallisuutta. Parannukset 
eivät merkitse tuhlausta, sillä jokainen uusi valaistusratkaisu arvioi-
daan tänä päivänä myös energiatehokkuuden näkökulmasta. 

”Parhaaseen tasoon pyrittäessä valaistus on kytkettynä aino-
astaan silloin, kun sitä tarvitaan. Asukas on valon käyttäjä ja ha-
vainnoija, jonka läsnäolo ja liike ovat viesti valon tarpeesta. Tänä 
päivänä valaistuksessa käytetäänkin apuna tunnistimia ja älykkäi-
tä valaisimia”, markkinointipäällikkö Pasi Jokinen Oy Hedtec Ab:n 
valaistusosastolta sanoo.

Tunnistimet tarjoavat säästön ja mukavuuden lisäksi monia uusia 
mahdollisuuksia kuten viiveen ja kirkkaustasojen säädöt. Ne ovat 
tuoneet uutta myös valaisimiin, joissa voi olla mm. ledeillä toteu-
tettu orientaatio- tai mukavuusvalo tai kyky ohjata toisia valaisimia 
tai valaisinryhmiä.

Valaisin huomaa kulkijan 

Infrapuna- eli IR-tunnistimella voidaan valvoa aukottomasti laajaa-
kin pihapiiriä tai autokatosta. Erityisesti sivuttaissuuntaista liikettä 
havainnoivana se sopii hyvin myös isoihin sisätiloihin.  

Suurtaajuus- eli HF-tekniikkaan perustuva tunnistin havaitsee 
puolestaan pienetkin ihmisten tai esineiden liikkeet kulkusuunnasta 
riippumatta. HF sopii erityisen hyvin portaikkoihin, sillä se kytkee 
valot välittömästi ilman viivettä.

Teksti. Kari Heikkilä

 Kuvat. SSTL, Draka, Hedtec

Sähköistys Sähköistys 
mukaan remonttiinmukaan remonttiin

Asuntoyhtiöiden korjaushankkeet tarjoavat erinomaisen mahdolli-
suuden uudistaa myös sähköistystä, valaistusta ja tietoliikennekaa-
pelointia. Säästöjen lisäksi saavutetaan turvallisuutta ja toimivuutta, 
joka saa asukkaat viihtymään.

Tunnistin voi sijaita myös valaisimen sisällä näkymättömissä. 
Näin mm. kirkkaudensäätö, himmennys, hämäräkytkin ja viiveiden 
säätö voivat olla samassa kokonaisuudessa. Nämä kaikista suun-
nista tunnistavat valaisimet voivat toimia itsenäisesti vaikkapa rap-
pukäytävässä, kellaritiloissa, pesutuvassa ja varastoissa.

”Uudet valonlähteet eli lamput säästävät energiaa, mutta ne vaa-
tivat niitä varten suunnitellut valaisimet, jotka parantavat valotehoa 
entisestään. Siksi valaisinten uudistaminen on energiatehokkuuden 
kannalta ehdottoman tärkeää. Uusikin tekniikka kuten led-valaistus 
tuo suurimmat säästöt vasta silloin, kun sitä ohjaa tunnistin”, Pasi 
Jokinen muistuttaa.

Valokuitu voi tulla putkiremontin yhteydessä 

Taloyhtiöillä on nyt paremmat mahdollisuudet nostaa asunnon säh-
köistyksen ja tietoverkkojen tasoa kuin koskaan aiemmin. Perus-

Valmiit liittimillä varustetut yhdistelmäkaapelit sisältävät 
standardien mukaiset taivutusta sietävät valokuidut ja kupa-
riset tietoliikennekaapelit. Jokaiseen huoneistoon voidaan 
tuoda valmispäätekotelo, johon asunnon oma sisäverkko 
voidaan helposti liittää. (kuvat Draka)
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korjaustarpeet ovat tiedossa ja uusi asunto-osakeyhtiölaki aktivoi 
suunnittelemaan niiden käynnistystä. 

Kun töihin ryhdytään, kannattaa samalla uusia sähköistystä ja 
asentaa ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet. Saatavilla on erityi-
sesti asunkerrostaloihin kehitettyjä energiaa säästäviä kaapelointi- 
ja sähköistysratkaisuja.  

”Yleisissä tiloissa ja ulkona kannattaa tehdä kokonaan uusia joh-
dotuksia lisäten valopisteitä, kytkimiä ja pistorasioita. Valaistuksen 
jakaminen ryhmiin sekä ohjaaminen tunnistimilla ja säätimillä alka-
vat säästää heti sähköä ja rahaa”, Draka NK Cables Oy:n markki-
nointijohtaja Juha Majamäki sanoo.

Kaapeleille sopivat reitit ja rakenteet joudutaan lähes aina avaa-
maan, kun viemäröintityö etenee kerroksesta toiseen. Tämä tarjo-
aa erinomaisen mahdollisuuden asentaa uudet sähkönousukaapelit 
sekä tieto- ja antenniverkon kaapelit. 

Näin voidaan tuoda vaikkapa 100 Mbit/s valokaapeliyhteys suju-
vasti talojakamosta huoneistoon. Tällöin avautuvat huippunopean 
internet-yhteyden lisäksi tie mm. monipalveluverkkoon tv-kanavi-
neen ja ip-puheluineen. 

Turvallisuutta standardin mukaisilla kaapeleilla

Huoneiston sisäverkon kaapeloinnit pistokkeineen voi teettää itse 
tai taloyhtiön yhteishankkeena. Tämän jälkeen jokaisen asunnon 
yhteydet vastaavat myös tulevaisuuden tarpeisiin, mikä tekee yh-
tiöstä kiinnostavan ja nostaa asuntojen arvoa.

Tulee muistaa, että omatoiminen kaapelointi ei ole sallittua, 
vaan kaikki sähkö-, verkko- ja antennityöt tulee teettää ammatti-
asentajilla. Heillä on työhön tarvittavat luvat, koulutus ja kokemus 
ja tietoa sähkötarvikkeista, jotka kuuluvat tukkuliikkeen kattaviin 
ammattilaisvalikoimiin.

”Tärkeintä on varmistaa, että urakoitsija ja sähkötarvikkeiden 
kuten kaapeleiden toimittaja ovat tunnettuja vastuullisia yrityksiä. 
Sähkötarvikkeiden tuotemerkeistä ja ostopaikasta kannattaa kes-
kustella urakoitsijan kanssa ja vaatia, että asennettavat kaapelit 
täyttävät niille asetetut standardit”, Juha Majamäki opastaa.

SSTL tarjoaa 

tietoa ja ideoita
Tietoa sähkötarvikkeista ja sähköistyksen tarjoamista mahdolli-
suuksista löytyy nyt Rakentaja.fi -palvelun Omataloyhtiö-sivus-
tolta. Sen Sähköistys ja valaistus -osio tarjoaa perustietoa säh-
köistyksestä ja opastaa hankeen suunnittelussa. Linkit SSTL:n 
tuotekuvagalleriaan ja asiantuntijoiden radiohaastattelut kodin 
sähköistyksestä antavat uusia ideoita toteutukseen. 

Tarkat tiedot yksittäisistä tuotteista löytyvät Sähkönumerot.
fi -palvelusta, joka kattaa käytännössä kaikki 210.000 Suomes-
sa myytävää sähkötarviketta. Tämä ammattilaisille suunnattu 
verkkopalvelu on vapaasti kaikkien käytettävissä. 

”Korjausrakentamisen yhteydessä tulee aina uudistaa myös 
sähköistystä, sillä näin voidaan lisätä energiatehokkuutta, tilojen 
toimivuutta ja asumismukavuutta. Valitettavasti juuri sähköistyk-
sen osuus hankkeissa usein alimitoitetaan”, Suomen Sähkötuk-
kuliikkeiden Liiton (SSTL) toimitusjohtaja Tarja Hailikari sanoo.

”Sähköremontin myötä kiinteistön sähköturvallisuus saadaan 
kerralla kuntoon, kun työ tehdään osaavien ammattilaisten toi-
mesta. Taloyhtiöitten tulee muistaa turvallisuus myös omissa 
laitehankinnoissaan, sillä vaarallisia tuotteita kuten valaisimia ja 
jatkojohtoja on markkinoilla aiempaa enemmän. Kannattaa aina 
valita laatua halpatuotteen sijaan”, Tarja Hailikari opastaa. 

Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry (SSTL) on toiminut 
vuodesta 1931 ja sen jäseninä on 12 sähkötukkuliikettä sekä 
46 valmistajaa ja maahantuojaa. Tukuilla on eri puolilla maata 
120 myyntipistettä, joissa palvelee noin 1200 työntekijää. Lisä-
tiedot: www.sstl.fi 

Esimerkki erityisesti rappukäytäviin ja 
kellaritiloihin sopivasta HF-valaisimes-
ta on Steinel RS Pro 2000, sillä siinä on 
kaikkiin suuntiin ulottuva havaintoalue. 
Pienloistelamppujen lisäksi siinä voi 
olla 25 ledin moduuli, joka toimii jatku-
vana mukavuusvalona. (kuvat Hedtec)
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Viime vuonna tekemämme tut-
kimus kertoi, ettei nykyisiä laaja-
kaistapalveluita tai tulevaa asun-
to-osakeyhtiölain muutosta tun-
neta kovinkaan hyvin, sillä 70 % 
vastaajista ei ollut kuullut uuden 
lain vaikutuksesta hankintoihin 
ja jopa puolet isännöitsijöistä 
ja hallitusten jäsenistä ei ollut 
perillä lain vaikutuksesta, ker-
too johtaja Tiitus Ranta Welhon 
kiinteistö- ja yritystoimintayksi-
köstä. Tutkimuksen teon jälkeen 
on tietotaso kyllä lisääntynyt ja 

mielenkiintoista onkin nähdä, 
mitä syksyllä uusittava tutkimus 
tulee näyttämään. Kanavapalve-
lut ja laajakaistayhteydet kos-
kevat ja kiinnostavat vaan yhä 
isompaa osaa kansalaisista ja 
siksi vastuuhenkilöiden onkin 
paneuduttava asiaan.

Uusi laki taitepisteenä

Taloyhtiöissä on taitettu peistä 
parin viime vuoden aikana uu-
den tekniikan hyödyntämisestä, 
mutta kun asukkaiden tarpeet 
ovat olleet niin kovin erilaisia, 
on luontainen ratkaisu tähän asti 
ollut, että asukkaat ovat tehneet 
henkilökohtaisia laajakaistaso-
pimuksia, mikä ei luonnollisesti 
ole asukkaan kannalta edullisin 
ratkaisu. Vain joka kahdeksan-
nessa taloyhtiössä on käytössä 

taloyhtiökohtainen laajakaista-
palvelu. Kun uusi laki astuu voi-
maan nyt heinäkuussa, tarkoit-
taa se sitä, että päätökset näis-
säkin asioissa menevät enem-
mistön tahdon mukaisesti, sa-
noo Ranta. Ja jos enemmistön 
päätös on liittymistä suosiva, 
voidaan kaikki taloyhtiön asun-
not liittää sovitulla nopeusluo-
kalla palvelun piiriin ja laaja-
kaistamaksut voidaan veloittaa 
kätevästi vastikkeessa, sen si-
jaan, että nyt moni maksaa itse 
oman laskunsa. Päätöksente-
koprosessissa onkin nyt nähtä-
vissä kolme eri tasoa: a) päätös 
liittymisestä on tehty, b) päätös 
tehdään 1.7. jälkeen ja c) hallitus 
on valtuutettu kilpailuttamaan ja 
päättämään taloyhtiön laajakais-
taratkaisut, kuvaa Ranta kesän 
2010 tilannetta.

Taloyhtiön vai asukkaan 

laajakaista
Yhtiömuotoisessa asumisessa ja eritoten remontoin-
nissa ja erilaisten teknisten ratkaisujen hankinnassa 
on muutamia rajapintoja, joissa päätöksiä on tehty koko 
taloyhtiön tai yksittäisen asukkaan tarpeiden ja etujen 
pohjalta. Esimerkiksi TV- kanavapalvelut ja laajakaista-
ratkaisut ovat puhuttaneet yhtiökokouksissa.

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen



S23

Tiitus Ranta

Kuinka kovaa mennään

Nyt mennään lujempaa kuin koskaan, sanoo Ran-
ta. Tarpeet kasvavat ja yhä moninaisemmat palvelut 
vaativat vastaavasti yhä nopeampia yhteyksiä. Nyt 
liikumme nopeushaarukassa 2 – 200 Mbps, mutta 
tuosta alimmasta tasosta on selvää kiinnostusta ja 
seuraavaan, 10 Mbps nopeuteen. Nopeusluokat ja 
yhteysnopeudet eivät tietysti aukea kaikille, mutta 
eräänlaisena nyrkkisääntönä voisin kuvata, että 2 
Mbps riittää hyvin sähköpostiin, uutisten katsomi-
seen ja esimerkiksi pankkiasiointiin. Mutta heti jos 
päivittäistarpeisiin sisältyy liikkuvan kuvan katselua ja 
isojen liitetiedostojen lähettämisiä eli ollaan jo lähellä 
ammattikäyttöä, tarvitaan 10 Mbps nopeutta. Termi-
kielellä puhutaan aina nimellisnopeusluokasta, jota ra-
joittaa aina verkon reunaa lähinnä oleva aktivointilaite. 
Nopeutta voi verrata myös autoiluun. Jos Länsiväy-
lällä on kaksi kaistaa, vetää se ihan hyvin öisin, mutta 
ruuhka-aikana tarvittaisiin kymmenen kaistaa. Tällöin 
liikenne kyllä periaatteessa vetää, mutta vain tiettyyn 
pisteeseen saakka, jossa on  sitten pullonkaula, ver-
taa Ranta kuvaavasti tie- ja nettiliikennettä.

Welho tähyää eteenpäin

Me luotaamme palveluiden suunnittelussa ja kehit-
tämisessä tulevaisuuden asukkaan ja käyttäjän tar-
peisiin. Esimerkiksi suosittuja YouTube-videoita ha-
lutaan ja tullaan katsomaan mieluummin teräväpiir-
tolähetyksinä, riittävän nopeilla yhteyksillä.  Siirrym-
me tässä yhteiskunnassa aika pian ajasta ja paikasta 
riippumattomaan television katseluun, jota esimer-
kiksi www.ruutu.fi  tarjoaa, sanoo Ranta. Käyttäjät 
linkittyvät tämän tapaisiin palveluihin esimerkiksi 
Facebookin kautta. Viiden vuoden kuluttua olemme 
aivan toisenlaisessa toimintaympäristössä, kun jo 
valtiovallan päätöskin edellyttää, että kaikilla suoma-
laisilla on mahdollisuus vähintään 100 Mbps –nope-
uksiseen laajakaistayhteyteen. Voidaankin olla aika 
varmoja, että nykyinen hyvä syke jatkuu ja taloyhtiöt 
liittyvät palveluun kiihtyvällä nopeudella. Ennustan-
kin, että vuoden 2011 lopulla peitto on jo 30-40 %:n 
luokkaa tai ainakin sitovia päätöksiä liittymisestä on 
tehty.  Vähimmäistavoite meillä on, että uuden lain 
tullessa voimaan kaikilla taloyhtiöillä olisi tarvittavat 
tiedot laajakaistapäätöksen tekemiseen, sanoo joh-
taja Tiitus Ranta Welhosta. Hyvää taustatietoa itse-
opiskeluun saa osoitteesta www.taloyhtilolaajakais-
ta.fi  ja taatusti oikeaa, ajankohtaista tietoa voi aina 
kysyä asiakaspalvelustamme.

Welhon uudet laajakaistat

Welho tarjoaa laajakaistapalveluita käyttäjän tar-
peiden mukaisella nopeudella. Eri vaihtoehdot on 
nimetty paitakoon mukaan seuraavasti:
S = max. 10/1 Mbps
M = max. 40/2 Mbps
L = max. 110/5 Mbps
XL = max. 200/10 Mbps

Welholta laajakaistapalvelua 
sisäverkkotekniikasta riip-
pumatta
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Toimiva oviympäristö 

tarvitsee suunnittelua
Turvallisuustarpeet kasvavat ja kulunvalvonta lisään-
tyy mutta samanaikaisesti edellytetään yhä helpompaa 
kulkemista ovista. Ovien lukitus on yksi turvallisuuden 
kulmakivistä ja oikein toteutettuna lukitus hankaloittaa 
luvatonta sisäänpääsyä, mutta mahdollistaa kuitenkin 
tarvittaessa nopean ja turvallisen poistumisen.

Esteetön, toimiva ja turvallinen oviympäristö saavutetaan oikeal-
la oven varusteiden valinnalla. Valinta vaikuttaa myös ulkonäköön 
sekä lukon ja oven avaamiseen tarvittavaan voimaankin. Lukitusta 
uusittaessa tai ovia vaihdettaessa kannattaa asukkaiden nykyiset 
tarpeet ja vaatimukset käydä tarkkaan lävitse. Vanhan tuotteen 
vaihtaminen vastaavaan on tietysti turvallinen vaihtoehto, mutta 
lähes samalla rahalla voidaan oviympäristöstä tehdä huomattavasti 
helppokäyttöisempi. Helppokäyttöisyys ei aina merkitse sähköä tai 
elektroniikkaa, vaan mekaanisistakin tuotteista löytyy toimivuutta 
parantavia ominaisuuksia.

Esimerkiksi asunnon ovien lukoksi kannattaa valita kevyttoimi-
nen, yhdellä kädellä käytettävä ABLOY LC100 lukko, joka avataan 
aina painikkeesta. Oven avaamista haittaavaa tiivistevoimaa ei tar-
vitse voittaa avaimella vaan painikkeen käytöllä. Tiivistevoimaa voi-
daan lisäksi säätää karmipuolen säädettävillä vastaraudoilla.
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Vielä helpompaa kulkemista varten ovi 
voidaan varustaa sisäpuolelta koko oven 
levyisellä avauspuomilla, jolloin oven avaa-
minen käy puomia työntäen. Esim. pyörä-
tuolilla liikkuvan tai heikkovoimaisen kulkijan 
tarvitsee vain nojata sisäpuolelta puomiin ja 
lukko aukeaa. Ulkopuolelle tarvitaan riittä-
vän kokoinen vedin oven avaamiseksi.

Oikein valittu ovensuljin paitsi sulkee 
oven myös helpottaa kulkemista. Liukuve-
tolaitteella varustettu suljin on mahdollisim-
man kevyt avata, mutta siinä on kuitenkin 
tarpeeksi voimaa sulkemaan raskaankin 
oven. Sulkimissa on myös ominaisuuksia, 
jotka oikein säädettyinä helpottavat kulke-
mista. Esimerkiksi ns. sulkeutumishidas-
tin hidastaa oven sulkeutumista vaikkapa 
ulko-ovissa tai pyörä- tai lastenvaunuvaras-
ton ovessa, jolloin oven hidastettu sulkeu-
tuminen antaa aikaa kantamusten kanssa 
kulkemiseen.

Kun oviympäristön halutaan toimivan 
täysin automaattisesti, silloin astuvat mu-

kaan sähköiset lukot ja oviautomatiikka. 
Sähkömekaaniset ABLOY-lukot ja ABLOY-
oviautomatiikka helpottavat ovien käyttöä, 
koska ne voivat avautua sisäpuolelta esim. 
painonapilla tai automaattisesti tutkan avul-
la ja ulkopuolelta kortilla tai muulla sähköi-
sellä tunnisteella. Oviautomatiikka helpot-

taa jokapäiväistä elämää varsinkin silloin, 
kun kädet ovat täynnä tavaraa tai ovet ovat 
suuria tai vaikeasti avattavia. ABLOY-ovi-
automatiikkakoneistoissa on sisäänraken-
netut turvatoiminnot sekä monipuolinen 
ohjelmoitavuus.

Sähkömekaaninen kääntöovikoneisto 
ABLOY DA460 on hiljainen, muotoilultaan 
kapea ja sopii ylivoimaisten ohjelmoitavien 
ominaisuuksiensa ansiosta lähes kaikkiin 
käyttökohteisiin, kuten sisä- ja ulko-oviin 
sekä palo- ja poistumistieoviin. Sisäoviin 
on valittavissa pienikokoinen ja erittäin hil-
jainen ABLOY DA430 kääntöovikoneisto, 
joka soveltuu erityisesti kotiympäristöön, 
jossa häiritseviä ääniä ei sallita.

Kun lukituksen uudistaminen tai ovien 
vaihtaminen on ajankohtaista, kannattaa olla 
yhteydessä paikkakunnan ABLOY-valtuu-
tettuun lukkoliikkeeseen, jonka asiantunte-
muksella toteutuu toimiva oviympäristö.

Teksti: Jukka Jokinen

 Kuvat: Abloy Oy
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Viime joulukuussa käynnistyi ensimmäisen taloyhtiön, As Oy Myy-
rinlehvän remontti. As Oy Myyrinvarressa ja As Oy Myyrinheinässä 
se aloitettiin kuluvan vuoden helmikuussa. Kukin taloyhtiö kilpailutti 
urakat erikseen, ja niillä oli yksilöllisiä toiveita mm. väreistä, parve-
keovista ja tuotteiden ominaisuuksista. Urakoiden pääsuunnittelija 
Jonna Haikonen Suomen Talokeskus Oy:stä otti toiveet huomioon 
jo suunnitteluvaiheessa. 

Ensimmäiseksi vaihdettiin taloyhtiöiden ikkunat ja parvekeovet, 
ja keväällä keskitytään muuhun ulkovaippaan. Kaikista vaipan osis-
ta ikkunat hukkaavat eniten lämpöä, joten niillä on merkittävä rooli 
energiatehokkuuden parantamisessa. 

Ikkunoilla asumismukavuutta

Remonttien rakennesuunnittelija Juha Hartikka Suomen Talokes-
kus Oy:stä kertoo, että samalla kun taloyhtiöissä haluttiin lisätä 
asumismukavuutta vaihtamalla vetoisat ikkunat uusiin, oli järkevää 
panostaa myös niiden energiatehokkuuteen.

Kaikissa kolmessa yhtiössä sekä parvekeovet että ikkunat pää-
tettiin ottaa saatujen tarjousten perusteella Fenestralta. Kaikkiaan 
vaihdettiin 890 ikkunaa ja 150 parvekeovea. Fenestran projektipääl-
likkö Kukka Saadin mukaan ovet toimitettiin Fenestran Viitasaaren 
tehtaalta ja ikkunat Forssan tehtaalta. Kustannukset ja aikataulu 
toteutuivat suunnitelmien mukaan.

– Saneeraushankkeille tyypillisiä yllätyksiä ei tullut vastaan. Lä-
hiökerrostalot ovat yleensä rakenteeltaan samanlaisia, ja niiden ris-
kitekijät ovat meille tuttuja. Lisäksi hankkeen valmistelu ja perehty-
minen kohteeseen hoidettiin mallikkaasti. Esimerkiksi nykyaikaiset 
ikkunavaihtoehdot selvitettiin tilaajalle kattavasti, sanoo Hartikka.

Teksti: Minna Robertson

 Kuvat: Jyrki Vesa

TALOYHTIÖIDEN IKKUNAT TALOYHTIÖIDEN IKKUNAT 

TOIMIVAT LÄMMITYSLAITTEENA TOIMIVAT LÄMMITYSLAITTEENA 
Patentoitu tuloilmaventtiili pienentää 

energiankulutusta selvästi

Vantaan Norokujalla ja Norotiellä on kolme 70-luvulla rakennettua taloyhtiötä, joiden ulko-
vaipat – rappaus, tiilimuuraus ja parvekkeet ovineen – olivat kipeästi kunnostuksen tarpees-
sa. Tiensä päässä olivat myös ikkunarakenteet, joista tuleva vedon tunne häiritsi asukkaita 
pahasti. Koska ikkunoilla on tärkeä rooli paitsi asumismukavuudessa myös ilmanvaihdossa 
ja energiataloudessa, niihin haluttiin panostaa hiukan enemmän.

Norokujalla ikkunat ja parveke-
ovet uusittiin energiatehokkaiksi.

Suunnittelija 
Juha Hartikan 
mukaan ikku-
noiden mata-
la u-arvo ja 
tuloilmavent-
tiili laskevat 
energianku-
lutusta huo-
mattavasti.
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Oikein säädetty ilmanvaihto säästää energiaa

Paitsi seinärakenteiden eristävyys ja läm-
mön talteenotto, myös tehokas ilmanvaihto 
vaikuttaa energiankulutukseen olennaises-
ti. Ilmanvaihtoa on helppo parantaa samal-
la, kun vanhat ikkunat vaihdetaan uusiin ja 
rakenteita tiivistetään. 

Suurin säästö saavutetaan tuloilmaikku-
nan ja ilmanvaihtojärjestelmän optimoin-
nilla. Energiatehokkuutta voi parantaa hel-
posti ja kustannustehokkaasti yhdistämällä 
energiaikkunaan ulkoilman sisäänottojär-
jestelmä. 

Norokujalla ilman sisäänoton vaihtoehdot 
olivat joko venttiili, jonka kautta tulevaa il-
maa voidaan säädellä tai perinteinen rako-
venttiili, jonka kautta ilma virtaa vapaasti. 
Rakoventtiili ei kuitenkaan ole energiata-
loudellinen ja se koetaan Hartikan mukaan 
talvisin vetoisaksi, joten sama ongelma oli-
si jatkunut. Vetoisuus olisi vain korostunut 
rakenteiden tiivistämisen jälkeen, kun kaik-
ki tuloilma tulee sisään yhdestä kohdasta. 
Valinta oli siis selvä.

Valittujen ikkunoiden U-arvo, 1,1, on 
Juha Hartikan mukaan lähes parasta, mitä 
kolmilasisella ikkunalla voi saada. Matala 
lämmönläpäisykerroin laskee jo sinänsä 
energiankulutusta huomattavasti. Taloyh-
tiöt hakivat valtion suhdanneavustusta, jo-
ten ne saanevat 10 prosenttia remonttiku-
luista takaisin.

Ikkuna lämmittää sisään tulevan ilman

Pääosa asennetuista ratkaisuista oli Fenair-
ikkunoita, joissa on patentoitu tuloilma-
venttiili. Taloyhtiöiden viidessä talossa niitä 
asennettiin sekä olo- että makuuhuoneisiin 
yhteensä 480 kappaletta.

Fenairissa olevan venttiilin kautta virtaa-
va ulkoilma lämpenee ikkunan välitilassa. 

Fenestran Fenair-tuloilmaikkunan testattu U-arvo 
on jopa 0,8 (TKK:n testi). Sen tuloilmaventtiili pie-

nentää energiakuluja 5–10 prosenttia; ilma läm-
penee keskimäärin yli 10 astetta ja aurinkoi-
silla seinillä parhaimmillaan jopa 20 astet-
ta ulkoilman ollessa -20 astetta. Samalla 
huoneiston energialuokitus paranee. 

