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Taloyhtiössä nyt
Taloyhtiö-lehdestä vinkkejä remontointiin

Tämä lehti on taloyhtiöille tarkoitetun erikoislehden toinen numero. Lehden 
julkaisusta päätettiin jo ennen kuin oli edes viitteitä rakennusalan nyt päällä 
olevasta matalasuhdanteesta – aivan kuin ennakoiden rakentamisen painopis-
teen siirtymistä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Lehden sisältö 
painottuukin remontointiin ja jo nimensäkin mukaisesti nimenomaan taloyh-
tiöiden isojen ja pienien korjaustoimenpiteiden suunnittelun, budjetoinnin ja 
toteutuksen ohjaukseen. Lehti ja sitä tukeva Taloyhtiö-portaali ovatkin työkalu 
ja apuväline kaikille taloyhtiön osapuolille; isännöitsijöille, yhtiöiden hallitusjä-
senille, kiinteistöhuoltoyhtiöille ja toki myös remontin maksajille – omistajille 
ja asukkaille.

Asuminen jA Asumisviihtyvyys
As Oy Sävelpuistossa asiat sujuvat 4
Asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus tulossa 10
Taloyhtiön putkiremontti – sisustajan painajainen vai mahdollisuus? 38
Hyvä ääneneristys on olennainen osa asumismukavuutta 54

ennAkointi
VTT on vahva tekijä kiinteistöt ja rakentaminen -toimialalla 11
Korjausten siirtäminen voi tulla kalliiksi 20
Hyvä äänenvaimennus, parempi viihtyvyys 33 
Laajakaistatalkoilla lisätietoa taloyhtiöille 37
Kadonneet avaimet ja vanhentunut lukitus ovat riski 44
Kattohuoltopalvelut saavat vauhtia taantumasta 50
Sinä päätät, me johdamme ja valvomme puolestasi! 63

Remontti
Muuratun julkisivun onnistunut osakorjaus tiilipalkeilla 14 
Kunnon kattoremontti antaa kerrostalolle uuden elämän 18
Lämmöneristyksen vaikutus julkisivun korjauksessa 24
NewLiner – laadukas, nopea ja vaivaton putkiremontti 26
Lattiaremontti ei ole pelkkää pintaa  27
Hankesuunnittelu kaiken A ja O 29
Putket kuntoon 30
Keittiön uudistaminen käy vaivattomimmin putkiremontin yhteydessä 41
3D -esite helpottaa laattojen valintaa saneerauskohteissa 42
Uusia ratkaisuja julkisivusaneeraukseen SPU Eristeillä 46
Vuorivilla ei sido kosteutta – rakenteet kuivuvat nopeasti 48

PihA
Vinyylisillä piharakenteilla kestävät ratkaisut 55
Autopaikkaan tarvitaan arpaonnea 56
Kasvillisuus meluntorjunnassa 58
Betoni kestää pihalla – ja sen alla 60

muutA
Kiitos kannustuksesta! 3
Matti Saarikoski – pitkän linjan vaikuttaja 17
Rakentaja.fi-palvelukokonaisuus kattaa kaikki asumisen tarpeet 34
Pinnalle pulpahtaneita 64
Tutkimus ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavista korjaustoimenpiteistä 65
Suomen ainoa saniteettiposliinitehdas täyttää 40 vuotta 67

uusi palvelu taloyhtiöille

sivut 6-9

taloyhtiöremontti, osa ii

sivut 12-13

Lemmikit  
taloyhtiössä

sivut 52-53

Parvekekorjaus

sivut 22-23



S�

Taloyhtiöiden remonttien sekä ns. normaalin 
asumistilanteen hallintaan ja virikkeellisyyteen 
tarkoitettu Taloyhtiö-projekti sai erittäin myön-
teisen vastaanoton niin isännöitsijöiden, taloyh-
tiöiden muiden vastuuhenkilöiden kuin asukkai-
denkin taholta. Saimme satoja yhteydenottoja, 
joissa mm. varmistettiin palvelun maksutto-
muus ja pitkäjänteisyys. Varsin monet kiittivät 
palvelun laajuutta suurin piirtein näin: ”Tällaista 
on odotettukin, kaikki samassa paketissa, odo-
tamme mielenkiinnolla jatkoa”. 

Kiitos myönteisestä suhtautumisesta ja kan-
nustuksesta. Ja vastauksina: Palvelumme on 
todellakin kaikilta osin ilmaista ja Suorakanavan 
kuuluminen Sanoma-konserniin varmistaa sekä 
resurssien riittävyyden että palvelun pitkäjän-
teisyyden. Myös tietosuojaturva on varmistet-
tu parhain tällä hetkellä saatavin järjestelmin ja 
teknisin toteutuksin.

Vahvan toimijan markkinoille tuleminen aiheutti yllättäen suojaustoimenpiteitä parin 
pienemmillä resursseilla toimivan organisaation taholta, mikä hieman hämmästyttää mei-
tä, yhteisellä asiallahan tässä ollaan – parantamassa ja kehittämässä suomalaisten talo-
yhtiöiden remontoinnin, tiedonvälityksen, dokumentoinnin, asumisen, yhteiselon sekä 
hallinnoinnin peruselementtien linjakkuutta ja modernisointia vastaamaan nykyisen tieto-
yhteiskunnan haasteisiin!

Käynnistämämme Taloyhtiö-projektin päätavoitteena on nimenomaan suurten, ajankoh-
taisten tai edessä olevien remontointien hallinnanohjaus siten, että ne tehdään kustannus-
tehokkaasti, ekologisesti, vastuuntuntoisesti ja laadukkaasti, jotta pystytään varmistamaan 
remontoitavan kohteen mahdollisimman pitkä elinkaari, nostamaan kiinteistön arvoa ja li-
säämään asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Tästä kaiketi ollaan yhtä mieltä koko mittavassa 
yhtiömuotoisen asumisen kentässä?

Tarjoamme ammattitaitoa, vastuullisuutta ja yhteistyökättä kaikille alan järjestöille, ta-
loyhtiöiden kanssa toimiville ammattilaisille yhtä hyvin kuin viime kädessä kustannuksista 
vastaaville asuntojen omistajille ja asukkaille! 
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Taloyhtiö-lehden lukijatutkimus
Saimme Taloyhtiö-lehden ensimmäisestä numerosta satoja palautteita, joista iso osa 
koski tutkimusta, jossa pyydettiin arvioimaan lehden yleisilmettä ja sisältöä, siis jut-
tuja. Lupasimme arpoa kymmenen Suomalainen Koti –sisustuskirjaa kaikkien vastan-
neiden kesken. Tällä kertaa onnetar suosi seuraavia lukijoita:

Erkki Bäcklund, Jämsä
Sjolf Florström, Espoo 
Leila Honkanen-Turunen, Lahti
Marjatta Huikari, Hyvinkää
Elisa Juvonen, Pieksämäki

Toivomme jälleen palautetta. Kymmenen sisustuskirjaa arvotaan taas vastanneiden 
kesken.
Tutkimus löytyy linkistä > www.rakentaja.fi/taloyhtiölehti

Heljä Loiske, Poitsila
Keijo Malin, Helsinki
Oiva Mella, Rovaniemi 
Mauno Pasanen, Kotka
Ari Penttilä, Espoo 
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As Oy Sävelpuistossa 
asiat sujuvat

Taloyhtiötä ja varsinkin niiden asukkaita on monenlaisia. Asukkai-
ta löytyy eri sosiaaliluokista, ikäryhmistä, elämäntilanteissa olevia, 
aktiivisuusasteista  sekä – ennen kaikkea – luonteista. 
Kuitenkin kaikkien näiden erilaisten ihmisten on osattava toimia yh-
dessä, jotta taloyhtiö muodostaa toimivan kokonaisuuden ja miel-
lyttävän asuinympäristön.

Yhtiökokouksella on tärkein rooli kaikkia 
koskevia yhteisiä sekä pelisääntöjä että 
muita asioita laadittaessa.   Se muodostuu 
osakkeenomistajista käyttäen suurinta pää-
tösvaltaa. Kokous kutsutaan koolle minimis-
sään kerran vuodessa, mutta myös aina tar-
vittaessa.  Pienemmät päätökset voi tehdä 
taloyhtiön hallitus.

Yhtiökokouksessa kävijät voidaan jakaa 
aktiivisiin, passiivisiin sekä kävijöihin, jotka 
haluavat olla tietoisia kaikesta vaikkeivät 
tuo omaa mielipidettään julki. Aktiivisimmil-
la osakkailla ovat vaikutusmahdollisuudet 
tietenkin paremmat kuin passiivisilla heil-
lä, jotka tyytyvät enemmistön päätökseen.  
Kuinka sitten taloyhtiössä saadaan yhteiset 
hommat hoitumaan ja miten yksittäinen 
asukas voi vaikuttaa taloyhtiön asioihin?

Koskapa jutun kirjoittaja on omakotiasu-
ja, joka ei näe itseään ihan heti kerrostalo-
asukkina, tarvittiin pitkän linjan kerrostalo-
asukin kokemuksia. Haastateltavaksi saapui 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo 
Raukola As Oy Sävelpuistosta. Raukolal-
la on kokemusta kerrostaloasumisesta yli 
40 vuoden ajalta. Sävelpuistossa hän on 
asunut 22 vuotta – siitä asti, kun talot val-
mistuivat. 

As Oy Sävelpuisto on pieni taloyhtiö 
omalla tontilla käsittäen kolme hyvin ää-
nieristettyä kaksikerroksista asuintaloa. 
Asuntoja As Oy:ssä on 19, joista neljä on 
vuokra- eli sijoitusasuntoja. Asukkaita on 
vajaat 30 keski-iän ollessa 55-60 v. Lem-
mikkieläimissä löytyy ja niiden omistajat 
ovat vastuuntuntoisia eivätkä anna eläin-
ten tehdä asioitaan sisäpihalle. Jokaises-
sa asunnossa on sauna. Ilmanvaihto on 
talokohtainen,  keittiöissä ovat asuntokoh-
taiset liesituulettimet. Yhteisiä tiloja ovat 
tietenkin piha, kuivaus- ja askarteluhuone 
sekä erillinen pyörävarasto. Aikanaan taloon 
muutettaessa oli autoille mahdollisuus os-
taa katospaikka, tolppapaikan saa asunnon 
oston yhteydessä. Muuten autopaikkojen 
jako tapahtuu isännöitsijän toimesta lista-
uksen perusteella.

Teksti: Minna Nurmi
 kuvat: Jarno Kylmänen
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Aivan haastattelun aluksi todettiin, että 
tässä taloyhtiössä asiat hoituvat hyvin. Syy 
tähän lienee se, että suurin osa väestä on 
alkuperäisasukkeja. Lisäksi väen vaihtuvuus 
on ollut omistusasuntojen kohdalla pien-
tä. Asuntoihin on muutettu mitä ilmeisim-
min sillä mielellä, että kotoa ei lähdetä kuin 
äärimmäisen pakon edessä. Heti toisena 
kohtana tuli esille, että kerrostaloasukilla 
on oltava joustava, sosiaalinen, ymmärtä-
vä ja muita huomioon ottava luonne. Kaik-
kihan sen tietää, että aina asiat eivät suju 
kitkattomasti ja että normaalielämästä syn-
tyy ääniä.

Demokratian toimiminen

Sävelpuistossa toimivat keskusteluyhtey-
det. Kun ilmaantuu asioita, jotka koskevat 
kaikkia yhteisesti, niistä yleensä keskustel-
laan jo ennen kokousta. Näin asia tulee mel-
ko lailla valmiiksi märehdittynä yhtiökokouk-
seen ja kaikki ovat ehtineet muodostaa mie-
lipiteensä. Ehkäpä tämä juuri on ollut syynä 
sille, että lähes poikkeuksetta kaikki ovat 
seisoneet kokousten päätösten takana. 

Mikäli kaikille tieto ei ole kulkeutunut niin 
esityslistahan viedään näytille taloyhtiön il-
moitustaululle kaksi viikkoa ennen yhtiöko-
kousta. Jos tiettyä asukasta ei ole hetkeen 
näkynyt, käydään oven takana kyselemäs-
sä, onko tieto kulkeutunut asukkaan korviin. 
Ilmoitustaululle ripustaa isännöitsijä myös 
tiedotettavat asiat. Sijoitusasuntojen omis-
tajille tieto kulkee kirjatussa kirjekuoressa. 
Kirjaaminen varmistaa sen, että tieto todella 
menee oikealle henkilölle.

Isännöitsijä ja Sävelpuisto

Kaikki tuntevat isännöitsijän sekä huolto-
yhtiön. Sinänsä isännöitsijällä ei tässä ta-
loyhtiössä ole hirvittävän merkittävää osaa 
arkipäivässä. Asukkaat tekevät mahdollisim-
man paljon itse ts. pihatyöt, yhteisten tilo-
jen siivous, katualueiden hoito ja sellaiset 
rakennusten ylläpitotoimet, jotka eivät vaadi 

alan ammattilaista työtä toteuttamaan, hoi-
detaan itse. Jos putkistoon, sähköihin tai 
ilmanvaihtoon tulee ongelmia, isännöitsijä 
hoitaa ammattilaisen paikalle.

Kokouksissa isännöitsijä toimii sihteerinä 
sekä mm. urakkatarjousten esittelijänä. Hal-
litus perustaa päätöksensä urakoista isän-
nöitsijän esittelyyn. Myös yhtiövastikeasiat 
kulkevat isännöitsijän kautta.

Yhteiset asiat

Kaikki taloyhtiöön liittyvät asiat ovat tie-
tenkin yhteisiä. Taloudellisesti suurimpia 
päätettäviä asioita ovat yleensä erinäiset 
remontit. Rahahan on aina ja varsinkin sen 
meno mielipiteitä aikaansaava seikka. Yh-
tiövastikkeella maksetaan osakkeen säh-
köt ja mahdollisesti vesi. Sitä korotetaan, 
kun remontointia tai  yhteisiä hankintoja 
on edessä. Tuomo Raukola kertoo, että 
Sävelpuistossa heillä on tapana ottaa pie-
ni lisä yhtiövastikkeessa, jolla kerrytetään 
korjausrahastoa. Näin eteen tuleva remontti 
saadaan ”huomaamattomasti” maksettua. 
Toinen hyväksi koettu tapa taloyhtiössä on 
ollut, että työt jaetaan eri vuosille kuitenkin 
niin, että kaikki kuuluu samaan urakkaan. 
Esim. juuri julkisivujen huoltomaalaukset 
jaettiin kahdelle vuodelle -  ensin maalattiin 
kadunpuoleinen seinä ja seuraavana vuote-
na sisäpihan seinät. Joka vuonna on  jotain 
pientä kunnostettavaa. 

Pihaa hoidetaan talkoilla, kevät- ja syys-
talkoilla. Sävelpuistossa on pihan suhteen 
ollut sääntö, että pihasuunnitelman mukai-
sesti saa kuka tahansa istuttaa kasveja, kun-
han jaksaa itse ne hoitaa. 

Kaikki eivät tässäkään taloyhtiössä osal-
listu talkoisiin (eikä asunto-osakeyhtiölaki 
anna mahdollisuutta kerätä osallistumis-
maksua) – perustuvat vapaaehtoisuuteen, 
mutta siihen on Raukolan mukaan totuttu 
eikä asia aiheuta sen suurempia intohimo-
ja. Talkoot ja työt sovitaan keskenään. Toki 
niistä ilmoitetaan etukäteen. Talkoilla hoi-
detaan myös virallisten liputuspäivien lipu-

tukset. Liputtaa toki saa silloinkin, kun on 
merkkipäiviä.

Tärkein tuleva uudistus, joka koskee kaik-
kia asukkaita, on taloyhtiön viisivuotissuun-
nitelma taloyhtiön korjaushankkeista. Tie-
don remonteista saa vielä nykyään taloyh-
tiön hallituksen jäseniltä. Suunnitelma tulee 
tehtäväksi ensi vuonna. Lisäksi ensi vuon-
na tulee uudistus, joka velvoittaa osakkaan 
tekemään huoneistossa tekemästään re-
montista ilmoituksen asunto-osakeyhtiölle. 
Ilmoituksista on pidettävä rekisteriä. Rekis-
terin tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja 
tiedonkulkua taloyhtiössä. Se auttaa myös 
asunnon ostajaa, joka heti näkee asunto-
kohtaiset tehdyt toimenpiteet sekä tulevat 
koko asuntoyhtiöitä kattavat toimenpiteet. 
Rekisteriä pitää isännöitsijä ja se on isän-
nöitsijän hallussa.

Onko yksittäisellä osakkaalla vaikutus-
mahdollisuuksia?

Kovin pieniltä tuntuvat yksittäisen osakkaan 
mahdollisuudet vaikuttaa. Sävelpuistossa 
epäkohdat yritetään selvittää keskustele-
malla. Jos sopua ei synny, soitetaan isän-
nöitsijälle ja sitä kautta mieltä kaihertava 
aihe viedään yhtiökokoukseen. Siellä sit-
ten keskustellaan, onko ehdotus mahdol-
linen tai mikä olisi paras mahdollinen vaih-
toehto. 

Mikäli naapurin koira häiritsee metelil-
lään, taloyhtiö antaa ensin huomautuksen, 
sitten kehotuksen eläimen hiljentämiseksi. 
Jos nämä eivät auta, tilanteeseen puuttuu 
poliisi. Vuokralaiseen pätee lähes samat toi-
menpiteet; jos vuokralaisesta on ongelmia, 
taloyhtiö antaa varoituksen ja viime kädes-
sä sillä on oikeus ottaa asunto asunto-osa-
keyhtiön haltuun.

Tuomo Raukolaa kuunnellessa täytyy 
vain ihmetellä, miten todella hyvin tämä 
taloyhtiöyhteisö toimii ja toivoa, että se jat-
kossakin pysyy yhtä harmonisena. Oma-
kotiasujan silmin – kerrostalo odottakoon 
edelleen…

Syksysin talkoolaisia 
työllistävät maahan 
pudonneet lehdet. Ha-
ravoinnin mallia näyt-
tää Tuomo Raukola.
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Rakentaja.fi/taloyhtiö

Ilmaispalvelu  
taloyhtiön eri osapuolille

Rakentaja.fi/taloyhtiö –sivusto avattiin perjantaina 29.5.2009. Palvelu on 
saanut käyttäjiltään erinomaista palautetta ja varsinkin sen rekisteröity-
neille taloyhtiöille ja niiden asukkaille tarjoamat ilmaispalvelut ovat herättä-
neet paljon mielenkiintoa ja kiitoksia. Palvelun veloituksettomuuden päälle 
on eräiltä tahoilta heitetty jopa epäilyksiä mutta täysin veloituksetonta se 
todellakin käyttäjilleen on ja veloituksettomana se myös jatkossa pysyy.

Taloyhtiö-projektin teknisenä ja toiminnal-
lisena pohjana on ollut jo vuosituhannen 
alusta toiminut rakentajille ja remontoijille 
suunnattu Rakentaja.fi-palveluportaali, jota 
niin ikään on pidetty käyttäjilleen täysin il-
maisena palveluna. Parhaimpina palkintoi-
na ilmaisportaalin palvelujen kehittämises-
tä ovat Tasavallan presidentin myöntämä 
INNOSUOMI-palkinto sekä palvelun ke-
räämät yli 300.000 jäsentä jotka koostuvat 
niin yksittäisistä henkilöistä kuin alan am-
mattilaisista.

Tiedätkö minkälaisia ovat taloyhtiö eri osa-
puolten väliset vastuut ja velvollisuudet

Otsikon mukaiset osapuolten väliset vas-
tuut ja velvollisuudet ovat useimmilla osak-
kaille ja jopa hallituksen jäsenillekin todella 
vaikeaselkoisia. Taloyhtiöpalvelussa käy-
dään yksityiskohtaisesti läpi erilaiset ongel-
matilanteet ja niiden ratkaiseminen taloyh-
tiössä. Taloyhtiön eri osapuolet ja heidän 
vastuunsa sekä velvollisuutensa käydään 
läpi jokainen omalta näkökannaltaan, eli alla 
nuo eri osapuolet tiivistettynä.

Asunto-osakeyhtiö
Tiivistettynä asunto-osakeyhtiö on osakeyh-
tiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita 
yhtä tai useampaa rakennusta, joiden yh-
teenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet 
on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkaiden 
hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Li-
säksi vaaditaan, että yhtiön jokainen osake 
yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa 
oikeuttaa hallitsemaan määrättyä huoneis-
toa tai muuta osaa yhtiön omistamasta ra-
kennuksesta tai hallitsemasta kiinteistöstä. 
Jos edellä olevat edellytykset eivät täyty, 
osakeyhtiö ei ole asunto-osakeyhtiö. 

Yhtiötä ja yhtiön toimia kokonaisvaltai-
sesti palvelevista tiedoista sivuilla käydään 
läpi mm. nykyinen sekä jatkossa uudistuva 
Asunto-osakeyhtiölaki ja sen eri sovellet-
tavuusesimerkit, osakasluettelot ja mer-
kinnät, osakkeiden lunastukset, sekä esi-
merkiksi osakekirjojen muutokset ja kuo-
letukset.

osakkeenomistaja
Yhtiöön nähden yhtiön osakkeenomistajana 
on osakeluetteloon merkitty omistaja. En-
nen osakeluettelomerkintää osakkeenomis-
taja ei voi yleensä käyttää hänelle kuuluvia 
osakkeenomistajan oikeuksia. Poikkeuk-
sena tästä on se, että osakeluettelomer-
kinnän sijaan esim. yhtiökokouksessa voi 
osakkeenomistaja käyttääkseen äänioike-
utta esittää luetettavan selvityksen saan-
nostaan.

Osakkeenomistajille suunnatuista ar-
tikkeleista selviävät mm. omistajan oikeu-
det, yhtiöön nähden sekä asunnon ostosta, 
myynnistä tai vuokrauksesta johtuvat oikeu-
det, vastuut ja velvoitteet.

yhtiökokous 
Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päätöselin, 
jossa päätösvaltaa käyttävät osakkeenomis-
tajat. Yhtiökokous käsittelee periaatteessa 
kaikki yhtiötä koskevat asiat, ellei päätös-
valtaa asiassa ole lain tai yhtiöjärjestyksen 
määräyksen perusteella siirretty yhtiön hal-
litukselle.

Yhtiökokouksien merkitykset ja läpi-
vienti kaikkine tehtävineen, osallistumis- 
ja äänioikeuksineen, koollekutsumiseen, 
kokousmenettelyineen ja jälkipyykkeineen 
käydään läpi niin ettei kenellekään jää asi-
at epäselviksi.

hallitus
AOYL 50 §:n nojalla taloyhtiöllä on oltava 
hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jä-
sentä. Jos taloyhtiön kuuluu vähemmän 
kuin viisi osakashallinnassa olevaa asuin-
huoneistoa, hallituksen jäsenmäärä voi täl-
löin olla alle kolmen. Hallitukseen on valitta-
va tässä tilanteessa kuitenkin varajäsen. 

Myös hallituksen ja yksittäisen hallituk-
sen jäsenen roolit ja tehtävät käydään sivuil-
la läpi kokonaisuudessaan. Hallituksen teh-
tävien lisäksi käydään läpi myös esimerkiksi 
hallituksen ja sen yksittäisjäsenen korva-
usvastuut vastuuvapaudet ja vahingonkor-
vausvaatimusasiat. Korvausvastuuesimer-
keissä löytyvät myös erilaisia korkeimman 
oikeuden päätöksiä riita-asioista.

isännöitsijä
Isännöitsijä on taloyhtiön hallituksen valitse-
ma toimitusjohtaja, joka johtaa taloyhtiötä 
hallituksen ja yhtiökokouksen antamien oh-
jeiden mukaisesti. Isännöitsijän tärkein teh-
tävä on hallitustyöskentely. Hän valmistelee 
asiat päätöksentekoa varten sekä huolehtii 
niiden toimeenpanosta. 

Toinen tärkeä tehtävä on kiinteistön elin-
kaaren suunnitelmallinen hallinta, mikä tar-
koittaa huolehtimista sen arvon säilymises-
tä tai noususta. Tähän liittyy taloussuunnit-
telu, ylläpitotehtävien järjestäminen sekä 
saneerausten ja perusparannusten suun-
nittelu ja organisointi. 
Myös isännöitsijän osalta sivuilla käydään 
läpi mm. isännöitsijän valinta, esteellisyys-
asiat, yhtiön edustaminen sekä minkälaisia 
ovat hänen roolinsa erilaisissa korvausvas-
tuu- vastuuvapaus ja vahingonkorvausvaa-
timusasioissa.

Teksti: Pentti Teponoja
 Kuva: Jarno Kylmänen
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Alkuvaiheen kehitystyössä ovat siis olleet 
vahvasti mukana sekä Suomen valtion tek-
nologian ja innovaatioiden kehittämiskes-
kus Tekes, että rakennusteollisuus todella 
laajalla rintamalla. Sivustojen avaamisen 
jälkeen kehitystyöhön ovat kaikkien onnek-
si lisänneet panostaan palvelun jäseneksi 
liittyneiden taloyhtiöiden aktiiviset toimijat 
joihin kuuluu tasapuolisesti niin hallituksen 
jäseniä kuin isännöitsijöitäkin. Suoraan talo-
yhtiöiltä saatu palaute erilaisista puutteista 
ja kiireellisimmistä lisäyksistä ohjaa kehi-
tystyötä parhaiten itse käyttäjiä ajatellen. 
Näitä kehitystyössä aktiivisesti mukana 
olevia taloyhtiöitä on tällä hetkellä mukana 
jo useita ja se antaa jo laajan pohjan ken-
tän äänestä. Mutta lisää kehittäjiä otetaan 
mielellään mukaan joten kun palvelua käyt-
täessäsi huomaat jotain parannettavaa niin 
anna äänesi kuulua.

