
Kevät 2012

Tiilijulkisivukin 
vaatii joskus 
huoltoa

Paloturval-
lisuudesta on 
huolehdittava

Energiaa 
säästävä  
perusparannus

lähtökohtana  
suunnitelmallinen hanke?

Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi.

Omataloyhtiö.fi



�

Kohti kesää uusin suunnitelmin
Kesäkuu taloyhtiön vuosikalenterissa tarkoittaa kevään yhtiökokousrumban jäämistä 
lähes poikkeuksetta taakse. Vajaa kaksi vuotta sitten uudistunut asunto-osakeyhtiöla-
ki antoi oman korjausrakentamiseen liittyvän määräyksensä, joka on varmasti tänä-
kin vuonna ollut yksi yhtiökokousten keskeisimmistä puheenaiheista. Ensimmäistä 
kertaa sitten lakiuudistuksen ovat taloyhtiöiden hallitukset olleet velvollisia päivit-
tämään viisivuotissuunnitelmia. Suunnitelman toteuttaminen ja tehokas taloyhtiön 
hallinnoiminen asettavat omat vaatimuksensa taloyhtiön hallinnoinnista vastaaville. 
Juuri tähän tarkoitukseen tuotamme täysin veloituksetonta Omataloyhtiö.fi-palvelu-
kokonaisuutta, johon tämä lehtikin kuuluu.
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Taloyhtiöiden korjaushankkeista ja niiden osakas-/asukasvaikutuksista puhuttaessa 
keskitytään pitkälti investoinnista aiheutuviin kustannuksiin. Mitä hanke maksaa? 
Miten se vaikuttaa vastikkeeseen? Realisoituuko investointi arvon nousuna? Nämä 
taitavat olla tyypillisimpiä päätöksentekoon vaikuttavia asioita, mutta hommahan 
ei jää tähän. Vaikutus on todellisuudessa laajempi ja monet tarjolla olevista mah-
dollisuuksista jäävät täysin huomioimatta.

Negatiivisista vaikutuksista esille tulevat ennen pitkää myös korjaushankkeen 
vaikutukset asumiseen. Putkiremontti kai on se klassisin esimerkki siitä, kuinka 
korjaushankkeen tieltä pitää muuttaa pois. Osaltaanhan myös muilla remonteilla on 
vaikutuksensa. Edelleen nämä vaikutukset voivat tuntua paitsi harmillisena häiriö-
nä myös kustannuksina, vaikkapa tilapäisasunnon vuokrana. Esimerkiksi vuokra-
asunnon etsiminen lyhyellä aikajänteellä, pariksi kuukaudeksi, ei ole läpihuutojuttu 
eikä asuminen työmaalla kuulosta yhtään sen houkuttelevammalta. Olipa kyseessä 
sitten putki-, julkisivu- tai piharemontti, häiriö on aina häiriötä. Korjaushankkei-
den osalta on aina syytä muistaa, että työmaa todella on työmaa ja hankkeita suo-
ritetaan harvoin syyttä suotta. Asennoituminen on kaiken A ja O.

Miten nämä korjaushankkeet sitten tulisi hoitaa niin, että nämä edellä maini-
tut sekä muut haittavaikutukset minimoituvat ja tarjolla olevat mahdollisuudet 
korostuvat? Ensinnäkin tekemättä jäänyt putkiremontti varmasti laskee taloyh-
tiön ja sen huoneistojen arvoa. Jos taloyh-
tiön kiinteistöhallinnan osaaminen kulmi-
noituu sataan eriävään mielipiteeseen, on 
hankkeella huonot lähtökohdat onnistu-
miseen. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijät 
ovat avainasemassa ja se on syytä muistaa. 
Onnistuneen hankkeen valmistelu aloite-
taan niin varhaisessa vaiheessa, että osak-
kailla on mahdollisuus varautua hankkeen 
mukanaan tuomaan muutokseen henkisesti 
ja taloudellisesti. Päättäjien on hyödynnet-
tävä ammattiosaamista, mutta samalla huo-
mioida mahdollisuuksien kirjo etsien myös 
vaihtoehtoja. Hyvästä valmistautumisesta 
kertoo osakkaiden tarpeiden huomiointi 
ratkaisua etsiessä. Jos korjaushanketta vie-
dään eteenpäin ilman osakkaille kerrottuja 
mahdollisuuksia, jää hankkeen myötä tullut 
tilaisuus erityyppisiin parannuksiin suurel-
la todennäköisyydellä käyttämättä. Oletko 
sinä taloyhtiösi osakkaiden asialla, kerrotko 
mahdollisuuksista?

Topi Aaltonen
päätoimittaja

Huomioi tämä – osakas 
maksaa korjaushankkeen

Edellisen lehden lukijatutkimukseen vas-
tanneiden kesken arvottiin viisi Taloyhtiön 
vuosikirjaa. Onnetar suosi seuraavia:

Pauli Erkintalo, Hämeenlinna
Katri Karttunen, Klaukkala
Olli Korpelainen, Mikkeli
Pentti Paasonen, Piikkiö
Johanna Pohjavirta, Tampere
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Tunnetko osakkaan oikeudet?
Taloyhtiössä osakkeenomistajalla on kahdentyyppisiä oikeuksia. 
Toiset oikeudet liittyvät yhtiön päätöksentekoon ja yhtiötä koko-
naisuutena koskeviin asioihin (hallinnoimisoikeudet), toiset oikeu-
det puolestaan sisältävät erilaisia yhtiön ja osakkeenomistajan omaa 
varallisuutta koskevia seikkoja (varallisuuspitoiset oikeudet). Tässä 
yhteydessä perehdymme lähinnä hallinnoimisoikeuksiin ja mikäli va-
rallisuuspitoiset oikeudet ovat tuntemattomia, voi niihin perehtyä 
Omataloyhtiö.fin verkkosivuilla.

Osakkeenomistajilla on yhtäläiset oikeudet
Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei 
asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämissä määräyk-
sissä muuta ilmoiteta. Kunkin osakkeenomistajan osakekirja käsittää 
yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneis-
ton hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryh-
mäsidonnainen. Tulee kuitenkin muistaa, ettei osakkeenomistajalla 

Oikeus osallistua 

päätöksentekoon

Tyypillinen toiminnallinen talo-
yhtiön vuosi kulkee keväästä ke-
vääseen. Asunto-osakeyhtiölaki 
edellyttää, että taloyhtiössä on 
järjestettävä vähintään yksi vi-
rallinen yhtiökokous viimeistään 
kuuden kuukauden kuluessa ti-
likauden päättymisestä. Tilikau-
si päättyy lähes poikkeuksetta 
vuoden vaihteessa, joten yhtiö-
kokoukset sijoittuvat näin ollen 
pääsääntöisesti keväälle. Toki 
poikkeuksiakin on ja toisinaan 
yhtiöjärjestys edellyttää use-
ampaa kuin yhtä yhtiökokousta 
vuodelle. Ennen yhtiökokousta 
on kuitenkin hyvä tuntea myös 
osakkuuden mukanaan tuomat 
oikeudet.

kuitenkaan ole lakiin perustuvaa velvollisuutta osakasoikeuksiensa 
käyttämiseen. Tästä johtuu, ettei osakkeenomistajan passiivisuus yk-
sinään aiheuta itse osakkeenomistajan osakasaseman menettämistä. 
Oikeuksien käyttäminen on suotavaa, sillä esimerkiksi yhtiökokouk-
sessa tehtyjen päätöksien vaikutus yleisesti koskettaa kaikkia.

Miksi yhtiökokous järjestetään?
Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päätöselin, jossa päätösvaltaa käyttä-
vät osakkeenomistajat. Yhtiökokous käsittelee periaatteessa kaikki 
yhtiötä koskevat asiat, ellei päätösvaltaa asiassa ole lain tai yhtiöjär-
jestyksen määräyksen perusteella siirretty yhtiön hallitukselle, joka 
käsittelee asiaa hallituksen kokouksessa.

Osakkaana yhtiökokouksessa
Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, käyttää 
puhevaltaansa ja äänestää kaikissa muissa paitsi sellaisissa asiois-
sa, jotka koskevat häntä itseään. Tämän vuoksi osakkeenomistaja 

Teksti: Topi Aaltonen Kuvat: Keijo Aulu
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ei saa äänestää asiassa, joka koskee hänelle 
myönnettävän vastuuvapauden käsittelyä, 
kannetta häntä vastaan, hänen vapautta-
mistaan vahingonkorvausvelvollisuudesta 
tai muusta velvoitteesta yhtiötä kohtaan tai 
osakkeenomistajan huoneiston haltuunottoa 
koskevassa asiassa.

Mitä yhtiökokouksessa esitetään?
Osa yhtiökokoukselle kuuluvista taloyhtiön 
asioista on sellaisia, jotka tulee käsitellä vuo-
sittain. Merkittä-
vimpiä yhtiöko-
koukselle esitettä-
viä asioita ovat ti-
linpäätös, toimin-
takertomus sekä 
lakiuudistuksen 
myötä pakolliseksi 
tullut hallituksen 
esitys taloyhtiön 
kunnossapitotar-
peesta. Tilinpää-
töksen ja toiminta-
kertomuksen avul-
la osakkaille esi-
tetään kuluneen 
tilikauden tulot ja 
menot sekä ker-
rataan vuoden tapahtumat hallinnollisesta 
näkökulmasta. Kunnossapitotarveselvityk-
sen tarkoitus on selventää osakkaille taloyh-
tiöön kuuluvien rakennusten sekä kiinteistön 
kunnossapidon tarpeita seuraavalle viidelle 
vuodelle siltä osin, kun nämä toimenpiteet 
vaikuttavat oleellisesti kustannuksiin. Li-
säksi esillä tulee olla hallituksen kirjallinen 
selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavis-
ta kunnossapito- ja muutostöistä tekoajan-
kohtineen.

Mistä asioista yhtiökokous päättää?
Sen lisäksi, että yhtiökokouksessa osakkaille 
esitetään tiettyjä lakisääteisiä kokonaisuuk-
sia, tekee kokous myös taloyhtiön toimin-
taan liittyvät merkittävät päätökset. Tilipää-
tökseen liittyvistä päätöksistä mainittakoon 
tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoit-
taman voiton käyttäminen sekä hallituksen 
ja isännöitsijän vastuuvapaudesta päättä-
minen. Lisäksi kokous päättää hallituksen 
esittämän talousarvion toteuttamisesta 

ja edelleen yhtiö-
vastikkeiden mää-
rästä, mikäli tämä 
yhtiöjärjestyksen 
mukaan yhtiöko-
koukselle kuuluu. 
Samoin hallituk-
sen jäsenten, tili-
tarkastajan ja toi-
minnantarkastajan 
valinta kuuluu yh-
tiökokoukselle, mi-
käli muuta ei asun-
to-osakeyhtiölaista 
tai yhtiöjärjestyk-
sestä johdu. Lisäk-
si yhtiökokouksen 
toimivaltaan kuu-

luu paljon muita asioita kuten merkittävistä 
korjaushankkeista päättäminen ja yhtiöjär-
jestyksen muuttaminen. Lisää yhtiökoko-
uksen toimivallasta löydät osoitteesta www.
omataloyhtiö.fi.

Hallinnoimisoikeuksina on pidetty 
mm. seuraavia oikeuksia:

• oikeus osakekirjan saamiseen
• oikeus osakeluettelomerkintöjen 

ja muiden vastaavien tekemiseen
• oikeus osallistua yhtiökokoukseen 

ja käyttää siellä osakasoikeuksia
• oikeus vaatia haluamansa asian 

käsittelyä yhtiökokouksessa
• oikeus saada määrätyissä tilanteis-

sa henkilökohtainen kutsu yhtiö-
kokoukseen

• oikeus moittia yhtiökokouksen 
päätöstä ja vaatia sen muuttamis-
ta

• oikeus vaatia kanteella yhtiöjärjes-
tyksen kohtuullistamista

• oikeus vaatia uuden asunto-osake-
yhtiölain 9-luvun 13 §:n tarkoitta-
missa tapauksissa erityistä tarkas-
tusta

osakkeenomistajan varallisuuspi-
toisia oikeuksia ovat mm.:

• oikeus hallita yhtiöjärjestyksen 
huoneistoselitelmässä tarkoitet-
tua huoneistoa tai muuta osaa ra-
kennuksesta tai kiinteistöstä

• oikeus esittää, mikäli yhtiöjärjes-
tyksessä on lunastuslauseke, sen 
mukainen lunastusvaatimus ja lu-
nastaa osakkeet sekä

• oikeus vahingonkorvausvaatimuk-
sen esittämiseen

Oheiset luettelot eivät ole tyhjen-
täviä, sillä asunto-osakeyhtiölaissa on 
lukuisia muita hallinnoimisoikeuksina 
pidettäviä oikeuksia ja niin ikään yh-
tiöjärjestyksessä voi olla poikkeavia 
määräyksiä.

Osakkeenomistajan 
oikeudet

Korjaustarvesuunnitelmat päivitetty, aloita valmistelu ajoissa!

Taloyhtiössä päätöksenteko kulminoituu pitkälti kevääseen. Tätä edeltäneet ja seuraavat hallituksen kokoukset käsittelevät niitä hank-
keita ja uudistuksia, joita taloyhtiö tulee kohtaamaan lähivuosien aikana. Vuoden �010 lakiuudistuksen jälkeen ovat mm. PTS-suun-
nitelmien päivitykset olleet taloyhtiöiden hallitusten työlistoilla aina ennen yhtiön virallista yhtiökokousta.

Nyt, kun suunnitelmat ja mahdolliset päätökset on jälleen kirjattu pöytäkirjoihin, on aika aloittaa hankkeiden valmistelu. Mitä 
varhaisemmassa vaiheessa taloyhtiön hankkeita aletaan valmistella, sitä paremmat onnistumismahdollisuudet hankkeella on. Mikä 
tärkeintä, on myös osakkaiden etu, että tiedostettavia hankkeita valmistellaan muutenkin kuin yhtiökokouspöytäkirjaan kirjaamal-
la. Viiden vuoden aikajänteellä on tarkoituksensa ja se kannattaa hyödyntää. Omataloyhtiö.fistä löydät ratkaisut taloyhtiösi korjaus-
hankkeisiin.
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Omataloyhtiö.fi-hankekouluun oppimaan 

– ABC suunnitelmalliseen 
korjaushankkeeseen
Hankekoulu-artikkelisarja havainnol-

listaa korjaushankkeen eri vaiheet 
aina kuntoarvion/korjaustarpeen 

havainnoinnista kiinteistöön, joka on sanee-
rattu takuuvaiheeseen, ja sen kautta yksit-
täisten rakenneosien ylläpitoon. Jutuissa ei 
kaikin kohdin pureuduta pikkutarkkaan in-
formaatioon, vaan pikemminkin havainnol-
listetaan prosessin ja päätöksenteon kulkua 
rakennushankkeiden monipolvisissa vaiheis-
sa. Näin uskomme lukijoidemme saavan par-
haan mahdollisen kokonaiskuvan kiinteistön 
korjaushankkeiden kulusta.

Korjaushankkeet –  
ei ihan dekkarin aihe, mutta…
Hankekoulun pääasiallisena kirjoittajana on 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:
stä hankejohtamisen asiantuntija, projektin-
johtaja Juuso Hämäläinen. Yritys on lähes 
neljännesvuosisataisen historiansa aikana 

rakennuttajakonsultoinut ja valvonut Etelä-
Suomen alueella satoja erilaisia, niin uusia 
kuin vanhojakin julkisen rakentamisen sekä 
liike- ja asuntorakentamisen kohteita. Run-
saslukuisten kohteiden ja pitkäkestoisten asi-
akkuuksien myötä on ollut mahdollista olla 
mukana kehittämässä alan menettelyjä ja 
prosesseja. Kehittämistyötä on tehty niin yk-
sittäisten asiakkaiden kanssa kuin lukuisissa 
alan luottamustehtävissäkin. Valvontakon-
sultit Oy:n tarinasta ja yrityksen tarjoamista 
palveluista sekä toteutetuista kohteista voit 
lukea lisää www.valvontakonsultit.fi internet 
sivuilta. Lisäksi löydät yrityksen palveluku-
vauksen Omataloyhtiö.fi-portaalista raken-
nuttamisen ja valvonnan alasivuilta.

”Valvontakonsultit Hankekoulu” tulee 
tarjoamaan asiantuntijanäkökulmaa hank-
keen eri vaiheisiin. Artikkelisarjan raken-
teen mukaisesti siitä koostuu vanha kunnon 
”jatkiskertomus”. Sarjan osin oma- ja yhtiö-

kohtaiset juonenkäänteet eivät ole kuiten-
kaan välttämättä parhaimpien dekkareiden 
tasoa, sillä juttujen päähuomio pysyy kor-
jaushankkeissa. Lukijan omien kokemusten 
varaan jätetään ne inhimilliset tekijät, josta 
vaikuttavat päivittäin jokaisen suomalaisen 
taloyhtiön arkeen. Tätäkin puolta pyritään 
kuitenkin jalkauttamaan juttusarjassa mm. 
case-esimerkein.

Korjaustarpeiden suunnitelmallinen  
ennakointi tärkeää
Taloyhtiöiden arkielämässä on pääroolissa 
teknisesti itse kiinteistön pitkä elinkaari. 
Laskennallisesti sen arvioidaan olevan suun-
nitteluvaiheessa esimerkiksi 30–100 vuotta. 
Elinkaari vaikuttaa rakenne- ja taloteknisiin 
ratkaisuihin. Faktaa kuitenkin on, että kaikil-
la rakennusosilla, joista rakennukset koostu-
vat, on yhdessä, sekä huolto että kunnossa-
pito huomioiden, yksilöllinen elinkaari. Niin 

Teksti: Juuso Hämäläinen    Kuva: Keijo Aulu

Omataloyhtiö.fi-lehdessä alkaa uusi artikkelisarja, 
jossa käsitellään taloyhtiön peruskorjaushankkei-
den keskeisiä vaiheita. Hankekoulun tarkoituksena 
on selventää korjaushankkeiden eri vaiheita taloyh-
tiön päättäjille ja yhtiöiden osakkaille. Tavoitteena 
on korostaa suunnitelmallisen hallinnoinnin merki-
tystä mm. korjaushankkeiden aikatauluttamisessa 
ja kustannustehokkaassa läpiviennissä. 
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ulkoiset kuin sisäisetkin olosuhteet vaikut-
tavat elinkaareen. Ulkoisia olosuhteita ovat 
esimerkiksi ilmasto ja sisäisiä esimerkiksi ra-
kennuksen käyttö. Rakennuksen rakennus-
osien erilaisten elinkaarien vuoksi korjaus-
tarpeiden suunnitelmallinen ennakointi on 
erityisen merkityksellistä.

Oliko sinulle tuttu termi PTS, pitkän täh-
täimen peruskorjaussuunnitelma? Pitkän 
tähtäimen peruskorjaussuunnitelma on ny-
kyisen asunto-osakeyhtiölain mukaan tehtä-
vä jokaisessa taloyhtiössä.

Asunto mukautuu tai vaihtuu osakkeen-
omistajan elämäntilanteiden mukaan
Omistusasuntoyhtiö on kiinteistön omistus-
muoto, jossa osakkeenomistajat hallitsevat 
omistamiensa osakkeiden suhteessa huoneis-
tojaan ja sitä kautta osia kokonaisesta kiin-
teistöstä. Itse kiinteistö sisältää tontin, joka 
on joko vuokrattu tai oma, sekä tontilla olevat 
rakennukset: kerros-, rivi-, paritalo- tai jopa 
kaksi tai useampia omakotitaloja, jotka muo-
dostavat asunto-osakeyhtiön. Kiinteistön 
hallinnassa kyse on tästä kokonaisuudesta, 
sen elinkaaresta ja tekniikasta sekä asukkai-
den sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Kun rakennus valmistuu ja se saa uudet 
onnelliset omistajat sisäänsä, sen elinkaari 
alkaa. Kiinteistön arvon kannalta keskeistä 
on tuttu kiinteistönvälittäjien mantra ”si-
jainti, sijainti, sijainti”! Kiinteistökaupas-
ta puhuttaessa mielletään kiinteistö usein 
omakotitalokiinteistöksi ja näinhän se on-
kin, kun kaupassa tulee hankituksi samalla 
sekä rakennusalue eli tontti ja sillä sijaitseva 
rakennuskanta. Asunto-osakekaupassa han-

kitaan omistusoikeus huoneistoon merkittyi-
hin osakkeisiin ja sitä kautta huoneistoon, 
omaan kotiin.

Jokaiselle kodilla on aina oma tunnel-
mansa, omat muotonsa ja näkymänsä. Koti 
tarjoaa jokaiseen elämänvaiheeseen oman 
turvallisen ympäristönsä. Joskus asuminen 
yhdessä paikassa on elämänpituista, joskus 
se on hyvinkin lyhytkestoista tai asunto voi 
olla vain vaihto-omaisuutta. Aina asuminen 
pitää sisällään kuitenkin elämää, erotiikkaa ja 
monisanaista retoriikkaa. Kysymys on osak-
keenomistajan vaihtuvista elämäntilanteista 
ja siitä, miten asunto vastaan niiden synnyt-
tämiin tarpeisiin.

Tunteet mukana  
taloyhtiöiden hallinnoinnissa
Tunteet ovat tärkeitä! Mennäänkö artikkeli-
sarjan insertissä jo heti sivuraiteelle? Kuinka 
tunteet voivat liittyä niinkin kliinisiin asioihin 
kuin rakentamiseen ja kiinteistön tai osakkeen 
omistamiseen? Tunteet ovat asunto- tai kiin-
teistöosakeyhtiön omistamisessa ja hallinnoin-
nissa kaiken kaikkiaan rationaalisen ajattelun 
ja kylmien numeroiden ohella vahvasti muka-
na! Jokainen kokee asiat tavallaan ja ilmentää 
myös tunteitaan yhtiökokouksissa pitämissään 
puheenvuoroissa. Toki muitakin kohteita ja 
foorumeita on olemassa: isännöitsijä, hallitus, 
palautelaatikko, ilmoitustaulu, pihaparlamentti 
jne. Yhteisöllinen päätöksenteko ja yksilön va-
paa sana kunniaan! Tästä taloyhtiöiden hallin-
noinnissa kuitenkin on kysymys. Joskus asia, 
joka herättää tunteita, on pyykkitupavuorojen 
varausjärjestelmä, joskus päätöksenteko tule-
vasta korjausinvestoinnista.

Investointihanke –  
häiriötila kiinteistön elinkaaressa
Kirjoittajan ammattialaa on mm. johtaa asun-
to- ja kiinteistö-osakeyhtiöiden rakennus- ja 
investointihankkeita. Investointihanke mer-
kitsee aina häiriötilaa kiinteistön seesteises-
sä elinkaaressa. Tehdään jotain sellaista, mikä 
merkittävästi vaikuttaa sekä osakkeenomis-
tajan ja vuokralaisen asumisen arkeen että 
useimmissa tapauksissa myös lompakkoon. 
Suuri kysymys onkin, miten siitä vähimmän 
vaivan periaatteella tai kokonaistaloudellises-
ti selvitään. Kokonaistaloudellisuus on tämän 
artikkelisarjan keskeisiä teemoja. Se sisältää 
eri hankevaiheissa suuren määrän tilaajan (ta-
loyhtiö ja osakkaat) tavoitteiden asettelua sekä 
valintoja ja päätöksentekoa. Loppujen lopuksi 
itse urakointi, rakennusvaihe, kaikille tuttuna 
piikkauskoneiden ja nykypäivänä kielipoliitti-
sesti mielenkiintoisten äänien kakofoniana on 
vain päätösten sarjan se viimeinen ja kallein 
muoto. Itse korjaushankkeen kustannus juon-
tuu niistä valinnoista ja päätöksistä, jotka ovat 
edeltäneet peruskorjaushanketta.

Asunto-osakeyhtiöt  
lähidemokratian kehtona
Palataan ennakoivaan korjaussuunnitteluun 
ja koko kotimaiseen asunto-osakeyhtiömas-
saan. Tiesittekö, että asunto-osakeyhtiöitä 
on Suomessa pitkälti yli 80 000 kpl. ja että 
niiden hallinnosta vastaa noin �50 000 kan-
salaista? Vastaavaa lähidemokratian kehtoa 
saa hakea. Toimintaa säätelee keskeisenä 
elementtinä asunto-osakeyhtiölaki. Sitä to-
teuttavat sekä taloyhtiöiden hallitukset että 
isännöitsijät ja ylimpänä päättävänä elimenä 
yhtiökokoukset.

Elinkaarta eletään! Siihen mahtuu pihatal-
koita ja julkisivuremontteja, tulppaanien is-
tutusta ja tukossa olevia viemäreitä.

PTS - pitkän tähtäimen korjaustarvesuun-
nittelu tai kiinteistöjohtaminen ovat molem-
mat tuttua terminologiaa vaikkapa lehtien 
palstoilta. Voidaanko asunto-osakeyhtiöi-
den yhteydessä edes puhua kiinteistöjohta-
misesta? Kyllä voidaan, mutta vain osassa 
tapauksissa suuresta massasta. Kiinteistö-
johtamisesta pitäisi kiinteistön omistami-
sessa ja asunto-osakkeen omistamisessa olla 
puhtaimmillaan kysymys. Sijoituksen arvo = 
koti ja tunteet. Vai onko tämä sittenkään oi-
kea yhtälö? Uskon olevan, mutta edellisten 
lisäksi on kysymys asumisen hinnasta sisäl-
täen hoitovastikkeen ja investointi- (korjaus-
hankkeiden) rahoitusvastikkeen.

Omataloyhtiö.fi tarjoaa Hankekoulun 
myötä mielenkiintoisia kysymyksiä ja vas-
tauksia sekä avartavia asiantuntijanäkö-
kulmia kiinteistösi tai asunto-osakkeesi 
arkeen ja elinkaareen. Hankekoulu toteu-
tetaan kokeneen, taloyhtiöiden arkea tu-
hansien asuntojen kautta seuranneen asi-
antuntijan kirjoittamana juttusarjana.
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Ajatus keittiön uusimisesta ei aina viriä 
välttämättä keittiön ulkonäöstä vaan 
ennemminkin toiminnallisuudesta. 

Vanhat pinnat saattavat olla vielä hyvin siis-
tit ja kaapistojen värimaailmakin miellyttää, 
mutta kumartelu mataliin, syviin alakaappei-
hin, kurkottelu katonrajassa oleville ylähyl-
lyille keittiötikkailla keikkuen tai jatkuva lie-
den ja tiskialtaan väärän järjestyksen harmit-
telu ovat tekijöitä, jotka voivat johtaa uuden, 
toimivamman keittiön suunnitteluun.

Myös kodinkoneiden vanheneminen al-
kaa olla tosiasia, mikäli niitä ei ole jo uusittu. 
Turvalliset, nopeat induktiotasot, kauniisti 
integroidut jääkaapit ja astianpesukoneet 
sekä ergonomisesti oikeille korkeuksille nos-
tetut  uunit  saavat 1980-1990 -luvun keittiön 
omistajan huokailemaan ihastuksesta. 

Isojakin muutoksia rakenteita rikkomatta 
ja ilmanvaihtoon puuttumatta 
Mikä sitten estää remontin? Ei itse asiassa 
mikään. Lieden ja pesualtaan paikan voi ha-
lutessaan vaihtaa uuden keittiön asentami-
sen yhteydessä ilman piikkaamista tai muita 
suuria muutostöitä; ratkaisu löytyy sokkeliti-
lasta ja sopivista kaadoista. Myöskään vanha, 
painovoimainen liesituuletin ei koidu ongel-
maksi, sillä se voidaan korvata nykyaikaisella, 
aktiivihiilisuodattimella varustetulla tuulet-
timella. Laite toimii itsenäisesti moottorilla 
eikä se vaikuta taloyhtiön ilmanvaihtoon.  
Unelmien keittiö on vain suunnittelun ja to-
teuttamisen päässä – ja näihin kumpaankin 
asiantuntevin apu löytyy Puustellista.

Valkoinen oli 1980-luvulla kodinkoneiden 
suosituin väri. Muut vaihtoehdot olivat tum-

manruskea, musta ja beige. Valkoiset kodin-
koneet olivat usein sävyltään sinertävänval-
koisia, joten ne eivät sointuneet täydellisesti 
yhteen valkoisten keittiökalusteiden kanssa.  
Nykyisin suurin osa kodinkoneista on integ-
roitu kalusteisiin, mikä tekee keittiön koko 
ilmeestä kodikkaamman ja saa keittiökalus-
teet sopimaan luontevammin yhteen kodin 
muun sisustustyylin kanssa.

Ei enää kolinaa, kumartelua  
eikä häikäiseviä kohdevaloja 
Yksi käytännöllisimpiä muutoksia nykykeit-
tiöissä ovat 1980-1990 –lukujen keittiöihin 
verrattuna leveät laatikostot, jotka ovat tul-
leet hankalasti käytettävien alakaappien ti-
lalle.  Samalla korkeat, usein kattoon asti 
ulottuvat yläkaapit on voitu korvata kevy-

Keittiöt toimiviksi ja 

ajanmukaisiksi

1980-1990 –luvuilla rakennetuissa taloyhtiöissä alkuperäiset keittiökalusteet 
ovat  useimmiten jo päivityksen tarpeessa. Taloyhtiöissä, joissa putkiremontti 
ei ole vielä pitkään aikaan ajankohtainen, kannattaa asukkaiden toteuttaa keit-
tiön uusiminen oman aikataulunsa mukaisesti.   Kun keittiö on viihtyisä ja nyky-
vaatimusten mukainen, arkiset askareet sujuvat paljon joustavammin ja asun-
non arvokin nousee mukavasti.

Teksit: Satu Evilampi Kuvat: Jarno kylmänen
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emmillä. Nykyisin yläkaapit ovatkin useimmiten pienempiä ja huo-
nekalumaisempia. Keittiö on kaiken kaikkiaan usein yhä vähemmän 
keittiön näköinen ja yhteydessä olohuoneeseen.

Uudet keittiöt ovat myös hiljaisempia kuin ennen, sillä hidas-
tukset ovat nykyisin vakiona niin laatikoissa kuin yläkaappien ovis-
sakin. Sulkeutuvien ovien kolahdukset ovat siis historiaa. Uudet 
kulmamekanismit ovat tuoneet syvimmät ja hankalimmatkin kul-
mat hyötykäyttöön.  Myös valaisimet ovat muuttuneet  ja 1980- ja 
1990-lukujen keittiöissä tyypilliset, usein häiritsevästi häikäisevät 
kohdevalot on nyt suunnattu alaspäin kohti tasoja, joissa valoa var-
sinaisesti tarvitaan. 

Lisätilaa toiminnallisista muutoksista
Astianpesukoneet yleistyivät 1980- ja 1990-luvuilla ja nykyisin ne 
kuuluvat itsestäänselvyytenä jokaiseen keittiöön. Koska käsitiskin 
määrä on nykyisin hyvin pieni, myöskään kuivauskaapit eivät ole enää 
yhtä tilaa vaativia kuin ennen.  Joissain keittiöissä kuivauskaapista 
on luovuttu kokonaan. 

Kun kone pesee lähes kaiken tiskin, niin leveitä, paljon pöytäpinta-
alaa vieviä pesualtaita ei enää tarvita. Siinä missä 1980-luvun keittiös-
sä oli tavallisesti kaksi vierekkäistä, isohkoa pesuallasta, 1990-luvulla 
toinen altaista alkoi käydä yhä tarpeettomammaksi. Nykykeittiössä 
onkin usein enää yksi pesuallas.  Pienempi allastila tarkoittaa käy-
tännössä myös pienempää allaskaappia ja siten saadaan enemmän 
muuta kaappitilaa sekä lisää laskutilaa pöytätasoille.

Toiminnallisten parannusten lisäksi myös keittiön ulkonäkö on 
muuttunut. Osaksi ulkonäköön ovat vaikuttaneet juuri toiminnalliset 
muutokset – tilaa ja vaihtoehtoja on pienessäkin keittiössä enemmän, 
kun suuria pesualtaita tai kuivauskaappeja ei tarvita. Kun leveisiin 
laatikostoihin mahtuu enemmän tavaroita kuin vanhoihin alakaap-
peihin, voidaan yläkaapistojen kohdalla miettiä enemmän sitä, miltä 
niiden halutaan näyttävän ja millaiset kaapit miellyttäisivät eniten 
silmää. 1980- ja 1990-lukujen keittiöissä suositut avohyllyt ovat myös 
vähentyneet. Tyylejä on edelleen tietenkin laidasta laitaan – toisessa 
ääripäässä pelkistetty, moderni ja toisessa ääripäässä romanttinen, 
koristeellinen tyyli. Siihen väliin mahtuu yhtä monenlaisia keittiöi-
tä kuin on ihmisiäkin.

Puustelli-keittiö on aina omistajansa näköinen, koska valittavana 
on lähes lukematon määrä materiaalien, värisävyjen ja toiminnallisten 
ratkaisujen yhdistelmiä. Vanhentuneiden keittiöratkaisujen ei tarvit-
se haitata arjen sujumista, sillä Puustellin avulla keittiöiden päivitys 
on helpompaa kuin taloyhtiössänne kukaan uskookaan.

”Toiminnallisten  
parannusten lisäksi 
myös keittiön ulkonäkö 
on muuttunut.”

Muutostarpeita 1980-luvulta 
2010-luvulle: kahta, paljon tilaa 
vievää pesuallasta ei enää tar-
vita, vaan keittiöön riittää yksi 
upotettu allas. Astianpesukone 
integroidaan kalusteisiin. 

Mistä paikka mikroaaltouunille ja kahvin-
keittimelle? 1980-luvun keittiöstä ne löy-

tyvät tavallisimmin sattumanvaraisel-
ta pöytätasolta. 2010-luvun keittiössä 

kodinkoneet on integroitu kauniisti 
kokonaisuuteen. 

Turvallinen, nopea 
induktiotaso ja eril-
lisuuni korvaavat 
hitaan, vanhan 
lieden uuneineen. 

Kun myös liesituuletin ja keittiön 
valaistus ajanmukaistetaan, on 
uudessa, toimivassa keittiössä ilo 
työskennellä.

Avohyllyjä ei enää 
suosita. Oviin ja 
laatikostoihin ei 
välttämättä halu-
ta lainkaan näky-
viä vetimiä. 



10

Kerralla kuntoon!
Vanhojen kodinkoneiden tehokkuus niin toiminnallisuuden kuin 
energiankäytönkin osalta on usein aivan jotain muuta kuin nykyai-
kaisten koneiden. Taloyhtiöissä on kodinkoneita jos jonkinlaisia ja 
yksittäiselle osakkaalle niiden uusimiseen ryhtyminen on iso hanke. 
Siihen sisältyvät ostotilanteen lisäksi kuljetus, asennus ja vanhojen 
koneiden kierrätys. Taloyhtiön päättäjänä sinulla on mahdollisuus 
tehdä osakaskeskeinen aloite ja suositella kodinkoneiden uusimista 
porukassa. Tarjolla olevan palvelukonseptin mukaiset kodinkoneet 
toimitetaan huoneistoihin suoraan käyttövalmiiksi asennettuina, 
kustannustehokkaasti ja vanhat laitteet kierrättäen.

Edullinen ja tehokas tapa uusia 
kodinkoneet 

– kerralla kaikille!

Tarpeita taloyhtiössä on monenmoisia. Toisinaan olisi paikallaan ratkoa näitä 
yhteisin voimin. Miksi yhdessä? Se on helpompaa ja kokonaistaloudellisesti 
edullisempaa. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa putkiremontti, jossa koko 
taloyhtiön putket uusitaan kerralla – varmasti helpompaa ja edullisempaa 
kuin se, että kaikki toteuttaisivat tämän erikseen. Sama toimintamalli pätee 
vähän pienempiinkin hankintoihin, kuten kodinkoneisiin. Tätä varten on ke-
hitetty täysin uusi palvelumalli taloyhtiöiden ja sen osakkaiden hyödyksi.

Maailman suurimmalta kodinkonevalmistajalta löytyy ratkaisu, 
josta kaikki hyötyvät
Vanhojen kodinkoneiden suurimpia ongelmia ovat käyttövarmuus, 
turvallisuus ja energiatehokkuus. Vanhat koneet ovat taloyhtiössä 
paitsi haasteita käyttäjän arjessa, myös merkittäviä paloturvallisuus- 
ja vesivahinkoriskejä. Saavutettavien hyötyjen kannalta parhaiten to-
dennettavissa lienee kuitenkin tekniikan ja erityisesti energiatehok-
kuuden parantuminen näissä laitteissa. Nykytekniikalla varustetut 
Whirlpoolin kodinkoneet käyttävät vain murto-osan siitä energiasta 
ja vedestä, mitä vastaavanlaiset vuosikymmenten takaiset koneet. 
Taloyhtiön mittakaavassa niin uhat kuin edutkin tapaavat kertaan-

Teksti: Topi Aaltonen Kuvat: Whirlpool Oy
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tua, joten kodinkonetekniikan yhdenaikai-
nen päivitys tuo mukanaan paitsi kaivattua 
energiansäätöä, myös paljon toivottua pa-
rannusta asumisturvallisuuteen ja -viihty-
vyyteen. Lisäksi taloyhtiö ja osakas saavat 
dokumentin todistuksena siitä, että laitteet 
on asennettu ammattilaisen toimesta ja ta-
kuuehtojen mukaisesti.