Tuloilmaventtiili estää ilman takaisin-
virtauksen sekä kesä- että talviasennossa, 

ja sen ansiosta korvausilma on terveellistä ja 
vetoisuus vähenee olennaisesti. 

Jos Fenairin asennuksen ohella tehostetaan 
koko ilmanvaihdon ketjua asentamalla huoneis-
tokohtaiset säätöventtiilit sekä talteenottoyksik-
kö, asuntojen kokonaissäästöt voivat nousta jopa 
20–40 prosenttiin.

Tuloilmaventtiileitä Fenestran ikkunoihin toimit-
taa riihimäkeläinen Dir-Air Oy.

Fenair-ikkuna lämmittää tuloilmaa 10–20 astetta

Fenairin yläosan venttiili kierrättää 
tuloilmaa ikkunan välitilassa. Talvel-
la sisään tuleva ilma lämpiää 10–20 
astetta.

Pääsuunnittelija Jonna Haikonen ja 
rakennesuunnittelija Juha Hartikka.

Kylmä ilma valuu ikkunan ulkolasia pitkin 
alas ja nousee lämmintä sisälasin pintaa 
ylös. Ilma virtaa vain yhteen suuntaan, joten 
lämmin ilma ei karkaa ulos. Fenair on mark-
kinoiden ainoa ikkuna, jossa venttiilistä saa-
tava hyöty on maksimoitu laventamalla kar-
min ja puitteen välistä tilaa pokkauksella. 

– Tuloilmaventtiilien käytöstä syntyvä 
energiansäästö muodostuu kahdesta teki-
jästä, selvittää Hartikka. – Ensinnäkin sisään 
tuleva ilma lämpiää ikkunoiden välitilassa. 
Toiseksi venttiiliä ei voi täysin sulkea, joten 
ilmaa tulee sisään koko ajan. Tämän ansi-
osta ilmanvaihto toimii säätöjen mukaan, 
mikä on kokonaisuuden kannalta tärkeää. 
Jos venttiilejä suljettaisiin joissain asun-
noissa, muista venttiileistä tulisi enemmän 
ilmaa sisään.

Kun ikkunat oli asennettu ensimmäiseen 
taloyhtiöön, tammikuisena pakkaspäivänä 
Hartikka, korjaustyön valvoja sekä hallituk-
sen ja Fenestran edustajat tutkivat niiden 
energiatehokkuutta lämpökameralla. Ikku-
noiden hyödystä saatiin konkreettinen todis-
te, sillä -15-asteinen ulkoilma lämpeni ikku-
napuitteiden välissä noin 10 astetta. 

Taloyhtiöt sijaitsevat lentomelualueella, 
joten ikkunoissa on lisäksi tavallista pak-
summat lasit. Kukka Saad korostaa myös 
ikkunoiden ilmansuodattimen vaihdon help-
poutta ja turvallisuutta. – Suodatinpalkki on 
kiinnitetty magneeteilla. Kun suodatinkan-
gas on aika vaihtaa, palkki voidaan yksinker-
taisesti irrottaa ja vaihtaa kangas esimerkiksi 
pöydän ääressä.
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Luonnon läheisyys, vuodenai-
kojen vaihtelu ja asumisen uusi 
ulottuvuus viehättävät. Lasitettu 
parveke saa sisustajan mielikuvi-
tuksen liikkeelle. Vapaa-aika, har-
rastukset ja jopa pelkkä oleskelu 
saavat ihan uusia ulottuvuuksia 
kun suojana on sivuunliukuvat 
parvekelasit. Auringon valo tuo 
lämpöä ja valoa parvekkeelle. 
Lasin takaa aurinko lämmittää 
aikaisemmin keväällä ja viivyt-
tää kesää myöhemmälle. Laseja 
osittain tai kokonaan avaamalla 
voidaan säädellä lämmön ja suo-
jan tarvetta. Auringonsuojaver-

hot antavat lisämahdollisuuden 
tehdä parvekkeella viihtymises-
tä vielä mukavampaa. Auringon-
säteiden lisäksi verhot suojaavat 
myös uteliailta katseilta. Sauna-
iltana on mukava vilvoitella yksi-
tyisessä ulkotilassa ja aurinkoi-
sena sunnuntaipäivänä taas an-
taa säteiden lämmittää. Kahden 
hengen kynttiläillallinen ei kaipaa 
sivusta seuraajia pilaamaan tun-
nelmaa. Auringonsuojaverhot 
tekevät lasitetusta parvekkees-
ta yksityistilan. 

Kevätaurinko lämmittää lasi-
tettua parveketta välillä liiankin 

tehokkaasti vaikka ulkona olisi 
vielä viileää. Parvekkeen muut-
taminen keväiseksi ja kesäisek-
si viherhuoneeksi kaipaa mah-
dollisuutta säädellä auringonva-
loa. Auringonsuojaverhot ovat 
myös tähän tarkoitukseen mai-
nio tapa. Sirkkalehdistä varttuu 
monenlaista vihreää ruokapöy-
tään ja väri-iloisia kukkia silmän-
ruoaksi osaavan viherpeukalon 
työn palkitsevana tuloksena.

Parveke on myös mainio 
paikka kuntopyörälle. Intensii-
vinen aerobinen kuntopyöräily 
on miellyttävää tehdä katseilta 

Auringonsuojaverhot 

parvekkeelle 
– suoja auringolta ja uteliailta katseilta

Lasitettu parveke laajentaa asuintilaa lähemmäksi luon-
toa. Kun parveke on lasitettu, huomaa usein istuvansa 
siellä säätilasta ja vuodenajasta riippumatta. Vaikka olo-
huonekin olisi viihtyisä ja kauniisti sisustettu, parveke 
vetää kuitenkin puoleensa.

Viherpeukalon käsissä parvekepuu-
tarha kukoistaa. Tosiharrastaja pystyy 
säätämään valon määrää ja laatua 
auringonsuojaverhojen avulla.
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suojassa. Erilaiset harrasteet kaipavat vä-
lillä valon säätömahdollisuutta. Pehmeä, 
läpikuultavien verhojen läpi siilautuva valo 
on ihanteellinen taidemaalarin työskente-
ly-ympäristö. Kultakauden mestarit raken-
sivat aikanaan ateljeen ikkunat antamaan 
tasaista pohjoista valoa. Auringonsuojaver-
hoilla voidaan jäljitellä tätä inspiroivaa atel-
jeevalaistusta.

Parhaat auringonsuojaverhot liikkuvat pysty-
suunnassa vapaasti

Lumonin lasikohtainen auringonsuojaverho 
tehdään mittojen mukaan. Verhoa voidaan 
nostaa alareunastaan tai laskea yläreunas-
taan tarpeen ja tunnelman mukaan. Samaa 
verhoa voidaan liikuttaa niin ylä- kuin ala-
reunastaankin ja jättää verho osittain auki 
keskelle lasia. Jokaisen lasielementin verho 
liikkuu itsenäisesti. Verhojen säätö on vain 
omasta halusta ja mielentilasta kiinni. Lumo-
nin auringonsuojaverhojen ylä- ja alaosassa 
on sirot alumiiniprofi ilit, jotka pitävät verhot 
aina oikeassa kuosissaan. Verho kiinnitetään 
jokaiseen lasielementtiin erikseen. Se liik-
kuu lasin mukana kaikkiin asentoihin.

Yhtenäinen lasitus kaipaa myös yhtenäistä 
verhovalintaa

Taloyhtiö lasittaa usein koko taloyhtiön 
parvekkeet kerralla. Asumismukavuuden 
kohoamisen lisäksi parvekelasitus suojaa 
myös rakenteita ja säästää energiaa. – Ta-
lon arkkitehtooninen ilme halutaan säilyttää 
yhtenäisenä, joten yhä enemmän liitetään 
koko talon lasituksiin myös auringonsuoja-
verhot. Yksittäisten asukkaiden omat viritel-
mät tekevät talon ulkoasusta kovin kirjavat, 
kertoo arkkitehti Pete Lattunen Lumonilta. 
Kotikutoisiin tee-se-itse -verhoihin liittyy 

katuosoitteen perusteella meidän asiakas-
tietorekisteristämme. Siellä on myös kaikki 
asentamiemme parvekelasien mitat, joten 
verhoja tilatessa ei tarvitse käydä itse mit-
tailemaan, Laurila huomauttaa. Mikäli oman 
Lumon-parvekelasituksen mallista on epä-
selvyyttä ja haluaa varmistua verhojen so-
pivuudesta, lähin Lumonin edustaja voi aut-
taa. Jälkiasennettavat auringonsuojaverhot 
asennetaan itse ohjeiden mukaan.

Lue lisää auringonsuojaverhoista: www.lu-
mon.fi /parvekelasit/auringonsuojaverhot 

myös tärkeä varoituksen sana. Jos parve-
kelasitukseen kiinnittää poraamalla omia 
verhoratkaisuja, takuu umpeutuu ja parve-
kelasien sujuva käyttö hankaloituu. Emme 
voi enää sen jälkeen taata lasituksen kes-
tävyyttä, huomauttaa markkinointipäällikkö 
Jyrki Hutri Lumonilta.

– Lumon tarjoaa neljä verhovaihtoeh-
toa: valkoisen ja harmaan, molemmat lä-
pinäkymättöminä ja läpikuultavina, Jyrki 
Hutri jatkaa.

Auringonsuojaverhoilta vaaditaan parvek-
keella enemmän

Parveke on ulkotila, joka on alttiina säätilo-
jen ja vuodenaikojen vaihtelulle. Syksyn pit-
kään kestävä kosteus ja lämpimät ja märät 
talvet saattavat homehduttaa verhotekstiilit. 
Suojaverhoja hankittaessa täytyy varmistaa, 
että verhot on homesuojattu. Noki, pöly ja il-
man epäpuhtauden likaavat verhot ajan mit-
taan. Pesunkestävvyys pidentää huomatta-
vasti verhojen käyttöikää ja ne voidaan pitää 
aina siistinä ja puhtaana. Kosteus aiheuttaa 
myös ruostumista. Lumonin auringonsuo-
javerhojen metalliprofi ilit ova alumiinia, jot-
ka eivät ruostu ja pulverimaalattu pinta on 
helppo pitää puhtaana normaaleilla siivois-
välineillä ja -aineilla.

Hankinta parvekelasitilauksen yhteydessä tai 
jälkeenpäin

– Kun parvekelasien hankinta on ajankoh-
tainen, helpointa on tilata samalla myös 
auringonsuojaverhot. Näin asiakas saa ne 
mittojen mukaan tehtynä ja valmiiksi am-
mattilaisen paikoilleen asentamana, neuvoo 
Mira Laurila Lumonilta. Auringonsuojaver-
hot voidaan tilata netistä myös jälkeenpäin 
Lumonin parvekelaseihin. – Tiedot löytyvät 

Lumonin auringonsuojaverhoja voidaan nostaa ja las-
kea sään ja mielialan mukaan. Helposti ja mukavasti.

Teksti: Jukka Klemetti

 Kuvat: Lumon Oy

Eläkepäivien uusi ulottuvuus: 
lasitettu parveke. Auringon-
suojaverhot antavat tarpeel-
lisen keinon pitää olosuhteet 
aina miellyttävinä.
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Katto kuntoon kerralla

Vauriot vesikatossa voi todeta kahdella tavalla: ennakoivan tar-
kastuksen yhteydessä tai kun vesikatto ei täytä sen tärkeintä 
tehtävää – suojata rakenteita kosteudelta. Jos tarkastuksen tu-
loksena tai vaurion seurauksena joudutaan korjaustoimenpitei-
siin, niin ennen remonttiin ryhtymistä kannattaa pohtia kaikki ne 
toimenpiteet, jotka on mielekästä tehdä samanaikaisesti, jotta 
katto tulisi kaikilta osin kerralla kuntoon.

Kattomestari Matti Väyrynen

Teksti: Raimo Holopainen

 Kuvat: Raimo Holopainen ja Rautaruukki Oyj
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Kattomestari Matti Väyrynen Ruukista kertoo, 
että yhteydenottoja tulee sekä ennakoivasti 
että kun vahinko on jo tapahtunut. – Molem-
missa tapauksissa sovimme aina tapaamises-
ta, tarkistamme katon kunnon – myös alus- ja 
kantavien rakenteiden osalta – ja teemme tar-
jouksen. Silloin kun taloyhtiössä ollaan aikaisin 
liikkeellä esimerkiksi jo muutamaa vuotta en-
nen aiottua remonttia, annamme budjettihin-
nan, jota sitten tarkennetaan urakan lähesty-
essä, kuvaa Väyrynen prosessia. Valitettavasti 
harvoin selvitään pelkällä vesikatteen uusimi-
sella, usein vaurioita on myös aluskatteessa 
ja jopa kantavissa rakenteissa. 

Virheitä, virheitä…

– Rintamamiestalojen katot taitavat olla nyt 
jo kertaalleen korjattu tai uusittu. Nykyiset 
yhteydenotot koskevatkin pääosin 80-luvun 
ja silloin tällöin myös jo 90-luvun rivi- ja pa-
ritaloja. Yhteinen nimittäjä näiden vauriois-
sa on se, ettei aluskaterakenne toimi. Sen 
merkitystä ei ehkä ole oikein tajuttu, poh-
tii Väyrynen. – Havaitut puutteet ovat sen 
luontoisia, että joko ohjeet ovat olleet puut-
teellisia tai työ on tehty vastoin ohjeita. Tyy-
pillisiä virheitä ovat aluskatekerrosten liian 
pieni limitys, läpivientien tiivistys on tehty 
huonosti niin aluskatteessa kuin itse vesi-
katteessakin ja usein yläpohjan tuuletus ei 
toimi kunnolla. Mineriittikatteita uusitaan 
ehkä eniten, mutta joukossa on myös muo-
to-, saumapelti- ja tiilikatteitakin. Uutena rat-
kaisuna käyvät eri profi ilivaihtoehdot.  Sau-
makateratkaisumme Classicin valinta on 
selvästi lisääntynyt.

Ilmanvaihdon modernisointi samalla

– Käymme aina myös vinttitilassa, jos vain 
sinne pääsy on mahdollista. Aluskatteen 
kunnon näkee näin jo ennen vesikatteen 

purkamista ja samalla saa myös kuvan jo 
siitäkin, ovatko ristikko- ja muut kantavat 
rakenteet kunnossa. Vintille pääsy olisi si-
kälikin tärkeää, että näin voisi tarkastaa en-
nen vesikatteen uusimista myös huoneis-
tojen välisen palokatkorakenteen kunnon ja 
ennakoida siten senkin korjaustyöt, sanoo 
Väyrynen. Ulkoisia korjaustöitä ovat yleen-
sä sadevesijärjestelmän ja myös räystäslau-
tojen uusiminen sekä kattoturvatuotteiden 
päivittäminen vastaamaan nykyisiä määrä-
yksiä. Näin vähennetään myös vastuuriskiä, 
viittaa Väyrynen pian voimaan tulevaan uu-
teen asunto-osakeyhtölakiin. Mikäli asun-
noissa on vielä painovoimainen ilmanvaih-
to, kehotamme rivitaloyhtiöitä harkitsemaan 
huoneistokohtaista koneellista poistoa il-
manvaihdon parantamiseksi. Ruukin tarjo-
amaan pakettiin voidaan lisätä järjestelmän 
putkityöt läpimenoineen.

Varmista tekijän tavoitettavuus

Yhden sopimuskumppanin ratkaisu on taloyh-
tiöille tietysti helpoin ratkaisu. Meillä on kyky 
toimia myös ammattivalvojien kanssa. Kaikki 
purku- ja asennustyöt teemme viranomaisoh-
jeiden mukaan asianmukaisine työturvaselvi-
tyksineen. Mikäli materiaalin muutos edellyt-
tää toimenpideluvan hakemista, me teemme 
sen taloyhtiön puolesta. Ruukin kattoremont-
tipalveluista saa mm. netistä lisätietoa ja sitä 
kautta voi jättää myös yhteydenottopyynnön 
kustannusarvion laatimiseksi. Kattoremontil-
ta odotetaan aina pitkän ajan ratkaisua. Niinpä 
Ruukki antaa maalipinnalle 20 vuoden takuun 
ja sen, että tuote on uudestaan maalattavissa. 
Ja ihan yhtä tärkeää kuin luotettavan kattoura-
koitsijan tavoittaminen on remonttitarpeessa, 
on että tekijäorganisaatio on tavoitettavissa 
vuosia työn tekemisen jälkeenkin, ohjeistaa 
Ruukin kattomestari Matti Väyrynen taloyh-
tiöiden päättäjiä.
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Espoon Pohjois-Tapiolassa sijaitsevan As Oy Tervatapion seitsemän 
asunnon rivitalokiinteistön ulko-ovien suojaksi asennettiin vuoden 
2009 elokuussa valokatokset. Katoksilla haluttiin suojata ulko-ovet 
suoralta vesisateelta. Ennen asennusta ulko-ovien karmeja kasva-
tettiin, jotta ne saatiin samaan tasoon julkisivutiilien kanssa. 

Fastlock Canopy-ovikatos luo uuden ilmeen talon julkisivuun, pi-
laamatta rakennuksen esteettistä yhtenäistä kokonaisuutta. Täydel-
linen asennusvalmis ovikatospaketti oli kokonaisedullinen ratkaisu 
suojata sisäänkäynnit sateelta, lumelta sekä auringon UV-säteiltä, 
isännöitsijä Lauri Tiainen sanoo.

Valokatokset suojaavat 

rivitaloasuntojen 

ulko-ovet suoralta sateelta

Rivitaloasuntojen ulko-ovet välttyvät nyt suoralta sa-
teelta, kun niihin asennettiin valoa läpäisevät Icopalin 
Fastlock Canopy-ovikatokset. As Oy Tervatapion seit-
semän rivitalon yhtiössä päädyttiin kokonaisedullisiin, 
asennusvalmiisiin valokatoksiin.

Teksti: Uma Pihlaja

 Kuvat: Icopal Oy 
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Ovikatosratkaisu löytyi nopeasti

As Oy Tervatapioon haluttiin ovikatosrat-
kaisu, joka olisi kevyt ja helposti toteutet-
tava. Asuntoyhtiön hallituksella oli selkeä 
näkemys siitä, miltä lopputuloksen pitää 
näyttää. Niinpä lähdettiin kartoittamaan 
markkinoilla olevia vaihtoehtoja. Hallitus 
valitsi yksimielisesti ovikatosten tavaran-
toimittajaksi Icopalin Fastlock Uni puurun-
koiset ovikatokset.

Löysimme nopeasti kriteerit täyttävän 
katosvaihtoehdon mainoksen lehdestä, se 
näytti juuri sopivan kokoiselta ja näköiseltä. 
Katoksen tukirakenteeksi valitsimme ruske-
aksi petsatun puurungon, joka sopi raken-
nusten julkisivuun miellyttävästi. Ovikatos 
näytti myös helposti ja turvallisesti asen-
nettavalta ratkaisulta. Valokatelevyt ja tu-
kirakenteet olivat valmiiksi mitoitetut ja lei-
katut katokseen sopiviksi paloiksi, Tiainen 
perustelee tehtyä päätöstä.

Urakoitsijaksi Icopal suositteli Rakennus 
Lohja Oy:tä. Heiltä pyydettiin urakkatarjo-
us, johon kuului myös ovi-aukkojen karmi-
en muutostyöt.

Rakennus Lohjan edustaja kävi tutustu-
massa kohteeseen. Hän kartoitti mahdolli-
set lisätyöt, jotta ne saatiin selville ennen 
ovikatosten asennusta. Valokatosasennuk-
sia tuli yhteensä seitsemän kappaletta. Tältä 
pohjalta pyydettiin sitten tarjous.

– Varsinainen ovikatosten asennus su-
jui varsin nopeasti. Yhden katoksen asen-
tamiseen kului puolitoista tuntia, kertoo 
toimitusjohtaja Janne Sihvonen Rakennus 
Lohja Oy:stä.

Asukkaat olivat tyytyväisiä muutos- ja 
asennustöihin. Kaikki sujui nopeasti. Lop-
putulos miellyttää. Ovikatoksiin on oltu 
tyytyväisiä, koska ne tarjoavat halutun mu-
kavuuden ja luovat uuden ilmeen talon jul-
kisivuun. 

Voin suositella Fastlock Canopy-ovika-
toksia myös muihin vastaaviin kohteisiin, 
mainitsee Tiainen.

Puurunkoiset ovikatokset Fastlock Canopy Wood 2.0 ja 3.0

Alumiinirunkoiset ovikatokset Fastlock Canopy 2.0 ja 3.0

 Fastlock Canopy Wood 2.0 Fastlock Canopy Wood 3.0

Käyttökohteet Yksilehtisille oville Kaksilehtisille oville

Kaaren leveys 190 cm 290 cm

Syvyys 80 cm 102 cm

Kaaren korkeus 26 cm 36 cm

Oven leveys  max. 110 cm 110-180 cm

Paino 25 kg 47 kg

 Fastlock Canopy 2.0 Fastlock Canopy 3.0

Käyttökohteet Yksilehtisille oville Kaksilehtisille oville

Kaaren leveys 190 cm 290 cm

Syvyys 82 cm 102 cm

Kaaren korkeus 28 cm 35 cm

Oven leveys  max. 110 cm 110-180 cm

Paino 9,5 kg 17 kg



S34

Pihakansi vuotaa – alla olevat tilat vaarassa

Taloyhtiöiden pihakansien alta löytyy perin-
teisesti kellaritiloja, autotalleja ja parkkihal-
leja. Isommista kaupungeista näitä löytyy 
enemmänkin, mutta nykyään tila alkaa olla 
tiukassa pienemmissäkin kaupungeissa.

Vielä reilut 15 vuotta sitten pihakansien 
vedeneristys toteutettiin eri tekniikalla kuin 
nyt. Vedeneristeitä ei kiinnitetty kauttaal-
taan alustaan, joten vesi voi vapaasti liik-
kua alustan ja vedeneristeen välissä. Tästä 
syystä vuotokohtien paikantaminen 1980-
luvun ja sitä vanhemmilla pihakansilla on 
hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta.

Pihakansi voi vuotaa useammasta syys-
tä. Yleensä ajan hammas on purrut, mutta 
joskus kyse saattaa olla suunnittelu- ja/tai 
toteutusvirheestä. Vuoto ilmenee jälkinä 
betonissa: tummia länttejä, kalkkeutumis-
ta, rapautumista. Vuoto on yleensä helposti 
todettavissa, asiaan vaan pitää tarttua heti 
eikä myöhemmin. Mitä pidempään vuoto 
saa jatkua, sitä suuremmat ovat kantavien 
rakenteiden sekä alapuolisten tilojen vauriot 
ja sitä isompi lovi tulee taloyhtiön pussiin. 
Pahimmassa tapauksessa koko pihakansi 
on purettava pois ja rakennettava uudes-
taan. Tähän ei tilannetta kannata päästää.

Hulevedet pois pihoilta

Varsinkin vanhemmissa keskustojen ker-
rostaloissa hulevesien poisjohtaminen on 
ongelmallista. Saattaa olla, että pihaan on 
rakennettu aikanaan vain yksi kaivo. Katol-
ta valuvia sade- ja sulamisvesiä ei ole huo-
mioitu, vaikka kattopinta-alaa on monesti 
enemmän kuin piha-alaa. Kun aurinko alkaa 
lämmittää, katolta sulava vesi valuu pihalle 
ja kylminä öinä jäädyttää pihan luistinradak-
si. Paitsi että liikkuminen tällaisella pihalla 
on vaarallista, jäätyvä vesi myös rapauttaa 
pihakiveystä ja sokkeleita.

Asia voidaan korjata pihakannen remon-
tilla. Rakennetaan jokaisen rännin alle oma 
kaivo ja putkitukset, joita myöden huleve-

Kevät tulee – Kevät tulee – 

onko taloyhtiösi onko taloyhtiösi 

piha kunnossa?piha kunnossa?

Kevät paljastaa pihakansien mah-
dolliset vuodot. Asiaan on syytä tart-
tua pikaisesti, jotta pihakannen alla 
olevat tilat säilyvät käyttökunnossa 
ja remontista selvitään ilman kan-
tavien rakenteiden uusimista. Myös 
hulevesien poisjohtaminen aiheut-
taa ongelmia.

Teksti: Kirsi Rahkonen

 Kuvat: Kari Palsila, Dakota Lavento

Ilmeikäs pihakiveys on toteutettu 
Lemminkäisen Formento Neliöki-
vistä ja Sauvakivistä. 
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det johdetaan viemäriin. Mikäli näin ei voida 
toimia esimerkiksi pihakannen alla olevien 
tilojen vuoksi, voidaan asiaa korjata piha-
kannen kaadoilla.

Viihtyisä piha on asukkaiden ilo – 
esimerkkinä As Oy Runeberginkatu 44

Vaikka lähtökohtaisesti pihakansiremonteis-
sa on yleensä kysymys vesivuodoista tai hu-
levesien ongelmallisesta poisjohtamisesta, 
kannattaa piharemonttia katsoa myös viih-
tyvyyden näkökulmasta. Viihtyisä piha on 
asukkaiden ilo: siellä voi viettää aikaa yhdes-
sä naapureiden kanssa, pitää grillijuhlia tai 
seurustella ystävien kanssa. Kun remonttia 
lähdetään suunnittelemaan, saadaan viihty-
vyyttäkin parannettua samalla kertaa, kun-
han asia vain huomioidaan.

As Oy Runeberginkatu 44:ssä Helsingin 
Töölössä piharemontin suunnitteluun läh-

dettiin, koska harmaat kuluneet betonilaatat 
eivät tuottaneet iloa kenellekään. Tilalle ha-
luttiin kauniit pihakiveykset. Pihan korkeus 
oli jo maksimissaan pihalle aukeaviin oviin 
nähden, joten paksumpien kivien asennus 
laattojen tilalle vaati muutakin kuin laattojen 
poispurkamisen. Pihan edellisestä remon-
tista oli aikaa parisenkymmentä vuotta, jo-
ten rakenteiden kunto päätettiin selvittää.

Insinööritoimisto Vahasen tekemässä 
selvityksessä kävi ilmi, että vanhat raken-
teet olivat niin rapautuneita, ettei niiden 
päälle kannattanut uutta kiveystä rakentaa. 

Pihalla voi myös leikkiä, 
vaikka se onkin suunni-
teltu aikuisten viihtymistä 
silmällä pitäen.

Istutusaltaiden kesäkukat tuovat väriä ja viih-
tyisyyttä pihaan.

Hulevesien poisto optimoitiin kiveyksen kaadoilla niin, että vesi valuu sadevesikaivoon. Asennus on 
tehtävä tarkasti, jotta pihalle ei synny lätäköitä painumien tai virheellisten kaatojen seurauksena.

Nykyaikaiset vedeneristysmenetelmät ovat huo-
mattavasti paremmat kuin reilu 15 vuotta sitten, 
kertoo piiripäällikkö Ari Hoikkala Runeberginkatu 
44 pihakansiremontin toteuttaneesta Lemminkäinen 
Rakennustuotteet Oy:stä.