Kirjaamalla taloyhtiö palveluun avautuu 
käyttöön laajennettu sisältö

Kirjaamalla taloyhtiö jäseneksi palveluun, 
aukeaa taloyhtiön käyttöön täysin oma Ta-
loyhtiöOptimi joka pitää sisällään todella 
laajan ja yksilöllisen palvelukokonaisuuden 
ja jonka yksi päätehtävistä on auttaa niin 
taloyhtiön hallitusta sekä yhtiön isännöitsi-
jää työssään. Myös yksittäiselle osakkeen-

omistajalle ja asukkaalle taloyhtiön palve-
luun kirjaaminen antaa erittäin paljon etuja. 
Jokainen kokee tietysti saamansa palvelut 
ja palvelusisällön itsensä kanssa hieman eri 
tavalla mutta saaduissa palautteissa nouse-
vat parhaiten esiin ehkä seuraavat kolme 
osakokonaisuutta.

1. Remontoinnin suunnittelu ja toteutus 
– hallitusti

Taloyhtiöissä erilaisten korjaustöiden läpi-
vienti on usein todella haastavaa sillä isän-
nöitsijä tai hallitus ei välttämättä ole tottu-
nut tämänkaltaisten projektien läpivientiin. 
Erilaiset korjaustyöt helpottuvat kun jo heti 
alusta alkaen on selvillä mitkä tehtävät kuu-
luvat kenellekin ja ketä vastaa mahdollisis-
ta muutostöistä ja kenellä hyväksytetään 
lisätyöt jne.

Korjaushanke prosessina, eli kuka tekee ja 
kuka vastaa

Sivuston vasemman valikon Korjaushan-
ke prosessina –osiossa käydään nimen-
sä mukaisesti korjaushankkeen eteenpäin 
vieminen prosessimuodossa läpi. Minkä-
laiset vastuuhenkilöt hankkeelle valitaan ja 
miten itse hanke viedään eteenpäin vaihe 
vaiheelta aina hankkeen ensi suunnittelus-

ta tarjouspyyntöihin, urakoitsijan valinnas-
ta  urakkasopimuksiin, sekä maksuposti-
suunnittelusta itse työn vastaanottoon ja 
takuuaikaan.  

Seurantakohteet ja erilaisten tuotevaihtoeh-
tojen esittäminen

Vaikka tarkoituksena ei ole tehdä taloyh-
tiön korjaustöistä ensi sijassa päättävistä 
hallituksen jäsenistä alan asiantuntijoita 
helpottaa edessä olevien remonttien suun-
nittelua erilaisten materiaalivaihtoehtojen 
löytyminen järjestyksessään sivuston va-
semmasta valikosta. Sivustolta nyt jo löyty-
vien sisäpuolen remonttiseurantojen lisäksi 
saamme jatkossa seurantaan myös taloyhti-
öissä tehtäviä linjasaneerauksia, julkisivujen 
eristys- ja pinnoitustöitä, parvekeremont-
teja ym. ym. Näissä seurannoissa pyritään 
esittämään asioiden läpivienti niin hallitus- 
kuin yhtiökokousvaiheissaan samoin kuin 
itse urakan eteneminen ja onnistuminen 
niin yhtiön kuin yksittäisen asukkaankin sil-
min katsottuna.

Kustannustietous tulevista remonteista

Taloyhtiön eri osapuolilla on jäseneksi kirjau-
tumisensa jälkeen käytössään veloituksetta 
myös erilaisten remonttitöiden kustannus-

Taloyhtiöt vahvasti 
mukana kehitystyössä
Taloyhtiöpalveluun on sen muutaman ensimmäisen kuukauden aikana kirjautunut jäseneksi jo 
yli 600 taloyhtiötä. Näin siitäkin huolimatta että palvelukokonaisuus on edelleen rakenteilla ja 
esimerkiksi Tekesin kanssa tehdyt suunnitelmat saadaan kaikki käyttöön vasta ensi vuoden hel-
mikuussa. Mutta varmaa on että sivuston sisältö ja sen eri palvelut tulevat noudattamaan samaa 
linjaa kuin pienrakentajille ja remontoijille suunnattu Rakentaja.fi –palvelu, toisin sanoen aina 
riittää kehitystyötä sivuston saamiseksi käyttäjiä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi. Jo 
liikkeelle lähdettäessä palvelu suunniteltiin kestämään vuosikymmeniä eteenpäin.
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laskentaan kohdistettu RemonttiOptimi 
kustannusarvio-ohjelma jonka avulla selviä-
vät työhön menevät ajat, tarvittavat tarvik-
keet sekä näiden yksikköhinnat. Ohjelmas-
sa on paljon myös erilaisista seurantakoh-
teista kuvattuja työopastuksia jotka auttavat 
varsinkin omassa osakkeessaan remonttia 
tekeviä asukkaita.

2. Taloyhtiön asiakirjojen täydellinen doku-
mentointiarkisto

Taloyhtiön jäseneksi kirjautumisen yhtey-
dessä avautuvan TaloyhtiöOptimin palvelun 
sisältö muokkautuu käyttäjänsä mukaan ja 
lyhyesti sanottuna se pitää sisällään koko 
yhtiön täydellisen asiakirja- ja tietopankin. 
Koko palvelu antaa käyttäjälleen sitä enem-
män mitä enemmän sinne tietoa tallentaa ja 
tarkoituksena onkin että sinne tallennetaan 
kaikki asiat mitkä millään tavoin liittyvät ta-
loyhtiön toimintaan, olivat ne sitten erilaisia 
yhteystietoja, sähkölaskuja, urakkatarjous-
pyyntöjä tai asukkaan tekemiä virheilmoi-
tuksia. Alla hieman esimerkkiä miten halli-
tuksen jäsenet ja isännöitsijä hyötyvät pal-
velusta jonne on tallennettu ohjeiden mu-
kaiset tiedot. Jos esimerkiksi isännöitsijällä 
on hoidettavanaan useita yhtiöitä voidaan 
nämä kaikki kirjata palveluun. Sama koskee 
luonnollisesti osakkeenomistajia joilla on 
omistuksessaan useita eri kohteita.

Täydellinen yhteystietoarkisto

Taloyhtiön yhteystietoarkistosta löytyvät 
selkeästi eri ryhmiin jaotellut yhteystiedot 
taloyhtiön hallituksen jäsenistä, osakkaista, 
asukkaista, huoltohenkilöstöstä, rahoitus- 
ja vakuutusyhtiöiden omat yhteyshenkilöt, 
sekä erilaiset yhtiöille töitä tehneet urakoit-
sijat. Näin esimerkiksi taloyhtiön salaojituk-

sen avannut henkilö löytyy useammankin 
vuoden takaa. Taloyhtiön yhteystietoarkis-
ton lisäksi jokaisella asukkaalla/osakkaalle 
on palvelussa oma, vain itselle näkyvä yh-
teystietoarkistonsa.

Opastava ja muistuttava yksilöllinen huolto-
kirja

Jokaisessa yhtiössä on olemassa huolto- 
tai korjaustöitä joihin eivät yleisohjeet tark-
kaan sovi. TaloyhtiöOptimissa isännöitsijä 
tai hallituksen jäsen voi tehdä itse yhtiötään 
koskevia huolto-ohjeita ja selventää ohjetta 
valokuvin. Arkistosta löytyy myös valmiiksi 
kymmenittäin valmiita yleishuolto-ohjeita 
jotka esimerkiksi isännöitsijä voi aktivoida 
käyttöön ja valita halutun muistutusvälin. 
Tämän jälkeen ohjelma muistuttaa halut-
tuja henkilöitä aina kuun alussa tulevista 
huoltotöistä. Kaikki huoltotyöt jäävät myös 
arkistoon ja näin jälkikäteen on aina tarkis-
tettavissa koska edellinen huolto on tehty, 
kuka sen on tehnyt ja onko sen yhteydessä 
kirjattu ylös jotain huomioitavaa.

Täydellinen dokumenttiarkisto

Dokumenttiarkistoon ovat tallennettavissa 
myös kaikki taloyhtiön piirustukset, tehdyt 
tarjouspyynnöt ja urakkasopimukset liite-
tiedostoineen. Erilaiset reklamaatiot ja talo-
yhtiön mahdollisesti tekemät kauttakirjat ja 
vuokrasopimukset ovat myös täällä talles-
sa omissa vuosimapeissaan. Luonnollisesti 
kaikki hallituksen kokouksien pöytäkirjat ja 
tehdyt päätökset sekä yhtiökokouspöytä-
kirjat löytyvät helposti aikajärjestyksessään 
dokumenttiarkistosta ja tämä paitsi helpot-
taa, niin se tuo myös säästöä kun erilaiset 
tulosteniput voidaan unohtaa. Samoin osa-
kehuoneistoja koskevat tiedot, erilaiset yh-

teistilojen vuorot yms. ovat täällä helposti 
muokkailtavissa. Dokumenttiarkistossa on 
myös näkymärajoitin, eli taloyhtiön hallitus 
voi päättää mitkä asiat ovat nähtävissä kai-
kille ja mitkä, esimerkiksi hallituksen koko-
uspöytäkirjat vain hallituksen jäsenillä.

3. Asumisviihtyvyyden ja tiedonkulun paran-
taminen

Yksi tärkeistä tavoitteista koko projektis-
sa on ollut taloyhtiön sisäisen tiedonkulun 
parantaminen. Tämä parantaa oleellisesti 
myös asumisviihtyvyyttä kun asukkaat tie-
tävät mitä taloyhtiössä on milloinkin tapah-
tumassa. Osa tiedonkulun parantamista 
on myös edellä esitetty dokumenttiarkisto 
josta esimerkiksi uusi asukas löytää helpos-
ti aiemmat taloyhtiössä tehdyt päätökset, 
korjaukset  yms. yms.  

Taloyhtiön sisäinen tiedote ja keskusteluka-
nava/ -väline

Vedentulo katkeaa tai viikon päästä pidet-
tävät pihatalkoot. Molemmat ovat aiheita 
joista voi lähettää sähköposti tai tekstivies-
titiedote asukkaille. Tiedoteosiossa tiedot-
teita voidaan lähettää heti tai ajastetusti ja 
kaikki lähetetyt tiedotteet arkistoituvat au-
tomaattisesti jolloin niitä voidaan vielä myö-
hemmin tarkistella…vaikka vain haluttaessa 
varmistaa että kuinka hyvissä ajoin viimeksi 
putkiremontista varoitettiin.

Kohteessa käytettyjen materiaalien ja muiden 
hankintojen taltiointi

Kun tallennat omana omistusaikanasi teke-
mäsi remonttityöt, eli annat tiedot mistä ma-
teriaaleista mikäkin kohta on tehty ja kuka 
kyseisen työvaiheen on tehnyt helpotat itse-
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äsi ja asunnon tulevia omistajia jatkoremon-
teissa. Kaikki tiedot tallennetaan selkeästi 
huoneittain ja näin esimerkiksi vuokranan-
tajana toimiessasi sinun on vaivatonta kat-
soa koska esimerkiksi huoneiston jääkaappi 
tms. on viimeksi vaihdettu.

Isännöitsijä, hallituksen jäsen tai osakkeen 
omistaja vaihtuu – tiedot/ oikeudet siirrettä-
vissä

Monessa taloyhtiössä ison ongelman aihe-
uttaa esimerkiksi hallituksen puheenjohta-
jan tai isännöitsijän vaihtuminen. Heillä hy-
vin hallussa ollut tieto tulisi siirtää uudelle 
asioiden hoitajalle. Pahvilaatikot kasaan ja 
kipataan uudelle tulokkaalle. Siitä nipusta 
ei hevin etsitä vanhoja päätöksiä tms. Talo-
yhtiöOptimissa tiedot esimerkiksi isännöit-
sijältä toiselle siirretään tunnuksien siirrolla, 
eli valtuudet vaihdetaan uusille tunnuksille. 
Ja näin kaikki arkistot pysyvät hyvässä hal-
lussa ja tärkeä historiatieto on helposti uu-
den toimijan selattavissa.
Samoin kun joku osakkaista myy osaket-
taan eteenpäin antaa ostaja varmasti suu-
ren arvon huoneistosta tehdylle huoltokir-
jalle ja sille että kaikki tarvittava tietous on 
helposti käsillä. Kaikki nämä myytävää osa-
ketta koskevat tiedot siirretään myynnin 
yhteydessä helposti uudelle omistajalle. 
Näin hän voi osaltaan jatkaa asunnon tieto-
jen täydentämistä

Edellä esitetty on vain pieni läpileikkaus si-
vuston tuomista mahdollisuuksista taloyh-
tiön eri osapuolille.

Taloyhtiölle, sen isännöitsijälle, hallituk-
sen jäsenille, asukkaalle ja osakkaalle koko 
palvelu on siis täysin maksuton, ei liittymis-, 
kuukausi- tms. maksuja.

Miten taloyhtiö 
saadaan mukaan 

palveluun?
Vaihtoehtoja taloyhtiön liittämiseksi palveluun on kaksi. Taloyhtiön hallituksen jäsen 
tai isännöitsijä voi liittää taloyhtiön mukaan tämän sivun alaosassa olevien ohjeiden 
mukaisesti tai käyttämällä palveluamme tietojen liittämiseksi järjestelmään. Taloyh-
tiöille tämä liittämispalvelu on täysin veloituksetonta. Alla tiedot, minkä avulla saam-
me luotua taloyhtiötänne hyvin palvelevan kokonaisuuden:

Perustiedot, eli ne välttämättömimmät:

– Yhtiöjärjestys
– Osakasluettelo
– Isännöitsijäntodistus, 1 kpl
– Yhtiökokouksien pöytäkirjat tallennettavaksi halutulta ajalta
– Hallituksen kokousten pöytäkirjat tai päätökset
 • hallituksen kokousten pöytäkirjat tulevat näkyviin vain hallitusten jäsenille
 • hallituksen tekemät päätökset näkyvät kaikille osakkaille

Dokumenttiarkistoa täydentävät tiedot:

– Yhtiön tilinpäätöstiedot/ taseet halutuilta vuosilta
– Talousarviot halutuilta vuosilta
– Tiedot yhtiön saunavuoroista tai autopaikoista
– Mahdolliset jätetyt tarjouspyynnöt
– Mahdolliset uudet urakkatarjoukset
– Mahdolliset urakkasopimukset

Yllämainitut tiedot tallennetaan toimestamme yhtiönne tietokantaan. 
Esimerkiksi kokouspöytäkirjoja voit lähettää useammalta vuodelta, jolloin ne tal-

lennetaan omiin vuosikansioihinsa ja ovat näin helposti selattavissa ja tallessa yh-
dessä paikassa.

Ko. tiedot ovat jatkossa vain yhtiönne sisäisessä käytössä. Yhtiön tietoja voivat 
jatkossa täydentää joko isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Osakkaat pääse-
vät perustallennuksen jälkeen täyttämään omaa osakettaan koskevia tietoja omilta 
tileiltään. Osakkaiden omia täyttöjä eivät näe muut taloyhtiön asukkaat.

Mikäli tallennettavaksi haluamasi tiedot ovat sähköisessä muodossa, lähetä ne säh-
köpostiosoitteeseen taloyhtiotallennus@rakentaja.fi

Mikäli ne ovat paperisessa muodossa, lähetä ne osoitteeseen:
Suorakanava Oy
Taloyhtiötallennus
Luotsinmäenpuistokatu 1
28100 PORI

Taloyhtiön/osakkeen oma lisääminen palveluun

Jokainen voi luonnollisesti lisätä myös itse kohteensa palveluun. Kohteita voi lisätä 
rajoittamattoman määrän, toisin sanoen esimerkiksi isännöitsijä voi liittää palveluun 
kaikki isännöimänsä kohteet jonka jälkeen niiden kaikkien hallinta tapahtuu yhden 
tilin kautta. Vaihtoehtoisesti esimerkiksi osakkeen omistaja voi saman tilin kautta 
hallinnoida kaikkia omistamiaan osakkeita. 

Yhtiöiden ja osakkeiden lisääminen järjestelmään on helppoa ja asiasta löytyy myös 
selkeä kuvallinen opastus osoitteesta  www.rakentaja.fi/taloyhtiö/liittyminen
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Hallitus on pitkän v. 2004 alkaneen valmistelun jäl-
keen antanut 27.3.2009 eduskunnalle hallituksen 
esityksen uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädän-
nöksi (HE 24/2009). Lakiehdotus on ollut valmiste-
lussa eri valiokunnissa. Sitä varten on myös kuultu 
lukuisia eri alojen asiantuntijoita. Lain voimaantu-
loajankohta ei vielä ole tiedossa, mutta se tullee 
voimaan vuoden 2010 puoliväliin mennessä.

Lakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena on 
edistää asumista asunto-osakeyhtiö-muotoisessa 
yhtiössä siten, että asuminen on järjestettävissä 
osakkeenomistajien kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti, turvallisesti ja riittävästi ennakoita-
valla tavalla, kuten hallituksen esityksen alussa 
todetaan.

Uudistus on tarkoitus toteuttaa lain kokonaisuu-
distuksena, jolla pyritään harmonisoimaan lainsää-
däntöä vastaamaan oikeuskehitystä, oikeuskäytän-
töä, voimassa olevassa laissa havaittuja puutteita 
sekä jo aiemmin voimaantullutta osakeyhtiölakia.

Uudistuksessa selvennetään päätöksentekoa, 
osakkeenomistajan määräämisoikeutta huoneis-
tostaan sekä ongelmakohdiksi usein muodos-
tunutta rajanvetoa yhtiön ja osakkeenomistajan 
kunnossapitovastuussa.

Laissa selvennetään osakkeenomistajan ja ta-
loyhtiön vastuurajaa, osakkeenomistajien itsensä 
tekemiä muutostöitä ja kunnossapitoa sekä tätä 
koskevaa päätöksentekoa.

Uudessa laissa on tarkoitus korostaa yhden-
vertaisuusperiaatetta sekä sen huomioonottami-
sesta päätöksenteossa.

Uudistuksessa selvennetään myös osakkeen-
omistajan ja yhtiön välistä oikeussuhdetta tarkis-
tamalla yhtiön päätösten moittimista koskevia 
sääntelyä sekä osakkeenomistajien ja yhtiön va-
hingonkorvausvastuuta.

Kunnossapitovastuusta

Taloyhtiön ja osakkeenomistajien kunnossapito-
vastuuta täsmennetään siten, että yleisperiaat-
teen mukaisesti osakkeenomistaja on vastuussa 
vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa olevista, läh-
tökohtaisesti hänen omistamansa huoneiston käy-
tön perusteella kuluvista tai merkittäviltä osin hä-
nen henkilökohtaisten mieltymystensä mukaisesti 
tehdyistä rakenteista, pinnoista ja laitteista. 

Uutuutena laissa on periaate siitä, että yhtiön 
kunnossapitovelvollisuutta rajoittavasta voimassa-
olevassa lainsäädännössä olevasta samantasoisuus-
vaatimuksesta luovutaan ja että yhtiön vastuuta pe-
ruspalvelujärjestelmien ylläpidosta laajennetaan.

Hallitus ja muutostyö

Hallituksen esityksen mukaan osakkeenomista-
jan, joka aikoo tehdä asuntoonsa muutostöitä, on 
ilmoitettava muutostyöstä hallitukselle. Hallitus 
käsittelisi muutostyön, minkä johdosta ilmoituk-
sesta tulee käydä ilmi muutostyön laatu ja tekni-
nen toteutustapa. 

Ilmoitusvelvollisuus ei koskisi pientä pintare-
monttia, esim. tapetoinnin uusimista. Ilmoitus-
velvollisuuskynnys on kuitenkin tarkoitus pitää 
matalana.

Muutostyötä ei olisi lupa aloittaa ennen halli-
tuksen antamaa lupaa.

Korjaussuunnitelma

Taloyhtiön hallitukselle on laissa tarkoitus aset-
taa velvollisuus laatia taloyhtiölle pitkäaikaisempi 
korjaussuunnitelma. Esityksen mukaan suunnitel-
man tulisi kattaa seuraavat viisi vuotta. Uudistuk-
sen tarkoituksena on antaa osakkeenomistajille 
mahdollisuus varautua korjaustyön taloudellisiin 
ja muihin vaikutuksiin.

Vahingonkorvausvastuusta

Vahingonkorvausvastuusta säädettäisiin kattavas-
ti. Se käsittäisi yhtiön ja sen johtoon kuuluvien 
sekä osakkeenomistajien tässä laissa säädeltyyn 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin perustuvasta vahin-
gonkorvausvastuusta, joka kattaisi myös kunnos-
sapidon ja muutostyöt.

Muuta 

Tässä ei ole mahdollista käydä läpi kuin muutamia 
uudistuksen kohtia. Lakimuutos on laaja ja mones-
sa kohdassa myös periaatteellinen. Lain on tarkoi-
tus sisältää kaikki asunto-osakeyhtiötä koskevat 
säännöksen. Osakeyhtiölakiin viitattaisiin vain, kun 
kysymys on yhtiömuodon muutostilanteista.

Markku Asmala
asianajaja, Pori

Asianajotoimisto 
Asmala Härmäläinen 
Santavuo Oy

www.ahslaki.fi

Asunto-osakeyhtiölain
kokonaisuudistus  

tulossa

Eräs VTT:n lukuisista asiakastoi-
mialoista on Kiinteistöt ja raken-
taminen, jolla alueella tehty oma 
tutkimustoiminta ja asiakkaiden 
toimeksiantojen kautta saadut 
tulokset antavat jatkuvia suun-
taviivoja rakentamisen teknis-ta-
loudellisempaan kehittymiseen 
mm. rakentamisen energiata-
loudessa. Myös rakentamisen 
sektoriin liittyvän liiketoiminta-
tutkimuksen avulla voidaan ke-
hittää innovaatioita tuottavaksi 
liiketoiminnaksi. VTT:n moni-
muotoisista palveluista kertoi-
vat teknologiajohtaja Eva Häk-
kä-Rönnholm, tutkimusjohtaja 
Matti Kokkala ja asiakasjohtaja 
Pekka Pajakkala.

6 000 asiakasta

VTT:llä on kaikkiaan 6 000 asi-
akasta, joten tutkimuskeskuk-
sella on hyvä ote teollisuuteen. 
Tutkimustoiminnan rahoitus tu-
lee Tekesilltä, EU:sta ja mm. 
teollisuuden yrityksiltä ja muil-
ta yhteistyökumppaneilta. Oma 
budjettirahoitus kattaa vain noin 
kolmanneksen kuluista. Asian-
tuntemus perustuu siihen, että 
VTT:ssä tunnetaan teknologia ja 
osataan ennakoida jopa mark-
kinoiden kehittyminen. Inno-
vaatioiden osalta haetaan aina 

VTT on kansainvälisesti ver-
kottunut, moniteknologinen 
tutkimuskeskus, joka tuot-
taa asiakkailleen korkeata-
soisia teknologisia ratkaisuja 
ja innovaatiopalveluja. VTT 
lisää asiakkaidensa kansain-
välistä kilpailukykyä ja edis-
tää näin yhteiskunnan kes-
tävää kehitystä, työllisyyttä 
ja hyvinvointia.
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sa ja ns. älykkään ympäristön 
hallitessa tulevaisuudessa yhä 
enemmän päivittäistoiminto-
jamme. Toimintamme on silti 
joustavaa, sisäisiä raja-aitoja on 
madallettu ja mm. rakentamis-
sektorin tutkimuksiin voidaan 
aina kytkeä muuta, vaikkapa 
elektroniikkaa. “Pyrimme stra-
tegiseen ketteryyteen”. Tulok-
sissa ja toimenpide-ehdotuk-
sissa tulee myös aina huomi-
oida käyttäjälähtöisyys ja saada 

VTT on vahva tekijä
kiinteistöt ja rakentaminen  
-toimialalla

Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT, on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tut-
kimustyötä tekevä organisaatio, jonka palveluksessa on 2 700 henkilöä. Liikevaihto 
on 245 miljoonaa euroa. VTT on perustettu vuonna 1942. VTT on osa Suomen inno-
vaatiojärjestelmää ja kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. VTT ei ta-
voittele taloudellista voittoa.

Eva Häkkä-Rönnholm, tutkimusjohtaja Matti Kokkala ja asiakasjohtaja Pekka 
Pajakkala.

loppuköyttäjä vaatimaan laatua. 
Esimerkiksi yhtiökokouksissa 
puhutaan “mummojen” kanssa 
mitä putkiremontissa tehdään, 
kun tärkeämpää olisi ennakoida 
lopputulos ja millainen on asun-
to remontin jälkeen. Rakenta-
misen laadun eräs keskeisiä 
ongelmanahan on ostamisen 
osaamattomuus. Taloyhtiöiden 
mittava korjausrakennusbuumi 
edellyttää myös koko volyymin 
päivitystä.