Ostamisen helppous ja määrätarjous
Yhdessä ostaminen voi olla helppoa: kukin 
taloyhtiön osakkaista saa valita haluamansa 
koneet Whirlpoolin kattavasta mallistosta, 
josta löytyy uusimpien huippulaitteiden li-
säksi myös perinteisempiä malleja. Taloyh-
tiöön toimitettavan tilauskatalogin lisäksi 
vaihtoehdot ovat nähtävillä kätevästi tar-
jouspalvelussa, johon kunkin osakkaan halu-
amat kodinkoneet syötetään. Kun kaikki ta-
loyhtiössä yhteishankinnasta kiinnostuneet 
ovat tarjouspyyntönsä täyttäneet, laaditaan 
koneista tarjous yhteisostomäärän mukaan. 
Mitä suurempi erä tilataan, sitä suotuisam-
maksi tarjous ostajan kannalta saadaan - niin 
tuotteiden kuin logistiikankin kannalta.

Kotiin kannettuna ja  
paikalleen asennettuna
Kokonaispalvelun osana on luonnollises-
ti kuljetus sekä asennus. Taloyhtiön osak-
kaille tilaukset toimitetaan kootusti, jol-
loin saadaan yhteisoston vaikutus siirrettyä 
mm. logistiikkakustannuksiin. Normaalista 
kotiinkuljetuksesta poiketen kodinkoneet 
kannetaan sisään huoneistoihin ja asenne-

taan paikoilleen ammattilaisen voimin. Tie-
sithän lieden vaihtamisen olevan luvanvarai-
nen sähkötyö, joka edellyttää ammattilaista. 
Palvelukonseptin avulla voimme taata taloyh-
tiölle ammattimaisen asennuspalvelun, josta 
asiakkaalle jää todistus. Todistus on liitettä-
vissä vaikkapa muutostyöilmoitukseen tai 
isännöitsijäntodistukseen.

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

Arki jatkuu vaivatta
Kodinkoneiden uusiminen ei työvaiheena 
pääty uusien koneiden asentamiseen. Van-
hojen ja käytettyjen kodinkoneiden kanta-
minen pois on se viimeisin, joskaan ei mie-
leisin homma.

Palvelukonsepti vastaa koneiden asianmu-
kaisesta kierrätyksestä. Niin pakkausmuovit 
kuin vanhat kodinkoneetkin lähtevät asenta-
jien mukana pois osakkaiden huoneistoista. 
Jäljelle jäävät vain entistä ehommat ja nyky-
aikaisemmat kodinkoneet.

Kodinkoneet helposti  
ja edullisesti

tarjouspyyntövaihe
• Esittele yhteisostomahdollisuus 

taloyhtiössä.
• Tarjouspyynnön laatiminen, jon-

ka jälkeen tarjouspyynnöt yhdis-
tetään taloyhtiökohtaisesti.

• Tehdään tilausmäärään perustuva 
tarjous taloyhtiölle.

• Osakkaat vahvistavat tilauksen 
yksilöinä.

tilauspäätös
• Yhteiskuljetus koneille.
• Koneet kannetaan huoneistoon.
• Koneet asennetaan paikoilleen ja 

testataan toiminta.
• Vanhat koneet kannetaan pois ja 

pakkausmuovit siivotaan.
• Vanhat koneet viedään kierrätyk-

seen.
• Siirrytään seuraavaan huoneis-

toon.

Whirlpool yhteistyössä Omataloyhtiö.fin kanssa

Tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden kodinkoneiden yhteisostoon taloyhtiöille tarjo-
aa maailman suurin kodinkoneiden valmistaja Whirpool yhteistyössä Omataloyhtiö.fin 
kanssa. Palvelun laajamittainen lanseeraaminen tapahtuu kesän lopussa, mutta otam-
me jo nyt vastaan ennakkotiedusteluja aiheesta. Mikäli taloyhtiössäsi on siis uusimisen 
tarvetta useamman asunnon kodinkoneille, on syytä aloittaa osoitteesta www.omata-
loyhtio.fi/whirlpool. Sivulta saatte tilattua taloyhtiöllenne esitepaketin, joka sisältää 
kuvauksen tarjolla olevasta valikoimasta ja opastuksen tarjouspyynnön laatimiseen. 
Yhdessä tilaamalla säästätte rahaa!
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Saaristo on täynnä tarinoita 
raikkaan suomalaisesta me-
rimaisemasta ja luonnon 

kauneudesta sen eri olomuodois-
sa: aamun usvasta ja kasteesta, 
rannan laineista ja taivaanran-
nan aavasta. Malliston kauniin 
elävät ja samalla ajattoman rau-
halliset laattapinnat sopivat mo-
niin erilaisiin koteihin ja julkisiin 
tiloihin. Värimaailmaltaan puh-
taan pehmeällä Saaristo-mallis-
tolla voi luoda hyvän olon tiloja, 
joista on ilo nauttia pitkään. Mal-
liston sarjat linkittyvät toisiinsa 
pehmeän värimaailmansa kautta 
muodostaen uudenlaisen koko-
naisuuden, jonka osia voi yhdis-
tellä monella eri tavalla.

– Saaristo-mallisto koostuu 
himmeästä, sileäpintaisesta Us-
vasta sekä kohopintaisista Kas-
teesta, Laineesta ja Aavasta, 
Jarkko Kallio muotoilutoimis-
to Helorinne & Kalliosta kertoo.

Pukkila ja Helorinne & Kallio 10 vuotta: 

Pukkilan uusi Saaristo-juhlamallisto on 

suomalaista suunnittelua 
parhaimmillaan

Pukkilan uusi Saaristo-mallisto juhlistaa Pukkilan 
ja Helorinne & Kallion 10 vuotta kestänyttä yhteis-
työtä. Vuosien aikana moni tila on sisustettu ajat-
toman kauniilla, kotimaisilla laatoilla. Uusi Saaris-
to-mallisto on laajin Helorinne & Kallion Pukkilalle 
suunnittelema kokonaisuus. Uutuusmallisto koos-
tuu neljästä, toinen toistaan kauniimmasta laatta-
sarjasta, jotka tuovat lempeän tuulahduksen saa-
ristosta: Usvasta, Kasteesta, Laineesta ja Aavasta. 
Sarjojen laatat ovat kooltaan 20 x 40 cm.

Luonnollinen Usva
Usvan samettisen pehmeä väri-
maailma luo rauhallisen tunnel-
man sisustukseen.

– Uudet, luonnollisen pehme-
ät ja aikaa kestävät sävyt toimi-
vat yhdessä ja erikseen ja niistä 
voi rakentaa näyttäviä kokonai-
suuksia. Vaaleat sävyt sointuvat 
tummien kanssa ja lämpimät sä-
vyt rinnastuvat rauhoittavan vii-
leisiin väreihin. Usva tuo ajatonta 
kauneutta moderniin sisustami-
seen, muotoilija Harri Helorinne 
kuvailee.

Kauniin helmiäispintainen 
Kaste
Kasteen helmimäiset pisarat 
luovat elävän ja herkän pinnan 
katsella ja koskettaa. Valkoinen, 
koivunvaalea ja savenharmaa 
muodostavat sävymaailman, jota 
on helppo täydentää Usvan voi-

Usvan samettisen pehmeä värimaailma 
luo rauhallisen tunnelman sisustukseen.

Teksti: Anna-Kaisa Tuomi    Kuvat: Pukkila Oy Ab
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makkaammilla sävyillä ja hohta-
van ylellisillä Pisara-mosaiikki-
pinnoilla.

– Kaste-sarjaan saimme ins-
piraation aamun ensimmäisistä 
valonsäteistä, jotka kimmeltä-
vät vesipisaroiden läpi heijas-
tellen pehmeitä luonnonsävyjä 
ympäriltään, Kallio tunnelmoi 
Kaste-sarjan suunnittelun läh-
tökohtia.

Aaltoileva Laine
Laineen aaltoileva kohopinta 
kertoo tarinoita veden liplatuk-
sesta kesäisellä rannalla.

– Ajattoman eläväpintainen 
Laine on lempeä koskettaa ja 
kestää katseen pitkään. Valkoi-
nen rinnastuu kauniisti hon-
ganruskean ja graniitinharmaan 
sävyihin. Kohopinta yhdistyy 
myös luontevasti pehmeän Us-
van sileisiin pintoihin, Helorin-
ne maalailee.

Sarjan kokonaisuutta voi täy-
dentää näyttävällä Laine-listalaa-
talla, jossa koho- ja metalliviivat 
leikittelevät keskenään luoden 
ylellisen ilmeen. Laine-listaa saa 
honganruskeana sekä graniitin- 
ja antrasiitinharmaana.

Avara, raitapintainen Aava
Kallion mukaan Saaristo-mal-
liston neljäs laattasarja, Aava, 
kutsuu luomaan katseen hori-
sonttiin ja unelmoimaan ulapan 
avaruudesta.

– Aavan selkeän raitamainen 
kohopinta rakentaa harmonisia 
kokonaisuuksia, jotka kestävät 
aikaa. Valkoinen yhdistyy tum-
miin, mullanruskean ja antra-
siitinharmaan sävyihin luoden 
voimakkaan kokonaisuuden. 
Tummat sävyt rinnastuvat myös 
Usvan vaaleampiin väreihin nii-
tä täydentäen. Aavaa voimistaa 
myös näyttävä listalaatta, jota 
on saatavilla ruskeana ja har-
maana.

Suomalainen design-laatta 
pitää pintansa
Yhteistyö Pukkilan ja Helorinne 
& Kallion välillä on kestänyt jo 
10 vuotta ja jatkuu yhä vahvana. 
Kotimaisia laattoja on 10 vuodes-
sa myyty jo huimat 14 350 000 
kappaletta, joka vastaa 717 400 
neliön pinta-alaa: laatoilla voisi 
siis peittää esimerkiksi sata jalka-
pallokenttää. Kansainvälisestikin 
palkittu, moderniksi klassikoksi 
muodostunut Suomi-laattamal-

listo on Pukkilan vahva kilpailu-
valtti Suomen markkinoilla: kai-
ken kaikkiaan kotimaisen laatan 
osuus kotimaan myynnistä on jo 
noin puolet.

– Design ei ole vain visuaalis-
ta suunnittelua, vaan huomioon 
tulee ottaa myös tuotteen elin-
kaari, kustannustehokas valmis-

taisia mallistoja, joissa uudet sar-
jat eivät kilpaile vanhojen kanssa 
vaan täydentävät kokonaisuutta, 
Kallio kertoo.

Pukkila Oy Ab on Pohjoismai-
den ainoa keraamisia laattoja val-
mistava yritys, jolla on jo lähes 
140 vuoden historia keraamisten 
laattojen suunnittelussa, valmis-
tuksessa sekä käytön sovellutuk-
sissa. Täydellä kapasiteetilla toi-
miva tehdas sijaitsee edelleen 
Turussa, missä koko tuotanto-
prosessi on hiottu täyttämään 
tiukimmatkin ympäristövaati-
mukset kestävän kehityksen pe-
riaatteita kunnioittaen.

Suomalainen design on  
kilpailuvaltti
Pukkilan toimitusjohtaja Stig-
Erik Herrgård näkee suomalaisen 
designin kilpailuvalttina, jolla voi 
erottautua kilpailijoista.

– Vaikka olemme osa kansain-
välistä konsernia, olemme kui-
tenkin suomalainen yritys, jolla 
on suomalainen identiteetti. Kil-
pailijat ostavat valmiita laattoja, 
me voimme joustaa tuotannossa 
ja tuottaa juuri suomalaisen ku-
luttajan makuun sopivia laatto-
ja pienemmissäkin erissä. Helo-
rinne & Kallion suunnittelemat 
laatat ovatkin löytäneet pysyvän 
kodin suomalaisten sydämissä, 
Herrgård painottaa.

Myös Harri Helorinteen mu-
kaan on tärkeää osata suunnitella 
oikean näköisiä ja hintaisia tuot-
teita halutuille kohderyhmille.

– Päätavoitteenamme on 
suunnitella ajattomia ja selkeitä 
laattoja suomalaisiin koteihin. 
Usein inspiraatiomme suunnit-
teluun lähteekin suomalaisille 
läheisistä aiheista kuten luon-
nosta. Nyt lanseerattava, juhla-
vuoden kunniaksi suunniteltu 
neliosainen Saaristo-mallisto on 
tästä hyvä esimerkki, Helorinne 
kuvailee.

Herrgård uskoo hedelmällisen 
yhteistyön jatkuvan myös tule-
vaisuudessa.

– Yhteistyömme on syventy-
nyt matkan varrella, ja luottamus 
on vahvistunut puolin ja toisin. 
Myös Helorinne & Kallion tek-
ninen osaaminen laatan valmis-
tusprosessista on kasvanut: tämä 
luo mahdollisuuksia kokeilla ja 
etsiä uusia tapoja suunnitella ja 
tuottaa kotimaisia laattoja suo-
malaisten iloksi myös tulevaisuu-
dessa, Herrgård kiteyttää.

tus ja tuotteistaminen. Olemme 
tuoneet laattojen suunnitteluun 
myös kuluttajalähtöisen mallis-
toajattelun: ei riitä, että on eri-
laisia laattoja, vaan haluamme ra-
kentaa tarinallisia kokonaisuuk-
sia erilaisiin koteihin ja erilaisille 
ihmisille. Toimintamme periaat-
teena on rakentaa kokonaisval-

Laineen 
aaltoileva 
kohopinta 
kertoo tari-
noita veden 
liplatuksesta 
kesäisellä ran-
nalla.

Kasteen kauniit helmimäiset pisarat 
luovat elävän ja herkän pinnan.

Aava-sarjan laattojen 
pinnassa on selkeän rai-
tamainen kohopinta.
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Onnistuneeseen putkiremonttiin päästään, kun näitä ihmisiin 
ja elämiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään heti hankkeen 
ensivaiheessa. Välttämättömyyksien lisäksi osakkaita on syy-

tä informoida myös mahdollisuuksista, joita työmaa on täynnä. Put-
kiremontti on paitsi investointi kiinteistön tekniikkaan myös mah-
dollisuus elämisen laadun ja asumismukavuuden parantamiseen.

Putkiremontti tulossa?
Miten osakkaat tulisi huomioida, jotta 
hankkeessa onnistutaan?

Taloyhtiöiden korjaushankkeet mielletään normaalisti osakkaita henkisesti ja taloudellisesti 
koetteleviksi kokonaisuuksiksi. Näin ollen päätös toteuttamisesta harvoin tulee yksimielisesti. 
Kyseenalaistajia taloyhtiön päätökselle sekä valitulle toteutusmallille löytyy lähes aina. Pääosin 
tämä johtuu yksinkertaisesti tiedon puutteesta. Mitä minä remontista hyödyn? Onko remontti 
todella tarpeen? Missä minä asun remontin aikana? Nämä kysymykset ovat hyvin inhimillisiä ja 
muistuttavat siitä, että varsinkin putkiremontti tulee todella lähelle osakkaita ja asukkaita.

Teksti: Topi Aaltonen Kuvat: IDO Kylpyhuone Oy

Vaikuta taloyhtiösi hankkeen onnistumiseen
Putkiremontin onnistuminen punnitaan pitkälti osakkaiden tyyty-
väisyytenä. Asumisen arjessa tämä mittava investointi näkyy sel-
keimmin kylpyhuoneiden uudistumisena. Osakkaiden halukkuus 
vaikuttaa asennettaviin kalusteisiin ja materiaaleihin onkin kasva-
nut merkittävästi. Vaikutusmahdollisuudet pienevät hankkeen ede-
tessä, joten osaava taloyhtiö ottaa osakkaiden toiveet huomioon heti 
hankkeen alkuvaiheessa.

Annetaanko osakkaille mahdollisuus?
Niissä taloyhtiöissä, joissa putkiremontti kattaa kylpyhuoneiden uudis-
tamisen, sisältyy taloyhtiön kilpailuttamaan ja sopimaan urakkaan jon-
kin tyyppinen kylpyhuoneen perusratkaisu. Käytäntö on osoittanut, että 
tämä vaihtoehto tyydyttääkin jopa 60 %:a osakkaista. Noin kolmannes 
päätyy valitsemaan mieluisimman valmiiksi paketoiduista rinnakkaisis-
ta vaihtoehdoista ja noin 7 % valitsee kalusteet sekä materiaalit rauta-
kaupan hyllyltä. On syytä kuitenkin pohtia, mahtaisiko todellakin näin 
suuri osa osakkaista valita täysin perusratkaisun mukaiset kalusteet ja 
materiaalit, jos kukin heistä toteuttaisi kylpyhuoneremontin aivan itse-
näisesti? Ovatko nämä osakkaat todella tyytyväisiä hankkeen onnistu-
miseen vai olisiko kylpyhuoneisiin toivottu uutta ilmettä?

Joustava perusratkaisu sallii muutokset
Hankkeen läpiviennin kannalta perusratkaisun ehdottaminen on hy-
vinkin tarkoituksenmukaista. Tätä tukee LVI-suunnittelun merkitys 
ja sen myötä tehdyt kalusterajaukset. Ilman perusratkaisua tai toi-
mivaa vaihtoehtoista menettelyä tulee kylpyhuoneiden kalusteiden 
valitsemisesta turhan hankala ja pitkä prosessi niin osakkaille kuin 
urakoitsijallekin. Taloyhtiön tarjoamia perusratkaisuja on kuitenkin 
moneen lähtöön ja toimivien kokonaisuuksien aikaansaamiseksi on 
syytä kiinnittää huomiota myös siihen, miten tämä valittu ratkaisu 
on tarvittaessa vaikkapa täydennettävissä.

– Hyvä perusratkaisu on yksinkertaisesti muunneltavissa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ratkaisuun valitut kalustesarjat ja tuotteet ovat 
täydennettävissä tai personoitavissa ilman koko kylpyhuoneen uu-
delleen suunnittelemista. Perusratkaisua suunniteltaessa huomioi-
daan mm. vesi- ja viemäripisteiden sijainti, joka osaltaan rajaa tietyn 
tyyppiset tuotteet pois valikoimasta. Se, miten taloyhtiössä voidaan 
vaikuttaa osakkaiden tyytyväisyyteen ja lisätä valinnan mahdolli-
suuksia, liittyy kalustesarjan ja luonnollisesti tätä kautta toimittajan 
valintaan. Esimerkkinä muunneltavuudesta mainittakoon IDO Select-
kalustesarjamme. Sitä valmistetaan kolmeen eri runkosyvyyteen ja 
siitä voidaan tehdä myös erilevyisiä kokonaisuuksia. Tarpeen mukaan 

IDO Trend

IDO Select
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kaapistoihin voidaan valita edullisemmat sa-
ranaovet tai ylellisemmät laatikostot.

– Värivaihtoehtoja IDO Select -sarjassa 
on melkein �000 kpl, joten vaativampaakin 
makua miellyttävä kokonaisuus tästä sarjas-
ta saadaan aikaiseksi melko varmasti, tuote-
asiantuntija Petra Myllynen IDO Kylpyhuo-
ne Oy:ltä toteaa.

Laadukkaat ja toimivat kokonaisuudet
Perusratkaisun päällimmäinen tarkoitus on 
rajata tilankäytön kannalta mahdottomat 
ratkaisut pois valikoimista. Taloyhtiöissä 
kylpyhuoneet ovat toisinaan hyvin pieniä, jo-
ten kalustevalinnan toimivuuteen ja samalla 
myös kestävyyteen ja käyttömukavuuteen on 
hyvä kiinnittää runsaasti huomiota.

– Kylpyhuoneelle asetetaan tietyt toimin-
nalliset tavoitteet, jotka yhdistyvät esimer-
kiksi kerrostalojen pienempien huoneistojen 
wc- ja kylpyhuonetiloissa. Niissä kalusteet 
altistuvat kosteudelle ja mm. tästä syystä 
kaikki IDO-kalusteet on valmistettu kosteu-
den kestävistä levymateriaaleista. Kestävien 
materiaalien ansiosta ajoittainen kosteus kyl-
pyhuoneessa ei vahingoita kalusteita. Lisäk-
si kaikissa IDOn peilikaapeissa on kaksipuo-
leiset peilit ja yli 90 astetta aukeavat ovet. 
Saranoissa ja laatikkomekanismeissa olevat 
vaimentimet tekevät käytöstä miellyttävää, 
Myllynen lisää.

Helsingin Maunulassa toteutettiin usean 
taloyhtiön yhteinen ryhmäkorjaushanke, 
jonka kaluste- ja materiaalivalintoihin käy-
tettiin Moor-palvelua. Hankkeessa edet-
tiin monellakin tapaa poikkeuksellisesti. 
Ensinnäkin kyseessä on nyt jo yhdeksän 
erillisen taloyhtiön yhdessä toteuttama 
ryhmäkorjaushanke. Ryhmäkorjaamiseen 
lähdettiin, koska saneerattavien kohtei-
den suunnittelu- ja työmaan perustamis-
kustannuksissa haluttiin säästää. Samalla 
hanke toimii pilottihankkeena koko ryh-
mäkorjaustoiminnalle. Ryhmässä korjaa-
misen lisäksi hankkeessa haluttiin koros-
taa osakaslähtöistä hankeprosessia ja am-
mattimaista projektinjohtamista. Osana 
näiden asioiden korostamista tarjottiin 
osakkaille mahdollisuus suunnitella ja vali-
ta kylpyhuoneen kalustusta Moor-palvelun 
avulla. Palvelun kautta asukkaille tarjotaan 
sekä taloyhtiön korjaushankkeeseen kuu-
luvia että lisähintaisia tuotteita. Näin ollen 
osakkaille voidaan tarjota tavallista laajem-
mat materiaali- ja varustevalikoimat ja sa-
malla myös asunnon muiden tilojen kun-
nostuksia putkiremontin ohessa.

– Maunulassa lähtökohtana oli tavallista 
tehokkaampi tapa kilpailuttaa ja toteuttaa 
taloyhtiön korjaushanke, mutta samalla 
halusimme korostaa osakkaan merkitys-
tä hankkeessa. Tämä osaltaan edellytti 
projektinjohtamiseen uudentyyppistä lä-
hestymistä, sillä hankkeessa on tilaajana 
nyt paitsi mukana olevat taloyhtiöt myös 
merkittävä määrä muutostöitä toteuttavia 
osakkaita. Se, että osakkaiden muutostyö-
toiveet haluttiin huomioida, edellytti luon-
nollisesti myös sitä, että jo suunnitteluvai-
heessa osakkaita todella tästä mahdollisuu-
desta informoitiin, projektinjohtaja Juuso 
Hämäläinen Rakennuttajatoimisto Valvon-
takonsultit Oy:stä kertoo.

Ennätysmäärä osakaskohtaisia  
muutostoiveita
Heti hankkeen alkuvaiheessa tuli ilmi, että 
osakkaiden halukkuus muutostöihin olisi 
suurempi kuin tavallisessa putkiremontis-
sa. Käytännössä odotettiin, että jopa 50 % 
osakkaista olisi halukkaita tekemään muu-
toksia perusratkaisuun nähden. Todelli-
suus oli kuitenkin vieläkin yllättävämpi, 
ja jopa 80 % osakkaista päätyi tekemään 
jonkin asteisia muutoksia alkuperäiseen 
ehdotukseen.

– Maunulan hankkeessa päädyimme 
rajaamaan perusratkaisun yhteen vaih-
toehtoon, koska tämän lisäksi osakkaille 
tarjottiin Moor-palvelun kautta kattavasti 
eri tyyppisiä vaihtoehtoja. Näin mahdollis-
tettiin osakkaille todellinen vapaus valita 
ja päättää itse omien mieltymysten mukai-
sesta ratkaisusta. Tämän hankkeen osalta 
muutostöiden kustannukset ovat olleet 
noin 500 €:n ja 40 000 €:n välillä niiden 
kattaessa tarpeet laattamuutoksista koko-
naisiin huoneistosaneerauksiin. Tämä jos 
jokin on todellista osakkaiden tarpeiden 
huomioimista, kun se vielä mahdollistuu 
taloyhtiön teettämän saneeraushankkeen 
yhteydessä, Hämäläinen täydentää.

IDO mukana Maunulan hankkeessa
Maunulan ryhmäkorjaushanke ja osakasläh-
töinen toimintamalli on monella tapaa edis-
tyksellinen. Hankkeesta saadut kokemukset 
ovat osoittaneet, että osakkaille tarjottu 
mahdollisuus osallistua hankkeeseen muu-
tostöiden kautta, on todella tarpeen. Suurin 
osa muutostöistä kohdistuu luonnollisesti 
kylpyhuoneeseen, joka uudistetaan hank-
keen myötä joka tapauksessa.

– Maunulan ryhmäkorjaushanke on ol-
lut myös meille kiinnostava kokonaisuus 
ja osoitus siitä, että osakkaat todella ovat 
halukkaita vaikuttamaan, mikäli mahdol-
lisuus siihen annetaan. Tämä osaltaan 
asettaa korjaushanketta valmistelevat osa-
puolet asemaan, jossa heillä on todellinen 
mahdollisuus vaikuttaa hankkeen onnis-
tumiseen. Taloyhtiössä hallitusten on hyvä 
kartoittaa osakkaiden toiveita hyvissä ajoin 
ja miettiä tältä pohjalta, minkä tyyppisiä 
vaihtoehtoja esimerkiksi kylpyhuoneiden 
uudistamiseen ehdotetaan. Ratkaisu voi 
tarpeen mukaan olla joko muunneltavissa 
oleva perusratkaisu tai lähes täysin perso-
noitavissa oleva malli, kuten Maunulassa, 
Petra Myllynen IDOlta toteaa.

Yksi merkittävimmistä tekijöistä IDOn 
kotimaisissa kylpyhuonekalusteissa on, 
että tarjonta kattaa lähestulkoon koko 
kylpyhuoneen kalustekirjon. Olipa ky-
seessä sitten wc-istuin, pesuallas, kaapis-
tot tai suihkunurkkaus, löytyvät näihin 

ratkaisut IDOn valikoimista – vieläpä niin, 
että kokonaisuus voidaan luoda yli tuoteryh-
märajojen. Samat värit toistuvat niin wc-is-
tuinten kansissa, suihkutuotteissa kuin edel-
leen kylpyhuoneen kaapistoissakin. Suun-
nittelun innovatiivisesta puolesta kertoo 

esimerkiksi Seven D -sarjan tasoaltaiden 
muotoilu, jonka ansiosta alakaapin avaa-
minen onnistuu helposti ilman vedintä. 
Tuotteisiin voit tutustua kätevästi osoit-
teessa www.ido.fi

IDOn kalusteissa yhdistyvät toiminnallisuus ja esteettisyys

Maunulassa toteutettiin osakaslähtöinen korjaushan-
ke Moor-palvelun avulla

IDO Select



Kopo-laattoja muodostuu, kun be-
tonilattian ja lattialaatan välissä ta-
pahtuu muutoksia. Nämä muutokset 

muodostavat ilmataskuja eli kopo-lattoja. 
Korjaamattomana ne aiheuttavat laattojen 
halkeamista ja irtoamista. Kopo-laattakor-
jauksella vältetään suuret ja kalliit remon-
tit. Korjaus tapahtuu nopeasti, edullisesti 
ja siististi.

Miten korjaustyö tapahtuu?
Korjaustyö alkaa lattian kartoittamisella ko-
puttaen. Ääni kertoo hyvin mistä kaikkialta 
laatta on irti alustastaan. Lisäksi lämmitys-
vastusten sijainti tarkastetaan lämpökame-

Kopo-laattojen kiinnitys 
lattiaan tai seinään injektoimalla

Eskon Oy on injektointikorjauksiin erikoistunut yritys. Aivan uutena menetelmänä Eskon Oy korjaa 
kopo-laattoja, eli alustastaan irti olevia laattoja, kehittämällään menetelmällä. Menetelmän avulla 
laatat saadaan siististi kiinnitettyä uudelleen alustaansa ilman suurempaa remonttia. Eskon Oy:llä 
on pitkäaikainen kokemus injektoinnista, vaikka tämä kyseinen menetelmä onkin uusi.

ralla. Laattojen saumoihin porataan 4 mm:n 
injektointitulpat. Tulppien kautta pumpataan 
laatan ja kiinnityslaastin väliin epoksihartsia, 
joka liimaa laatan alustaan kiinni. Epoksi le-
viää koko kiinnitettävälle alueelle pienen pai-
neen ja alhaisen viskositeettinsä ansiosta. In-
jektointi korjaa rikkinäisen vesieristeen.

Kun laatat ovat kiinnitetty, katkaistaan 
injektointitulpat ja porausreiät saumataan 
uudelleen. Lopputuloksesta on vaikea nähdä 
mitkä kohdat ovat korjattuja ja mitkä eivät. 
Tällä menetelmällä laatat saadaan kiinnitet-
tyä rakenteita säästäen. Korjaustyön jälkeen 
tulokset voi todeta jo äänensä perusteella ei-
vätkä laatat enää irtoa.

Nopeaa, siistiä ja asukasystävällistä
Työmenetelmän etuna on sen nopeus, siis-
teys, asukasystävällisyys sekä alhainen kus-
tannus verrattuna siihen, että laatat pois-
tettaisiin, kunnostettaisiin pohjat ja tehtäi-
siin kokonaan uusi laatoitus. Kiinnitysme-
netelmää voidaan käyttää kaiken kokoisille 
laatoille sekä märissä että kuivissa tiloissa. 
Menetelmän ansiosta selviydytään kevyellä 
remontilla ja rakenteita säästäen. Merkittä-
vin hyöty tässä menetelmässä on se, että ta-
lon asukkaat voivat viettää täysin normaalia 
elämää koko remontin ajan.

16 Teksti: Topi Aaltonen Kuvat: Eskon Oy



Energiaa säästävä ja nopea 
perusparannus

Uponor Cefo -linjasaneerausjärjestelmä on elementtikerrostalojen LVIS-tekniikan saneerauk-
seen suunniteltu reititysjärjestelmä. Elementit ovat pitkälti esivalmistettuja, mikä nopeuttaa 
työmaalla tapahtuvaa asentamista. Tästä seuraa lyhyempi remontin kokonaisaikataulu ja sel-
vä kustannussäästö. Järjestelmällä voidaan reitittää kaikki talotekniset järjestelmät.
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1. Viemärielementti
2. Seinä-WC-elementti
3. Vesielementti
4. Yläasennuselementti
5. Suihkukulma
6. Ilmanvaihtoelementti
7. Lämmityselementti
8. Sähköelementti
9. Jakotukki

Teksti: Topi Aaltonen Kuvat: Uponor Oy 17
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1. Viemärielementti
Viemärielementti sisältää Uponorin kiinteis-
töviemäriputkiston. Elementti on rakennet-
tu niin, että se täyttää kaikki viranomaisten 
määrittämät vaatimukset ääni- ja palotek-
nisesti. Perusrakenne on toteutettu villakou-
rulla ja levytetyllä kotelorakenteella. Kote-
lon kannet ovat laatoitettavissa. Viemäri-
elementti voidaan asentaa joko märkätilan 
nurkkaan tai jopa vanhaan hormiin.

2. Seinä-WC-elementti
Seinä-WC-elementti on pintaan asennettava 
WC-teline, joka sisältää WC-huuhtelusäliön 
sekä mahdollistaa käyttövesi- ja viemäriput-
kistojen vedot telineen rakenteissa huomaa-
mattomasti. Teline on ääni- ja paloeristetty 
ja pinnoitettavissa laatoilla. Seinä-WC-ele-
mentti sijoitetaan tyypillisesti viemäriele-
mentin kylkeen.

3. Vesielementti
Vesielementillä reititetään kylmä ja lämmin 
käyttövesi. Elementti sisältää myös lämpi-
män veden kiertojohdon. Elementin kansi 
on avattavissa huoltoa varten ja elementti 
sisältää määräysten mukaisen vuodonilmai-
sun. Kansi on valkeaa pulverimaalattua te-
räslevyä. Kansi voidaan myös laatoittaa tai 
maalata haluttuun sävyyn.

7. Lämmityselementti
Huoneistoihin voidaan reitittää lämmitysele-
mentin avulla kylpyhuoneeseen tarvittavat 
lämmitysvesinousut. Rakenteena on teräsle-
vykotelo ja putkien eristeenä villakouru.

16

3

4

5

2

8

9

4. Yläasennuselementti
Yläasennuselementti vastaa rakenteeltaan 
viemärielementtiä, mutta asennetaan vaa-
ka-asentoon. Yläasennuselementillä voidaan 
viemäröidä esim. suihkun lattiakaivo, ala-
kautta kytkettävä WC:n pönttö ja keittiön 
viemäröinti.

5. Suihkukulma
Suihkukulman avulla vesijohdot voidaan tuo-
da elementin sisällä piilossa suihkusekoitta-
jalle asti. Rakenteeltaan suihkukulma on te-
räslevyä, joka voidaan laatoittaa asennuksen 
jälkeen. Elementti sisältää PEX-putkien hana-
kulmat, joihin sekoittaja kytketään.

6. Ilmanvaihtoelementti
Elementtiä voidaan käyttää nykyisen ilman-
vaihtojärjestelmän uusimiseen tai järjestel-
män perusparantamiseen. Elementit ovat 
palo- ja äänieristettyjä.

8. Sähköelementti
Sähköelementeillä voidaan kerrostaloon uu-
sia huoneistojen sähköjohtonousut ja ryh-
mäkeskukset.  Myös telejärjestelmät voidaan 
reitittää nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi. 
Nousuelementtiin on integroitavissa myös 
telekeskus. Asennettuina elementit helpotta-
vat järjestelmän huoltoa ja päivittämistä.

9. Jakotukki
Kylmän ja lämpimän veden esikasattu ja-
kotukki helpottaa ja nopeuttaa asentamis-
ta työmaalla. Jakotukki asennetaan yleensä 
kylpyhuoneen alaslasketun katon yläpuolel-
le. Jakotukkiryhmä voi sisältää myös etälu-
ettavat vesimittarit. Alaslasku tulee varustaa 
huoltoluukulla.
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Uponor Cefo -linjasaneerauselementit 
energiaa säästävään ja nopeaan  
perusparannukseen
Uponor Cefo on modulaarinen linjasanee-
rausjärjestelmä. Uponor Cefo -elementit ovat 
kytkentävalmiita elementtejä ja moduuleita 
kerrostalojen talotekniseen parannukseen. 
Uponor Cefo-elementeissä voidaan huoneis-
toihin tuoda käyttövesi, lämmitys, viemä-
röinti ja ilmanvaihto. Järjestelmään kuuluvat 
myös sähkökeskuksilla varustetut sähköreiti-
tyselementit. Viemäröintimoduulit ovat val-
miiksi ääni- ja paloeristetty. Lisäksi vesiele-
menttejä on saatavana myös kulma-asennuk-
siin. Elementit voidaan pinnoittaa erilaisilla 
vaihtoehtoilla sisustukseen sopivaksi.

Energiatehokkuutta huoneistoihin
Elementtijärjestelmä parantaa perinteisiin 
ratkaisuihin verrattuna huomattavasti put-
kiston huollettavuutta. Lisäksi järjestelmä 
antaa mahdollisuuden asentaa huoneisto-
kohtaiset käyttöveden vesimittarit ja pai-
nesäädöt lämpimälle käyttövedelle. Täten 
huoneiston energiankulutusta voidaan pie-

nentää. Remontin yhteydessä elementtiin 
voidaan asentaa vesikiertoista lattialämmi-
tystä varten syöttöjohdot.

Kalliit ja hankalat rakennustyöt  
voidaan välttää
Uponor Cefo -menetelmällä saneerauksen 
läpimenoaika saadaan entistä lyhyemmäksi. 
Perusparannus sujuu työmaalla tehokkaana 
sarjatyönä, jolloin projektin kesto voidaan 
arvioida tarkasti pitkälti etukäteen.

Kerrostaloa kohden käyttövesi-, lämmi-
tys-, ja viemäriverkoston uusiminen linjasa-
neerauksena kestää noin 4-5 viikkoa, asuntoa 
kohden työskentelyaika nousuelementtien 
kiinnittämisessä on vain noin 3 tuntia.

1. Saneerauksen kesto lyhenee ja projektin 
pituus ja eteneminen voidaan määrittää 
etukäteen tarkasti.

�. Yllätyksellisten, asukkaille raskaiden ja 
kalliiden rakennustöiden osuus voidaan 
minimoida.

3. Reitityselementeillä putkivedot kalus-
teille saadaan mahdollisimman lyhyiksi, 
jolloin kustannukset alenevat ja asennus-
aika lyhenee.

4. Valmis modulaariratkaisu ja siihen liitty-
vät palvelut helpottavat suunnittelijoiden 
ja asentajien työtä.

5. Ratkaisu nostaa pysyvästi taloyhtiön ja 
asunto-osakkeiden arvoa, kun talotek-
niset ratkaisut vastaavat tämän päivän 
määräyksiä.

Tyrmäysisku hitaille putkiremonteille
Elinkaariremontti.fi on 1950-70 -lukujen ker-
rostalojen putkiremontteja varten kehitetty 
ylivoimainen suunnittelu- ja urakkapalvelu-
tuote, joka tarjoaa täyden talotekniikan pe-
ruskorjauksen laadukkaasti ja asukasystäväl-
lisellä remonttiaikataululla.

– Asukasystävällinen remontointitapa.
– Vakioidut ratkaisut helpottavat remon-

tin suunnittelua.
– Antaa mahdollisuuden huoneistokoh-

taisille vesimittareille ja käyttöveden 
paineensäätimille.

– Laadukas ja turvallinen tapa tehdä ta-
lotekniikan perusparannus.

Edut
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“Ongelmia on erityisesti 1970-80 -luvulla energiakriisin jälkeen ra-
kennetuissa taloissa, kun ajan tavan mukaan talot tehtiin tiiviiksi 
ja jätettiin korvausilmaventtiilit asentamatta”, kertoo Hurskai-

nen. “Energian säästämiseksi myös esimerkiksi rintamamiestaloissa 
neuvottiin tiivistämään kaikki raot ja sulkemaan olemassa olevat kor-
vausilmaventtiilit. Tämä ei vastaa nykypäivän laatuvaatimuksia.”