Kaikki piti purkaa pois kantavaan rakentee-
seen asti, jotta pihasta saatiin kestävä ja 
toimiva. Samalla hulevesien poisjohtami-
nen suunniteltiin uudestaan. Pihakannen 
alla olevat tilat rajoittivat putkirakentamista, 
joten hulevesien poisjohtamista optimoitiin 
pihakannen kaadoilla.

Nykyinen piha on toimiva, aikuisille suun-
niteltu pelkistetty keskustapiha. Kauniit pi-
hakiveykset ovat helppohoitoiset, kukkia ja 
ylipäätään vihreää on vain istutusaltaissa. Al-
taiden lisäksi pihaa kalustavat istuinryhmä ja 
ahkerassa käytössä olevat pyykkitelineet.
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Suomen ilmasto on armoton, 
eikä vastamaalattu puu- tai me-
tallipinta kestä sääoloissamme 
siistinä kuin muutaman vuo-
den. Huolto-, uudelleenmaa-
laus- sekä uusimistyöt vievät 
aikaa, henkilöresursseja ja ra-
haa. Useimmat puuaidat ovat 
tiensä päässä n. 5-10 vuoden 
kuluttua, ja silloin on hukkaan 
heitettyä kaikki aitaan inves-
toitu raha huolto- ja uudelleen-
maalauskustannuksista kor jauk-
siin. Lisäksi päälle tulevat pur-
kukustannukset ja kaatopaik-
kamaksut.

Miten välttää pihapiirin yleis-
ilmeen jatkuva rapistuminen ja 
investoinnin arvon menetys? 
Vastaus on vinyyli. Perinteis-
ten materiaalien sijaan aidan ja 
katoksen voi tehdä vinyylistä, 
sillä vinyylillä saa siistit ja huo-
litellut piharakenteet vaivatta. 
Huoltopaineet ja kustannukset 
kaikkoavat ja alueen arvostus 

Taloyhtiöiden pihoihin kuuluvat luonnollisena osana aidat, por-
tit, jäteastia- ja postilaatikkokatokset. Pihapiirin tulisi olla siisti, 
viimeistelty ja viihtyisä, mutta lahonneet, hilseilevät puupinnat 
eivät juurikaan kaunista muuten siistiä aluetta. 

Taloyhtiöille siistit, 

viihtyisät ja helppohoitoiset 

piharakenteet
kasvaa. Vinyylituotteita ei myös-
kään tarvitse uusia.

Voit valita tyyliin sopivan mallin

Kerros- tai rivitalokiinteistöön 
sopivia aitamalleja on tarjolla 
moneen eri talotyyliin sopivak-
si. Privaatti-malli luo modernia ja 
kevyttä tyyliä, VIP-mallisto taas 
säteilee arvokkuutta, yksityi-
syyttä ja charmia. Valmismal lien 
vaihtoehdot antavat valinnan va-
pauden, mutta aina ei tarvitse 
tyytyä valmiisiin malleihin. Kaik-
ki Finera® tuotteet valmistetaan 
Suomessa, joten niitä voi tilata 
myös mittatilaustyönä.

Suuri helpotus ja kustannussääs-
tö taloyhtiöille ja omakotiasujille

Korjaustalkoot eivät nykyään ole 
asukkaiden suosiossa entisai-
kojen tapaan. Talkoovoimaan ei 
siis voi enää luottaa, jotta yleisil-

me pysyisi aina hyvänä. Vinyyli-
rakenteiden ansiosta aidat ja ka-
tokset ovat takuuvarmasti huoli-
teltuja vuodesta toiseen.

Vinyylituotteet tarjoavat mo-
nia helpotuksia eritoten taloyh-
tiöille: vinyyliaidan voi rakentaa 
puiden ja pensaiden välittömään 
läheisyyteen, koska lehtivihreä 
ei tartu aitaan. Lisäksi vinyyliai-
dat kestävät UV-säteilyn haalis-
tumatta ja ovat myös kosteu-
den- ja tuhoeläinten kestäviä. 
Puhdistamisen perussääntö on, 
että tuotteet pestään muuta-
man vuoden välein, esim. syk-
syisin, painepesurilla tai vedellä 
ja sienellä. Sade hoitaa puhdis-
tamisen muina aikoina.

Tuotteita ei tarvitse eikä saa 
koskaan pintakäsitellä. Vinyyli-
tuotteisiin eivät vaikuta aurin-
ko, kosteus, kuivuus, pakkanen, 
lumi tai mitkään tuholaiset. Ne 
eivät kolhiudu helposti, eivät 
ruostu, vety, limoitu tai lahoa 

Teksti: Satu Evilampi

 Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy
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eikä niistä lähde tikkuja, eikä ilmasta tule-
va noki ja muu lika pinty tuotteisiin. Vinyy-
lituotteiden hinta on kilpailukykyinen, laatu 
erinomainen ja elinkaari todella pitkä – edut 
ovat siis moninkertaiset perinteisiin materi-
aaleihin verrattuna.

Säästä selvää rahaa, muista hinta-laatu-elin-
kaari ajattelu

Kun mietit aita-, portti-, kaide-, terassi-, tai 
vaikka roskiskatoshankintaa, muista verrata 
eri tuotteita hinta-laatu-elinkaari-tuotetakuu 
periaatteella. Hankintahinta ei aina ole yksin-
omainen hankintaperuste, koska huomatta-
vaa kulua tai säästöä syntyy vuosikunnos-

sapito-, huolto- ja remonttikustannuksissa, 
uudelleenmaalaamis- ja rakentamistöistä 
puhumattakaan. Vinyylituotteet ovat erittäin 
pitkäikäisiä, kirjallinen materiaalitakuu on 50 
vuotta. Asennuksen helppous ja nopeus tuo 
niin ikään huomattavia säästöjä. Jos myy 
asuntonsa, vinyylituotteilla on myös hyvä jäl-
leenmyyntiarvo, joita esim. vanhoilla puuai-
doilla ei ole ollenkaan – monestihan valistunut 
ostaja pyytää hinnan alennusta huonokuntois-
ten piharakenteiden vuoksi.

Nopea ja siisti asentaa

Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siis-
tejä ja nopeita asentaa. Asentamisessa ei 

tarvita mitään erityistyökaluja tai -osaamis-
ta. Voit tilata myös tuotteet valmiiksi asen-
nettuina. Tuotteiden mukana tulevat aina 
tarkat asennus- ja huolto-ohjeet, joten itse 
asentaminenkaan ei ole ongelma.

Vinyylin edut

– ihanteellinen esim. aidoissa, kaiteissa, 
terasseilla, portaissa, parvekkeilla ja laitu-
reilla
– luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteis-
töllesi
– myrkytön materiaali, ei aiheuta mitään ter-
veys- tai ympäristöhaittoja
– erittäin kestävä ja vahva mekaaninen kes-
tävyys
– palamaton, kierrätettävä materiaali
– vahva, kestävä ja kevyt rakenne
– käyttölämpötilat -50…+65 °C
– helppo ja nopea asentaa
– käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai beto-
nituotteiden tilalle
– hyvännäköinen, helppohoitoinen ja lapsi-
turvallinen (sopii hyvin myös kotieläimille)
– ei tarvitse koskaan mitään pintakäsittelyjä, 
erittäin hyvä hinta-laatu-elinkaari suhde
– ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseen-
sä
– ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää au-
ringon UV-säteilyn
– ei lahoa, homehdu, tikkuunnu tai liituun-
nu
– ei ole märkänäkään liukas, tarvittaessa 
helppo pestä.

Kaikkia tuotteita valmistetaan myös mit-
tatilaustyönä.
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Ihan kokonaan vihreää maalämpö ei ole, 
sillä pumppu tarvitsee käydäkseen sähköä. 
Lämmitystapa on kuitenkin uusiutuva, ym-
päristöystävällinen eikä aiheuta haitallisia 
päästöjä – se käyttää vain vähän sähköä ve-
den kierrättämiseen keruuputkistossa ja 
kompressorin toimintaan, mutta luovut-
taa maasta ottamaansa lämpöenergiaa 
moninkertaisen määrän.

Jos lämmitys on asunto-osakeyhtiös-
sä tällä hetkellä tapetilla, niin valtio on lu-
vannut avustusta 1.4.2010-31.12.2010 
välisenä aikana toimiin, jolla paranne-
taan rakennusten energiatehokkuutta. 
Maalämpö kuuluu tähän kategoriaan.

Mitä maalämpö on?

Maaperään ja veteen varastoitunut-
ta lämpöenergiaa kutsutaan maaläm-
möksi. Lämpö on peräisin auringon 
säteilystä.

Lämmönkeruujärjestelmä

Paikasta riippuen lämmönkeruuputkisto 
sijoitetaan joko maahan, lämpökaivoon 
tai vesistöön. Maalämpöjärjestelmän 
toimittaja mitoittaa putkien pituuden 
sekä kaivon syvyyden. Mitoituksessa 
on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen. 
Jos putkisto on alimitoitettu,  lämpö-
pumpun hyötysuhde heikkenee ja pahim-
millaan esim. porakaivo voi jäätyä. 

Putkistossa kiertää liuos (vesi + bioeta-
noli) ja se on suljettu. Sama neste kiertää 
vuodesta toiseen. Jos nestettä pitää lisätä, 
putkistossa on vuoto.

Järjestelmän putkisto lähtee ja päättyy 
maalämpöpumpun höyrystimelle. Maakier-
topumppu kierrättää nestettä putkistossa. 
Sähkömoottorin pyörittämä kompressori 

Maalämpö sopii asunto-

osakeyhtiöihinkin

Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maa-
ilma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva il-
mastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä vaih-
tamaan luontoystävällisimpiin lämmitystapoihin. Fossiiliset 
polttoaineet loppuvat maapallolta aikanaan – maalämpö ei.

tuottaa yhdellä osalla sähköenergiaa kolme 
osaa lämpöä. 

Vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä 
jakaa lämmön edelleen rakennuksen si-
sällä valittuun lämmönjakotapaan. Lämpö-

pumpulla lämmitetään myös lämmin käyt-
tövesi.

Maalämpö asunto-osakeyhtiöön

Kiinteistöihin valmistetaan suuren tehon 
maalämpöpumppuja, joita voidaan tarvit-
taessa kytkeä sarjaan useitakin. Lämmön-
keruuputkiston pituus on isoissa kohteissa 
tietenkin suurempi. 

Maalämpöjärjestelmän voidaan mitoittaa 
joko täys- tai osatehoiseksi. Täystehomitoi-
tuksessa lämpöpumpun lämpöteho on vä-
hintään kiinteistön lämmitystehontarpeen 
suuruinen, jolloin lisälämmönlähteitä ei tar-

vita. Osatehomitoituksessa lämpöpum-
pun lämpöteho on tyypillisesti n. 60-90 
% kiinteistön maksimitehontarpeesta, 
jolloin kulutushuippuina lisänä käytetään 
joko sähkövastuksia tai jo olemassa ole-
vaa öljykattilaa. Vaikka lämpöpumppu 
on mitoitettu 80 %:iin huipputehontar-
peesta tuotetaan sillä kuitenkin yli 98% 
kiinteistön lämmitysenergiantarpeesta. 
Mikäli öljylämmitteisen kiinteistön öljy-
kattila on hyväkuntoinen, kannattaa se 
kytkeä lämpöpumpun rinnalle ja mitoit-
taa lämpöpumppu osatehoiseksi. 

Oilon Geopro RE –maalämpöpumppu 
isoihin kiinteistöihin

Geopro RE on uusi  maalämpöpumppu 
kerros- ja rivitalojen lämmittämiseen ja 
käyttöveden tuottamiseen. Kytkemällä 
pumppuja sarjaan, voidaan tuottaa läm-
pöä hyvinkin suuriin kohteisiin. Käyttö-
tarpeen mukaan pumppu varustetaan 
tulistimella tai ilman. Pumppu on lähes 
huoltovapaa ja vähäiset huoltotoimen-
piteet ovat helppoja ja nopeita. Mallista 
riippuen joko yksi tai kaksi laadukasta 

Scroll-kompressoria takaa pitkän käyttöiän 
ja häiriöttömän toiminnan. Automatiikan 
monipuolisuus mahdollistaa myös muiden 
energialähteiden yhdistämisen toimivak-
si kokonaisuudeksi. Maalämmön rinnalla 
voidaan hyödyntää esimerkiksi aurinko-
lämpökeräimiä, öljy-, kaasu-, tai pelletti-
lämmitystä. Automatiikka valitsee kulloin-
kin edullisimmalla tavalla tuotetun energia-
vaihtoehdon.

Teksti: Minna Nurmi

 Kuvat: Oilon Home Oy
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Vuoden 2010 valtion talousarvi-
ossa suhdanneluonteisiin avus-
tuksiin on myönnetty kaikkiaan 
87 miljoonaa euroa, josta 37 
miljoonaa on käytettävissä 1.4.-
31.12.2010 välillä myönnettä-
viin avustuksiin. Kokonaissum-
masta 50 miljoonaa euroa on 
suunnattu niille hakijoille, jotka 
jättivät hakemuksensa viime 
vuoden hakuun lisätyllä kolmen 
kuukauden jatkoajalla. Koko 
tuen tarkoituksena on edistää 
rakennusten energiatehokkuu-
den parantamista ja uusiutuvi-
en energianlähteiden käyttöön 
siirtymistä.

Yhteisöjen omistamiin asuin-
rakennuksiin kohdentuva avustus

Kohteet, joihin suhdanneluon-
teista avustusta voidaan myön-
tää, on määritelty tarkasti. Avus-
tusta voidaan myöntää esimer-
kiksi parannus- tai korjaustoi-
menpiteeseen sellaisessa asuin-
rakennuksessa, joka on ympäri-
vuotisessa asuinkäytössä ja joka 
käsittää vähintään kaksi asuin-
huoneistoa. Avustusta voidaan 
myöntää myös asuinrakennuk-
seen liittyvien yhteistilojen pa-
rantamiseen tai korjaamiseen, 
mutta vain, jos vastuu toimen-
piteestä kuuluu yhteisölle.

Tuki voidaan kohdentaa yhtä 
hyvin vuokra- kuin omistus-
asuntoihinkin, sillä asuntojen 

hallintamuotoa ei ole rajattu. 
Avustusta voi hakea asuinra-
kennuksen omistava yhteisö, 
tai jos rakennuksen kunnossa-
pitovastuu on siirretty pysyvästi 
tai pitkäaikaisesti jollekin muul-
le taholle, myös kunnossapito-
vastuusta huolehtiva yhteisö. 
Avustus suuntautuu kuitenkin 
vain yhteisöille, joten esimer-
kiksi yksityisessä omistukses-
sa olevat vuokratalot jäävät sen 
ulkopuolelle.

Tavanomaista, vähäistä ra-
kennuksen huoltoon ja ylläpi-
toon liittyvää toimintaa ei ole 
kuitenkaan tarkoitus tukea. Tu-
kea myönnetään siksi vain sel-
laisiin parannus- ja korjaustoi-
menpiteisiin, joiden kustannuk-
set ovat vähintään 5000 euroa.

Toimenpiteet ja aikarajat tarkasti 
määritelty

Suhdanneluonteinen avustus 
on rajattu toimenpiteisiin, jot-
ka koskevat rakennuksen ul-
kovaipan korjausta, putkiston 
korjausta, ilmanvaihtojärjestel-
mää, lämmitysjärjestelmää tai 
uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä. Myös tuen aikarajat 
on määritelty tarkasti: avustus-
ta voidaan myöntää vain hank-
keisiin, jotka on aloitettu aikai-
sintaan 1.4.2010 ja viimeistään 
31.12.2010. Hankkeet on toteu-
tettava viimeistään 31.12.2011. 

Aloittamisajankohta määritel-
lään urakkasopimuksessa tai 
muussa vastaavassa sopimuk-
sessa määritellyn aloittamispäi-
vän mukaan, ja toteuttamisen 
ajankohta määritellään loppu-
katselmuksen, vastaanottoto-
distuksen tai muun vastaavan, 
luotettavan selvityksen perus-
teella.

Avustukset myöntää kor-
jattavan asuinrakennuksen si-
jaintikunta, ellei kyseinen kun-
ta ole sopinut ympäristökun-
tien kanssa muuta. ARA tekee 
avustuspäätöksen silloin, kun 
avustusta haetaan kunnalle tai 
kuntayhtymälle. Hankkeet voi 
aloittaa vapaasti kyseissä aika-
rajoissa jo ennen kunnan avus-
tuspäätöstä.

Avustusta myönnetään 15 
prosenttia hyväksyttävistä kus-
tannuksista, ellei erityisestä 
syystä ole syytä myöntää avus-
tusta tätä pienempänä. Avustus 
maksetaan vain toteutuneis-
ta kustannuksista. Avustusta 
ei voida myöntää sellaiseen 
korjaustoimenpiteeseen, jolle 
myönnetään esimerkiksi ener-
gia-avustusta. Samaan toimen-
piteeseen voidaan kuitenkin 
myöntää avustus suunnitelmal-
lisen korjaustoiminnan edistä-
miseksi sekä asunto-osakeyh-
tiötalon perusparannuksen kor-
kotukilaina.

Suhdanneluonteisista 

energia-avustuksista 

tukea taloyhtiöiden 

parannus- ja korjaustöihin
Suhdanneluonteiset energia-avustukset korvaavat yhteisöille myönnettävät energia-
avustukset tänä vuonna. Poikkeuksen tekevät vain energiakatselmusten kustannuk-
siin tarkoitetut avustukset, jotka myönnetään edelleen erikseen. Suhdanneluonteisilla 
energia-avustuksilla pyritään edistämään rakentamisen ja rakennusalan työllisyyttä 
sekä energiapoliittisten tavoitteiden toteutumista.

Teksti: Satu Evilampi

 Kuva: Raimo Koivukorpi
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Teksti: RI, Juha Karilainen

 Kuvat: Wienerberger Oy Ab

Tilastot kertovat

– Tiilirakenne on 

energiateknisesti erinomainen
Suurin osa pääkaupunkiseudun vanhoista asuinkerrostaloista aina 1950-luvun puoleen vä-
liin asti on tehty massiivitiilirakenteisina ilman erillistä lämmöneristettä, mutta siitä huoli-
matta rakennukset ovat energiateknisessä vertailussa todettu erinomaisiksi.

Lähes kaikki ennen 1950-lukua rakennetut kerrostalot on muurattu massiivirakenteisina tiilestä ilman lämmön-
eristeitä, mutta silti valtaosa näistä taloista on energiankulutukseltaan erinomaisia ja elinkaareltaan kestäviä.

Vanhat tiilitalot ovat lähes 
matalaenergiatasoa

Noin 22 % Suomessa kulutetusta ener-
giasta käytetään talojen lämmittämiseen. 
Asuinkerrostalojen energiankulutusvertai-
lussa, 1900-luvun alusta aina tähän päivään 
asti, on voitu havaita varsin suuria kulutus-
vaihteluita eri aikakausina rakennettujen 
talojen välillä. Suurimpia energiasyöppöjä 
ovat 1960-80-luvun elementtikerrostalot, 
kun taas 50-luvulla rakennetut tai sitä van-
hemmat massiivitiilirunkoiset kerrostalot 

ovat osoittautuneet energiatehokkuudel-
taan erinomaisiksi.

Helsingin Energian kaukolämpöyksikön 
vuosien mittaan keräämien energiankulu-
tustilastojen perusteella 1900-luvun alussa 
rakennettujen talojen keskimääräinen ener-
giankulutus on ollut reilusti alle 50 kWh/m3, 
paikoin jopa n. 30 kWh/m3. ”Voidaankin sa-
noa, että monet viime vuosisadan alkuvuo-
sikymmenillä rakennetut tiilirunkoiset asuin-
kerrostalot ovat energiatehokkuudeltaan 
jopa lähellä matalaenergiatasoa ja vieläpä 
ilman erillistä lämmöneristystä”, toteaa Hel-

singin Energian kaukolämpöyksikön johtaja-
na toimiva pitkän linjan energia-asiantuntija 
Veikko Hokkanen, joka itsekin asuu 30-luvul-
la rakennetussa asuinkerrostalossa.

Oman taloyhtiön energiankulutuslukema on 
vain 32 kWh/m3

Taloyhtiö, jossa Veikko Hokkanen on jo pitkään 
asunut, on 7-kerroksinen v.1938 rakennettu 
asuinkerrostalo Töölöntorin läheisyydessä 
Helsingissä. Talossa on puolentoista kiven 
paksuiset massiivitiiliseinät ja rappaus päällä. 
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Helsingin Energian kaukolämmitykseen liitettyjen asuintalojen ominaiskulutus

Suuri kiinteistömassa, jossa
suurimmat ominaiskulutukset

2007

Kokonaisenergiankulutus heidän 
talossaan on vain 32 kWh/m3, si-
sältäen myös lämpimän käyttö-
veden energiankulutuksen. Ta-
lon ikkunat ovat tavanomaiset 
kolmikerroslasit ja ilmastointi 
vanhoille taloille tyypillinen kes-
kitetty koneellinen poistoilmajär-
jestelmä. Tuloilmaventtiilit ovat 
uusittu termostaattitoimintoisik-
si, mikä omalta osaltaan paran-
taa hieman energiatehokkuutta, 
mutta muita hienouksia ei sitten 
olekaan, toteaa Hokkanen. Kos-
ka talossa toimii mm. yleinen 
kuntosali, heikentää se hieman 
rakennuksen kokonaisenergian-
kulutusarvoja, mutta jos se jätet-
täisiin laskuista pois, olisi talon 
energiatehokkuus B luokan si-
jasta varmasti jo A-energialuok-
kaa, eli samaa tasoa kuin parhaat 
2000-luvun hyvin eristetyt kerros-
talot, lisää Hokkanen. Vertailun 
vuoksi esimerkiksi 60-90-luvulla 
rakennetut talot kuuluvat yleen-
sä D, E tai F-luokkaan. Tosin aina 
on muistettava se, että jokaiselta 
aikakaudelta löytyy sekä huonoja 
että hyviä yksilöitä, riippuen siitä, 
miten huolellisesti rakennus on 
tehty ja miten hyvin sitä on myös 
ylläpidetty.

Tiili energiatehokas 
runko materiaali

Aina 1930-luvulle asti kerrosta-
lojen ulkoseinärakenteena toimi 
massiivinen, ns. kahden kiven 
täystiilimuuri, jonka paksuus on 
n. 60 cm. Erillistä lämmöneris-
tettä ei ollut, vaan rakenteen 
lämpötekninen toiminta perus-
tui tiilimassan hyvään lämmön-
varauskykyyn. 1930-luvulta 40-
luvulle tultaessa seinärakenteet 
ohenivat n. 45 cm:n paksuisiksi 
eli ns. puolentoista kiven umpi-
muureiksi. Jos vielä vuosisadan 
alun ulkoseinärakenteessa käy-
tetyt tiilet olivat umpitiiliä, vaih-
tuivat ne ulkoseinien rakenne-
paksuuden ohentumisen myö-
tä 40-luvulla hieman paremmin 
eristäviksi reikätiiliksi. Puolen-
toista kiven umpimuuriseinät 
säilyttivät asemansa aina 1960-
luvulle asti, joskin 50-luvulla 
alettiin jo kokeilla myös erilaisia 
sekarakenteita, kunnes sitten 
60-luvulla siirryttiin betonisand-
wich-elementtien valtakaudel-
le, jota on kestänyt aina 2000-
luvulle asti. Vasta viimeisen vii-
dentoista vuoden aikana tiili on 
jälleen saavuttanut valta-ase-

man kerrostalojen ulkoseinien 
rakennusmateriaalina, tosin vain 
julkisivuissa, sillä varsinainen 
runkorakenne tehdään edelleen 
yleensä betonista ja välissä on 
ilmaraolla tiilimuurauksesta ero-
tettu lämmöneristekerros.

Ulkoseinien lämmöneristävyyden 
kehitys ja massiivisuuden 
merkitys

Vanhojen massiivimuurattujen 
talojen ulkoseinien lämmön-
eristävyyttä kuvaava U-arvo on 
vain 0,85-1,15 W/m2K. 1970-80-
luvulla rakennettujen elementti-
talojen vastaava laskennallinen 
U-arvo on lähes kolme kertaa 
vanhojen tiiliseinien U-arvoa 
parempi eli n.0,30-045 W/m2K, 
mutta siitä huolimatta nuo ilman 
erillistä lämmöneristettä raken-
netut massiivimuuratut tiilitalot 
kuluttavat energiaa keskimäärin 
vain n. 40 % siitä, mitä esimer-
kiksi 60-70-luvun elementtiker-
rostalot. On tosin huomioitava 
myös se, että vanhojen tiiliker-
rostalojen energiatehokkuutta 
parantaa umpikorttelikaavasta 
johtuva tiivis rakentamistapa 
ja muoto.

1990-luvulle tultaessa ulko-
seinien U-arvo vaatimukset ovat 
edelleen kiristyneet ja vuositu-
hannen vaihteen asuintalojen 
ulkoseinien U-arvon vaatimus-
taso oli jo 0,28 W/m2K. Tämän 
päivän uusien normien mukai-
sen asuinrakennuksen ulkosei-
nien U-arvon tulee olla jo perä-
ti 0,17 W/m2K ja aikaisempiin 
vaatimuksiin verrattuna myös 
rakenteen tiiviydelle on asetet-
tu omat vaatimuksensa.

Nykyisin myös ilmastointijär-
jestelmä on keskeisessä roolis-
sa hyvään energiatehokkuuteen 
pyrittäessä.

1930-luvulla ra-
kennetun Töölöläi-
sen täystiiliraken-
teisen asuinker-
rostalon lämmitys-
energian kulutus 
on vain 32 kWh/m3 
vuodessa ja siihen 
sisältyy myös läm-
min käyttövesi.

Monet viime vuosisa-
dan alkuvuosikymme-
nillä rakennetut tiilirun-
koiset asuinkerrostalot 
ovat energiatehokkuu-
deltaan lähes A-luokan 
taloja, vieläpä ilman 
erillistä lämmöneris-
tystä”, toteaa Helsin-
gin Energian kauko-
lämpöyksikön johtaja 
Veikko Hokkanen, joka 
itsekin asuu v. 1938 ra-
kennetussa rapatussa 
tiilikerrostalossa. 