Vahvasti mukana myös kentällä

Mitäpä olisi tapahtunut mata-
laenergiatalojen rakentamisel-
le, jos VTT ei olisi ollut muka-
na tutkimustoiminnallaan. Esi-
merkkeinä mm. Pietarsaaren 
vuoden 1994 asuntomessujen 
IEA5-koetalo ja vaikkapa tuo-
reimpana Vantaan Tikkurilaan 
tänä vuonna rakennettu passiivi-
talo. Energiatehokkuuden koko 
skaalahan on: energiatuotanto, 
rakenteet ja liikenteen vaikutus. 
Tutkimuksen painopisteet ovat 
muuttuneet; 80-luvulla se oli 
tuotekohtaista, 90-luvulla tut-
kittiin erilaisia järjestelmiä ja nyt 
2000-luvulla on tarkasteltu koko 
rakentamisen energiatasetta. 
Eturivin yrityksissä ollaankin 
ajan hermolla ja niissä huomi-
oidaan mm. materiaalinkäytön 
tehokkuus omissa strategioissa 
ja tiedostetaan kuluttajien kyky 
vaatia, jota edesauttaa tieto-
tekniikan kehittyminen ja siten 
tiedon saatavuus. “Eipä taida 
enää mennä kaupaksi muu kuin 
A-luokan jääkaappikaan”. 

Yritykset valveutuneita

Suomi on vahvasti sitoutunut il-
mastonmuutoksen tuomiin vaa-
timuksiin; mm. kaupunkitulvat 
tuovat oman haasteensa. Miten 
pystytään ennustamaan ja miten 
varautumaan rakennusteknises-
ti. VTT:n roolina on pitää eksper-
tit liikkeessä, “varsinaisia timant-
teja ovat tutkijamme”. Tilanne 
on yritysten osalta poikkeuksel-
lisen hyvä, valtavaa kehitystä on 
tapahtunut kehitettäessä raken-
tamisen tuotteita ja menetelmiä. 
Yritykset kulkevat jopa hieman 
edellä nopeasti kiristyvien ener-
giavaatimusten kentässä. VTT 
tekee luonnollisesti tiivistä yh-
teistyötä rakentamista ohjeista-
van ja valvovan ympäristöminis-
teriön kanssa. Pyrimme tietysti 
ennakoimaan, että mitähän ra-
kentamiselta vaaditaan vaikkapa 
sadan vuoden päästä. Olemme 
haluttu kumppani EU-tasollakin, 
olemmehan yksi suurimmista 
toimijoista, asiantuntemuksem-
me on arvostettua ja tiedonhal-
linnassa olemme jopa edelläkä-
vijöitä Euroopassa. Myös yritys-
tasolla ovat isot toimijat - mm. 
Nokia - kiinnostuneita siitä mitä 
rakennusalalla tapahtuu. Tut-
kimme nimittäin myös ihmis-
ten käyttäytymistä asumisym-
päristössään; miten lämpö vai-
kuttaa viihtyvyyteen jne. Vanha 
totuushan on, että kaikkia, mm. 
lämmitykseen, jäähdytykseen ja 
ilmanvaihtoon liittyviä laitteita ei 
osata käyttää . Tutkijoiden rooli 
on tuoda esiin vaikutuksia, muut 
tahot päättävät toimenpiteistä ja 
määräyksistä.

hyödynnettävyyttä; miten yri-
tys jalostaa innovaation ja mi-
ten kaupungin tulisi toimia jne. 
Myös itänaapurimme Venäjä 
on erityisen kiinnostunut siitä, 
miten Suomessa edistetään ja 
hallitaan mm. teknologiapohjai-
sia innovaatioita.

Isoja muutoksia menossa

Elämme isojen muutosten ken-
tässä ekotehokkuuden kasvaes-
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Taloyhtiöremontti, osa II

Miten remontti normaalisti 
etenee taloyhtiössä?

Teksti: Seppo Kokkonen/Rakentajain Insinööritoimisto Oy

Taloyhtiöissä tehtävät laajemmat remontit ovat aina suuria tapahtumia. 
Mitä paremmin yhtiö hallitsee rakentamisen eri vaiheet, sitä vähemmän 
koetaan ikäviä yllätyksiä. Aikataulujen ja kustannusarvioiden pitävyys, ra-
kentamisen laatu ja työturvallisuus ovat erityisen riskialttiita osatekijöitä 
rakennusprojektin onnistumisen kannalta.

Ellei taloyhtiön hallituksen jäsenistöön kuu-
lu ketään, jolla olisi rakennusalan vankka 
kokemus, on suositeltavaa antaa projektin 
veto asiaan perehtyneelle yritykselle. Näin 
vältytään ikäviltä ja usein kalliiksi muodos-
tuvilta virheiltä.

Alla oleva kuvaus on jatkoa edellisessä leh-
dessämme olleeseen artikkeliin, jossa käytiin 
läpi remontin eteneminen ongelman ilmaan-
tumisesta ja asian etenemisestä taloyhtiön 
päätöksistä aina toteutusvaiheeseen saakka. 
Lähtökohtana oli remontti, jossa uusitaan jul-
kisivupinnoitteet, ikkunat ja parvekeovet sekä 
parvekkeet lasituksineen ja kaiteineen.

Toteutusvaihe

Toteutusvaihe lähtee sopimusneuvotteluis-
ta, jotka pidetään erikseen eri urakoitsijoi-
den kanssa. Kokouksista rakennuskonsultti 
pitää pöytäkirjat, jotka liitetään sopimuksiin. 
Ennen lopullista työtä valitaan työlle valvoja, 
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ja puutteet kirjataan vastaanottopöytäkir-
jaan ja sovitaan korjausaika, josta pidetään 
jälkitarkastus.

Vastaanotossa sovitaan mahdollisille jälki-
töille pidätyssumma, joka voidaan laskuttaa, 
kun puutteet ja virheet korjattu hyväksyttä-
västi. Tarvittaessa pidetään erillinen taloudel-
linen loppuselvitys, mikäli sitä ei voida pitää 
vastaanoton yhteydessä. Työn aikana suori-
tetaan urakoitsijoiden laskujen maksatukset 
maksuerätaulukoiden ja valmistumisten mu-
kaan. Maksuerät toimitetaan valvojalle, joka 
toteaa työvaiheen ja toimittaa hyväksyttävän 
laskun isännöitsijälle maksatusta varten.

Toteutusvaihe kestää taloyhtiön koosta 
ja työmäärästä johtuen 4-12 kuukautta. Jos 
saneeraaminen menee talvityöksi, aikataulu 
hidastuu. Toteutusvaiheeseen kuluu lisäksi 
kahden vuoden päästä pidettävä takuutar-
kastus sekä mahdolliset takuukorjaukset 
tarkistuksineen.

Erillisprojektina hissin rakentaminen  
taloyhtiöön

Taloyhtiöön voidaan asentaa hissit joko talon 
sisälle tai talon ulkopuolelle. Hissin rakenta-
minen on rakennusluvan edellyttämää raken-
tamista. Hissien rakentamiseen on saatavilla 
viranomaisten myöntämään avustusta.

Ennen rakentamispäätöstä on tarkkaan 
tutkittava ja suunniteltava, voidaanko hissiä 
rakentaa olemassa oleviin porrastiloihin tai 
joudutaanko hissi rakenteineen tekemään 
ulkopuolelle. Jos taloyhtiön porras on ah-
das ja sijoitettu ulkoseinälle, saattaa hissin 
tasanteiden rakentaminen olla jopa mah-
dotonta. Hissiä ei voida rakentaa olemassa 
oleviin asuntoihin.

Jos hissiä ei voida rakentaa niin, että ta-
santeet olisivat pysähdyspaikkoja, joudu-
taan pysähdystasot asentamaan ns. välita-
soille, jolloin hissin merkitys vähenee. His-
sin rakentaminen taloyhtiöön voi olla oma 
rakennusprojektinsa, eikä sitä tarvitse liittää 
julkisivu-urakkaan, joskin ulkopuolinen his-
si sopii toteuttaa samanaikaisesti. Hissin 
rakentamien kestää noin 3-5 kuukautta per 
hissi, missä ajassa on huomioitu suunnitte-
luvaihe, mutta ei viranomaiskäsittelyaikaa.

joka voi olla myös rakennuskonsultti. Valvoja 
seuraa työvaiheita ja tarkistaa peittyviä ra-
kenteita. Tarvittaessa valvoja, jonka tärkein 
seurattava on toteutusaikataulu, kommen-
toi urakoitsijaa. Valvoja toimii työn aikana pi-
dettävissä työmaakokouksissa sihteerinä ja 
usein myös kokousten puheenjohtajana.

Julkisivuremonteissa yleensä ikkuna- ja 
ovitoimitukset alistetaan pääurakoitsijalle 
mm. aikataulun takia. Urakoista tehdään 
urakkasopimukset pidettyjen palaverien ja 
sopimusneuvotteluiden mukaan. Kaikki urak-
kasopimukset allekirjoitetaan ennen työhön 
ryhtymistä. Urakkaneuvotteluissa sovitaan 
aikataulu koko urakkasuoritukselle. Urakan 
alussa sovitaan ns. malliasennuksien to-
teutuksesta, ikkuna- ja oviasennuksesta, 
piikkauksista betonirakenteissa, maalaus-, 
rappaus- ja lämpöeristysmalleista sekä par-
vekekaiteiden ja parvekelasituksien teosta. 
Malliasennukset sovitetaan aikatauluun aina 
ennen varsinaisten työsuorituksien tekoa.

Urakka lähtee liikkeelle, kun urakoitsija 
tekee telineet työtä varten, huputtaa työ-
alueet ja suojaa aukot. Ikkuna- ja oviasen-
nus etenee portaittain ja asunnoittain en-
nen muita töitä tai kun mahdolliset hiekka-
puhallukset on tehty, joskus myös ulkosei-
nien rappaustöiden jälkeen. Tämä työvaihe 
on tarkkaan sovittava aikataulua tehtäessä. 
Julkisivujen betonipinnat joko hiekkapuhal-
letaan tai hiekkavesipuhalletaan. Työvaihe 
on likaista ja ääntä aiheuttavaa, joten työ py-
ritään tekemään vaiheittain kokonaisvaltai-
sesti yhdellä kertaa seinä ja parvekelinja ker-
rallaan. Puhalluksen jälkeen paikataan kolot, 
ruostuneet teräkset ja tehdään tasoitukset 
sekä tarkistetaan parvekkeiden kaadot.

Lisälämpöeristettävissä taloissa hiek-
kapuhalluksien määrä on vähäisempää, ja 
tällöin ainoastaan parvekkeiden betoniosat 
kuluvat puhalluksen piiriin. Lisäeristyksien 
seinät lämpöeristetään kiinnittämällä eriste 
mekaanisesti vanhaan seinään. Lämpöeris-
teen päälle rapataan sovitun työtavan mukai-
set verkot ja rappauskerrokset. Ikkunoiden 
ja ovien vaihto pitää tehdä ennen rappausta, 
jotta liittymät tulee tehdyksi oikein ja huolelli-
sesti. Kun parvekkeet ovat pinnoitusta vaille 
lähes valmiit, tulee kaide- ja parvekelasitus-
firma mitoille, jolla varmistetaan oikeat ele-
mentit oikeisiin parvekkeisiin. Samaan aikaan 
julkisivu-urakoitsija viimeistelee parvekkeet 
ja kaidetoimittaja asentaa parveke kerrallaan 
kaiteet sellaisen kuntoon, että asukkaat pää-
sevät omalle parvekkeelleen sovitussa aika-
taulussa. Ennen parvekkeiden käyttöä par-
vekkeet tarkistetaan sekä viranomaisten että 
projektiryhmän tai hallituksen toimesta.

Työ etenee edellä esitetyllä tavalla sovi-
tuin linjoin. Urakan aikana pidetään tarvittava 
määrä työmaakokouksia, joita on noin 2-3 vii-
kon välein riippuen ajasta sekä mahdollisista 
lisä- ja muutostöistä. Projekti on lopullisesti 
valmis, kun kaikki työt ovat valmistuneet, tar-
kastettu ja hyväksytty. Asukkailta pyydetään 
asuntokohtaiset virhe- ja puuteluettelot en-
nen hyväksyntää, ja ne tarkistetaan joko ylei-
sellä tarkastuksella tai valvojan toimesta.

Valmistumisesta pidetään virallinen vas-
taanottotarkastus. Ennen lopullista hyväksy-
mistä tulee taloyhtiön hyväksyä vastaanotto 
mahdollisessa erillisessä kokouksessa tai 
antaa hallitukselle valtakirja hyväksyä urakka 
vastaanotetuksi virheineen ja puutteineen. 
Yleinen periaate on, että mahdolliset virheet 

Seppo Kokkosen tehtäviin 
kuuluu myös linjasaneeraus-
töiden tarkistukset.

RTI:n junailema hieman 
erikoisempi kiinteistömuutos 
jossa Vihdin vanha poliisiase-
ma muutettiin majoitushotel-
liksi. Lisätietoja www.selli.fi.

Kirjoittaja toimii rakennuttajakonsulttina 
Rakentajain Insinööritoimisto Oy:ssä. 
RIT on toiminut  pääkaupunkiseudulla jo 
yli 25 vuoden ajan. RIT - Rakentajain Insi-
nööritoimisto Oy on vienyt läpi jo yli 1000 
erilaista rakennusalan projektia. RIT tar-
joaa palvelujaan myös pienrakentajille, 
mutta pääosa töistä suuntautuu taloyh-
tiöiden projektien läpivientiin ja konsul-
tointiin. Alusta asti hallittu rakennuspro-
jekti on puhelinsoiton päässä.

Rakentajan Insinööritoimisto Oy
Tuusantie 3, PL 69, 03101 NUMMELA
09-225 2300
www.rit.fi
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Asunto-osakeyhtiö Amiraalinkatu 1:ssä Helsingin Katajanokalla selvit-
tiin laajamittaisen julkisivun vaihtoremontin sijasta pelkillä osakorjauk-
silla. Noin kolmekymmentä vuotta sitten rakennetun 40 huoneistoa 
käsittävän asuinkerrostaloyhtiön ulkoseinien kunto ja korjaustarpeet 
oli kartoitettu suunnittelun yhteydessä jo muutama vuosi sitten, jol-
loin tiilijulkisivut todettiin vallitseviin merellisiin olosuhteisiin nähden 
melko hyväkuntoisiksi lukuun ottamatta ulkoseinärakenteen sisään 
asennettujen terästen korroosiota ja siitä aiheutuneita laastisaumojen 
ja tiilipalkkien murtumia. ”Varsinaisen ulkovaipan osalta selvittiin vain 
muutamien yksittäisten tiilien vaihdolla. Julkisivun kosteusongelmia 
ei tässä kiinteistössä ole ilmennyt, vaikka alueen joissakin taloyhti-
öissä näitäkin ongelmia on ollut”, totesi Amiraalinkatu 1. hallituksen 
puheenjohtajana toimiva arkkitehti Teemu Taskinen.

Muuratun julkisivun 
onnistunut osakorjaus 
tehdasvalmisteisilla 
tiilipalkeilla

Esivalmistetut tiilipalkit oli osa onnistunutta julkisivure-
monttia Katajanokalla, Helsingissä. Vaihtoehtoja vau-
rioituneiden aukonylitysten korjaamiseksi oli useita, 
mutta eri korjaustapoja vertailtaessa Wienerbergerin 
tehdasvalmisteinen tiilinen aukonylityspalkki osoittau-
tui koekorjausten jälkeen sekä asennusteknisesti että 
esteettisesti parhaaksi vaihtoehdoksi.

Amiraalinkatu 1 on Helsingin Katajanokalla vaativissa 
olosuhteissa sijaitseva n. 30 vuotta vanha taloyhtiö, jossa 
julkisivujen korjauksessa selvittiin ikkunapalkkien uusimi-
sella ja parvekekorjauksilla sekä muutamien yksittäisten 
julkisivutiilien vaihdolla.

RI Kalevi Hömppi Suomen Talokeskuksesta vastasi Amiraalinkatu 1:ssä korja-
usprojektin valvonnasta ja pitkän linjan ammattilaisena hän edesauttoi aktiivi-
sesti myös sujuvien korjausratkaisujen löytämisessä.
Ykkössaneerauksen Tj. Kimmo Reinikaisella (vas.) on laaja kokemus pääkau-
punkiseudun kiinteistöjen peruskorjaamisesta kuten myös kohteen valvojana 
toimivalla Suomen Talokeskuksen RI, Kalevi Hömpilläkin. Tästä johtuen projekti 
onkin edennyt kaikin puolin suunnitelmien mukaisesti.

Teksti: Juha Karilainen
 Kuvat: Wienerberger Oy
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Tiilijulkisivujen aukonylitysten murenemisen syynä ruostuneet  
raudoitteet

Vaikka muurattu julkisivu tiilien osalta olikin varsin hyväkuntoinen, 
oli ikkunanylityskohtien tiilipalkkirakenteissa lähes kauttaaltaan 
havaittavissa murtumia ja rapautumista. Vanhojen murtuneiden 
ikkunanylityspalkkien korjaaminen on kuitenkin varsin haasteelli-
nen tehtävä. Vanhat aukonylitysrakenteet oli aikanaan tehty palk-
kitiilistä paikalla muuraten ja ns. ”mustalla teräksellä” vahvistaen. 
Aikojen kuluessa muurauslaastin korroosiolta suojaava vaikutus oli 
kuitenkin alkanut heikentyä, minkä seurauksena teräkset alkoivat 
ruostua rapauttaen samalla myös ympärillä olevia tiili- ja saumara-
kenteita. Oli selvää, että ikkunan yläpuoliset palkkirakenteet tulisi 
uusia, mutta ennen tätä oli kuitenkin selvitettävä, miten korjaustyö 
olisi mahdollista tehdä ja millainen uuden rakenteen tulisi olla, jotta 
se olisi mahdollisimman pitkäikäinen ja toisaalta myös esteettisesti 
vanhaan ympäröivään muurirakenteeseen yhteensopiva.

Palkkikorjauksien eri mahdollisuudet selvitettiin etukäteen

Toteutusvaiheessa arkkitehti Taskinen selvitti taloyhtiön edustajana 
Wienerberger Oy:n teknisen asiantuntijan, Juha Karilaisen kanssa, 
mitkä olisivat tiilipalkkien eri korjausmahdollisuudet? Vaihtoehtoja 
oli kolme, eli kulmarautakannatus, palkkitiilistä paikalla muurattu ja 
ruostumattomin teräksin vahvistettu, lähes alkuperäisen kaltainen 
palkkiratkaisu tai tehdasvalmisteinen valmis tiilipalkki.

Galvanoidulla kulmarautakannatuksella oli jo aiemmin tehty 
yksi aukonylityskorjaus, mutta muihin vaihtoehtoihin verrattuna se 
erottui eniten vanhasta rakenteesta. Myös esijännitetyllä valmis-
palkilla tehtiin mallikorjaus. Se oli esteettisesti huomaamattomin 
ja asennuksen kannalta yksinkertainen toteuttaa, minkä johdosta 
valmispalkki valittiinkin kaikkien ikkunanylitysmuurauksien kanna-
tustavaksi. Wienerbergerin tiilimallistosta löytyi korjauksia varten 
myös alkuperäistä tiiltä vastaava tiilisävy, mikä on olennainen osa 
peruskorjauksen onnistumista.

Esivalmistetut tiilipalkit ovat kokonaistaloudellisia vähäisen tuenta-
tarpeen ja nopean asennuksen ansiosta

Ennen vanhojen murtuneiden tiilipalkkien purkua oli varmistettava 
turvallinen purkutapa niin, ettei palkin yläpuolisia muurirakenteita 
pääsisi putoamaan alas. Normaalisti ikkuna-aukon yläpuolisesta 
muurirakenteesta aiheutuu palkille vain kolmion muotoinen kuorma, 
joka sekin usein siirtyy ”tapittumalla” ympäröivään muurirakentee-
seen. Tiilen reikärakenteesta johtuen muurirakenteesta muodostuu 
yhdessä laastisauman kanssa varsin yhtenäinen, ns. levymäinen 
seinärakenne. Amiraalinkadun tapauksessa palkkien purku sujui 
varsin vaivattomasti, jopa niin, että vanha palkki saatiin irrotettua 
ilman ympäröivien muuriosien vaurioitumista. Jos yläpuolinen ra-
kenne olisi korjaukseen ryhdyttäessä runsaammin rapautunut, olisi 
yläpuolista rakennetta pitänyt purkaa laajemmalta alueelta ja var-
mistaa myös tapauskohtaisesti, miten yläpuolisten rakenteiden 
väliaikainen tuenta tehtäisiin kussakin tapauksessa.

Vanhojen palkkien purun jälkeen niitä ympäröivät muurin tar-
tuntapinnat puhdistettiin ja kostutettiin huolellisesti ennen uusien 
palkkien asentamista. Myös valmispalkin tartuntapinta puhdistet-
tiin pölystä ennen asentamista, jotta tartuntasidos olisi mahdolli-
simman hyvä vanhan muuripinnan ja palkin välillä. Valmispalkkien 
päälle annosteltiin laasti ja palkit kiilattiin asennuksen ajaksi vain 
päistään hyvän tartunnan varmistamiseksi. Varsinaista muuta tuen-
taa ei esijännityksestä johtuen tarvittu, joten asennus sujui varsin 
yksinkertaisesti, mikä lisäsikin valmispalkkiratkaisun kokonaistalou-
dellisuutta. Lopuksi palkin laastisaumat viimeisteltiin asennuksen 
yhteydessä ympäröivän rakenteen mukaiseksi. Uusi laastisauma 
erottuu jonkin aikaa vaaleampana vanhaan ympäröivään laastisau-
maan verrattuna, vapautuvista suoloista johtuen, mutta tasoittuu 

ajan myötä huomaamattomammaksi, lähelle alkuperäisen muuri-
sauman sävyä.

Esivalmisteiset tiilipalkit valmistetaan aina kohdekohtaisesti

Esivalmistetuilla tiilipalkeilla tehtävä korjaus poikkeaa muista palkki-
korjausvaihtoehdoista siten, että ennen valmispalkkien valmistusta, 
pitää jokainen palkki etukäteen mitata niin, että se vastaa alkupe-
räistä ja sopii asennettaessa puretun palkin tilalle. Valmispalkkeja 
käytettäessä pitää varautua myös muutamien viikkojen toimitus-
aikaan. Amiraalinkatu 1:ssä peruskorjauksesta vastannut Ykkössa-
neeraus toimitti Wienerbergerille kustakin palkista mittapiirustuk-
set, joiden mukaan tehdas valmisti kuhunkin aukkoon sopivan pal-
kin. Valmispalkkien etuna nopean asennuksen ohella on myös se, 
että ne normaalisti valmistetaan samasta tiilierästä kuin varsinainen 
muurattu rakennekin, jolloin palkki ei väriltään erotu muusta raken-
teesta, mikä palkkitiiliä käytettäessä saattaa usein olla ongelmana. 
”Valmistiilipalkkeja käytetään jo varsin runsaasti kerrostalokoh-
teissa uudisrakentamisen puolella, mutta korjauskohteissa niiden 
käyttö ei vielä ole laajemmalti yleistynyt. Syynä tähän on ehkä se, 
että tuotetta ei vielä tunneta kovinkaan hyvin korjausrakentamisen 
puolella”, toteaa Wienerbergerin Juha Karilainen.

Myös parvekkeiden kaiderakenteet korjattiin

Parvekkeiden kaiderakenteet oli alun perin tehty myös tiilestä 
muuraten, mutta niiden vahvistamisessa oli ikkunapalkkien tapaan 
käytetty ruostuvaa harjaterästä. Ajan myötä korroosion tärvelemät 
teräkset olivat rapauttaneet myös niitä ympäröivän laastisauman. 
Koska teräksiä oli asennettu varsin tiheään parvekekaiteen muu-
raussaumoihin, oli ruostuneiden terästen aiheuttamat saumavauriot 
sen verran laajat, että vanhat parvekekaiteet päätettiin kokonaan 
uusia. Parvekekaiteet olivat osaksi myös teräsverkoilla kevennetty, 
mutta myös nämä olivat paikka paikoin voimakkaasti ruostuneet 
ja haurastuneet ja edellyttivät uusimista. Vain parvekemuurauksia 
suojanneet, kaiteina toimineet U-palkit säilytettiin ja otettiin huol-
tomaalauksen jälkeen uudelleen käyttöön. Parvekkeiden betoniset 
pohjarakenteet hiekkapuhallettiin ja paljastuneet teräkset puhdis-
tettiin ja suojakäsiteltiin. Lopuksi tehtiin paikkakorjaukset, ylitasoi-
tus ja maalaus insinööritoimisto Heiskasen laatimien korjausohjei-
den mukaisesti.

RI, Kalevi Hömppi Suomen Talokeskuksesta esittelee, miten parvekekaiteiden 
kevennyksinä toimineet teräsverkkojen kehikot olivat pahoin ruostuneet.
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Taantuma paransi tarjoustilannetta

Amiraalinkatu 1:ssä peruskorjauksia on tehty tasaisin välein. Ik-
kunan ulkopuitteet ja vesikattorakenteet on korjattu pari vuotta 
sitten ja ulkoseinien korjauksetkin olisi aloitettu jo aiemmin, mut-
ta ensimmäisen kerran pari vuotta sitten tarjouksia pyydettäessä 
ei saatu ainoatakaan tarjousta. Toinen kyselykierros tehtiin tämän 
vuoden vaihteessa ja sen verran taantuma oli vaikuttanut tarjonta-
tilanteeseen, että saatiin jo useampia tarjouksia, joiden perusteella 
Ykkössaneeraus valittiin urakan toteuttajaksi. Projektin valvonta ja 
konsultointi oli annettu Suomen Talokeskukselle, joka vastasi myös 
aiemmin toteutetun kattoremontin valvonnasta sen verran hyvin, 
että myös julkisivuremontissa luotettiin yrityksen ammattitaitoiseen 
otteeseen. ”Onnistuneen peruskorjauksen avaintekijöitä ovat ku-
hunkin kohteeseen sopivat oikeaoppiset korjausmenetelmät, am-
mattitaitoinen työnsuoritus sekä hyvä valvonta”, kommentoi ark-
kitehti Teemu Taskinen.