Jos korvausilmasta ei ole huolehdittu, ei sisäilma asunnossa vaihdu 
kunnolla. Nykykäsitysten mukaan huoneiston ilman olisi vaihduttava 
kerran kahdessa tunnissa. Riittävä ja raikas sisäilma on välttämätön-
tä niin terveydelle kuin rakennusten kunnossa pysymisellekin. “Kyllä 
hyvin toimiva ilmanvaihto on yhtä olennainen osa nykypäivän asu-
misvaatimuksia kuin kylmä ja lämmin käyttövesi” toteaa Hurskainen 
ja kertoo toimivan ilmanvaihdon olevan myös asunnon arvoa lisäävä 
tekijä. Yhä useammat asunnonostajat kiinnittävätkin huomiota sii-
hen, miten ilmanvaihto on huoneistossa järjestetty. Hengitysilma on 
ensimmäisiä asioita, jonka huomaamme astuessamme sisään uuteen 
paikkaan. Tunkkainen tuoksu kertoo ongelmista ilmanvaihdossa. 

Asunto, jossa on raikas hengitysilma, puolestaan koetaan hyväkun-
toiseksi ja hyvin hoidetuksi.

Jos korvausilmaa ei saada asuntoon venttiilien kautta, se tulee 
sisään rakennevuotoina. Tämän voi huomata helposti omakoti- ja 
rivitaloissa, joissa yleinen ilman vuotopaikka on lattian ja seinän lii-
toskohta. Kun korvausilmaventtiileitä ei ole, lattianrajassa tuntuu 
vetoa ja lattiat ovat kylmät. Hurskainen kertoo tapauksista, joissa 
kerrostalossa korvausilmaventtiilinä on paremman puutteessa toi-
minut ulko-oven postiluukku, jolloin myös kaikki porraskäytävän ha-
jut ovat tunkeutuneet asuntoon. Hän muistaa myös tapauksia, joissa 
ilmaa on tullut huoneistoon jopa kylpyhuoneen lattiakaivon kautta. 
“Mukana seurasivat myös viemärin hajut, joten voitte kuvitella, että 
asukkaat eivät olleet kovin tyytyväisiä ilmanvaihtoon kyseisessä ta-
loyhtiössä”, hymähtää Hurskainen.

”Myös radonongelmat saadaan yleensä korjattua hyvin toimival-
la ilmavaihdolla”.

Toimiva ilmanvaihto 
lisää viihtyvyyttä ja asunnon arvoa

Terveysilman projektipäällikkö Seppo Hurskainen on monesti törmännyt 
samaan tilanteeseen: muuten hyvin remontoiduissa ja huolella hoidetuissa 
asunnoissa ei ole toimivaa ilmanvaihtoa. Rakennuksista puuttuvat korvaus-
ilmaventtiilit kokonaan tai vanhoissa rakennuksissa ne on poistettu käytös-
tä peittämällä vanha venttiili tai jopa muuraamalla venttiilikanava umpeen. 

Teksti:  Minna Saha    Kuvat Terveysilma Oy

Projektipäällikö Seppo Hurskaisella on kädessään Velco-venttiili, jonka Filtrete-
suodatin on puolessa vuodessa likaantunut aivan mustaksi.
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Paras ilmanvaihtojärjestelmä on sellainen,  
jonka toimintaa ei edes huomaa
Hurskainen neuvookin sopivaa korvausilmaventtiilimallia valittaessa 
suosimaan termostaatilla toimivaa venttiiliä. “Velco venttiilissä auto-
maattisesti toimiva termostaatti säätää itse venttiililautasen avausta 
muuttuvan ulkolämpötilan mukaan, jolloin ilmanvaihto toimii ympä-
ri vuoden ilman, että siihen tarvitsee kiinnittää erityistä huomiota.”, 
hän kertoo. “Kylmällä ilmalla venttiilin avaus kiertyy pienemmälle, 
lämpimällä suuremmalle. Koska termostaatin toiminta on teknii-
kaltaan hyvin yksinkertainen, lämpölaajenemiseen perustuva, Velco 
venttiili toimii vuosikymmeniä ilman huoltotoimenpiteitä. Termos-
taatilla toimivan Velco venttiilin hintaero tavallisiin naruventtiilei-
hin verrattuna on pieni, mutta edut suuret”.

Koska korvausilman saannin yhteydessä sisäl-
le virtaavasta ilmasta on mahdollista suodattaa 
epäpuhtaudet, voidaan hyvällä ilmanvaihdolla 
myös vähentää terveyshaittoja, joita esimerkik-
si noki ja katupöly aiheuttavat kulkeutuessaan 
sisätiloihin ja edelleen hengityksen kautta ve-
renkiertoon asti. Erityiseen riskiryhmään kuulu-
vat verisuoni- ja sydäntaudeista kärsivät, joiden 
varsinkin tulisi huomioida puhtaan ilman ja toimivan ilmanvaihdon 
merkitys. Hurskainen suositteleekin Velco venttiilin kanssa käytettä-
väksi Filtrete ilmansuodatinta, joka pysäyttää pienhiukkaset, mutta 
ei estä puhtaan ilman kulkua asuntoon.

Markkinoilla olevilla suodattimilla on paljon eroja. Heikkotehoi-
nen – niin sanottu karkeasuodatin – estää nimensä mukaisesti vain 
karkeimman hiekkapölyn. “Hintaero tai materiaalin paksuus eivät 
kerro suodattimien laatueroista, joten kannattaa tuotetiedoista tut-
kia tarkkaan, minkälaisen suodattimen valitsee. Parhaat suodattimet, 
kuten Filtrete, ovat EU9/F9 -luokkaa”, vinkkaa Hurskainen ja toteaa 
samalla puhtaan sisäilman vaikuttavan yöuneenkin: toimivan ilman-
vaihdon ansiosta nukut paremmin ja olet päivälläkin virkeämpi.

Ilmanvaihto kuntoon pienellä rahalla
“Ilmanvaihdon järjestäminen toimivaksi ei vaadi välttämättä suuria 
summia rahaa eikä edes paljon vaivaa”, Hurskainen toteaa. “Kokonaan 
puuttuvat korvausilmaventtiilit voi helposti asentaa puiseen tuuletus-
luukkuun, jollainen löytyy monesta suomalaiskodista – se on meidän 
oma kansallinen erikoisuutemme. Jos puista tuuletusluukkua ei ole, 
voidaan venttiili asentaa seinään uuteen läpivientiin lämpöpatterin 
ja ikkunan yläpuolelle. Mikäli asunnosta löytyy vanha venttiiliaukko, 
se voidaan hyödyntää ja korjata edullisesti toimivaksi”.

Täysin koneellisen ilmanvaihdon toteuttaminen vanhaan raken-
nukseen maksaa useita tuhansia euroja, joten sen hankkiminen on 
monelle kohtuuton investointi. Korvausilmaventtiilien asentaminen 
on hyvä ja toimiva vaihtoehto ilmanvaihdon laittamiseksi kuntoon. 
Asunnon arvon nousuna ilmanvaihtoon sijoitettu summa maksaa 
itsensä takaisin moninkertaisesti.

Ilmanvaihdon tarkistaminen
Miten ilmanvaihto sitten tulisi järjestää? Hurskaisella on helppo 
sääntö tähän:

“Poistoilmaventtiilit sijaitsevat keittiössä, WC:ssä, kylpyhuoneessa 
ja vaatehuoneessa. Näissä tiloissa ei saa olla korvausilmaventtiileitä, 
jotta ilma kiertää oikein. Sen sijaan kaikissa makuuhuoneissa sekä 
oleskelutiloissa tulee olla korvausilmaventtiilit. Yksi venttiili �0 ne-
liötä kohti on hyvä nyrkkisääntö. Kun jokaisessa huoneessa on kun-
nossa oleva korvausilma- tai poistoilmaventtiili, ilma vaihtuu riittä-
vän usein ja kiertää hyvin”.

Toimivan ilmanvaihdon tarkoituksena on tuoda raikasta ilmaa 
sisälle korvausilmaventtiileistä ja vastaavasti poistoilmakanavien 
kautta kuljettaa käytetty ilma ulos. Ilmanvaihdon toiminnan tarkas-
tamisen voi aloittaa makuuhuoneesta. Uutta ilmaa on tultava huo-
neeseen joko koneellisesti, jolloin venttiili on katossa tai huoneen 
sisäseinässä, tai ulkoseinässä olevan korvausilmaventtiilin kautta. 
Joskus ilmanvaihto on järjestetty ikkunan karmin yläosassa olevalla 
pitkänomaisella karmiventtiilillä. Karmiventtiilin käytön ongelma on, 
että ulkoilma kulkee pienestä aukosta siten, että se usein aiheuttaa 
selvää vedon tunnetta. Tämän seurauksena venttiili helposti sulje-
taan, jolloin toimivaa ilmanvaihtoa ei enää ole. Karmiventtiilin tu-
loilma-aukkoon ei myöskään ole tilan puutteen vuoksi mahdollista 
asentaa hyvää ilmasuodatinta.

“Koska vietämme makuuhuoneessa kolmas-
osan vuorokaudesta, on tärkeää, että ilmanvaih-
to todella toimii myös nukkuessamme ja raikasta 
ilmaa on saatavilla jatkuvasti. Ikkunatuuletus on 
tarkoitettu vain hetkelliseksi avuksi – korvaus-
ilmaventtiilien korvaajaksi siitä ei ole”, sanoo 
Hurskainen.

Velco VLR-100 sarja uuteen läpivientiin asennettuna hinta 140–160 €/kpl.

Velco VTR-100 sarja puiseen tuuletusluukkuun hinta 80–100 €/kpl.

Velco VSR-100 sarja vanhan venttiilin tilalle asennettuna hinta 120–140 € /kpl.

”Kun korvausilmavent-
tiileitä ei ole, lattianra-
jassa tuntuu vetoa ja 
lattiat ovat kylmät.”

Paketti sisältää:
– sisäilmakierron kartoitus asunnoissa
– parannusehdotukset
– venttiilien asennustyö ja siivous
– huoneistokohtaiset ilmanvaihto-ohjeet
– kirjallinen raportti (tieto venttiilityypeistä, 

määristä, suodattimen malli ja lukumäärä)

Ota yhteyttä:
Seppo Hurskainen, 0400-600 978

Terveysilman asennuspaketti on 
vaivaton taloyhtiön edustajile
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Jos tarve on todettu riittävän varhaises-
sa vaiheessa, on syytä ottaa pohditta-
vaksi, mitä muuta kannattaa samalla 

tehdä. Taloyhtiön päättäjien olisikin oltava 
tältä osin valveutuneita ja pohdittava saman 
tien remontin järkevä kokonaisuus, mikä on 
viime kädessä kuitenkin osakkaan ja asuk-
kaan etu pitkällä tähtäimellä.

Taloyhtiön PTS
– Suunnitelmallisuus osaksi 
korjausrakentamista

Lähtökohtana korjaushankkeiden suunnittelussa on mah-
dollinen akuutti tarve tai sitten ennakoiva korjaustoimen-
pide. Korjaushankkeesta riippuen voi korjaustarve perus-
tua rakenneosan tekniseen, taloudelliseen, toiminnalliseen 
tai visuaaliseen vanhenemiseen. 

Korjaushankkeet kiinteistöstrategiassa
Taloyhtiön korjaushankkeet on syytä omak-
sua osaksi kiinteistönstrategiaa, koska niiden 
vaikutus yhtiön talouteen on merkittävä. Pit-
kän aikavälin suunnitelman (PTS), tarkoituk-
sena on ajoittaa taloyhtiön tulevat remontit 
kustannustehokkaasti ja niin, että mahdol-
lisilta yllätyksiltä vältytään. PTS-suunnitel-

ma on oiva työkalu hankkeiden hallintaa ja 
se sisältää paitsi Suunnitelmallisuus osaksi 
korjausrakentamista -rakenneosien kuntoar-
vion, myös arvion korjaustarpeiden kiireelli-
syydestä ja kustannuksista.



�3

Mikä on kuntoarvio?
Kuntoarvio perustuu ohjeiden mukais-
ten rakenteiden tarkasteluun, materi-
aaleja rikkomatta. Ohjeet määrittele-
vät, kuinka arvioijan tulee tarkastella 
kiinteistön energiataloudellista kun-
toa, sisäolosuhteita, terveellisyyttä ja 
turvallisuutta. Lisäksi ohjeissa ehdote-
taan tarvittavia korjaustoimenpiteitä. 
Mikäli kuntoarvio laaditaan ko. ohjei-
den mukaisesti, voidaan siihen hakea 
korjausavustusta. Kuntoarvio antaa ta-
loyhtiön päättäjille kattavan kokonais-
kuvan kiinteistön kunnosta. Mikäli kor-
jaustoimenpiteet ovat tarpeen, selviävät 
niiden ajankohdat sekä kustannusarviot 
kuntoarvion pohjalta laaditusta PTS-
suunnitelmasta. PTS-suunnitelman 
pohjalta voidaan aloittaa remontointiin 
valmistautuminen, eikä esimerkiksi ra-
hoituksen hankintaa tarvitse jättää vii-
me hetkeen.

Asiantuntijat yhteistyössä
Yleensä kuntoarvio syntyy normaalisti 
kolmen asiantuntijan yhteistyönä. Ra-
kennus-, LVI- sekä sähköalaan erikois-
tuneet asiantuntijat käyvät kohteen 
läpi ohjeiden mukaan. Kuntoarvioon ei 
sisälly tutkimuksia tai mittauksia, vaan 
se perustuu aistinvaraisiin havaintoihin. 
Tarpeen vaatiessa tarkastajat voivat teh-
dä kevyitä mittauksia, aina kuitenkin 
ainetta rikkomatta. Mikäli jokin kohde 
vaatii muun alan asiantuntijan lausun-
toa, voivat varsinaiset tarkastajat suosi-
tella sitä tarkastettavaksi erikseen.

Asukkaat tuntevat kiinteistön
Määrättyjen ohjeiden mukaan laaditta-
va kuntoarvio räätälöidään kohdekoh-
taisesti, asiakkaan toiveet ja tarpeet 
huomioiden. Kuntoarvioon sisältyvä ta-
loyhtiön kuntotodistus tuo turvaa kau-
pan kaikille osapuolille. Tästäkin syystä 
olisi hyvä toteuttaa taloyhtiössä asukas-
kysely ennen tarkastelun aloittamista. 
Esimerkiksi kerrostalossa tehty kysely 
helpottaa arvion laadintaa huomatta-
vasti. Kun asukkaat kertovat mahdolli-
sista lämpötilaongelmista, yhteistilojen 
toimivuudesta ja antavat parannuseh-
dotuksia, saadaan aikaiseksi hyvinkin 
kattava kuntoarvio.

Omataloyhtiö.fi tarjoaa ilmaisen, laskennalliseen korjaustarpeeseen perustuvan kun-
toarvion. Tarkasta taloyhtiösi korjaustarve osoitteessa www.omataloyhtio.fi.

Tarkasta taloyhtiösi korjaustarve!

Korjaushankkeen oikea ajoittaminen
Korjaustarpeen ilmeneminen voi olla kor-
jaustarvesuunnitelman mukainen ja näin 
ollen se on ajoitettu niin, että hanke tulee 
kustannuksiltaan optimaaliseksi. Jos han-
ke olisi toteutettu aiemmin, olisi se osaltaan 
ollut tarpeeton, ja jos myöhemmin, olisivat 
rakenneosan puutteet aiheuttaneet taloyh-
tiölle mahdollisesti ylimääräisiä kustannuk-
sia. Suunnitelmallisuuden osalta tärkeänä 
voidaan pitää myös osakkaiden valmistelua 
tulevaan hankkeeseen. Kun korjaustarve 
tiedostetaan ajoissa, voidaan sen toteutta-
miseen varautua niin taloudellisesti kuin 
henkisestikin. Suunnitelman mukaisiin kor-
jaustarpeisiin voidaan perustaa erilaisia kor-
jausrahastoja, joiden avulla hankkeen rahoi-
tus saadaan jaettua pitemmälle aikavälille 
ja taloyhtiön velkarasitetta voidaan ennalta 
ehkäistä.

PTS-suunnitelma
Vuonna �010 voimaan tullut uusi asunto-
osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiöiden hal-
litukset esittämään yhtiökokoukselle sel-
vityksen korjaustarpeista. Ammattilaisella 
teetetty kuntoarvio ja sen pohjalta laadittu 
PTS-suunnitelma käsittelevät tyypillisesti 
korjaustarvetta seuraavalle 5–10 vuodelle. 
10 vuoden suunnitelmassa eri rakenneosi-
en kunto luokitellaan asteikolla 1–4 seuraa-
valla tavalla:

1. Ei korjaustarvetta seuraavan 10 vuo-
den sisällä.

�. Korjaustarve 4–10 vuoden sisällä.

3. Korjaustarve 1–4 vuoden sisällä.
4. Korjaustarve 0–1 vuoden sisällä.

Suunnitelmaa tehtäessä ilmaantuneet kor-
jaustarpeet asetetaan aikajanalle niin, että 
suunnitelman lukijalle selviävät vuosittai-
set korjaustarpeet ja niistä aiheutuvat kus-
tannukset. Kustannuksien osalta on syytä 
huomioida, että ne perustuvat arvioon ja 
että arvioon sisältyy aina epävarmuus. Tämä 
tarkoittaa, että budjetoitaessa on varaudut-
tava myös poikkeamiin kustannuksissa. PTS-
suunnitelmaan on hyvä sisällyttää myös ar-
viot siitä, kuinka suurina investoinneista ai-
heutuvat kustannukset kohdistuvat asukkail-
le esim. yksikössä euro/osake/kk.

Suunnitelman ylläpito
Suunnitelmallisen kiinteistönpidon mah-
dollistamiseksi tulee olemassa olevaa suun-
nitelmaa päivittää vuosittain. Tämä voidaan 
tehdä esim. kuntokatselmuksen avulla. Kiin-
teistöjen osalta on huomioitava niiden yk-
silöllisyys siinäkin mielessä, että lähes aina 
tulee suunnitelmasta poikkeavia muutoksia 
ja akuutteja ongelmia. Kunnossapitosuunni-
telman tehokkuutta lisää kattava kirjanpito 
takavuosien huoltotoimenpiteistä ja erilais-
ten skenaarioiden varalle tehdyt suunnitel-
mat. Esimerkiksi putkirikkotilanteessa voi-
daan välttyä suuremmilta vahingoilta, mikäli 
taloyhtiössä on selkeä toimintasuunnitelma 
vahingon ilmetessä. Kyseinen toimintasuun-
nitelma voi sisältää mm. dokumentteja put-
kiston sulkujen sijainnista ja yhteystietoja 
alan ammattilaisiin.

Tekemäl-
lä pitkän 
aikavälin 
suunnitelma 
vältytään 
yllätyksiltä.
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Helsingin kaupungin hallinnoimassa 
vuokrataloyhtiössä Heka- Myllypuro 
Oy:ssä on menossa vuosia kestävä, 

kolmivaiheinen peruskorjausprosessi. Vuon-
na 1965 valmistunut kolmen asuinkerrosta-
lon yhtiö päätti toteuttaa peruskorjauksen 
lähinnä putkiston ikäännyttyä. Koska myös 
asuntojen pinnat ja keittiökalusteet olivat 
varsin huonossa kunnossa, laajennettiin pe-
ruskorjaus koskemaan myös niitä. Myös ylei-
set tilat, saunat ja kellarit päätettiin moderni-
soida samassa prosessissa. Laaja korjaushan-
ke edellytti asukkaiden poismuuttoa remon-
tin ajaksi. Koska asuntojen määrä oli peräti 
196, työ ohjelmoitiin tehtäväksi talo kerral-
laan, jotta kaupungin oli helpompi järjestää 
asukkaille sijaisasunto remontin ajaksi.

Malliasunnoista valintaan
Osassa asunnoista tehtiin myös pohjarat-
kaisumuutoksia, isommissa muutettiin jopa 
keittiön paikka kokonaan toiseen tilaan. Mer-
kittäviä muutoksia asuntoon toivat myös par-
vekkeiden laajennus ja lasitus. 
Kaikkien huoneiden kaikki 
pinnat uusittiin vähintään 
maalaamalla. Jokaisen asun-
non pesuhuone purettiin täy-
sin ja pesutiloja pyrittiin myös 
laajentamaan, jotta myös pe-
sukoneelle olisi parempaa 
tilaa. Kaikilla asukkailla oli 
mahdollisuus vaikuttaa oman 
asuntonsa värimaailman va-
lintaan, sillä jokaisessa talossa 
tehtiin asukkaille malliasun-
not. Valinnan asukkaat sai-
vat tehdä rakennusarkkiteh-
ti Veikko Ahosen Upofloorin 

Kahdensadan asunnon täysremontti –

asukkaita kuunnellen

Helsingin Myllypurossa on menossa iso peruskorjaushanke, jossa 
tekniikan uudistamisen lisäksi ehostetaan kaikkien asuntojen si-
säpinnat. Myös asukkaita kuunneltiin:  kohteen pääsuunnittelija, 
rakennusarkkitehti Veikko Ahonen, Arkkitehtuuritoimisto Ahonen 
Veikko Oy, laati Upofloorin mallistosta kolme eri vaihtoehtoa, joista 
asukkaat saivat valita oman asuntonsa värityksen yleisilmeen. 

mallistosta koostamasta kolmesta eri vaih-
toehdosta. Koko huoneisto edusti sitten aina 
samaa värimaailmaa. A- ja B-talojen asukkaat 
olivat rahtusen paremmassa asemassa, sillä 
heillä oli mahdollisuus käydä katsomassa jo 
hyvissä ajoin ennakkoon ensimmäisen val-
mistuneen kohteen, C-talon jo valmiita mal-
lihuoneistoja.

Kaikkiin tiloihin Upoflooria
Asuntojen lattiapinnoitteina olivat pääosin: 
keittiössä Upofloor Upostep, asuinhuoneissa 
Upofloor linoleumi Marmorette Acoustic, kyl-
pyhuoneiden lattiassa Upofloor Rock, matta-
pintainen 10x10 cm , värit grafiitti Nero, har-
maa Grigio tai ruskea Noce ja erilis-WC:ssä 
Upofloor Lami. Seinäpinnoitteina käytettiin 
keittiöissä kaappien välitilassa valkoinen 
�0x40 cm Emocion Blancoa, samaa kylpyhuo-

Teksti: Raimo Holopainen    Kuvat: Upofloor Oy

Upofloorin Rock Grigiota lattiassa ja 
Emocion Blanco -sarjaa seinissä. Uusi-
tussa kylpyhuoneessa on pesukoneelle-
kin nyt paikka.

Valoisuutta ja toimivuutta. Nykyaikaisilla Upofloorin muovimatoilla syntyy kaunis 
lattiapinta. Lattialistat sävytettiin Upofloor Marmorette -lattiapinnoitteen mukaan.

neessa ja niissä tehosteosuutena Fragma Gra-
fitoa. Emocion Blancoa käytettiin myös erillis-
WC:ssä ja kylpyhuoneissa, joissa tehostelaat-
toina oli �0 x 40 cm FilaGris tai FragmaOxido. 
Sauma on marmorinvalkoinen.

Onko Myllypuron esimerkki malli lähi-
vuosien ja vuosikymmenien toteutustavasta? 
Kun jotain on ns. pakko tehdä, tehdään sa-
moille pölyillä ja järjestelyillä samalla enem-
män. HEKA-Myllypurossakin modernisoi-
tiin hissit sekä porraskäytävät, varastot ja 
saunatilat kohennettiin vastaamaan nyky-
käyttäjien tarpeita. Asuntojen yhtenäisen 
Upofloorin malliston värimaailman onnis-
tumista kuvannee vastaavalle mestarille Esa 
Surakalle muuton kynnyksellä tullut huoles-
tuneen asukkaan soitto huonekaluliikkeestä: 
– Minkä värinen se meidän olohuoneen lat-
tia nyt olikaan? 

Pääsuunnittelija, RA Jouko Ahoselle 
projekti on usean vuoden rupeama.

Vastaava työnjohtaja Esa Surakka 
Lemminkäiseltä toteaa, että näin 
monivuotisen projektin onnistumi-
nen varmistetaan käyttämällä vain 
omaa työvoimaa ilman alaura-
kointiketjutuksia.
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Porraskäytävä yllättää sisään astujan: ik-
kunattomuudesta huolimatta tila ei ole 
pimeä, vaan se kylpee kirkkaassa valos-

sa. Käytävässä ei ole yhtään pimeää kolkkaa, 
sillä muissa kerroksissa kajastaa miellyttävä 
perusvalo. Valaistukseen ei tarvitse edes kiin-
nittää huomiota. Se toimii täysin automaat-
tisesti. Tämähän on kauppakasseja kantavan 
perheenäidin unelma!

Olemme täällä todistamassa, kuinka 
asuinrakennusten saneerauksessa pienillä-
kin valinnoilla voidaan vaikuttaa merkittä-
västi sekä rahan- ja energiansäästöön että 
asumismukavuuteen.

Järkeviä ratkaisuja etsimässä
Oulussa on paljon vanhaa rakennuskantaa, 
ja Oulun suurimman vuokranantajan, Si-
vakka-Yhtymän, 7000 asunnon kannassa pe-
ruskorjauksia tulee eteen jatkuvasti. Vanhaa 
saneeratessa kustannuksia mietitään myös 
pitkällä tähtäimellä, mitä ei kilpailutuksen 
sävyttämässä uudisrakentamisessa malteta 
aina tehdä.

Kaukovainion Haka on yksi Sivakan sa-
neerauskohteista, jossa kaksi vuotta sitten 
otettiin porraskäytäväremontissa kokeiluun 
uudenlainen valaistusratkaisu. 1990-luvulla 
ensimmäisten peruskorjausten aikaan kes-
kityttiin ennen kaikkea turvallisuuteen ja il-
kivallan torjumiseen, joten perinteisen rap-
puvaloautomatiikan tilalle vaihdettiin silloin 
ympärivuorokautinen valaistus. Nykyaikana 
ratkaisu on sekä arvojen että kustannusten 
valossa kestämätön.

Valaiseva kokeilu
– kaksitehovalaisimet haastavat 
perinteiset porrasvalot Oulussa

Kevätaurinko heijastuu kirkkaas-
ti kahdeksankerroksisen ele-
menttitalon valkoisesta seinästä 
Oulun Kaukovainiolla. Ulospäin 
eroa ei huomaa, mutta tämän 
45-vuotiaan rakennuksen uu-
menissa on tapahtunut valais-
tuksen vallankumous.

Teksti ja kuvat: Riina Silvennoinen
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Vanhoissa rakennuksissa kustannukset 
ovat siirtyneet ylläpitoon, joten ne ovat eri-
tyisen otollisia uusille, energiaa säästäville 
teknologioille. Energiatehokkuus ja huolto-
kustannukset ovat asiat, joihin taloyhtiöis-
sä nyt keskitytään. Niissä tiedostetaan, että 
energiaa säästämällä säästetään myös rahaa 
ja ympäristöä. Tämä vaikuttaa valintoihin: 
enää ei katsota vain hankintahintaa vaan 
ratkaisujen kokonaisvaikutuksia.

Loistavat kaksitehovalaisimet
Kokeilukohteissa rappukäytävän valaistus 
toteutettiin Enston PIR (passive infrared) 
-tunnistinohjauksella toimivilla kaksiteho-

pienoisloistevalaisimilla. Turvallisuudesta 
ei edelleenkään tarvitse tinkiä: kaksitehova-
laisin antaa käytävään jatkuvan perusvalon 
5-�0 % teholla. Liikkeen- ja lämmöntunnisti-
men avulla valaisin kytkeytyy päälle täydellä 
teholla juuri silloin - ja vain silloin - kun sille 
on tarvetta. ”Energiansäästö on jo nyt ollut 
huomattava. Tuote on maksanut itsensä no-
peasti takaisin”, Sivakassa iloitaan.

Onnistuneesta ratkaisusta kielivät myös 
asukkaiden positiiviset kokemukset. Turval-
lisuus, helppokäyttöisyys, toimintavarmuus, 
parantunut valoteho, säästö ja ekologisuus 
– siinä otteita palautteesta, joka on ollut yk-
sinomaan myönteistä.

Sähköurakoitsijan kokemukset uusista va-
laisimista ovat nekin rohkaisevia: valaisimet 
on helppo asentaa suoraan vanhojen tilalle 
ja huolto on yksinkertaista. Valaisimet ovat 
korkealaatuisia ja niiden valoteho on erin-
omainen, joten säästöä syntyy jo siitä, kun 
valaisimien asentamiseen, säätämiseen, kor-
jaamiseen ja vaihtamiseen menee murto-osa 
totutuista kustannuksista.

Tärkeää testaustietoa
Sivakan kohteissa olevat sadat kaksiteho-
valaisimet ovat palaneet nyt 17 000-�0 000 
tuntia, ja uusiin vaihdetut ovat laskettavissa 
yhden käden sormilla. Kokemusten perus-

”Tämän rappukäytävän energia-
mittaukset osoittavat, että uusi 
kaksitehovalaistus säästää ener-
giaa 80 % vanhaan ratkaisuun 
verrattuna.”
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teella voidaan olettaa, että polttimot rupea-
vat olemaan vaihtoiässä aikaisintaan vuoden 
päästä. Ne siis ylittävät niille testauksen pe-
rusteella lasketun kahden vuoden toiminta-
ajan kirkkaasti.

Valmistajien ja valaistusratkaisujen kirjo 
on nykyään niin laaja, että oikean ratkaisun 
valinta tuottaa asiakkaille haasteita. Kat-
tavasti testattu, laadukas tuote erottuukin 
massasta edukseen. Sivakan kaltaiset kokei-
lut taas antavat sekä valmistajalle että asi-
akkaille arvokasta informaatiota siitä, mi-
ten uutta tekniikkaa sisältävä tuote toimii 
käytännössä. Sivakan kokeilussa on mukana 
reilusti yli 500 valaisinta. Näin suuren otok-

sen avulla saadaan luotettavaa, konkreettista 
tietoa sekä polttimoiden toiminta-ajoista että 
valaisinten energiankulutuksesta.

Tämän rappukäytävän energiamittauk-
set osoittavat, että uusi kaksitehovalaistus 
säästää energiaa 80 % vanhaan ratkaisuun 
verrattuna. Mittaustulokset vahvistavat yk-
siselitteisesti kaksitehovalaisimille luvatun 
huikean energiansäästön.

Uusia, valoisia haasteita
Onnistuneen projektin innoittamana Sivakal-
la on nyt kokeilussa luhtitalojen ulkokäytävi-
en valaiseminen Enston kaksiteho-LED-valai-
similla. Pohjoisen olosuhteet ovat kokeilulle 

otolliset, sillä LED-valonlähteet kestävät erin-
omaisesti kylmiä olosuhteita. ”Ulkovalaistus 
on seuraava iso kysymys taloyhtiöissä”, Siva-
kassa ennustetaan. ”Etenkin pimeän talven 
aikana ulkotilojen tehokas valaistus lisää tur-
vallisuutta ja liikkumismukavuutta.”

Oulun projekti antaa toivoa pimeässä ha-
paroiville. Eri käyttötarkoituksiin on nyt ole-
massa varteenotettavia energiatehokkaita 
valaistusratkaisuja, ja ne myös oikeasti toi-
mivat. Tehokas ja edullinen valaistus on va-
kuuttanut ainakin oululaiset niin hyvin, ettei 
vanhaan ole paluuta. Siellä nautitaan nyt va-
losta vuoden ympäri – ja säästetään samalla 
rahaa ja luontoa.

Lisää tietoa Enston energiatehokkaista valaistusratkaisuista löydät Omata-
loyhtiö.fi-sivustolta kohdasta LVIS-järjestelmät ja valaistus.
 www.omataloyhtio.fi www.ensto.com
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Tänään lasitettu terassi tai parveke toi-
mii oivallisena rentoutumisen tyyssi-
jana. Luonnonvalon ja maiseman vä-

litön läsnäolo tuottaa hyvää mieltä ja auttaa 
lataamaan akkuja. Luonnonvalo ja maisema 
ovat meissä kaikissa syvällä olevia tekijöitä, 
joita teknistyvä ja urbanisoituva ympäristö 
ei pysty korvaamaan.

Uusien asuntojen hinnannousu on teh-
nyt niistä vaikeasti saavutettavia. Järkeväksi 
vaihtoehdoksi on noussut vanhempien rivi- 

Keidas
pihan ja sisätilan välillä

Asunnon sisätila ja ulkotila ovat usein tarpeettoman jyrkästi toisistaan 
erotellut. Tarvitsemme suojaa kylmyydeltä ja sateelta mutta meissä elää 
vahvana kaipuu luonnon valon ja vapaiden näkymien äärelle. Kuinka 
keskeisiksi osaksi suomalaista kerrostaloasumista kooltaan kasvaneet ja 
lähes poikkeuksetta lasitetut parvekkeet ovatkaan muodostuneet. Ne 
ovat verraton henkireikä ulkoiseen ympäristöömme ja niitä käytetään 
aktiivisesti eri tarkoituksiin kaikkina vuodenaikoina.

ja paritaloasuntojen rakenteiden kunnostus, 
energiasäästö sekä niiden pihojen parantami-
nen. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä lasitetut 
patiot ja terassit, joilla on saatu rivitaloihin 
viihtyisää lisätilaa olohuoneen ja pihan väliin. 
Samalla lasitetusta tilasta tulee energiaa sääs-
tävä tuulikaappi seinärakenteen eteen. Lasi-
terassit ja parvekelasit ovat tänään usein osa 
yhtiön julkisivuremonttia ja lämmitysenergi-
an säästötoimia.

Miten edetä?
Hallitus esittää lasittamista korjausratkai-
suna. Yhtiökokous hyväksyy, yksinkertai-
nen enemmistö riittää. Kustannukset voi-
daan kattaa joko omalla tai lainapääomalla 
ja periä ne osakkailta rahoitusvastikkeena 
kuukausittain hoitovastikkeen yhteydessä. 
Osakkailla on mahdollisuus maksaa osuu-
tensa heti pois.

Teksti: Jyrki Hutri    Kuvat: Lumon Oy
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Rivitalon lasitukset talvitoimituksena
Tampereen Villilän kaupunginosasta, 47 perheen asunto-osakeyhtiöstä Antti Mäkinen 
innostui ensimmäisenä lasitusten hankkimisesta.

Mäkinen itse asuu neljän perheen rivitalossa, josta sitten tulikin pilottikohde ja edel-
läkävijä taloyhtiössä. Kolme asukasta hankki terassilasit ja kahteen asuntoon tuli lisäk-
si parvekelasit. Mäkisen ansiosta lupa-asiat ovat nyt kunnossa ja väylä auki muillekin 
yhtiön asukkaille lasitusten hankintaan.

Terassielämä täysin uudella tasolla
Mäkisen koti rakennettiin vuonna �005. Puinen terassipatio tehtiin itse ja talkootyö-
nä vähän muuton jälkeen. Nelisen vuotta terassilla oli vain taivas kattona. Joulukuussa 
�010 asennettiin lasitukset ja ne olivat meidän perheelle todellinen joululahja. Talvi-
toimitus ensin arvelutti, mutta kaikki onnistui hyvin. Onhan se terassielämä nyt täysin 
uudella tasolla, kommentoi Mäkinen.

Lasituksilla yksityisyyttä ja suojaa
”Meidän koti oli kohteena haastava, mikä vaikutti Lumonin valintaan. Terassiovet ovat 
lähes kolme metriä korkeat. Lumonin terassiovet eivät taivu tuulenpaineessa, sillä sen 
rakenteessa on jäykistävä sivuprofiili. Korkea lasitus antaa upeat ja turvalliset puitteet 
maiseman ihasteluun. Isolta etelänpuoleiselta terassilta on näkymät 100 metrin päässä 
olevalle Pyhäjärvelle,” kuvailee Mäkinen.

Mäkisellä on lisäksi lasitettu toisen kerroksen parveke, jossa oleillaan mm. saunan 
jälkeen.

Lasitukset antavat myös yksityisyyttä ja suojaisaa rauhaa julkiselta liikenteeltä, sillä 
talon vieressä on pyörätie.

Aamukahvihetkistä kynttiläillallisiin
Mieleenpainuvimpia hetkiä terassilla ovat kesäiset aamukahvit tuoreen lehden kera ja 
syysiltojen kynttilän loisteet. �4 neliön terassilla on istumapaikkoja 8-10 henkilölle. 
Odotammekin monia mukavia tapahtumia ja vieraita viihtymään kanssamme.

tai vaihtoehtoisesti:
Taloyhtiön hallitus (yhtiökokous) an-

taa luvan lasiterassien asentamiselle. Yh-
tiö hakee toimenpideluvan hankkeelle. 
Halukkaat hankkivat luvan mukaiset la-
siterassit itse yhteistilauksena ja muilla 
on halutessaan lupa hankkia terassi myö-
hemmin. Usein lasiterassit vaikuttavat 
valmistuttuaan niin houkuttelevilta, että 
naapurit seuraavat perässä.

”Lasitetuilla patioilla 
ja terasseilla saadaan 
rivitaloihin viihtyisää 
lisätilaa olohuoneen 
ja pihan väliin. ”
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TA-Asumisoikeudella on Vantaan Myyr-
mäessä isohko 1990-luvun asuintalo. 
Kohteen puuaidat olivat siinä kun-

nossa, että niitä ei enää kannattanut huol-
tomaalata, vaan edessä oli kokonaan uuden 
aidan hankinta. Selvitystyössä vaihtoehdoik-
si tulivat puuaita tai vinyyliaita, joista vinyy-
li kuitenkin arvelutti yrityksen sisällä: ”Kun 
se ole puun näköinen.” Kun asukkaat olivat 
kuitenkin innostuneita, päätti yritys kokeil-
la vinyyliaitaa tässä kohteessa. Hankinta-
sopimus tehtiin Finera Aitateollisuus Oy:n 
kanssa, joka tulisi vastaamaan toimituksesta 
asennuksineen. Koska rivitalojen pihoilla on 
runsaasti kasvillisuutta, oli luontainen asen-
nusaika aivan loppuvuodesta, jolloin kasvit jo 
valmistautuivat lepotilaan.