Helsingin Energian keräämän omi-
naiskulutustilaston perusteella kau-
kolämmitykseen liitettyjen v.1900–
1950 rakennettujen asuintalojen 
energiankulutus on ollut keskimäärin 
jopa 40 % parempi kuin esimerkiksi 
60-luvulla rakennetuissa taloissa ja 
keskimäärin samaa tasoa ja jopa ma-
talampi kuin nykytaloissa.
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Tuusulan Lottakoti – 2000 luvun energiapihi 
massiivitiilitalo

Lotta Svärd Säätiö rakennutti vuonna 2001 
Tuusulaan asuinkerrostalon, jossa ulkosei-
närakenne noudattaa viimevuosisadan alun 
rakenneratkaisua, eli ulkoseinät on muurat-
tu kahden kiven eli 60 cm paksuisena umpi-
muureina myös ilman erillistä lämmöneris-
tettä. Ulkoseinien laskennalliseksi U-arvok-
si saatiin n. 0,85 W/m2K, sillä ko. kohteessa 
käytettiin hieman perinteistä isoreikäisem-
pää poltettua tiiltä, vastaten jotakuinkin 40-lu-
vulla käytettyä monireikätiiltä. Ulkopinnassa 
on myös rappaus. Ikkunat ovat 2000-luvun 
alulle tyypilliset kolmikerroslasit. Talon ilman-
vaihtojärjestelmä on ns.”vanhakantainen” 
keskitetty koneellinen poistopuhallusjärjes-
telmä ja tuloilma hoidetaan ikkunoiden yh-
teyteen tehdyistä tuuletusaukoista. Näistä 
lähtökohdista talon ei pitäisi laskennallisesti 
olla energiatehokas, mutta kaikesta huoli-
matta tässäkin tapauksessa talon lämmi-
tykseen käytettävän energian tarve on vain 
alle 40-50 kWh/m3, mikä 2000-luvun tyypil-
lisiin normit täyttäviin taloihin verrattuna on 
hyvinkin kilpailukykyinen, jos ei jopa parem-
pikin, kun ottaa huomioon, että kyseessä on 
pistetalo ilman ympäröivän korttelin suojaa. 
Yhtiön isännöitsijänä toimiva Timo Kulomaa 
Timokon Oy:stä kertoo, että talon energian 
kulutus voisi olla vielä paljon pienempikin, 
jos taloon olisi alun alkaen asennettu esi-
merkiksi nykyaikaiset matalaenergiaikkunat. 
Asukkaat ovat kuitenkin Kulomaan mukaan 
viihtyneet massiivirakenteisessa ja hiljaises-
sa talossa hyvin.

Hiljaisessa Lottatalossa viihdytään ja 
nautitaan asumisesta

Jo vuosia As.Oy Tuusulan Lottakodissa asu-
nut Pertti Luukkonen tuli alun perin vain vä-
liaikaiseksi asukiksi taloon, mutta koska talo 
itsessään ja sen ympäristö on osoittautunut 
kaikin puolin viihtyisäksi asua, ei ole ollut mi-

tään syytä vaihtaa. Talossa on paljonkin hyviä 
puolia, toteaa Luukkonen: Se on todella hiljai-
nen ja kesäisin myös mukavan viileä asustella, 
johtuen varmasti niistä massiivitiiliseinistä. Yl-
lätys se oli hänellekin, että talo on tehty ilman 
lämmöneristeitä ja silti se kaikesta huolimat-
ta on riittävän lämmin ja samalla energiapihi. 
Luukkonen kertoi, että jos jotain voisi vielä 
paremmaksi toivoa olisi se ehkä nykyaikainen 
huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä, 
jota voisi itse kukin säädellä juuri omaan ti-
lanteeseen ja mieltymykseen sopivaksi. Talo 
sellaisenaan on kuitenkin hyvä.

Wienerberger on tutkinut tiilijulkisivun 
energiatehokkuutta

Maan johtava tiilialan yritys Wienerberger 
on ollut mukana tutkimassa niitä tekijöitä, 
joiden perusteella voidaan todeta, että tiili-
julkisivu parantaa kerrostalon energiatehok-
kuutta myös nykytaloissa. 2000-luvun alus-
sa tehdyssä, 15 kk kestäneessä tutkimuk-
sessa todettiin, että tiilijulkisivu ja sen taka-
na oleva ilmarako parantavat ulkoseinän U-
arvoa jopa 10-15%, vaikka niitä ei lämmön-
johtavuuslaskelmissa otetakaan huomioon 
kuin pintavastuskertoimella. Tiilijulkisivun 
ja ilmaraon vaikutus vuositasolla merkitsee 
kuitenkin jopa 6-8 % säästöä lämmityskus-
tannuksiin. Tutkimus tehtiin Wienerberge-
rin (ent. Optiroc) ohella yhdessä Helsingin 
suurimman rakennuttajan, ATT:n, Skanska 
Talonrakennuksen sekä Helsingin Teknilli-

sen Korkeakoulun Talonrakennustekniikan 
yksikön yhteistyöprojektina. Tutkimuksen 
kohteena oli 70-luvun asuinkerrostalo Hel-
singin Malminkartanossa. Tutkimus tehtiin 
peruskorjauksen yhteydessä ja sen jälkeen 
kun rakennukseen oli tehty uusi lämmön-
eristys ja perusteellinen julkisivujen korja-
us tiilellä.

Aidolla tiilirakenteella on hyvä 
lämpö kapasiteetti

Energiankulutuslukemien mukaan lasken-
nallinen U-arvo ei aina kerro koko totuutta 
rakennuksen energiatehokkuudesta, vaan 
käytäntö ja seurantatutkimukset osoitta-
vat selkeästi sen, että massiivisuudella ja 
ulkoseinien rakennusmateriaalin hyvällä 
lämpökapasiteetilla on merkittävä osuus hy-
vän energiatehokkuuden aikaansaamiseksi, 
huolellista rakentamistapaakaan toki unoh-
tamatta, toteaa Markkinointijohtaja Juha 
Karilainen Wienerberger Oy:stä. Juuri siksi 
paikalla muurattu tiili onkin hyvä ja pitkällä 
tähtäimellä myös kestävä ja vähän huoltoa 
kaipaava julkisivumateriaali esimerkiksi mo-
niin niihin 70-luvun elementtikerrostaloihin, 
joissa vaurioituneet julkisivut joudutaan uu-
simaan. Sen sijaan viimevuosisadan alku-
puolella rakennettujen massiivitiilitalojen 
ulkoseinille ei tarvitse tehdä juuri mitään, 
vaan ne voivat kestää sellaisenaankin vielä 
vuosisatoja ja mikä parasta myös energiate-
hokkaasti, kuten tilastot osoittavat.

v. 2001 rakennettu pistetalo, As.Oy Tuusulan Lottakoti, on tehty samaa vanhaa rakennustapaa noudattaen 
kuin vuosisadan alun asuinkerrostalot, eli rakennuksen ulkoseinä on 60 cm paksu ns. kahden kiven tiilisei-
nä ilman lämmöneristeitä.

2000-luvulla rakennetun massiivitiili-
rakenteisen As.Oy Tuusulan Lottakodin 
lämmitysenergian kokonaiskulutus on 
ollut n.50 kWh/m3, mikä on samaa tasoa, 
kuin viime vuosina rakennettujen hyvin 
lämmöneristettyjen kr-talojen energian-
kulutus, toteaa Lottakodin isännöinnistä 
vastaava Timo Kulomaa Timokon Oy:stä.

Ulkoseinärakenne 1940-lu-
vulle asti oli 60 cm paksu 
kahden kiven umpimuuri 
ilman lämmöneristettä(vas.). 
Tyypillinen seinärakenne 
1940–1960-luvulla oli reikä-
tiilestä muurattu 45 cm pak-
su puolentoista kiven umpi-
muuri ilman lämmöneristettä 
(kesk.). Nykyisin ulkoseinä-
rakenne on aina lämmön-
eristetty ja julkisivumuuri on 
ilmaraolla lämmöneristeestä 
eriytetty.
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Teksti: Sonja Saukkosaari

 Kuvat: Nesco Oy

Julkisivuremontti viimeistellään kunnollisella sadevesijärjestelmällä, 
sillä puutteellinen tai huonokuntoinen järjestelmä rapauttaa uuden-
kin julkisivun hyvin nopeasti. Saumoistaan vuotavat ja lumikuormien 
painosta repsahtaneet räystäskourut ovat tavallinen näky kaikkialla 
pohjoisen ilmaston maissa. Sadevesijärjestelmien ja kattoturvalli-
suusratkaisujen kiinnityksien ja yhteensopivuuksiin liittyy kymmeniä 
yksityiskohtia, joiden suunnitteluvaiheessa huomiotta jättäminen 
heikentää järjestelmien toimivuutta oleellisesti. 

Parvekeremonttien ja kerrostalosaneerausten yhteydessä joudu-
taan yleensä uusimaan myös sadevedenpoisto parveketiloista. Van-
hemmissa kerrostaloissa on usein tyydytty tekemään lattiaan pieni 
kaato ulospäin ja aukko suoraan etuseinän läpi. Monissa vanhoissa 
kohteissa vesi saa juosta vapaasti alas, jolloin parvekkeelle kertynyt 
pölyn likaama vesi kulkeutuu tuulen mukana mihin sattuu. 

Vesivek on ratkaissut parvekkeen sadevedenpoiston laaduk-
kailla tuotteilla, jotka sopivat niin uudisrakennuksiin kuin vanhojen 
kerrostalojen saneerauksiin. Periaatteenamme on tehdä kerralla 
kunnolla. Se tarkoittaa, että tuotteemme kestävät vuosikymmeniä. 
Vesivek- parvekkeen sadevesijärjestelmä ovat paksuseinämäistä, 
pulveripolttomaalattua alumiiniputkea. Parvekelaatan läpiviennit 
tehdään ruostumattomasta teräksestä, ja ne on varustettu palo-
katkolla, jolloin mahdollisen tulipalon leviäminen ylemmälle parvek-
keelle hidastuu jopa 60 minuutilla. Tällä on merkitystä erityisesti 
lasitetuilla parvekkeilla.

40 vuoden kokemuksella

Vesivek on jo 70-luvulla tuonut markkinoille polttomaalatusta alu-
miinista valmistettavan sadevesijärjestelmän. Alumiinisen kourun 
sileä maalipinnoite kestää väriltään ja kunnoltaan erinomaises-
ti auringonpaistetta ja ilmansaasteita. Polttomaalatulla alumiinilla 
ruostumisongelmaa ei ole: alumiini ei ruostu. Lisäksi vesikouru on 
ìsaumatontaî, eli kourut tehdään määrämittaiseksi, jotta vältytään 
ylimääräisiltä saumoilta.

Vesivek-ratkaisu = tuotteet + asennus

Ei ole yhdentekevää, miten asennus suoritetaan. Pientarvikeva-
linnat ja monet muut yksityiskohtaiset ratkaisut yhdessä hyvien 
tuotteiden kanssa muodostavat kokonaisuuden. Esimerkiksi eu-
rooppalaiset normit ja Rakentamismääräyskokoelma F2 edellyt-
tävät tuotteen asennettuna kestävän asetetut vaatimukset. Tämä 
edellyttää perusteellista asentajien kouluttamista, yksityiskohtaista 
ohjeistusta ja annettujen ohjeiden täsmällistä noudattamista sekä 
laadunvalvontaa. Vesivek pystyy tähän - asennustoimintamme on-
kin alan ensimmäisenä toimijana suomessa saanut erillisen FI-mer-
kintäluvan asennukselle.

Tarkista 
sadevesijärjestelmän kunto 

julkisivuremontin yhteydessä

Sadevesijärjestelmän teh-
tävänä on kerätä sadeve-
si ja siirtää se turvallisesti 
pois rakennuksen lähei-
syydestä. Huonokuntoinen 
sadevesijärjestelmä on 
todettu yhdeksi merkittä-
väksi syyksi rakennusten 
homevaurioihin.
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1960-luvun alkupuolella valmistuneiden ker-
rostalojen pihan puoleiset julkisivut korjattiin 
n. 5 vuotta sitten. Hankkeen yhteydessä tie-
dostettiin, että vastaava urakka on toteutet-
tava lähitulevaisuudessa myös talojen toi-
sella puolella, puistokadun puoleisilla julki-
sivuilla. Tämän projektin alku sijoittui syksyl-
le 2008. Korjaushankkeet taloyhtiöissä ovat 
jossain määrin monimutkaisia prosesseja 
ja seurannassamme olemme perehtyneet 
hankkeen läpivientiin. Tässä artikkelissa kä-
sittelemme hankkeen aloitusta.

Taloyhtiön korjaushankkeen aloittaminen

Korjaushankeen eteneminen lähtee tarpeen 
havaitsemisesta. Tarve voi olla äkillinen tai 
voimassaolevan korjaussuunnitelman mu-
kainen. Suunnitelmallisuutta tukee aikata-
lutuksen ja vaihtoehtojen perusteellisen 

Taloyhtiön korjaushanke on prosessina moninainen. Hankkeen onnistumi-
sen määrittelee pitkälti osapuolten tyytyväisyys. Korjaushankkeen sisäl-
töön perehdymme kahdessa osiossa käyttäen esimerkkinä Porissa työn 
alla olevaa julkisivuremonttia. Ensimmäinen osio käsittelee aiheita aina 
korjaustarpeen havaitsemisesta työn aloittamiseen. 

Kerrostalon 

julkisivuremontti
kartoituksen mahdollisuus. Riittävän ajois-
sa aloitettu hankkeen suunnittelu myös val-
mistelee taloyhtiön asukkaita ja osakkaita 
tulevaan remonttiin.

Seuraavana vaiheena voidaan pitää 
hankesuunnitteluvaihetta. Kuten kaikes-
sa suunnittelussa myös korjaushankkeen 
osalta, suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkai-
sut määrittelevät pitkälti hankeen etenemi-
sen. Muutostöiden kustannukset nousevat 
hankkeen edetessä. Hankesuunnittelun yh-
teydessä yhtiölle alkaa muodostua kuva sii-
tä, mitä hanke tulee kustantamaan ja millä 
edellytyksillä siitä selvitään. 

Korjaushankkeen läpiviemiseksi on tar-
peen tukeutua ammattilaisapuun. Hank-
keen alkuvaiheessa osapuolina toimivat ti-
laaja, tehtävistä vastaava sekä suunnittelu-
ryhmä. Taloyhtiö toimii tilaajana, joten sen 
on pystyttävä määrittelemään tarve riittävän 

hyvin, jotta lopputulos on toivotunlainen. 
Tehtävistä vastaavaksi tahoksi on määri-
teltävä ammattilainen. Tämän tehtävänä 
on johtaa ja valvoa projektin etenemistä ja 
puuttua epäkohtiin. Suunnitteluryhmä voi 
koostua yhden tai useamman alan edus-
tajista riippuen hankkeesta ja tehtävänä 
heillä on toteuttaa suunnitelma ja seurata 
sen toteutumista. Kun riittävät lähtökohdat 
hankkeelle on selvitetty, tulee remontille 
hakea myös tarvittavat luvat sekä mahdol-
liset avustukset.

Teksti: Topi Aaltonen

 Kuvat: Raimo Koivukorpi

Rakennusvuosi 1964.
Puolet kerrostalosta rakennettu betonielemen-
teistä, eristevillan vahvuus 150 cm, ja toinen 
puoli siporex -harkoista, ei eristevillaa. 
Julkisivu on mineriittilevyä.

Betonielementtipuoleen laite-
taan 125 cm eristevilla + 5 cm 
tuulensuojavilla.
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Hankesuunnitteluvaiheen budjetoinnin ja 
suunnittelun jälkeen alkaa prosessin seuraa-
va vaihe, urakoitsijan valinta. Yhtiökokous 
valtuuttaa hallituksen kartoittamaan mah-
dollisia urakoitsijoita ja valitsemaan ammat-
tilaiset hankkeen läpiviemiseksi. Ensimmäi-
nen vaihe on päättää, keneltä urakkatarjouk-
sia tullaan pyytämään ja millä edellytyksillä 
urakoitsija tullaan myöhemmin valitsemaan. 
Tarjouspyyntöjen yhteydessä urakoitsijoille 
toimitetaan riittävä määrä asiakirjoja, jotta 
vertailukelpoisten tarjousten luominen on 
mahdollista. Prosessin mutkattomuuden 
varmistamiseksi on syytä myös tarkastaa 
urakoitsijan ja muiden ostopalveluina käy-
tettyjen osapuolien taloudellinen tilanne, 
jotta ongelmatilanteiden mahdollisuus saa-
daan minimoitua.

Kun kustannukset ja edellytykset kor-
jaushankkeelle on selvitetty, tulee sille teh-
dä myös maksusuunnitelma. Päätöksestä 
riippuen voivat osakkaat maksaa osuuten-
sa kertasuoritteena tai yhtiölle voi ottaa yh-
teisen lainan, joka kohdistetaan edelleen 
osakkaille.

Samassa yhteydessä yhtiökokoukselle 
yleensä esitellään myös kerätyt tarjous-
pyynnöt urakasta ja tehdään päätös tulevas-
ta urakoitsijasta. Kun päätös on tehty aloite-
taan hankkeen todellinen valmistelu.

Julkisivuremontti Länsipuisto 20:ssä ja 22:ssa

Kuten jo edellä todettiin, oli korjaustarve tie-
dostettu yhtiöissä hyvissä ajoin. Hankkeen 
valmistelun aloitti molempien taloyhtiöiden 
isännöitsijänä toimiva Harri Keiho SKV:stä 
syksyllä 2008. Isännöitsijä pyysi hankkeiden 
budjetoinnin tueksi tarjouksia, joista tulevi-
en töiden ja kustannusten hahmottelu alkoi. 
Perusteellisessa hankkeen valmistelussa 
todettiin, että myös ikkunoiden ja eristyksen 
uusiminen oli tullut ajankohtaiseksi.

Hanke edistyi hyvällä vauhdilla ja yhtiöi-
den hallituksille esiteltiin kustannusarviot 
koko projektin osalta jo samana syksynä. 
Kevään 2009 yhtiökokouksissa asia esi-
teltiin perusteellisesti yhtiöiden osakkail-
le. Yhtiökokouksissa päätettiin esityksen 
perusteella, että urakkatarjoukset julkisi-
vuremontista tullaan pyytämään yhteises-
ti niin, että työt ovat eriteltynä molempien 
taloyhtiöiden osalta. Yhtiökokouksien val-
tuuttamana hallitukset aloittivat saneera-
uksen käytännönjärjestelyt palkkaamalla 
työlle ammattimaisen valvojan ja pääsuun-
nittelijan. Työn valvojaksi valittiin konsultti 
Erkki Anttila ja pääsuunnittelijaksi Janne 
Karjalainen Arkkitehtitoimisto Karjalainen 
Seppo Oy:stä. 

Kesä 2009 painottui tulevan julkisivure-
montin osalta suunnitteluun, valmisteluun 
ja tarjouspyyntöjen käsittelyyn. Kiinteistöjen 
keskeiseen sijaintiin perustuen vaatimukse-
na oli mahdollisimman vähäinen julkisivun 
muutos, joka osaltaan rajasi vaihtoehdot mi-
nimiin. Ratkaisu julkisivulle löytyi LTM Com-
panyn laajasta valikoimasta. Kun käytettävät 
ratkaisut olivat selvillä, tarvittava toimenpide-
lupa saatiin alueellisilta viranomaisilta. Valvoja 
huolehti myös taloyhtiöiden osalta suhdan-
neavustuksen hakemisesta, minkä puitteissa 
urakan aikataulut lyötiin lukkoon. 

Marraskuussa 2009 taloyhtiöt pitivät yh-
teisen yhtiökokouksen, jossa taloyhtiöiden 
yhteinen isännöitsijä esitteli tulevan julkisi-
vuhankkeen osakkaille. Tuhdin esittelypake-
tin jälkeen osakkaille esitettiin mahdollisten 
urakoitsijoiden tarkennetut tarjoukset. Ura-
koitsijaksi valittiin hallitusten esityksien mu-
kaisesti Hämeen Lähiökunnostajat Oy. Työt 
kohteella aloitettiin 1. maaliskuuta 2010, ai-
kataulun mukaisesti.

Hankkeen osapuolten haastattelun tun-
nelmassa huokui vahva ammattitaito ja jär-
jestelmällisyys. Ammattilaisten lisäksi haas-
tattelimme myös Länsipuisto 22 hallituksen 
puheenjohtaja Elina Vahvelaista, joka kuvaa 
yhtiön asennetta positiivisen odottavaksi. 
Julkisivu todella oli remontin tarpeessa ja 
hankkeen valmistelu aloitettu niin hyvissä 
ajoin, että tulevaan remonttiin on asukkai-
den keskuudessa ehditty varautua, sanoo 
Vahvelainen. Asukkaille järjestettiin mahdol-
lisuus esittää hankkeen toteuttajille mieltä 
askarruttavia kysymyksiä ja ehdotuksia. 
Kaiken kaikkiaan hankkeen aloitus tuntuu 
sujuneen kiitettävällä ja kaikkia osapuolia 
miellyttävällä tavalla.

Siporexharkkoon tulleet kolot tilki-
tään tilkevillalla, 5 cm eristevilla + 
3 cm tuulensuojavilla.

Julkisivupinnoitteeksi tulee LTM Company Oy:n 
Structure kuitusementtilevy, joka on valmistettu 
Suomessa. Pintalevyn ja tuulensuojavillan väliin 
jää 2 cm tuuletusrako.

Ikkunat ja pellitykset vaihdetaan uusiin 
sekä seinät lämpöeristetään.
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Stina Linnen tekemän tutkimuk-
sen tavoitteena oli selvittää to-
teutunut lämmönkulutuksen 
muutos lisälämmöneristetyissä 
korjauskohteissa. Ja jotta ver-
tailussa tasoittuisi myös seu-
rantavuosien mahdolliset erot, 
mitattiin kulutustiedot vähin-
tään kolme vuotta ennen ja jäl-
keen korjauksen. Stina Linne on 
verrannut lisäksi laskennallista 
säästöä lopulta toteutuneeseen 
tarkentaen loppuyhteenvedos-

sa myös elinkaarikustannus-
laskentaa. Tutkimuksen erää-
nä osiona oli huomioida myös 
korjauskohteiden asukkaiden 
näkökulmia.

Erilaisia korjauskohteita ja 
-toteutuksia

– Tutkimus oli varsin kattava, 
sillä otannassa oli mukana 37 
kiinteistöä käsittäen kaikkiaan 
78 pääosin 60-70-luvun ele-
menttikerrostaloja, sillä vain 
kaksi oli 50-luvulta ja yksi 80-
luvulta, kertoo Jukka Sevòn. 
Korjaukset tehtiin vuosituhan-
nen vaihteen molemmin puolin 
vuosina 1997-2005. Kohteita 
oli ympäri Suomea ja mukana 
oli sekä vuokra- että omistus-
asuntoja. Tiedot saatiin pääsoin 
isännöitsijöiltä ja täydennystieto 
urakoitsijoilta, suunnittelijoilta 
ja energiayhtiöiltä. Pelkkä julki-
sivujen lisälämmöneristys teh-
tiin yhdeksään kohteeseen, li-
sälämmöneristys ja ikkunoiden 
uusiminen seitsemään kiinteis-
töön ja kaikkein mittavimman, 
joissa edellisten lisäksi tehtiin 
toimenpiteitä myös lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmien osalta. 
Ulospäin näkyväksi jäi julkisivu-
jen osalta 16:een kohteeseen 

eristerappaus, 18:aan levyver-
hous, ulkokuori uusittiin koko-
naan kahdessa kohteessa ja 
yhteen asennettiin tiiliverhous, 
listaa Sevòn erilaisia toteutus-
ratkaisuja.

Säästöä syntyi 

Seurannassa on todettu, että 
lämmönkulutus on laskenut 
keskimäärin 13 %, noin 5 kWh/
m3. Parhaimmillaan säästöä on 
syntynyt 34 %, mutta vastaa-
vasti muutamassa kohteessa 
kulutus on jopa noussut, mikä 
selittyy käyttöveden kulutus-
muutoksilla, vertailujakson erit-
täin leutojen vs. kylmien talvien 
eroilla, asukkaiden vaikutuksilla 
ja korjauksen vaikutukseen vii-
veellä. Mitä laajempi korjaus, 
sitä suurempi säästö, sillä pel-
källä julkisivukorjauksella sääs-
töä syntyi 8 %, kohteissa, joissa 
uusittiin myös ikkunat, oli sääs-
tö noin 11 % ja kohteissa, jois-
sa korjattiin myös lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmiä, oli 15 
%. – Lisäeristeen paksuudella 
on selvä merkitys, sillä 50 mm:n 
lisäys toi säästöä kymmenisen 
prosenttia ja kun eristevahvuus 
oli 70 mm, säästöä syntyi jo 15 
%, vertaa Sevòn.

Lisälämmöneristys 

kannattaa

Hyvin toteutella julkisivuremontilla voidaan päästä jopa kolman-
neksen lämmitysenergiansäästöön, sanoo Parocin tuotepäällikkö 
Jukka Sevón perustaen näkemyksensä tekn. yo. Stina Linnen Jul-
kisivuyhdistykselle tekemään tutkimukseen ulkovaipan lämpöta-
louteen vaikuttavista käytännön korjaustoimenpiteistä. Tutkimus 
oli myös Linnen diplomityö.

Parocin tuotepäällikkö Jukka Sevón avasi Stina 
Linnen tutkimusta

As Oy Illikanpuisto, Tampere

Teksti: Raimo Holopainen

 Kuvat: Raimo Holopainen ja  Paroc Oy
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Mitä huomioitavaa ennen ja jälkeen

Jukka Sevòn muistuttaa ns. nyrkkisäännöstä, että sisälämpötilan 
lasku yhdellä asteella säästää energiaa viisi prosenttia, mutta muis-
tuttaa myös, että rakennusten energiankulutuksesta kuluu jopa 
30 % ilmanvaihtoon. Korjauksen yhteydessä tulisi aina huomioida 
myös mahdolliset muutokset ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmis-
sä. Korjausvaikutukset näkyvät asumisviihtyvyytenä; vedon tunne 
poistuu ja asunto tuntuu siten lämpimämmältä kuin ennen korja-
usta. Lisäksi huonosti toimivat järjestelmät saattavat aiheuttaa lii-
allista tuuletusta ylilämmön poistamiseksi eli energiahukkaa. Tämä 
vaara on olemassa myös julkisivukorjauksen jälkeen, jos luonnol-
lista korvausilmaa ei saada yhtä paljon kuin ennen. Tällöin huono 
sisäilman laatu lisää myös tuuletustarvetta. 

Säästöt ja tunnelmat

Tutkimuksessa mukana olleiden kohteiden osalta todellinen säästö 
oli nelisen prosenttia suurempi kuin laskennallisesti oltiin arvioitu, 
kertoo Sevòn. Lähtöarvoilla on suuri vaikutus lopputulokseen, sa-
moin sillä, että rakenteet eivät olleet aina suunnitelman mukaisia. 
Jonkin verran vaikuttivat myös lämmöneristeen kosteuden vaiku-
tus ja eristekerroksen paksuuden vaihtelu. Elinkaarikustannuksiin 
vaikutus oli hyvin pieni, vain 1-2 %:n luokkaa. Erittäin merkittävää 
oli kuitenkin asukkaiden näkökulma korjausten vaikutuksesta asu-
misviihtyvyyteen. Myönteisinä todettiin tasaisempi lämpötila, vä-
hentynyt vedontunne, ilmanlaatu, ja ääneneristävyyden lisäänty-
minen ulkotilaan. Sen sijaan esteettisyyden koettiin parantuneen 
merkittävästi. Asukkaat olivat kuitenkin jokseenkin samaa mieltä 
siitä, että korjaus oli kaiken vaivan ja rahan arvoinen, summaa tuo-
tepäällikkö Jukka Sevòn Paroc Oy:stä.