Tilaaja: As.Oy Amiraalinkatu 1/Isännöitsijä Matti Hiippala, 
Isännöitsijätoimisto Astala Oy
Rakennesuunnittelu: Ins.tsto R.J Heiskanen
Valvonta ja rakennuttamispalvelut: Suomen Talokeskus
Urakointi: Ykkössaneeraus Oy

Palkkitiilistä alun perin 
tehdyt ”mustalla rau-
dalla” vahvistetut tii-
lipalkit olivat terästen 
korroosion seuraukse-
na pahoin rapautuneet 
ja vaativat uusimista.

Valmispalkeilla toteu-
tettu aukonylityskor-
jaus onnistui tilaajaa 
tyydyttävästi. Myös 
palkissa käytettyjen 
tiilien värisävy on van-
haa muurausta vastaa-
va. Ajan myötä myös 
laastisaumojen väri 
tasaantuu, kun vapau-
tuvat suolat poistuvat 
rakenteesta.

Vanhojen muurattu-
jen parvekekaitei-
den laastisaumoihin 
aikoinaan asennetut 
teräkset olivat pahoin 
ruostuneet, minkä seu-
rauksena laastisaumat 
olivat halkeilleet ja ra-
pautuneet niin pahoin, 
että parvekekaiteet 
päätettiin kokonaan 
uusia.

Ennen lopullista kor-
jaustavan valintaa 
tehtiin mallikorjaukset, 
jonka perusteella Wie-
nerbergerin esivalmis-
tettu tiilipalkkiratkaisu 
valittiin uudeksi korja-
usmenetelmäksi. Syinä 
valintaan olivat esteet-
tiset seikat, pitkäai-
kaiskestävyys sekä 
helpon asennettavuu-
den kautta saatu koko-
naistaloudellisuus.

Esijännitetyt tiilipalkit 
kuljetetaan työmaalle 
siististi kuormalavalle 
pakattuina.
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Rakentaminen on aina ollut lähellä Matti 
Saarikoskea. Etelä-Pohjanmaalta lähtöisin 
oleva Saarikoski otti miltei ensi askeleen-
sakin rakennustyömailla. Matin isä rakensi 
1950-60-luvuilla Seinäjoelle pitkälti toista-
kymmentä omakotitaloa. Rakennustyömaat 
ja rakentaminen tulivat näin tutuiksi Matille 
jo hyvin varhain.

Ura muovautuu

Uransa alkuvaiheet Matti Saarikoski työsken-
teli  kuivatuotteiden myyjänä ja vuonna 1973 
hän sai Lohjan kuivatuotteiden myynnin veto-
vastuun. Tätä jatkui aina siihen asti, kun hän 
vuonna 1974 otti askeleen lähemmäs ny-
kyistä tointaan siirtyessään Lohja Sasekaan 
KAHI-tiilien myyntipäälliköksi. 1970- luvun lo-
pulla Lohja yhdisti kalkkihiekkatiilien ja kuiva-
tuotteiden myynnin muuraustuotteiksi, johon 
80-luvun alussa yhdistettiin vielä Leca-harkot. 
Näiden myyntivastuu oli Matti Saarikosken or-
ganisaation vastuulla. 1987 Lohja osti Perus-
yhtymän tiiliteollisuuden, jonka jälkeen muu-
raustuotteiden valikoima oli täydellinen.

1990-luvun laman aikana alkoi sitten ta-
pahtua omistaja ja nimen muutoksia. 1992 
Lohja ja Partek yhdentyivät ja jokin aikaa 
myöhemmin yritys myytiin ruotsalaisille. 
Ruotsalaisten myötä esiin nousi monille 
edelleen tuttu nimi Optiroc. 1996 yritys 
myytiin saksalaisille ja lopulta vuonna 2001 
nykyinen omistaja itävaltalainen Wiener-
berger osti Optirocilta Lappilan ja Korian 
tiilitehtaat. Aluksi Wienerberger toimi lähin-
nä poltettujen tiilien valmistajana ja Optiroc 
niiden myyjänä. Kaksi vuotta myöhemmin 
Terca-tuotteiden myynti ja markkinointi siir-

työmaan valvomiseen ei jää riittävästi aikaa. 
Toisaalta hän ei pyri tuomitsemaan sähköis-
tä tiedonsiirtoa, vaikka pitääkin perinteistä 
keskustelua eri osapuolten välillä tärkeänä. 
Sähköiset piirustukset ovat osaltaan helpot-
taneet merkittävästi tiedonsiirtoa suunnitte-
lijoiden välillä ja toisaalta myös reaaliaikainen 
tieto siirtyy nykyisin nopeasti työmaille.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus ja energiatehokas ra-
kentaminen ovat päivittäin esillä olevia 
asioita rakentajien keskuudessa. Energia-
tehokkuuteen liittyen mm. energiataseen 
kehittämisessä Saarikoski näkee haastetta 
tulevaisuudessa. Rakennusmateriaaleja ja 
rakenteita pitäisi verrata niiden valmistami-
sesta, rakentamisesta, huolto ja käyttökus-
tannuksineen koko elinkaaren ajalta aina ra-
kennuksen käyttöiän jälkeiseen sijoitukseen 
asti. Nyt eräiden rakenteiden energiantarve 
lasketaan vain rakennuksen valmistumiseen 
saakka, unohtaen joskus merkittävätkin 
käyttöiän aikaiset huoltokustannukset.

Poltetun tiilen Saarikoski tietää erinomai-
seksi rakennusmateriaaliksi. Tiiltä on käytet-
ty jo vuosituhansia ympäri maailmaa erilai-
sissa vaativissakin ilmasto-olosuhteissa. Tiili 
on ominaisuuksiltaan ekologinen, kestävä 
ja käyttöiältään pitkäikäinen rakennusma-
teriaali. Merkittävä parannus tiilirakenteissa 
tapahtui, kun kuorimuuri irrotettiin lämmön-
eristeestä ilmaraolla. Tämä takaa rakenteen 
lämmöneristeen sisäpuolisen rakenteen 
pysyvän kuivana kaikissa olosuhteissa ja 
lisäksi se säästää lämmitys- ja mahdollisia 
jäähdytyskustannuksia. 

Matti Saarikoski Wienerberger Oy:n eläkkeelle 
jäävä markkinointijohtaja Matti 
Saarikoski tunnetaan alan pit-
käaikaisena vaikuttajana. Par-
haiten hänet tunnetaan muu-
rattujen rakenteiden parissa 
toimineiden keskuudessa, sil-
lä hänen uransa on keskitty-
nyt kuivatuotteiden markki-
noille tuomisesta muurattujen 
rakenteiden ja edelleen ener-
giatehokkaiden passiivitalojen 
kehittämiseen. Matti Saarikos-
ki arvostaa ja uskoo suoma-
laiseen rakentamiseen, mutta 
perää suunnitelmallisuutta ja 
huolellisuutta rakentamiseen. 
Matti korostaa myös perintei-
sen työmaalla tiiviisti olevan 
vastaavan mestarin merkitystä 
hankkeen onnistumisessa.

Teksti ja kuva: Tapio Näslund

tyi Wienerbergerille, jonka markkinointijoh-
tajaksi Matti Saarikoski siirtyi.

Suomalainen osaa rakentaa

Matti Saarikoski arvostaa suomalaista ra-
kentamisen osaamista kaikilla osa-alueilla ja 
uskoo sen  jatkuvan vahvana tulevaisuudes-
sakin. Esimerkiksi suomalaiset nuoret muu-
rarit ovat menestyneet jo pitkään kansainvä-
lisissä kilpailuissa ja tänä vuonna tuli jälleen 
kultaa taito-olympialaisissa. Suomalaisten 
oppilaitosten taso on hyvä, vaikka aina var-
maan parannettavaakin löytyy. Rakennusalan 
oppilaitoksista valmistuu vuosittain n. 2000 
rakennusalan ammattilaista valmiina kehitty-
mään huippuosaajiksi. Rakennusmestareista 
ja etenkin pitkän linjan vastaavista alkaa olla 
pulaa ja asiaa ei Saarikosken mielestä hel-
pottanut ollenkaan se, että rakennusmes-
tarien koulutus lopetettiin. Onneksi koulu-
tus on kuitenkin jälleen käynnissä ja tilanne 
paranemassa.

Rakentamisen tulevaisuuden haasteita

Tulevaisuuden haasteina Saarikoski näkee 
energian säästön ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ja mm. kosteusriskit, jotka sen 
myötä lisääntyvät. Ongelmia eivät kuiten-
kaan tuota osaamisen puute tai huonot ra-
kenneratkaisut. Tärkeintä on rakentamisen 
suunnitelmallisuus ja huolellisuus. Rakenta-
misen laatua pitää tarkkailla säännöllisesti ja 
mm. vastaavilla mestareilla tulisi olla enem-
män aikaa käytettävissään työmaalla olemi-
seen. Monen mestarin päivä kuluu nykyisin 
liiaksi toimistossa tietokoneen vieressä ja 

– pitkän linjan 
vaikuttaja
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Kunnon kattoremontti 
antaa kerrostalolle 

uuden elämän
Nokian Lauttakorventie 5-7:ssä oli ennen kaksi tasakattoista 1970-luvun 
kerrostaloa. Kattoremontin myötä talot ovat saaneet uuden elämän ja 
nykyaikaisemman ulkonäön uusine tiiliharjakattoineen. Teksti: Kirsi Rahkonen

 Kuvat: Janne Lehtinen

Uudet tikkaat tur-
vaavat pääsyn ka-
tolle, vanhat pitää 
vielä poistaa.
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Tasakattoiset 1970-luvun alussa rakennetut kerrostalot olivat 
tulleet elämänsä käännekohtaan. Tuon ajan rakennustavan mu-
kaan katon betonilaatan päällä oli 120 mm styroksia eristeenä ja 
sen päällä bitumikermit. IV-putket kulkivat suojattomina katon 
päällä. Liki nelikymppinen katto oli alkanut rapistua ja IV-putket 
vuotivat. Eristekerrokseen oli päässyt kosteutta.

IV-putket suojaan, tasakatosta harjakatto

Kattoremontti päätettiin tehdä viimeisen päälle. IV-putket halut-
tiin saada suojaan, joten päädyttiin kattomuodon muutokseen: 
bitumitasakatosta remontoitiin tiiliharjakatto. – Urakka kilpailu-
tettiin rakennuttajakonsultin suunnitelmien mukaan, kertoo Mik-
ko Niskanen Pirkan Isännöintikeskuksesta. Urakkaneuvottelu-
jen jälkeen katolle alun perin suunniteltu huopakate päätettiin 
vaihtaa tiilikatteeseen ja urakoitsijaksi valittiin Lemminkäinen 
Katto Oy. – Lemminkäisellä oli paras kokonaistarjous ja esitetty 
aikataulu soveltui meille hyvin, Niskanen jatkaa.

Urakka aloitettiin purkamalla vanha katto pois aina betonilaat-
taan asti. Sen jälkeen asennettiin uusi höyrynsulku ja kattotuo-
lit. Kattotuolien sovitus tuotti lisätyötä: sisäänkäyntien kohdalla 
betonilaatta olikin 10 cm korkeampi kuin muualla. Käytettävissä 
olevaan vesikaton tasopiirustukseen ei sitä ollut merkitty. Kah-
den talon yhteensä 140 kattotuolista jouduttiin 24:ää muokkaa-
maan asennuksen yhteydessä.

Kattotuolien jälkeen urakka jatkui aluskatteen, ruoteiden ja 
tiilien asennuksella. Uusi katto eristetään puhallusvillalla, kun-
han välitilan julkisivulevytykset on saatu kuntoon. Osa räys-
täspellityksistä on vielä viimeistelemättä ja vanhat tikkaat pi-
tää poistaa. Kattoremontin yhteydessä IV-putket on uusittu 
ja eristetty. Myös parvekkeiden katot uusittiin. – Taloyhtiö sai 
hyvän ja kestävän katon ja aikaisemmat murheet katon ulko-
puolisen IV-kanaviston vuodoista ovat nyt historiaa, Niskanen 
toteaa tyytyväisenä.

Vedenpoistosta on huolehdittava

Vedenpoistosta huolehtiminen on tärkeä osa kattoremonttia. 
Vesi tulee johtaa hallitusti pois katolta alas pihalle. As Oy Alhon-
kallion talojen takapiha on nurmikkoa, joten se ei tuota ongelmia. 
Etupihan asfalttiin tehdään rännien kohdalle asfalttikourut, jotka 
johtavat veden pois pihalta kauemmas nurmikolle.

Kattoturvatuotteet ovat nykypäivää

Nykyajan rakennusmääräysten mukaan on huolehdittava tur-
vallisesta liikkumisesta katolle, katolla ja kattoa ympäröivällä 
pihalla. Siksi uusille harjakatoille asennettiin lumiesteet, kulku-
sillat ja turvakiskot. Kulku katolle hoidettiin uusilla tikkailla. Näin 
katot voi jatkossa tarkistaa ja huoltaa turvallisesti.

Osaavan ja takuuvarman urakoitsijan valinta on tärkeä osa 
remonttia

Markkinoilla toimii monenlaisia ja -kokoisia rakennusyrityksiä ja 
matalasuhdanteen aikana kilpailu on kovaa. Vaikka halpa tarjous 
houkuttaisi, on tilaajan syytä punnita muutkin näkökohdat kuin 
hinta. Pitkään alalla toimineen, suuremman kattourakointiyrityk-
sen valinta on turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto. Työ 
tehdään laadukkaasti määräysten mukaan, aikataulut pitävät 
ja takuuseen voi luottaa. Remontti tehdään kokonaisurakkana 
eikä sitä tarvitse pilkkoa. Näin tilaajan on mukava ja tehokas 
asioida vain yhden toimittajan kanssa. – Urakka on valmistu-
massa jopa etuajassa ja taloyhtiössä olemme olleet tyytyväisiä 
Lemminkäinen Katon toimintaan, Niskanen kertoo. Urakoitsijan 
velvollisuudet on hoidettu hyvin.

Rakennuttaja:
 As Oy Alhonkallio
 Pirkan Isännöintikeskus/Mikko Niskanen

Rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä rakennusvalvonta:
 Insinööritoimisto Jorma Huura Oy
 Jouni Huura

Kattourakoitsija:
 Lemminkäinen Katto Oy, Tampereen piiri
 Piiripäällikkö Keijo Mustalahti

Kattoremontin yhteydessä IV-putket on uusittu ja eristetty. Välitila eristetään 
vielä puhallusvillalla.

Kattoremontti on vielä vähän kesken, mutta hyvä lopputulos on jo nähtävissä.

Kattoturvatuotteet varmistavat turvallisen liikkumisen katolla.
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Taloyhtiön hallitus vastaa kiin-
teistön kunnossa pysymisestä

Taloyhtiön hallituksen keskeinen 
tehtävä on pitää huolta kiinteis-
tön kunnosta ja sen arvon säily-
misestä. Vastuunsa ymmärtävä 
hallituksen jäsen tarkkailee ra-
kennuksen kuntoa ja ryhtyy vian 
havaittuaan toimenpiteisiin. Jos 
hallitus ei ole huomannut vaikka-
pa parvekkeiden maalipintojen 
huonoa kuntoa, voi asukas esit-
tää siitä kysymyksen hallituksel-
le. Jos hallitus ei tämän jälkeen 
ryhdy toimenpiteisiin asian tut-
kimiseksi ja korjaamiseksi, jää 
vastuu lisävahinkojen synnystä 
hallituksen jäsenille.

Koska kuntotutkimusta tarvitaan?

Kuntotutkimus pitää tilata silloin 
kun kaikki vielä näyttää olevan 
kunnossa. Jos odotetaan, että 
rakenne näyttää huonolta, on 
odotettavissa kalliita korjauk-
sia. Betonielementtitaloissa 
kuntotutkimus kannattaa tilata 

Korjausten siirtäminen 
voi tulla kalliiksi

viimeistään 15-20 vuoden iäs-
sä. Mieluummin alle 15 vuoden 
iässä kuin yli sen. Jos on ongel-
mia, tilataan kuntotutkimus jo 
aiemmin.

Tavallisimmin ongelmatilan-
teissa rakenteissa näkyy maalin 
hilseilyä, betonipinnan lohkeilua 
tai halkeamia. Kun rakenteis-
sa alkaa näkyä vaurioitumisen 
merkkejä, on vaurioituminen jo 
aika pitkällä ja usein joudutaan 
purkamaan rakenteita.

Taloyhtiöillä on iso kynnys 
lähteä riittävän ajoissa suojaa-
viin toimenpiteisiin. Vielä sil-
loinkin kun korjaustarve on asi-
antuntijan silmin selvästi havait-
tavissa ja kuntotutkimuskin sen 
osoittaa, on osa asukkaista kor-
jausta vastaan.

Kuntotutkimus kertoo korjaus-
tarpeen

Kuntotutkimus paljastaa, mitä 
vikoja rakennuksessa on sen li-
säksi, mitä jo silmin on nähtävis-
sä. Suurimmat korjaustarpeet 

aiheutuvat betonin pakkasra-
pautumisesta ja raudoitteiden 
ruostumisesta. 

Tutkimuksessa mitataan par-
vekkeiden raudoitteiden pei-
tepaksuus. Selvä riski on, jos 
raudoitteet ovat lähellä pintaa. 
Myös betonipinnat vasaroidaan 
huolellisesti. Vasarointi kertoo, 
esiintyykö rakenteissa pitkälle 
edennyttä pakkasrapautumaa. 
Seuraavaksi otetaan rakenteis-
ta timanttiporalla laboratoriotut-
kimuksia varten lieriöitä, joiden 
halkaisija on 5 cm. Jos parvek-
keen kantavuudesta on pien-
täkään epäselvyyttä, tarvitaan 
rakenneavauksia. Kantavuus-
ongelmat liittyvät rakennetyyp-
piin. Jos on aihetta epäillä, että 
parvekkeen kiinnitykset ovat 
vaurioituneet, on nekin tutkitta-
va. Hyvä tutkimus antaa myös 
lisätietoa käytetyn maalin mah-
dollisesta asbestipitoisuudesta 
ja rakenteiden kosteusteknises-
tä toimivuudesta.

Kuntotutkimus kannattaa ti-
lata osaavalta tekijältä. Kova kil-
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pailu markkinoilla aiheuttaa ongelmia. Jos 
joku tarjoaa kattavan, hyväsisältöisen tutki-
muksen, ei hän korkeamman hinnan vuok-
si pääse sitä toteuttamaan. Hyvä tutkimus 
on kalliimpi, siinä on enemmän näytteitä 
ja laboratoriotutkimuksia. Mitä edullisempi 
tutkimus on, sitä enemmän tulokset perus-
tuvat sattumaan ja voivat antaa virheellisen 
kokonaiskuvan tilanteesta ja korjaustarpees-
ta. Tarvittavien rakenneavausten määrä vai-
kuttaa eniten hintaan. Kuntotutkimuksissa 
kartoitetaan yleensä sekä julkisivut että par-
vekerakenteet. Tutkimusten hinta vaihtelee 
suuresti kohteiden mukaan, mutta karkea-
na arviona voidaan sanoa, että parveketut-
kimuksen hinta voisi olla suuruusluokkaa 
5000 euroa.

Usein on korjaustarvetta sekä julkisivuis-
sa että parvekkeissa ja korjaukset kannat-
taa tehdä samanaikaisesti. Tosin vanhois-
sa, 60-luvun alun ja sitä vanhemmissa ta-
loissa voi rappaus olla vielä kunnossa tai 
jo korjattu.”

Mihin virheet kasautuvat?

Eniten ongelmia on pesubetonijulkisivuis-
sa, parvekkeiden ohuissa betonikaiteissa, 
huonoa betonia olevissa parvekkeiden pie-
liseinissä sekä vanhojen ulokeparvekkeiden 
vesieristyksessä.

Ongelmataloissakin voi olla hyväkuntoi-
sia parvekkeita.  Eniten vaikuttaa alkupe-
räinen betoni ja työn laatu. Haitallisin vesi 
tulee aina taivaalta. Jonkin verran on vaiku-
tusta meren tai vesistön läheisyydellä. Il-
mansuunnista rakenteille hankalimmat ovat 
etelä ja länsi. Ylin kerros on vähän huonom-
massa asemassa kuin alin kerros.

Miten edetään

Kuntotutkimusta seuraa korjaussuunnitel-
ma, joka maksaa ehkä saman verran kuin 
kuntotutkimus. Hinta riippuu suuresti sii-
tä, liitetäänkö suunnitelmaan esimerkik-
si rakennuttamista ja työn valvontaa. Jos-
kus tehdään edullinen kuntotutkimus ja 
suunnitellaan korjaus huolella. Tämä joh-
taa helposti ylikorjaukseen. Lopputulok-
sena säästetään 5000 euroa ja maksetaan 
50 000 euroa turhasta. Toisaalta on myös 
mahdollista, että halvalla kuntotutkimuk-
sella yliarvioidaan parvekkeiden kunto, jol-

Jos autoon tulee vika, tutkitaan mistä se johtuu ja auto korjataan pikaisesti. 
Oma asunto on monta kertaa arvokkaampi kuin auto, mutta asunnon julki-
sivun ja parvekkeen vikoja saatetaan katsella vuosikausia ilman, että ryh-
dytään mihinkään toimenpiteisiin. Tämä voi tulla asukkaille kalliiksi, sillä 
pään pensaaseen paneminen ei auta, vaan rakenteet rapautuvat yhä pa-
hemmin. Pahimmassa tapauksessa remontin kustannusarvioon tulee yksi 
nolla lisää.

Teksti: Jyrki Hutri
 Kuvat: Lumon Oy

Ohessa kolme kansanomaista korjaus-
kokonaisuutta

A = parvekkeiden kunnostus ja suojaus
B = kunnostus, osittainen uusiminen ja 
suojaus
C =uusiminen ja suojaus

Lumon uusii parvekejulkisivun, joko vanhaa 
kunnioittaen tai uutta tyyliä luoden

Lumon parvekejulkisivukunnostus tehdään 
aina asukkaita ja talon tyyliä kunnioittaen. 
Järjestelmä mahdollistaa talon alkuperäi-
sen tyylin säilyttävän hienovaraisen uudis-
tuksen, tai kokonaan uuden ja modernin 
parvekejulkisivun tekemisen. 

Edellä mainitussa A-vaihtoehdossa par-
vekkeet kunnostetaan ja suojataan Lumon 
parvekelasituksilla. Taloyhtiö teettää omana 
urakkanaan alan liikkeellä kokonaisuuteen 
kuuluvat maalaus-, pinnoite- ja betonikun-
nostukset. Tämän jälkeen Lumon toimittaa 
parvekelasijärjestelmän kunnostettujen kai-
teiden suojaksi. Parvekelasitukset suojaavat 
kunnostettua parvekkeen sisäpintaa piden-
täen parvekkeen käyttöikää.

B-vaihtoehdon mukaan parvekelaatta ja 
pielielementit kunnostetaan, kaiteet uusi-
taan ja asennetaan parvekelasit. Uusimalla 
kaiteet taloyhtiö voi halutessaan uudistaa 
talon ulkonäköä tai säilyttää alkuperäisen 
ilmeen. Kaiteiden verhousvaihtoehtoja on 
useita erilaisia; lasi, levyrakenteet ja pelti.  

Usein on järkevää purkaa vanhat parve-
kelinjat kokonaan pois ja asentaa tilalle uu-
det tai lisää parvekkeita, tai asentaa parvek-
keettomaan taloon kokonaan uudet parve-
kelinjat. Tällöin puhumme vaihtoehto C:stä. 
Uudet parvekkeet toteutamme yhteistyös-
sä Parma Oy:n kanssa. Parma on kehittä-
nyt korjausrakentamiseen yhteistyössä Lu-
monin kanssa valmisparvekejärjestelmän, 
joka kulkee nimella PARMAparvekkeet. 
Parvekejärjestelmässä toteutusvaihtoehtoi-
na ovat perinteinen elementtiparveketorni 
tai kevytrakenteinen Parman sooloparve-
ke, vaihtoehto valitaan kohdekohtaisesti. 
Parveketoimitus on tilaajan kannalta help-
po ja riskitön, sillä konsepti sisältää koko 
hankintaketjun: budjetoinnin, suunnittelun, 
purkamisen, uusien rakentamisen, Lumon 
parvekekaiteiden ja -lasien asentamisen 
sekä viimeistelyn.

loin korjaustöiden aikana syntyy huomatta-
via lisäkustannuksia kun korjattavaa onkin 
paljon enemmän. Taloyhtiön kannaltahan 
tällainen on varsin kiusallista, kun rahat on 
kerätty tietyllä budjetilla, ja korjaustöiden 
aikana syntyy isoja lisäkustannuksia, jotka 
on pakko maksaa. 

Paras aikataulu olisi päättää asiasta ke-
väällä, tehdä kenttätyöt kevätkesällä ja 
suunnitella syksyllä. Urakoitsijalta saadaan 
tarjoukset ennen vuoden vaihdetta. Korja-
ukset olisi mahdollista tehdä talvityönä tai 
seuraavana kesänä. Talvikorjaukset aiheut-
tavat asukkaille vähemmän haittaa, koska 
silloin parvekkeita käytetään vähiten.