Aitaprojekti kohdistui yhtiöön, joka kat-
taa kolme rakennusta. Näissä on yhteensä 68 
huoneistoa ja kaikki asumisoikeusasuntoja. 

Mahdollisimman vähän 

ylläpitokuluja
Isännöitsijä Aki Baarman TA-Asumisoikeus Oy:stä kiteyttää 
yrityksen linjan suhteellisen nuoren asuntokannan kunnossa-
pidosta: pyrimme valitsemaan remontointikohteisiin tuottei-
ta ja materiaaleja, joiden vuosittainen huoltotarve on mah-
dollisimman vähäinen.

Kuvat ja teksti: Raimo Holopainen

Isännöitsijän toimenkuvassa Baarman ei näe 
suuria eroavaisuuksia asumisoikeus tai asun-
to-osakeyhtiö muotoisen kiinteistön välillä. 
Suurimmat eroavaisuudet liittyvät päätöksen 
tekoon muun muassa korjaushankkeissa.

Uusi asuntokanta – pienet remontit
– Vaikka olemme Suomen toiseksi suurin 
ASO asuntojen omistaja – noin 30� kiinteis-
töä ja 7 800 huoneistoa – on asuntokantam-
me varsin nuorta; vanhimmatkin ovat vasta 
1990-luvun alussa rakennettuja. Niinpä kiin-
teistöissämme ei ole vielä, eikä ihan lähivuo-
sinakaan, odotettavissa isoja peruskorjauk-
sia, kertoo isännöitsijä Aki Baarman. 

– Toki teemme jatkuvasti normaalia kun-
nossapitoa, kuten julkisivuhuoltoa ja lämmi-
tysjärjestelmämuutoksia kohentaaksemme 
talojen energiatehokkuutta. Tällöin kysee-
seen tulevat muun muassa lämmön talteen-

ottojärjestelmät ja sen ohessa ilmanvaihto-
ratkaisujen päivitys. Katsomme tietysti jo 
tulevaisuuteenkin, niinpä Tampereen asun-
tomessualueelle nousee rakennuttamanam-
me nollaenergiatalo, kuvaa Baarman TA:n 
kaukonäköisyyttä.

Kun aitaa kaatuu
– Rivitaloyhtiöidemme aidat ovat jatkuvan 
kunnossapidon kohteena ja kun Vantaan 
Myyrmäessä, Solkikujalla, oli puuaita tullut 
ns. tiensä päähän ja vaati siten kokonaan uu-
simisen, päätimme hakea ensiksi yhden koh-
teen osalta kokemusta vinyyliaidasta. Ensim-
mäiset arviot ovat jo nyt varsin myönteisiä, 
kuvaa Baarman yhtiön ja asukkaiden tyyty-
väisyystasoa. Myös yhtiön johto kävi tutus-
tumassa valmiiseen kohteeseen, jolloin aiem-
mat ennakkokäsitykset rapisivat. 

– Uskon, että harkitsemme tätä vaihto-
ehtoa vakavasti myös muissa kohteissamme. 
Asuntokannassamme on varsin runsaasti ai-
dalla varustettuja rivitaloyhtiöitä. Päällim-
mäisenä valintakriteerinä oli tässä toimit-
tajan, Fineran, vakuutus aidan vähäisestä 
huoltotarpeesta.

– Kun vinyyli- ja puuaidan hintaero oli yl-
lättävänkin pieni, niin laskimme, että vähen-
tyneellä huollolla ero kuroutuu kiinni muuta-
massa vuodessa, kun vuosittaiset kunnossa-
pidot jäävät pois. Lisäarvona on tietysti, että 
oleellisesti pienempi huoltotarve pienentää 
myös asukkaisiin kohdistuvia häiriöitä, sum-
maa toisen polven isännöitsijä Aki Baarman 
kahdeksan vuoden isännöintikokemuksella.

TA-Asumisoikeus on tuottanut asumisoi-
keusasuntoja jo vuodesta 1990. TA-Asu-
misoikeus Oy:llä on tällä hetkellä 30� 
asumisoikeuskohdetta 37 eri kunnas-
sa, joissa on 7780 asuntoa. Asunnoissa 
asuu tällä hetkellä yli 16 000 asukasta. 
TA-Asumisoikeus Oy on osa TA-Yhtymä 
-konsernia.

Isännöitsijä Aki Baarman.

Vanhaa puuaitaa ei enää 
kannattanut kunnostaa.
Koko asuinalueen ilme ja 
arvostus kohosi uusien ai-
tojen myötä.
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Luotettava, kotimainen toimittaja huo-
lehtii koko palveluketjusta suunnit-
telusta ja asennuksista huoltotöihin. 

Yrityksen tuotevalikoimasta löytyvät lasten 
leikkipaikka-, seikkailu- ja liikuntakalusteet 
sekä hyvin suunnitellut pihakalusteet – toi-
sin sanoen kaikki, mitä taloyhtiö tarvitsee 
pihalleen.

Turvallisesti, ikään katsomatta
Leikki on lasten työtä, ja siihen Puuha Group 
haluaa luoda parhaat mahdolliset edellytyk-
set. Leikkipaikkavälineiden valikoimassa on 
pyritty ottamaan huomioon kaiken ikäiset 
lapset tarjoamalla jokaiseen kehityskauteen 
virikkeitä ja mielekästä toimintaa. Tuottei-
den suunnittelussa ja tuotannossa Puuha 
Groupille tärkeää ovat laatu, turvallisuus, 
kotimaisuus ja ekologisuus.

Puuha Groupin tuotevalikoimaan kuulu-
vat nyt uutuuksina myös Muumi-leikkipuis-
tot sekä Rita Niemen kanssa kehitellyt ulko-
liikuntavälineet. Ulkoliikuntavälineissä on 
otettu huomioon koko keho mahdollisimman 
tehokkaasti ja liikeradat on luotu turvallisik-
si. Täten laitteet sopivat mainiosti kaikille, 
ikään katsomatta!

Muumi-leikkipuistot ovat syntyneet 
Puuha Groupin ja muumeja edustavan 
Bulls Presstjänst Ab:n yhteisestä ha-
lusta tuottaa laadukkaita ja kotimai-
sia leikkipaikkavälineitä. Teema-
puistojen edelläkävijä Puuha 

Leikin ja liikunnan iloa
taloyhtiöihin

Leikkipaikkavälineet ja pihakalusteet ovat tärkeitä taloyhtiön 
yhteisten piha-alueiden viihtyisyydelle. Ne tarvitsevat kuitenkin 
paitsi asianmukaisen asennuksen, myös säännöllistä huoltoa. 
Puuha Group Oy tarjoaa taloyhtiöille palvelukokonaisuuden, 
joka tekee leikkivälineiden ja kalusteiden niin hankinnasta kuin 
asennuksesta ja huollostakin huoletonta.

Group on suunnitellut Muumi-aiheen ym-
pärille hauskan ja monipuolisen sarjan leik-
kivälineitä, joista voi rakentaa kokonaisen 
Muumipuiston. Uusiin leikkipuistoihin seik-
kailemaan tulleet iki-ihanat Muumit kannus-
tavat lapsia leikin ja liikunnan pariin iloisesti 
ja turvallisesti.

Pihasta keidas, jossa kaikki viihtyvät
Puuha ulkokalusteisiin kuuluvat laadukkaat 
puistokalusteet, pyörätelineet, huvimajat 
sekä ympäristö- ja pihatuotteet, kuten tomu-
tus- ja kuivaustelineet, roska-astiat, jäteka-
tokset ja kierrätyspisteet. Puistokalusteissa 
tarjolla on runsas mallisto pöytiä, penkkejä ja 
kalusteryhmiä, jotka on valmistettu puusta, 
teräksestä, polyeteenistä ja graniitista – va-
likoimasta löytyy sopiva ja hyvän näköinen 
ryhmä pihaan kuin pihaan. Sinkitystä teräk-
sestä valmistetut pyörätelineet kestävät vuo-
desta toiseen ja valikoima sisältää useita eri 
malleja. Pintakäsittely on mahdollista RAL-
värikartan mukaan.

Kauniisti ympäristöön istuvat, tekemis-
tä ja toisaalta lepohetkiä tarjoavat kalus-

teet ja välineet tekevät taloyhtiön piha- 
ja puistoalueista keitaita, joissa kaikki 

viihtyvät.

Kotimaisuudesta monta 
etua
Puuha Group tarjoaa pal-
veluketjun, johon kuuluvat 

paitsi suunnittelu- ja asennuspalvelut, myös 
helppo ja varma huoltopalvelu. Asiantunteva 
asennus ja säännöllinen huolto ennaltaehkäi-
sevät vaaratilanteita ja pidentävät välineiden 
elinkaarta. Puistoista ja pihoista tulee viih-
tyisiä, turvallisia ja pitkäikäisiä. Säännölli-
nen tarkastus ja huolto ovat leikkikenttien 
parasta turvallisuutta.

Varaosien hyvä saatavuus tarjoaa erin-
omaiset edellytykset ylläpitää leikkikenttien 
ja välineiden asianmukaista kuntoa vaivat-
tomasti. Tarvittaessa on mahdollista saada 
asiakaskohtaista ja yksilöllistä asiantuntijan 
suunnitteluapua. Kotimaisuus on siksi valt-
tia monin tavoin.

Viimeisen vuoden sisällä tehdyt uudis-
tukset ovat luoneet Puuha Groupin toimin-
taan vireyttä ja uusia ideoita. Tulevaisuu-
den näkymissä on innovatiivisia ratkaisuja 
Puuha-tuotteissa ja suunnitelmissa on myös 
laajentaa ulkomaan toimintaa tähtäimessä 
viennin kasvu.

Tarjoamalla kokonaisuuksia Puuha Group 
mahdollistaa hankintojen keskittämisen, jol-
loin säästyy myös aikaa ja resursseja. Talo-
yhtiön hankinnoissa voidaan valita juuri ne 
osat palveluista joita tarvitaan. Ota yhteyt-
tä ja kysy juuri teidän taloyhtiöllenne sopi-
via ratkaisuja.

Puuha Group on tunnettu laadukkaista 
kotimaisista tuotteistaan jo vuodesta 1989. 
Yritys toimii Varsinais-Suomessa. 

Teksti: Satu Evilampi Kuvat: Puuha Group
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Valkeakoskella suuret remontit ovat pian takanapäin
Meidän taloyhtiöömme kuuluu kaksi kolmikerroksista asuintaloa 
sekä �� autotallia. Talot on rakennettu 1973 ja 1945. Kolme vuotta 
sitten teimme parvekeremontin ja kaksi vuotta sitten ikkunaremon-
tin. Molemmat remontit onnistuivat pääsääntöisesti hyvin. Tänä 
vuonna liitymme kaupungin kaukolämpöverkkoon ja nyt suurimmat 
remontit ovatkin takanapäin pitkäksi aikaa.

Omataloyhtiö.fi avasi tänä keväänä palvelun nimeltä Taloyhtiö-
Treffit. Palvelun tarkoitus on mahdollistaa jäsenillemme täysin 
avoin keskustelu tulevista ja jo suoritetuista korjaushankkeista. 
Haluamme yhdistää taloyhtiöt ja niissä vaikuttavat ihmiset niin 
alueellisesti kuin intressienkin puolesta. Osa meistä on kokenut 
jotain ja toinen toista, miksi emme siis jakaisi kokemuksiamme. 
Tervetuloa TaloyhtiöTreffeille!

Kerro taloyhtiöstäsi – 

onnistu hankkeessasi!

Hämeenlinnassa aloitetaan rivitalon kattoremontti
Olemme pieni rivitaloyhtiö. Talossamme on uusittu öljylämmityslaitteisto, 
tehty vesijohtoremontti ja useita pienempiä kunnossapitotöitä. Tasakattom-
me on tullut käyttöikänsä päähän. Teimme juuri yhtiökokouksessa päätöksen 
katon uusimisesta vuosina �013–14. Pysymme tasakattomallissa, jos lämpö-
eristystä voidaan parantaa kattotyön yhteydessä.

Tampereella kohdataan julkisivuremontti
Taloyhtiömme on hieman yli 50 vuotta vanha ker-
rostalo, jossa on 16 osakehuoneistoa ja yksi yli sata-
neliöinen vuokratila. Putkiremontti tehtiin �000-
luvun alkupuolella, �01� vaihdettiin ikkunat ja 
lukot, seuraavaksi on luvassa päätyjen lämpörap-
paus. Tulevaisuuden haasteissa löytyy pieniä pe-
ruskorjauksia, muu julkisivu sekä roskakatos.

Nummelassa pohditaan vedenkulutusta ja piharemonttia
Taloyhtiössämme on neljä taloa, yhteensä 1� asuntoa. Huoneistoissa 
on omat vesimittarit. Mieltäni askarruttaa se, että päämittari ja huo-
neistokohtaiset mittarit eivät täsmää. Heittoa on noin 7-9 %, päämit-
tari näyttää enemmän kuin huoneistokohtainen mittari. Molemmat 
mittarit on vaihdettu reilu vuosi sitten. Onko kellään kokemusta ko. 
asiasta? Tarkoituksenamme on asfaltoida uudelleen parkkipaikka ja 
pihatiet (�� v. vanhat). Onko kellään hyviä neuvoja, miten asiassa 
kannattaisi edetä?
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Taloyhtiörakennuskantamme on tilanteessa, joka on monella tapaa uusi. Korjattavaa 
löytyy nyt ja tulevaisuudessa. Taloyhtiöissä vaikuttavien ihmisten kannalta tilanne on 
monimutkainen – kokemuspohjaa tai tietotaitoa korjaushankkeiden valmisteluun löytyy 
harvalta. Kertomalla taloyhtiösi historiasta, suoritetuista ja tulevista hankkeista autat 
muita ja saat samalla itse kaipaamasi apua. Lähde mukaan TaloyhtiöTreffeille! Liitty-
minen on yksinkertaista ja täysin veloituksetonta. 
www.omataloyhtio.fi/taloyhtiotreffit

Lähde mukaan TaloyhtiöTreffeille!

Helsingissä rivitalon putkiremonttiin valmistaudutaan rauhassa
Yhtiömme on 1970 rakennettu kahden rivitalon ja autotallin muodos-
tama �0 osakkaan asunto-osakeyhtiö. LVI-hankesuunnitelma on teh-
ty ja olemme vaiheittain siirtymässä toteutussuunnitelman puolelle. 
Mitään kiirettä kokonaishankkeelle ei ole, joten hanke voidaan jakaa 
sopiviksi palasiksi. Korjaus- ja kunnostusstrategia on kirkas – toteu-
tusratkaisut vaativat vielä tarkan analyysin siitä, miten edetään.

Kausalassa remontteja pyritään tekemään ilman yhtiölle otettua lainaa
Meidän rivitaloyhtiössämme on kolme taloa, yhteensä 13 asuntoa. Käyttövesiputket 
vaihdettiin vuonna �008. Remontti sujui oikein hyvin. Jaan mielelläni kokemuksia siitä. 
Meillä on kaukolämpö –lämmönvaihdin vaihdettiin muutama vuosi ennen putkiremont-
tia. Samoin patterilinjat käytiin läpi ja puhdistettiin. Rännit vaihdettiin kolme vuotta 
sitten. Meillä on pyritty tekemään remontteja sellaisissa osissa, että lainaa ei ole yhtiölle 
tarvinnut ottaa. Osakkaat ovat maksaneet osuuden remontista aina kerralla.

Vantaalla siirryttiin maalämpöön
Taloyhtiössä on �0 erillistaloa ja �1 asun-
toa. Talot ovat puurakenteisia ja tiilikat-
teella varustettuja. Taloyhtiössä on vaih-
dettu päälämmönlähteeksi maalämpö, 
öljy jäi varalle jakamaan kulutushuippu-
ja. Vaihto kannatti ehdottomasti.

Kokemuksia putkiremontin sudenkupista
Olen taloyhtiömme hallituksessa. Taloyhtiössä 
on juuri nyt meneillään putkiremontti. Voin jakaa 
paljon kokemuksia siitä, mitä sudenkuoppia tulee 
välttää, mitä kannattaa huomioida sopimusvai-
heessa, urakoitsijan, valvojan, jne toiminnasta.



Ikkunoiden ja ovien tiivistämisellä saavu-
tetaan lukuisia muitakin hyötyjä. Tiivistys-
listan avulla voidaan vähentää tehokkaasti 
pölyjen, hajujen ja äänen pääsyä asuntoihin. 
Haluaisitko Sinä ratkaista nämä ongelmat 
kotonasi?

Tunkeutuuko pöly kotiisi  
parvekkeen ovesta?
Kevään koittaessa katu- ja siitepölyt saatta-
vat tunkeutua asuntoon esimerkiksi parvek-
keen oven raoista. Pölyt aiheuttavat oireita 
etenkin allergisille ihmisille, mutta ei niiden 
hengittäminen ole kenellekään hyväksi. Par-
vekkeiden oviin asennettavat tiivistyslistat 
vähentävät merkittävästi pölyn tunkeutu-
mista asuntoihin.

Tiivistäminen on muutakin kuin 

energiansäästöä
Binja-tiivistyslista on suojattu tuote, joka tunnetaan 
helppona ja edullisena tapana säästää energiaa. To-
dellisuudessa Binja-tiivistyslista on paljon enemmän.

Häiritseekö melu untasi?
Melu voi olla häiritsevää 
ihan päiväsaikaankin, 
mutta sen merkitys ko-
rostuu aikoina, jolloin 
pitäisi saada levätä. Pahin ti-
lanne on tietysti vuorotyötä tekevillä, 
joiden pitäisi saada nukkua silloin, kun mui-
den elämänrytmi on aktiivisimmillaan.

Rauhaa ja yksityisyyttä hotellihuoneisiin
Ääniongelmia voi esiintyä myös hotelleis-
sa. Rovaniemen City Hotellissa aloitettiin 
täysremontti yhden kerroksen osalta. Myös 
huoneiden ovet uusittiin ja samalla niihin 
asennettiin Binja-tiivistyslistat. Kohteessa 
jatketaan nyt remontointia ja myös muiden 
kerrosten osalta. Mika Jaara Binja Oy:stä 
kertoo hotellin kiinteistöpuolen vastaavan 
Jari Poikelan ottaneen häneen yhteyttä asian 
tiimoilta. Jari Poikelan mukaan tiivistyslis-
tojen vaikutus ovien ääneneristävyyteen on 
ollut huomattava ja hotellin johdon taholta 
on tullut päätös laittaa tiivistyslistat myös 
jatkossa remontoitavien kerrosten huonei-
den oviin.

Hajuhaitat kuriin
Tiivistämällä voidaan ehkäistä myös haju-
haittoja. Hajuhaittoja on monenlaisia. Ulkoa 
tunkeutuvat teollisuuden ja liikenteen pääs-
töt tai vaikkapa jäteastia kesähelteellä saattaa 
aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja. Hajuhait-
ta voi tulla myös asuntojen sisältä porras-
käytävään ja edelleen toisiin huoneistoihin 
asti. Kuka tai mikä muka haisee niin paljon? 
Epämiellyttävä hajuhaitta voi olla lähtöisin 

myös tuoksusta. Herkullinen ruuantuoksu, 
jossa mukana aimo annos valkosipulia, saat-
taakin muuttua hajuhaitaksi. Näin tapahtui 
myös Oulussa oleva AS Oy Pikisaaressa, jos-
sa ruuanvalmistuksesta aiheutuvat tuoksut 
levisivät porraskäytävään. Ongelmaan etsit-
tiin ratkaisua ja lopulta yhtiökokous päätti 
kokeilla kerrostaso-ovien tiivistämistä Bin-
ja-tiivistyslistojen avulla. Lopputulokseen on 
oltu tyytyväisiä. Hajuhaitat ovat loppuneet ja 
mikä parasta, tiivistyslistojen käyttö oli sekä 
nopea että edullinen ratkaisu.

Lukuisia etuja yhdessä paketissa
Yksinkertaisessa nerokkuudessaan Binja-tii-
vistyslista on edullinen sekä nopea ja help-
po asentaa. Paitsi, että investointi maksaa 
itsensä takaisin yleensä yhden lämmitys-
kauden aikana, se tuo mukanaan lukuisia 
muita hyötyjä, kuten edellä esitettiin. Joko 
laskit, montako etua Sinä voisit saavuttaa 
hankkimalla Binja-tiivistyslistat asuntoosi? 
Tiivistyslistoja voi hankkia myös edullisem-
min, keskittämällä koko taloyhtiön hankin-
nat yhteisostoksi. Taloyhtiöt voivat hankkia 
tiivistyslistat myös asennettuina. Asennus-
työlle annetaan takuu. Huomion arvoista 
on myös se, että tiivistyslistat eivät aiheuta 
huoltotarvetta.
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– Tutkitusti tehokas energiansäästäjä.
– Erittäin tehokas ääneneristäjä.
– Vaimentaa ja estää kerrostaloissa ylimääräiset käytävistä tulevat melu- ja hajuhaitat.
– Ovien kolahtelu ja veto loppuu.
– Edullinen ja helppo asentaa.
– Siisti ja kestävä lopputulos.

Teksti: Tapio Näslund Kuvat: Binja Oy
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Suomessa ollaan nyt tilanteessa, jossa 
korjausrakentamisen osuus on vuosia, 
kenties vuosikymmeniäkin eteenpäin 

euromääräisesti suurempaa kuin uudisra-
kentaminen. 

Maamme yli miljoonasta asuinrakennuk-
sesta kerrostalojen osuus on vajaa 60 000, 
joista merkittävällä osalla on juuri nyt tai lä-
hivuosina edessä perusteellisia korjaushank-
keita. Yhä useammin hanke kattaa – kun jo 
määräyksetkin velvoittavat – remontoitavan 
kiinteistön eristystason parantamisen. Täl-
löin ollaan keskeisten valintojen edessä, sillä 
kun asuinympäristö muuttuu työmaaksi, pa-
loturvallisuusriski kasvaa oleellisesti. 

Ympäristöministeriön tilastojen mukaan 
Suomessa sattuu vuosittain noin 1� 000 tu-
lipaloa, joista peräti vajaa kolmannes on ra-
kennuspaloja, joissa kuolee noin 80 ihmistä 
ja palovahinkoja korvataan lähes kahdella 
sadalla miljoonalla eurolla.

Palomääräysten soveltavat tulkinnat
Uusi energiatehokkuusdirektiivi vaatii kan-
sallista lainsäädäntöä korjausrakentamiselle 
jo tämän vuoden heinäkuun alkuun mennes-
sä. Korjausrakentamiselle ei ole kuitenkaan 
laadittu ollenkaan erillisiä palomääräyksiä. 
Yli-insinööri Jorma Jantunen ympäristömi-
nisteriöstä toteaa: 

– Korjausrakentamisen paloturvallisuus 
on säädösteknisesti selkeä; rakentamismää-
räyksemme (RakMK) koskevat uuden raken-
nuksen paloturvallisuutta. Korjaus ja muu-
tostöissä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 
MRL 13§  säädetyllä tavalla, eli  ”Rakentam
ismääräyskokoelman määräykset koskevat 
uuden rakennuksen rakentamista. Raken-

Kun korjausrakentamisprojektit vain 
kasvavat

paloturvallisuudesta on 
huolehdittava

Korjausrakentamishankkeiden koko ja laajuus ovat jatkuvassa kasvussa. 
Kun 30-50 vuotta vanhoihin taloihin tehdään esimerkiksi linjasaneeraus, 
kohennetaan samalla rakennuksen kuntoa muutenkin; muun muassa pa-
rantamalla energiatehokkuutta lisälämmöneristyksellä. Tämä tarkoittaa 
useimmiten sitä, että taloyhtiön ja sen asukkaiden tulee toimia ja elää usei-
ta kuukausia mittavan rakennustyömaan ytimessä. Tällöin suunnittelijoi-
den, urakoitsijoiden, taloyhtiön hallinnon ja myös asukkaiden itsensä on 
huolehdittava ennen kaikkea projektin aikaisesta paloturvallisuudesta.

nuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä 
sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomai-
sesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toi-
menpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen 
tai sen osan mahdollisesti muutettava käyt-
tötapa edellyttävät.” 

– Yleensä, jos rakennuksen käyttötarkoi-
tus ei muutu tai jos kyseessä ei ole uudisra-
kentamiseen verrattava korjaustyö, voidaan 
soveltaa rakennuksen rakentamisajankohdan 
vaatimuksia, jolloin tulkinta jää rakennusval-
vontaviranomaiselle.

Teksti: Raimo Holopainen/Holarion    Kuvat: Jarno Kylmänen ja Holarion Oy
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Ongelma on paloluokituksessa
Heinäkuussa �01� voimaan astuvan EU-di-
rektiivin mukaan aina kun taloyhtiöissä teh-
dään peruskorjauksia, on samalla parannet-
tava kiinteistön energiatehokkuutta. Jäsen-
maat velvoitetaan varmistamaan asia omilla 
rakennusmääräyksillään, ohjeistuksillaan ja 
valvonnalla.

Vaadittava energiatehokkuuden lisäämi-
nen tarkoittaa lähes poikkeuksetta eristyksen 
parantamista, mikä voidaan käytännössä to-
teuttaa valmiilla, julkisivuun kiinnitettävillä 
elementeillä tai lisäämällä paikan päällä eris-
tekerros, joka sitten pinnoitetaan esimerkiksi 
rappaamalla. Tässä on ongelma ja vaaratilan-

teen ydin, sillä paloluokitusmääräykset eivät 
huomioi eroa näiden kahden toteutustavan vä-
lillä, vaan määräykset tulkitsevat asiaa aina val-
miina rakenteena. Niinpä helpostikin syttyvä 
eriste voi saada hyvän paloluokan riippumatta 
siitä, kuinka kauan eristekerros on julkisivussa 
sellaisenaan eli pinnoittamattomana – ja usein 
vielä niin sanotulla huputuksella suojattuna. 
Juuri näissä jälkimmäisissä tilanteissa eri eris-
temateriaalien turvallisuusominaisuudet, joita 
voidaan tarkastella vaikka palokuormien mu-
kaan, poikkeavatkin runsaasti toisistaan.

Vertailu on tehty eristerappausrakenteel-
le U-arvon 0,17/W�K mukaan. Arvot ovat 
kunkin valmistajan ilmoittamia. Lämpöarvo 

tarkoittaa materiaalin luovuttamaa energiaa 
täydellisessä palossa.

Jotta lämpöarvosta saa todellisen kuvan, 
niin vertailupohjana voi käyttää bensiiniä, 
jolla vastaava arvo on 44 MJ/kg eli 3� MJ/
litra. Kerrostalossa ulkoseinäneliöitä on aina 
tuhansia eli lämpöarvot ovat vähintään kym-
meniä tuhansia, jopa satoja tuhansia. Ja tä-
män keskellä asukkaat siis asuvat!

Onko pelastussuunnitelma ajan tasalla?
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) 
turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino korostaa, 
että koko korjaushankeprojektissa suunnit-
telu on kaiken a ja o. Taloyhtiön luonnollise-
na työkaluna on tietysti oma pelastussuun-
nitelma, joka tulee päivittää yhdessä urakoit-
sijan kanssa.

On tiedostettava, millaisia ovat ne uudet 
riskit, jotka tulevat telineistä, mahdollisesta 
huputuksesta, rakennusmiehistä, materiaa-
leista ja yleisestä sekasotkusta. – Periaattees-
sa tällainen päivitys voidaan laatia erillisenä 
lisäosana koskemaan koko rakennusaikaa ja 
siinä tulee huomioida ensisijaisesti lisäänty-
vä paloriski ja muut henkilökohtaiset vaara-
tilanteet, toteaa Leino.

Oleellista on, että jos pihalle joudutaan 
varastoimaan rakennusmateriaalia, on pe-
lastustie pidettävä aina vapaana eikä kulke-
mista saa muutenkaan vaikeuttaa. –Korostan 
tässä yhteistyötä, rakennusliike ei saa sanella 
vaan asiat mietitään yhdessä ja käydään mie-
lellään läpi vaikka asukasillassa. Yleensäkin 
avoin tiedonkulku on hyvästä. Pelastussuun-
nitelmallahan ei ole ns. ulkoista tarkastajaa, 
joten muun muassa isännöitsijän rooli ko-
rostuu. Suunnitelman keskeiset muutosasiat 
ovat huomioida poistuminen, jos talo on hu-
putettu; mitkä ovat poikkeavat pelastustiet, 
mihin sijoitetaan ylimääräiset sammuttimet 
ja missä säilytetään palavaa rakennusmateri-
aalia. Tärkeää tämä on silloin, jos esimerkik-
si lisäeriste on herkästi syttyvää. Eristemää-
räthän ovat joka tapauksessa varsin suuria, 
painottaa Leino.

Jos rakennusvaiheessa on kokonaisia sei-
näpintoja lisäeristetty, saattaa se olla mahdol-

Eriste vahvuus mm paino kg/m� lämpöarvo MJ/kg lämpöarvo/seinä-m�

Kivivilla �00 13 1,5 19,5
EPS �00 3,4 40 136
PUR 100 3,5 �4 84

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK toimii palo- ja pelastus-
alan sekä väestönsuojelun ja varautumisen asiantuntijana. SPEK 
kouluttaa, valistaa ja opastaa kansalaisia turvalliseen huomiseen. 
SPEK:n visio: Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset 
ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino
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linen ongelma, jopa paloteknisesti kriittinen. 
Erityisen hyvin olisi huomioitava palavien 
materiaalien säilyttäminen porraskäytävis-
sä, sillä niiden palokuormattomuutta vahdi-
taan jopa lainsäädännöllä. Jopa ovikoristeet 
ovat kiellettyjä joidenkin pelastuslaitosten 
toiminta-alueella. Pelastusviranomaisia on 
tietysti informoitava muuttuneista, pelas-
tustyöhön vaikuttavista olosuhteista, neuvoo 
turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino SPEK:stä.

Jokainen säästetty minuutti…
– Palomiesnäkökulma on saada kansalaiset 
turvaan palo- ja muissa vaaratilanteissa jo 
niin sanottujen normaaliolosuhteiden val-
litessa. Korjausrakentaminen luo kokonaan 
uudenlaisen tilanteen, josta ei saisi missään 

Palomiesliitto on pelastusalan ammattilaisten edunvalvonta-
järjestö, jossa on mukana yli 3 500 jäsentä. Liitto on mukana 
vaikuttamassa asioihin siten, että pelastusalan ammattilais-
ten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus on taattu 
kaikissa pelastusalan ja hätäkeskuksien työtehtävissä – mikä 
viime kädessä takaa myös kansalaisten turvallisuuden.

tapauksessa tulla palomiehen painajainen, 
avaa Palomiesliiton puheenjohtaja Kim Ni-
kula keskustelun korjausrakennustyömaas-
ta, jonka keskellä asukkaiden tulisi voida 
asua turvallisesti.

Tällainen rakentamisprosessi aiheuttaa 
aina uuden tilanteen telineineen, työkalui-
neen ja rakennusjätteineen. Kaasupullokin 
on hyvin tavanomainen rakennusaikainen 
lisäkuorma. Mitä paloturvallisempia ovat 
saneerauskohteessa käytettävät materiaalit, 
sen paremman pohjan se antaa asukkaiden 
turvallisuudelle.

– Kaikki ne valinnat ja toimenpiteet, jotka 
auttavat palomiehiä ja kansalaisia parempaan 
turvallisuuteen, on tietysti tehtävä, korostaa 
Nikula. Vastuu on tietysti kaikilla tavalla tai 

toisella hankkeessa mukana olevilla – myös 
asukkailla. Toivottavasti voisimmekin tu-
levaisuudessa olla mukana vaikuttamassa 
turvallisempaan yhteiskuntaan tekemäl-
lä valistustyötä jo lastentarhoissa, kouluis-
sa, lukioissa, ammattikouluissa jne. Tänään 
katson tietysti ensisijaisesti ammattilaisiin: 
suunnittelijoihin, rakentajiin, tilaajiin ja val-
vojiin. Tilanne ei ole ihan niin hyvä kuin voisi 
olla. Toki myös lainsäätäjien olisi kiirehdit-
tävä korjausrakentamisen erityispiirteiden 
huomioimisessa niin, että palamattomat 
materiaalit nähtäisiin parempina vaihtoeh-
toina. Tuotteen ominaisuudet ratkaiskoot, 
ei brändi. Ennaltaehkäisy on tietysti meidän 
näkökulmastamme parasta kansalaishuolen-
pitoa. Jokainen hyvän ennakkosuunnittelu-
yhteistyön kautta pelastustyössä säästettävä 
minuutti on äärimmäisen hyödyllinen, sillä 
jokainen kansalainen on pelastamisen arvoi-
nen, tiivistää Kim Nikula, Palomiesliiton pu-
heenjohtaja jo vuodesta �004 lähtien.

Jo suunnittelijalla iso vastuu
Korjausprojektin ensimmäisiä valintoja 
tehdään jo suunnittelupöydällä haettaessa 
energiatehokkuutta. Ratkaisuja ja esimer-
kiksi eristevaihtoehtoja on lukuisia. Kaava, 
rakennusmääräykset ja muut ulkoiset teki-
jät, joilla valinnat on rajattu, kulkevat omaa 
polkuaan. Tilanteessa, jossa eristemateriaa-
lien paloluokitus on yhtäältä samalla viival-
la, mutta toisaalta – ehkä moraalisemmalta 
ja inhimillisemmältä kannalta – ei todelli-
suudessa ole, on suunnittelija tietyssä pul-
matilanteessa.

Nythän ei maassamme ole – onneksi - ollut 
isoja, lukuisia ihmishenkiä vaatineita tulipa-
loja kerrostalojen lisäeristystyömailla. Mutta, 
onko tässäkin edettävä niin kuin murheelli-
sessa Estonia-tapauksessa; yhden laivan on 
ensin upottava, jotta muiden laivojen turval-
lisuuteen aletaan kiinnittää määräyksin ja 
lainsäädännöin huomiota? Varma ja turval-
linen ratkaisu on onneksi rakentamisessa jo 
olemassa: Parocin kivivilla on palamatonta!

Palomiesliiton puheenjohtaja Kim Nikula
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VTT:n vuonna �006 tekemä vertailu 
osoittaa, että yleisimmistä julkisivu-
ratkaisuista tiilijulkisivu on kaikkein 

vähiten huoltoa vaativa. Tutkimuksessa tar-
kasteluajanjakson pituutena käytettiin 100 
vuotta. Tarkasteluajanjakson aikana tiilijul-
kisivusta joudutaan uusimaan ainoastaan 
elastiset saumaukset, mikä huoltotoimenpi-
teenä on varsin pieni. Tiilijulkisivujen huol-
totoimenpiteeksi voidaan laskea myös liit-
tyvien rakenteiden, kuten räystäskourujen, 
syöksytorvien ja ikkunapellitysten toimivuu-
den ja kunnon tarkastus, tosin nämä tarkas-
tukset koskevat yhtä lailla kaikkia muitakin 
julkisivuratkaisuja. Huoltokortin mukainen 
julkisivun ja liittyvien rakenteiden seuran-
tatarkastus olisi hyvä suorittaa joka toinen 
vuosi. Säännöllisten tarkastusten avulla voi-
daan pitkällä aikavälillä varmistaa ulkosei-
närakenteen moitteeton toiminta ja samalla 
estää vaurioiden syntyminen. Yleisesti ot-
taen vähäinen huollon tarve tekee tiilijulki-

sivusta pitkällä aikavälillä esimerkiksi puu-
verhottuun tai rapattuun julkisivuun ver-
rattuna taloudellisesti tarkasteltuna entistä 
edullisemman.

Tiilijulkisivuunkin voi tulla vaurioita
Vaikka tiilijulkisivu on yleisesti ottaen kes-
tävä, joudutaan niitäkin joskus korjaamaan. 
Syitä korjauksiin on monia. Useimmiten tii-
lijulkisivujen korjaustarve kohdistuu 1960–
80-luvulla rakennettuihin taloihin. Tuona 
ajanjaksona tehtiin varsin paljon sekä suun-
nittelu- että rakennusvirheitä. Sen sijaan 
ennen 1960-lukua rakennetut tiilitalot ovat 
kestäneet varsin hyvin ilman suurempia vau-
rioita, koska niiden rakenne on monellakin 
tavoin rakennusfysikaalisesti toimivampi. 
Noiden vanhojen tiilitalojen ulkoseinät ovat 
massiivisia joko ”puolentoista tai kahden 
kiven”- paksuisia ulkoseiniä ilman erillistä 
lämmöneristekerrosta. 1950-luvun jälkeen 
siirryttiin täysin uudenlaiseen erillisellä läm-

möneristeellä varustettuun sandwich tyyppi-
seen ulkoseinärakenteeseen, jonka rakennus-
fysikaalista toimintaa ei vielä tuohon aikaan 
riittävän hyvin tunnettu. Erityisesti raken-
teiden kosteusteknisen toimivuuden hallinta 
oli riittämätöntä, mistä johtuen vielä tänäkin 
päivänä näiden talojen julkisivuja ja muita-
kin rakenteita joudutaan korjaamaan – tosin 
poikkeuksiakin löytyy. Näissäkään taloissa 
vika ei sinänsä ole itse tiilessä, vaan väärissä 
rakenneratkaisuissa ja osin myös huonossa 
työn laadussa. Julkisivumuurauksen taakse 
ei aina tehty tuuletusrakoa lainkaan tai toi-
saalta tuohon aikaan julkisivumuurauksen 
takana käytetty �0 mm tuuletusväli oli riit-
tämätön tai ”laastipurseilla” täytetty. 