As Oy Illikanpuisto, Tampere ennen ja jälkeen.

Stina Linnen tutkimus Ulko-
vaipan lämpötalouteen vai-
kuttavat korjaustoimenpiteet 
käytännössä löytyy kokonai-
suudessaan mm. Parocin 
sivuilta osoitteessa:  http://
www.paroc.com/spps/Fin-
land/BI_attachments/Am-
mattilaisseminaariKuopio/
JSY_lisalammoneristys.pdf

Lämmönkulutus jakautuu aika tasaisesti lämpimään veteen, ilmanvaihtoon ja 
johtumiseen.

Sadan vuoden historia kertoo karua kieltään: 1900-luvun asuinkerrostalot olivat 
varsin energiatehokkaita. Dramaattinen muutos, jota kesti lähes puoli vuosisa-
taa alkoi 50-luvulla ja vasta 2000-luvulla rakennetaan yhtä energiatehokkaita 
taloja kuin 1920-luvulla!

Ilmanvaihto
30 %

Lämmin vesi
40 %

Ulkoseinät
11 %

Alapohjat
2 %

Yläpohjat
4 %

Ikkunat
13 %

Johtuminen
30 %

Ilmanvaihto

Lämmin vesi

Ulkoseinät

Alapohjat

Yläpohjat

Ikkunat

Rakennusten energiankulutus 
rakennusvuoden mukaan

Lähde: Helsingin Energian ominaiskulutusselvitys
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Vuonna 1967 valmistui Kiinteistöosakeyhtiö Osakunta Rautalam-
mintien kaksi kerrostaloa, jotka ovat toimineet alusta asti opiskelija-
asuntoina. Ne tunnetaankin parhaiten nimellä Ylioppilastalot. Talot 
on suunnitellut arkkitehti Pentti Lehtiluoto ja rakennesuunnittelijana 
on toiminut tekniikan tohtori Lauri Mehto. Kun julkisivujen kunto 
alkoi voimakkaasti heiketä ja olla suorastaan vaarallinen asukkaille, 
teetti yhtiö julkisivujen kuntotutkimuksen, jonka toteutti Insinööri-
toimisto Lauri Mehto Oy. KAHI-tiilistä muurattu julkisivu todettiin 
rakennusten päädyissä niin huonokuntoisiksi, että räystäille oli pi-
kaisesti tehtävä hätäkorjauksia.

Suojaverkkoja ja väliaikaisia katoksia

Tiilet olivat joissain paikoissa erittäin heikosti kiinni toisissaan, niin 
että jouduimme asentamaan jopa suojaverkkoja ja väliaikaisia ka-
toksia turvataksemme asukkaiden terveyden, kertoo isännöitsijä 
Ralph Krogius talojen pahaksi päässeestä rakenteellisesta kunnos-
ta. Aloimme ihan tosissaan miettiä miten korjataan – muurataanko 
kokonaan uusi tiiliverhous vai korjataanko julkisivu lämpörappaus-
menetelmällä ja myös sitä, että onko syytä samalla vaihtaa ikkunat 
moderneimmiksi ja palauttaa samalla ne alkuperäiseen kokoonsa. 
Hankesuunnitteluvaiheessa todettiin myös, että parvekkeiden kan-
tavien terästen korroosio oli edennyt niin pitkälle, että parvekkeiden-
kin uusimisen todettiin olevan paras vaihtoehto, kertoo toimitusjoh-
taja Simo-Pekka Valtonen Insinööritoimisto Lauri Mehdosta.

Ylioppilastaloille 

uusi ilme

Helsingin Käpylässä si-
jaitsevat ”Ylioppilas-
talot” alkoivat rapis-
tua voimakkaasti julki-
sivuistaan 40 vuoden 
käytön jälkeen. Edessä 
oli väistämätön julkisivu-
remontti. Kahdesta lop-
pusuoralle päässeestä 
vaihtoehdosta kiinteis-
töosakeyhtiön hallitus 
päätyi isännöitsijän esi-
tyksestä valitsemaan 
Stonelin kuorielement-
tirakenteen.

Rapautuneet tiilet ovat 
päästäneet kosteutta 
eristeisiin.

Tiilielementit kiinnite-
tään erillisiin asennus-
kiskoihin.

Teksti: Raimo Holopainen

 Kuvat: Stonel ja Raimo Holopainen



S49

Energiatehokkuus parani roimasti

Kun vanha julkisivu purettiin, to-
dettiin, että sen alla oli 60-100 
mm paksuinen lämmöneriste-
kerros. Uuden rakenteen myö-
tä eristevahvuus on kauttaaltaan 
200-220 mm, joten lämpö pysyy 
nyt kurissa ihan toisella tavalla, 
uskoo Krogius. Yhtiössä pää-
dyttiin myös ikkunoiden vaihta-
miseen eli ”tehdään nyt kaikki 
kerralla”. Parvekkeiden uusimi-
sen ohella porraskäytäviin asen-
nettiin vielä savunpoistoluukut. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta 
oli ikkunanauhan yläpuolisen 
”palkin” toteutus. Sen tuli näyt-
tää betonipalkilta, mutta käytän-
nössä se on tehty profi ilipellistä, 
kertoo Krogius korostaen raken-
nusvalvontaviranomaistenkin 
joustavuutta ratkaisujen hyväksynnässä, 
mikään kun ei saisi periaatteessa muuttua. 
Teimme myös parvekkeiden vedenpoistoon 
toimivampia ratkaisuja ja olemme kaikkiaan 
suhteellisen tyytyväisiä, sanoo Krogius.

Talvi toi omat lisämausteensa

Oli tietysti aika haasteellista aloittaa remont-
ti talvea vasten, joka sitten korostuikin, kun 
kohtalaisen kovat pakkaset jatkuivatkin viik-
kokausia. Urakoitsija yritti varmistaa asunto-
jen lämpimyyden hankkimalla lämpöpuhal-
timia, kuvaa Krogius remontin inhimillistä 
puolta. Parvekkeiden purkutyön aikana piik-
kausmelu on ollut sietämätöntä. Urakoitsi-
jat ovat epäonnistuneet tiedottamisessa, 
varsinkin siitä, milloin huoneistoihin tullaan. 
Parvekkeissa on ollut rakennusajankohdalle 
tyypillisesti liian ohut suojaava betoni teräk-
sen ympärillä. Nyt parvekkeissa on RST-te-
räs betonin sisällä.

Mielestäni Kahi-tiili ei ole oikea ratkaisu 
julkisivuissa. Käytännössa tiiltä pitäisi käyt-
tää vain sisätiloissa. Olen iloinen siitä, että 
rakenteet on saatu varsin hyvin lisäeristet-
tyä Stonel Oy:n julkisivujärjestelmän myö-
tä. Suosittelin tätä ratkaisua hallitukselle ja 
omistajille, koska arvelin sen olevan nope-
ampi ja halvempi toteuttaa kuin julkisivujen 
uudelleenmuuraus. Molempia vaihtoehtoja 
mietittiin pitkään hankesuunnitteluvaihees-
sa. Julkisivulaatat, jotka näyttävät tiilimuu-
raukselta, kiinnitetään teräsrakennelmaan, 
jolloin lisäeristystä saadaan kasvattamatta 
talon ulkomittoja. Yksi hallituksen jäsen kävi 
myös tutustumassa referenssikohteeseen 
Turussa ja vähitellen löysimme ratkaisu-
vaihtoehdon. Nyt meillä alkaa olla jo aika 
valmista, laattaelementtien saumat on tie-
tysti vielä saumattava, mutta loppusuoralla-
han tässä ollaan, myhäilee isännöitsijä Ralph 
Krogius toukokuussa 2010. 

Kahi-tiilet alkoivat 
olla todella irtonai-
sia. Purkutyön yhtey-
dessä tiilien välinen 
laasti irtosi tiilistä 
lähes 100 prosent-
tisesti.

Ralph Krogius AIT, KTM 
Oy Estlander & Co Ab

Asennussaumat sau-
mataan paikan päällä.
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Pimeän työvoiman käyttö hou-
kuttelee varmasti monia, onnek-
si tosin nykyään jo vähenevissä 
määrin. Toiset palkkaavat pime-
ää työvoimaa tietoisena riskeis-
tä, mutta osa ei ymmärrä riskien 
laajuutta. Pimeästä työstä va-
roitellaan aina, muttei koskaan 
turhaan. Pienellä rakentamisai-
kaisella säästöllä voi aiheuttaa 
itselleen huomattavan suuret 
vahingot niin materiaalin kuin 
rahankin suhteen.

Miksi teettää pimeästi?

Eräs syy pimeän työvoiman 
palkkaamiseen on sen helppous 
– tekijä hommiin, rahat käteen 
ja urakka on valmis. Toinen syy 
johtuu tarjonnasta – voi olla, et-
tei tekijää löydy päivänvalonkes-
täviltä markkinoilta. Pimeässä 
työssä työnantaja maksaa teki-
jälle vain palkan. Työntekijä taa-
sen suostuu siihen, ettei työn-
antajan puolesta ole esimerkik-
si voimassa olevia vakuutuksia, 
eikä työnteko kerrytä eläkettä.

Pimeästi tehdyssä työssä 
vastuu virheistä on työnanta-

jalla, ei tekijällä. Pahimmassa 
tapauksessa teettäjä siis luu-
lee ostavansa hyvää halvalla ja 
saakin sutta ja sekundaa. Ilman 
sopimusta on turha vedota ku-
luttajansuojalakiin, sen parem-
min kuin muuhunkaan. Kulut-
tajalainsäädäntö toimii siis vain 
silloin, kun työstä on selkeät 
sopimukset työnantajan ja -te-
kijän kesken.

Miksi teettää laillisesti?

Kun työntekijä palkataan laissa 
määrättyjen ohjeiden mukai-
sesti, hänet vakuutetaan tapa-
turmien varalta. Laillisesti palk-
kaamalla työnantaja saa myös 
takuun työn laadusta. Työntekijä 
vastaa että työn jälki on vähin-
tään sovitun mukaista. Mikäli 
näin ei ole, on työntekijä velvolli-
nen korjaamaan virheensä.

Jos ja kun pimeän työn teet-
tämisestä jää kiinni, voi perässä 
seuraava lasku olla huomatta-
van suuri. Yhteiskunta perii ta-
kaisin sille kuuluvat lakisäätei-
set osuudet reilusti korotettuina 
sekä työnantajalta että -tekijältä. 

Sopimukset kuntoon ja kuitit talteen

– älä riskeeraa rakentamista 

pimeällä työllä

Ennen kotitalousvähen-
nysten käyttöönottoa eri-
tyisesti remontoinnissa 
suurin osa töistä teetet-
tiin pimeän työvoiman tur-
vin. Nykyään kotitalousvä-
hennyksen voi hyödyntää 
niin monissa töissä, että 
rakentamis- ja remontoin-
tiala on alkanut valaistua 
kiitettävissä määrin. Se ei 
kuitenkaan riitä, sillä pi-
meä työ pitäisi saada kit-
kettyä kokonaan pois.

Viimeistään laskun saapumisen 
myötä huomaa, kuinka edullis-
ta olisi ollut maksaa kaikki laki-
sääteiset maksut lain vaatimal-
la tavalla.

Kylmä fakta on myös se, että 
pimeän työn teettäminen vie 
ansiotyön mahdollisuuden re-
helliseltä työntekijältä ja tilaus-
ten mennessä pimeille mark-
kinoille rehelliset fi rmat jäävät 
niinikään ilman ansaintamah-
dollisuuksia.

Hallitus tehostaa torjuntaa

Valtioneuvosto on hyväksynyt 
17.12.2009 periaatepäätöksen 
hallituksen toimintaohjelmaksi 
talousrikollisuuden ja harmaan 
talouden vähentämiseksi vuo-
sina 2010-2011.

Ohjelman tavoitteena on 
vähentää harmaata taloutta ja 
talousrikollisuutta sekä tukea 
tervettä kilpailua. Ohjelmalla 
turvataan verojen ja muiden 
maksujen kertymistä, julkisten 
palveluiden säilymistä ja varmis-
tetaan julkisten palveluiden ra-
hoituspohjaa.

Teksti: Sonja Saukkosaari

 Kuva: Keijo Aulu
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Ohjelman tavoitteena on vähen-
tää harmaata taloutta ja talous-
rikollisuutta sekä tukea tervettä 
kilpailua. Ohjelmalla turvataan 
verojen ja muiden maksujen 
kertymistä, julkisten palvelui-
den säilymistä ja varmistetaan 
julkisten palveluiden rahoitus-
pohjaa.

Ohjelmaan sisältyy 18 han-
ketta, jotka toteutetaan vuosina 
2010-2011. Näistä kiireellisim-
piä ovat mm. käännetyn arvon-
lisäverojärjestelmän käyttöön-
otto rakennusalalla sekä tilaajan 
tai rakennusalan urakanantajien 
ilmoitusvelvollisuuden laajen-
taminen verohallinnolle koske-
maan urakoitsijatietoja ja työ-
maakohteiden työntekijöitä. Li-
säksi hallitus antaa kevään 2010 
aikana kaksi erillistä esitystä esi-
tutkinta-, pakkokeino- ja poliisi-
lain kokonaisuudistuksesta.

Lainsäädäntöön tehtävien 
muutosten avulla vähennetään 
harmaan talouden ja rikollisen 
yritystoiminnan mahdollisuuk-
sia saavuttaa kilpailuetuja re-
hellisesti toimivien yritysten 
kustannuksella.

Viranomaisten toimintaa ja 
erityisesti viranomaisyhteis-
työtä tehostetaan. Ohjelmalla 
luodaan edellytykset yhteisen 

talousrikollisuuden tilanneku-
van ylläpitämiselle. Talousrikos-
ten käsittelyprosessia tehoste-
taan rikosvastuun toteuttami-
seksi. Ohjelmalla kehitetään 
viranomaisten toimintamalleja 
harmaan talouden ja talousri-
koksien ennalta ehkäisemisek-
si, lopettamiseksi ja rikoksella 
saadun hyödyn pois ottamisek-
si mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa.

Talousrikostorjunnan johtoryhmä 
sovittaa yhteen eri viranomaisten 
toimet

Sisäasiainministeriön asetta-
man talousrikostorjunnan joh-
toryhmän tehtävänä on sovittaa 
yhteen eri viranomaisten stra-
tegiset suunnitelmat harmaan 
talouden ja talousrikollisuuden 
torjunnassa. Johtoryhmä seu-
raa ohjelman toteutumista ja 
raportoi siitä valtioneuvostolle. 
Talousrikostorjunnan johtoryh-
män apuna ohjelman toimeen-
panon seurannassa toimii Viran-
omaisyhteistyön kehittämispro-
jekti Virke.

Poliisin tietoon tulleen talous-
rikollisuuden muodot ovat taan-
tuman johdosta selvästi muut-
tuneet. Poliisille on ilmoitettu 

merkittävästi enemmän kon-
kursseihin liittyviä rikoksia kuin 
vuotta aikaisemmin. Lisäksi 
rikokset ovat selvästi suunni-
tellumpia ja vakavampia kuin 
edellisen laman aikana. Poliisi 
selvittää vuosittain noin 1 600 
merkittävää talousrikosta. Ta-
lousrikosten selvittäminen vaa-
tii runsaasti poliisin, syyttäjien, 
tuomioistuinten ja ulosoton voi-
mavaroja.

Talousrikosrikollisuuden tor-
juntaohjelmassa ehdotettujen 
toimenpiteiden avulla on mah-
dollista estää usean sadan mil-
joonan euron vuosittaiset vero-
jen ja sosiaalivakuutusmaksujen 
menetykset sekä tehostaa vi-
ranomaistoimintaa ja yhteiskun-
nan voimavarojen käyttöä. Har-
maan talouden toiminnan edel-
lytykset vähenevät ja rehellisen 
yritystoiminnan toimintaedelly-
tykset paranevat kiristyneessä 
vaikeassa tilanteessa.

Valtioneuvoston periaate-
päätös hallituksen toimintaoh-
jelmaksi talousrikollisuuden ja 
harmaan talouden vähentämi-
seksi vuosina 2010-2011 löy-
tyy osoitteesta www.intermin.
fi/julkaisu/talousrikostorjunta-
ohjelma

Lähde: Sisäasiainministeriö

Harmaan talouden ja 

talousrikollisuuden 

torjuntaa tehostetaan

Hallitus tehostaa harmaan talouden ja talousrikollisuu-
den torjuntaa. Valtioneuvosto hyväksyi 17.12.2009 pe-
riaatepäätöksen hallituksen toimintaohjelmaksi talous-
rikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuo-
sina 2010-2011.

Teksti: Sonja Saukkosaari

 Kuva: Jarno Kylmänen
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Suomessa on 1,3 miljoonaa eläkeläistä ja li-
säksi noin 0,4 miljoonaa yli 50-vuotiasta, joilla 
eläkeikä tai ainakin ajatukset eläköitymises-
tä ovat toteutumassa lähivuosina. Merkittä-
vä osuus tästä yli 1,5 miljoonaa käsittävästä 
kansanosasta asuu tai tulee asumaan yhden 
hengen taloudessa - ainakin niin kauan kuin 
yksinasuminen on liikkumisen, terveyden ja 
turvallisuuden kannalta mahdollista. Aktiivi-
ajan väli- ja rinnakkaismuotona ovat erilaiset 
seniori- ja palveluasunnot. Mikä niiden roo-
li ja osuus tulee olemaan lähivuosina? Entä 
kuinka sinä, eläkeläinen tai eläkeikää lähes-
tyvä, sitten haluaisit asua?

Lisää vuosia elämään vai…

Ihmisten elinajan odote kasvaa kovalla vauh-
dilla. Kun 1900-luvun alussa keski-ikä oli alle 
50 vuotta, niin sota-ajan jälkeen kivuttiin jo 
reiluun 60 vuoteen ja 2000-luvun alussa ol-
tiin jo 80 vuoden molemmin puolin naisten 
keski-iän kavutessa jo yli ja miestenkin rei-
lut 80 vuotta. Seuraavat 50 vuoden jaksot 
nostavat keski-ikää aina noin kymmenellä 
vuodella, joten joillekin kertyy eläkeikää pian 
yhtä paljon kuin aikanaan työvuosia, ellei 
sitten hallituksen toive työajan jatkumises-
ta konkretisoidu viimeistään tämän päivän 
20- ja 30-vuotiaiden kohdalla. Maailman ter-
veysjärjestön slogan Lisää vuosia elämään 
vai lisää elämää vuosiin, onkin tulevaisuu-
dessa varsin tärkeä tarkastelukulma. Profes-
sori Karila jakoi esityksessään odotettavissa 
olevien elinvuosien jatkumin kahteen haa-
raan: terveet, toimintakykyiset elinvuodet 
vs. sairaat, toimintakyvyttömät elinvuodet. 
Tästä hän johti edelleen kompressioteorian: 
”eliniän pidetessä sairastavuus pakkautuu 
viimeisiin elinvuosiin.” 

Kun kolmas ikä alkaa

Professori Karisto kuvaa ihmisen kolmat-
ta ikää ajaksi, joka on työiän ja varsinaisen 

vanhuuden välissä oleva ikävaihe, josta hän 
erottaa kolme komponenttia:
• syntymävuosiluokat saapuvat eläkeikään 
edeltäjiään paremmassa kunnossa, ja ter-
veitä elinvuosia on odotettavissa aikaisem-
paa enemmän
• tähän ikään tulevat syntymävuosiluokat 
ovat paljon edeltäjiään suurempia (suuret 
ikäluokat)
• tähän ikään tullaan uusin odotuksin ja 
asentein, syntyy kolmannen iän kulttuuria

– Eläkeläisen rooli saa uutta sisältöä. Se 
ei määrity enää yksin siitä, mistä siirrytään 
(työstä) vaan sille antaa sisältöä myös se, mi-
hin siirrytään. Varhaisvanhuudessa tapahtuu 
jotakin samanlaista kuin silloin, kun nuoruus 
syntyi ja muuttui lyhyestä lapsuuden ja aikui-
suuden välissä olevasta ajasta omaleimaisek-
si elämänvaiheeksi, kiteyttää Karisto.

– Nuoret eläkeläiset ovat merkittävä ryhmä 
esimerkiksi mediayleisönä, asunnonvaihtaji-
na, kesämökin omistajina, kulttuurin kuluttaji-
na ja ylipäätään kuluttajina. Vallitsee kuitenkin 
kollektiivinen harha: vaikka väestö vanhenee, 
se kuvittelee pikemminkin nuortuvansa. Kol-
mas ikä on elämänvaihe, jossa tehdään ”uusia 
aloituksia”, sanoo Karisto. Ihmisillä on monta 
ikää: kalenteri-ikä, biologinen ikä, sosiaalinen 
ikä ja koettu ikä. Eri ikien yhteydet löystyvät 
kalenteri-ikä ei enää entisellä tavalla määrää, 
millaisia olemme ja mitä teemme. Ihmiset 
voivat käyttäytyä ikäisekseen yllättävälläkin 
tavalla. Kolmannen iän käsite kieltää laitta-
masta yhtäläisyysmerkkejä eläkeläisyyden 
ja vanhuuden välille, täsmentää Karisto. Kä-
site muistuttaa siitä, että vanhakin ihminen 
on valitseva ja toimiva subjekti. Itse asiassa 
kolmannen iän syntyä voidaan pitää suurena 
yhteiskunnallisen saavutuksena. 

Muuttuuko asuminen vai vain toiveet?

Kariston mukaan muutto- ja asunnonvaihtoalt-
tius laskee ihmisen ikääntyessä ja eläkkeelle 
siirtymisen vaiheille ajoittuva muuttopiikki pi-
tenee. Karisto kumoaa siten ennusteet, joiden 
mukaan kolmasosa suomalaisista suuriin ikä-
luokkiin kuuluvista siirtyy etelään (esim. Aurin-
korannikko Espanjassa) eläkevuosiaan viettä-
mään ja että 100 000 nimenomaan suurista 
ikäluokista muuttaisi maalle. – Tämä on liioit-
telua, yksi muuttaa etelään, toinen maalle, kol-
mas kesämökille, neljäs lasten lähelle, viides 
keskustaan, kuudes ja seitsemäs eivät muu-
ta minnekään, uskoo Karisto. ”Vaikkakin kol-
masosa pariisilaisista ja lontoolaisista muut-
taakin muualle eläkkeelle päästyään.” Joka 
tapauksessa Suomen asuntomarkkinoilla on 
pian entistä enemmän eläkeikäisiä tai sen kyn-
nyksellä olevia potentiaalisia asunnonvaihtajia. 
Vaatimukset asunnolle kasvavat, sillä vanhoil-
le koti ja lähiympäristö merkitsevät enemmän 
kuin työiässä oleville. Kiinnostus uudenlaisiin 
asumisen ratkaisuihin lisääntyy. 

Kuinka haluat asua, eläkeläinen?

Asuntomarkkinoilla on entistä enemmän eläkeikäi-
siä tai sen kynnyksellä olevia potentiaalisia asun-
nonvaihtajia, joiden vaatimukset asumiselle kasva-
vat, kun koti ja lähiympäristö alkavat merkitsemään 
enemmän kuin työelämän aikana. Tämän seurauk-
sena kiinnostus uudenlaisiin asumisen ratkaisuihin 
lisääntyy, ennustaa professori Antti Karisto Helsin-
gin yliopistosta.

Jami Ihalainen on ollut muutaman vuoden eläk-
keellä ja viettää aktiivista mökkielämää Pernajas-
sa, nykyisessä Loviisan kaupungissa. Jami pelaa 
vuodessa parisensataa golfkierrosta, vetää Sea 
Golf Rönnäsin senioritoimikuntaa ja osallistuu seu-
ran hallitustyöskentelyyn.
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Vanhojen ihmisten asumisesta puhutaan 
kaksijakoisesti, koti/laitos –vastakkainasette-
lun puitteissa. Kotona asuminen on määritel-
mässä hyvää ja kaikki laitosasumiselta hais-
kahtava on huonoa, kiteyttää Karisto. Tarvit-
semme tätä dikotomiaa rikkovia välimuotoi-
sia ratkaisuja, uusia innovaatioita asumiseen 
ja asumista tukeviin hoitopalveluihin. Karisto 
kritisoi myös päivittäiskauppatavaroiden si-
joittumista kehäteiden risteyksiin, paikkoi-
hin, joissa ihmiset eivät asu. Tässä on selvä 
ristiriita väestömuutoksenkin kanssa, Kolme 
neljäsosaa asuntokunnista on 1-2 hengen ta-
louksia. Asuttavuus ja elettävyys ovat kiinni 
paitsi asunnon ominaisuuksista myös siitä, 
mitä sen lähellä on. Palveluiden saatavuuden 
näkökulmasta kaupunkiasumista tulisi suun-
nitella korttelikohtaisesti. Vanhat ihmiset ovat 
hyviä indikaattoreita: Asuminen ja asuinympä-
ristö, joka on heille hyvä, on sitä myös yleises-
ti, painottaa professori Antti Karisto.

Lainaukset professori Antti Kariston mie-
lipiteistä ja ennusteista perustuvat hänen 
Asuntomarkkinat 2010 -tapahtumassa esit-
tämäänsä aineistoon: Ikääntyvä Suomi – aja-
tuksia asumisesta.

Osallistu tutkimukseen
Omataloyhtiö-lehti tutkii eläkeläisten tai eläkeikää lähestyvien asumistoiveita. Tutkimuk-
seen osallistumisen ”alaikäraja” on siksi noin 50 vuotta. Kysymyksiin vastaaminen vie 
vain muutaman minuutin. Voit vastata kysymyksiin lehden kupongilla, mutta näppäräm-
min sen voi tehdä netissä osoitteessa: www.omataloyhtio.fi /asumistutkimus 
Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan viisi kappaletta 68 euron arvois-
ta Suomalainen Koti -sisustuskirjaa.

Tämän aktiiviseniorin eräs mieluisimmista har-
rastuksista on halonhakkuu, mikä pitää kunnon 
korkealla. Samalla varmistuu talven takkapuiden 
riittävyys omasta liiteristä.

”Kollektiivinen harha: 
vaikka väestö vanhenee, 
se kuvittelee pikemmin-

kin nuortuvansa.”