Kuntotutkimuksen jälkeen kannattaa 
edetä nopeasti. Pakkasrapautuminen on 
kiihtyvää ja jo parin vuoden kuluttua voi-
daan joutua korjauksen sijaan rakenteiden 
purkamiseen.

Usein asukkaat kysyvät, kauanko me-
nee, että parvekkeet ovat todella huonos-
sa kunnossa. Tähän on vaikea vastata. Jos 
talven lämpötilat sahaavat + 5:n ja -5:n as-
teen välillä, vastaa se 10 pakkastalvea. Ja 
jos parvekkeet päätetään ajaa loppuun, on 
silloinkin turvallisuuden vuoksi tutkittava nii-
den rakenteet.”

Lasituksia suositellaan

”Lasitukset ovat äärimmäisen tärkeitä. La-
situksella voidaan pelastaa paljon, varsinkin 
jos parvekkeet eivät ole aivan valioluokkaa. 
Useimmissa parvekeremonteissa asen-
netaan lasitukset jo pelkästään kiinteis-
tönhoidollisin perustein. Lasitus hidastaa 
vaurioitumista vähentämällä parvekkeiden 
betonirakenteiden kosteusrasitusta ja no-
peuttamalla kuivumista. Lasitettu parveke 
on koko lämmityskauden lämpimämpi kuin 
lasittamaton parveke. Lisäetuna on tietysti 
asumismukavuuden paraneminen.”

Mitä maksaa?

”Korjaukset ovat aina yksilöllisiä kohteesta 
riippuen. 50 asunnon kohteessa voidaan 
arvioida että parvekkeiden uusiminen mak-
saa noin 10 000 euroa parvekkeelta. Kevyt 
korjaus lasituksineen maksaa ehkä runsaan 
kolmasosan tästä Raskaan korjaamisen hin-
naksi parvekelasituksineen tulee n. 5 000 
tai 7 000 €.”
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Korjaamisella muutakin kuin vain lisää 
käyttöikää?

Suomalaisessa rakennuskannassa on läh-
des miljoona parveketta, joista varsin mer-
kittävää osaa odottaa korjaaminen lähitule-
vaisuudessa. Lisäksi iso osa parvekkeista 
on jo ainakin kertaalleen korjattu, ja uudet 
korjauskierrokset odottavat tekijäänsä. Par-
vekkeiden korjaaminen tarkoittaa usein sitä, 
että parveke on poissa käytöstä ainakin yh-
den kesän kerrallaan.

Parvekekorjauksilla voidaan kuitenkin 
paitsi jatkaa olemassa olevaa käyttöikää, 
myös parantaa parvekkeen käyttömuka-
vuutta merkittävästi. Siksi korjaustavan va-
linnassa kannattaa miettiä muitakin tekijöitä 
kuin vain urakkatarjouksen loppusummaa.

Korjaustarve ja korjaustavan valinta

Betoniparvekkeissa pääasialliset korjaustar-
peen aiheuttajat ovat terästen ruostuminen 
ja betonin rapautuminen jäätymisen seu-
rauksena. Kaikkiin vauriotapoihin voidaan 
yleensä yhdistää huono kosteustekninen 
toimivuus (parvekkeiden vedenpoisto ei 
toimi, laastisaumat vuotavat). 

Korjaustarvetta ei voida milloinkaan pää-
tellä pelkästään silmämääräisen tarkastelun 
perusteella, vaan se tulee selvittää aina kun-
totutkimuksella. Kuntotutkimuksessa selvi-
tetään vaurioiden olemassaoloa sekä ete-
nemistä tulevaisuudessa sekä arvioidaan 
niiden perusteella korjaustarvetta. 

Suurin osa vaurioista etenee hyvin pit-
kään piilossa ja parveke saattaa näyttää pääl-
lepäin hyväkuntoiselta. Valitettavan usein 

Teksti: Matti Haukijär-
vi, Tuoteryhmäpäällikkö, 
korjausrakentaminen
 Kuvat: Parma Oy

As Oy Riihentuvan parveke-
korjauksissa rakennuksen 
yleisilmetta kohotettiin mm. 
ulkoseinien eristerappauk-
sella sekä PARMAparvek-
keilla. Pääurakoitsijana koh-
teessa toimi MV-Maalaus Oy.

KOy Kangasjyvän parvekkeiden 
kokoa kasvatettiin yli 2 metriin, 
jolloin parvekkeiden käyttömu-
kavuus kasvoi oleellisesti.
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käy niin, että rakenteita ei tutkita riittävän 
perusteellisesti, ja korjausmenetelmä vali-
taan puutteellisin lähtötiedoin. Riskinä on 
yli- tai alikorjaaminen. Ei ole lainkaan poik-
keukselllista, että korjaustyön aikana syntyy 
huomattavia lisäkustannuksia, kun korjatta-
vaa onkin paljon enemmän kuin alun perin 
on ajateltu.

Korjaustapoja on erilaisia

Korjaustapoja on useita erilaisia, ja niiden 
soveltuvuus erilaisiin tilanteisiin vaihtelee. 
Yksinkertainen nyrkkisääntö on, että kevy-
et kunnostukset soveltuvat hyväkuntoisiin 
parvekkeisiin, ja raskaat korjaukset huono-
kuntoisiin.

Betoniparvekkeiden korjaustavat voidaan 
JUKO-tutkimuksen perusteella (ks. www.
julkisivuyhdistys.fi => JUKO) jaotella kar-
keasti seuraavasti
– parvekkeiden säilyttäviin korjauksiin (pin-
noitus- ja paikkaustyyppiset korjaukset)
– uusiminen osittain (esim. kaiteiden uu-
siminen)
– parvekkeiden uusiminen kokonaan.

Edellisten korjaustapojen lisäksi tehokas 
parvekkeiden suojatapa on parvekkeiden la-
situs, joka alentaa tehokkaasti parvekkeen 
rasitusolosuhteita sekä lisää oleellisesti par-
vekkeen käyttömukavuutta. 

Pinnoitus-paikkauskorjauksen käyttöikä 
on tyypillisesti 10-20 vuotta, jopa 25 vuotta 
lienee mahdollista. Käytännön kokemukset 
kuitenkin osoittavat, että uusia, perusteellisia 
korjauksia joudutaan tekemään jopa alle 10 
vuoden kuluttua. Uusien parvekkeiden käyt-
töikänä pidetään tyypillisesti yli 50 vuotta. 

Uusimisen kustannukset ovat suurehkot, 
joten ennen kuin tähän vaihtoehtoon päädy-
tään, kannattaa päätöksenteon pohjaksi teh-
dä riittävät ennakkoselvitykset. Toisaalta kor-
jausvaihtoehtoa mietittäessä kannattaa miet-
tiä myös seuraavaa korjauskierrosta; kuinka 
nopeasti se tulee, mitä silloin joudutaan te-
kemään ja mitä se tulee maksamaan.

Parvekkeiden uusimisella varmuutta

Uusiminen on korjaustapana on riskitön; 
vanhat heikkolaatuiset rakenteet puretaan 
kokonaan. Jäljelle ei jää vanhan rakenteen 
heikkouksia eikä pelkoa vaurioiden uusiutu-
misesta. Vanhat heikkolaatuiset materiaalit 
ovat kuitenkin pidemmän päälle riski, jos ne 
jäävät jäljelle rakenteisiin.

Parvekkeiden uusimisessa korjauspro-
jektin kustannukset pysyvät myös kurissa, 
kun vanhojen rakenteiden oletettua heikom-
pi kunto ja niistä aiheutuvat lisätyöt (mm. li-
säpiikkaukset, lisäpaikkaukset jne.) eivät ole 
enää peikkona. Lisätöiden ja -kustannusten 
syntyminenhän ei ole tunnetusti miellyttä-
vää, varsinkaan asunto-osakeyhtiötyyppisel-
lä rakennuttajalla.

Parvekeuusinnoilla lisää käyttömukavuutta

Uusimisen yksi merkittävin etu on mahdol-
lisuus tehdä uusista parvekkeista vanhoja 
parvekkeita selkeästi isommat. Vanhojen 
parvekkeiden suurimpia puutteita on niiden 
pieni koko. Vanhemmassa rakennuskannas-
sa isoimmatkin parvekkeet ovat vain n. 1,6 
m syviä, jolloin niiden järkevä kalustaminen 
on käytännössä mahdotonta. 

Koon kasvattaminen onnistuu yleensä 
uusittaessa parvekkeet elementtiratkaisuna 
sekä uusissa kevyissä parvekeratkaisuissa, 
jolloin uusi parveke voidaan yleensä suun-
nitella yli 2 m syviksi. Tällaiselle reilun ko-
koiselle parvekkeelle voidaan sijoittaa mm. 
ruokapöytä, ja tuolit asetella sen ympärille. 
Uudet isommat parvekkeet kannattaa luon-
nollisesti lasittaa, jotta niiden käyttöaikaa 
voidaan pidentää lähes ympärivuotiseksi.

Budjettihinnoittelulla varmuutta kustannusten 
hallintaan

Parma on kehittänyt parvekkeiden uusimi-
seen valmiit vakioratkaisut, PARMAparvek-
keet. Kehitystyö on tehty yhdessä maan 
johtavan parvekekaide- ja lasitustoimittaja 
Lumon Oy:n kanssa. Parvekejärjestelmäs-
sä toteutusvaihtoehtoina ovat perinteinen 
elementtiparveketorni tai kevytrakenteinen 
Parman sooloparveke, vaihtoehto valitaan 
kohdekohtaisesti. Parveketoimitus on tilaa-
jan kannalta helppo ja riskitön, sillä konsepti 
sisältää koko hankintaketjun: budjetoinnin, 
suunnittelun, purkamisen, uusien rakenta-
misen, Lumon parvekekaiteiden ja -lasien 
asentamisen sekä viimeistelyn.

Valmisparvekeratkaisuista on apua myös 
hankesuunnitteluvaiheessa.  Pitkälle vakioi-
dun toimintatavan ansioista kustannusarviot 
pystytään antamaan kohdekohtaisesti, eikä 
hankesuunnitteluvaiheessa tarvitse tyytyä 
pelkkään mutu-tuntumaan.

PARveKKeeT  
jA nIIden KORjAAMInen
– parvekkeiden uusimisvaihtoehdolla 

lisää käyttömukavuutta

Elemettiparvekkeiden purkaminen 
on nopeaa ja varsin häiriötöntä ver-
rattuna perinteiseen piikkaamiseen.

Lisätietoa PARmAparvekejärjestelmistä, 
kts. www.parma.fi

VVO Gesterbynpolku 5 parvekeuusinnoissa 
pyrittiin säilyttämään alkuperäinen arkki-
tehtuuri.
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Lämmöneristyksen vaikutus  
julkisivun korjauksessa

Teksti: Jukka Sevon
 Kuvat: Paroc Oy Ab

Suomen kerrostalorakennuskannan 60- ja 70-luvun ker-
rostalot tulevat julkisivujensa puolesta peruskorjauksen 
piiriin aivan lähivuosina. Osassa tuon ajan kerrostaloja 
on tehty rakennusvirheitä, joiden myötä on huomattu, 
että betoni ei ollutkaan ikuista, tiili ei kestänytkään pak-
kasta ja että laatat tai vaurioitunut rappauspinta irtoi-
levat alustastaan. Kaikki yllämainitut ovat erinomaisen 
hyviä julkisivumateriaaleja oikein käsiteltyinä ja asen-
nettuina, mutta rakennusvirheiden kautta niiden elin-
kaari on eräissä kohteissa valitettavasti loppumassa. 
”Tarttis tehrä jotain!”

Lisäeristystyömaa Van-
taalla. Eristerappaus-jul-
kisivuratkaisu.

Lisäeristystyömaa Turun 
keskustassa. Tuuletettu 
levy-julkisivuratkaisu.
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Turun kohde talvella lumipyryssä valmiina.

Julkisivun kunnostaminen herättää useita kysymyksiä, joihin pitää 
ensin vastata:

Ovatko meidän talon julkisivut korjattavassa kunnossa?
– Miten aloittaa ja tehdä projekti oikein?
– Mitä sanoo laki ja asetukset?
– Mistä tekijä?
– Mitkä ovat oikeat rakenneratkaisut ja/tai rakennusmateriaalit?
– Voidaanko julkisivumateriaali vaihtaa?
– Mitkä ovat kaavamääräykset ja viranomaisten osuus?
– Mitä tehdään ikkunoille, oville?
– Kuinka paljon lisäeristetään?

Monia kysymyksiä, jotka jo omassa vaikeudessaan saavat talo-
yhtiöissä asioista vastaavat ehkä ymmälleen. Mistä oikeita vasta-
uksia, mistä apu asiaan?

JUKO –julkisivujen korjausopas

Julkisivuyhdistys on keväällä 2009 julkaissut typistetyn ja kansanta-
juisen ohjeen oikeaoppisen julkisivukorjauksen läpiviemisestä. Jul-
kaisun nimi on ”JUKO – julkisivujen korjausopas 2009”. Se antaa 
seikkaperäiset vastaukset yllä oleviin kysymyksiin ja niiden lisäksi 
vielä moneen muuhunkin kysymykseen.  Teosta voi tilata Julkisivu-
yhdistyksen kotisivujen kautta  www.julkisivuyhdistys.fi.

Samaiselta kotisivustolta löytyy myös ”työkalu”, elinkaarilas-
kentaohjelma. Sen avulla pystytään arvioimaan erityyppisten jul-
kisivurakenneratkaisujen kustannukset, niiden takaisinmaksuajat 
sekä elinkaari.

Lisäeristyksellä nostat talosi arvoa ja parannat asumismukavuutta

Julkisivuremontin yhteydessä on aina syytä parantaa ulkoseinien 
lämmöneristystä. Vuoden 2010 alusta kiristyvät lämmöneristysmää-
räykset uudisrakennuksissa. Korjausrakentamista ei kuitenkaan nor-
meilla ohjata. Määräysten kiristymisen myötä tulee vanhojen ja uu-
sien talojen energiankulutuksessa olemaan entistä merkittävämpiä 
eroja. Lisäeristäminen julkisivuremontin yhteydessä säilyttää ja jopa 

lisää taloyhtiön arvoa ja siten kaventaa uuden ja vanhan talon/asun-
non jälleenmyyntiarvojen välistä eroa. Lisäeristys on myös nähtävä 
ilmaston suojelun kannalta: pienempi lämmitysenergian tarve mer-
kitsee ennen kaikkea hiilidioksidi päästöjen vähentämisestä.

Energiaa säästäviä toimenpiteitä taloyhtiön julkisivuremonteis-
sa ovat lisäeristys PAROC vuorivillalla, u- ja g-arvoiltaan parempien 
ikkunoiden vaihtaminen ja ulkovaipan tiiveystason parantaminen. 
Nämä toimenpiteet ovat ainoita asioita, jotka tuovat omistajilleen 
investoinnin arvon edes joskus takaisin. Samassa yhteydessä ikään 
kuin sivutuotteena, saadaan asunnolle parempi ääneneristävyys, 
lämpimämmät sisäpinnat, vedottomuus eli parempi käyttömuka-
vuus ja parempi sisäilman laatu. Julkisivun kosmeettinen kunnos-
tus, jossa edellä mainitut energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet 
sivuutetaan, ei sen sijaan käytännössä tuo koskaan investointiin 
uhrattuja varoja takaisin.

Jos taloyhtiössä päätetään saattaa talo lämmönenergian kulutuk-
sen suhteen lähelle tulevaa passiivitalotasoa, on otettava huomioon 
myös muita asioita kuin yllä mainitut. Tällöin huomiota kiinnitetään 
myös patteriverkostoon ja yleensäkin lämmitysjärjestelmään, il-
manvaihdon lämmöntalteenottoon, yläpohjan tiivistämiseen ja lisä-
eristämiseen sekä oviin. Tärkeää on myös lämpimän käyttöveden, 
sähkön sekä tuuletuksen huoneistokohtainen seuranta/veloittami-
nen. Kulutuksen mittaaminen ja käyttöperusteinen laskuttaminen 
on tutkitusti kulutuskäyttäytymistä ohjaava toimenpide.

On tärkeää ymmärtää, että yksittäinen rakennustoimenpide ei 
yksistään välttämättä paljoakaan paranna talon tasoa tai arvoa. Mut-
ta kokonaisvaltaisen suunnittelun ja määrätietoisen toteuttamisen 
myötä, kaikki toimenpiteet yhdessä sen sijaan voivat tietyissä koh-
teissa vaikuttaa jopa todella merkittävästi niihin.

Tutkimustietoa lisäeristyksen vaikutuksesta

Lisäeristettyjen taloyhtiöiden energiankulutusta tutkitaan A-Insi-
nöörien toimesta kesän ja syksyn 2009 aikana. Julkisivuyhdistys 
rahoittaa ko. tutkimuksen ja se tehdään kyselytutkimuksena. Tutki-
musprojektin vetäjä on Stina Linne, stina.linne@tut.fi. Lisäeristyksen 
toteuttaneet taloyhtiöt voivat halutessaan osallistua tutkimukseen 
ottamalla yhteyttä yo. sähköpostiosoitteeseen. Kiitoksena osallis-
tumisesta taloyhtiö saa vertailun siitä, miten se remontissaan on-
nistui verrattuna tutkimuksen muihin kohteisiin.

Tutkimus ”Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat toimenpiteet 
käytännössä” tullaan suunnitelman mukaan julkaisemaan Kiinteis-
tömessuilla ja Julkisivuyhdistyksen syyskokouksessa 2009.
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NewLiner-menetelmä on palvelukokonai-
suus, jossa vanhojen putkien sisään vale-
taan kestävä, itsekantava komposiittiput-
kisto. Vanhoja viemäriputkia ei tarvitse pois-
taa, vaan ne toimivat valumuottina. Vanha 
viemäriputki jyrsitään ja huuhdellaan puh-
taaksi. Putkiston sisäpinnoille ruiskuvale-
taan lasikuituvahvisteinen muovimassa, 
joka tarttuu vanhan putken pintaan. Mene-
telmä on nopea ja kustannustehokas. Uusi 
putki muodostuu vanhan putken sisälle eikä 
jää näkyviin talon porraskäytävään tai mui-
hin tiloihin.

”NewLiner-menetelmässä yhdistyvät 
ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus. 
Putkisto kunnostetaan rikkomatta vanho-
ja rakenteita. Näin vältytään purkutyöstä 
aiheutuvilta pöly- ja likahaitoilta, pois kulje-
tettavalta purkujätteeltä sekä ylimääräisiltä 
kustannuksilta”, toteaa NewLiner Oy:n toi-
mitusjohtaja Ville Viikari. 

Remontti sujuu nopeasti, siististi ja pe-
rinteistä putkiremonttia merkittävästi edul-
lisemmin. Yhden kerrostaloasunnon putkis-
ton uusimistyöhön kuluu keskimäärin yksi 
päivä. ”Asukkaiden kannalta on merkittävä 
etu, että he voivat asua kotonaan NewLiner-
putkiremontin ajan”, Viikari korostaa. 

NewLiner-menetelmän vahvuuksia ovat 
itse kehitetty teknologia ja huolellisesti tes-
tattu materiaali. Prosessissa käytettävät 
materiaalit ovat olleet käytössä Euroopassa 
jo vuosikymmeniä putkistosaneerauksissa 
ja muissa vaativissa kohteissa, kuten Poh-
janmeren öljynporauslautoilla ja veneteolli-

suudessa. Materiaali kestää hyvin liuottimia 
ja happamia aineita sekä antaa pitkäaikaisen 
korroosiosuojan.

Ruiskuvalutettu uusi putki on saumaton 
ja kestävä, ja käytetyt materiaalit ovat ym-
päristölle vaarattomia. NewLiner-menetel-
mällä saneeratun viemärin arvioitu elinikä 
on 30-50 vuotta.

”Asentajamme tekevät työnsä huolel-
lisesti tarkkojen työohjeiden ja tiukan laa-
dunvarmistusjärjestelmämme mukaisesti. 
Laadunvarmistuksemme alkaa jo tarjous-
vaiheesta, jolloin selvitetään vanhojen put-
kistojen kunto ja niiden soveltuvuus valu-

menetelmään. Seuraamme toiminnan laa-
tua jatkuvasti sisäisin auditoinnein”, Ville 
Viikari sanoo.

NewLiner Oy on jätevesiputkien sanee-
raukseen erikoistunut täysin suomalainen 
yritys. ”Oma erikoiskoulutuksemme takaa 
vahvan ammattitaidon. Jokainen newliner-
lainen on läpikäynyt perusteellisen ja vaa-
tivan sisäisen koulutusohjelman”, Viikari 
kertoo. 

NewLiner on nopea, joustava ja luotetta-
va kumppani, kun tarvitaan viemäriputkien 
korjaamiseen tai uusimiseen liittyvää huip-
puosaamista.

newLiner –  
laadukas, nopea ja 

vaivaton putkiremontti

Lukuisissa vanhoissa taloyhtiöissä pohditaan 
vaihtoehtoja putkistojen uusimiseen. Perinteinen 
viemäriremontti on työläs, kallis ja aikaa vievä 
hanke. NewLiner Oy tarjoaa perinteisen putkire-
montin sijasta nopeamman, vaivattoman ja edul-
lisemman ratkaisun, NewLiner-menetelmän.

NewLiner-menetelmän 
vahvuuksia ovat vai-
vattomuus, nopeus ja 
laadukkuus sekä var-
muus aikataulujen pi-
tämisestä ja dokumen-
toitu työn lopputulos 
kuvatallenteen muo-
dossa. Menetelmälle 
myönnetään myös 5 
vuoden huoltotakuu.

NewLiner-menetelmällä vanhojen putkien sisään 
valetaan kestävä, itsekantava komposiittiputkisto. 
Vanhoja putkistoja ei tarvitse purkaa. Komposiitti-
putkiston elinikä on verrattavissa uusiin viemäri-
putkiin.

Lue lisää newLinerista ja menetelmästä sivustolta www.newliner.fi

Teksti: Niina-Susanna Moilanen
 Kuvat: NewLiner Oy
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Lattiamateriaalien hankinnoissa on huomat-
tava etu, jos tavaran toimittaja kykenee tar-
joamaan kokonaisvaltaisesti ratkaisut asuin-
tiloihin, märkätiloihin sekä porrashuoneisiin 
ja ottamaan samalla neutraalin näkökulman 
siihen, onko esimerkiksi parketti, laminaatti 
vai muovimatto juuri kyseiseen tilaan, tar-
koitukseen ja tilaan sopivin ratkaisu. Ainoas-
taan Upofloor Oy kotimaisena lattiatoimitta-
ja pystyy  tarjoamaan ratkaisut kaikkiin tiloi-
hin yli 50-vuoden kokemuksella. Upofloorin 
8 myyntikonttorin kautta piiriedustajat ovat 
lähellä asiakasta, kun tarvitaan neuvoja pin-
noiteratkaisuissa.

Ammattimies haluaa laatua

Sisustuskirvesmies Topi Agge on remontoi-
nut suuren joukon kerrostalohuoneistoja ja 
asentanut paljon erilaisia laminaattilattioita. 
Hän on huomannut laminaattien laatuerot 
jo asennettaessa. Halvimmat ja ohuimmat 
kampanjatuotteet murtuvat asennustyös-
säkin Aggen mukaan helposti, kun taas 
laadukkaan tuotteen asentaminen käy vai-
vattomasti. Kaikkein laadukkaimmille lami-
naateille valmistaja antaakin pitkät, par-
haimmillaan 33 vuoden takuut koti-
käytössä.

”Laminaattien lukkoponteista 
paras on alapinnastaan puoli-
pyöreä malli, joka ei rikkoudu, 
vaikka lukkoponttia joudut-
taisiin asennuksessa avaa-
maan ja sulkemaan. Jos 
alapinta on kulmikas, 
murtuu se helposti 
asennettaessa ja al-
kaa sitten myöhem-

min aueta. Heikkolaatuista laminaattia voi 
olla hyvinkin hankala asentaa esimerkiksi 
patterin alle – työssä voidaan tarvita jopa 
vasaraa ja liimaa. Laadukkaan laminaatin 
asennuttaminen tulee edullisemmaksi kuin 
heikkolaatuisen, sillä ammattimieheltäkin 
menee työhön huomattavasti vähemmän 
aikaa, jos laminaatin laatu on kohdallaan. 
Itse jopa hinnoittelen työn edullisemmak-
si, jos näen, että saan tuskailemisen sijas-
ta asentaa sellaiset tuotteet, jotka toimivat 
ja joiden kanssa on helppo työskennellä,” 
hän toteaa.

Esimerkiksi Upofloorin Click Xpress –la-
minaattilattia voidaan asentaa vasemmal-
ta oikealle tai oikealta vasemmalle, jolloin 
asennussuuntaa voi vaihtaa esimerkiksi 
sokkeloisissa tai muuten hankalissa pai-
koissa. Jos lattia vaurioituu, voi purkami-
sen aloittaa lähimmästä 
reunasta. Laadukkaan 
ponttirakenteen ansios-
ta lattia on myös uu-

delleen asennettavissa. Lukkopontit ovat 
alapinnastaan puolipyöreät.