Eristeet olivat tuolloin useimmiten peh-
meitä villaeristeitä, jotka kosteutta kerätes-
sään pitivät myös tiilijulkisivun pitempään 
märkänä. Myöskään kosteuden poisjohda-
tusta rakenteesta ei usein oltu suunniteltu 
lainkaan tai toteutettu oikein. Lisäksi katolta 

Teksti: Juha Karilainen Kuvat: Wienerberger Oy Ab, Delete Puhdistuspalvelut Oy, Tremco illbruck international GmbH

Tiilijulkisivukin
vaatii joskus huoltoa

Tiilijulkisivu vaatii vain vähän huoltoa. Monet kauniit tiili-
kerrostalot ovat jo yli 100 vuotta vanhoja. Esimerkiksi kuvan 
talo, Helsingin Pohjoisranta 18:ssa meren rannalla sijaitseva 
Albert Mellinin suunnittelema Kenraalien talo, on raken-
nettu jo v. 1845, mutta on edelleen julkisivultaan hyvässä 
kunnossa.

Mikäli talon rakenteet on suunniteltu ja rakennettu 
oikein, ei puhtaaksimuurattu tiilijulkisivu vaadi pit-
källäkään aikavälillä kovinkaan paljon huolto- tai  
korjaustoimenpiteitä.
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tulevat ylivuodot seinälle saattoivat edellis-
ten lisäksi aiheuttaa lisärasitusta tiilijulkisi-
vulle. Näistä ja monista muistakin rakennus-
teknisistä virheistä johtuen 1960–80-luvun 
taloissa ulkoseinärakenteen kosteuskuorma 
on monesti ylikuormittunut, mistä johtuen 
tiiliseiniin on voinut syntyä myös pakkasra-
pautumaa. Tuohon aikaan oli markkinoilla 
myös tiiliä, jotka eivät välttämättä täyttäisi 
tämän päivän tiukkoja säänkestolle asetettu-
ja laatuvaatimuksia.

Tiilipintojen saumakittausten tarkastus
Tuuletetut kuorimuurirakenteet ovat tai nii-
den tulisi olla jaettu liikuntasaumoin osiin. 
Mikäli liikuntasaumat puuttuvat kokonaan, 
on mahdollista, että jossain vaiheessa julki-
sivumuurin heikoimpaan kohtaan tai talon 
nurkkaan syntyy hiushalkeama. Suositeltu 
liikuntasaumaväli 1-3 kr taloissa on n. 15 m. 
Korkeammissa taloissa ikkuna-aukkotihey-
destä riippuen päästään hieman pidempiin-
kin liikuntasaumaetäisyyksiin. Liikuntasau-
mat on yleensä tiivistetty saumanauhalla ja 
elastisella saumamassalla. Liikuntasaumo-
jen kittausten korjaukset tulevat ajankoh-
taisiksi normaalisti 15–�5 vuoden välein. 
Huoltokorjauksen yhteydessä elastiset sau-
mausmassat poistetaan, saumojen reunapin-
nat puhdistetaan ja sivellään tartunnan var-
mistamiseksi primerilla ennen uuden massan 
asennusta. Saumojen uusimisessa on erityi-
sen tärkeää vanhan massan huolellinen pois-
to ja puhdistus ennen uuden massan asenta-
mista. Näin varmistetaan saumamassan hyvä 
tartunta ja pitkä elinkaari.

Hiushalkeamat tiilimuurissa
Seinään syntyneenhiushalkeaman korjaus 
edellyttää useimmiten ainakin osittaista jul-
kisivun purkua. Pelkällä laastilla injektointi 
ei useinkaan auta, sillä seinä elää jatkossakin 
lämpötilojen vaihteluiden mukaan. Liikunta-
saumoja voidaan toki tehdä jälkikäteenkin, 
ajamalla esimerkiksi laikalla seinään ammat-
tilaisen tekemien suunnitelmien mukaisesti 
uusia liikuntasaumoja, joiden tehtävänä on 
tasata lämpötilan vaihteluiden aiheuttamia 
jännityksiä julkisivumuurissa ja estää näin 
uusien hiushalkeamien syntyminen. 

Ennen 1950-lukua olevissa tiilitaloissa 
liikuntasaumoja ei tarvita, koska rakenteen 
pintalämpötilojen vaihtelu on varsin vähäis-
tä. Nykyisin julkisivumuureihin tehdään aina 
liikuntasaumat suunnitelmien mukaisesti.

Ruostuvat raudoitteet murentavat  
tiilimuuria
Toinen merkittävä rakenteellinen virhe on 
ollut ns. mustan raudan eli tavallisen ruos-
teelle alttiin harjateräksen käyttö julkisivu-
muurirakenteissa. Muurauslaasti suojaa ai-
kansa terästä ruostumiselta, mutta ajan mit-
taan suojaava ominaisuus heikkenee ja teräs 
alkaa vähitellen ruostumisen seurauksena 
paisua, mistä puolestaan seuraa muurin 
laastisaumojen ja palkkirakenteiden rapau-
tumista. 1960–80-luvulla rakennettujen ta-
lojen muurattuja ikkunanylityspalkkeja sekä 
muurattuja parvekekaiteita on jouduttu kor-
jaamaan nimenomaan ruostuvien teräksien 
aiheuttamista vaurioista johtuen. 

Tapauksissa, joissa kyse on vain teräso-
sien ruostumisesta johtuvista saumavauri-
oista, voidaan ne joissakin tapauksissa, jos 

vauriot ovat vähäisiä, korjata ilman suurem-
pia purkuoperaatioita, esimerkiksi laastisau-
moja aukomalla ja uudelleen terästämällä. 
Samoin pystytään esimerkiksi tiilipalkkeja 
vaihtamaan ilman koko seinän purkamista, 
kuten esimerkiksi Helsingissä sijaitsevassa 
Amiraalinkatu 1:ssä tehtiin. Nykyisin kuo-
rimuurirakenteissa vaaditaan käytettäväksi 
ruostumattomia teräksiä, mikä varmistaa 
tiilijulkisivun ja erityisesti saumarakenteiden 
pitkän ja huoltovapaan elinkaaren.

Tiiliseinien liikuntasaumojen kittauksien uusiminen on 
monesti ainoa tiilijulkisivujen huolto tai korjaustoimen-
pide. Kittausten korjaukset tulevat ajankohtaisiksi nor-
maalisti 15–25 vuoden välein.

Tyypillinen 1960–80 luvulla rakennetun tiilijulkisivun 
vaurio on ruostuvien terästen käytöstä johtuva sauma- 
tai palkkivaurio. Teräs alkaa ruostuessaan rapauttaa 
laasti sauma- ja palkkirakenteita. Nykyisin muureissa 
käytetään ruostumattomia teräksiä, eikä kyseistä vau-
riota pääse syntymään.

Tiilipalkkeja pystytään vaihtamaan ilman koko seinän 
purkamista. Helsingissä Amiraalinkatu 1:ssä tehtiin 
palkkikorjaus Wienerbergerin tähän kohteeseen räätä-
löimiä esijännitettyjä valmispalkkeja hyväksikäyttäen.
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Tiilipintojen puhdistus
Normaalisti tiiliset julkisivupinnat eivät tar-
vitse erityistä puhdistusta. Mikäli rakennuus 
on runsaan kasvuston ympäröimä tai se si-
jaitsee esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn 
katualueen tai liikenneväylän varrella, on 
rakennuksen puhdistustarve tiilen väristä 
riippuen jollain aikavälillä olemassa. Tiilisen 
julkisivupinnan puhdistuksen yksinkertai-
simpana toimenpiteenä voidaan pitää joko 
kuivaharjausta, kun alue ei ole suuri tai ve-
dellä puhdistusta. Mikäli lika ei kevythar-
jauksella tai pelkällä vedellä lähde, voidaan 
puhdistustehon lisäämiseksi käyttää esim. 
mietoa pesuainetta. 

Ennen pesuun ryhtymistä on hyvä kui-
tenkin selvittää, minkä tyyppisestä liasta 
kulloinkin on kysymys, sillä kaikille tahroille 
eivät samat puhdistusmenetelmät tai aineet 
sovellu. Toinen pääsääntö on se, että puhdis-
tus tulisi suorittaa yleensä aina lämpimänä 
vuodenaikana. Lisäksi ennen vesipesua tulisi 
suorittaa aina koepuhdistus pieneltä alueelta, 
jotta varmuudella voidaan todeta tehoaako 
vesipesu tahraan. Tärkeää on myös selvittää, 
kuinka suurta vesipainetta voidaan pintaa 
vaurioittamatta kulloinkin käyttää. Tehokas, 
ympäristöystävällinen ja suositeltava tiilipin-
tojen puhdistustapa on ammattilaisen kuu-
malla painevedellä tekemä puhdistus, jolla 
aikaansaatu lopputulos on lähes aina parem-
pi kuin itse tehty. Pienempien töhryjen pois-
tossa esimerkiksi sellaisilta pinnoilta, joissa 
muuri on erityisen vanha ja laastisaumat 
hauraita tai missä vedenkäyttö ei muuten 

tule kysymykseen, kuten esimerkiksi sisäti-
loissa, voidaan puhdistus tehdä esimerkiksi 
kalkkifilleripuhdistusmenetelmällä.

Tiilen pinnassa olevat sammal-, sieni-  
tai homevärjäytymät
Kun rakennus sijaitsee kosteassa ja reheväs-
sä ympäristössä, on kiinnitettävä erityistä 
huomiota julkisivun liittyvien rakenteiden, 
kuten pellityksien ja suojarakenteiden kun-
toon, olipa julkisivumateriaali mikä hyvänsä. 
Ympäröivästä kasvustosta aiheutuvia sieni- 
ja sammal yms. värjäymiä voi esiintyä erityi-
sesti suojaamattomilla seinäpinnoilla, sekä 
riittämättömien ikkunapellitysten alapuo-
lella. Mikäli vesi pääsee liiaksi kastelemaan 
muuria puutteellisten pellitysten tai sadeve-
sijärjestelmien vuodoista johtuen, voi muu-

Kun kysymyksessä on sammal, sieni tai 
home, tulee ne puhdistaa tähän tarkoituk-
seen kehitettyjen erikoisaineiden avulla tai 
jättää työ julkisivupuhdistukseen erikoistu-
neiden ammattilaisten hoidettavaksi. Mikä-
li alue on pienehkö, voidaan sammal, sieni 
ja homevärjäymät poistaa esim. Sikagard-
715W- tai Bio Clean puhdistusaineella. Puh-
distuksen yhteydessä on hyvä miettiä myös 
niitä toimenpiteitä, joilla kyseistä likaantu-
mis-/värjäytymisilmiötä voitaisiin vastaisuu-
dessa oleellisesti vähentää tai eliminoida nii-
den syntyminen kokonaan – esimerkiksi suo-
jakäsittelyin tai suojapellityksiä lisäämällä.

Tiilipintojen suolaläiskät
Tiilipinnoille saattaa joskus ilmaantua myös 
erilaisia lähinnä esteettisesti haitallisia suo-
laläiskiä eli ”fläkkejä”. Nämä läiskät näky-
vät punaisien tiilimuurien pinnoilla usein 
vaaleina ja vaaleiden tiilien pinnoilla viher-
tävän ruskehtavina läiskinä. Ilmiö esiintyy 
useimmiten etelä- ja länsipuolen seinäpin-
noilla, joissa haihtuminen on suurinta. Va-
paat suolat voivat olla peräisin laastista tai 
tiilistä, mutta pääsääntöisesti ilmiö johtuu 
laastin sideaineesta vapautuvista vesiliukoi-

Tehokas, ympäristöystävällinen ja suositeltava tiilipintojen puhdistustapa on ammattilaisen kuumalla 
painevedellä tekemä puhdistus. Lopputulos on lähes aina parempi kuin itse tehty.

Ylivuodot tai seinä- ja kaiderakenteen oikeaoppisten pellitysten 
puute rasittavat tiiliseinää. Ylimääräinen kosteus seinässä ruokkii 
myös erilaisen eloperäisen kasvillisuuden kasvua seinässä.

”Näissäkään taloissa 
vika ei sinänsä ole itse 
tiilessä, vaan väärissä 
rakenneratkaisuissa 
ja osin myös huonossa 
työn laadussa. ”

rin pintaan pikkuhiljaa muodostua väriltään 
vihertävää tai tummaa orgaanista kasvustoa 
– ilmiö ei sinänsä ole alustasta riippuvainen. 
Tällaisen kasvuston puhdistus ei onnistu 
pelkkää vettä ja harjaa hyväksikäyttäen. 
Usein vesipesu vain pahentaa tilannetta.
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Graffitien ja muiden töhryjen poisto kannattaa jättää 
ammattilaisen tehtäväksi. Tänä päivänä 1-4 m2 graffitin 
tai muun töhryn poisto maksaa noin 150€.

Poltetusta tiilestä graffitit lähtevät varsin kivuttomasti, 
kunhan on oikeat aineet ja työtavat, kertoo työnjohtaja 
Miika Vainio julkisivupintojen puhdistukseen erikoistunees-
ta Delete Puhdistuspalvelut Oy:stä.

sista suoloista, jotka kulkeutuvat haihtuvan 
veden mukana seinärakenteen pinnalle, jossa 
ne edelleen kiteytyvät ja muodostavat suola-
härmettä. Tämänkaltaiset ”suolafläkit” saat-
tavat ilmaantua erityisesti sellaisille tuoreil-
le tiilipinnoille, jotka on muurattu kylmissä 
olosuhteissa tai joiden työnaikainen suojaus 
on laiminlyöty. Esimerkiksi ne seinäpinnat, 
jotka ovat pitkään olleet suojaamattomina 
vailla pellityksiä, räystäskouruja ja syöksyjä 
ovat alttiita suolahärmehtimiselle. Ilmiö ei 
ole pysyvää, sillä aikanaan sadevesi piiskaa 
sinänsä vaarattomat läiskät puhtaiksi. 

Pitkään pysyvät tai talvisin seinään ilmes-
tyvät suolaläiskät saattavat olla merkki myös 
lämpö- tai kosteusvuodosta, etenkin vähän 
vanhempien rakennusten kohdalla. Tällöin 
on hyvä tarkastaa seinän takana olevan huo-
neiston mahdollinen kosteus tai lämpövuoto. 
Ennen isompien korjaus tai puhdistusope-
raatioiden aloittamista on hyvä selvittää ja 
varmistaa suolaläiskien todellinen aiheut-
taja, jotta ei tehtäisi puhdistuksen tai kor-
jauksen suhteen turhia tai virheellisiä toi-
menpiteitä.

Graffitit
Nykyään graffitien puhdistaminen on hel-
pompaa kuin vielä muutamia vuosia sitten, 
koska puhdistusmenetelmät ja puhdistuk-
sessa käytetyt aineet ovat kehittyneet yhä 
tehokkaammiksi. Menetelmien kehittymises-
tä huolimatta töhryjen poisto kannattaa jät-
tää mieluiten aina ammattilaisen tehtäväksi, 

sillä satunnaisen kuvan tai kirjoituksen puh-
distuttaminen ei maksa enää ”maltaita”. 1-4 
m� graffitin tai muun töhryn poisto maksaa 
tänä päivänä noin 150 €. 

Eri materiaalien puhdistuksessa on jonkin 
verran eroja. Esimerkiksi tiili on rappauspin-
taan verrattuna paljon helpompi puhdistet-
tava, johtuen sen paremmasta materiaaliko-
vuudesta. Poltetusta tiilestä graffitit lähtevät 
varsin kivuttomasti, kertoo työnjohtaja Mii-
ka Vainio julkisivupintojen puhdistukseen 
erikoistuneesta Delete Puhdistuspalvelut Oy:
stä. Graffiteja on monenlaisia ja siksi on hyvä 
selvittää ennen puhdistusta, millä maalilla tai 
väriaineella töhry on saatu aikaan. Vainion 
mielestä pinnoille, joihin graffiti- tai muita 
töhryjä ilmestyy toistuvasti, kannattaisi teh-
dä ns. graffitisuojaus, joka estää maalin tai 
väriaineen imeytymisen itse rakenteeseen, 
mikä puolestaan tekee tulevien graffitien 
pesun oleellisesti helpommaksi. Pitkällä täh-
täyksellä suojapinnoitus on edullinen ja toi-
saalta se hillitsee yleensä töhryn tekijöiden 
intoa jatkossa kohdetta kohtaan. 

Delete Puhdistuspalvelut suorittaa kai-
kenlaisia pintojen puhdistuksia biologisesti 
hajoavilla myrkyttömillä puhdistusaineilla, 
mikä takaa sen, että myös ympäristölle ai-
heutuvat haitat ovat mahdollisimman vä-
häisiä, toteaa Vainio. Kasvavaa kysyntä on 
erityisesti ennakoivilla suojakäsittelyillä niin 
töhryjä kuin muitakin eloperäisiä lian aiheut-
tajia, kuten sammal-, sieni- ja homekasvus-
toja vastaan.

Rikkinäinen vesisyöksy korjaamattomana rasittaa ajan 
myötä myös tiiliseinää aiheuttaen kosteusvaurioita ja 
rapautumaa.

”1-4 m2 graffitin tai muun 
töhryn poisto maksaa tänä 
päivänä noin 150 €.”
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Ikkunat ja parvekkeenovet kuluvat käy-
tössä ja ovat koko ajan alttiina säälle ja 
sen jatkuvalle vaihtelulle. Ikkunoiden ja 

ovien säätö sekä kuluvien osien vaihtotar-
ve tulee aikanaan ajankohtaiseksi jokaises-
sa kohteessa.

Ammattimaisesti hoidettujen kiinteistö-
jen hoitosuunnitelmaan pitäisi sisältyä ik-
kunoiden ja parvekeovien huolto noin viiden 
vuoden välein.

Ennakoivalla huollolla varmistetaan, että 
ikkunat ja parvekeovet toimivat aina niin 
kuin pitää eikä esimerkiksi lukitusmekanis-
mit ala reistailla. Nykyaikaisten ikkunoiden 
käyttöikä on noin 30-40 vuotta ja hyvällä 
huollolla käyttöikää voi pidentää jopa vuosi-
kymmenen verran.

– Huolehtimalla systemaattisesti ikkunoi-
den kunnosta voidaan niiden käytettävyyttä, 
energiatehokkuutta ja käyttöikää jatkaa mer-
kittävästi, sanoo Fenestran asennustoimin-

Teksti: Laura Cankar Kuvat: Fenestra Oy

Säännöllinen huolto
pidentää ikkunoiden ja ovien käyttöikää
Ikkunoiden ja parvekkeenovien säännöllinen huolto on edullinen, käyt-
töikää pidentävä toimenpide. Vanhojen ikkunoiden huollolla voidaan 
asumismukavuutta ja energiatehokkuutta parantaa huomattavasti. 

– ikkunoiden ja ovien säätö 
– kuluvien osien tarkistus ja vaihto tarvittaessa
– lukitusmekanismin tarkistus/voitelu
– tiivisteiden ja silikonisaumojen tarkistus ja vaihto tarvittaessa
Ikkunoiden ja parvekeovien huolto on suositeltavaa noin viiden vuoden välein.

nan ja jälkimarkkinoinnin myyntipäällikkö 
timo minkkinen.

Talvisaikaan tehty huolto paljastaa  
lämpövuodot
Fenestra tarjoaa merkkihuoltoa valmistamil-
leen ikkunoille. Tällä hetkellä suurin huolto-
tarve on 1980- ja 1990-luvuilla rakennetuissa 
taloissa. On hyvin yleistä, että tämän ikäisis-
sä kohteissa huoltoa ei ole tehty koskaan. Yksi 
huollon tärkeimmistä funktioista on varmis-
taa, että ikkunoiden tiiviys vastaa tämän het-
ken energiatehokkuusvaatimuksiin.

– Esimerkiksi falskaavat tiivisteet hei-
jastuvat kiinteistön energiakustannuksiin 
sekä asukkaille ikävänä vedon tunteena, 
mikä heikentää asumismukavuutta, Mink-
kinen sanoo.

Huoltotoimenpiteet on järkevintä suorit-
taa vuoden ensimmäisen neljänneksen aika-
na. Silloin esimerkiksi lämpövuodot ikkunan 
ja liityntärakenteiden tiivisteissä havaitaan 
lämpökameralla luotettavimmin.

– Hyvä huolto maksaa itsensä takaisin jo 
pienentyneenä energialaskuna, Minkkinen 
summaa.

Huoltotoimenpiteisiin kuuluu mm.
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Oy RP-Systems Ltd
puh. 05-�110 888
partsi@rp-systems.fi
www.rp-systems.fi

Partsi tuotteet avaa parvekkeiden ve-
denpoistoputkistoille aivan uusia käyt-
tö-mahdollisuuksia. RP-Systems on 

kehittänyt putkistojen ympärille sijoitetta-
van Partsi-kiinnityssarjan. Uutuustuotteet 
laajentavat parvekkeiden käytettävyyttä ja 
lisäävät viihtyvyyttä. Valikoimaan kuuluvat 
tuuletusteline, kukkataso, amppelikoukku 
ja aputaso.

Lisätietoja:

Monikäyttöistä  
viihtyvyyttä

parvekkeille

Kaikki telineet ovat helposti kiinnitettä-
viä ja siirreltäviä. Työkaluja ei tarvita, vaan 
tuotteet tarttuvat parvekeputkiin mallisuo-
jatun putkikengän avulla.

Tuuletustelineeseen voidaan ripustaa 
vaatteita tuulettumaan vaatepuiden varaan. 
Lisäksi telineessä on mahdollista kuivata 
pyykkiä. Lisätilaa saadaan asentamalla usei-
ta telineitä syöksyputken ympärille.

Kukkatasojen ja amppelikoukkujen avul-
la syntyy luonnollista elävyyttä parvekkeel-
le. Kun tuotteita on kätevä siirrellä pysty- ja 
sivusuunnassa, useita amppeleita ja tasoja 
hyödyntämällä saadaan aikaan asukkaille 
mieluisia kukkakeitaita.

Aputaso soveltuu kevyiden esineiden alus-
taksi. Lisäetuna on se, että jalallisesta apu-
pöydästä poiketen putken ympärille sijoitet-
tava taso jättää lattiapinnan vapaaksi.

Partsi-tuotteet ovat asennettavissa ø 73–
75 mm halkaisijaltaan oleviin putkistoihin.

Tuotteiden runkomateriaali on jauhepolt-
tomaalattua pyöröterästä. Tasot valmiste-
taan alumiinista. Tuotteiden takuuaika on 
yksi vuosi.

Onko parvekkeellasi vedenpoistoputkisto, jonka voisi hyödyntää 
vaikkapa tuuletustelineillä tai erilaisin kukkatasoin?
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Varmistu kattoasennuksen

pätevyydestä

Ammattitaidolla toteutettu kattoremontti takaa 
rakennukselle tehokkaan säänsuojan vuosikym-
meniksi. Uuden katteen tuomasta arvonlisäyksestä 
nyt puhumattakaan.

Pakettiautollinen muualta tulleita kat-
toasentajia ei ole paras resepti katto-
remontin onnistumiselle. Harmaan ta-

louden kitkeminen rakentamisesta ja remon-
toimisesta on haastavaa työtä, mutta niin on 
katon remontoiminenkin. Oikein toteutettu, 
tiivis katto on yksi merkittävimmistä koko ra-
kennuksen rakenteiden toimivuuden, ener-
giatehokkuuden ja terveellisen sisäilmaston 
takaajista. Lopputuloksen on oltava ensiluok-
kainen, jotta yllättäviltä ongelmilta säästyt-
täisiin ja uusi katto suojaisi rakennusta vielä 
vuosikymmentenkin kuluttua.

Suomalaisissa rakennuksissa tikittää 
monta korjauspommia ja monet niistä ka-
tolla. Monissa kaupungeissa vaihtoiän ovat 
saavuttaneet samaan aikaan asennetut katon 
kokonaisissa kaupunginosissa. Puute ammat-
titaitoisista urakoitsijoista on ongelma erityi-

sesti sesonkiaikaan, jolloin jokaisessa yhtiös-
sä toivottaisiin nopeaa toimintaa.

Ammattitaitoisia kattoammattilaisia ei 
ole helppo löytää. Katon korjaaminen vaatii 
kokemusta ja erityistä ammattitaitoa materi-
aalista riippumatta. Mitä monimuotoisempi 
rakenne on ja mitä enemmän korjattavaa var-
sinaisen katteen alta paljastuu, sitä suurem-
paa ammattitaitoa tekijältä vaaditaan.

Taattua laatua
Valveutuneet kattomateriaalivalmistajat 
pyrkivät pitämään huolen omien tuottei-
densa asianmukaisesta asennuksesta. Kat-
totiilivalmistaja Monier Oy:n valtuutetut 
kattoasentajat ovat itsenäisiä yrityksiä, joi-
ta yritys kouluttaa säännöllisesti tuotteiden 
ja kattoratkaisujen osalta. Monier Partner 
Clubiin kuuluu jo parikymmentä eri kokois-

– RALA-pätevyys on luonteva tapa varmistaa katto-
asentajien ammattitaito, sillä RALA pyrkii nimenomaan 
edistämään rakentamisen laatua, kertoo maajohtaja 
Kim Henriksson.

Teksti: Dakota Lavento Kuvat:Monier Oy
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ta asennusyritystä ympäri Suomea. Yhteistä 
niille on, että ne hallitsevat myös monimuo-
toisimpien tiilikattojen asentamisen ja kat-
tokorjaukset.

Johtavana kattomateriaalivalmistajana 
Monierille on erittäin tärkeä varmistaa, että 
sen yhteistyökumppanit ovat ammattitaitoi-
sia ja osaavia. – Se on tärkeä oman imagomme 
kannalta, mutta myös siksi, että annamme 
kattotiilillemme takuun. Ormax Protector  ja 
Ormax Minster betonikattotiilillä se on 30 ja 
Ormax-betonikattotiilellä 15 vuotta. Takuu 
kattaa kattotiilien vedenpitävyyden, pakkas-
kestävyyden sekä kuormituskestävyyden ja 
on voimassa, kun katto on asennettu oikein 
ja Monierin voimassaolevien asennusohjei-
den mukaan, Monier Oy:n maanjohtaja Kim 
Henriksson kertoo.

Monierilla suositellaan uuden kattoratkai-
sun hankkimista kattopakettina, johon kuu-
luvat varsinaisten kattotiilien ja erikoistiilien 
lisäksi myös kiinnikkeet, läpiviennit ja katto-
turvatuotteet. Näin kaikki osat on suunnitel-
tu toimimaan yhteen ja uusi katto varmasti 
täyttää myös sille asetettavat, lakien ja raken-
nusmääräysten mukaiset vaatimukset.

Varmistettu pätevyys
Tänä vuonna Monier on ryhtynyt edellyttä-
mään valtuuttamiltaan kattourakoitsijoilta 
RALA-pätevyyttä. 

– RALA-pätevyys oli luonteva vaihto-
ehto varmistua Partner Clubiin kuuluvien 
asennusyritysten pätevyydestä. Se edistää 
nimenomaan rakentamisen laatua, josta oi-
kein asennetuissa katoissa juuri on kysymys, 
Henriksson summaa. Tavoitteena on, että ku-
luvan vuoden aikana kaikki Monier Partner 
Clubin jäsenet hakeutuvat RALA-päteviksi 
yrityksiksi.

Rakentamisen Laatu RALA ry kerää ja yl-
läpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja 
antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALA-
pätevyyden edellytyksenä on paitsi riittävä 
tekninen osaaminen ja riittävät resurssit, 
myös yhteiskunnallisten velvoitteiden hoi-
taminen sekä kunnossa olevat tilinpäätöstie-
dot. RALAn pätevyysrekisteristä yrityksiä voi 
etsiä erilaisin hakukriteerein, kuten nimellä, 
halutulta maantieteelliseltä alueelta, toimi-
alan, toiminnon tai työlajin mukaan.

Kattoremontti valmiina. Savitiilenpunainen Ormax-be-
tonikattotiili saa koko rakennuksen näyttämään kas-
vonsa pesseeltä ja kuin uudelta. Kuva: Kattava.

Työt tehtiin turvallisesti telineiltä käsin. Kuvassa näkyvät 
hyvin myös yläkerrokseen valoa tuovien kattoikkunoi-
den sijainti. Kuva: Kattava.

Paasikiviopiston koulutuskäytössä oleva vanha talli-
rakennus on näyttävä kokonaisuus. Vuosi sitten kevät 
paljasti, että vanhat, yksikouruiset savikattotiilet alkoivat 
paikoin liukua alas lappeilta. Kuva: Kattava.

Paras suoritus palkitaan
Monierissa halutaan myös palkita erityisen 
ansioituneita urakoitsijoita haasteellisen 
projektin oikeaoppisesta toteutuksesta. Yri-
tys valitsee vuosittain ”Kattojen kuninkaan” 
nostaakseen esiin katon asentajan ammattia 
ja ammattitaitoisen katon asentajan tekemää 
työtä. Voittajan valitsee arkkitehtuuriin ja 

katonasennukseen perehtyneistä henkilöis-
tä koostuva tuomaristo, joka painottaa mm. 
toteutuksen esteettistä ulkonäköä ja teknisiä 
ratkaisuja sekä ammattitaitoista käsityötä.

Vuoden �01� King of the Roof-palkittu on 
turkulainen Kattava Oy ja sen toteuttama Paa-
sikiviopiston kattoremontti. Nykyisin koulu-
tuskäytössä olevan vanhan talli- ja navettara-
kennuksen monimuotoisen katon remontissa 
korjattiin myös kattoikkunoiden pellitykset. 
Katolle asennettiin klassinen, savitiilenpunai-
nen Monier Ormax -betonikattotiili.

Rakennuksen kattolappeet ovat kahdes-
sa tasossa ja alemmilla tasoilla ovat suuret, 
sisätiloihin valoa tuovat kattoikkunat. Kaik-
kiaan 1800 m�:n kattoremontti oli monin 
tavoin haasteellinen työ. Purkutyö oli vaikea 
toteuttaa sään armoilla, sillä kerroksia oli pal-
jon. Asennusvaiheessa työmaalla jouduttiin 
tarkkaan vaiheistamaan eri ammattilaisten 
työtä, kun samassa kohdassa työskenteli tii-
likattoasentajia ja pellittäjiä. Monimuotoiset 
detaljit edellyttivät työn limittämistä.

Kattoremontti pääsi käyntiin elokuussa 
�011 ja valmistui joulukuussa. Enimmillään 
työmaalla oli seitsemän kattoammattilaista. 
Uusi kattorakenne lähtee peltikaton ruotei-
den päältä. Päälle asennettiin koolaus Finnfo-
restin Kerto-katteen edellyttämällä 99 mm:n 
jaolla. Sen päälle asennettiin Katepal-kumibi-
tumihuopa, kyllästetyt rimat ja ruoteet sekä 
Ormax-betonikattotiili.

Kaikkiaan �4:n kattoikkunan pellitykset 
purettiin ja ikkunan alapuolisen hyllyn kallis-
tusta parannettiin 50–100 mm. Uudessa ra-
kenteessa on Kesto-kate ja kumibitumihuopa 
K-EL, joka liimattiin puhalletulla bitumilla. 
Lopuksi toteutettiin pellitykset.

Urakkaan kuuluivat luonnollisesti kaikki 
tarvittavat pellitykset, sadevedenpoistojär-
jestelmän kourut, räystäät ja syöttötorvet 
ja seinänjuuripellitykset. Lappeiden välinen 
pystyseinä paneloitiin ja ylälappeelle asen-
nettiin lumiesteet.

”Katon korjaaminen vaatii kokemusta 
ja erityistä ammattitaitoa materiaalista 
riippumatta.”

Monierilla on pitkät perinteet katon rakentamisessa ja tietotaito käsintehdyistä savikattotiilistä moderneihin, täydellisiin kattojär-
jestelmiin. 
Kattoratkaisut sisältävät kaikki kattoon tarvittavat osat aluskatteista kattotiiliin, kiinnikkeisiin, läpivienteihin ja kattoturvatuotteisiin.
Monierin valtuutetut kattoasentajat osaavat kaikki tiilikatteisiin liittyvät seikat laatu- ja turvallisuuskysymyksiä myöten ja tietävät, 
miten jokainen yksilöllinen katto asennetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Monier on johtava kattoasiantuntija Pohjoismaissa ja Baltiassa
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Finnera Plus on Finnera-tuoteperheen uusin tulokas. Finnera 
Plus-teräskatteen korkea profiili ja viimeistelty ulkonäkö te-
kevät katosta näyttävän ja kestävän. Ruukki Finnera Plus -te-

räskatteen etureunassa on ainutlaatuinen, patentoitu taitos, joka 
lisää säänkestävyyttä.

Finnera Plus sopii hyvin niin omakoti- kuin rivitalokohteisiinkin. 
Ruukki Finnera Plus on myynnissä kohdetoimituksena yli 100 m� 
kattoihin. Ruukki Finnera Plussan pintamateriaali on Ruukin Pu-
rex-pinnoitetta. Myönnämme sille 40 vuoden teknisen takuun ja 15 
vuoden esteettisen takuun.

Kattomallistomme on kattava
Ruukki on Suomen suurin kattomateriaalitoimittaja. Kattovalikoi-
mastamme löytyy omakotitalon tai taloyhtiön ilmeeseen sopiva tuote 
helposti ja vaivattomasti. Valikoimaamme kuuluvat uuden Finnera 
Plus -katteen lisäksi pystysaumaiset Classic- ja Vintage-katteet sekä 
muut tiilikuvioidut muotokatteet Tiilikainen ja Elite. Pinnoitteella 
on väliä, sillä sen tulee kestää säänvaihtelut, myrskyt ja auringon 

Ruukin kattovalikoima laajenee –

uusi teräskate Finnera Plus

Ruukin kattotuotteiden valikoima laajenee kesäkuussa. Uutuus-
tuote Finnera Plus on täyspitkä, tiilikuvioitu kattomalli, jonka 
voi tilata kattopakettina tai valmiiksi asennettuna.

UV-säteily. Ruukin teräskatoissa on paljon eri väri- ja pinnoitevaih-
toehtoja.

Katto on kokonaisuus
Hyväkuntoinen ja talon tyyliin sopiva katto kohottaa rakennuksen 
arvoa ja antaa ryhtiä koko rakennukselle. Toimiva katto pitää sisällään 
yhteensopivat tarvikkeet aluskatteesta ruoteisiin ja listoihin, katema-
teriaaleihin, kattoturvatuotteisiin ja vesikouruihin. Jokaisella osalla 
on oma, tärkeä tehtävänsä katon turvallisuuden, kestävyyden ja ulko-
näön kannalta. Oikeilla materiaaleilla, asianmukaisella asennuksella 
ja hyvällä kunnossapidolla varmistetaan, että katto toimii.

Alusrakenteella on merkitystä
Saneerauskaton alusrakenne luo tukevan pohjan katelevyille. Alus-
rakenteisiin kuuluvat kunnossa olevat kattotuolit, vaaka - ja pysty-
ruoteet, oikaisutapit tarvittaessa sekä aluskate. Ruukin tuulettava 
teräsruode on erinomainen vaihtoehto vaakaruoteeksi, koska se ovat 
tasalaatuinen ja kestää hyvin säänvaihtelut. Hyvin tehty alusrakenne 

46 Teksti: Pia Toivanen Kuvat: Ruukki Oy



– Monipuolinen valikoima kattomalleja 
ja pinnoitteita.

– Soveltuu kaikenlaiseen rakentami-
seen.

– Teräskatolla on kustannustehokas 
elinkaari.

– Kevyt materiaali, helppo käsitellä ja 
nopea asentaa.

– Vaivaton omistaa – vaatii vain vähän 
huoltoa.

– Yhteensopivat listat ja lisätarvikkeet.
– Pitkät tuotetakuut.
– Materiaali on ekologinen ja kierrä-

tettävä.

Onko taloyhtiönne katto remontin tarpeessa?
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poistaa turvallisesti tiivistyneen kosteuden, 
jota muodostuu katelevyjen alle.

Toimiva katto teräksestä
Teräksiset katelevyt suojaavat taloa ja sen 
rakenteita sateelta, tuulelta ja lumelta. Ne 
ovat myös katon näkyvin osa. Katon kans-
sa samaa väriä olevat listat, läpiviennit sekä 
savupiipun pellitys takaavat hienon lopputu-
loksen. Ne yhdistävät katon eri osat toisiinsa 
ja tekevät katosta saumattoman ja yhtenäisen 
kokonaisuuden.

Hyväkuntoisena pysyvän katon tärkein 
edellytys on, että kaikki katon osat on va-
littu huolellisesti ja ne ovat keskenään yh-
teensopivia sekä toiminnallisesti että ulko-
näöllisesti.

Sadevesijärjestelmä kaikille katoille
Kaikki katot tarvitsevat parikseen toimivan 
sadevesijärjestelmän. Ruukin räätälöidyt, 
molemmin puolin pinnoitetut vesikourut 
syöksytorvineen ohjaavat sadeveden katol-
ta pois tehokkaasti. Sadevesijärjestelmän 
vaihtoehdoista löytyvät kattokokonaisuutta 
täydentävät värisävyt. Ruukin sadevesijärjes-

telmä on muotoilultaan sulavalinjainen ja se 
sopii yhteen niin teräs-, tiili- kuin huopaka-
tonkin kanssa.