1. Missä iässä jäit/aiot jäädä eläkkeelle
___ alle 55
___ 56-58
___ 59-62
___ 63-65
___ 66-68
___ 69 tai yli

2. Talouden koko ensimmäisinä eläkevuo-
sina
___ Yhden hengen talous
___ Kahden hengen talous
___ Kolmen tai useamman hengen ta-

lous

3 Asuinpaikkakunta
___ Suurkaupunki tai kasvukeskus
___ Pieni tai keskisuuri kaupunki
___ Maaseutupaikkakunta

4. Pääasunto ensimmäisten eläkevuosien 
aikana
___ Kerrostaloasunto
___ Rivitaloasunto
___ Omakotitalo
___ Maatalo
___ Vapaa-ajan asunto
___ Palvelutalo

5 Vietän/haluaisin viettää osan vuodesta, 
esim. talvikauden
___ Espanjassa (mm. Costa del Sol)
___ Muualla Euroopassa
___ Thaimaassa
___ USA:ssa
___ Jossain muualla

6. Palvelu-/senioritaloihin tutustuminen
___ Olen harkinnut, mutta en tutustunut
___ Olen tutustunut, mutta asumismuoto 

ei kiinnosta
___ Olen tutustunut ja sopii minulle
___ Paikkakunnallani ei ko. asumismuotoa 

ole tarjolla

7. Palvelu- tai senioritalossa asumisessa ar-
vostan/arvostaisin eniten (1-3 rastia)
___ Ei kodinhoitotöitä
___ Ei ruoanvalmistuspakkoa
___ Terveyden-/lääkärinhoito lähellä
___ Sosiaalisia kontakteja
___ Harrastusmahdollisuuksia

8. Minkä palveluiden haluaisit olla lähellä 
eläkeajan asuntoa (3-5 rastia)
___ Terveyskeskus/sairaala
___ Yksityiset lääkäripalvelut
___ Apteekki
___ Kunnan virastot
___ Lähikauppa
___ Kauppakeskus
___ Alko
___ Ravintola
___ Bussipysäkki, juna-asema
___ Kuntosali tai muu liikuntakeskus
___ Uima- tai jäähalli
___ Pururata tai muu ulkoilureitti
___ Joku muu kokoontumis- tai harrastus-

mahdollisuus
___ Puisto

9. Annan eläkkeellä ollessani enemmän aikaa 
kuin työssä ollessani (1-5 rastia)
___ Omakohtaiseen kuntoiluun (kävely, 

uinti, hiihto, golf…)
___ Penkkiurheiluun (jääkiekko, jalkapallo, 

muut pallopelit, yleisurheilu…)
___ Television katseluun
___ Kirjojen lukemiseen
___ Kulttuuriin (teatteri, elokuvat, museot)
___ Opiskeluun, kuten esim. kielet
___ Matkustamiseen
___ Ihan uuden harrastuksen aloittamiseen

10. Vastaajaprofi ili
___ Nainen
___ Mies
___ Ikä tänä vuonna _____
___ Eläkkeellä
___ Työelämässä
___ Eläkkeellä ja töissä

Jos haluat osallistua arvontaan, täytä yhteystietosi, joita ei yhdistetä vastauksiisi.

Nimi _____________________________________________________________________

Osoite ___________________________________________________________________

Puhelin __________________________________________________________________

Sähköposti _______________________________________________________________

Jos haluat palauttaa tämän vastauslomakkeen, leikkaa vastaukset ja yhteystietosi erik-
seen. Voit toki laittaa ne silti samaan kuoreen ja postittaa osoitteella: Suorakanava Oy, 
Luotsinmäenpuistokatu 1, 28100 Pori. Laita kuoreen merkintä ”Tutkimus”.

Asuntomarkkinat 2011 -seminaari pide-
tään 20.1.2011. Tarkempia tietoja asu-
misen huippuseminaarista saa syksyllä 
osoitteesta www.asumistieto.com
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Asunto Oy Leppävaaran Aurinkopiha nousee aivan kauppakeskus Sellon pääsisäänkäyntiä 
vastapäätä. Kaikkiaan 110 huoneistoa käsittävään taloon tulee lisäksi oma kylpylä, kunto-
sali, R-kioski ja intialainen ravintola. Kun lääkärikeskus Mehiläinen on lisäksi seinän takana 
ja Kehä I:lle on matkaa reilu kivenheitto ja juna-asemakin on kävelymatkan päässä, voidaan 
todeta talon olevan keskellä palveluita, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Isännöitsijä keulilla

Taloyhtiön tuleva isännöitsijä Jorma Leini on tyytyväinen tilanteeseen, jossa hän voi olla 
mukana ”valvomassa tulevien asukkaiden etuja” oman toimenkuvansa näkökulmasta. Kun 
taloon tulee näinkin paljon uutta, modernia tekniikkaa, josta harvalla tulevalla asukkaalla on 
vielä käyttökokemuksia, on hyvä, että voin läheltä seurata talon rakentamista rakennusvai-
heittain, mutta nimenomaan uuden tekniikan opiskelun kannalta, toteaa Leini. Osallistun 

Turvallisuutta Turvallisuutta 

ja viihtyisyyttäja viihtyisyyttä
Kun nyt rakenteilla oleva As Oy Leppävaaran Aurinkopiha on 
loppukesästä muuttovalmis, saavat tulevat asukkaat turvallisen 
ja viihtyisän kodin talosta, joka on varustettu monin osin viimei-
simmällä tekniikalla. Melko poikkeuksellista on myös tulevan 
isännöitsijän mukana olo jo rakentamisvaiheessa.

työmaakokouksiin, pidän rakennusaikaista 
kirjanpitoa, laskutus kulkee toimistomme 
kautta ja konsultoin laadittavaa yhtiöjärjes-
tystä. Huolehdin myös, että tuleville asuk-
kaille pidetään jossain vaiheessa asukasilta, 
jossa käydään läpi ehkä normaalia laajem-
mat huolto-ohjeet ja erityisesti tekniikkaan 
ja niiden säätämisiin liittyviä asioita, kuvaa 
Leini keulamiehen rooliaan.

Huoneistokohtainen jäähdytys ja sprinklerit

Ei aivan ainutlaatuista, mutta tavanomai-
sesta standardista korkeampaa laatua saa-
daan asuntoihin nimenomaan huoneisto-
kohtaisilla teknisillä ratkaisuilla, kertoo ura-
koitsijan, Lemminkäinen Talon edustaja. 
Jokainen asunto on varustettu huoneisto-
kohtaisella jäähdytyslaitteistolla, kaikissa 
huoneissa, jopa saunassa ja parvekkeella, 
on sprinkler-järjestelmä ja luonnollisesti pa-
lovaroitin,  joista mahdollinen hälytys ohjau-
tuu suoraan muutaman kilometrin päässä 
olevalle palolaitokselle. Myös huoltoyhtiö 
saa tiedon poikkeavista, hälytystä aiheut-
tavista tapahtumista.  Ja jos jossain palaa, 
niin hälytys kuuluu taatusti kaikissa asun-
noissa.  Talo on varustettu lisäksi järjestel-
mällä, joka mahdollistaa sähkökatkoksissa 
sähkövirran syötön järjestelmään suoraan 
paloauton aggregaatin kautta, jolloin esimer-
kiksi savuluukkujen sulkeminen voidaan to-
teuttaa. Pienenä, mutta tärkeänä teknisenä 

Aurinkopihan ”helmiä”, 
katettu aula ja aulati-
laan avautuvat parvek-
keet ja ranskalaiset 
ikkunat.

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen



S55

Olohuoneen verholautaan 
sijoitettu sprinkler on 
melko huomaamaton.

ratkaisuna on putkivuodon mekaanis-visuaalinen ilmaisin, joka 
kertoo huoneiston haltijalle, että ongelma on nimenomaan hä-
nen asuntonsa kohdalla. 

Ripaus ylellisyyttäkin

Eräs talon ennakkoon mielenkiintoisin tila on korkea katettu aula, 
josta tullee asukkaiden arkipäivienkin kohtauspaikka. Aulasta voi 
katsella mm. maisemahissin nousuja ja laskuja, siitä on suora 
yhteys kuntoliikunta- ja uima-allastiloihin. Yrittäjävetoinen kun-
tosali on auki myös ulkopuolisille kävijöille, mutta asukkailla on 
mahdollisuus liittyä kuntosalin jäseneksi. Yleisissä tiloissa liikku-
mista asukkaista helpottaa erillinen sähköinen kulkukortti. Loppu-
kesästä valmistuvassa asunnossa tullaan runsaasta tekniikasta 
johtuen tekemään paljon erilaisia testejä mm. pelastuslaitoksen 
kanssa, kertoo Jorma Leini, Aurinkopihan isännöitsijä. Kyllä tämä 
kaiken kaikkiaan on varsin poikkeuksellinen asuintalo. Huoneis-
tojen perusmateriaali- ja laitetaso ovat tavanomaista, mutta hyvä 
työn laatu sekä sosiaalisuutta edistävät avarat yhteistilat tuovat 
kyllä kohteeseen ripauksen ylellisyyttä.

Keittiön lattianrajas-
sa olevasta ritilästä 
tihkuva vesi ilmoittaa 
pienistäkin vuodoista 
asunnon haltijalle.

Isännöitsijä Jorma Leini 
tutustuu jo ennakkoon 
mm. huoneistokohtaisen 
jäähdytysjärjestelmän 
säätimiin.

Jäähdytyslaitteisto 
on upotettu eteisti-
lan alaslaskettuun 
kattoon…
…ja on siistin nä-
köinen valmiina.

Vuotovesivahti on pieni, 
piilossa olevan putken ym-
pärillä oleva suppilo, josta 
tieto mahdollisesta vuodos-
ta johdetaan muoviletkun 
kautta asuntoon.
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Polyuretaanieristeillä ohuet ja turvalliset rakenteet

Lahden 

matalaenergiakerrostaloihin

Lahden Talot Oy rakennuttaa Lahteen kaksi matalaenergiakerrostaloa, jot-
ka kuluttavat energiaa noin kolmanneksen tavanomaista normitaloa vä-
hemmän. Kiinteistöt lämpiävät maalämmöllä ja käyttövesi pääosin aurin-
kokeräimillä. Hyvä lämmöneristävyys ja tiiviys saavutetaan ilman paksuja 
rakenteita käyttämällä tehokkaita SPU Eristeitä, jotka ovat myös kosteus-
teknisesti turvallisia.

Lahden Talot Oy:ssä on kiinteistöjohtaja 
Eero Lukkarisen mukaan jo 1990-luvulta 
lähtien painotettu rakennuttamisessa ja kiin-
teistöjen ylläpidossa elinkaariajattelua.

”Tällä vuosikymmenellä energiatalou-
dellisuuden merkitys on korostunut voi-
makkaasti, kun energian hinta on noussut 
useina vuosina 10-15 prosenttia. Siksi on 
mielestämme myös taloudellisesti järkevää 
rakentaa normien vaatimuksia paremmin 
eristettyjä ja tiiviimpiä taloja sekä panostaa 
tehokkaaseen lämmön talteenottoon”, Luk-
karinen sanoo.

Lahden Talot rakennuttaa Lahden Ank-
kurin alueelle Lanssikadulle kaksi matala-
energiakerrostaloa, joihin tulee yhteensä 56 
asuntoa. Marraskuussa käynnistyneessä ja 
keväällä 2011 valmistuvassa hankkeessa on 
urakoitsijana Skanska.

Eero Lukkarisen mukaan matalaenergia-
rakentamisen aiheuttamat lisäkustannukset 
maksavat itsensä takaisin energiansäästönä 
alle kymmenessä vuodessa. Mitä voimak-
kaammin energian hinta ja erilaiset ympä-
ristöverot kasvavat, sitä lyhyemmäksi takai-
sinmaksuaika muodostuu.

”Matalaenergiarakentaminen ei ole kal-
lista, sillä kohteen rakennuskustannukset 
mahtuvat rahoittajana toimivan ARA:n hin-
taraameihin”, Lukkarinen sanoo.

Talot lämmitetään nopeasti kallistuvan 
kaukolämmön sijaan maalämmöllä, jota 
varten kallioon porataan kymmenen syvää 
reikää. Käyttöveden lämmityksessä hyödyn-
netään suurimman osan vuodesta katolle 
asennettavia aurinkokeräimiä.

”Energiatehokkuuden lisäksi Lanssika-
dulla on otettu asumisviihtyvyys keskei-
seksi lähtökohdaksi. Kesähelteillä asunto-
ja voidaan myös jäähdyttää taloudellisesti 
maalämmön avulla kierrättämällä lattialäm-
mitysputkistoissa viileää vettä ja viilentämäl-
lä tuloilmaa”, Lukkarinen sanoo.

Lahden Talot valmisteli uudenlaista elin-
kaari- ja energianäkökulmaan painottuvaa 
rakennuttamismallia noin vuoden lähes kuu-
kausittaisella ideariihellä yhdessä Lahden 
tiede- ja yrityspuiston ja useiden yritysten 
kanssa. Professori Ralf Lindberg Tampereen 
teknillisestä yliopistosta oli hankkeessa mu-
kana teknisenä asiantuntijana.

Polyuretaani tehokkain ja riskittömin 
lämmöneriste

Lukkarisen mukaan matalaenergiatalo-
jen lämmöneristeeksi valittiin polyuretaani 
useasta syystä.

”Professori Lindberg painottaa tiiviyden 
keskeistä merkitystä pyrittäessä hyvään 
energiatehokkuuteen. Polyuretaanieristeen 
etuna on ylivoimaisen lämmöneristävyyden 
lisäksi erinomainen tiiviys ja vesihöyrynvas-
tus. Se ei myöskään kastu ja ime itseensä 
vettä, mikä vähentää kosteusvaurioiden ris-
kiä”, Eero Lukkarinen sanoo.

”Rakennuttajana katsoimme, että saavu-
tamme haluamamme hyvän lämmöneristä-
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Lahden Lanssikadun kerrostaloissa matalaenergiarakentamisen lisä-
kustannusten on laskettu maksavan itsensä takaisin alle kymmenessä 
vuodessa. Rakennuskustannukset mahtuvat ARA:n hintaraameihin.

Energiatehokkuuden merkitys 

kiinteistösijoituksissa kasvaa

”Energiatehokkuudesta tulee jo 
seuraavien kymmenen vuoden 
kuluessa huomattavasti nykyis-
tä keskeisempi tekijä kiinteistö-
jen haluttavuuden ja arvon mää-
rittäjänä. Kiinteistöt ovat meille 
pitkäaikaisia sijoituksia, joita on 
arvioitava niiden koko elinkaaren 
kustannusten kautta. Siksi olem-
me päättäneet rakennuttaa mää-
räysten minimivaatimuksia ener-
giataloudellisempia taloja”, kiin-
teistöjohtaja Timo Laine Pohjola 
Kiinteistösijoitus Oy:stä sanoo.

Yhtiön hallinnoimien suorien 
kiinteistösijoitusten arvo on noin 
1,4 miljardia euroa. Kiinteistö-
kannassa on toimitiloja noin 770 
000 m2 ja 1 500 asuntoa.

Laineen mukaan energiate-
hokkuutta parantavat investoin-
nit maksavat itsensä takaisin, 
kun energian hinta nousee. Myös 
käyttökustannusten minimoinnin 
merkitys kasvaa asiakkaiden va-
lintapäätöksissä ja kiinteistöjen 
arvonmuodostuksessa.

”Investoinnin takaisinmak-
suaikaa laskettaessa emme tu-
keudu pelkästään tämänhetkisiin 
energian hintoihin, vaan otamme 
myös arvopohjaisesti etunojaa. 
Energiakustannusten oletamme 
jatkossa nousevan voimakkaasti, 
mikä lyhentää pienen lisäinves-
toinnin takaisinmaksuaikaa no-
peasti”, Laine sanoo.

Hänen mielestään on lyhyt-
näköistä, että rakennus- ja kiin-
teistöalalla osa toimijoista pyr-
kii edelleen menemään sieltä, 
missä aita on matalin tähdäten 
rakennuskustannusten mini-
mointiin elinkaaritaloudellisuu-
den sijaan.

”Muutos tulee uskoakseni 
olemaan voimakas ja sen nopeus 
saattaa yllättää monet.” 

Polyuretaani on tehokas ja tiivis 
lämmöneriste

Pohjola Kiinteistösijoitus Oy ra-
kennuttaa Tampereen Ratinaan 
82 asunnon vuokrataloa, joka 
sijoittuu laskennallisesti ener-
giatehokkuusluokkaan B, kun 
huonoin eli eniten energiaa ku-
luttava luokka on G.

”Rakennuksessa tehdään 
myös tiiviysmittaus ja sen avul-
la on hyvät edellytykset pääs-
tä parhaaseen A-luokkaan, sillä 
lämmöneristeenä käytetään poly-
uretaania, jonka etuna on pienen 
lämmönjohtavuuden lisäksi erin-
omainen tiiviys”, Laine sanoo.

Talossa on kantavaan beto-
nirunkoon kiinnitetty 150 mm:n
SPU Eriste. Massiivinen beto-
nirunko ja paikalla muurattava 
julkisivu tasaavat osaltaan läm-
pötilan muutoksia ja parantavat 
energiataloutta. Muurauksen yh-
teydessä SPU Eristeen pintaan 
asennetaan 30 mm:n villa, joka 
E1:n määräysten mukaan vaadi-
taan palosuojaukseksi silloin, kun 
rakenteessa on tuuletusrako.

”Polyuretaanilla hyvä läm-
möneristävyys saavutetaan 
selvästi ohuemmilla rakenteilla 
kuin mineraalivillalla. Kiinteis-
tösijoittajan kannalta polyure-
taanin etuna on myös kosteus-
tekninen turvallisuus. Eriste ei 
kastu eikä ime vettä työmaalla 
tai esimerkiksi meren läheisyy-
dessä voimakkaista viistosateis-
ta”, Timo Laine sanoo.

Jo lähitulevaisuudessa on selvästi nykyistä vaikeampaa 
myydä tai vuokrata kiinteistöä, joka tuhlaa energiaa. 
Kiinteistöt ovat pitkäaikaisia sijoituksia ja siksi kiinteis-
tösijoittajat alkavat vaatia sijoituskohteissaan parem-
paa energiatehokkuutta. Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 
rakennuttaa Tampereen Ratinaan OP-Eläkekassan ja 
OP-Eläkesäätiön omistukseen tulevaa vuokrakerrosta-
loa, jossa SPU Eristeiden käytöllä saadaan sekä hyvä 
energiatalous että turvalliset rakenteet.

vyyden varmemmin ja pienemmillä riskeillä käyttämällä SPU Eris-
teitä kuin huomattavasti paksumpia villaeristeitä.”

Projektipäällikkö, DI Pertti Sainia hankkeen rakennesuunnitteli-
jana toimivasta VSO-Plan Oy:stä korostaa, että tehokkailla ja ilma-
tiiviillä polyuretaanieristeillä esimerkiksi ikkunaliittymät ja muut de-
taljit on helpompi toteuttaa niin, että rakenne kokonaisuutena toimii 
suunnitellulla tavalla, kuin paksummilla villaeristeillä.

Ilmaston lämpeneminen ja mukavuusjäähdytyksen yleistyminen 
tuovat villalla eristettyihin rakennuksiin myös uusia kosteusriskejä, 
joita eristepaksuuden lisääminen kasvattaa.

”Kesäkausien lämpeneminen ja kasvava viilennystarve myös 
meidän oloissamme aiheuttaa sen, että villaeristeitä käytettäes-
sä sisäpuolinen höyrynsulku on kesäaikaista jäähdytystä ajatellen 
rakennusfysikaalisesti väärällä puolella. Tällöin villaeristeen sisään 
saattaa muodostua kastepiste, johon kondensoituu vettä”, Pertti 
Sainia sanoo.

”Polyuretaanieristeillä ei tunnetusti tätä ongelmaa ole, koska ne 
diffuusio- ja höyrytiiviinä lämmöneristeinä toimivat samalla taval-
la molempiin suuntiin eri vuodenaikoina.Siksi polyuretaanieristeitä 
käytetään esimerkiksi pakkasvarastoissa”, Sainia jatkaa.

Pertti Sainian mukaan polyuretaanin edut tulevat sitä ilmeisem-
miksi, mitä parempaan energiatehokkuuteen ja paksumpiin eristei-
siin rakentamisessa siirrytään määräysten kiristymisen, energian 
hinnan nousun ja ympäristöajattelun myötä.
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Vantaan Tikkurilassa toimiva Jorma Leini 
Isännöintipalvelu Leini Oy:stä on tehnyt 
isännöintitehtäviä kohta 30 vuoden ajan, 
mutta kiistää kaikki vertailut 30 vuotiseen 
sotaan. Toki hän myöntää, että odotukset 
isännöitsijän toimenkuvaa kohtaan ovat aika 
laveat: – Joskus vaan pitäisi olla yhtä aikaa 
juristi, sosiaalihoitaja, lääkäri, pappi ja per-
heneuvoja – oman toimen ohella, kiteyttää 
Leini. Kyllä tämä vaan kaiken kaikkiaan on 
pääsääntöisesti äärettömän antoisaa ja ri-
kasta työtä. Mikään päivä ei ole eilisen kal-
tainen, kun yhtiöt sekä niissä toimivat ja 
asuvat ihmiset ovat aina erilaisia.

Korkeintaan 15-16 yhtiötä

Isännöintityössä ei pärjätä ihan kello 8-16 
työajan mukaan, sillä iltakokouksia saattaa 
kertyä vuoden aikaan jopa yli sata.

– Kaikkein työntäyteisimpänä vuonna 
minulla oli 135 iltakokousta, onneksi per-
jantait ja viikonloput olivat sentään pääosin 
rauhoitettuja. Sanoisin, että yksi isännöit-
sijä voi hoitaa korkeintaan 15-16 yhtiötä, 
jos haluaa varmistaa palvelun laadun – ja 
jättää aikaa itselleen ja perheelleen. Tuol-
lakin määrällä iltakokouksia saattaa tulla 
70-80 kpl, joten se on aika rankkaa esi-
merkiksi kouluikäisen lasten kannalta, to-
teaa Leini.

Niinpä alalle ei hirveää tunkua ole. Kun 
isännöitsijän keski-ikä on nyt 56 vuotta, tar-
koittaa se sitä, että kymmenen vuoden si-
sällä puolet nykyisännöitsijöistä ei ole enää 
käytettävissä. Mikäli alan koulutus ja ylipää-
tään kiinnostus alaan ei ala nopeasti virkoa-
maan, tulee isännöintiala toimialana väistä-
mättä muuttumaan, ennakoi Leini.

Tiivistä yhteistyötä

Jorma Leini osallistuu lähes pääsääntöises-
ti hoitamiensa yhtiöiden hallitusten kokouk-
siin. Jos asialistalla on vain sosiaalisuuteen 
liittyviä asioita, kuten kevättalkoiden orga-
nisointi, isännöitsijää ei tarvitse välttämättä 
kutsua paikalle. Yhteistyö koko hallituksen 
kanssa on nykyisin varsin tiivistä. Asioita 
hoidetaan lisäksi paljon myös varsinaisten 
kokousten ulkopuolella. – Siksi yhtiöt, joissa 
isännöitsijällä on sähköpostiyhteys kaikkiin 
hallituksen jäseniin, toimii tehokkaammin. 
Kyllä paperin aika yhteydenpidossa vaan 
alkaa olla ohitse, sanoo Leini. Vaikka joitain 
tehtäviä voidaan ulkoistaa, pidän silti tärkeä-
nä, että kirjanpito on fyysisesti lähellä. Jos-
kus on vaan päästävä nopeasti selaamaan 
tositteita. Ymmärrän kyllä, että isoissa yhti-
öissä keskitetyllä kirjanpidolla on omat etun-
sa. Isännöitsijän tehtävähän on asioiden 

”Olen ikäni isännöinyt”

TEksti ja kuvat: Raimo Holopainen

Lainsäädännön tuntemus, vaativat asukkaat ja isot saneeraukset, on isännöitsijä Jor-
ma Leinin napakka vastaus kysyttäessä mikä on eniten muuttunut isännöinnissä hä-
nen pitkän työuransa aikana. – Aiemmin tämä oli simppelimpää, kun tehtiin vain pien-
remontteja. Leinillä on kyllä taustaa asioiden hoitamiseen, sillä aiemmasta työurasta 
löytyy tehtäviä vakuutusyhtiön talousjohtajana, rakennuttajana ja kiinteistösijoitusyh-
tiön toimitusjohtajana. – Olen silti ikäni isännöinyt, kuittaa Leini mielitehtävänsä.
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yhtiökohtaisesti, mikä vaikeuttaa hieman 
isännöitsijän työtä, kun on aina palautettava 
mieliin, että mitenkähän se olikaan tässä yh-
tiössä. Uusienkin asuntokiinteistöjen osalta 
on tehtävä viiden vuoden korjaussuunnitel-
ma, mutta näissä mennään pitkään todeten 
vain, että korjattavaa ei ole. Vasta kun raken-
nusosien ja teknisten laitteiden keskimäärin 
20 vuoden kestoikä on lähestymässä, asia 
konkretisoituu ja laitevaihtoja, maalauksia 
ja vastaavia varten aletaan kerätä erillistä 
korjausrahaa. Siihen asti mennään budjetoi-
duilla hoitokuluilla. Ennakoinpa, että asunto-
osakeyhtiöiden arki jatkuu pienen siirtymä-
kauden jälkeen kutakuinkin kuten ennenkin, 
sanoo ikänsä isännöinyt Jorma Leini.

valmistelua, pöytäkirjan pitämistä, osake-
siirroista huolehtimista, rästien karhuamis-
ta ja mm. talousvertailun tekoa. Mieluisinta 
on kuitenkin aina yhtiökokous. Se on antoisa 
hetki. Toivonkin aina, että mahdollisimman 
moni osakas olisi paikalla. Joku kollega saat-
taa ajatella, että mitä vähemmän on paikalla, 
sen tehokkaampi on kokous.