Alusta tasaiseksi

Laminaattien käyttöluokista yleisimmin 
käytetään luokan 31 ja 32 laminaatteja, jot-
ka  soveltuvat kaikkiin kodin kuiviin tiloihin 
sekä kevyeen julkiseen käyttöön. Käyttö-
luokat määräytyvät kulutus- ja iskunkestä-
vyydestä. Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä 
määrittelemään laminaatin ominaisuuksia, 
pitää huomioida mm. pontin vetolujuus 
sekä pääty- että pitkittäissaumassa, , puu-
kuiturungon kuutiopainosta eli tiiviydestä 
sekä kosteuskestävyydestä ja onko tuote 
M1-luokiteltu.

Lattiaremontti ei ole 
pelkkää pintaa 

Huoneiston sisustus alkaa lattiasta. Vaihtoehtoja lattiamateriaaleissa 
on runsaasti – esimerkiksi laminaatit ja muovimatot ovat kehittyneet 
sekä ulkonäöltään että muilta ominaisuuksiltaan, ja valinnanvara niis-
sä on kasvanut. Laminaattimarkkinoille on tullut paljon myös edullisia 
kampanjatuotteita, jotka useimmiten ovat heikkolaatuisia 6 mm:n lami-
naatteja. Taloyhtiön hankinnoissa kuitenkin juuri laatu ja koko rakenteen 
toiminnallisuus ovat keskeisellä sijalla.

Jatkuu sivulla 26

Teksti: Satu Evilampi
 Kuva: Jarno Kylmänen
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Taloyhtiöiden remontoinnin toteutusmekanismi on 
muuttunut dramaattisesti ihan muutamassa vuodes-
sa. Ei aikaakaan, kun taloyhtiöltä saattoi tulla tar-
jouspyyntö, jonka ainoa liite oli isännöitsijätodistus, 
jolta pohjalta piti tarjota yksi kappale putkiremontin 
suunnittelua, kertovat toimitusjohtaja Reijo Patronen 
ja toimistopäällikkö Esko Lahtinen Insinööritoimisto 
Reijo Patrosesta.

Laminaatin voi periaatteessa asentaa 
vanhan muovimaton päälle Tuplex-alusma-
teriaalin kanssa, mutta on muistettava, ett-
eivät vanhat mattolattiat ole aina riittävän 
suoria. Laminaatin alla saa olla korkeintaan 
+- 3 millin epätasaisuuksia kahden metrin 
alalla. Topi Agge huomauttaa, että vanhois-
sa kerrostaloissa tavallista on betonilattian 
nousu kulmistaan jonkin verran, jolloin lattia 
pitää tasoittaa ennen laminaatin asentamis-
ta. Tällöin työ kannattaa jättää ammattimie-
helle. Koska laminaatin runkomateriaali on 
puukuitulevyä ( HDF) pitää jättää sekä le-
veys- että pituussuunnassa  liikuntavarat 1 
mm/metri. Yli 8 m:n kenttiä ei saa asentaa 
ilman liikuntasaumoja.

Laadukas kokonaisrakenne ei synny ilman 
hyvää alusmateriaalia

Olennainen osa laminaattilattian kokonais-
rakennetta on laminaatin alusmateriaali, jon-
ka tulee olla testattu yhdessä asennettavan 
laminaatin kanssa ja täyttää kerrostaloissa 
vaadittava askeläänen eristävyys. Alusma-
teriaali tasoittaa alustan pienet epätasaisuu-
det ja toimii kosteussuojana.

Topi Agge muistuttaa, ettei askelääni-
seristeenkään laadusta kannata tinkiä. ”So-
lupehmuste, jollaisia asennetaan usein lami-
naattien alle, ei pidä muotoaan ja heikkojen 
jousto-ominaisuuksien vuoksi sen levittämi-
nen on myös hankalaa. Eristeenä se on yksi 
tyhjän kanssa,” hän moittii.

Alusmateriaaliksi hän suositteleekin 
Upofloor Tuplex –eristettä, joka muodos-
tuu kahdesta tiiviistä polyeteenikalvosta ja 
niiden välissä olevista polystyreenirakeista. 
Rakenteensa ansiosta Tuplex on myös teho-
kas kaksinkertainen kosteussuoja. Tuplexia 
käytettäessä laminaatin ja asennusalustan 
väli jää huonetilaan tuulettuvaksi. Tuote täyt-
tää myös nykyiset vaatimukset askeläänen 
vaimennuksesta.

Muovimaton käyttöominaisuudet pitävät

Vaikka laminaatti on nykyisin suosituin lat-
tiamateriaali, myös muovimatto elää renes-
sanssia kuluttajien keskuudessa. Muovima-
tolla on paljon hyviä käyttöominaisuuksia, 
mm. kosteudenkestävyys, lämpimyys, hyvä 
ääneneristys, ei ole liukas, ei elä ilman kos-
teuden vaihteluista jne. Muovipinnoitteet 
ovat viime vuosina kehittyneet merkittä-
västi, ja ammattilainenkin voi tänä päivänä 
joutua pintaa koskettamalla tarkistamaan, 
mikä materiaali puu- tai laattakuvion takana 
on. Upofloor Oy:n mallistosta löytyy myös 
remontointiin kehitetty Remppa-matto, joka 
voidaan asentaa irtoasennuksena vanhan 
muovimaton päälle. Muovimattoa onkin pi-
dettävä yhtenä varteenotettavista lattiarat-
kaisuista myös taloyhtiöissä.

Valitettavasti kaikki taloyhtiön hallitukset 
eivätkä myöskään isännöitsijät tienneet, 
miten pitäisi edetä, sillä osapuolilla ei ollut 
aiempaa kokemusta ja sitä kautta osaamis-
ta, toteavat Patronen ja Lahtinen. Kun vielä 
määräykset muuttuivat 2000-luvun alussa, 
johti se siihen, että taloyhtiöiden remont-
tien toteuttaminen vaatii laajaa ammattitai-
toa, enemmän osapuolia ja enemmän vi-
ranomaisyhteyksiä ja valvontaa. Ainoa oikea 
tapa on lähteä liikkeelle hankesuunnittelus-
ta, jota toteuttamaan pyydetään/kutsutaan 
tai työ kilpailutetaan.

Työn määrä tapauskohtainen

Lähtökohtana remontin suunnittelussa on 
tietysti mahdollinen akuutti tarve tai sitten 

Lattiaremontti… jatkuu

ennakoiva korjaustoimenpide. Jos – kuten 
nykyisin varsin usein – on todettu kenties 
kuntokartoituksen kautta, että vesi- ja vie-
märiputkistot on kerta kaikkiaan uusittava, 
on syytä ottaa pohdittavaksi mitä muuta 
kannattaa samalla tehdä. Onko sähköjoh-
dotukset uusittava, varaudutaanko tietolii-
kenneyhteyksien kohentamiseen jne. Ai-
emminhan tarjouspyyntö saatettiin lähettää 
vain putkiliikkeille, jotka sitten toteuttivat 
oman osuutensa, jäljet siivottiin ja asumi-
nen jatkui tältä osin turvallisena. Taloyhtiön 
päättäjien olisikin oltava tältä osin valveu-
tuneita ja pohdittava saman tien remontin  
järkevä kokonaisuus, mikä on viime kädessä 
kuitenkin osakkaan ja asukkaan etu pitkällä 
tähtäimellä. Me teemme hankesuunnittelua 
tietysti tasan niin vähän tai paljon kuin yhtiö 
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Hankesuunnittelu kaiken

haluaa, koriostavat haastateltavat. Oleellista 
ei meille ole työn pihistäminen vaan kaiken 
asiantuntijuutemme antaminen.

Huolellinen ennakkoprosessi

Kuinka hyvä korjausprosessi sitten etenee? 
Itse asiassa pelkällä isännöitsijätodistuksella 
päästään kyllä alkuun. Tapaamisissa pyritään 
sitten kartoittamaan ja sopimaan toimeksi-
annon ja remontoinnin laajuus. Nämä neu-
vottelut käydään pääosin hallituksen kans-
sa, isännöitsijäkin on toki usein mukana, 
jos haluaa saada saman tien tiedon, mitä 
ollaan tekemässä ja mistä ollaan sopimas-
sa. Kyllä nämä neuvottelut perustuvat vah-
vaan vuorovaikutukseen hallituksen kans-
sa, jolle neuvottelut ovat usein melkoinen 
oppimisprosessi, sillä harvoin on sillä puo-
lella mukana täysverisiä rakennusalan am-
mattilaisia. Tehtävään hankesuunnitelmaan 
määritellään yhdessä tietysti työn laajuus ja 
käytettävät menetelmät sekä karkea kus-
tannusarvio. Tiedottaminen ja osakaskysely 
ovat osana hankesuunnittelua. Kierrämme 
yleensä myös asunnot läpi, jotta saamme 
tiedon asuntojen teknisestä kunnosta. Jos 
siis tehdään vesi- ja viemärilinjojen korjaus, 
on hyvä todeta asuntojen kylpyhuoneiden ja 
keittiöiden kunto ja tehdä mahdollinen eh-
dotus näiden korjaustoimenpiteistä.

Ja miten edetään

Hankesuunnittelun päätteeksi pidetään 
yleensä tiedotustilaisuus, jossa käydään 
läpi jaettu hankesuunnitelma. Sen jälkeen 
osakkaiden on huomattavasti helpompi teh-
dä päätöksiä yhtiökokouksessa. Hallituksen 
kanssa käydyissä neuvotteluissa on jo kar-
toitettu vaihtoehtoiset ratkaisut esimerkki-
nä putkien uusiminen tai pinnoitus. Hallitus 
esittää sitten yhtiökokouksessa vain yhden 
toteutustaparatkaisun. Hankesuunnitel-
man jälkeen laaditaan toteutussuunnitel-
ma, joka sisältää valmiit tarjouspyyntöasia-
kirjat piirustuksineen, työselityksineen ja 
urakkaohjelmineen. Ja sitten onkin edessä 

taloon hissi tai hissit. On myös kohteita, 
joissa otetaan ullakko- ja kellaritilat asu-
mis- tai muuhun toiminnalliseen käyttöön. 
Ongelmatapauksiakin on, sillä aiemmin on 
tehty paljon laittomia saunoja, joilla ei ole 
vaadittavaa rakennuslupaa. Näissä vede-
neristys- ja paloturvallisuusasiat ovat siten 
varsin kyseenalaisia.  Teemme suunnitelmia 
pääosin asunto-osakeyhtiöille, mutta myös 
vuokrataloyhtiöille, jotka sinänsä ”helpom-
pia”, kuin on vain yksi neuvotteluosapuoli 
ja hänkin usein ammattilainen. Korjausra-
kentaminen on nyt aika hyvässä vauhdissa, 
osaavista suunnittelijoista ja urakoitsijoista 
on paikoin jopa pulaa. Tarjoamme mielellään 
palveluitamme ja osaamistamme, josta ker-
tonee, että voitimme Vuoden 2008 Putkire-
montti –palkinnon, kertovat Reijo Patronen 
ja Esko Lahtinen jopa hieman ylpeinä.

itse remontointi, jonka kuluessa on äärim-
mäisen tärkeätä aktiivinen tiedottaminen, 
jatkuuhan asukkaiden elämä kohtalaisissa 
poikkeusolosuhteissa, jotka korostuvat sil-
loin kun asukkaat teettävät taloyhtiön vas-
tuulla olevan remontin yhteydessä omaan 
asuntoon kohdistuvia remontteja. Nämä 
huoneistokohtaiset tarpeet on käyty läpi 
osakkaan kanssa ja yleensä urakoitsija esit-
tää esimerkiksi kolmea vaihtoehtoa kylpy-
huoneen laatoille ja kalusteille ja vastaavas-
ti keittiön osalta. Käsityksemme mukaan 
noin 20 % osakkaista toteuttaa huoneisto-
kohtaisen remontin ”samoilla vaivoilla, sa-
moilla pölyillä”. Varsin usein oman remon-
tin teettäjä muuttaa väliaikaiseen asuntoon 
remontin ajaksi.

Projektipäällikkö koordinoi

Taloyhtiön kannattaa palkata työn ja toimin-
tojen valvojaksi erillinen projektipäällikkö, 
joka on melko uusi ammattikunta, usein yh-
den miehen toimisto. Me emme tarjoa pro-
jektipäällikkyyttä, olemme suunnittelijoita ja 
konsultteja, eikä tätä ”virkaa” voida hoitaa 
myöskään isännöitsijän tai hallituksen jäse-
nen voimin. Meillä on ns. yleisvalvojan rooli 
ja käymme tarvittaessa työmaakokouksissa. 
Isommissa kohteissa, jotka saattavat käsit-
tää useita satoja asuntoja, tarvitaan yleensä  
myös erilliset sähkö- ja LVI-valvojat. Isoissa, 
satojen asuntojen kohteissa kokonaiskus-
tannukset nousevat useisiin miljooniin, jopa 
yli kymmeneen miljoonaankin. Kun hank-
keessa on pääurakoitsijan lisäksi muitakin 
osapuolia, on hyvä yhteistyö ja varsinkin ai-
kataulun koordinointi tärkeää.

Suunnittelutoimiston rooli

Olemme toteuttaneet useiden isojen ja 
vaativienkin kohteiden suunnittelun. Vas-
taamme kokonaissuunnittelusta, työryh-
mään kuuluvat pääsääntöisesti arkkitehti-, 
rakenne-, sähkö- ja hissisuunnittelijat. Laa-
jimmillaan kohteessa saatetaankin tehdä 
myös hissiremontti tai tehdä hissittömään 

A ja O

Lähes 
puhki 
syöpynyt 
viemäri, 
tihkumis-
vuotoa.

Sinkki-
katoinen 
venttiili 
käyttöve-
siputkis-
tossa.
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Puretun kylpyhuoneen viemäriputket ovat jo paikallaan. 

Helmikuussa julkistetun Suomen Isännöintiliitto ry:n koordinoi-
man Putkiremontti 2008 -tutkimuksen mukaan työhön ryhdytään 
usein vasta silloin, kun on aivan pakko. Päätöksenteossa ei myös-
kään läheskään aina harkita lisärakentamista mahdollisena rahoi-
tusmuotona.

Lahden keskustassa Rautatienkadun varrella sijaitsevassa, vuon-
na 1961 rakennetussa asunto-osakeyhtiössä ei räpiköidä tutkimuk-
sen mukaisessa valtavirrassa. Osakkaat halusivat toteuttaa putkire-
montin ennen ensimmäistäkään putkivuotoa ja rahoituskin on val-
miiksi ajateltu. Projektia rahoitetaan ullakkojen rakentamisella.

Rautatienkatu 8 on kolmen rapun asuinkerrostalo. Siinä on 65 
pientä asuntoa, pääasiassa kaksioita ja yksiöitä. Katutasossa on 
yhdeksän liikehuoneistoa. Noin 60 prosenttia asunnoista on sijoi-
tusasuntoja ja vuokrattuna.

Mieluummin ennemmin kuin myöhemmin

Rautatienkatu 8:ssa PTS:ää on noudatettu uskollisesti ja kiin-
teistö on pidetty hyvässä kunnossa. Toimitusjohtaja Kari Juselius 
Avainisännöinti Oy:stä kertoi, että kiinteistön ensimmäinen suuri 
projekti oli julkisivu- ja parvekekorjaus kaksi vuotta myöhemmin.

Isännöitsijän mielestä putkisaneerauksella ei vielä olisi ollut kii-
re, mutta hyvin hoidetun kiinteistön osakkeenomistajat olivat val-
veutuneita ja halusivat ehdottomasti hyödyntää laskusuhdanteen 
ja remonttiavustukset. – Putkistosta ei ollut havaittu varsinaisesti 
teknisiä vikoja tai vuotoja, joten arvelin, että remonttia olisi vielä 
voinut siirtää, mutta osakkaat olivat onneksi tiukkoja.

Purkuvaiheessa viemäriputkista löytyi yllättäen kuitenkin halkea-
mia, joten ongelmat olisivat olleet vain lyhyen ajan kysymys. Silloin 
Rautatienkatu 8:n putkiremonttikin olisi toteutettu tutkimuksen mu-
kaisessa järjestyksessä: pakon edessä.

Kerralla kuntoon

Kiinteistön putkisaneeraus toteutetaan perinteisellä tavalla. Kaikki ta-
lon sisäpuolella sijaitsevat viemäriputket ja vesijohdot vaihdetaan. Kyl-
pyhuoneet puretaan betonipintaan ja vesieristykset uusitaan. Samalla 
uusitaan myös sähkövedot, joiden saneeraaminen myöhemmin olisi 
vaatinut pintojen purkamista uudelleen. Halutessaan asukkaat saavat 
myös eri maksusta valokaapelin nopeuttamaan tiedonsiirtoa.

Raskas saneeraus valittiin, sillä osakkaat halusivat varmistaa, 
että lopputulos olisi kaiken vaivan ja rahan väärti. Erilaisista kevy-
emmistä menetelmistä on vielä liian vähän kokemuksia.

Pihakannen alla putkia jouduttiin kuitenkin sujuttamaan. Koko 
viherpihan ja muiden rakenteiden purkaminen olisi tullut kohtuut-
toman kalliiksi ja hankalaksi.

Putket kuntoon
Lahtelaisen asuinkerrostalon putkistoremontti aloitettiin 
ennen putkivuotoa. Asukkaat saavat perinteisellä tavalla 
toteutetussa remontissa uudet pinnat kylpyhuoneisiinsa 
ja pesukonekytkennän.

Teksti ja kuvat: Dakota Lavento

Aluemyyntipäällikkö 
Ari Sahanen Uponor 
Suomi Oy:stä on 
tullut seuraamaan 
projektin edistymis-
tä. Lahden alueella 
on käynnissä paljon 
laajoja putkis-
tosaneerauksia.



S��

Rautatienkatu 8 
tuntuu jatkavan 
lähes normaalia 
arkeaan putkisto-
remontista huoli-
matta. 
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Työnjohtaja Tatu Suonta-
ma LVI-Idea Oy:stä kertoo, 
että Rautatienkatu 8 on 
haasteellinen talo korjata 
jo ikänsä vuoksi. – Yllätyk-
siin täytyy varautua, hän 
huomauttaa. 

Asuntojen kylpyhuoneissa 
on ollut vielä muistona 1960-
luvulta kylpyammeet, joiden 
tilalle asennetaan nykyaikaiset 
suihkukaapit. Remontin myötä 
asukkaat saavat kylpyhuonee-
seen pesukoneensa, joka ei ole 
aikaisemmin ollut mahdollista. 
Se on monen mielestä ollut jo 
kaiken vaivan väärti.

Kylpyhuoneremontin ja pro-
jektin rakennustekniset suunni-
telmat on laatinut RakSystems 
ja putkiremontin YIT. Rautatien-
katu 8:n putkisto/kylpyhuonesa-
neerauksen sai tiukan urakka-
kilpailun jälkeen Rakennusliike 
Lehtovirta Oy, joka toteutti ai-
kanaan hyvin myös rakennuk-
sen julkisivukorjauksen. Urak-
ka toteutetaan rappu kerrallaan. 
Yhden rapun kohdalla epämuka-
vuutta kestää yhdeksisen viik-
koa ja hinnaksi tulee noin 400 
euroa/m2.

Haasteita riittää

Putkiurakan voitti paikallinen 
urakoitsija LVI-Idea Oy. Työnjoh-
taja Tatu Suontama sanoo, että 
Rautatienkatu 8 on haasteelli-
nen vanha talo. – Jo kymmenen 
vuotta tuoreemmassa kerrosta-
lossa työ olisi elementtirakenta-
misen vuoksi helpompaa. Täältä 
voi purkuvaiheessa löytää hyvin-
kin mielenkiintoisia yllätyksiä, 
hän sanoo. Ehkä merkillisin oli 
makuuhuoneen lattiaan isket-
ty ilmastoinnin tarkistusluukku, 
josta näkee talon pohjakerrok-
seen saakka.

Ongelmiin on etsittävä ratkai-
suja työn etenemisen mukaan. 
Se vaatii myös työntekijöiltä ko-
kemusta.

Porraskäytävissä kaikki put-
ket koteloidaan piiloon. Käyttö-
vesiputket ovat Uponorin kom-
posiittiputkea. Näkyvissä pinta-
vedoissa päädyttiin kuitenkin 
käyttämään kromattua putkea.

– Komposiittiputket ovat no-
peuttaneet asennustyötä huo-
mattavasti. Putkea voidaan 
taivuttaa käsin tai normaaleja 
taivutustyökaluja käyttäen. Liit-
täminen tapahtuu puristusliitti-
min ja tarkoitukseen suunnitel-
lun työkalun avulla. Hitsaamis-

Komposiittiputket koteloidaan piiloon.

ta, kierteittämistä, juottamista 
tai liimaamista ei tarvita. Se 
pienentää huomattavasti täl-
laisten suurten saneerausten 
tulipaloriskiä, Suontama huo-
mauttaa.

Syöpymättömät komposiit-
tiputket ovat myös osoittautu-
neet erittäin hyväksi ratkaisuksi 
alueilla, jossa kupariputkistojen 
kanssa on ollut ongelmia. Esi-
merkiksi länsirannikolla joillakin 
alueilla veden sähkönjohtavuus 
on normaalia korkeampi, joten 
kupariputkistoon ei pääse syn-
tymään korroosiolta suojaavaa 
oksidikerrosta. Pistesyöpymiä 
puolestaan syntyy helposti, jos 
maaperä on piipitoista.
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Ratkaisevat sekunnit

Porraskäytävän kaikuminen joh-
tuu siitä, että tilassa on paljon ko-
via, ääntä heijastavia pintoja eikä 
juuri lainkaan ääntä imeviä eli ab-
sorboivia pintoja. Tilan kaikumista 
voidaan määrittää mittaamalla ti-
lan jälkikaiunta-aika. Jälkikaiunta-
ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona 
äänenvoimakkuus laskee 60 dB 
äänilähteen sulkemisesta eli käy-
tännössä sitä aikaa, kuinka kauan 
huonetilassa kaiku on kuultavissa 
esimerkiksi voimakkaan käsien 
yhteen paukautuksen jälkeen. 
Porraskäytävien jälkikaiunta-ajak-
si on Suomen rakentamismäärä-
yskokoelman mukaan määritelty 
enintään 1,3 sekuntia yli viiden-
sadan hertsin taajuuksilla. Paroc 
Oy Ab:n tekemien mittausten 
mukaan todellisuus on kuitenkin 
toinen: esimerkiksi Helsinkiläi-
sestä kolmekerroksisesta asuin-
kerrostalosta mitatut arvot vaihte-
livat kolmesta jopa lähes kuuteen 
sekuntiin. Mitattuun kerrostaloon 
haettiin vaimennusapua asen-
tamalla kaikkien lepo-ja kerros-
tasojen alapintoihin liimaten 30 
mm paksuja PARAFON Royal-ja 

PARAFON Parmitex-akustointile-
vyjä. Levyjä asennettiin tasoihin 
niin paljon kuin niitä kokonaisina 
levyinä mahtui, levyjen väliin jä-
tettiin pieni avosauma (suositus 
8-30 mm). 

Levyjen asentamisen jälkeen 
mittaukset suoritettiin uudel-
leen, ja tulos oli huomattava: 
määräysten mukainen 1,3 se-
kunnin jälkikaiunta-aika saavu-
tettiin arvojen jäädessä korke-
ammilla taajuuksilla jopa alle se-
kuntiin. Mittaustulosten mukaan 
porraskäytävän jälkikaiunta-aika 
lyheni siis levyjen asentamisen 
jälkeen jopa 80 prosenttia, mikä 
ihmiskorvin koetaan merkittävä-
nä meluisuuden alentumisena ja 
tilan suurempana rauhallisuute-
na. Kohtalaisen pienellä työmää-
rällä ja kustannuksilla voidaan 
siis koko taloyhtiön asumismu-
kavuutta lisätä huomattavasti.

Kaikuuko meillä kotona?

Hyvän akustoinnin ei tarvitse jää-
dä pelkästään rappukäytävään, 
vaan myös kotona voidaan hyö-
dyntää äänenvaimennusmate-

seinäpintaan joko liimaten tai 
listoilla. Tarvittava levyjen mää-
rä on 60-80 prosenttia tilan lat-
tiapinta-alasta. Jos perusvalkoi-
nen tai joku muu vakiovärisisistä 
levyistä ei tunnu omaan kotiin 
sopivalta, on mahdollista painaa 
levyn pintaan mikä tahansa valo-
kuva tai kuvio, jolloin akustoin-
nin lisäksi saadaan tilaan täysin 
yksilöllinen taideteos.

Perinteisten huopapintais-
ten akustiikkalevyjen lisäksi ko-
tiin voi valita myös rohkeampia 
pintoja, kuten kuusilastusta ja 
sementistä valmistetun Paroc 
Paracem-levyn.

Yllä olevassa jyväskyläläi-
sessä rivitalokohteessa Para-
cem-levyt on maalattu samaan 
sävyyn taustaseinän kanssa ja 
kiinnitetty ruuvaten seinän koo-
laukseen. Pelkkä levy toimii jo 
itsessään akustisena materiaa-
lina, mutta vielä paremman vai-
mennuksen saavuttamiseksi le-
vyn taakse on laitettu pehmeää 
Paroc eXtra-Vuorivillaa.

Hyvä äänenvaimennus, 
parempi viihtyvyys

Jokainen kerrostalossa asunut tietää, kuinka häiritsevää voi 
olla naapureiden äänekäs keskustelu tai kenkien kopina por-
raskäytävässä. Naapurisuhteiden lisäksi uhattuna on oma asu-
mismukavuus puhumattakaan kunnon yöunista. Onneksi asialle 
on kuitenkin tehtävissä jotain.