Varmista katon turvallisuus
Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet varmista-
vat, että katolla on turvallista tehdä huolto- 
ja puhdistustöitä. Lumiesteet estävät lumen 
ja jään liukumisen ihmisten päälle ja tikkaat 
ovat tärkeä poistumistie esimerkiksi tulipa-
lon sattuessa. Nykyiset rakennusmääräykset 
velvoittavat rakennuksen omistajaa huolehti-
maan, että käytössä on turvalliset seinä- ja la-
petikkaat sekä tarvittaessa kattosillat katolla 
liikkumiseen ja huoltotoimenpiteisiin.

Teräs on ajaton valinta
Teräs on monipuolinen kattomateriaali, joka 
soveltuu niin uudisrakentamiseen kuin re-
montointiinkin. Teräskatteilla on pitkät pe-
rinteet, mutta niiden klassinen ulkonäkö ja 
ominaisuudet tekevät teräksestä myös kaik-
kein moderneimman materiaalin. Teräskatto 
on myös ekologinen valinta taloosi - materi-
aalina teräs on 100% kierrätettävä. Teräs on 
aidosti ajaton valinta.

Helpoin tapa tehdä kattoremontti on tilata sen asennettuna Ruukin ammattilaisilta. 
Meiltä saa koko kattopaketin tarvikkeineen ja huolehdimme koko remontin sujuvuu-
desta. Kattopakettimme on VTT:n laatusertifioima. Asennuspalveluumme sisältyy mit-
tauskäynti, suunnittelu, tarviketoimitus ja asennus.

Apunanne on nimetty projektipäällikkö, joka vastaa asukastiedottamisesta, kohteen 
turvallisuudesta ja aikatauluissa pysymisestä. Projektipäällikkö myös laatii kohteelle 
erillisen työturvallisuussuunnitelman, se suojaa taloyhtiössä asujia ja työntekijöitämme 
vahingoilta. Ottakaa siis yhteyttä meihin, laitamme kattonne kuntoon.

Ruukin teräskaton edut

Lisätietoja: www.ruukkikatot.fi
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Sekä asukkaat että remon-
toijat arvostavat myös Dec-
ran mahtumista pieneen 

tilaan: yhdelle kuormalavalle 
mahtuu 150m² valmista katetta, 
kun esimerkiksi kattotiilet vievät 
tilaa moninkertaisesti. – Tämä 
ominaisuus tuo säästöjä kulje-
tuskustannuksiin ja säästää tilaa 
remontin kohteena olevan asun-
to-osakeyhtiön pihalla, Decran 
tuotepäällikkö Kari Järvinen Ico-
palista kertoo. Decra-asiakkaat 
ovat olleet tyytyväisiä valintaan-
sa. Useamman kerran on käynyt 
niin, että kun rivitaloalueella yksi 
yhtiö on saneerannut Decralla, 
muutkin yhtiöt kiinnostuneet 
materiaalista ja valinneet sen 
uudeksi vesikattomateriaaliksi, 
Järvinen mainitsee.

Vuodesta 195� jatkunut tuo-
tekehitys ja pitkä käyttökokemus 
ovat hioneet Decrasta kestävän 
huipputuotteen joka on saavut-
tanut suosiota erityisesti am-
mattirakentajien keskuudessa. 

Decra-kiviteräskate saneeraa rivitalon katon 

kestävästi ja tyylikkäästi

Icopalin valmistama Decra-kiviteräskate on nous-
sut suosituksi materiaaliksi rivitaloyhtiöiden katto-
saneerauksissa, joissa katteelta vaaditaan keveyttä 
ja kestävyyttä. Kivisirotteinen pinta sulautuu kau-
niisti ympäristöön ja se kestää Suomen sääolot.

Esimerkiksi 1980-luvulla raken-
netut kuitusementtikattoiset ri-
vitalot ovat nyt siinä elinkaaren 
vaiheessa, että katon uusiminen 
on ajankohtaista. Tilalle tarvi-
taan kevyt ja kestävä materiaali. 
Decra on turvallinen vaihtoehto 
urakoitsijalle ja taloyhtiölle. Dec-
ralla saa komean, taatusti kestä-
vän tiilenoloisen katon ilman ra-
kenteiden vahvistamista.

Decra-kiviteräskate on val-
mistettu alumiinisinkitystä te-
räksestä ja katteen päällä on 

Decraa asentavat useat kattosaneerausliikkeet. 
Icopalin nettisivuilta, www.icopal.fi,  löytyvät 
yhteystiedot Decra-tiimiin kuuluvista kattoura-
koitsijoista, joilta voi pyytää tarjouksen Decra-
katosta asennettuna. Materiaalista voi kysyä 
lisätietoja tuotepäällikkö Kari Järviseltä ja Ico-
palin projektimyynnistä.

tuotepäällikkö Kari Järvinen
fikja@icopal.com, puh. 0�0 7436 �38

kaunis kivisirotepinta. Decra on 
kestävä, tiivis ja tyylikäs kate niin 
uudisrakentamiseen kuin sanee-
raukseenkin sekä pientaloihin 
että julkiseen rakentamiseen. 
Decra on Suomen ainoa kate, jolle 
myönnetään �0 vuoden pinnoi-
tetakuun sekä 30 vuoden puh-
kiruostumattomuustakuu. Dec-
ra on kevyt nostaa katolle: levy 
painaa vain kolmisen kiloa. Se on 
myös helppo asentaa, sillä Decra 
kestää taivuttelua ja sopii kaikille 
kattokaltevuuksille 1:5 asti.
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Pari edellistä talvea ovat olleet kiinteistöille haastavia lumitöiden 
osalta ja osoittaneet katolta putoavien lumimassojen vaaralli-
suuden. Yhä useammat kiinteistönomistajat asennuttavatkin 

nyt lämmityskaapelit räystäskouruihin ja syöksytorviin turvallisuu-
den parantamiseksi kiinteistössä ja sen ympärillä. Lämmityskaapelei-
ta käytetään usein yhdessä lumiesteiden kanssa. Toimiviksi todetut 
lämpökaapelit ovat helppo tapa välttää turhat onnettomuudet.

”Kun ratkaisu on näin yksinkertainen, sen käyttö voisi toki olla 
yleisempääkin etenkin suurissa kaupunkikiinteistöissä, joiden ym-
pärillä liikkuu päivittäin paljon ihmisiä”, toteaa Tyco Thermal Cont-
rolsin Suomen maapäällikkö Eero Laurila. Nyt on oikea aika pohtia 
ratkaisuja ensi talven lumi- sekä jääongelmiin ja asentaa kaapelit ke-
sän aikana. Kun putoavien jääpuikkojen tai lumien aiheuttama on-
nettomuus tapahtuu, silloin on liian myöhäistä.

Lämpökaapeli estää jääpuikkojen muodostumisen
Räystäskouruihin ja syöksytorviin asennettavia lämmityskaapelei-
ta ohjataan sekä kosteuden että lämpötilan perusteella, jolloin jär-
jestelmä kytkeytyy toimintaan vain tarvittaessa ja energiankulutus 
optimoituu. Lämpö muodostaa väylän, jota pitkin vesi voi poistua ja 
jääpuikkoja ei pääse muodostumaan.

Suomessakin käytettävän lämmityskaapelin tyyppi on Frostop 
Black ja säätimen EMDR-10.

Lämpökaapeli on itsesäätyvää. Se tarkoittaa, että kaapelin ollessa 
jäisissä olosuhteissa se antaa enemmän tehoa ja kuivissa olosuhteis-
sa (esimerkiksi peittyneenä puista tippuneisiin lehtiin) se pienentää 
tehoaan automaattisesti estäen ylikuumentumisen. Nollaan teho ei 
mene käytännön olosuhteissa koskaan, joten ohjauksen merkitys 
korostuu.

Katolta putoavat 
jääpuikot ja lumimassat helposti kuriin

Putovan lumen vaarat voidaan helposti vält-
tää asentamalla räystäskouruihin ja syöksytor-
viin Raychem-lämpökaapelit. Ammattitaitoiset 
tekijät lämpökaapeliasennuksiin löydät osoit-
teesta mukavamminsahkolla.fi tai elektria.fi.

Eremitaašin aarteita suojaa Raychem-lämpökaapeli
Tyco Thermal Controls (Raychem) on kehittänyt ja tuonut markki-
noille itsesäätyvän lämpökaapelin ja on johtava lämpökaapelijärjes-
telmien toimittaja niin Pohjoismaissa kuin maailmanlaajuisestikin. 
Frostop Black soveltuu käytettäväksi niin arvokohteissa kuin aivan 
tavallisissa omakotitaloissakin.

”Arvokohteista tunnetuin lienee Pietarissa sijaitseva taidemuseo 
Eremitaaši. Sen 365 näyttelyhuonetta ja mittaamattoman arvokkaita 
taideaarteita suojelee katoilla, räystäillä ja syöksytorvissa lämpökaa-
pelimme, jotta sadevesijärjestelmät eivät jäätyisi ja aiheuttaisi vesi-
vahinkoja”, kertoo Laurila. Lumen ja jään katolle kerääntymisen eh-
käiseminen on tärkeää myös, koska rakennuksen ympärillä liikkuu 
päivittäin suuret joukot ihmisiä.

Ensimmäiset lämpökaapelit asennettiin Eremitaašiin jo tämän 
vuosituhannen alkupuolella. Täsmälleen samaa kaapelia käytettiin 
esimerkiksi eräässä omakotitalossa Joensuussa poistamaan jääon-
gelmat kattoikkunoiden ympäriltä.

Frostop Black estää 
kattoikkunoiden 
jäätymisestä aiheu-
tuvat vesivahingot.

Teksti: Katja Joronen Kuvat: Tyco Thermal Controls Finland Oy

Eremitaašin mittaamattoman arvokkaita taideaarteita 
suojellaan Raychem-lämpökaapeleilla, jotta sadevesijär-
jestelmät eivät jäätyisi ja aiheuttaisi vesivahinkoja.

Paikkakuntasi ammattitaitoiset tekijät lämpökaapeliasen-
nuksiin löydät helposti osoitteesta mukavamminsahkolla.fi 
tai elektria.fi.
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Ullakot asuinkäyttöön
tehokkaimmin SPU Eristeillä

Kaupunkien keskustoihin voidaan tehdä paljon uusia asuntoja rakentamalla 
ullakot asuinkäyttöön. Tämä tuo taloyhtiöille rahaa remontteihin ja hidastaa 
kaupunkirakenteen hajautumista säästäen samalla yhteiskunnan varoja ja 
luontoa. Vinojen kattolappeiden alle saadaan selvästi eniten asuinpinta-alaa 
käyttämällä tehokkaita SPU Eristeitä, joilla saavutetaan myös erinomainen 
lämmöneristävyys ja tiiviys varmemmin kuin huokoisilla eristeillä.

Teksti: Sampsa Heilä Kuvat: SPU Oy

SPU levyillä voidaan lämmöneristää 
monimuotoisetkin seinärakenteet.
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”Kaupunkien keskustoissa olevien asuin-
rakennusten ullakoiden ottaminen 
asuinkäyttöön on kaikkein tehokkainta 

ja taloudellisinta yhdyskuntarakenteen tii-
vistämistä, kun uusia asuntoja voidaan ra-
kentaa samoille perustuksille ja infrastruk-
tuurille valmiiden palveluiden ääreen. Ulla-
koille ja vinojen kattolappeiden alle saadaan 
eniten asuinneliöitä käyttämällä tehokkaita 
lämmöneristeitä, kuten SPU Eristeitä. Talo-
yhtiöt voivat näillä myytävillä asuinneliöillä 
rahoittaa omia remonttejaan, samalla kun 
yhteiskunta ja luonto hyötyvät siitä, ettei 
uutta infrastruktuuria ja palveluita tarvit-
se rakentaa”, johtava tutkija Esko Mikkola 
VTT:ltä sanoo.

Energiamääräysten kiristyminen korostaa 
lämmöneristeen tehokkuuden merkitystä.

”Polyuretaanin erinomainen lämmöneris-
tyskyky on merkittävä etu, koska rakenteista 
tulee muuten helposti hyvin paksuja ja hyö-
tyalaa jää selvästi vähemmän. Lisäksi läm-
pövuodot pystytään tehokkaasti estämään 
tiiviillä rakenteilla”, Mikkola sanoo.

VTT:llä paloturvallisuusasiantuntijana 
työskentelevä Esko Mikkola on laatinut ra-
portin SPU Eristeiden paloturvallinen käyt-
tö ullakon yläpohjassa, jossa annetaan ohjeet 
rakenteiden palonsuojaamiseksi ullakkora-
kentamisessa.

”Enintään kahdeksankerroksisen raken-
nuksen ullakolla voidaan Ympäristöminis-
teriön määräyksiä ja ohjeita tulkiten hyö-
dyntää ullakon kantavia puurakenteita ja 
käyttää myös palavia lämmöneristeitä, kun 
huolehditaan riittävästä palosuojauksesta. 
Palosuojaus on yksinkertaista tehdä esimer-
kiksi kahdella sisäpuolelle asennetulla kipsi-
levyllä, joiden välissä on 30 mm:n palonsuo-
javilla”, Mikkola sanoo.

Palonsuojaus varmistaa  
turvallisen poistumisen
”Tällä rakenteella varmistetaan ihmisten tur-
vallinen poistuminen rakennuksesta ja se, et-
tei rakenne vielä puolen tunnin palon jälkeen-
kään levitä paloa viereiseen huoneistoon.”

Mikkolan mukaan kantavat puurakenteet 
edellyttävät 30 minuutin suojaverhouksen 
myös silloin, kun käytetään palamattomia 
eristeitä.

”Rakenteiden sisältämässä palokuormassa 
ei myöskään ole oleellista eroa, kun käytetään 
SPU Eristettä tai palamatonta eristettä, kos-
ka palamatonta lämmöneristettä tarvitaan 
heikomman lämmöneristävyyden takia sel-
västi paksumpi kerros ja se vaatii siten enem-
män puukoolausta kuin SPU Eriste.”

Ohjeissa esitetty rakenne ja detaljit ovat 
paloturvallisuuden kannalta vielä varmem-
malla puolella kuin esimerkiksi Ruotsissa, 
jossa Tukholman ja monien muiden kaupun-
kien keskustoissa ullakoita on otettu asuin-
käyttöön polyuretaanieristeillä käyttäen vi-
ranomaisten hyväksymänä palonsuojaukse-
na kaksinkertaista kipsilevyä ilman palon-
suojavillaa.

Esko Mikkola painottaa, että rakenteiden 
palokuorma on pieni verrattuna huoneistojen 
sisällä olevaan, huonekaluista ja tavaroista 
muodostuvaan palokuormaan.

”Viime aikoina tehtyjen kartoitusten mu-
kaan rakenteellinen palokuorma on 95 pro-
sentissa kerrostaloista alle sata MJ/m�, kun 
taas irtaimiston määrä on kasvanut huoles-
tuttavan nopeasti niin että noin kuudessa 
prosentissa kerrostaloasunnoista kokonais-
palokuorma ylittää 600 MJ/m�, mikä on mää-
räyksissä oletettu suurimmaksi huoneistoissa 
esiintyväksi palokuormaksi. Näin suuri pa-
lokuorma lisää palon leviämisen riskiä rik-

koutuneista ikkunoista naapuriasuntoihin ja 
huoneistojen osastoinnin pettäminen alkaa 
tulla mahdolliseksi”, Mikkola sanoo.

”Tulipaloissa palaa käytännössä irtain, 
mikä on palotilanteessa todellinen henki-
löturvallisuuden ongelma, eivät kiinteät ra-
kenteet.”

SPU-lämmöneristeet on valmistettu po-
lyuretaanista, joka on tunnettu vaati-
vien kohteiden korkealuokkaisena läm-
möneristeenä jo yli 40 vuoden ajan. SPU 
Eristeet ovat CE-merkittyjä kotimaisia 
laatutuotteita.

Koska SPU-eristelevyt ovat erittäin te-
hokkaita lämmöneristeitä, ullakon läm-
möneristämiseen riittää huomattavasti 
villaeristeitä ohuempi eristepaksuus. Täl-
löin ullakkotilaan jää reilusti enemmän 
korkeutta ja hyötytilaa.

SPU Eristeitä käytettäessä erillisiä 
höyrynsulku- tai tuulensuojakerroksia ei 
tarvita ja rakenteesta muodostuu oikea-
oppinen ja ilmanpitävä. Tämä on alhais-
ten lämpöhäviöiden kannalta ehdotto-
man tärkeä ominaisuus.

SPU Eristeet eivät vety, kutistu, lahoa 
tai homehdu ja niiden lämmöneristyso-
minaisuudet säilyvät muuttumattomina 
vuosien saatossa. SPU Eristeet ovat myös 
paloturvallisia.

SPU Eristeiden asentaminen on help-
poa. Eristelevyt työstetään oikeisiin mit-
toihinsa asennusohjeiden mukaisesti ja 
kiinnitetään saumavaahdolla kiinni ylä-
pohjan rakenteisiin.

Uretaanisaumaus tiivistää SPU levyt yhtenäiseksi eriste-
kerrokseksi.

SPU:n eristeratkaisuilla saadaan ullakkotiloihin helposti 
lisää asuinneliöitä.

SPU Eristelevyt ovat asennettavissa kätevästi kattotuo-
lien väliin.

SPU Eristeet tehokkaaseen 
lämmöneristykseen
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Isännöitsijän rooli taloyhtiössä
Isännöitsijän keskeisenä tehtävänä on yhtiö-
kokouksen sekä yhtiön hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yh-
tiön juoksevaa hallintoa. Lisäksi isännöitsi-
jän vastuulla on joukko lakisääteisiä erityis-
tehtäviä. Hyvä isännöitsijä osaa ottaa myös 
huomioon hallinnoimansa yhtiön ja sen asuk-
kaiden erityistarpeet.

Koska jokainen yhtiö on aina yksilöllinen, 
myös isännöinnin tehtävät vaihtelevat aina 
jonkin verran. Isännöintipalvelun yksityis-
kohdat kannattaakin aina määritellä yksi-
lökohtaisesti isännöintisopimuksen kautta. 
Yhtiön hallituksen tehtävänä on taas valvoa 
isännöitsijän toimintaa ja antaa tälle tarvit-
taessa lisätoimintaohjeita. Isännöinnin pe-
rustehtäviin kuuluu niin hallinnollisia, talou-
dellisia kuin teknisiäkin tehtäviä. Isännöit-
sijän vastuulla on aina yhtiön taloudenpito 
ja taloussuunnittelu, sopimusasiat, tekniset 
tehtävät sekä kunnossapito. Isännöitsijä on 
siis hallinnoimansa yhtiön toimitusjohtaja. 
Poikkeuksena muuhun yhtiötoimintaan, täl-
lä alalla ei tavoitella rahallista voittoa, vaan 
isännöitsijän tulee tuottaa yhtiölleen kus-
tannustehokkaasti laadukasta ja toimivaa, 
asumista edistävää palvelua.

Isännöitsijänä toimimiselle ei silti edel-
leenkään ole pakollisia koulutus- tai tutkinto-
vaatimuksia, vaan alalla toimii lukuisa joukko 
koko- ja osa-aikaisia, kouluttautumattomia 
isännöitsijöitä. Uusi asunto-osakeyhtiöla-
ki ja alan tiukentuneet säädökset ovat tosin 
viime aikoina lisänneet paljon ammatti-isän-

Ammattitaitoinen 
isännöintipalvelu 

näkyy asumisen mukavuutena  
ja laskee asumiskuluja

Mikä on taloyhtiön osakkaalle edullisinta – sekö, että yhtiövastike 
pysyy alhaalla vai se, että omaisuus säilyttää arvonsa? Asunto on 
yleensä yksi ihmiselämän suurimpia rahallisia hankintoja, joten 
kysymys ei ole aivan vähäpätöinen. Avainasemassa tässä asette-
lussa on isännöitsijä, jonka tehtävänä on löytää kustannusteho-
kas, mutta samalla järkevä sekä kokonaisedun huomioiva tapa 
huolehtia osakeyhtiön arvosta ja toimintakyvystä.

nöitsijöiden tarvetta ja käyttöä. Tarkennettu 
vastuunjako on myös osaltaan vaikuttanut 
heikentävästi maallikoiden halukkuuteen 
toimia isännöitsijän tehtävissä. Alalla ollaan 
silti edelleen yhtä mieltä siitä, että isännöit-
sijän työn vaatimustaso on lisääntynyt huo-
mattavasti nopeammin kuin alan koulutus ja 
ammattiosaaminen.

Isännöitsijän ammattitaito  
– mitä se voi olla?
Isännöitsijä on useimmissa taloyhtiöissä se 
luottomies ja täysverinen ammattilainen niin 
talouden suunnittelun kuin remontoinninkin 
hallinnassa. Vastapainoksi joissain yhtiöissä 
isännöinti koetaan pakkopullana, välttämät-
tömänä pahana. Molemmissa tapauksissa 
vaatimukset isännöinniltä saatavaa palvelua 
kohtaan ovat kuitenkin korkeat. Joissain yh-
tiöissä tästä palvelusta ollaan valmiita maksa-
maan, joissain taas isännöitsijä valitaan pel-
kän hinnan perusteella. Yhtiöstä riippumatta 
merkitystä silti on sillä, onko isännöitsijän 
koulutustausta tekninen vai taloudellinen 
– vai onko hän kouluttamaton.

Isännöitsijältä vaaditaan ensisijaisesti hy-
vää talouden – budjetoinnin ja kirjanpidon 
– hallintaa sekä mielellään myös hyviä sosi-
aalisia taitoja. Viimeksi mainittuja tarvitaan 
ainakin taloyhtiöiden vuosikokouksissa, jois-
sa käsiteltävästä asiasta ymmärtämättömät 
tai siitä mielestään kaiken tietävät henkilöt 
saattavat pyrkiä asettamaan hallituksen ja 
siinä sivussa isännöitsijän seinää vasten. 
Vaikka isännöitsijän ekonomisti- ja vuoro-
vaikutustaidot riittäisivätkin, nykyisin kom-
pastuksena saattaa olla rakennusten perus-
korjaamisen hallintaan ja johtamiseen tarvit-
tavien insinööritaitojen puuttuminen. Suuri 
osa isännöitsijöistä toki ylläpitää jatkuvasti 
ammatillista osaamistaan ja kehittymistään. 
Tätä tarvitaan mm. kiinteistöjen alati lisään-
tyvän talotekniikan sekä automatisoitumisen 
asettamien vaatimusten ja haasteiden vuoksi. 

Teksti: Teppo Niinisalo Kuvat: Keijo Aulu
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Huomattava on kuitenkin, että 
isännöitsijäksi voi edelleen ryh-
tyä kuka tahansa.

Ammattitaito-ongelmaan on 
toki tuottamassa helpotusta se, 
että isännöitsijöiden keski-ikä on 
nykyisin yli 50 vuotta, ja alalla on 
odotettavissa suurta vaihtuvuut-
ta. Toisaalta myös alan työmäärä 
on moninkertaistumassa.

Millainen isännöitsijä on kallis-
arvoinen ja millainen vain käy 
kalliiksi?
Hyvästä isännöitsijästä kannat-
taa pitää kiinni, vaikka se naa-
puriyhtiön isännöitsijä tekee sa-
man työn pikkuisen halvemmal-
la. Isännöitsijän vaihto ja uuden 
sisäänajo on aina myös niin iso 
urakka, että siihen ei kannata 
ilman hyviä perusteita ryhtyä. 
Ammattitaitoinen isännöitsijä 
osaa kilpailuttaa taloyhtiön juok-
sevat kulut, kuten vaikkapa ener-
gia- ja rahoituskulut sekä vakuu-
tusmenot optimaalisiksi. Valveu-

tunut alan ammattilainen myös 
seuraa markkinoiden suhdantei-
ta ja tarvittaessa reagoi näihin 
nopeasti kilpailuttamalla yhtiön 
sopimuksia. Myös huoltoyhtiön 
toimintaa tarkkailemalla ja tek-
nistä kokonaisuutta seuraamalla 
isännöitsijä pystyy tarvittaessa 
optimoimaan kiinteistön ylläpi-
tokustannuksia. Sivutoiminen 
osakasisännöitsijä ei aina pys-
ty hallitsemaan tehtäväkenttää 
näin kokonaisvaltaisesti, koska 
häneltä usein puuttuu laajempi 
alatuntemus, yhteistyöverkosto 
ja yleensä myös perehtymiseen 
tarvittava aika. Kun yhtiössä 
tehdään isoja perusparannuk-
sia ja remontteja, kustannusvai-
kutus on helposti satoja euroja 
asuinneliötä kohden. Tällaisia 
isoja remontteja ovat esim. put-
kistosaneeraukset ja julkisivure-
montit. Tällöin ammattitaitoi-
nen isännöitsijä tienaa yhtiölle 
palkkansa moninkertaisena, kun 
taas ammattitaidoton moninker-

1. Isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja. Hän huolehtii 
kiinteistöstä ja sen hallinnosta sekä vastaa kirjanpidon ajan-

tasaisuudesta.

2. Isännöitsijä vastaa yleensä myös taloyhtiön viestinnästä ja 
on siis tiedonkulun kannalta tärkeässä roolissa erityisesti sa-

neerausten ja muiden merkittävien hankkeiden aikana.

3. Yhdellä ammattimaisella isännöitsijällä on keskimäärin �0 
taloyhtiötä hoidettavanaan. Tämä tarkoittaa sitä että hän 

voi käyttää keskimäärin yhden työpäivän kuukaudessa kutakin 
taloyhtiötä kohden. 

4. Isännöitsijän toimenkuvaan kuuluu paljon kokouksia, sekä 
hallitusten kokouksia että yhtiö- ja työmaakokouksia. Näis-

tä suurin osa tapahtuu yleensä iltaisin.

taistaa sen huonolla hankesuun-
nittelun ohjauksella ja myöhem-
min huonoihin valintoihin oh-
jaajana.

Erityisen kalliiksi käy sellai-
nen isännöitsijä, joka laiskuut-
taan tai joidenkin osakkaiden 
vaatimuksesta lykkää saneeraus- 
ja korjaushankkeita hamaan tu-
levaisuuteen. Remontti kun on 
aina kalleimmillaan silloin, kun 
siihen ryhdytään vasta pakon 
edessä ja ilman hankesuunnit-
telua. Näissä tapauksissa lähes 
poikkeuksetta korjaustöiden 

laiminlyönti on jo aiheuttanut 
lisätuhoja sekä ylimääräisiä kus-
tannuksia.

Kuten niin monella muulla-
kin alueella, myös isännöintia-
lalla tieto huonosta toiminnas-
ta kuuluu pidemmälle kuin ne 
onnistumistarinat. Niinhän sen 
tietysti kuuluu ollakin, että isän-
nöitsijän pitää hoitaa omat teh-
tävänsä huomiota herättämättä. 
Asukkaiden taas on lupa keskit-
tyä helppoon ja laadukkaaseen 
elämiseen!

5. Isännöitsijällä on paikallaolovelvoite kaikissa taloyhtiön hal-
lituksen kokouksissa, paitsi jos kokouksessa käsitellään isän-

nöitsijän vaihtoa tai vain jotain pienempiä asioita.

6. Isännöitsijälle ei ole asetettu pätevyysvaatimuksia, vaikka toi-
menkuvan asettumat vaatimukset koko ajan kasvavat. Isän-

nöintialan koulutusta järjestetään silti koko ajan enemmän.

7. Isännöitsijän palkkio on yleensä kuukausittainen kiinteä sum-
ma. Lisätuloja isännöitsijä saa esimerkiksi laatimistaan isän-

nöitsijätodistuksista.

8. Isännöinnistä sovitaan aina erillisellä sopimuksella. Taloyh-
tiön hallituksen tehtävä on valvoa isännöitsijän toimintaa 

sekä huolehtia, että isännöintiyritys tekee sopimukseen kirjatut 
velvoitteensa kunnolla.



Kiinnostus omaa energiankäyttöä koh-
taan lisääntyy. Kun tietoa energian 
määrästä ja hinnasta on helposti saa-

tavilla, ohjaa se päivittäisiä valintoja. Näin 
tapahtuu myös taloyhtiöissä, sillä esimer-
kiksi auton lämmitystolpan tai latausaseman 
sähkö tullaan maksamaan todellisen käytön 
mukaan, Sähköteknisen Kaupan Liiton toi-
mitusjohtaja Tarja Hailikari sanoo.

Päästötöntä ja uusiutuvaa
Liiton tulevaisuustyöskentelyn tulos ”Hy-
vinvointia sähköllä – Visio �030” kuvaa tule-
vaisuuden taloyhtiön päästöttömän sähkön 
tuottajana, joka on tärkeä osa hajautettua uu-
siutuvan energian tuotantokokonaisuutta.

Rakennukset tarvitsevat nykyistä vähem-
män lämmitysenergiaa, sillä vanhat talot on 
uudistettu energiatehokkaiksi ja uudet ovat 
nollaenergiataloja. Talot tuottavat uusiutu-

Teksti: Kari Heikkilä Kuvat: STK

Tulevaisuuden talo 
tuottaa itse tarvitsemansa energian

Energiatehokkaaseen asumiseen liittyy jatkossa myös 
energian tuotanto. Taloyhtiöt käyttävät sähköä omiin tar-
peisiinsa ja myyvät ylijäävän energian sähköverkkoon. 
Mitä muuta tulevaisuus tuo tullessaan?

vaa energiaa auringosta, tuulesta sekä ilman 
ja maan lämmöstä.

Ne varastoivat osan energiasta esimerkik-
si sähköautoon ja myyvät ylijäävän sähkön 
verkkoon. Sähköistys- ja automaatioratkaisut 
ohjaavat talon tekniikkaa ja toimintoja kuor-
mittamatta asukkaita tai isännöitsijää.

Talo osaksi älykästä verkkoa
Älykäs sähköverkko yhdistää talon muihin 
energian käyttäjiin, tuottajia ja varastoihin. 
Se ottaa vastaan ja tarjoaa hajautetusti tuo-
tettua energiaa varmistaen, että sähköä on 
kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käy-
tettävissä.

Sähköajoneuvot palvelevat työmatkalii-
kennettä ja päivittäistä asiointia. Julkisen 
liikenteen, jakeluautojen ja työkoneiden käyt-
tövoimana on yhä useammin sähkö. Melu, 
hiukkaspäästöt ja muut ympäristöhaitat ovat 

Verkko tasaa kulutuksen ja tuotannon eroja, jolloin päästöt-
tömän tuuli- ja aurinkoenergian osuutta voidaan edelleen 
lisätä. Energian lisäksi se välittää talojen ja muiden osiensa 
toimintaa ohjaavaa tietoa.

selkeästi vähentyneet. Latausverkosto kattaa 
asutus- ja liikekeskukset ympäristöineen. No-
pean latauksen asemia on pääväylien varsilla 
ja haja-asutusalueilla.

Hyödyt ovat tarjolla jo nyt
– Lähes kaikki vision mukaiset tekniset rat-
kaisut ovat jo tänään saatavilla. Sähkösuun-
nittelija ja sähköurakoitsija tuntevat eri vaih-
toehdot sekä kohteita, joihin niitä on jo asen-
nettu. Esimerkiksi valaistuksen ohjauksella 
ja autonlämmitystolppien uudistamisella voi 
aloittaa ja saada heti säästöjä, Tarja Hailika-
ri kannustaa.

– Tulevaisuudessakaan tekniikka ei ole 
pääasia, vaan sen tuottamat hyödyt ihmiselle 
ja ympäristölle. Elämisestä tulee nykyistäkin 
turvallisempaa ja mukavampaa. Ikääntymis-
täkään ei tarvitse pelätä, sillä arki sujuu en-
tistä paremmin.

54 Teksti: Kari Heikkilä Kuvat: Stk
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Lämmitysjärjestelmän uusiminen ei tul-
lut yllätyksenä. Selvittelimme hankkeen 
osalta kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja 

– niin pieniä kuin vähän suurempiakin. Raja-
ehdoiksi ratkaisulle muodostuivat sijainti ja 
kustannukset. Taloyhtiö sijaitsee hiekkahar-
julla Tampereella Pispalan kaupunginosassa. 
Näin ollen maalämpö ja sitä varten porattavat 
kaivot olisivat tulleet älyttömän kalliiksi. Kai-
vot olisi pitänyt porata erittäin syviksi ja peh-
meästä hiekkamaasta johtuen ne olisi pitänyt 
tukea putkilla. Kaukolämmön osalta ongel-
maksi tuli tyypilliseen tapaan jakelu.

Kaikin puolin etsimme taloyhtiölle toi-
mintavarmaa ja kustannustehokasta ratkai-
sua. Loppujen lopuksi ei ollut epäilystäkään, 
etteikö se olisi ollut öljylämmitysjärjestelmän 
uudistaminen, kertoo taloyhtiön tekninen 
isännöitsijä Juha Hildén.

Hanke toteutettiin elokuussa  
ennen lämmityskauden alkua
Koska lämmitysjärjestelmän uudistamises-
ta oli taloyhtiössä puhuttu jo pitkään, hanke 
päätettiin toteuttaa ennen lämmityskauden 
alkamista. Hanke kilpailutettiin hyvissä ajoin 
ja työt päästiin aloittamaan elokuussa �011. 
Hankkeen rakennusteknisestä urakoinnis-
ta vastasi Suomen Remotek Urakointi Oy ja 
lämmitysjärjestelmän asennuksesta Poltin-
tekniikka J. Ala-Korpula.

Lämmitysjärjestelmän saneeraustyöt aloi-
tettiin luonnollisesti vanhan järjestelmän 
purkutöillä. Olemassa olleen öljylämmitys-
järjestelmän rinnalla oli puukattila, jolle ei 
enää ollut tarvetta. Se poistettiin. Lisäksi pi-
hassa maan alla ollut alkuperäinen öljysäiliö 
päätettiin vaihtaa uuteen.

Vanhoja öljysäiliöitä voidaan pitää osal-
taan turvallisuusriskinä. Tässäkin tapaukses-

Öljylämmitysjärjestelmän 
uudistaminen kannattaa
– takaisinmaksuaika jää lyhyeksi

As Oy Pispalan Etelärinteessä lämmitysjärjestelmän uudistaminen 
oli tullut ajankohtaiseksi. Käytössä ollut öljykattila oli peräisin 1970-
luvun lopulta, joten sen energiatehokkuus oli vähintäänkin heikko 
uusiin verrattuna. Taloyhtiössä oli käyty keskustelua lämmitysjärjes-
telmän uusimisesta jo jonkin aikaa ja vaihtoehtoja oli toki vertailtu.

sa alkuperäinen noin 40 vuotta vanha säiliö 
todella kaipasi uusimista eikä kunnostamis-
ta edes pohdittu. Uusi öljysäiliö asennettiin 
kiinteistöön sisälle ja samalla saatiin säiliön 
kaikki varusteet sekä turvallisuus nykyaikai-
selle tasolle.

– Kohteeseen haluttiin mahdollisimman 
tehokas, nykyaikainen ja käyttövarma öljy-
lämmitysjärjestelmä. Uudeksi öljykattilaksi 
asennettiin LAKA:n 60 kW:n kattila, jossa 
on myös optio sähkövastukselle, mikäli vara-
järjestelmä joskus halutaan hyödyntää. Lisäk-
si kokonaan käytöstä poistettu puukattila jätti 
tilaa mahdolliselle aurinkolämpöjärjestelmän 
varaajalle, joka oli taloyhtiön toivomus. Itse öl-
jylämmitysjärjestelmän uusiminen oli mieles-
täni taloyhtiölle vaihtoehdoista järkevin paitsi 

kustannusten myös saneerauksesta aiheutu-
van häiriön ja käyttövarmuuden osalta. Koko-
naisuudessaan tämän hankkeen asennustyöt 
kestivät vain neljä päivää ja näistä vain kahtena 
päivänä lämmin vesi oli poikki, kertoo asennuk-
sesta vastannut Jouko Ala-Korpula.

Ensimmäinen lämmityskausi  
osoitti hyödyn
Taloyhtiössä ensimmäinen lämmityskausi 
uudella järjestelmällä on nyt takana ja inves-
toinnin hyödyt tyydyttävät kaikkia. Aiemmin 
kiinteistön lämmityskauden aikainen öljyn 
kulutus oli noin 6 �00 litraa ja nyt samo-
jen kuukausien aikana öljyä oli kulunut vain 
5 100 litraa. Öljyn kulutus tippui yli �0 %.

– Öljylämmitysjärjestelmän uudistaminen 
on helppo ja kustannustehokas vaihtoehto. 
Hyödyt suoritetusta investoinnista on ha-
vaittavissa heti. Tässäkin tapauksessa noin 
15 000 €:n sijoitus tuotti heti ensimmäisi-
nä kuukausina merkittävän säästön. Laskel-
miemme mukaan säästämme vuositasolla 
noin �000 litraa öljyä, joten uuden lämmi-
tysjärjestelmän takaisinmaksuaika on todel-
la edullinen – vain noin 5-6 vuotta, päättää 
tekninen isännöitsijä Hildén.

Teksti ja kuvat: Topi Aaltonen

Taloyhtiön tekninen isännöitsijä Juha Hilden sekä Poltin-
tekniikan Jouko Ala-Korpula.
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Oilon Geopro RE on suuri-
en kiinteistöjen maaläm-
pöpumppu, joka sopii 

esimerkiksi julkisten rakennus-
ten, teollisuuskiinteistöjen sekä 
kerros- ja rivitalojen lämmön-
lähteeksi. Kytkemällä pumppu-
ja sarjaan, voidaan tuottaa läm-
pöä hyvinkin suuriin kohteisiin. 
Käyttötarpeen mukaan pumppu 
voidaan varustaa tulistimella. 
Laite voidaan varustaa myös ali-
jäähdyttimellä, jonka avulla vii-
meisetkin energianrippeet saa-
daan hyödynnettyä esimerkiksi 
käyttöveden esilämmitykseen. 
Alijäähdyttimen ansiosta käy-
tössäsi on jopa 5 % lisää ilmaista 
jäännöslämpöä.