Talous ennen kaikkea

– Olen sitä mieltä, että silloin asiat ovat pie-
lessä, jos isännöitsijä ei ymmärrä kirjanpitoa 
ja on siksi liian kaukana taloudesta – ja jou-
tuu selittämään. Ohjaan siis mieluummin 
asioita niin, että mennään aina taloushallinta 

jos niissä on kinkkisiä takuuasioita ja erilaista 
jälkipyykin hoitoa. Neuvottelut saattavat olla 
pitkiä ja raskaita. Valitettavasti joissakin suh-
teellisen uusissakin kohteissa on todettu 
selviä rakennusvirheitä, joita on aika paljon 
kuvautettu neuvottelujen taustaksi. – Tässä 
saattaisi olla jopa uudenlaisen toimintatavan 
paikka, jos isännöitsijä voisi olla mukana jo 
rakentamisen alkuvaiheista asti, osallistua 
työmaakokouksiin, olla mukana hiomassa 
yhtiöjärjestystä ja vahtia mm. huoltokirjan 
laatimista, jotta voisi käyttää sitä jo kiinteis-
töhuollon tarjouspyyntöjen perusdokument-
tina. Nykykäytäntöhän on pääsääntöisesti 
se, että isännöitsijä aloittaa työn samalla, 
kun asukkaille luovutetaan avaimet, kritisoi 
Leini. Olisi itse asiassa grynderinkin etu, jos 
tämä opastaisi ensimmäisiä osakkaita enna-
koimaan isännöinnin tarpeet. RS-kohteissa-
han valitaan asukkaiden edustaja jo varhai-

sinänsä tuo oikeastaan yhtään lisävastuuta, 
lain voimaantulolla edellytetään ehkä vain 
enemmän systemaattisuutta eli jos hallitus 
on huolellinen, niin kaikki hyvin. – Aionkin 
tulevissa yhtiökokouksissa käydä läpi kes-
keisiä vastuukysymyksiä. Joissakin kohtaa 
rajapinnat on kyllä vedetty hieman kummal-
lisesti, mennään jopa ns. lillukanvarsitasolla. 
Esimerkiksi jos liesituulettimen rasvasuoda-
tin on metallia, on kuntovastuu yhtiöllä, jos 
muuta materiaalia, niin osakkaalla. Hyvä uu-
distus on se, että sähkö- ja vesipatterien osal-
ta vastuut on jaettu niin, että sähköpatterista 
vastaa asukas ja vesikiertoisesta yhtiö. Lais-
sa on hyvää ja huonoa. Eräänlaisena linjauk-
sena on tuottamuksellinen vastuukysymys: 
silloin kun osakas voi itse vaikuttaa asiaan, 
on hänellä myös vastuu. – Yksi tärkeimmis-
tä muutoksista on osakkaan ilmoitusvelvol-
lisuus remontista ja sen dokumentoinnista. 
Tämähän on tärkeä asia asuntoa myydes-
sä, korostaa Leini. Kiinteistöliitosta saatava 
vastuutaulukko muotoutuu varmaan hieman 

Eräs Isännöintipalvelu Leinin 
kohteista on Keravanjoen varrella 
oleva As Oy Silkinkaari.

edellä ja tekninen asiantuntemus ostetaan 
projektikohtaisesti. Ainakin meillä pääkau-
punkiseudulla kuntokartoitusta ja hanke-
suunnittelua on saatavissa varsin osaavis-
ta yhtiöistä. Myös asukkaat ovat alkaneet 
nähdä asunnon entistä paremmin sijoitus-
kohteena, jonka kunnosta ja siten arvosta 
on pidettävä huolta.

Uusi kohde ei ole aina helpompi

– Vanhin kohteeni on 60-luvun lopulla raken-
nettu kerrostaloyhtiö, jossa tehdään jo isoh-
kojakin saneerauksia, mutta ne sujuvat luon-
nikkaasti, kun korjaustarpeet on ennakoitu 
pitkäjänteisellä taloudenpidolla. Ihan uudet 
kohteet saattavat olla jopa haasteellisempia, 

sessa vaiheessa, miksei myös isännöitsijä? 
Kustannukset ovat loppujen lopuksi merki-
tyksettömät, jos isännöitsijä osallistuu pro-
sessiin esimerkiksi tuntiveloituksella. – Jo 
se, että talojen kiinteistötekniikka on yhä 
monipuolisempaa, puoltaa toivettani.

Uutta lakia ei kannata säikähtää

Heinäkuun alussa astuu voimaan uusi asun-
to-osakeyhtiölaki, jonka vaikutuksia on poh-
dittu eri foorumeissa. – Mielestäni laista on 
annettu hieman väärääkin kuvaa ja hallituk-
sen vastuuta on ylikorostettu ja peräänkuulu-
tettu hallitusammattilaisia. Ei tähän olla me-
nossa, osakkaista löytyy aina ihmisiä, joilla 
on ymmärrystä ja osaamistakin. Ei uusi laki 
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Hallituksen esitys uudeksi pelastuslaiksi vii-
meisteltiin helmikuussa, ja esitys eduskun-
nalle pelastuslain muuttamisesta annettiin 
maaliskuun lopussa. Voimaan laki pelastus-
lain muuttamisesta saatetaan 1.1.2011. Li-
säksi luonnokset pelastustoimesta annet-
tujen asetusten muutoksiksi valmistellaan 
15.9.2010 mennessä ja lausuntokierros to-
teutetaan 15.11.2010 mennessä. Asetus-
muutokset saatetaan voimaan yhtä aikaa 
lainmuutosten kanssa 1.1.2011.

Rakennusten ja muiden kohteiden turval-
lisuuteen liittyvät velvoitteet on uudessa laki-
esityksessä koottu omaan lukuunsa ja myös 
sääntelyä on ajantasaistettu. Säännöksessä 
on kiinnitetty huomiota mm. tahallisesti sy-
tytettyjen tulipalojen estämiseen.

Käytävät ja uloskäynnit järjestykseen

Tärkeitä keinoja tahallisesti sytytettyjen tuli-
palojen estämiseksi ovat järjestyksen ja siis-
teyden ylläpitäminen sekä helposti syttyvien 
tavaroiden asianmukainen säilyttäminen. Hel-
posti syttyvää materiaalia tai muuta tulipalon 
syttymisen tai leviämisen vaaraa aiheuttavaa 
tavaraa saa säilyttää vain siihen tarkoitetuissa 
paikoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esi-
merkiksi räjähdysvaarallisten aineiden säilyt-
tämistä tarkoitukseen suunnitelluissa lukitta-
vissa kaapeissa tai vastaavissa paikoissa sekä 
roskien ja muiden jätteiden säilyttämistä vain 
tarkoitukseen varatuissa paikoissa.

Jäteastioiden, tavaravarastojen ja vastaa-
vien sijoittamisessa on otettava huomioon 
paitsi tulipalon syttymisen estäminen, myös 
palon leviämisen rajoittaminen. Mm. raken-
teellisin keinoin on huolehdittava siitä, ettei 
esimerkiksi jätekatoksen palo pääse leviä-
mään vieressä olevaan rakennukseen.

Rakennusten uloskäytävien pitäminen 
esteettöminä sekä kielto säilyttää tavaroita 
uloskäytävillä sisältyvät jo nykyiseen pelas-
tuslakiin. Sääntelyä ehdotetaan täydennettä-
väksi velvoitteella pitää uloskäytävät ja kul-
kureitit muutoinkin turvallisen ja tehokkaan 
poistumisen mahdollistavassa kunnossa. 
Pienten tavanomaisten ovikoristeiden käyttö 
olisi huoneistojen ovissa lain nimenomaisen 
säännöksen mukaan sallittua. Aikaisemmin 
säännöksen tulkintakäytäntö on vaihdellut eri 
pelastuslaitoksissa, ja tiukimmillaan esimer-
kiksi joulun aikaan kerrostalojen huoneistojen 
ovissa erittäin yleiset joulukoristeet on tulkit-
tu tavaran säilyttämiseksi uloskäytävillä. Ko-
risteiden ei kuitenkaan katsota aiheuttavan 
sellaista vaaraa paloturvallisuudelle, että nii-
den käyttö tulisi lailla kieltää.

Rakennuksen omistaja ja haltija olisivat 
rakennuksen yleisten tilojen lisäksi velvol-
lisia huolehtimaan kaluston, laitteiden ja 
muiden järjestelyiden toimintakunnosta, 
huollosta, tarkastuksesta ja muista vastaa-
vista toimenpiteistä myös silloin, kun tur-
vallisuusjärjestelyt palvelevat muutoin koko 
rakennusta. Yleinen kunnossapitovelvoite 
koskisi nykyistä sääntelyä vastaten kaikkia 
rakennusten paloturvallisuuslaitteita sekä 
väestönsuojien varusteita ja laitteita.

Tikkaiden ja kattokulkutien kuntoon tiukempi 
ote

Nuohousta ja ilmanvaihdon puhdistusta kos-
keva sääntely vastaisi pääpiirteissään sekin 
nykyistä sääntelyä. Rakennuksen omistajal-
le tai haltijalle säädettyä velvoitetta huolehtia 
tulisijan ja savuhormien säännöllisestä nuo-
hoamisesta täydennetään uudessa lakieh-
dotuksessa velvoitteella pitää talo- ja piippu-

tikkaat sellaisessa kunnossa, että nuohous 
voidaan suorittaa turvallisesti. Tämä koskisi 
myös kattokulkutien muita osia, kuten mah-
dollisia kattosiltoja ja askeltasoja, sekä katon 
turvavarusteita, kuten kaiteita. Uudella vel-
voitteella halutaan täydentää rakentamis-
määräyksissä tikkaille annettuja vaatimuksia 
sekä helpottaa pelastusviranomaisen mah-
dollisuutta puuttua asiaan.

Rakennuksen haltijan vastuu laajenee

Omatoimisen varautumisen velvollisuuteen 
liittyy rakennuksen pelastussuunnitelman 
laatiminen. Uudessa lakiehdotuksessa pe-
lastussuunnitelman laatimisvelvoite määri-
tellään nykyistä selkeämmin rakennuksen 
haltijan vastuulle.

Pelastussuunnitelman keskeisen merki-
tyksen vuoksi myös suunnitelman sisällös-
tä säädettäisiin lain tasolla. Rakennuksen 
pelastussuunnitelmaan tulee lakiesityksen 
mukaan sisältyä vähintään tehdyn vaara- ja 
riskiarvioinnin tulokset, onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja niiden varalta toteutetta-
vat turvallisuusjärjestelyt sekä annettavat 
turvallisuus- ja toimintaohjeet. Pelastus-
suunnitelma tulee laatia paitsi sairaaloihin, 
kouluihin ym. julkisiin rakennuksiin, myös 
kerrostaloihin ja muihin sellaisiin rakennuk-
siin, jotka käsittävät huomattavan määrän 
asuntoja.

Palovaroittimia koskevat säännökset 
vastaisivat pääpiirteissään nykyistä sään-
telyä. Sääntelyä on kuitenkin täydennetty 
siten, että palvelu- ja tukiasumisen toimin-
nanharjoittaja olisi velvollinen varustamaan 
kohteen asianmukaisilla palovaroittimilla 
sen sijaan, että velvoite olisi nykyiseen ta-
paan asukkailla.

Pelastuslain 

uudistaminen lisää 

asumisturvallisuutta

Pelastuslakia ollaan uudistamassa, ja tule-
vat uudistukset koskevat rakennusten turval-
lisuuteen liittyvien velvoitteiden osalta myös 
taloyhtiöitä. Lain tarkistamisen tavoitteena on 
erityisesti onnettomuuksien ehkäisy ja asumis-
turvallisuuden parantaminen.

Teksti: Satu Evilampi

 KUva: Keijo Aulu
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Rakennusmestari Susi
Rakennusmestari Susi on raudanluja ammattilainen, joka on vetänyt useita mittavia talonrakennusprojekteja perustuksista viimeiseen listanaulaan. Apunaan hänel-
lä on muutamia luottomiehiä, joiden ammattitaito on kouliintunut vuosien ja vuosikymmenten aikana useilla kymmenillä rakennustyömailla. Aivan kaikki rakennus-
mestarimme miehet eivät kuitenkaan aina ymmärrä Suden ohjeistuksia, niinpä työmailla saattaa sattua pikku kommelluksia, joita seuraamme tässä lehdessä.
Tämä sarjakuva ei ole suomalaisen rakennustyön, sen laadun tai johtamisen vähättelevää arvostelua, eikä tällä olekaan mitään tekemistä todellisen elämän kans-
sa. Näin vaan olisi siis saattanut tapahtua eli syntyä niin sanotusti sutta – rakennusmestari Suden työmaalla.

Taloushallinnon järjestäminen

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön 
kirjanpidon ja varainhoidon asianmukainen 
valvonta on hallituksen tehtävä, kun taas 
niiden lainmukainen järjestäminen kuuluu 
isännöitsijälle. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että isännöitsijä huolehtii vastikkeiden 
ym. tuottojen perinnästä ja laskujen mak-
susta, sekä, ellei kirjanpitoa ole ulkoistettu 
tilitoimistolle, myös juoksevasta kirjanpidos-
ta, tilinpäätöksestä ja viranomaisilmoituksis-
ta. Myös talousarvion laadinta, joka on yksi 
tärkeimmistä taloyhtiön taloushallinnon osa-
alueista, kuuluu isännöitsijän tehtäviin.

Taloyhtiön taloushallintoTaloyhtiön taloushallinto

Osoitteessa www.omataloyhtio.fi  järjestetään 6.5.-
3.6.2010 taloyhtiöiden isännöitsijöille ja muille talo-
yhtiöiden taloushallinnosta vastaaville ja sitä hyväk-
sikäyttäville henkilöille suunnattu tutkimus, jonka 
tarkoituksena on selvittää, kuinka taloyhtiöiden ta-
loushallinto on järjestetty ja mitä parannettavaa siinä 
voisi olla. Tutkimus on osa Turun Kauppakorkeakou-
lussa tehtävää pro gradu -tutkielmaa, jossa Omata-
loyhtiö.fi -palvelun sisälle rakennetaan taloyhtiöille 
suunnattu kokonaisvaltainen taloushallinto-osio.

Sähköinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto helpottaa ja nopeut-
taa taloushallinnosta vastaavien henkilöiden 
työntekoa huomattavasti, kun kaikki talous-
hallinnon työvaiheet laskutuksesta kirjanpi-
toon ja arkistointiin on sähköistetty. Sähköi-
nen taloushallinto on kehittynyt Suomessa jo 
yli kymmenen vuoden ajan, ja vaikka kehitys 
on ollut odotettua hitaampaa, on Suomi kui-
tenkin yksi kärkimaista sähköisen taloushallin-
non käyttöönotossa. Sähköinen taloushallinto 
on ollut jossain määrin vain suurten yritysten 
etuoikeus, mutta uusien ohjelmistojen avul-
la se on saatu tuotua lähemmäs myös pieniä 

yrityksiä ja yksittäisiä yrittäjiä. Omataloyhtiö.
fi -palveluun luotava taloushallinto-osuus tuo 
sähköistymisen hyödyt nyt myös taloyhtiöi-
den saataville. 

Tutkimus

Miten taloushallinto on teidän taloyhtiössän-
ne hoidettu? Saatko tarvitsemasi tiedot ym-
märrettävässä muodossa ja silloin kun niitä 
tarvitset? Onko taloushallinnon ohjelmiston 
käytettävyydessä parannettavaa? Vastaamal-
la näihin ja muutamiin muihin kysymyksiin 
Omataloyhtiö.fi -palvelussa, osallistut arvon-
taan, jossa voit voittaa viikon Levillä.
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Elämme poikkeuksellisen alhaisen korkotason 
maassa. Tästä on kuitenkin vain yksi suunta ja 
se on ylöspäin. Mihin mennään ja millä vauh-
dilla, kiinnostaa lähes kaikkia, sillä kolmasosal-
la suomalaisista on asuntolainaa. Onko sitä 
ongelmallisen paljon? Ehkä, ehkä ei, sillä uu-
sienkin lainojen keskikoko on ”vain” 110 000 
euroa. Asuntoa vaihtaessa tuolla välirahalla 
saa melkoisesti lisäneliöitä, uudemman asun-
non tai arvostetumman asuinympäristön tai 
sitten sen ”joutuu” maksamaan muuttaessa 
eri hintatason paikkakunnalle. Omakotitalon 
rakentaja saattaa puolestaan tarvita hieman 
enemmän lainaa, riippuen tietysti muusta ra-
hoituksesta, esimerkiksi nykyisen asunnon 
arvosta ja siihen mahdollisesti kohdistuvista 
lainoista. Rakennettavan omakotitaloasunnon 
keskikoko on nyt noin 140 m2 ja rakennuskus-
tannukset reilut 1 800 euroa/m2. 

Mikä on sinun muutossietokykysi

Asuntolainalla on viisi tarkastelukulma; lai-
nan määrä, korkotaso, laina-aika, lyhennys-
tapa ja vielä lainanhoidon osuus nettotulois-
ta.  Lyhennystapoja on kolme; tasaerä eli 
annuiteetti, tasalyhennys ja kiinteä tasaerä. 
Näistä annuiteetti on eniten käytetty ja sen 
mukaan on myös oheiset vertailutaulukot 
tehty. Keskimääräinen laina-aika taitaa olla 
nyt aika lähellä 20 vuotta, mutta lähdetään 
kuitenkin 15 vuoden laina-ajasta ja reilusti 
keskikokoa suuremmasta lainasta eli 150 
000 eurosta, jota pienempiä on 95 % kaikis-
ta asuntolainoista. Kahden prosentin korol-
la ja 15 vuoden maksuajalla on kuukausily-
hennys 965 euroa. Yhden prosenttiyksikön 
lisäys nostaa kuukausimaksua aina noin 70 
euroa. Ja jos mennään ihan pessimistisem-
pien arvioiden ylärajalle, kuuteen prosent-
tiin, on kk-maksu jo 1 266 euroa, siis 301 
euroa enemmän kuin kahden prosentin ta-
sossa. Toinen vaihtoehto, jos mahdollista, 
on pidentää laina-aika 20 vuoteen, jolloin 
vasta viittä prosenttia lähestyttäessä ollaan 
samassa tasossa kuin 2 %/15 v. Mutta, jos 
korko nouseekin tuohon kuuteen prosent-
tiin, niin laina-ajan pidennys 25 vuoteen pi-
tää lyhennyksen euron tarkkuudella samas-

sa. Tässä siis spekulointia pelivarasta, jonka 
voi käyttää – jos se sopii myös pankille! 

Ihan toinen tarkastelu on tietysti lainan 
koko hinta. Kaksi prosenttia ja 15 vuotta 
150 00 euron lainasta maksaa bruttona 
174 000, mutta edellisen spekuloinnin toi-
sen ääripään eli kuuden prosentin korko ja 
25 vuoden laina-aika tekeekin jo – hupsis 
– 290 000 eli lainatun euron hinnaksi tulee-
kin lähes kaksi euroa. No näinhän sitä ei voi 
laskea. Huomioitava on verohyöty, infl aa-
tio, asunnon arvonnousu, tulotason nousu, 
mahdollinen säästö esimerkiksi aiempaan 
vuokra-asumiseen, lisääntyneen asumisviih-
tyvyyden tuoma terveys, elämänilo, perhe-

onni, mukavammat naapurit… vaikka kuinka 
paljon syitä, joilla mahdollisen harmituksen 
voi peittää. Mutta, varoituksen sanat ovatkin 
tarkoitettu tilanteisiin, jossa kaikki tulevai-
suuden tuomiset eivät olekaan plus-merk-
kisiä; työttömyys, sairaus, rakennuskustan-
nusten ylittyminen jne. Loppujen lopuksi it-
selle on luotonotosta tehtävä peilin edessä 
vain yksi kysymys; missä menee lainanhoi-
tokyvyn ylärajasi arvioitavissa olevin takais-
kuvarauksin ja jos pidät vielä kiinni suosituk-
sesta, että lainanhoitoon käytettäisiin vain 
30, max. 40 % perheen nettotuloista. Alla 
olevista taulukoista näet omat pelivarasi ja 
mahdollisuutesi.

Maksatko prosentteja vai 

euroja?
Asunnonvaihtajia ja rakentajia varoitellaan tuon tuostakin korkojen tule-
vasta noususta. Talouden asiantuntijat ovat kyllä varsin yksimielisiä siitä, 
että korot nousevat, mutta tasosta ja nousuvauhdista ollaankin jo kovin eri 
mieltä. On selvää, että jokainen koronnousu nostaa lainan hintaa ja siten 
lyhennysten määrää. Ja aina maksetaan euroina, ei prosentteina. Mutta 
mikä on prosentin ja euron todellinen yhteys?

Miten sinä olet huolehtinut lainasi lyhennyksistä ja maksukyvystäsi?
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Korko Lainan kokonaismäärä euroina

Annuiteetin valot ja varjot

Erikoiseksi lainan tulevaisuusajatelman tekee se, että jos lainasi on otettu 
annuiteettilainana, niin koron pienoinen nousu itse asiassa ja vastoin yleis-
tä ymmärrystä lisää vuosittain käytössäsi olevaa rahamäärää. Käytännös-
sä tämä selittyy sillä, että koron noustessa vuosittain maksamasi koron 
määrä kasvaa ja näin jokainen ylimääräinen korkoeuro tuo sinulle verohel-
potusta 28 senttiä. Eli kun vuodessa maksat 500 euroa enemmän korkoa, 
on käytössäsi 140 euroa enemmän rahaa. Vaakakupin toinen, ja ikävämpi 
puoli on se, että laina-aikasi vastaavasti pitenee ja sitten loppuajalla mak-
sat tuon 140 euron “apurahan” jälleen korkojen kera takaisin.

 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
2,0 % 920 1 380 1 840 2 300 2 760
2,2 % 929 1 394 1 858 2 323 2 787
2,4 % 938 1 407 1 876 2 345 2 814
2,6 % 947 1 421 1 895 2 368 2 842
2,8 % 956 1 435 1 913 2 391 2 869
3,0 % 966 1 448 1 931 2 414 2 897
3,2 % 975 1 462 1 950 2 437 2 925
3,4 % 984 1 476 1 968 2 460 2 953
3,6 % 994 1 490 1 987 2 484 2 981
3,8 % 1 003 1 504 2 006 2 507 3 009
4,0 % 1 012 1 519 2 025 2 531 3 037
4,2 % 1 022 1 533 2 044 2 555 3 066
4,4 % 1 032 1 547 2 063 2 579 3 095
4,6 % 1 041 1 562 2 082 2 603 3 124
4,8 % 1 051 1 576 2 102 2 627 3 153
5,0 % 1 061 1 591 2 121 2 652 3 182
5,2 % 1 070 1 606 2 141 2 676 3 211
5,4 % 1 080 1 620 2 161 2 701 3 241
5,6 % 1 090 1 635 2 180 2 726 3 271
5,8 % 1 100 1 650 2 200 2 750 3 301
6,0 % 1 110 1 665 2 220 2 776 3 331

Laina-aika 10 vuotta, lyhennys euroa/vuosi

 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
2,0 % 424 636 848 1 060 1 272
2,2 % 434 650 867 1 084 1 301
2,4 % 444 665 887 1 109 1 331
2,6 % 454 681 907 1 134 1 361
2,8 % 464 696 928 1 160 1 392
3,0 % 474 711 948 1 186 1 423
3,2 % 485 727 969 1 212 1 454
3,4 % 495 743 991 1 238 1 486
3,6 % 506 759 1 012 1 265 1 518
3,8 % 517 775 1 034 1 292 1 551
4,0 % 528 792 1 056 1 320 1 584
4,2 % 539 808 1 078 1 347 1 617
4,4 % 550 825 1 100 1 375 1 651
4,6 % 562 842 1 123 1 404 1 685
4,8 % 573 859 1 146 1 432 1 719
5,0 % 585 877 1 169 1 461 1 754
5,2 % 596 894 1 193 1 491 1 789
5,4 % 608 912 1 216 1 520 1 824
5,6 % 620 930 1 240 1 550 1 860
5,8 % 632 948 1 264 1 580 1 896
6,0 % 644 966 1 289 1 611 1 933

 
 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
2,0 % 506 759 1 012 1 265 1 518
2,2 % 515 773 1 031 1 289 1 546
2,4 % 525 788 1 050 1 313 1 575
2,6 % 535 802 1 070 1 337 1 604
2,8 % 545 817 1 089 1 362 1 634
3,0 % 555 832 1 109 1 386 1 664
3,2 % 565 847 1 129 1 412 1 694
3,4 % 575 862 1 150 1 437 1 725
3,6 % 585 878 1 170 1 463 1 755
3,8 % 595 893 1 191 1 489 1 786
4,0 % 606 909 1 212 1 515 1 818
4,2 % 617 925 1 233 1 541 1 850
4,4 % 627 941 1 255 1 568 1 882
4,6 % 638 957 1 276 1 595 1 914
4,8 % 649 973 1 298 1 622 1 947
5,0 % 660 990 1 320 1 650 1 980
5,2 % 671 1 007 1 342 1 678 2 013
5,4 % 682 1 023 1 365 1 706 2 047
5,6 % 694 1 040 1 387 1 734 2 081
5,8 % 705 1 057 1 410 1 762 2 115
6,0 % 716 1 075 1 433 1 791 2 149

 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
2,0 % 644 965 1 287 1 609 1 931
2,2 % 653 979 1 306 1 632 1 958
2,4 % 662 993 1 324 1 655 1 986
2,6 % 672 1 007 1 343 1 679 2 015
2,8 % 681 1 022 1 362 1 703 2 043
3,0 % 691 1 036 1 381 1 726 2 072
3,2 % 700 1 050 1 400 1 751 2 101
3,4 % 710 1 065 1 420 1 775 2 130
3,6 % 720 1 080 1 440 1 800 2 159
3,8 % 730 1 095 1 459 1 824 2 189
4,0 % 740 1 110 1 479 1 849 2 219
4,2 % 750 1 125 1 500 1 874 2 249
4,4 % 760 1 140 1 520 1 900 2 280
4,6 % 770 1 155 1 540 1 925 2 310
4,8 % 780 1 171 1 561 1 951 2 341
5,0 % 791 1 186 1 582 1 977 2 372
5,2 % 801 1 202 1 603 2 003 2 404
5,4 % 812 1 218 1 624 2 029 2 435
5,6 % 822 1 234 1 645 2 056 2 467
5,8 % 833 1 250 1 666 2 083 2 499
6,0 % 844 1 266 1 688 2 110 2 532

Laina-aika 25 vuotta, lyhennys euroa/vuosiLaina-aika 20 vuotta, lyhennys euroa/vuosi

Korko Lainan kokonaismäärä euroina

Laina-aika 15 vuotta, lyhennys euroa/vuosi

% €
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Kaupunkien asukkaat, johto ja puistotyön-
tekijät ovat liikuttavan yksimielisiä siitä, että 
oravat, siilit, kyyhkyt, talitiaiset ja muut pik-
kulinnut värittävät kaupunkia ollen osana 
yhdyskuntarakennetta. Sen sijaan karhut, 
hirvet ja sudet eivät kuulu kaupunkiin ja ne 
ohjataankin poliisivoimin takaisin luontoon – 
tai ammutaan, jos käsky ei käy. Ketut ja su-
pikoirat saavat vaellella ja saalistella vaikka 
kaupungintalon takapihalla – kunhan tekevät 
sen öiseen aikaan. Ja niinhän nuo toimivat-
kin. Eräänlaisia väliinputoajia ovat  istutettuja 
kasveja tuhoavat kanit, viheralueita sotkevat 
hanhet ja ihmisten torielämää ja yöunta se-
koittavat häiriölokit. Näiden häätämiskeinois-
ta ollaankin sitten jo kovastikin eri mieltä.