Lisätietoja tuotteista:  www.paroc.fi tai puh. 046 876 8000, Akustiikka

Paroc Paracem-levy

riaaleja. Erityisen suositeltavaa 
tämä on silloin, jos kotona on 
paljon kovia seinä- ja lattiapintoja 
ja vähän pehmentäviä materiaale-
ja, kuten verhoja tai mattoja. Toki 
myös perheen harrastukset vai-
kuttavat: jos kotona harrastetaan 
musiikkia – etenkin itse soittaen 
tai laulaen – tai katsellaan paljon 
elokuvia, kannattaa harkita akus-
tiikkalevyjen laittamista joko sei-
nille tai kattoon. Mikäli esimerkik-
si olohuone on rauhattoman kai-
kuisa, ihmisten hermostuneisuus 
lisääntyy ja normaalit kotitoimin-
not, kuten seurustelu, television 
ja kotiteatterin katselu sekä mu-
siikin kuuntelu häiriintyvät. Lisäksi 
tilan melutaso nousee kaiunnasta 
johtuen, jolloin äänet kantautuvat 
helpommin muihinkin tiloihin ku-
ten naapuriin.

Akustiikkalevyjä voi kiinnittää 
joko kattoon, seiniin tai molem-
piin tilan koosta ja omista miel-
tymyksistä riippuen. Kotioloissa 
suositeltavin levy on ympäripin-
noitettu PARAFON Royal Viva, 
joka voidaan kiinnittää katto- tai 
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Rakentaja.fi palvelukokonaisuuden kustantaja on tehnyt alan 
viestintää jo vuodesta 1987. Ajan kuluessa viestintävälineet 
ovat muuttaneet muotoaan videoista, kirjoista, lehdistä ja 
messuista internettiin, josta on muodostunut viestinnän vah-
vin kasvualusta.

Verkkopalvelu käyttäjien tarpeisiin

Rakentaja.fin, Puutarha.netin, Sisustaja.comin ja nyt myös Ra-
kentaja.fi-Taloyhtiön tavoitteena on täyttää käyttäjien tiedontar-
peet sekä toteuttaa interaktiivinen palvelukokonaisuus, joka 
vastaa käyttäjäryhmän vaatimuksia.

Perusajatuksena on toteuttaa täydellisesti toimiva palve-
lu, johon käyttäjä kerran tutustuttuaan haluaa jäädä pysyvästi. 
Tässä olemme onnistuneet, sillä kuukausittain liittyneistä noin 
5 000 uudesta jäsenestä tulee hakukoneiden kautta lähes 2/3 
osa, mutta palvelun kuukausittaisesta noin miljoonasta käyt-
tökerrasta hakukoneiden osuus on vain 3-4 %.

Kokonaisuuden toteuttaminen internet-maailmassa on haas-
tavaa ja palkitsevaa. Mikäli haluaa olla kehityksen kärjessä, on 
ymmärrettävä, ettei mikään palvelu tule koskaan valmiiksi, vaan 
on osa loputtomasti kestävää kehityspolkua.

Taustalla vahva organisaatio ja yli 100 yritykseen linkittyvä  
asiantuntijaverkosto

Palvelukokonaisuutta toteuttaa 26 henkilöä kattava asiantun-
tija- ja kehityshenkilöstö sekä erittäin laaja, 20 vuoden toimin-
nan aikana luotu asiantuntijaverkosto yli sadasta yhteistyöyri-
tyksestä.

Palvelujen käyttö jäsenille maksutonta

Palvelujen käyttö perustuu jäsenyyteen. Kun tiedämme kunkin 
jäsenen tarpeet, voimme personoida palvelun ominaisuudet yk-
silöllisten toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Palve-
lujen käytön jäsenille kustantavat kunkin alan johtavat toimijat. 
Näiden yhteistyökumppaneiden tuotetieto on sijoitettu toisten-
sa kaltaisiin tuotemappeihin vasempaan valikkoon.

RAKenTAjA.fI-PALveLuKOKOnAISuuS
kattaa kaikki asumisen tarpeet

– vastaukset rakentamisen, remontoimisen, sisustamisen, pihan ja puutarhan sekä nyt uutena myös taloyhtiön kysymyksiin.
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Jäsenistö (10/09) yli 300 000 taloutta

Rakentaja.fi-palveluiden jäsenmäärä on kasvanut kiihty-
vällä vauhdilla palvelun avauksesta 2001 alkaen. Palve-
luihin liittyy vuonna 2009 noin 55 000 uutta jäsentä.

Käyntimäärä jo yli 1.1 miljoonaa käyntiä/kk

Palvelukokonaisuuden käyntimäärä on myös vuon-
na 2009 alan taantumasta huolimatta jatkanut kas-
vu-urallaan viestinnän siirtyessä entistä enemmän 
internettiin.

Pitkäjänteinen kehityslinja vahvan omistajan myötä 
jatkuu

Suorakanava Oy liittyi vuonna 2008 osaksi Suomen 
suurinta mediataloa SANOMA-konsernia. Tämä tarjoaa 
palvelukokonaisuudelle entistä paremmat voimavarat 
pitkäjänteiseen kehitystyöhön.

Rakentaja-fi-palvelukokonaisuus
on palkittu Tasavallan presidentin

INNOSUOMI-palkinnolla.
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Welhon TNS Gallupilla teettämän tutkimuk-
sen mukaan peräti 56 % vastaajista ei ollut 
saanut lainkaan tietoa laajakaistamahdolli-
suuksista suoraan taloyhtiöstä eli isännöit-
sijältä, taloyhtiön hallitukselta tai yhtiöko-
kouksessa. Niissäkin yhtiöissä, joissa on jo 
laajakaistayhteydet, eivät asukkaat juurikaan 
tiedä, miten ne on toteutettu tai miten niitä 
voidaan hyödyntää.

Jo 325 00 taloutta

Sanoma-konserniin kuuluva Welho on tele-
visiopalvelujen edelläkävijä ja merkittävä laa-
jakaistapalvelujen tuottaja. Welhon kiinteään 
verkkoon on kytketty jo 325 000 taloutta pää-

Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori Welho käynnistää Laajakais-
tatalkoot tiedon lisäämiseksi taloyhtiöissä. Talkoiden perustana on tuore 
tutkimus, joka kertoo, että taloyhtiössä ei juurikaan tunneta nykyisiä laaja-
kaistamahdollisuuksia, Tietoa puuttuu ja lisäksi ollaan epäuskoisia laaja-
kaistojen tehokkuutta kohtaan.

kaupunkiseudulla, jossa se toimii myös lan-
gattomissa lähiverkoissa ja koko Suomessa 
mobiilipalveluna. Welhon verkossa voi seu-
rata noin 130 TV-kanavaa, joista 16 kuuluu jo 
HDTV-tarjonnan piiriin. Menossa on saman-
lainen murros kuin muutama vuosikymmen 
sitten, kun mustavalkotelevisiot vaihtuivat 
väritelevisioiksi. Nyt digilähetyksistä terävä-
piirtoon. Maksu-TV-tilaajia on 67 000 taloutta, 
laajakaistaliittymä on jo 110 000 taloudessa. 
Kaapeliverkolla on kaiken kaikkiaan hyvä peit-
to Suomessa; talouksia on noin 2,4 miljoo-
naa, joissa arvioidaan olevan 2,2 miljoonaa 
TV-vastaanotinta. Näistä kaapeli-TV-talouksia 
on 1,3 miljoonaa eli peräti 55 %.

Laajakaistatalkoilla 
lisätietoa taloyhtiöille

Käytettävän termistön ”suomen-
noksia”

Laajakaista
Laajakaistalla tarkoitetaan  in-
ternetyhteyttä, joka mahdollis-
taa tietoverkoissa olevan tiedon 
nopean ja vaivattoman käytön. 
Laajakaistaisiksi luetaan Vies-
tintäviraston määritelmän mu-
kaan yhteydet, joiden tiedon-
siirtonopeus verkosta käyttä-
jälle on vähintään 256 kilobittiä 
sekunnissa. Laajakaista voidaan 
toteuttaa useilla eri tekniikoilla, 
joista yleisimmät ovat kiinteän 
puhelinlinjan ADSL, kaapeliver-
kon yhteys tai langaton yhteys, 
joka muodostetaan radioteitse 
joko matkaviestin- tai WiMAX-
verkkoyhteydellä. Laajakaista 
voidaan toteuttaa kiinteästi tai 
langattomasti ja näiden yhdis-
telmällä. 
 
tiedonsiirtonopeus
Tiedonsiirtonopeus kuvaa tie-
don, kuten puheen, sähköpos-

tin, musiikin ja liikkuvan kuvan 
siirtämisen nopeutta verkossa. 
Käytettävä yksikkö on tiedon 
määrän yksikkö (bitti) jaettuna 
ajan yksiköllä (sekunti)  eli bit-
tiä sekunnissa (b/s, bit/s tai bps 
eli bits per second). Esimerkiksi 
kun puheen siirtonopeus edel-
lyttää vähintään 1 kilobittiä (eli 
tuhatta bittiä) sekunnissa olevaa 
nopeutta, hyvälaatuinen musiik-
ki tarvitsee nopeudeksi jo 100 
kilobittiä ja televisiolaatuinen 
kuva 10 megabittiä (10 000 ki-
lobittiä) sekunnissa. 

Laajakaistaliittymän todel-
liseen nopeuteen  vaikuttavat 
monet eri tekijät, kuten onko 
kyseessä jaettu vai jakamaton 
yhteys sekä mm. operaattorin 
verkon tietoliikennekapasiteet-
ti, kuormitus ja kolmansien osa-
puolten palvelimien verkkoon-
liittymisnopeus. Operaattorien 
ilmoittamat liittymänopeudet 
ovat aina teoreettisia maksimi-
nopeuksia ja liittymän todelli-
nen nopeus voi olla ilmoitettua 

alhaisempi. Oman liittymän tie-
donsiirtonopeuden voi testata 
esimerkiksi Viestintäviraston 
Nettimittarilla  http://nettimitta-
ri.ficora.fi/.
  
Laajakaista kaikille
Suomessa on tavoitteena, että 
kodeissa on vuoteen 2010 men-
nessä mahdollista käyttää kiin-
teää tai langatonta tilaajayhte-
yttä, jonka tulevan liikenteen 
välityskyky on keskimääräisel-
tä nopeudeltaan vähintään 1 
Mbit/s, ja vuoden 2015 loppuun 
mennessä lähes kaikki vakinai-
set asunnot ovat enintään kah-
den kilometrin etäisyydellä 100 
Mbit/s nopeudella toimivan yh-
teyden mahdollistavasta valo-
kuitu- tai kaapeliverkosta. 

huoneistokohtainen laajakaista
Kotitalouden suoraan operaat-
torilta tilaama laajakaistapalvelu. 
Voidaan toteuttaa eri tekniikoil-
la, joista yleisimmät ovat ADSL 
ja kaapelimodeemi. Erityisesti 

uudiskohteissa on on tarjolla 
myös Ethernet-liitännällä toteu-
tettuja yhteyksiä. 
 
taloyhtiökohtainen laajakaista (ta-
loyhtiölaajakaista)
Nykyaikainen taloyhtiökohtai-
nen laajakaista voidaan toteut-
taa sekä kiinteistön antenni-
verkkoa hyödyntäen kaapelimo-
deemilla  tai ADSL-tekniikalla 
että talon Ethernet-sisäverkon 
kautta. Ensi vuonna uudistuva 
asunto-osakeyhtiölaki antaa yh-
tiökokoukselle mahdollisuuden 
päättää taloyhtiökohtaisen laa-
jakaistapalvelun hankkimisesta 
enemmistöpäätöksellä kaikkiin 
asuntoihin. Kustannukset ve-
loitetaan asukkailta yhtiövas-
tikkeessa. 
 
ADsL  (Asymmetric Digital subsc-
riber Line) 
Mikäli talouteen on vedetty pu-
helinkaapeli, voi huoneistoon 
yleensä saada ADSL-yhteyden 
edellyttäen, että ADSL-yhteys 

Teksti: Raimo Holopainen
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kun mm. taloyhtiökohtaisen laajakaistapal-
velun hankkiminen voidaan tehdä  enem-
mistöpäätöksellä.

Pilottikokeilu supernopeudesta

Welho kerää yhdessä YIT:n kanssa kokemuk-
sia peräti 1 Gb/s –nopeudella toimivasta laa-
jakaistayhteydestä YIT:n Helsingin Lauttasaa-
ren rakentamassa uudisrakennuskohteessa. 
Welho on tehnyt jo pitkään yhteistyötä YIT:n 
kanssa kehittämällä asuinympäristön tietolii-

Welhon palve-
luista, kuluttaja-
tutkimuksesta ja 
pilotoinnista ker-
toivat kiinteistö- 
ja yritysliiketoi-
minnasta vastaa-
va johtaja Tiitus 
Ranta (vas.) ja 
markkinointi-
päällikkö Jouko 
Teräsniemi.

on omalla asuinseudulla mahdol-
linen. Kodin etäisyys lähimpään 
keskittimeen vaikuttaa saatavil-
la oleviin ADSL-liittymänopeuk-
siin sekä määrää ADSL:n lopul-
lisen saatavuuden. Tällä hetkellä 
ADSL-tekniikalla on saatavissa 
jopa max. 24 Mbps yhteyksiä.

kaapelimodeemi
Kaapelimodeemiliittymän voi ot-
taa, mikäli talous kuuluu kaape-
li-tv-verkkoon ja operaattori tar-
joaa kaapelimodeemiliittymää 
omalla asuinalueella. Yhteyden 
muodostamiseen käytetään 
televisioantennipistokkeeseen 
kytkettävää kaapelimodeemia. 
Tällä hetkellä kaapelimodeemil-
la tarjotaan jopa max. 110 Mbps 
yhteyksiä. 

WLAn
WLAN-laajakaistaratkaisussa 
internet-yhteys muodostetaan 
langattomasti tukiaseman ja 
käyttäjän tietokoneen välillä 
erityisen WLAN-verkkokortin 

avulla. WLAN-yhteys edellyt-
tää toimiakseen suhteellisen 
lyhyttä välimatkaa tukiasemaan. 
WLAN-yhteys voi olla myös kiin-
teistöliittymän ja huoneiston lä-
hiverkkoliittymän toteuttamis-
vaihtoehto. Ns. Hotspot-alueet 
tarjoavat langanttoman pääsyn 
internetiin esim. kaupunkialueil-
la kahviloissa yms.  

ethernet
Ethernet on paikallisverkko-
jen tiedonsiirtostandardin mu-
kainen tekniikka, jolla DSL- ja 
kaapelimodeemin käyttäjällä 
saa yhteyden tietokoneestaan 
modeemiin ja modeemin avul-
la yhteyden tarjoajan kautta In-
ternetiin. Jos ethernet kuitenkin 
tuodaan suoraan huoneistoon, 
tietokone voidaan kytkeä suo-
raan paikallisverkkoon ilman 
modeemia.  
 
kiinteä laajakaista
Tiettyyn sijaintipaikkaan joh-
dolla, kaapelilla, kuidulla tai ra-

dioteitse tuotu Internet-yhteys 
kuten kaapelitelevisioverkon 
liittymä tai ADSL-liittymä ko-
tiin. Liittymää on mahdollista 
käyttää kiinteässä sijaintipai-
kassa. Kiinteän liittymän yhte-
ys asunnon sisäverkkoon kyt-
ketystä modeemista asiakkaan 
tietokoneeseen voidaan toteut-
taa kaapeleilla tai langattomasti 
esimerkiksi modeemiin liitetyllä 
tukiasemalla ja langattoman lä-
hiverkon (WLAN) avulla.  

Langaton laajakaista
Langattomalla laajakaistalla 
voidaan tarkoittaa sekä liikku-
vaa laajakaistaa että kiinteää 
langatonta lähiverkkoyhteyttä 
(WLAN tai  WiMAX). Yleisim-
mät liikkuvat laajakaistat ovat 
mobiililaajakaista ja @450-laa-
jakaista. Mobiililaajakaistaa 
käytetään matkapuhelimessa 
tai kannettavassa tietokonees-
sa, johon liitetään muistitikun 
näköinen USB-modeemi. Mo-
deemin voi myös liittää pöy-

tätietokoneeseen. Vaihtoeh-
toisesti tietokoneessa voi olla 
SIM-korttipaikka, johon kortti 
laitetaan kuten matkapuheli-
meen. Mobiililaajakaista toimii 
3G-verkon alueilla.

mobiililaajakaista (liikkuva laa-
jakaista)
Kiinteästä sijaintipaikasta riip-
pumaton, laajan maantieteel-
lisen alueen kattava, laajakais-
tainen internetyhteys. Käyttäjä 
voi liikkua verkon peittoalueella 
samanaikaisesti, kun hän on 
laajakaistaisessa yhteydessä 
internetiin. Suomessa 3G- ja 
@450-verkot mahdollistavat 
liikkuvan laajakaistaisen inter-
netyhteyden.

Taloyhtiön näkökulma

Kaikissa uudisrakennuskohteissa tehdään 
kaapeloinnit tai ainakin varaukset huomi-
oiden kaiken uuden tekniikan tarpeet. Ra-
kennuttaja tai rakennusliike luovuttaa talo-
yhtiön hallitukselle liittymien ns. tekniset 
valmiudet. Jos kaikki osakkaat/asukkaat so-
pivat kerralla liittymien käyttöönotosta, tu-
lee siitä selvää hintaetua. Paras vaihtoehto 
on siis taloyhtiökohtainen sopimus, vaikka 
tällä hetkellä asukkaiden suoraan tekemät 
sopimukset ovat vallitsevia. Korjauskohtei-
den osalta Welhon viesti on, että taloyhtiöt 
pyrkisivät tekemään kokonaisratkaisun en-
nen linjasaneerauksen aloittamista. Joka 
tapauksessa kannattaa ainakin putkitukset 
tehdä valmiiksi, koska mm. paloviranomai-
set eivät tule hyväksymään pinta-asennuk-
sena tehtyjä johdotuksia. Uusi taloyhtiöitä 
koskeva asunto-osakeyhtiölaki tulee helpot-
tamaan yhtiökokouksien päätöksentekoa, 

kenne- ja sisältöpalveluja. Nyt käynnistynyt 
Gigabit Ethernet –pilotti on kaiketi ensim-
mäisiä laatuaan koko Euroopassa. Testissä 
käytettävä asuntokohtainen 1 GB/s laajakais-
tapalvelu tuodaan huoneistoihin kiinteistön 
Ethernet-verkkoa hyödyntäen. Welhon ver-
kossa on kapasiteettia, jota hyödynnetään 
tässä nopeusluokassa ensimmäistä kertaa 
kuluttajaliittymissä. Erityistä hyötyä saadaan 
liikkuvan kuvan osalta. Welhossa uskotaan-
kin, että kun operaattorit lisäävät Internetin 
kapasiteettia, myös sitä hyödyntävien palve-
luiden tarjonta lisääntyy. Kokeilu kestää vuo-
den loppuun asti asukkaiden saadessa huip-
punopean liittymän käyttöönsä maksutta.
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Taloyhtiön putkiremontti 
– sisustajan painajainen 

vai mahdollisuus?
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Suurten rahojen sijoittaminen remonttiin, 
jossa rikotaan laajastikin pintoja, ja jonka 
vuoksi asunnosta monissa tapauksissa 
muutetaan joksikin aikaa pois, mutta jon-
ka lopputulos on pelkästään alkuperäisen 
1950-60 –lukujen laatutason saavuttami-
nen, on helposti turhauttavaa. Jos saman 
remontin yhteydessä koko asunnon arvo 
nousee ja ulkonäkö paranee, remontista jää 
mukava muisto ja sen aloittaminenkin alkaa 
tuntua houkuttelevammalta.

Taloyhtiön puoleltahan varsinaisesti uu-
den ilmeen saa tavallisesti vain kylpyhuone 
– laki määrää, että taloyhtiö maksaa kaiken 
kylpyhuoneiden vesieristykseen asti, mutta 
useimmat taloyhtiöt maksavat myös laatoi-
tukset, vessanpöntöt ja lavuaarit. Kaakelit 
kylpyhuoneen putkiremontissa joka tapauk-
sessa menevät yleensä uusiksi. Esimerkik-
si pistorasioiden lisääminen aiheuttaa aina 
seinäkaakelien uusimisen.

Asunnon haltijan kannalta järkevää on 
kuitenkin tehdä mahdollisimman paljon yh-
dellä sotkulla, joten remontin kerran vallat-
tua asunnon, kannattaa harkita asunnon uu-
distamistarpeita myös laajemmin.

Purkutöistä kaikki hyöty talteen

Vesikalusteiden uusiminen ny-
kyaikaisiksi ja vettä säästäviksi 
on putkiremontin yhteydessä 
luonteva uudistus. Kylpyhuo-
neessa, jossa putkiremontti 
joka tapauksessa näkyy ja tun-
tuu, on tavallista samalla vaihtaa 
kylpyamme suihkukaappiin tai 
suihkualtaaseen. Katse kääntyy 
helposti myös keittiöön, jossa 
vanhat kalusteet joudutaan täys-
mittaisessa putkiremontissa ai-
nakin osittain purkamaan. Kun 
purkutyö on joka tapauksessa 
tehty, miksi ei – jos se on talou-
dellisesti mahdollista - käyttäisi 
hetken tilaisuutta uusien asen-
tamiseen?

Keittiökalusteiden käyttömu-
kavuus, toiminnallisuus ja ul-
konäkö ovat kehittyneet kaikin 
tavoin menneistä vuosikymme-
nistä. Kalusteiden uusiminen 
keittiössä nostaakin koko asun-
non arvoa ja viihtyisyyttä. Keitti-
ön välitilan laatoitus joutuu put-
kiremontissa usein joka tapa-
uksessa uudistuksen alle. Jos 
ajatuksena on vaihtaa kaapistot 
muutaman vuoden sisällä, kan-

nattaa se tehdä siinä vaiheessa, kun väliti-
la laatoitetaan uudelleen – muuten laatoi-
tus tehdään vanhojen kaapistojen mittojen 
mukaan, ja keittiökalusteiden sittemmin 
vaihtuessa, joudutaan laatat jälleen kerran 
uusimaan. Niputtamalla remontit yhteen, 

saadaan aikaan säästöjä, kun vältetään tois-
tuvat materiaali- ja työkustannukset, joita 
syntyy mm. LVI-töistä erikseen aina keitti-
ön asentamisen yhteydessä.

Kun keittiöremontti ajoitetaan putkire-
montin yhteyteen, mutta työ tehdään silti 
erillisenä asunnon omistajan, ei taloyhtiön, 
tilaamana työnä, voi keittiön asennustöissä 
hyödyntää myös kotitalousvähennyksen. 

Loppusilaus pienillä uudistuksilla 

Silloin kun putkiremonttiin liittyy viemäri-
en uusimista, myös lattioita joudutaan pai-
koin avaamaan. Tällöin myös lattioiden uu-
siminen tulee ajankohtaiseksi. Kyse ei ole 
edes suuritöisestä remontista, jos ajatellaan 
vaikkapa helposti asennettavia laminaatte-
ja. Sitä vastoin lopputuloksen kannalta ero 
entiseen on merkittävä: uusi lattiapinta tuo 
muunkin sisustuksen kauniimmin esiin.

Vaikka putkiremontissa syntyy paljon hie-
nojakoista pölyä, pinnat pystytään toki suo-
jaamaan hyvin eikä niitä sen vuoksi tarvitse 
uusia. Vanha totuus kuitenkin on, että kun 
asunnossa uusii jotain, viereiset kalusteet 
ja pinnat alkavat näyttää entistä vanhemmil-
ta ja kuluneemmilta. Putkiremontti voikin 
toimia myönteisenä sysäyksenä asunnon 
pintojen ja vaikkapa valaistuksen uudista-
miseen joko kerralla tai vähitellen.

Taloyhtiölle harkittavaa

Remonttia suunnitellessa töiden tilaajan 
kannattaa aina miettiä, tehdäänkö taloyhti-
össä pelkkä putkiremontti vai asunnon ajan 
tasalle saattaminen sekä putkien, sähköjen 
että muun varustetason osalta.

Sähköjen uusimista puoltaa se, että 
vanhoissa kiinteistöissä pistorasioita ja va-
laisinpisteitä on lähes poikkeuksetta nyky-
vaatimuksiin nähden aivan liian vähän, jol-
loin asukkaat joutuvat järjestämään valais-
tuksensa muiden sähkölaitteiden tarpeista 
puhumattakaan lukuisten jatkojohtojen ym. 
tilapäisten viritysten avulla.

Myös taloyhtiön tietoliikennekaapeloin-
nin uusiminen kannattaa selvittää samalla, 
kun suunnitellaan putkiremonttia. Tietolii-
kenteen kaapeloinnin johtoteiden asennus 
muiden korjaustöiden yhteydessä säästää 
kustannuksia ja mahdollistaa kaapeloinnin 
vaivattoman uusimisen.

Kun taloyhtiöön suunnitellaan putkire-
monttia, kaikkien osapuolten kannattaakin 
osallistua aktiivisesti keskusteluihin ja tuoda 
esiin kaikki sellaiset tarpeet, joiden kannal-
ta putkiremontti merkitsee kerran 50 vuo-
dessa toistuvaa tilaisuutta laittaa useampi-
kin asia kuntoon yksillä purkutöillä. Suuren 
remontin ei tarvitse olla mukavuudenhalui-
senkaan asukkaan uhka, vaan se voi olla 
mahdollisuus.