Kotimainen Oilon maaläm-
pöpumppu on tehty kestämään. 
Pumppu on lähes huoltovapaa 
ja vähäiset huoltotoimenpiteet 
ovat helppoja ja nopeita. RE-mal-
lissa käytetään samoja, hyväksi 
havaittuja komponentteja kuin 
muissakin Oilonin maalämpö-
pumppumalleissa. RE:n mallista 
riippuen joko yksi tai kaksi laadu-
kasta Scroll-kompressoria takaa 
pitkän käyttöiän ja häiriöttömän 
toiminnan.

Pienemmät  
lämmityskustannukset 

maalämmöllä
Maalämpö on kokonaiskustannuksiltaan huomat-
tavasti edullisempaa kuin monet muut lämmitys-
vaihtoehdot. Maalämpö sopii yhtä hyvin uudis- 
kuin saneerauskohteisiinkin, joissa on vesikiertoi-
nen lämmitysjärjestelmä. Mitä suurempi lämmön 
tarve, sitä enemmän hyötyä maalämpö tarjoaa. 

Taloyhtiön lämmitysjärjestelmän muuttaminen  
maalämmölleAutomatiikan monipuolisuus 

mahdollistaa myös muiden ener-
gialähteiden yhdistämisen toimi-
vaksi kokonaisuudeksi. Maaläm-
mön rinnalla voidaan hyödyntää 
esimerkiksi aurinkolämpökeräi-
miä sekä öljy-, kaasu- tai pellet-
tilämmitystä. Automatiikka va-
litsee kulloinkin edullisimmalla 
tavalla tuotetun energiavaih-
toehdon.

Maalämpöpumppu voidaan 
mitoittaa osa- tai täystehoisek-
si. Osatehomitoituksessa läm-
pöpumpun maksimiteho vas-
taa noin 60–80 % rakennuksen 
lämmitystarpeesta. Käytännössä 
pumppu tuottaa tällöin 85–98 % 
vuotuisesta energiantarpeesta. 
Osatehomitoituksella lämpö-
pumppu käy pitkiä jaksoja läm-
mityskaudella, mikä vähentää 
kompressorin käynnistys- ja py-
säytyskertoja. Se säästää sähköä 
ja kompressoria ilman, että läm-
pökerroin pienenee. Täystehomi-
toituksessa maalämpöpumppu 
mitoitetaan rakennuksen mak-
simitehon tarpeen mukaisesti, 
käytännössä hieman yli.

– Rivitalokohde, jossa öljyä kului noin �4 000 litraa vuodessa.
– Asuntojen lukumäärä on 15.
– Lämmönjako on toteutettu patterilämmityksellä.
– Mitoitetut maalämpölaitteet: maalämpöpumppu 55 kW ja 

kaksi varaajaa, joissa on käyttövesikierukat.
– Uuden maalämpöjärjestelmän investointikustannukset ovat 

noin 110 000 euroa, johon sisältyvät tarvittavat maalämpö-
laitteet ja varaajat sekä asennustyöt ja porakaivot.

– Aiemman lämmitysjärjestelmän käyttökustannukset olivat 
noin �6 500 euroa vuodessa.

– Maalämpöjärjestelmän vuosittaiset käyttökustannukset ovat 
noin 9 000 euroa vuodessa, joten säästöä saadaan vuodessa 
yli 17 000 euroa ja maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika 
jää reilusti  alle 7 vuoden.

Teksti: Juha Kerminen Kuvat: Oilon Oy



Hapetonta vettä lämmitysjärjestelmään
Vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään syö-
tetyn veden tulisi aina olla hapetonta, jotta 
korroosiota tai sakkaantumista ei putkistos-
sa pääse tapahtumaan. Tämä harvoin kui-
tenkaan toteutuu vaan järjestelmä täytetään 
tyypillisesti käyttövedellä, jolloin happipitoi-
suus vedessä on reilusti yli suositeltujen raja-
arvojen. Näin kävi mm. As Oy Hervannan 
Satopekassa.

– Tampereella sijaitseva As Oy Hervannan 
Satopekka on tyyppiesimerkki siitä kuinka 
taloyhtiössä tulisi puuttua asiaan ennen kuin 
siitä tulee ongelma. Taloyhtiön lämmönjako-
huone ja kaukolämpöjärjestelmä saneerattiin 
vuonna �007. Samassa yhteydessä lämmitys-
verkostoon vaihdettiin vesi ja kuten tyypilli-
sesti tehdään, täytettiin verkosto käyttövedel-
lä. Otimme vesinäytteen taloyhtiön lämmitys-
järjestelmän paluulinjan tyhjennysventtiilis-
tä. Liuenneen hapen määrä oli 11-kertainen 
suosituksiin nähden, samoin veden pH-arvo 
oli suositusten alarajalla. Erona useimpiin ta-
loyhtiöihin oli se, että mittauksien perusteel-
la ongelmat saatiin taloyhtiön tietoisuuteen ja 
näin ratkaisu niihin oli varsin yksinkertaisesti 
löydettävissä, kertoo Hannu Haanpää Pirkan-
maan Vedenkäsittely Oy:stä.

Satopekan tilanne oli helposti korjattavis-
sa kemikaalittomalla Elysator-vedenkäsitte-
lylaitteistolla. Laitteisto poisti veteen liuen-
neen hapen lämmitysjärjestelmän kierrosta. 
Samalla veden pH-arvo asettui suositellulle 
alueelle. Laitteen asennuksen jälkeen toimin-
taa tarkkaillaan ottamalla toistuvasti vesi-
näytteitä. Myös As Oy Satopekan osalta seu-
ranta osoitti investoinnin kannattavuuden.

Vanha kiinteistö  
– kuinka ongelma ratkaistaan?
Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä on tar-
koitettu suljetuksi järjestelmäksi, joka pysyy 
tasapainossa, mikäli muutoksia järjestelmään 
ei tehdä. Jos kiinteistön pattereissa on tois-

Ratkaise taloyhtiösi 

lämmitysongelmat!

Ilma, happi ja kiertoveden alhainen pH-arvo ovat läm-
mitysjärjestelmän kiistattomat viholliset. Ennen pitkää 
liialliset happipitoisuudet ja alhainen pH-arvo aiheut-
tavat kiinteistön lämmitysverkossa korroosiota ja sak-
kaantumista. Ilma lämmitysverkostossa puolestaan 
haittaa jakelua ja järjestelmän tasapainoa. Näistä seu-
ranneiden epätasaisten huoneistolämpötilojen tasapai-
nottaminen on vain todellisen ongelman siirtämistä.

tuvaa ilmaamisen tarvetta tai lämmön jakelu 
huoneistoihin on epätasaista, on syytä poh-
tia, mistä suljettuun järjestelmään liittyvät 
ongelmat johtuvat. Jostain on voinut pääs-
tä esimerkiksi ilmaa verkostoon. Jos ongel-
mana ei ole ilma, on verkostossa muita on-
gelmia, esimerkiksi korroosiota. Vesinäyte 
antaa erittäin paljon suuntaa sille, millainen 
tilanne järjestelmässä on, mutta ei kerro put-
kistoissa ja laitteissa olevan sakan määrästä. 
Näytteenotto on syytä tehdä ennen toimen-
piteisiin ryhtymistä.

Vanhan järjestelmän osalta Elysator-ve-
denkäsittelylaitteiston etu on, että laitteis-
to todella poistaa raudan ja muut kulumista 
aiheuttavat ongelmatekijät kierroista ilman 
erillissuodattimia. Näiden toimenpiteiden 
seurauksena myös korroosio pysähtyy ja 
vanhat kerrostumat poistuvat. Tämä muun 
muassa parantaa lämmönvaihtimien ja läm-
mön siirtymisen tehokkuutta sekä varmistaa 
järjestelmän tarkoituksenmukaisen toimin-
nan. Laitteisto on helppo ja nopea asentaa. 

Tulokset näkyvät jo muutaman kuukauden 
kuluttua alkutilanteesta.

– Mikäli taloyhtiön lämmitysjärjestelmän 
kanssa on ongelmia, kannattaa aina ensim-
mäisenä ottaa yhteys ammattilaiseen. Ongel-
mat kannattaa selvittää ennen toimenpitei-
siin ryhtymistä. Me varmistamme aina ennen 
laitteiston asennusta, onko ongelma todella 
laadultaan sellainen, että se on ratkaistavissa 
Elysatorilla. Taloyhtiön kanssa tehtyyn sopi-
mukseen liittyy alkunäytteen ja asennuksen 
lisäksi seurantanäyte. Jos laitteisto ei kui-
tenkaan syystä tai toisesta toimi odotetulla 
tavalla, on meillä asiakastakuu, joka kattaa 
investoinnin, päättää Haanpää.

Elysator-vedenkäsittelyllä hyviä tuloksia
Kemikaalittomalla Elysator-vedenkäsittelyllä 
saavutetaan hyviä tuloksia kaikkialla, missä 
lämmitykseltä tai jäähdytykseltä vaaditaan 
hyvää energiatehokkuutta, häiriötöntä toi-
mintaa ja pitkää käyttöikää. Elysatorin toi-
minta perustuu katodiseen suojaukseen ja 
sykloniseen suodatukseen. Uhrautuvana ano-
dina käytetään magnesiumanodia.

Elysator poistaa kierroista ilman lisäksi ha-
pen. Elysatorin vaikutuksesta myös pH aset-
tuu suositellulle alueelle. Elysator poistaa rau-
dan ja muut kulumista aiheuttavat mineraa-
lit kierroista ilman erillissuodattimia. Näiden 
toimenpiteiden seurauksena myös korroosio ja 
jäähdytyskiertojen bakteerikasvu pysähtyvät. 
Myös vanhat kerrostumat poistuvat.

Pohjois-suomi:
Juha Liikanen , puh. 040-77� 9080 
turun alue ja ahvenanmaa:
Heikki Puurula, puh. 040-547 9��0 
Risto Leino, p. 040-767 77643 
länsi uusimaa, Espoo, länsirannikko:
Heikki Puurula, puh. 040-547 9��0

Ferromil edustajia

kanta-Häme, Pirkanmaa, satakunta ja 
keski-suomi:
Hannu Haanpää, puh. 044-367 66�3
itä-Helsinki,  Vantaa, uusimaa, kymen-
laakso, Etelä-karjala ja Päijät-Häme:
Kalervo Kenkkilä, puh. 040-154 9�00
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Taloyhtiöt ovat osakeyhtiöitä, joiden taloudenhoitoa leimaa pit-
kälti se, ettei toiminnalla tavoitella voittoa. Voiton tavoittelun 
sijaan taloyhtiöiden tavoitteena on tarjota osakkailleen ja asuk-

kailleen turvallista, terveellistä ja viihtyisää asumista sekä ylläpitää 
ja lisätä osakkeiden arvoa. Taloyhtiön taloudenhoidon toimintape-
riaatteena on se, että yhtiö perii osakkailtaan vastikkeita käytettä-
väksi kiinteistön kunnostamiseen ja ylläpitoon.

Suunnitelmallisuus on myös osa toimivaa taloushallintoa.
Kiinteistöstrategia on asumisen, omistamisen ja ylläpidon suunni-

telma, jossa ensin määritellään tavoitteet ja sen jälkeen keinot, joilla 
tavoitteisiin päästään. Strategia on hyvä laatia sekä lyhyelle että pit-
källe aikavälille. Lähtökohtana pidetään yleensä taloyhtiön nykytilaa. 
Sama luonnollisesti pätee talouden suunnitteluun. Suurin osa taloyh-
tiörakennuskannastamme on vaiheessa, joka edellyttää erityyppisiä 
peruskorjaushankkeita. Tehokkaaseen taloyhtiön hallinnoimiseen 
liittyy suunnitelmallisuus paitsi taloyhtiön ylläpidon myös korjaus-
hankkeiden rahoittamisessa.

Suunnitelmista pitkän ajan taloussuunnitteluun
Pitkän ajan taloussuunnittelussa otetaan huomioon 5-10 vuoden 
päähän ulottuvat kunnossapito- ja korjaustavoitteet. Kysymys onkin 
siitä, miten suunnitellut toiminnan muutokset tai peruskorjaukset ja 

-parannukset rahoitetaan tulevaisuudessa vuotuisten hoitokulujen 
lisäksi. Pitkän ajan taloussuunnitelma voidaan laatia pitkän aikavä-
lin tarvesuunnitelman pohjalta (PTS-suunnitelma).
Rahoitussuunnittelun pohjana on arvio vastikkeiden, vuokrien ja 
käyttökorvausten kustannuksia vastaavasta tasosta. Tämän lisäksi 
pitää arvioida muun rahoituksen tarve. Rahoitusta voidaan järjestää 
lainarahan lisäksi esimerkiksi erillisillä korjausvastikkeilla ja niiden 
ennakkorahastoinneilla tai asuintalovarausten muodostamisella.

Suurten korjaushankkeiden osalta selvitetään, miten suuriin ker-
tamaksullisiin osakassuorituksiin yhtiön osakkailla on halukkuutta ja 
miten suureksi pääomavastike voidaan mitoittaa. Pääomavastikkeen 
suuruuteen vaikuttaa lähinnä vieraan pääoman laina-ajan pituus.

Pitkän ajan taloussuunnittelussa tulee päättää myös se, miten 
korjausmenot ja niiden rahoitus käsitellään kirjanpidossa ja vero-
tuksessa. Taloyhtiön verotukseen vaikuttaa se, käytetäänkö kirjan-
pidossa aktivointia ja rahastointia vai kuluiksi kirjaamista ja osakas-
suorituksia tai asuintalovarausten muodostamista. Selvien perus-
parannusten osalta kirjanpidossa on aktivointipakko, jolloin myös 
rahastointi on mielekästä. Jos kaavaillut korjaushankkeet ylittävät 
viiden vuoden aikana kertyvän ennakkorahastointimäärän, tarvitaan 
lisäksi vierasta pääomaa.

Taloyhtiön suunnitelmallinen 
taloudenhoito 

– miksi maksamme 
vastikkeita?

Teksti: Topi Aaltonen Kuvat: Keijo Aulu
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Onko tilillä riittävästi rahaa  
yllätysten varalle?

Merkittävä osa taloyhtiön päivittäisestä 
taloudenhallinnasta on luonnollisesti juok-
sevien kustannusten hoitamista. Taloyhtiön 
maksuvalmiussuunnitelma eli likviditeetti-
suunnitelma pitää sisällään taloyhtiön juok-
sevien maksujen kattamisen osakkailta saata-
villa korvauksilla, joista yleisimpiä ovat talo-
yhtiön vastike-, vuokra- ja käyttökorvaukset. 
Suurin osa taloyhtiöön tulevista maksuista 
on säännöllisiä, joko kuukausittain tai ker-
ran/pari vuodessa erääntyviä. Tällaisia mak-
suja ovat esimerkiksi vesi- ja jätevesimaksut, 
sähkö, jätehuoltomaksut, vakuutusmaksut 
sekä kiinteistöverot ja säännöllisesti tapah-
tuvat laitehuollot.

Lainojen lyhennykset ja korot on kirjattu 
takaisinmaksusuunnitelmaan, joten ne ovat 
myös tiedossa maksuvalmiussuunnitelmaa 
tehtäessä. Kulutukseen perustuvan sähkö-
laskun suuruus sen sijaan vaihtelee kesä- 
ja talvikuukausina, mutta tämäkin voidaan 
arvioida aikaisempien vuosien perusteella. 
Maksuvalmiussuunnittelussa on hyvä ottaa 
huomioon myös mahdolliset odottamatto-
mat korjaustarpeet. Taloyhtiöllä olisikin hyvä 
olla noin kuukauden menoja vastaava raha-
määrä säästössä, jottei äkillisiä korjaustarpei-
ta tarvitsisi kustantaa lainarahalla.

Vuosittainen talousarvio
Talousarvio on taloyhtiön vuosittainen toi-
mintasuunnitelma ja sen laatii yleensä halli-
tus tai isännöitsijä hallituksen ohjeiden pe-
rusteella. Talousarvion keskeisin tarkoitus on 
selvittää yhtiövastikkeiden suuruus ja näin 
ollen sen laatiminen perustuu yhtiöjärjes-
tyksen määräykseen vastikkeiden määrää-
misperusteista. Hallitus esittää talousarvio-
ehdotuksen yhtiökokoukselle, joka vahvistaa 
sen viralliseksi talousarvioksi.

Talousarvio on hyvä tehdä tuloslaskelma-
kaavan mukaisesti ja sitä voidaan tarkentaa 
tarvittavilla yksityiskohdilla. Talousarvion 
laadinta lähtee kulujen arvioinnista. En-
simmäisenä arvioidaan kiinteistön hoito-
menot sekä ne aktivoitavat kulut, jotka on 

suunniteltu katettavan hoitovastikkeilla. 
Hoitomenojen jälkeen arvioidaan kiinteis-
tön muut tuotot, kuten vuokrat sekä käyt-
tökorvaukset. Näin jäljelle jää osakkailta pe-
rittävillä hoitovastikkeilla katettavat kulut. 
Jos edellisen vuoden talousarvio on toteu-
tunut ylijäämäisenä, eli vastikkeina perit-
tävät tulot ovat ylittäneet niillä katettavat 
kulut, otetaan tämä ylijäämä vastikkeiden 
arvioinnissa huomioon. Vastaavasti otetaan 
huomioon myös edellisen vuoden alijäämä, 
jolloin vastike voi olla talousarvion osoitta-
maa suurempi.

Jos taloyhtiöllä on pankkilainoja, teh-
dään niistä lainakohtaiset talousarviot. Sa-
moin kuin hoitovastikkeiden määrittelyssä, 
ensin arvioidaan lyhennyksiin, korkoihin ja 
lainanhoitokuluihin kuluvat menot, jolloin 
saadaan selville pääomavastikkeina perit-
tävä määrä.

Hyvään hallinnointiin kuuluu seuranta
Talousarvion toteutumista on hyvä seurata 
koko tilikauden ajan, jotta sen mahdollisiin 
poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. Jos 
taloyhtiössä huomataan esimerkiksi suuri 
akuutti korjaustarve, tulee hallituksen tai 
isännöitsijän tarkistaa talousarviota ja hy-
väksyttää se ylimääräisellä yhtiökokouksella. 
Näin osakkailta perittävän yhtiövastikkeen 
määrää voidaan haluttaessa korottaa kesken 

tilikauden ja ylimääräiset kulut saadaan jaet-
tua tasaisemmin.

Tilikauden päätyttyä hallitus esittää yh-
tiökokoukselle talousarvion toteutumisen. 
Talousarvion toteutuminen esitetään toi-
mintakertomuksessa, jossa on annettava li-
säksi riittävä selvitys mahdollisista olennai-
sista poikkeamista talousarvioon nähden. 
Talousarvion toteutumista koskevat tiedot 
annetaan vakiintuneen käytännön mukaan 
vertailulaskelmalla, jossa tilikauden talousar-
viota ja toteutuneita lukuja vertaillaan keske-
nään sekä euromääräisesti että prosentuaali-
sesti. Olennaisia poikkeamia, jotka täytyy siis 
selittää laskelmien lisäksi myös sanallisesti, 
ovat esimerkiksi suuriin korjaushankkeisiin 
liittyvät kustannuspoikkeamat. Selityksestä 
tulee käydä poikkeaman suuruuden lisäksi 
ilmi myös poikkeamaan johtaneet syyt.

Toimintakausi päättyy tilinpäätökseen
Taloyhtiöiden on laadittava tilinpäätös kir-
janpitolain ja asunto-osakeyhtiölain sään-
nösten mukaan. Taloyhtiön tilinpäätös sisäl-
tää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot 
sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen 
on annettava oikeat ja riittävät tiedot taloyh-
tiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatii isännöitsijä tai, jos isännöitsi-
jää ei ole valittu, hallitus, ja se esitetään yhtiö-

kokoukselle, joka päättää tilinpäätök-
sen hyväksymisestä. Taloyhtiön tilin-
päätöstä laadittaessa on hyvä muistaa, 
että suurin osa tilinpäätöksen käyttä-
jistä eli osakkaat, eivät ole tottuneita 
tilinpäätösten lukijoita ja siitä syystä 
selkeäkielisyyteen ja yksinkertaisuu-
teen tulisi panostaa. Osakkaiden teh-
tävänä on myös päättää yhtiökokouk-
sessa vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle sekä isännöitsijälle. Tätä 
päätöksentekoa varten on hyvin tär-
keää, että osakkaat ymmärtävät, mi-
ten yhtiön taloutta on tilikauden ai-
kana hoidettu.

Lisää taloyhtiön taloudenhallinnas-
ta löytyy osoitteesta www.omatalo-
yhtio.fi

Niissä taloyhtiössä, joissa asunto-osakeyhtiö kattaa vähintään 30 osakkeenomistajien 
hallinnassa olevaa huoneistoa, on pääsääntöisesti oltava yhtiökokouksen valitsema ti-
lintarkastaja. Tilanteessa, jossa yhtiöllä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei 
toisin määrätä, on yhtiöllä oltava toiminnantarkastaja.

Tilintarkastus vai toiminnantarkastus?
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Vakuutuksenottajana olevaa asunto- tai kiinteistöyhtiötä edus-
taa yleensä isännöitsijä, joka vastaa yhteydenpidosta vakuu-
tusyhtiöön ja joka tekee kirjallisen vahinkoilmoituksen. Jos 

vahinkotapahtumaan liittyy rikos, kuten tuhopoltto tai murto, va-
kuutuksenottajan on tehtävä myös rikosilmoitus poliisille.

Vakuutuksenottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan osal-
listumaan vahingon selvittelyyn ja toimittamaan vakuutusyhtiölle 
kaikki vahinkoon liittyvät tekniset ja taloudelliset selvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja –raportit. Tällaisia selvityksiä ja raportteja 
ovat esim. poliisin tutkintailmoitus ja paloviranomaisen palonsyy-
selvitys.

Asunto- ja kiinteistöyhtiön kiinteistövakuutuksesta korvataan va-
kuutusehtojen mukaisesti vakuutuksen kohteelle aiheutuneita suo-

ranaisia esinevahinkoja. Kiinteistön omaisuusvakuutuksen kohteena 
ovat rakennus, rakennusta palvelevat koneet ja laitteet sekä muu va-
kuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa mainittu omaisuus, kuten raken-
nuksen ulkopuolella olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet.

Vakuutusehdoissa määritellään tarkemmin vakuutuksen kohteena 
oleva omaisuus, korvattavat vahingot sekä vakuutuksen korvauspii-
rin ulkopuolelle jäävät vahingot ja muut rajoitukset.

Jatkuva kiinteistövakuutus ei kata laajoja saneeraus- ja muutostyö-
projekteja, mistä johtuen asunto- tai kiinteistöyhtiön tai urakoitsijan 
tulee ottaa tällaisille hankkeille erillinen määräaikainen rakennustyö-
vakuutus, joka kattaa urakan kohteelle aiheutuvat esinevahingot. Sa-
neeraus- ja muutostöihin liittyy usein lisääntynyt vahinkoriski sekä 
riskejä, joita kiinteistövakuutus ei korvaa. Tällaisesta rakennustyöstä 

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omaisuusvahingoissa, kuten palon, 
murron tai vesivahingon sattuessa, vakuutuksenottajan tulee il-
moittaa vahingosta välittömästi vakuutusyhtiölle. Vahinkotarkas-
tajan kanssa voidaan sopia tarkastuksesta ja muista tarvittavista 
vahingonselvitystä koskevista toimenpiteistä.

Asunto-osakeyhtiössäkin 

vakuuttaminen 
kannattaa

Teksti: Satu Evilampi Kuvat: Pohjola Oy
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on riskin lisääntymisen vuoksi ilmoitettava vakuutusyhtiöille. Kiin-
teistövakuutuksen turvaa on syytä harkita laajennettavaksi muutos-
töiden ajaksi, jotta vakuutusturvan laajuus on riittävä saneeraus- ja 
muutostyöprojektien riskeihin nähden.

Vastuuvakuutus myös tarpeen
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on suojata vakuutuksenottajaa 
mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta. Vastuuvakuu-
tuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa huolimattomuuden 
perusteella toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, jotka to-
detaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voi-
massa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.Vakuutusehdois-
sa määritellään tarkemmin vakuutuksen korvauspiiri, korvauspiirin 
ulkopuolelle jäävät vahingot sekä muut rajoitukset.

Vahingonaiheuttajan eli vastuuvakuutuksen vakuutuksenottajan tu-
lee ilmoittaa vahingosta omalle vakuutusyhtiölleen. Vakuutuksen kor-
vauspiiriin kuuluvissa vastuuvahingoissa vakuutusyhtiö ratkaisee aina 
vahingonaiheuttajan korvausvastuukysymyksen sekä päättää korvaus-
ten hyväksymisestä ja maksamisesta. Vastuuvahinkotilanteissa tulee 
huomioida, ettei vahinkoa kärsinyt voi saada vahinkoa käsiteltäväksi 
vahingonaiheuttajan ottaman vastuuvakuutuksen perusteella.

Asunto- ja kiinteistöyhtiön aiheuttaessa vahingon toiselle tulee 
yhtiön saattaa asia oman vastuuvakuutuksensa perusteella käsiteltä-
väksi. Jos asunto- tai kiinteistöyhtiö on vahinkoa kärsineen asemassa, 
esimerkiksi urakoitsijan aiheuttamassa vahinkotapauksessa, yhtiön 
on käännyttävä myös vahingonaiheuttajan puoleen. Vahingonaiheut-
taja toimittaa tämän jälkeen vahinkoilmoituksensa omalle vakuutus-
yhtiölleen vastuuvakuutuksesta käsiteltäväksi. Vahingon kärsineellä 
on kuitenkin aina oikeus käyttää omaa omaisuusvakuutustaan.

Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutuksenottajan 
tulee huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahin-
ko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutuksenottajan tulee ryhtyä 
tarpeellisiin toimenpiteisiin Pohjolan takautumisoikeuden säilyttä-
miseksi vahingonaiheuttajaa kohtaan.

Tarkempia toimintaohjeita sekä kuivaus-, rakennus- ym. liikkei-
den yhteystietoja saa vahingontarkastajalta sekä Pohjolan internet-
sivuilta (www.pohjola.fi).

Vakuutusyhtiön rooli
Vakuutusyhtiön tehtävänä on määrittää vahingon korvattavuus va-
kuutusehtojen perusteella ja korvata vahinko vakuutusehtojen mu-
kaisesti. Vakuutusyhtiö sopii vakuutuksenottajan kanssa tarvittavista 
toimenpiteistä vahingon selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Yhtiö myös 
valvoo, että korjaustöiden kustannukset ja laajuus ovat vakuutuseh-
tojen mukaisia. Se ei kuitenkaan toimi työn tilaajana eikä se vastaa 
tai voi antaa takuuta tehdyn korjaustyön laadusta. Vakuutusyhtiö ja 
sen vahinkotarkastaja ovat tarvittaessa vahinkotilanteessa vakuutuk-
senottajan tai isännöitsijän tukena neuvomalla ja opastamalla.

Asukkaan rooli vahinkotapahtumassa
Taloyhtiön rakenteista johtuva ja tämän vuoksi sen kunnossapitovel-
voitteeseen kuuluva vahinko, esim. pinnoitevahinko, korvataan asuk-
kaan kotivakuutuksesta yleensä kotivakuutuksen vakuutusehtojen mu-
kaan toissijaisesti. Korvausta tulee tällöin ensisijaisesti hakea taloyh-
tiön omasta vakuutuksesta. Taloyhtiön tulisi kunnossapitovastuunsa 
mukaisesti korvata myös huoneiston pinnoitteet vahinkoa edeltänee-
seen, taloyhtiön asunnoissa noudatettavaan yleiseen tasoon saakka.

Jos asukas aiheuttaa taloyhtiölle vahingon ja taloyhtiö on tehnyt 
tästä vahingosta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölleen, asia rat-
kaistaan taloyhtiön kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen mukai-
sesti. Jos vahinko on taloyhtiön kiinteistövakuutuksen perusteella 
korvattava, voidaan taloyhtiön omavastuu ja mahdolliset ikäpoistot 
käsitellä asukkaan kotivakuutuksen vastuuvakuutusosiosta vakuu-
tusehdot huomioiden.

Asuin- ja liikehuoneiston osakkeenomistajan tai vuokralaisen ir-
taimisto ei ole kiinteistövakuutuksen kohteena. Kiinteistövakuutus 

Kun vahingon alkuselvitykset on tehty

1. Kiinteistövakuutuksen perusteella käsiteltävät vahingot
Vakuutuksenottaja toimii aina korjaustöiden tilaajana ja ra-
kennuttajana. Vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö päättävät 
yhdessä vakuutuksen perusteella korvattavan korjaustyön 
laajuudesta. Urakoitsija valitaan yhdessä. Korjaustyö tulee 
toteuttaa aina kustannustehokkaasti. Ensisijaisesti käytetään 
Pohjolan kumppanuusverkostoa. Jos korjaustyö on suuri, työ 
kilpailutetaan.

Korjaustyöstä on suositeltavaa tehdä aina kirjallinen sopi-
mus, jossa sovitaan muun muassa aikataulusta ja takuuasiois-
ta. Työn tilaajana ja ensisijaisena laskujen maksajana toimii 
aina vakuutuksenottaja. Vakuutusyhtiö korvaa korjaustyöstä 
aiheutuneet kulut vakuutussopimuksen mukaisesti.

2. Yrityksen vastuuvakuutuksen perusteella käsiteltävät 
vahingot
Vahingon kärsineellä on oikeus päättää, käsitelläänkö vahinko 
hänen ottamastaan omaisuusvakuutuksesta vai tekeekö hän 
vahingonkorvausvaatimuksen vahingonaiheuttajalle. Vastuu-
vahingoissa toimintamalli on perusperiaatteiltaan sama kuin 
kiinteistövakuutuksen perusteella käsiteltävien vahinkojen 
osalta, mutta vakuutuksenottajan ja vahinkoa kärsineen tu-
lee tapauskohtaisesti sopia, kumpi osapuolista toimii työn 
tilaajana. Vahingon aiheuttajalle eli vakuutuksenottajalle ei 
synny aiheuttamastaan vahingosta huolimatta velvollisuutta 
tilata korjaustyötä.

Vastuuvahingoissa vakuutuksenottajan tulee aina tehdä va-
hinkoilmoitus vakuutusyhtiölle ennen kannanottoja korvaus-
vastuustaan tai tehtävästä korjaustyöstä; vakuutuksenottajan 
ilman vakuutusyhtiön suostumusta tekemä sopimus tai hyväk-
symä korvausvaatimus ei sido vakuutusyhtiötä.

Vastuuvahingoissa on lisäksi huomioitava, että korvaus-
perusteena on omaisuuden vahinkohetken, eli päivän arvon 
mukainen korvaus, eikä jälleenhankinta-arvo.

ei korvaa osakkeenomistajan tai vuokralaisen asentamista kalustei-
ta ja yleisen tason ylittäviä pinnoitteita. Omaisuuden omistajan tu-
lee itse hakea hänelle aiheutuneesta vahingosta korvausta omasta 
vakuutuksestaan.

Kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaalle tai vuokralaiselle muutos-
ta aiheutuvia kuluja, kuten esim. sijaisasunnon tai liiketilan vuok-
rauskuluja. Asukkaan tai vuokralaisen pitää tältä osin selvittää oman 
vakuutuksensa kattavuus. Vakuutusehdoissa määritellään tarkemmin 
vakuutuksen korvauspiiri, korvattava vahingot sekä korvauspiirin 
ulkopuolelle jäävät vahingot ja muut rajoitukset.
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K: Onko vastikeperusteen muuttaminen mah-
dollista?
Taloyhtiössämme vastikeperuste perustuu 
löyhästi asuntojen pinta-aloihin. Kaikissa 
muissa asunnoissa paitsi yhdessä vastikepe-
rusteena oleva pinta-ala on suurempi kuin 
asunnon oikea pinta-ala. Esim. allekirjoitta-
neen asunnossa vastikeperuste on 72 neliö-
tä, ja oikea pinta-ala noin 61. Virallista pin-
ta-alamittausta talossa ei ole tehty, mutta 
muillakin vastikeperusteen ja oikean pinta-
alan suhde on samansuuntainen.

Tämä yksi yleisestä kaavasta poikkeava 
asunto on talon alkuperäisen rakennuttajan 
omaan käyttöön suunniteltu. Siellä vastike-
peruste on 68 neliötä ja oikea pinta-ala noin 
80 neliötä. Muutenkin asunto on paremmin 
varusteltu kuin muut sillä siellä on mm. kak-
si vessaa, kodinhoitohuone ja sauna. Muilla 
on vain vessa ja suihku. Taloyhtiö on vanha 
(1950-luvulta) ja rakennuttaja nähtävästi 
osasi vetää kotiinpäin.

Vastikeperusteiden epäkohta närästää ta-
loyhtiössä aina säännöllisin väliajoin. Nyt tu-
lossa on viemäriremontti, ja asia on taas pin-
nalla. Tämän yhden asunnon nykyinen omis-
taja tuntuisi saavan taas merkittävää hyötyä 
muiden kustannuksella, hänellä kun on mo-
ninkertaisesti putkituksia ja kosteuseristet-
täviä tiloja kuin muilla, ja silti hän maksaisi 
remontista vähemmän kuin muut.

Onko mielestänne asiassa aihetta lähteä 
ajamaan vastikeperusteen kohtuullistamis-
ta? Voidaanko kohtuullistamisen yhteydessä 
mitata kaikkien asuntojen todelliset pinta-
alat ja ottaa ne uudeksi vastikeperusteeksi? 
Voidaanko uutta kohtuullistettua vastike-
perustetta käyttää voimaantulonsa jälkeen 
ennen asian vireillepanoa aloitettujen, mut-
ta ei vielä maksettujen remonttien rahoituk-
sen jaossa?

V: Mikäli yhtiöjärjestyksessä määrätään, että 
vastikeperusteena on huoneiston pinta-ala, 
määräytyvät vastikkeet yhtiöjärjestykseen 

Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyksiin törmätään 
huomattavan usein taloyhtiöissä. Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta an-
taa täysin veloituksetonta apua taloyhtiöitä koskeviin lakiteknisiin kysymyksiin. 
Joka torstai otamme vastaan viisi lakiasioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten 
vastauksista huolehtii Nordius-asianajotoimistot, joka on valtakunnallinen, 13 
paikkakunnalla toimiva, 10 itsenäisen asianajotoimiston muodostama ketju.

merkittyjen pinta-alojen perusteella, vaikka 
yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala ei vas-
taisikaan huoneiston todellista pinta-alaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, 
että yhtiöjärjestykseen merkityt pinta-alat 
vastaisivat todellisia pinta-aloja, vaatii kaik-
kien osakkeenomistajien suostumuksen, jos 
vastikeperuste on sidottu pinta-aloihin. Mi-
käli tätä suostumusta ei kaikilta osakkeen-
omistajilta saada ja yhtiöjärjestys on siten 
virheellinen, että se johtaa kohtuuttomuu-
teen, sitä voidaan kohtuullistaa asunto-osa-
keyhtiölain 6 luvun 36§ mukaisesti. Se kan-
nattako tähän ryhtyä on hyvin vaikea arvioi-
da, käytännössä se tarkoittaisi kanteen nos-
tamista käräjäoikeudessa, mihin aina liittyy 
kuluriski. Kanteen nostamiselle on asetettu 
laissa tietyt edellytykset ja määräajat, jonka 
vuoksi suosittelen kääntymään asiassa asian-
ajotoimiston puoleen.

Mikäli kanteen nostamiseen päädytään, 
tuomioistuin voi muuttaa yhtiöjärjestystä, 
jos se katsoo, että määräys johtaa kohtuut-
tomuuteen siten, että se tuottaa jollekin 
osakkeenomistajalle merkittävää etua tois-
ten osakkeenomistajien kustannuksella tai 
aiheuttaa tälle huomattavaa rasitusta ver-
rattuna toisiin osakkeenomistajiin. Tuomi-
oistuin ottaa kohtuuttomuutta arvioidessaan 
huomioon yhtiöjärjestyksen koko sisällön, 
yhtiöjärjestystä laadittaessa ja sen jälkeen 

vallinneet olosuhteet sekä muut seikat. Oi-
keuskäytännössä on käytännössä puututtu 
yhtiöjärjestyksen vastikeperusteeseen pin-
ta-alojen virheellisyyksien vuoksi. Jos asia on 
ollut ennakoitavissa osakkeita hankittaessa, 
on kohtuullistamisen kynnys ollut erittäin 
korkealla. Käytännössä juuri eri huoneistoi-
hin sovellettavat eri vastikeperusteet ovat 
aika tavanomaisia ja osakkaiden ennakoita-
vissa osakkeiden ostohetkellä. Jos pinta-ala 
on vastikeperusteena, pinta-alamääräyksen 
kohtuullistaminen tulee yleensä kysymyk-
seen vain silloin, kun ostajalla oli syytä olet-
taa, että kaikki huoneistot osallistuvat yhtiön 
kuluihin todellisten pinta-alojen suhteessa. 
Vähäinen pinta-ala poikkeama ei myöskään 
voi olla kohtuullistamisperuste.

Nordius/Eveliina Tammela

K: Rakennuttajan vastuu uudiskohteen ra-
kennusvirheistä
Uudiskohteessamme on merkittäviä puutteita 
mm. pahasti naarmutetut ikkunat, maalaus-
virheet, LVI-ongelmia ja pintavesiä ei ole joh-
dettu hallitusti. Noin 20 asuntoa 60:stä ei ole 
antanut suostumusta RS10 vakuuden vapaut-
tamiseksi. Noin 40 on sen vapauttanut.