Kanit loukkuun, lokit merelle

Ainakin Helsingissä on jo aloitettu kanikan-
nan harventaminen ohjaamalla ne loukkuihin 
ja  niistä sitten autuaammille metsästysmail-
le. Jokakeväiset ja -syksyiset hanhiparvet 
puistoissa, pelloilla ja golfkentillä ovat saa-

Linnutkin kuuluvat kaupunkiin 

– vai kuuluvatko?
Linnut ja myös muutamat muutkin eläimet ovat valtaamassa pysyvää jalan- 
tai ainakin ilmatilaa kaupungeista. Helsingin Kauppatorin rosvolokit ovat 
puhuttaneet pitkään. Isona ongelmana koetaan myös ns. citykanit, jotka te-
kevätkin mittavaa tuhoa mm. kaupungin istutuksille. Näiden ”siirtolaisten” 
hävittämisestä käydään vilkasta keskustelua. Kuuluvathan linnutkin kaupun-
kikuvaan vai kuuluvatko?

neet olla aika rauhassa – viralliseen metsäs-
tysaikaan asti. Jos kanit aiheuttavat tuhoa 
ihmisen istuttamille kasveille, niin lokit puo-
lestaan eivät juurikaan tuhoa mitään, mutta 
varastavat lasten jäätelöt ja aikuisten kahvi-
pullat ja sämpylät, härskisti suoraan käsistä. 
Lokkeja ei voi ammuskella eikä muutenkaan 
metsästää torilla, mutta ihan kaupunginjoh-
tajan kehotuksesta ainakin helsinkiläisiä on 
kehotettu rikkomaan taloyhtiöiden katolle 
tekemiä pesiä ennen muninta-aikaa. Ihan 
yhtä virallista kantaa ei taida olla siihen, että 
jos pesään ehditään jo munimaan, niin niihin 
pistellään pieniä reikiä, jolloin poikaset eivät 
luonnollisesti kuoriudu. Osaako lokki tehdä 
tästä sitten johtopäätöksen ja tehdä seuraa-
vana suvena pesänsä merelle, turvalliseen 
luodonnokkaan? Tuskinpa.

Muutakin elämää ruohikossa

Aika ajoin ihmisiä säikytellään sillä, että jol-
tain on karannut nelimetrinen lemmikkikäär-
me luontoon. Isossa maailmassa puhutaan 

jopa erityisistä viemärialligaattoreista. Var-
maa on, että joka kesä meillä livahtaa luon-
toon muutama kilpikonna, undulaatti, hams-
teri, gerbiili ja kotikissakin. Jonkun aikaa 
nämä siellä pärjäävätkin luonnosta saalista-
maansa ja roskakoreista löytämäänsä syö-
den, kunnes joutuvat viimeistään talven tap-
pamaksi. Näistä peruskotieläimistä ei vaan 
taida tulla koskaan ihan samanlaista uhkaa 
kuin karanneesta, mutta villiintyneestä koti-
kanista tai villistä, mutta rohkaistuneesta lo-
kista ja yhä lähemmäs kotipihoja leiriytyvistä 
hanhista. Toki näilläkin luontokappaleilla on 
myös puolustelijansa, mutta osa kansalai-
sista odottaa päättäjien ohjeistuksia ja toi-
menpiteitä, jotta yöuni voisi olla levollinen 
ilman lokkien kirkumista, aamukahvi torilla 
leppoisaa ilman huolta munkin kähveltäjistä 
ja kävely puistossa turvallista pelkäämättä 
kenkien liisteröitymistä hanhen jätöksistä. 
Näiden rinnalla pulut ja naakkaparvet, jopa 
variksetkin,  ovat varsin harmittomia siivek-
käitä – kaupunkikuvan elävöittäjiä.
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Hyvä lukija!

Olemme saaneet arvokasta palautetta jo 
aiemmistakin lehdistä, mutta haluamme 
kehittää lehteä vastaamaan yhä paremmin 
sen tärkeintä tehtävää: olla lukijoidensa 
lehti. Niinpä pyydämmekin, että osallistui-
sit vain pari minuuttia kestävään lukijatut-
kimukseen. Helpoimmin vastaat kyselyyn 
netin kautta, jolloin vastauksesi tallentuu 
suoraan järjestelmäämme.

Tutkimus löytyy linkistä 
www.omataloyhtio.fi /lukijatutkimus

Voit myös palauttaa tämän sivun joko 
postitse osoitteeseen Suorakanava Oy/lu-
kijatutkimus, Luotsinmäenpuistokatu 1, 
28100 Pori tai faxilla 02-634 6449.

Kaikkien vastanneiden kesken arvom-
me 10 kpl Suomalainen koti -sisustuskirjaa, 
arvo 68 euroa. 

1. Lehden kansi asteikolla 10-4

___ 10 erinomainen
___  9 oikein hyvä
___  8 hyvä
___  7 tyydyttävä
___  6 välttävä
___  5 huono 
___  4 oikein huono

2. Lehden taitto 10-4 (vastaavasti kuin edellä)

___ 10 erinomainen
___  9 oikein hyvä
___  8 hyvä
___  7 tyydyttävä
___  6 välttävä
___  5 huono 
___  4 oikein huono

3. Lehden yleinen kiinnostavuus ja taso ver-
rattuna alan muihin lehtiin

___ Paljon parempi 
___ Hieman parempi 
___ Vastaavaa tasoa
___ Hieman huonompi
___ Paljon huonompi

Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus

4. Valitse 3-5 mielenkiintoisinta juttua. Järjes-
tyksellä ei ole väliä.

___ Heinäkuun haasteet 3
___ Kuntoarvioita taloyhtiöille 4
___ Omataloyhtiö.fi  -palvelussa vastataan 

lakikysymyksiin 6
___ Pukkilan kevät tuoksuu kielolta 8
___ Luotettava, nopea ja vaivaton putkire-

montti 10
___ Muovimatot imagoaan parempia 11
___ Taloyhtiön asukasilta 12
___ Energiatehokkuutta putkistojen 
 perusparannuksella 14
___ Vähemmän energiaa, vähemmän 
 vettä 16
___ Laatukeittiöitä 90 vuoden 
 kokemuksella 18
___ Sähköistys mukaan remonttiin 20
___ Taloyhtiön vai asukkaan laajakaista 22
___ Toimiva oviympäristö 24
___ Taloyhtiöiden ikkunat toimivat 
 lämmityslaitteena   26
___ Auringonsuojaverhot parvekkeelle 28
___ Katto kuntoon kerralla 30
___ Valokatokset suojaavat ulko-ovet 
 suoralta sateelta 32
___ Onko taloyhtiösi piha kunnossa? 34
___ Siistit, viihtyisät ja helppohoitoiset 
 piharakenteet 36
___ Maalämpö sopii 
 asunto-osakeyhtiöihinkin 38
___ Suhdanneluonteista energia-avus -
 tusta 39
___ Tiilirakenne on energiateknisesti 
 erinomainen 40
___ Tarkista sadevesijärjestelmän kunto 43
___ Kerrostalon julkisivuremontti 44
___ Lisälämmöneristys kannattaa 46
___ Ylioppilastaloille uusi ilme 48
___ Älä riskeeraa rakentamista pimeällä 
 työllä 50
___ Harmaan talouden torjuntaa 
 tehostetaan 51
___ Kuinka haluat asua, eläkeläinen? 52
___ Asumistutkimus 53
___ Turvallisuutta ja viihtyisyyttä 54
___ Polyuretaanieristeillä ohuet ja 
 turvalliset rakenteet 56
___ ”Olen ikäni isännöinyt” 58
___ Pelastuslain uudistaminen lisää 
 asumisturvallisuutta 60

Kiitos vastauksistasi. Jos haluat osallistua arvontoihin, täytä alla olevat tiedot. Vastaukset 
käsitellään nimettöminä.

Nimi ___________________________________________________________________

Osoite ___________________________________________________________________

Puh ___________________________________________________________________

Sähköposti ___________________________________________________________________

___ Taloyhtiön taloushallinto 61
___ Maksatko prosentteja vai euroja? 62
___ Linnutkin kuuluvat kaupunkiin – vai kuu-

luvatko? 64
___ Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus 65
___ Pinnalle pulpahtaneita 66

5. Näkökulmasi
___ Isännöinti
___ Hallitus
___ Kiinteistönhuolto
___ Omistaja/ei asukas
___ Omistaja-asukas
___ Suunnittelu
___ Urakointi
___ Viranomainen
___ Muu ammattilainen
___ Muu taho

6. Mitä asioita seuraavaan lehteen?

Alle voit esittää toivomuksen lehdessä kä-
siteltävistä aiheista, vaikka vain otsikko-
tasolla, kiitos!

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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Pinnalle pulpahtaneita

Uusia järjestelmiä hulevesien kiinteistökoh-
taiseen imeyttämiseen

Uponor on tuonut markkinoille uuden hule-
vesien käsittelyyn tarkoitetun imeytysjärjes-
telmän. Uponor-hulevesitunnelit ja hulevesi-
kasetit varastoivat ja imeyttävät tehokkaas-
ti rakennusten katoilta ja muilta vastaavilta 
pinnoilta pois johdettavat sade- ja sulamis-
vedet. Hulevesijärjestelmät pienentävät ve-
den huonosta imeytymisestä aiheutuvien 
tulvien riskiä ja vähentävät valumavesien 
vesistöille aiheuttamia ongelmia.

Asuinalueet, joissa kunta ei tarjoa mah-
dollisuutta liittyä kunnalliseen sadevesivie-
märiin, ovat yleistyneet. Tällöin hulevedet 
imeytetään maaperään niiden syntypaikalla. 
Hulevesijärjestelmän suunnittelussa huo-
mioidaan muun muassa maaperän laatu, 
pinta-ala, jolta vedet kerätään sekä mitoi-
tussademäärä.

Hulevesitunnelit ovat yksinkertainen ja 
edullinen tapa pientalojen ja pienten kiinteis-
töjen hulevesien imeyttämiseen. Tunnelit 
asennetaan yleensä viheralueelle. Huleve-
situnneleita asennetaan peräkkäin jonoon 
tarpeen mukaan. Yhden tunnelimoduulin 
tilavuus on 300 litraa.

Hulevesikasettien käyttö yleistyy isois-
sa kohteissa, kuten piha- ja varastoalueilla, 
liikekeskuksissa, pysäköinti- ja liikennealu-
eilla, terminaaleissa ja varikoilla. Hulevesi-
kasetti vaatii vähemmän tilavuutta kuin se-
peli-imeytys ja sen varastointitilavuus on 
kolminkertainen verrattuna perinteiseen 
sepeli-imeytykseen.

Imeytyminen tapahtuu sekä tunnelissa 
että kasetista kolmeen suuntaan. Myös 
vaadittava maankaivuutyö on pienempi kuin 
sepeli-imeytyksessä. Päällekkäin voidaan 
asentaa jopa kymmenen kasettikerrosta. 
Asennussyvyys on enimmillään viisi met-

Hulevesikasettien ja -tunneleiden avulla kiinteis-
tön sade- ja valumavedet saadaan tehokkaasti 
hallintaan.

riä. Hulevesikasetteja voidaan käyttää myös 
kuorma-autoliikenteen alueella.

Lisätietoja:
Uponor Suomi Oy
puh. 020 129211
www.uponor.fi 

PAROC Cortex -tuulensuojaeriste on Paro-
cin uutuustuote P1 ja P2-paloluokan raken-
nusten tuuletettuihin julkisivuihin.

Paloturvallisesta kivivillasta valmistettu 
PAROC Cortex täyttää Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman vaateet ja ohjeet 
tuulitiiviistä, vesihöyryn läpäisevästä ja en-
nen kaikkea palamattomasta tuulensuojale-
vystä. Koko rakenteen tuulitiiveys varmis-
tetaan teippaamalla levyjen saumat PAROC 
Saumausteipillä.

PAROC Cortex –tuulensuojaeriste on 
lämmönjohtavuudeltaan markkinoiden pa-
ras kivivillatuulensuoja P1- ja P2-luokan ra-
kennuksiin: sen lambdaD on 0,033 W/mK 

(EN 13162). Paloturvallisesta kivivillasta val-
mistettu PAROC Cortex kuuluu paloluok-
kaan A2-s1, d0. Tuotepaksuudet ovat 30, 50 
ja 70 mm ja levykoko 1200 x 1800 mm.

Kun seinärakenne eristetään jämäkästä 
PAROC-kivivillasta valmistetuilla tuotteilla, 
saadaan samaan hintaan suojaus paloa ja 
kosteutta vastaan sekä hyvä ääneneristä-
vyys. Suunnittelijan työtä helpottavat CAD-
kuvat on ladattavissa osoitteessa www.
paroc.fi-> Rakennuseristeet. Lisätietoja 
PAROC Cortexista ja muista PAROC-kivi-
villaratkaisuista saat rakentajaneuvonta@
paroc.com tai 046 876 8100.

Kuopion nollaenergiakerrostalo on Suomen 
ensimmäinen rakennus, joka täyttää EU:n 
valmistelussa olevan energiatehokkuusdi-
rektiivin 2020-vaatimukset. Nollaenergiaker-
rostalo on seuraava askel passiivirakentami-
sesta kohti energiaomavaraista rakennusta. 
Rakennus perustuu passiivitalolle tyypillisiin 
energiatehokkaisiin rakenneratkaisuihin, joi-
ta täydentää talon oma uusiutuvan energi-
an tuotanto.

SPU Systems Oy vastaa nollaenergiatalojen 
eristeratkaisuista

“Rakennus on passiivitalojen tapaan tavan-
omaista kerrostaloa tehokkaammin eristet-
ty ja ilmatiiviimpi. Tehokkaalla eristämisellä 
minimoidaan talossa tuotettavan energian 
tarve“, kertoo SPU Systemsin varatoimitus-
johtaja Janne Jormalainen. 

Esimerkiksi talon seinien lämmöneristyk-
sen lämmönläpäisykerroin eli U-arvo on aino-
astaan 0,08 W/m2K. Eristeratkaisuna on 300 
millimetriä SPU Eristettä, jonka lämmönjoh-
tavuus on markkinoiden pienin. Tehokkaan 
eristyksen ansiosta nollaenergiakerrostalon 
rakenteet, kuten seinät, eivät ole juuri tavan-
omaisen kerrostalon rakenteita paksumpia. 

Tehokkaasti eristävän ulkovaipan lisäk-
si talon energiantarvetta vähentävät muun 
muassa ilmanvaihdon lämmön talteenotto-
laitteet ja energiatehokkaat hissit, kodinko-
neet ja valaistusjärjestelmät sekä luonnon-
valon tehokas käyttö. Taloon asennetaan 
myös huoneistokohtainen veden- ja ener-
gianmittaus.

Talo tuottaa kulutuksensa verran energiaa

Kuopion nollaenergiakerrostaloon valmis-
tuu 47 esteetöntä yksiötä. Rakennuksen 

lämmitysenergiantarve on 12 kWh/m2, 
minkä lisäksi energiaa kuluu muun muas-
sa kodinkoneisiin. Nollaenergiatalo tuottaa 
yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa. Toi-
sin sanoen nollaenergiatalossa tuotetun 
uusiutuvan energian ylijäämä on vähintään 
saman verran kuin käytetyn uusiutumatto-
man energian määrä. Kuopion nollaener-
giakerrostalossa energiaa tuotetaan aurin-
kopaneeleilla, minkä lisäksi hyödynnetään 
maalämpöpumppuja. Kuopion lisäksi vas-
taava nollaenergiakerrostalo on valmisteilla 
Järvenpäähän. 
“Kuopion ja Järvenpään nollaenergiatalot 
ovat Suomessa suunnannäyttäjiä energiate-
hokkaassa kerrostalorakentamisessa. Suun-
nannäyttäjiä tarvitaan, sillä EU:n valmiste-
lussa olevan energiatehokkuus-direktiivin 
mukaan kaiken uudisrakentamisen tulee 
olla lähes nollaenergiatasoa vuoden 2020 
loppuun mennessä“, Jormalainen sanoo.

PAROC Cortex – entistä parempi tuulensuoja korkeisiin rakennuksiin

Suomen ensimmäinen nollaenergia- kerrostalo rakenteilla Kuopioon
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Lisätiedot artikkeleiden aiheista

Fenestra Oy ikkunat ja ovet
Liiketoimintajohtaja Timo Pernu
puh. 050 344 3794
timo.pernu@fenestra.fi 
www.fenestra.fi 

Icopal Oy Fastlock-valokatteet
Tuotepäällikkö Jaana Valjus
puh. 020 7436 232
fi jav@icopal.com

Fastlock Canopyn asennuksia 
pääkaupunkiseudulla voi tiedustel-
la Rakennus Lohja Oy:stä, puh. 040 
777 1130, rakennuslohja@raken-
nuslohja.fi 

Laajakaista
www.taloyhtiolaajakaista.fi 
www.welhonverkko.fi 

Muovimatot
www.upofl oor.fi 

NewLiner-putkiremontti
www.newliner.fi 

Pihakansiremontti
www.lemminkainenkatto.fi 

Ruukin kattoremonttipalvelu
• www.ruukkikoti.fi 
• kattoremontit@ruukki.com

SPU Eristeet
www.spu.fi 
Ammattiasiakasmyynti
Jussi Kurikka 
jussi.kurikka@spu.fi 
0407472340

Taloyhtiön vai asukkaan laajakaista
www.welho.fi 
www.taloyhtiolaajakaista.fi 
www.welhonverkko.fi 

Toimiva oviympäristö
Mikäli tarvitset tarkempaa tietoa 
toimivan oviympäristön tuoteratkai-
suista tai suunnittelusta, ota yhteys 
paikalliseen ABLOY-valtuutettuun 
lukkoliikkeeseen, joiden yhteystie-
dot löydät Abloy Oy:n kotisivuilta 
www.abloy.fi .

Kevättalkoiden aika

Aika monessa taloyhtiössä järjestetään ke-
vään korvilla yhteiset pihatalkoot, joilla on 
kaksi tavoitetta: siistiä taloyhtiön piha-aluet-
ta ja muuta asuinympäristöä sekä olla asuk-
kaiden yhteistapaamistilaisuus. Kevättalkoi-
den näkyvin asia on varmaan yleinen siivous: 
lumen alta paljastuvien jätösten ja roskien 
siivous, mutta samallahan voi tehdä myös 
pienimuotoisia korjaustoimenpiteitä, elleivät 
nämä ole kiinteistöhuoltoyhtiön toimenku-
vaan kuuluvia. Kerros- ja rivitaloissa tarpeet 
ja toimenpiteet poikkeavat jonkun verran.

Tarkistus- ja tehtävälista voi olla vaikka 
seuraavanlainen:
– pihan haravointi
– pensaiden ja puiden kevätleikkaus
– nurmi- ja kasvillisuusalueiden kalkitus ja 
kevätlannoitus
– kasvillisuusalueiden katteiden lisääminen
– kesäkukkaistutukset tai niistä sopiminen
– muurahaisten torjunta
– rikkaruohojen kitkentä ja torjunta
– lasten hiekkalaatikon ja leikkivälineiden 
kunnostus
– jätekatoksen siivous
– jäte- ja muiden katosten ovisaranoiden 
voitelu
– aidan ja piharakennusten maalaus
– vesikourujen ja syöksytorvien puhdistus 
ja maalaus
– pihakivetysten ja muiden lumenaurauk– 
sessa vahingoittuneiden rakenteiden oikai-
su ja korjaus

Huolehdi ongelmajätteistä

Talven aikana taloyhtiöön ja asukkaille ke-
rääntyneistä ongelmajätteistä pääsee 
yleensä keväällä eroon viemällä ne ainakin 
isommilla paikkakunnilla kiertävään ongel-
majäteautoon, jotka kiertävät maalis-kesä-
kuun aikana koteihin toimitetun aikataulun 
mukaisesti. Tiedot löytyvät pääsääntöises-
ti myös internetistä, asuinpaikkakunnan, 
ympäristökeskusten ja jätehuoltoyhtiöiden 
sivuilta. Ongelmajätteiden lisäksi keräysau-
toihin voi jättää metalliromua sekä sähkö- ja 
elektroniikkaromua.

Ongelmajätteitähän ovat mm. kaikki 
maalit, öljyt, kemikaalit ja liuottimet sekä 
akut ja paristot. Tyypillisintä metalliromua 
ovat kattilat ja muut metalliastiat, polkupyö-
rät ja tietyt kodinkoneet ja laitteet, kuten 
puukiuas, lämminvesiva-
raaja, polkupyöräteline ja 
sadevesikourut. sähkö- ja 
elektroniikkaromua ovat 
kaikki kodin sähköiset lait-
teet: jääkaapit ja pakasti-
met, mikrot, pesukoneet, 
televisiot, videot, tietoko-
neet ja muut pienkoneet 
kuten vaikka sähköham-
masharja. 

– polkupyörätelineiden puhdistus, oikaisu 
ja maalaus
– ulkovalaisinten tarkistus ja kunnostus
– autopaikkanumeroinnin tarkistukset ja 
korjaukset
– postilaatikkorivistön kunnon ja mm. nimi-
lappujen tarkistus
– yhteisten varastotilojen siivous
– ruohonleikkurien keväthuolto, terän teroi-
tus ja polttoainevaraston täydennys
– lapioiden, lumikolien, vesiletkujen ym. 
kunnon tarkistus
– investointilistan (työkalut, tarvikkeet) laa-
dinta
– yhteislaulu ja virvokkeiden nauttiminen 
talkoorupeaman päätteeksi.

Muistathan vielä muutaman asian, jolla 
voit vaikuttaa yleensäkin ongelma-, mutta 
myös muiden jätteiden määrään:
– kuluta vähemmän
– kierrätä enemmän
– lajittele enemmän kuin edellytetään
– vältä turhia pakkauksia
– kompostoi
– huolehdi aina lemmikkieläinten jätök-
sistä
– muista, että vanhentuneet lääkkeet tulee 
viedä apteekkiin
– ota selvää vaikutusmahdollisuukistasi.
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Liitä taloyhtiösi
palveluun nyt!

Palvelun vahvuudet
• remontoinnin suunnittelu ja taoteutus – hallitusti
• taloyhtiön asiakirjojen täydellinen dokumentointi
• asumisviihtyvyyden ja tiedonkulun parantaminen

Yli 330 000 tyytyväistä jäsentä. Liity sinäkin!

www.rakentaja.fi
Suorakanava Oy a Sanoma company

Rakentaja.fi-palvelukokonaisuudesta kaikki rakentamisen ja asumisen tarpeet

Sisältää huolto-
kirjan taloyhtiöille.

Oman kodin
hallintajärjestelmä

osakkaille.

Remonttilaskenta-
ohjelma taloyhtiöille

ja osakkaille.

Liitämme
taloyhtiönne asia-
kirjat puolestanne

palveluun.

Taloyhtiön eri
osapuolten kattava

tietopalvelu.

Täysin maksuton
palvelu taloyhtiöille

ja osakkaille.

Seurantakohteita
osake- ja taloyhtiö-

remonteista.

Taloyhtiön
asiakirja- ja

tiedotepankki.

10 miljoonaa käyntiä 2009

Liitä taloyhtiösi palveluun

Palvelut ja tieto – kattavasti, helposti ja luotettavasti

200920082007200620052004

Vahvaa kasvua vuodesta toiseen

Liitä nyt taloyhtiösi palveluun! ->>
Katso opastus ->>

Muista salasana

Info Liity jäseneksi

Tunnus Salasana

Hakusana

Torstai 24.9.2009, klo 12:00 , Alvar, Auno: Sivuilla nyt: 3395 käyttäjää

Liitä osakkeesi palveluun

Liitä nyt osakkeesi palveluun! ->>
Katso opastus ->>

Tilaa verkkolehti

Sähköpostiosoite

Verkkolehti toimitetaan
kuukausittain suoraan
sähköpostiin. Voit tilata lehden
myös tutullesi täältä.

Tilaa Taloyhtiölehti

Taloyhtiölehti on ilmestynyt!
Tilaa nyt ilmaiseksi isännöitsijöille ja
hallituksen jäsenille
Tilaa / osoitemuutos ->>

Tulisijat ja hormistot

Maalaustyöt

Sauna- ja pesutilat

Keittiö ja kalusteet

Hissit ja portaat

Sisäpintamateriaalit

Parvekkeet

Rungot

Väliseinät

Vesikatto

Ylä-, ala- ja välipohjat

Ikkunat ja ovet

Julkisivut

Eristäminen

Kunnossapitovastuut

Taloyhtiön asukasrooli

Korjaushanke prosessina

Suunnittelu ja valvonta

Rahoitus, vakuutus

Maa- ja pohjarakenteet

Perustukset

Taloyhtiö ja osapuolet

Asuinhuoneisto

Taloyhtiön talousasiat

Huolto ja kunnossapito

Tekniikka ja varusteet

Pihatilat

Työkalut ja -koneet

Vesi ja viemäröinti

Ilmanvaihto

Sähköistys ja valaistus

Lämmitys

Hae

Liitämme yhtiönne asiakirjat nyt puolestanne palveluun

Taloyhtiöpalvelu osakkaan ja asukkaan apuna
Jokainen osakas voi liittää oman osakkeensa palveluun vaikka taloyhtiötä
sinne ei vielä olisikaan kirjattu. Kun samasta yhtiöstä myöhemmässä
vaiheessa kirjautuu joku muu osakas tai koko yhtiö, löytävät nämä kohteet
automaattisesti toisensa yhtiöiden ly-tunnusten perusteella. Palvelun
jäseneksi liittynyt asukas/osakas saa avukseen mm. oman kodin
täydellisen hallintajärjestelmän.
Lisää aiheesta ->>

Tuotteita saneeraukseen

Rakentaja.fi/Taloyhtiö -palvelu on sekä isännöitsijöille, taloyhtiöille että
osakkaille täysin ilmaista. Palveluun voit liittyä itse, mutta nyt tarjoamme
auttavaa kättämme yhtiöiden päättäjille. Lähettämällä yhtiötänne koskevat
tiedot luomme yhtiöllenne yksilöllisen palvelusisällön ja talletamme asiakirjat
oikeisiin paikkoihinsa palvelussa. Tämä kaikki luonnollisesti veloituksetta.
Lisää aiheesta ->>

(viikko 39/2009)

Puutarha.net Rakentaja.fiEtusivu

Sanasto Korttipalvelu Sää Karttahaku

Yhteystiedot Oma yhtiö/asunto Jäsenpalvelut Palveluhakemisto Tapahtumat Jäsentukku

Kattoremontti ajoissa
Kun katto saavuttaa käyttöikänsä
päätepisteen, sen remontointi
kannattaa tehdä välittömästi.
Lisää Kerabit-kattoremontista ->>

Kerrostaloista energiatehokkaita
SPU Systems Oy on kehittänyt
uuden ratkaisun kerrostalojen
energiasaneeraamiseen.
Lisää ratkaisusta ->>

Kerrostalokaksion remontointi
Vuonna 1955 rakennetun kaksion
vaihtaessa omistajaa tuli remontti
ajankohtaiseksi.
Remontin vaiheet ->>

Kerrostaloneliön kasvojenkohotus
Kerrostaloneliössä tehtiin
ensimmäinen remontti sitten
rakentamisvuoden 1964.
Remontin vaiheet ->>

Fineran valmisaidat ja -portit
Taloyhtiöön saa siistit, huolitellut ja
kestävät piharakenteet vinyylisillä
rakennusmateriaaleilla.
Lisätietoa tuotteista ->>

Whirlpool kodinkoneet
Onnistunut kodinkonehankinta on
toimintavarma, energiaa säästävä
ja pitkäikäinen.
Tutustu kodinkoneisiin ->>
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