Hallitukselta on ilmeisesti pyydetty 40 
asunnon osuus vakuuksista vapautettaviksi. 
Tulisiko hallituksen vapauttaa nuo vai huo-
mioida tuossa jotenkin yhteisissä tiloissa ja 
ulkoalueilla olevat virheet ja puutteet? Tuli-
siko RS10 vakuuden pidättäneiden antaa asia 
Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi 
saadakseen suojaa rakennuttajan vaateilta 
vapauttaa vakuus tai mahdolliselta vahin-
gonkorvaussyytteeltä?

Onko niin, että rakennuttajan tulee kor-
jata puutteet ja virheet vakuuden pidättä-
neiden osalta viivytyksettä, jotta suoritus 
on sitten sopimuksen mukainen ja ostaja voi 
vapauttaa vakuudet?

Mikä on vakuuden vapauttamisen tai pi-
dättämisen suhde siihen, miten/milloin vir-
heet ja puutteet korjataan?

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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V: Asuntokauppalain mukaan vakuuden tai 
sen osan vapauttamisen edellytyksenä on, 
että osakeyhtiön hallitus ja asunto-osakkeen 
ostajat kirjallisesti suostuvat siihen. Hallitus 
voi vapauttaa vain lain tarkoittaman osan va-
kuuksista jos vain osa osakkeen omistajista 
on siihen suostunut. Ostaja voi kieltäytyä 
vapauttamasta vakuuksia, jos kohteessa il-
menee virheitä.

Vakuus vapautuu viimeistään 1� kuukau-
den kuluttua vuositarkastuksen pitämises-
tä ellei yhtiö tai osakkeen omistaja vastusta 
vakuuden vapautumista ja saata asiaa ha-
kemuksella kuluttajavalituslautakunnan tai 
tuomioistuimen käsiteltäväksi ennen kuin 
1� kuukautta on kulunut vuositarkastuk-
sesta. Vapautumista vastustavan on ilmoi-
tettava vastustuksestaan vakuuden antajalle 
tai sille talletuspankille, joka on vakuudeksi 
vastaanottanut pankkitalletuksen, sekä toi-
mitettava vakuuden antajalle tai talletus-
pankille kuluttajavalituslautakunnan tai kä-
räjäoikeuden antama todistus asian vireille 
saattamisesta ennen kuin 1� kuukautta on 
kulunut vuositarkastuksesta, tai muuten va-
kuus vapautuu.

Osakkeen omistaja on velvollinen va-
pauttamaan vakuuden, kun rakennuttajan 
suoristus on sopimuksen mukainen eli, kun 
kohteessa ei ole enää virheitä. Yleensä va-
kuuksien vapauttamisesta kieltäytyminen 
patistaa rakentajan korjaamaan virheet, 
koska vakuuksien pitäminen pankissa kiinni 
maksaa sille koko ajan. Jos rakentaja ei kor-
jaa virhettä ilman aiheetonta viivästystä, on 
syytä saattaa asia kuluttajariitalautakunnan 
tai käräjäoikeuden ratkaistavaksi, jotka ot-
tavat kantaa siihen onko kohteessa asunto-
kauppalaissa tarkoitettu virhe.

Nordius/Jarmo Juntura

K: Putkiremontista aiheutuvien kustannus-
ten jakaminen
Taloyhtiö on rakennettu 1950-luvulla. Asun-
tojen varustelutaso oli tuolloin pieni vessa la-
vuaarilla. Peseytyminen hoidettiin taloyhtiön 
saunassa. Vuosikymmenien saatossa osak-
kaat ovat rakentaneet suihkuja asuntoihin-
sa joko vessan yhteyteen tai erillisinä suihku-
huoneina. Jokaisessa huoneistossa on hiukan 
omanlaisensa viritys, onpa yhteen asuntoon 
rakennettu saunakin. Myös alkuperäiskun-
nossa olevia asuntoja löytyy.

Nyt tulossa on ensimmäinen täysi viemä-
riremontti. Miten kustannukset kuuluu jakaa 
tällaisessa tapauksessa?

Oikeudenmukaiselta tuntuisi, että vas-
tikeperusteisesti korvattaisiin vain alku-
peräisvarustuksen mukaisesti vessat vesie-
risteineen. Kukin osakas maksaisi erikseen 
oman asuntonsa suihkun ja saunan putki-
tukset taloyhtiön viemäriin asti ja näiden 
vesieristeet.

V: Yhtiön on pidettävä kunnossa mm. osa-
kehuoneistojen vesi- ja viemärijärjestelmät. 
Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen 
sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai 
yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan ra-
kennuksen muun osan vian tai sen korjaa-
misen vuoksi. Tämä ns. ennallistamisvastuu 
koskee huoneistojen sisäosien korjaamista 
ajankohdan perustasoon yhtiössä. Yhtiön 
korjaus- ja ennalleensaattamisvelvollisuuden 
ulottuvuutta määriteltäessä ratkaisevaa on 
se, minkälaiset kustannukset korjaamisesta 
tai ennalleen saattamisesta aiheutuisi, ei ra-
kennustekninen toteutusvaihto.

Lähtökohtana on siis se, että yhtiön uu-
siessa viemärijärjestelmiä, se on velvollinen 
ennallistamaan osakkaiden hallinnassa ole-
vat tilat pintamateriaaleja myöten ajankoh-
dan mukaiseen perustasoon.

Yhtiökokous voi lisäksi päättää osakkeen-
omistajalle kuuluvan kunnossapitotyön suo-
rittamisesta yhtiön kustannuksella, jos työ 
liittyy yhtiön kunnossapito- tai uudistus-
työhön tai työ on yhtiön kannalta muuten 
taloudellisesti tarkoituksenmukainen eikä 
se loukkaa osakkeenomistajien yhdenver-
taisuutta.

Tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista 
voisi olla toteuttaa samassa yhteydessä uu-
distamistyö, jossa kaikkiin osakashallinnas-
sa oleviin tiloihin toteutetaan myös suihku 
perustason mukaisesti toteutettuna. Kun 
korjaustyö tehdään samalla kertaa koko ra-
kennuksessa, ei ongelmia yhdenvertaisuu-
den kannalta yleensä synny. Putkiremontin 
yhteydessä yhtiö voi yleensä toteuttaa mär-
kätilojen vesikalusteiden ja pinnoitteiden 
tason parannuksen edullisemmin ja tarkoi-
tuksenmukaisemmin kuin yksittäinen osak-
keenomistaja.

Siltä osin kuin kustannukset lisääntyvät 
osakkaan valitsemisen teknisten tai pinta-
materiaaleja koskevien ratkaisujen vuoksi, 
osakas vastaa lisäkustannuksista. Sama kos-
kee saunan ennallistamisesta johtuvia lisä-
kustannuksia.

Nordius/Jarmo Juntura

K: Asunnossa kylmä, kenen vastuu?
Asuntoni sijaitsee kerrostaloyhtiössä maan-
varaisella laatalla. Suurin osa muista asun-
noista sijaitsee ylemmissä kerroksissa muiden 
asuntojen, tai muiden lämpimien tilojen ylä-
puolella. Sijainnista johtuen kylpyhuoneeni 
lattia on talvisin todella kylmä.

Kylpyhuoneen lattian pintalämpötilat 
vaihtelevat kahden ulkonurkan alueen n. 11 
Celsius asteesta kylpyhuoneen oven edustan 
n.17 Celsius asteeseen. Muissa asunnoissa 
vastaavanlaista kylmyyttä tuskin esiintyy, 
koska niiden kylpyhuoneiden lattian alla val-
litseva lämpötila on 20 Celsius asteen tietä-
millä. Kylpyhuoneeni varsinainen lämmitys 
on hoidettu vesikiertoisella patterilla, kus-
tannus tämän käytöstä kuuluu As Oy:lle. Ti-
lassa on lisäksi sähköinen lattian mukavuus-
lämmitys, jonka käytön osakas maksaa itse 
sähkölaskussaan. Isännöitsijän mukaan lat-
tian pintalämmön tulisi asumisterveysohjeen 
mukaan olla vähintään 18 Celsius astetta.

Kysymykseni kuuluu: pitääkö minun omal-
la kustannuksellani, käyttämällä lattian säh-
köistä mukavuuslämmitystä saattaa latti-
an pintalämpötila vähintään Isännöitsijän 
ilmoittamaan minimipintalämpötilaan vai 
kuuluuko pintalämpötilojen saattaminen asu-
misterveysohjeen mukaisiin minimilämpöti-
loihin yhtiön vastuulle ja kustannukselle?

V: Laattalattia saattaa talvisin tuntua kyl-
mältä myös muissa huoneissa, mikäli laatan 
alla ei ole lattialämmitystä. Kysymyksestä ei 
käy ilmi, mikä kylpyhuoneen huonelämpö-
tila on talvisin. Lämmitysjärjestelmän tulee 
pystyä lämmittämään huoneiston tilat asu-
misterveysohjeen mukaisiin määriin. Mikäli 
lämmitysjärjestelmä on alitehoinen, tulee yh-
tiön korjata järjestelmä kuntoon. Suositteli-
sin kyllä pitämään lattialämmityksen päällä, 
kun sellainen kerran on olemassa. Samalla se 
myös edesauttaa kylpytilojen lattian pysy-
mistä kuivana.

Nordius/Katja Pappinen

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

Julkisivuremontin aika taloyhtiössä? – Etsimme seurantakohdetta
Yhä useammassa 1960- tai 1970-luvulla ra-
kennetussa taloyhtiössä pohditaan, kuinka 
pian ja millä tavalla betonielementtitalon 
huonokuntoinen julkisivu kannattaisi kor-
jata. Nopea ja edullinen vaihtoehto on tuu-
lettuva tiililaattajulkisivu.

Julkisivutiililaattojen etuna on sen ohut 
rakenne, jolloin rakenteeseen voidaan tarvit-
taessa lisätä enemmän eristettä seinäraken-
netta paksuntamatta. Järjestelmä soveltuu 
erityisesti rakennuksiin, joissa perustusten 
leventäminen on hankalaa tai mahdotonta. 

Julkisivutiililaatta on elinaarikustan-
nuksiltaan edullinen. Periaatteessa julkisi-
vutiililaatta ei vaadi lainkaan huoltoa. Kos-
ka julkisivutiililaattajärjestelmässä ei käyte-
tä laisinkaan laastia, ei se vaadi myöskään 
huoltoa vaativia liikuntasaumoja tai sauma-

korjauksia. Julkisivusta tulee täysin yh-
tenäinen, ehjä kokonaisuus. Asennus ei 
myöskään ole säistä riippuvainen, ja iso-
jen laattojen asennus käy nopeasti. 

Julkisivuremontti suunnitteilla –  
ota yhteyttä
– Wienerberger etsii julkisivuremontin 
esimerkkikohdetta ensisijaisesti Sata-
kunnan tai Pirkanmaan alueelta, mutta 
muutkin alueet huomioidaan. 
– Kohteeksi valittu taloyhtiö saa ammat-
tilaisten tuen ja varmat ratkaisut alen-
nettuun hintaan.
– Jos julkisivuremontti on ajankohtai-
nen, jätä yhteydenottopyyntö 
www.omataloyhtio.fi/wienerberger

Elinkaariremontti.fi on 1950–70-luvuilla rakennettujen kerrostalojen 
putkiremontteja varten kehitetty ylivoimainen suunnittelu- ja urak-
kapalvelutuote. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa nopea ja vaiva-
ton putkiremontti tunnettujen yritysten tuotteilla. Hankkeen koordi-
naattorina toimii suunnittelutoimisto LC-Yhtiöt, jota taloyhtiö käyttää 
suunnittelevana konsulttina koko remontin ajan. Yhteistyöyritykset 
tekevät työt ja toimittavat tuotteet hankkeen edetessä. Uponor Cefon 
lisäksi Elinkaariremontti-hankkeessa ovat mukana mm. Ido, Oras, Puk-
kila, Kenno ja Kiilto.

LC Kiinteistöpalvelut Oy voitti tällä palvelulla vuoden �01� Taloyh-
tiöteko-palkinnon 1. sijan Finlandia-talossa järjestetyssä Taloyhtiö �01� 
-tapahtumassa �6.4.�01�.

lue lisää: www.elinkaariremontti.fi
Lisätietoja myös: Uponor Suomi Oy, Toni Wahlfors, puh.0�0 1�9 �33�

Komea katto kaunistaa rakennusta, mut-
ta ensisijaisesti sen tehtävänä on nimen-
omaan pitää talo kuivana. Sen on suojatta-
va taloa kosteudelta aina, myös myrskyllä 
ja nopeasti vaihtelevissa sääolosuhteissa. 
Jos katto ei tähän pysty, syntyy ongelmia 
ja jopa yllättävän nopeasti.

Kestävä aluskate varmistaa suojan
Aluskatteen tehtävänä on estää veden, lu-
men sekä roskien pääsy kattorakenteisiin. 
Aluskatteen on oltava vahva, sillä sen on 
kestettävä sekä asennuksen että käytön 
aikaiset rasitukset. Kunnon aluskatteella 
on oltava vähintään yhtä pitkä luotetta-
va käyttöikä kuin varsinaisella katemate-
riaalillakin. 

Kosteusrasitukset yläpohjan haasteena
Yläpohjaan pääsee kosteutta varsin mones-
ta lähteestä. Diffuusion mukana kosteutta 
voi tulla niin sisäilmasta kuin ulkoakin. Il-
mavuodot sisältä ja –virtaukset ulkoilmas-
ta voivat sateen tavoin tuoda kosteutta 
yläpohjaan. 

Sisätiloista yläpohjaan vuotava ilma on 
lämmityskaudella yläpohjan ilmaa lämpi-
mämpää ja kosteampaa. Mitä suurempi il-
mavuoto on, sitä enemmän se lämmittää 
yläpohjan ilmaa, mutta tuo myös suurem-
man kosteuskuorman. Suurimmat kosteus-
ongelmat ovat juuri kylmillä ullakoilla, 
joissa sisätiloista pääsevä lämmin ilma ai-
heuttaa kosteuden kondensoitumista kat-
torakenteisiin. 

Paras vakuutus terveelle yläpohjarakenteelle on vesihöyryä hyvin läpäisevä aluskate

Yläpohjan tuulettaminen on olennaista 
tämän kosteuskuorman poistamiseksi. 

Diffuusioavoin aluskate toimii  
vakuutuksena
Tehokkaita keinoja yläpohjan toiminnan 
parantamiseksi on etsitty myös Monierin 
tutkimuslaboratorioissa. Kattoasiantun-
tija Johan Nuderin mukaan pelkkä ilman-
vaihdon parantaminen vanhoissa taloissa 
ei ongelmaa ratkaise. – Kylmät yläpohjat 
on eristettävä tehokkaasti, mutta lisäksi 
tarvitaan vesihöyryä tehokkaasti läpäise-
vä aluskate. Nämä diffuusioavoimet alus-
katteet kuivattavat allaan olevia rakenteita 
ja lämmöneristeitä. Ne antavat hieman an-
teeksi tuuletuksen puutteita ja kosteudella 
on paremmat mahdollisuudet päästä pois-
tumaan rakenteesta. 

– Diffuusioavoin aluskate toimii kuten 
ulkoiluvaate, jossa on goretex-kalvo. Se ei 
päästä vettä ulkoa sisään, mutta hengittää 
sisäisen höyryn ulos. Monierin aluskatteet 
ovat Divoroll Top RU ja Divorol Universal,  
selventää kattoasiantuntija Birgitta Pollari 
Monier Oy:stä.

Ensi vuonna voimaan tulevat energiatehokkuusvaatimuk-
set korjausrakentamiselle ovat osa rakennusten energiate-
hokkuutta koskevan EPBD-direktiivin kansallista täytän-
töönpanoa. 

Direktiivin mukaiset energiatehokkuuden vähimmäisvaa-
timukset koskevat laajamittaisia korjauksia, rakennuksen 
vaippaan kohdistuvia pienempiä korjauksia sekä teknisten 
järjestelmien asentamista, korvaamista tai parantamista. 
Suoritettavien toimenpiteiden on kuitenkin oltava mahdol-
lisia teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti arvioituna. 
Tarkempaa tietoa aiheesta on tarjolla viimeistään 9.7.�01�, 
kun jäsenvaltiot antavat ja julkaisevat direktiiviin liittyvät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Voimaan nämä 
tulevat julkisten rakennusten osalta viimeistään tammi-
kuussa �013 ja muiden rakennusten osalta viimeistään hei-
näkuussa �013.

Energiatehokkuusvaatimukset 2013
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Porraskäytävässä kaikuu?
Ratkaisu ongelmaan liimattavilla, paloturval-
lisilla Parafon® akustiikkalevyillämme.
Katso lisää www.paroc.fi -> akustiikka

Hager-tuotteet apunasi 
energian säästämisessä
Hager-tuotevalikoimasta löydät kattavan va-
likoiman energiaa säästäviä ratkaisuja kotien 
ja liikekiinteistöjen sähköohjauksiin.

Uudenaikainen hämärä- ja kellokytkinten, 
säädettäville pienloiste- ja LED-lampuille so-
veltuvien valonsäätimien sekä kellotermos-
taattien ohella Hagerin liike- ja läsnäolotun-
nistimet ovat tärkeässä roolissa haettaessa 
säästöä energiankulutukseen. Niiden avulla 
voit vähentää parhaimmillaan noin 10–40 % 
valaistuksen, lämmityksen ja ilmastoinnin 
kokonaisenergiankulutuksesta, kun niiden 
käyttöä ohjataan läsnäoloon perustuen. Tois-
sijaisten tilojen valaistusohjauksessa säästö 
voi olla parhaimmillaan jopa noin 95 %.

Hagerin liike- ja läsnäolotunnistimia 
voi käyttää monipuolisesti uusien energiaa 
säästävien valonlähteiden kanssa, mikä on 
omiaan vähentämään energialaskua. Ener-
gialaskua ja tunnistintuotteen takaisinmak-
suaikaa laskettaessa kannattaa huomioida 
myös käytetyn tunnistimen oma tehonku-
lutus. Hagerin liike- ja läsnäolotunnistimien 
omakulutus ilman kuormaa on noin 0,3–1,� 
W tuotteesta riippuen.

lisätietoja: mukavamminsahkolla.fi ja elekt-
ria.fi sivustoilta löytyviltä sähköalan ammat-
tilaisilta

Fenestran ulko-ovimallistoon kuuluvat ovet ovat lä-
päisseet CE-merkinnän vaatimat testit markkinoiden 
parhain tuloksin: Esimerkiksi sateenpitävyydessä ja 
ilmatiiveydessä Fenestran ovet ylsivät maksimiluo-
kitukseen.  

Fenestran kaikki vakioulko-ovet voidaan merkitä 
korkeasta laadusta kertovalla CE-merkinnällä. Ulko-
ovet ovat läpäisseet merkintään vaadittavat testit erin-
omaisin tuloksin: Testitulokset sateenpitävyydessä ja 
ilmatiiveydessä ovat maksimitasolla. Sateenpitävyy-
dessä standardin mukaiset luokat ovat 1-9 ja Fenestran 
ulko-ovet on testattu parhaimpaan luokkaan 9. Ilmatii-
veys luokat ovat 1-4 ja oville saatiin luokka 4. Kaikki tu-
lokset ylittävät selvästi CE-merkinnän edellytykset. 

Kun valitsee Fenestran ulko-oven, tietää saavansa parasta laatua, mitä kotimaisilla mark-
kinoilla on tarjolla, toteaa tuotekehityspäällikkö Juha Ruuskanen. 

Tuotteen yhteydessä saa käyttää CE-merkintää, kun tuotteet ovat läpäisseet akkreditoi-
dussa testauslaitoksessa (Suomessa VTT) tehdyissä testeissä EN tuotestandardin edellyt-
tämät kriteerit.

Sähköauton latausratkaisuja valmistava Ens-
to palkittiin arvostetussa red dot –muotoilu-
kilpailussa Saksassa. EVP-latauspiste ihastut-
ti kilpailun tuomarit korkealaatuisella muo-
toilulla ja kauniilla muotokielellään. Kansain-
väliseen kilpailuun osallistui yhteensä 4515 
tuotetta 70 eri maasta.

EVP -sähköauton latauspiste
Tyylikäs ja kestävä EVP 
on ihanteellinen lataus-
ratkaisu vaativiin käyt-
töympäristöihin, joissa 
vaaditaan viimeisteltyä 
ulkomuotoa. Kompakti, 
seinään asennettava EVP 
sopii erityisen hyvin koh-
teisiin, joissa tarvitaan 
useita latauspisteitä, ku-
ten esimerkiksi työpaik-
kojen ja taloyhtiöiden 
parkkipaikoilla sekä py-
säköintihalleissa. Latauspiste voidaan asen-
taa seinään ja siihen on saatavilla lisäasen-
nustarvikkeet myös katto- ja lattia-asennus-
ta varten. Korkealaatuisista komponenteista 
valmistetun latauspisteen runko on kestävää 
valualumiinia. Kolmivärinen LED-merkkiva-
lo osoittaa jokaisen latauspisteen tilan.

Enstolla muotoilu olennainen osa  
tuotekehitystä
Ensto panostaa tuotekehityksessään vah-
vasti muotoiluun. Muotoilulla ei Enstossa 
tarkoiteta ainoastaan kaunista ulkokuorta, 
vaan sen avulla kehitetään käytettävyydel-
tään ja laadultaan korkeatasoisia tuotteita. 
Sähköauton lataustuotteiden tyylikkäällä 
ulkomuodolla halutaan edistää myös sähkö-
autojen käyttöönottoa ja niiden vaatiman 
infrastruktuurin kehittämistä. Koko Enston 
lataustuoteperhe (EVC, EVP ja EVT) on suun-
niteltu tämä huomioonottaen.

Enston lataustuotteiden muotoilu on to-
teutettu yhteistyössä turkulaisen muotoilu-
toimisto ED-Design Oy:n kanssa.

Sähköautoilu kestävä valinta
Enstossa kestävän kehityksen ratkaisuilla ja toi-
mintatavoilla on vahva jalansija, ja sähköisen 
liikenteen ratkaisuihin panostaminen on yksi 
esimerkki näistä. ”Tyylikkäillä sähköauton lata-
ustuotteilla haluamme luoda mielikuvaa sähkö-
autoilusta modernina, turvallisena ja puhtaana 
elämäntapana sekä kestävänä valintana. Meil-
le hyvä design ja kestävä kehitys kulkevat käsi 
kädessä: hyvin suunniteltujen ja muotoiltujen 
tuotteiden fyysiset ja tekniset ominaisuudet ta-
kaavat niille pidemmän ja ekologisemman elin-
kaaren.” Toteaa Enston sähköauton latausrat-
kaisuista vastaava johtaja Allan Ahlgren.

Tiukka kilpailu, erinomainen lopputulos
Professori Peter Zec, red dot -kilpailun toimi-
tusjohtaja ja perustaja, korostaa kilpailun kor-
keaa tasoa: “Kilpailuun osallistuvat tuotteet 
eivät ainoastaan kilpailleet toisiaan vastaan, 
vaan ne joutuivat myös tuomariston erittäin 
kriittisen arvioinnin kohteeksi. Tuotteiden 
muotoilun taso on uskomattoman korkea ja 
todistaa myös osaltaan, että design on olennai-
nen osa innovatiivista tuotekehitystä.”

lisätiedot: Ensto Finland Oy, Allan Ahlgren
Johtaja, sähköauton latausratkaisut
Puh. 0400 748 963, allan.ahlgren@ensto.com

Red dot -muotoilupalkinto
Red dot-muotoilupalkinnon juuret ovat 1950-luvul-
la. Palkintoja jaetaan kolmessa sarjassa: “red dot 
award: product design” (tuotteet), “red dot award: 
communication design” (viestintä) ja “red dot award: 
design concept” (konsepti). Vuonna 2011 kilpailuun 
rekisteröitiin yli 14 000 osallistujaa yli 70 maasta. 
Palkinto – punainen piste – on vakiinnuttanut ase-
mansa yhtenä kansainvälisesti arvostetuimmista 
laadukkaan muotoilun tunnusmerkeistä.

Enston sähköautonlatauspiste menestyi  kansainvälisessä 
red dot -muotoilukilpailussa

Fenestran ulko-ovien  
CE-tulokset huippuluokkaa



66

Ikkunoiden sisäpinnan huurtuminen
K: Omistamme 1970-luvun paritalon puolik-
kaan, jossa on �-kerros lasit, joiden sisäpin-
ta huurtuu. Talossamme on painovoimainen 
ilmanvaihto ja ikkunoiden yläpuolelle olen 
laittanut korvausilmaventtiilit. Mikä siis neu-
voksi, että ikkunoiden huurtuminen saadaan 
loppumaan. Huoneiston lämpötila on ��-�3 
astetta ja kosteus mittarin mukaan vaihtelee 
55-60 % välillä.

V: Lasin lämmöneristyskyky on huono. Sisäil-
man kosteus kondensoituu lasin alareunaan 
sisäpinnalle. Tarkasta, että puitteen tiivisteet 
ovat kunnossa. Paranna asunnon ilmanvaihtoa 
niin, että kosteus laskee. Varmista, että poistoa 
on riittävästi. Kun sisäilman lämpötila on 22 
astetta ja kosteus 50 %, kastepiste syntyy 11 
asteessa. Kun ulkoilman lämpötila on pakka-
sella, huonosti eristävän ikkunan sisälämpötila 
laskee melko alas.

Takan muuraus asunto-osakeyhtiössä
K: Kyse on saneeratusta rivitaloasunto-osa-
keyhtiöstä, kaikkia asuntoja ei ole vielä edes 
saneerattu/myyty. Asuntoihin on mahdollis-
ta laittaa takka. Olen rakennusmies amma-
tiltani ja muuraustakin olen yhden piipun 
verran tehnyt. Muurauskirjallisuutta olen 
lukenut sekä tutun muurarin kanssa jutellut 
asiasta, joten ajattelin muurata takan itse.

Yhtiöstä lupaa takkaan kysellessäni, lähet-
tivät minulle vastuuvapautuslomakkeen alle-
kirjoitettavaksi. Eli mikäli esim. katto vuotaa 
piipun välittömästä läheisyydestä, se on mi-
nun vastuullani, ei yhtiön. Tämä on täysin 
ymmärrettävää. Mutta samassa lomakkees-
sa oli seuraava kohta: ”Osakas asennuttaa ta-
kan omalla kustannuksellaan ja käyttää alan 
asiantuntijayritystä, jolla on vastaava työn-
johtaja, asentajana”.

Voiko asuntoyhtiö pakottaa käyttämään 
jotain firmaa? Kyseessä on tiilestä tehty tak-
ka, joka on muodoltaan sellainen, ettei kenel-
läkään valmistajalla ole sellaista myynnissä. 
Joten laskin, että ainoa rahallisesti järkevä 
vaihtoehto on muurata itse. Paloviranomai-
sethan käyvät käsittääkseni katselmoimassa 
takan sekä hyväksymässä sen ennen käyt-
töönottoa. Jos hommaan sen vastaavan työn-
johtajan, niin eikö yhden takan muuraaminen 
pitäisi olla mahdollista näin?

Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta
Jos ei ole mahdollista itse tehdä (kun ei 

niitä virallisia muurarin papereita ole), niin 
jos otan tutun ammattimuurarin kaveriksi, 
onnistuuko sitten ilman asiantuntijaliikettä? 
Eli mihin yhtiö voi pakottaa minut?

V: Takan ja piipun rakentaminen edellyttää toi-
menpideluvan hakemisen. Hankkeessa pitää olla 
pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Vas-
taava työnjohtaja vastaa siitä, että toteutus teh-
dään kaikkien sääntöjen mukaisesti. Mielestäni 
varsinaisen muuraustyön voi tehdä kuka tahan-
sa, kunhan vastaava työnjohtaja hyväksyy työn. 
Tarvittaessa taloyhtiö voi määrätä hankkeelle 
valvojan, jonka palkan maksat. Jos muuraustyö-
tä ei suorita alan liike, olet itse vastuussa tunti-
työntekijän työstä.

Saunakorjaus, rakenne ja ilmanvaihto
K: Olen aloittamassa vuonna 1970 raken-
netun rivitalohuoneiston saunaremonttia. 
Saunan seinät ovat punatiilestä, ulkoseinä on 
osittain tehty kevytbetoniharkoista. Vanha 
sauna on täysin purettu. Kiukaan taakse on 
aikoinaan muurattu punatiilestä n. metrin 
korkuinen taustakulma. Toinen puoli kulmaa 
on ulkoseinällä. Ulkoseinässä ei ole minkään-
laista eristettä. Tämä seinämä on pari senttiä 
irti huoneen seinistä. Tosin laastia on muu-
rattaessa valunut rakoon seinän väliin ja kul-
maus on siksi osittain kiinni seinissä. Hormia 
ei ole, vaan kulmaukseen tulee sähkökiuas. 
Sauna on kooltaan n. 3 m�. 

Olin ensin ajatellut vain laatoittaa tämän 
seinämän, mutta nyt heräsi muutama epäilys. 
Kuinka paljon tämä kiviseinämä heikentää sau-
nan lämpenemistä? Onko seinämä rakennettu 
aikoinaan vain esteettisistä syistä, vai voiko 
lämpenevä kiviseinämä jopa parantaa löylyjen 
laatua? En ole erityisen suuri sähkösaunan ys-
tävä, ja kaikki mitä on tehtävissä löylyjen peh-
mentämiseksi, on tervetullutta. Mutta miten 
saan tiivistettyä tiiliseinämän ympäryksen? 
Taitaa väistämättä jäädä rako suoraan kylmään, 
eristämättömään ulkoseinään. Onko parasta 
vain purkaa pois tämä vanha tiiliseinämä ja 
halutessaan rakentaa eristeiden sisäpuolelle 
vastaava kiviseinän ”jäljitelmä”?

Ilmanvaihto huolestuttaa myös. Tuloilma 
on keskellä huonetta n. 30 cm lattiasta. Poisto 
on vastakkaisella seinällä katossa. Olin ajatel-
lut nostaa tuloilman 50 cm kiukaan yläpuolel-

le ja haaroittaa poiston myös alas. Tämä on-
nistuisi eristeiden taakse sijoitetuilla litteillä 
ilmanvaihtokanavilla. Mutta toimiiko ulkoa 
tuleva ilmanvaihto, jos kanavan pää on sisä-
puolella metrin korkeammalla kuin ulkona? 
Kylmä ilmahan menee alaspäin. Asunnossa 
on painovoimainen ilmanvaihto, eli mitään 
koneellista imua ei huoneessa ole. Taloyhti-
össä tuskin ollaan innoissaan vaihtoehtoises-
ti uuden reiän poraamisesta vastarapattuun 
julkisivuun, mutta mahdollista tämäkin.

V: Rakenteiden muuttaminen on taloyhtiön 
hyväksyttävä. Siksi rakenteiden muutos pitää 
suunnitella. Tarvitset suunnittelijan. Todennä-
köisesti voit purkaa tiilestä tehdyn suojaseinän. 
Lämmöneristeen lisäys on paikallaan. Sähkökiu-
kaan asennusohjeissa on kerrottu, miten suojaus 
pitää tehdä. Rakenteen vesieristys pitää myös 
tehdä. Jokainen tiilineliö lisää kiukaan tehon 
tarvetta yhdellä kilowatilla. Puu on parempi 
sähkösaunassa. Painovoimainen ilmanvaihto ei 
toimi niin, että tuloilma on kiukaan päällä. Tu-
loilma toimii poistona ja seinillä olevat poistot 
tuloilmana. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa 
saunassa tuloilma tuodaan alhaalta ja poisto 
on ylhäällä.

Lämmönvaihtimen uusiminen
K: Kaukolämmönvaihdin on mallia 1984 ja sii-
nä on vuotoa patteriverkostoon päin. Paineet 
nousevat ja varoventtiilistä tippuu vettä.

Uusiminen on ajankohtainen. Meitä kiin-
nostaa kaukolämmön lisäksi aurinkolämmöl-
lä käyttöveden lämmitys kesäaikana. Saa-
daanko aurinkoenergian talteenottojärjestel-
mään käytettyä rahaa millaisella ajanjaksolla 
takaisin? Missä hintaluokassa liikutaan kau-
kolämmönvaihtimen ja aurinkolämmittimen 
osalta asennettuina?

V: Vaihtimen vaihtamisella on kiire. Kun vuoto 
lisääntyy, lämmitystä ei voi enää käyttää, koska 
lämmintä vettä karkaa vuorokaudessa kuutioit-
tain. Kaukolämmöllä lämmin käyttövesi tuote-
taan suoraan vaihtimen ensiöpuolella. Siihen ei 
voi suoraan liittää aurinkokeräimestä tulevaa 
kuumaa vettä. Kesäaikana aurinkokeräimen 
lämmin vesi pitää viedä erilliseen varaajaan. 
Hanki vaihdin normaalisti. Selvitä suunnitte-
lijan kanssa, miten voit lämpimässä käyttöve-
dessä hyödyntää aurinkoenergiaa.

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

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

Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 3 kpl Suomalainen Koti 
-sisustuskirjapakettia, arvo �04 euroa.

Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus



67

taloyhtiön tiedot
Taloyhtiön nimi: ______________________________________________________________________________ 

Taloyhtiön Y-tunnus: __________________________________________________________________________

Taloyhtiön osoite: _____________________________________________________________________________ 

Postinro: _____________________ Postitoimipaikka: ________________________________________________

taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

Osoite: _____________________________________________________________________________________

Postinro: ____________________ Postitoimipaikka: _________________________________________________

taloyhtiön hallituksen jäsenet
Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

Osallistu taloyhtiöiden tehostamistalkoisiin ja päivitä tiedot!
Kun täydennät tiedot taloyhtiösi päättäjistä ja lähetät kupongin takaisin Omataloyhtiö.fin toimitukseen, varmistat, että taloyhtiösi päät-
täjät saavat täysin veloituksettoman tietopaketin taloyhtiöiden hallinnoimiseen. Avain tehokkaaseen taloyhtiön hallinnoimiseen on tieto 
toimintamalleista, lainsäädännöstä ja korjausratkaisuista. Omataloyhtiö.fi on taloyhtiöiden tietopalvelu!

Sanoma News/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Hallinnointi tehokkaaksi – mutta miten?
Vuonna �010 uudistuneen asunto-osakeyh-
tiölain myötä taloyhtiöiltä odotetaan entis-
tä suunnitelmallisempaa hallinnointia. Tie-
totaito ei kuitenkaan ole synnyinlahja, vaan 
asioista on otettava selvää. Juuri tähän tar-
koitukseen Omataloyhtiö.fi on perustettu: 
toimimaan kaiken kattavana tiedonlähteenä 
taloyhtiön päättäjille! Tehokkaan hallinnoi-
misen perustana on siis tieto, mutta tiedon 
lisäksi tarvitaan arjen helpotusta myös jäsen-
palveluista löytyvistä apuvälineistä.

Taloyhtiöt ovat yksilöitä, mutta tilanteet 
toistuvat
Tiedontarve taloyhtiössä on suurin, kun 
muutos on ajankohtainen. Usein voidaankin 
sanoa, että tilanne on taloyhtiölle ainutker-
tainen, mutta hyvin todennäköisesti sama 
on koettu jo jossain muualla. Tällöin on tär-
keää saada tietoa siitä, kuinka se toinen on 
asian hoitanut. 

Omataloyhtiön tärkeimpiä tavoitteita on 
mahdollistaa kokemusten jakaminen. Olipa 
kyseessä sitten mielenkiintoinen artikkeli, 
jossa kerrotaan korjaushankeen suorittami-
sesta tai vaikkapa keskustelu TaloyhtiöTref-
fi-palstalla, on hyvä saada tietoa jo koetuis-
ta tilanteista.

Ongelma – ratkaisu – vaikutukset
Hankkeella on aina jokin syy, mutta tilanne 
on kohdattava kokonaisuutena. Taloyhti-
öissä kustannustehokkaita mahdollisuuksia 
kokonaisvaltaisille perusparannuksille on yl-
lättävän harvoin, joten hankesuunnitteluun 
on panostettava. Omataloyhtiö.fissä voi tu-
tustua eri hankkeisiin liittyviin ratkaisuihin 
sekä niiden vaikutukseen jo ennen hankeen 
alkamista. Jäsenille tarjotaan ilmainen verk-
kolehti, jossa käsitellään hankkeita aina tee-
man mukaisin kokonaisuuksin.

Jäsenpalvelut täysin veloituksetta!
Vahvuutemme on jäsenistössämme ja halu-
amme sinut mukaan! Omataloyhtiö.fin jäse-
nenä olet oikeutettu lukuisiin jäsenetuihin, 
jotka auttavat sinua taloyhtiösi arjen pyörit-
tämisessä. Saat käyttöösi mm. taloyhtiöiden 
hallinnoimiseen tarkoitetun TaloyhtiöOpti-
min, laskennallisen kuntoarvion, veloitukse-
tonta lakineuvontaa ja paljon muuta. Nopean 
liittyjän etuna saat lisäksi veloituksetta Oma-
taloyhtiö.fi-lehden kotiin kannettuna.

Taloyhtiöille suunnattu verkkosivusto, www.omataloyhtiö.fi, tarjoaa ajan-
kohtaisen informaation, ratkaisut korjaushankkeisiin sekä apuvälineet ta-
loyhtiön hallinnoimiseen. Kaikki tämä täysin veloituksetta! Verkkopalvelun 
tavoite on yksinkertainen: haluamme, että taloyhtiöt voivat paremmin! 

Tieto ja ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin!

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun



Meneekö sormi suuhun?

Ratkaisut korjaushankkeisiin – www.omataloyhtio.fi