Taloyhtiön täysmittaisen putki-
remontin yhteydessä on, mikä-
li kukkaro sen vain sallii, hyvä 
tilaisuus remontoida asuntoa 
muutenkin lähes samalla vai-
valla ja yksillä remonttisot-
kuilla.

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Suorakanava Oy
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Talossa tehtävä putkiremontti 
toimii yhtä lailla keittiöremont-
tien jarruna kuin lähtölaukauk-
senakin: Jos on tiedossa, että 
taloon tulee putkiremontti, iso-
ja remontteja asunnossa ei ha-
luta tehdä ennen putkiremontin 
mukanaan tuomaa myllerrystä. 
Niinpä moni odottaa putkire-
montin tuloon asti, ja laittaa sit-
ten sen yhteydessä muutkin re-
montoinnin kohteet kuntoon.

Suunnittelu kannattaa tehdä 
kuitenkin hyvissä ajoin. Puustel-
lissa maksuton mittauspalvelu 
ja vuoden hintatakuu auttavat 
keittiöremontin ajoittamisessa 
sopivaan ajankohtaan. Tarkkaa 
remontin ajankohtaa ei tarvit-
se tietää vielä siinä vaiheessa, 
kun keittiötä ryhdytään suunnit-
telemaan.

Vuoden hintatakuu ajoituksen 
apuna

Lauri Jalkanen Puustellista ker-
too suunnittelun alkavan aina 
kotikäynnistä. Keittiöstä ote-
taan kotikäynnillä täsmälliset 
mitat, joiden pohjalta keittiös-
tä tehdään tarkat tekniset poh-
jakuvat. Kotikäynti, mittaus ja 
suunnittelu ovat maksuttomia. 
Asiakkaalle lasketaan suunnitte-
lun yhteydessä myös remontin 
tarkka hinta.

Keittiöremontin teettämis-
tä putkiremontin yhteydessä 
puoltavat monet hyödyt. Sen 
lisäksi, että remonteista sel-
vitään ”yksillä pölyillä”, asun-
non omistajalle syntyy säästöjä 
putki- ja keittiöremontin töiden 
samanaikaisuudesta: keittiöre-
montin hananvaihdossa ei tar-
vita putkimiestä erikseen, jos 

tämä on paikalla putkiremontin 
vuoksi. Samoin sähkötöissä voi-
daan usein hyödyntää remont-
tien samanaikaisuutta riippuen 
putkiremontin toimintatavasta 
ja –mallista. Putkiremontin ta-
kia vanhat keittiökalusteet jou-
dutaan tavallisesti joka tapauk-
sessa purkamaan joko osittain 
tai kokonaan, mikä on oikeal-
la ajoituksella pelkkää säästöä 
keittiöremontissa, kun purku-
työt tehdään yksillä pölyillä ja 
kustannuksilla.

Puustelli huolehtii töiden yhteen-
sovittamisesta

”Silloin kun keittiöremontti ajoi-
tetaan putkiremontin yhteyteen, 
sovimme putkitöistä vastaavan 
urakoitsijan kanssa, mitä tehdään 
ja kuka tekee. Puustellin asenta-
jat eivät missään tapauksessa ha-
lua olla putkiremontin tekijöiden 
tiellä, vaan sovitamme aikatau-
lut ja työvaiheet järkevällä tavalla 
yhteen. Pitkään alalla toimineen 
yrityksen etuja ovat selkeät pro-
sessit. Pystymme hallitsemaan 
putkiremontin yhteydessä to-
teutettavan keittiöremontin vuo-
sikymmenien projektikokemuk-
sella,” Jalkanen toteaa.

Myös keittiöremontin rahoi-
tus järjestyy Puustellin ja yh-
teistyökumppani Pohjola Pank-
ki Oyj:n kautta. Asiakas voi itse 
valita, millaisissa erissä haluaa 
maksaa keittiönsä. Maksimis-
saan maksuaikaa on seitsemän 
vuotta. Asennustyökuluista 60 
prosenttia (omavastuu vähen-
nettynä) voi hyödyntää kotita-
lousvähennyksessä.

Puustellin suunnittelupal-
velu kattaa kokonaispaketin: 

mittavastuun, tarkat tekniset 
pohjakuvat keittiöstä, toimin-
nallisuuden suunnittelun, kuten 
kaappikorkeudet ja kulmaratkai-
sut sekä tuotevalinnat: hanat, 
kylmäkalusteet, kodinkoneet, 
altaat, jätejärjestelmät, valaisi-
met ja liesituulettimet. Asiakas-
kohtaisesti vanhaa integroidaan 
uuteen, mikäli taloudessa on 
esimerkiksi hyvät kylmälaitteet 
tai muita kodinkoneita, joita ei 
haluta vaihtaa keittiöremontin 
yhteydessä.

Uusi keittiö on muutakin kuin 
silmänruokaa

Uudesta keittiöstä on muutakin 
kuin silmäniloa. Uusilla meka-
nismeilla keittiöön saadaan toi-
mivuutta, ja kaivattua ergono-
misuutta työpisteisiin saadaan 
tasokorkeuksia muuttamalla. 
Kodinkoneet sijoitetaan käytän-
nöllisesti, ja jos vanhat koneet 
vaihdetaan uusiin, saadaan keit-
tiöstä myös ekologinen ja vä-
hemmän energiaa kuluttava.

Keittiö mielletään nykyisin 
yhä enemmän oleskelutilaksi, 
jossa vietetään yhteistä aikaa. 
Tämä näkyy myös keittiökalus-
teissa, jotka ovat muuttuneet ai-
kaisempaa huonekalumaisem-
miksi. Alakaappien tehokkuus 
mahdollistaa yläkaappien kevey-
den, jolloin keittiöön saadaan 
avaruuden ja tilan tuntua.

Kaikilla Puustelli-keittiöillä 
on 10 vuoden toimivuustakuu 
ja kahden vuoden asennusta-
kuu. Koko maan kattava myy-
mäläverkosto tuo Puustelli-
keittiöt kaikkien keittiön vaih-
toa suunnittelevien perheiden 
ulottuville.

Taloyhtiön putkiremontti luo hyvät edellytykset asunnon keittiöremontin teettämiseen 
”yksillä pölyillä”. Puustellin suunnittelupalvelulle putkiremontin yhteydessä keittiön-
sä vaihtavat asukkaat ovatkin merkittävä asiakasryhmä.

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Puustelli Group Oy
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Keittiön uudistaminen 
käy vaivattomimmin 

putkiremontin yhteydessä
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Teksti: Henri Alinen
 Kuvat: Pukkila Oy

Monissa taloyhtiöissä mietitään tälläkin hetkellä putkire-
montin aloittamista. Niiden yhteydessä uusitaan usein 
myös asuntojen märkätiloja. Saneerauskohteen laajuudes-
ta riippuen urakan toteutus voi joskus venähtää, esimer-
kiksi jos asukkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen mate-
riaalivalinnoista. Tätä ongelmaa helpottaakseen Pukkila on 
tuonut markkinoille aivan uuden, taloyhtiöille suunnatun 
palvelun, jossa talon asukkaat voivat valita omaan asun-
toonsa parhaiten sopivan laattakokonaisuuden. 

– Käytännössä palvelu tarkoittaa sitä, että laadimme 
jokaiselle taloyhtiölle yksilöllisen kohde-esitteen, johon 
on suunniteltu tietokoneella erilaisia wc- tai märkätilojen 
3D-laattaratkaisuja, myyntijohtaja Virpi Savolainen Pukki-
lasta kertoo. 

– Näistä vaihtoehdoista asukkaat voivat sitten valita it-
selleen mieluisimmat vaihtoehdot. 

Tehoa ja nopeutta saneeraukseen

Taloyhtiöstä riippuen saneerauspäätöksen teko voi joko 
olla läpihuutojuttu tai tuskien taival. Vaikka itse saneera-
uksesta oltaisiinkin yhtä mieltä, valinnanvaikeus tuotevaih-
toehtojen osalta voi teettää yhtiölle ja urakoitsijalle paljon 
ylimääräisiä työtunteja. 

– Vaikka seinä- ja lattialaatoista tehtäisiin mallilevyjä, joi-
den perusteella asukas voi tehdä valintansa, monien on 
vaikea hahmottaa valmista kokonaisuutta pelkkien laatta-
mallien perusteella.

– Kun päätöksenteon tukena on selkeitä värikuvia val-
miista kylpyhuoneesta, oman maun mukainen valinta on 
paljon helpompi tehdä. Näinhän niitä keittiöitäkin suunni-
tellaan, miksi ei siis märkätiloja? Savolainen kysyy.

Esitteen laatimista varten tarvitaan pohjapiirustus sa-
neerattavista tiloista. Tämän jälkeen voidaan tehdä esi-

-esite helpottaa  
  laattojen valintaa 

Keittiösuunnittelusta tuttu 3D-mallinnos on arkipäivää myös wc- ja 
märkätiloissa. Pukkilan uudessa, maksuttomassa palvelussa taloyhtiöt 
voivat tilata eri laattavaihtoehtoja sisältävän räätälöidyn neliväriesit-
teen, esimerkiksi märkätilojen linjasaneerauksen yhteydessä.

Kotimaisen  
Pukkilan edut

– Korkea laatu, palkittu design.
– Suunniteltu suomalaiseen 
makuun.
– Värit ja muodot kestävät aikaa.
– Pitkäikäiset tuotesarjat takaa-
vat saatavuuden.

Kylpyhuoneen laatoiksi valittiin 
Ruoko-sarjan laatat, jotka mallin-
nettiin asiakkaalle 3D-ohjelmalla.

�D
saneerauskohteissa

Valokuva valmiista kylpyhuoneesta.
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– Esimerkiksi kotimaiset 20x25 cm seinälaatat soveltuvat erittäin 
hyvin vanhoihin saneerauskohteisiin, joissa seinät eivät välttämät-
tä ole täysin suoria. Laatta on kooltaan kustannustehokas käyttää 
ja helppo työstää, Latvanen kertoo. – Myös perinteisen Harmony-
sarjan värikartta on juuri uudistettu vastaamaan tämän päivän tren-
dejä ja suomalaista makua.

Värivalinnoissa kannattaa huomioida lopputuloksen pitkäikäisyys, 
joka tietenkin vaikuttaa asunnon jälleenmyyntiarvoon. Pukkilan vali-
koimista löytyy hillittyjä skandinaavisia sävyjä, jotka kestävät hyvin 
aikaa sekä vaihtoehtoja rohkeammistakin väreistä pitäville.    

– Vanhaakin taloa voidaan nykyaikaistaa perinteitä kunnioitta-
en, Latvanen huomauttaa. – Perinteisten valkoisten ja harmaiden 
sävyjen rinnalla voidaan toteuttaa erikoisempiakin vaihtoehtoja, 
joihin voidaan ottaa laattoja esimerkiksi Pukkilan monipuolisesta 
tuontimallistosta. Mahdollista on myös toteuttaa täysin yksilölli-
siä ratkaisuja, jolloin laattavalinnat räätälöidään asiakkaan maun 
mukaisesti.

merkiksi neljä eri toteutusvaihtoehtoa, joihin on käytetty sovitun 
laatuisia ja hintaisia laattoja. Myös kalusteet, kuten suihkut, lavu-
aarit, kaapit ja wc-istuimet voidaan sijoittaa kuviin. 

Kun esite on valmis, siitä monistetaan jokaiselle osakkeenomis-
tajalle oma kappale, josta he voivat valita itselleen mieluisimman 
vaihtoehdon. 

– On huomattava, että esite toimii myös arkkitehdin tukena pro-
jektin suunnittelussa. Lisäksi on aina hyödyllistä, että taloyhtiölle ja 
osakkeenomistajille jää tieto siitä, millaisia materiaaleja remontissa 
on käytetty. Pukkilaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, jolloin asukkailla on aikaa rauhassa miettiä 
päätöstään. Tällöin virhevalintojen mahdollisuus vähenee ja urak-
ka etenee joutuisasti. 

Esitteen laatiminen on taloyhtiöille ja asukkaille maksuton palve-
lu, kun tuotteet hankitaan Pukkilan valikoimista. Palvelua tarjoavat 
kaikki Pukkilan myymälät Vantaalla, Espoossa, Turussa, Oulussa, 
Kuopiossa ja Tampereella sekä alueiden piiri- ja projektipäälliköt.

Pukkilan kaakelit kestävät aikaa 

Miksi laatat kannattaa valita Pukkilasta, on piiripäällikkö Anne Lat-
vasen mukaan helppo perustella. 

– Kotimaassa valmistettujen tuotteidemme toimitusajat ovat 
lyhyitä ja useita tuotesarjoja saa vielä vuosienkin päästä. Tämän 
lisäksi voimme tarjota viimeisimmät laattatrendit maailmalla kan-
sainvälisen konsernimme kautta.  

Pukkilan tuotteet ovat korkealaatuisia – siitä hyvänä todistee-
na Pala-malliston saavuttama palkinto kansainvälisessä Red Dot -
muotoilukilpailussa sekä Suomi-laattamallistolle myönnetty Fennia 
Prize 2009 -kunniamaininta. Molemmat tuotesarjat on suunnitellut 
muotoilutoimisto Helorinne & Kallio.

Korkean laadun ohella Pukkilalla on tarjota vankkaa asiantunte-
musta eri ikäisten saneerauskohteiden materiaalivalintoihin.  

Hyvin suunniteltu,  
puoliksi tehty

Rakennusliike Kemppe Oy:n 
johtaja Risto Kemppe ottaa Puk-
kilan uuden suunnittelutyökalun 
ilolla vastaan. 

– Aina välillä tulee vastaan 
tapauksia, joissa asukas ei ole 
ollut tyytyväinen tekemiinsä 
laattavalintoihin sen takia, ettei 
ole osannut mallilevyistä päätel-
lä lopputulosta. Tällainen Pukki-
lan tekemä laattaesite on ollut 
käytössä yhdessä turkulaises-
sa saneerauskohteessamme 
ja voin vilpittömästi todeta, että 
se on helpottanut niin asukkai-
den, taloyhtiön kuin meidänkin 
työtämme. 

– Ensinnäkin asukkaat näke-
vät siitä selvästi, millainen ko-
konaisuudesta tulee ja he voi-
vat pohtia valintojaan kotona 
aidossa ympäristössä. Kuvasta 
on helppo nähdä, millainen esi-
merkiksi kylpyhuone on valmii-
na ja miten pesukoneet ja muut 
kalusteet sijoittuvat tilaan. Tämä 
vähentää erilaisten väärinym-
märrysten syntyä. Lopputulok-
sena remontti etenee entistä 
tehokkaammin onnistuneeseen 
päätökseen.

Pukkilan valikoi-
mista löytyy 
laattoja myös 
rohkeammista 
väreistä pitäville.

Seiniin valittiin Pukkilan Brancos ja 
Lasitettu musta mosaiikki ja lattiaan 
Arkitekt Color.

Valokuva valmiista kylpyhuoneesta.
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Vanhentunut ja huoltamaton lukitus on turval-
lisuusriski

Ajan myötä myös lukot sekä avaimet kulu-
vat ja lukituksen käyttötarpeetkin ovat voi-
neet muuttua moneen kertaan. Avaimia on 
vuosien kuluessa todennäköisesti hukkunut 
tai jäänyt aiemmille asukkaille tai remontti-
miehille tms. Lukitusturvallisuuden ylläpito 
vaatii jatkuvaa huolenpitoa turvallisuusris-
kien välttämiseksi. Huolto ja määräaikaiset 
tarkastukset niin lukoille kuin lukitusjärjes-
telmällekin ovat turvallisen lukituksen yllä-
pidon kannalta avainasemassa.

Rakenteellista turvallisuutta ja lukitusta 
koskevat ohjeistot ovat uudistuneet vuosien 
mittaan, joten kaikki vanhat lukitukset eivät 
ole riskittömiä eivätkä täytä tämän päivän 
vaatimuksia lukituksen fyysisestä kestävyy-
destä tai lukitusturvallisuudesta. Näitä van-
hoja lukituksia ei voida myöskään ylläpitää tai 
saattaa ajan tasalle koko lukitusta uusimatta, 
koska myös tuotteet ovat oleellisesti muuttu-
neet vaatimusten muuttumisen myötä. 

Lukituksen ajanmukaistamisella saavu-
tetaan nykyisten vaatimusten mukainen 
avainturvallisuus sekä fyysinen murtotur-
vallisuus ja turhat riskit vähenevät. Nykyai-
kaiset lukot ovat fyysisesti vahvoja ja kes-
täviä, ne takalukittuvat automaattisesti ja 
ovat lisäksi helppokäyttöisiä.

Useita vaihtoehtoja lukituksen uudistamiseen

Jos kiinteistön lukitus on asennettu ennen 
1980-luvun alkua, lukitus on todennäköises-
ti vanhentunut eikä vastaa nykyisiä lukitus-
määräyksiä ja suosituksia. Lukitus tulisikin 

tarkistaa ja kartoittaa miten lukot vastaavat 
nykyajan vaatimuksia.

Korvattaessa vanhentunut lukitus nyky-
aikaisilla lukitustuotteilla joudutaan usein 
ovessa ja karmissa olevia lukon ja vastale-
vyn upotuksia muuttamaan uusille tuotteille 
sopiviksi. Tätä varten on olemassa valmiita 
ns. vaihtolukkopaketteja, joissa on lukkorun-
gon, avainpesän ja painikkeen lisäksi muka-
na tarvittavat muutoskappaleet ja peitekilvet 
uuden lukon asentamiseksi vanhaan oveen. 

Näin saadaan kodin lukitus uusittua turvalli-
seksi helposti ja edullisesti.

Mikä avainjärjestelmä?

Avainturvallisuuden ylläpidon kannalta mer-
kittävää on myös avainjärjestelmän valin-
ta. Valittaessa avainjärjestelmäksi ABLOY® 
SENTO tai ABLOY PROTEC tai elektroni-
nen ABLOY CONTROL tai ABLOY PROTEC 
CLIQ, voidaan varmistaa että avainhallinta ja 
lisäavainten teettäminen on täysin lukituk-
sen omistajan hallussa. Lisäavaimia tilataan 
erillisellä avainkortilla ABLOY -valtuutetuista 
lukkoliikkeistä. Kaikki lisäavaimet valmiste-
taan Abloy Oy:n tehtaalla tilausta vastaan.

Joustavaa kulkemista käyttölukolla  
– turvallisuutta varmuuslukolla

Toimiva ja turvallinen lukitus varmistetaan 
käyttämällä asunnon ulko-ovissa kahta luk-
koa: käyttölukkoa ja varmuuslukkoa. Samal-
la kun oviin uusitaan käyttölukot, kannat-
taa vaihtaa tai asennuttaa myös ABLOY® 
-varmuuslukot, koska lukot voidaan ”sar-
joittaa” asuntokohtaisesti siten, että sama 
avain avaa paitsi oman oven kummatkin 
lukot, myös yhteisten tilojen lukot. Luk-
kojen käyttö helpottuu ja nopeutuu kun ei 
tarvitse käsitellä useita avaimia ovea avat-
taessa. Lukkojen sarjoittaminen pienentää 
avainnippua ja vähentää mukana kannetta-
vien avainten määrää. Sarjoittaminen ei vä-
hennä millään tavalla lukitus- tai avaintur-
vallisuutta. Varmuuslukko voi avautua vain 
asukkaan omalla avaimella tai myös taloyh-
tiön yleisavaimella.

Kadonneet avaimet ja 
vanhentunut lukitus 

 ovat riski
Suhtautumisemme avaimiin on omituisen kaksijakoinen. Varmis-
tamme päivittäin, että tarvitsemamme avaimet ovat mukanamme tai 
hyvin käsillä, mutta moniko meistä tietää montako kotimme avainta 
on ulkopuolisten käsissä maailmalla? 

Teksti: Jukka Jokinen
 Kuvat. Abloy Oy
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Milloin sarjoitus ja avaimet kannattaa uusia?

• Mikäli avaimia on kadonnut.
• Mikäli kaikki avaimet eivät ole varmasti hallussa esimerkiksi muu-
ton jälkeen.
• Mikäli lisäavainten teettämistä ei ole valvottu.
• Mikäli yksittäiset muutokset eivät ole mahdollisia lukituksen iän 
tai lukitukseen aiemmin tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi.
• Mikäli avainten kulkuoikeudet eivät vastaa nykyistä tarvetta.
• Mikäli avaimet ja avainpesät ovat kuluneita tai avainten käyttö 
takeltelee.

Mitä lukituksen uusimisella saavutetaan?

• Nykyisten vaatimusten mukainen murtoturvallisuus.
• Takalukittuvat käyttölukot.
• Käyttölukkojen helppokäyttöisyys.
• Kulkuoikeudet nykyistä käytäntöä vastaaviksi.
• Lisäavainten teettäminen valvotuksi.
• Tiedetään kenellä tai missä kaikki avaimet ovat.
• Varmuuslukolla lisäturvallisuutta.

Abloyn uusi avainjärjestelmä – ABLOY SENTO

ABLOY SENTO on tarkoitettu jokaisen suomalaisen käyttöön, niin kotiin kuin toimis-
toihin. Se on rakenteeltaan ja raaka-aineiltaan erittäin kestävä ja sen suunnittelussa on 
kiinnitetty erityishuomiota käyttömukavuuteen. Symmetrisen avaimen luontevan ja täs-
mällisen käyttötuntuman salaisuus on uudessa AWS-toimintamekanismissa (Anti-wear-
systemTM). Abloy Oy:n rekisteröimä AWS-mekanismi perustuu sylinterissä eli avainpe-
sässä olevaan toimintoon, joka takaa pitkän käyttöiän ja täsmällisen käyttötuntuman.

ABLOY SENTO -tuotevalikoima kattaa lähes kaikki lukitustarpeet, mukaan lukien 
käyttö- ja varmuuslukot, riippulukot ja kalustelukot.

Korkean avainturvallisuuden takaa patentoitu järjestelmä ja Abloy Oy:n toimintata-
pa. Lisäavaimet tilataan tehtaalta avainkortin ja tunnuslukujen avulla. Avainten toimitus 
on paitsi turvallista, myös joustavaa ja nopeaa. Tilauksissa palvelevat ABLOY-valtuute-
tut lukkoliikkeet.

Käyttölukkoa käytetään normaalisti kotona oltaessa ja sillä to-
teutetaan henkilöturvallisuus viranomaismääräysten mukaisesti. 
Lukitus ei saa estää ulospääsyä ilman avainta, josta syystä käyt-
tölukon on avauduttava sisäpuolelta aina vääntönupista tai painik-
keesta.  Takalukittu käyttölukko avautuu ulkopuolelta pelkästään 
avaimella ja takalukitus onkin varsin tehokas keino estää asiatto-
mien pääsy asuntoon. 

Varmuuslukko eli ns. turvalukko antaa nimensä mukaisesti lisä-
turvaa silloin, kun asunto on tyhjillään. Varmuuslukkoa ei ole tar-
koitettu lukittavaksi silloin, kun asunnossa ollaan sisällä. Takaluk-
kiutuva käyttölukko antaa tällöin riittävän turvan.

Milloin koko lukitus kannattaa uusia?

• Mikäli kiinteistön lukitus on vanhentunut eli lukot on asennettu 
ennen 1980-luvun alkua.
• Mikäli käyttölukoissa ei ole takalukitusmahdollisuutta.
• Mikäli lukitus ei täytä murtosuojeluohjeen nykyisiä vaatimuksia.
• Mikäli lukot ovat vioittuneet tai kuluneet joko vanhuuttaan tai esi-
merkiksi ovensulkimien puuttumisen vuoksi.
• Mikäli ulko-ovissa ei ole varmuuslukkoja.
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Vanhojen läm-
möneristeiden 
tilalle asennettiin 
SPU Eristeet. As 
Oy Säästöraholan 
seinärakenteen 
kokonaispaksuus 
pidettiin vanhan ra-
kenteen mukaisena. 

SPU on kehittänyt yhteistyös-
sä julkisivusaneeraukseen eri-
koistuneiden suunnittelijoiden 
ja urakoitsijoiden kanssa ratkai-
sut erilaisten asuinkerrostalojen 
sekä julkisten rakennusten jul-
kisivujen energiatehokkaaseen 
saneeraukseen. Menetelmän 
avulla kerrostalon seinäraken-
netta voidaan muuttaa julkisi-
vusaneerauksen yhteydessä 
siten, että seinän lämmöneris-
tävyys paranee saman paksui-
sella rakenteella jopa yli kaksin-
kertaiseksi. Koska rakenteiden 
paksuus ei kasva, energiasa-
neeraus ei vaadi sokkelin eikä 
räystäsrakenteiden leventämis-
tä. U-arvoiltaan, eli lämmöneris-
tävyydeltään, tehokas seinä-
rakenne saadaan aikaan mm. 
vaihtamalla kerrostalon betoni-
sisäkuoren päällä oleva vanha 
eriste lämmöneristävyydeltään 
markkinoiden tehokkaampaan 
polyuretaanieristeeseen.

Tiili- ja betonisandwichjulkisivut

Ympäri Suomea tehdään par-
haillaan julkisivusaneerauksia, 
joissa käytetään SPU Eristeitä. 
Suurin osa on tiiliverhottujen ja 
betonielementtiseinien sanee-
rauksia. Näissä kohteissa julki-
sivu ja vanhat lämmöneristeet 
puretaan ulkopuolelta. Vanha 
eriste korvataan SPU Eristeel-
lä ja julkisivu tehdään muuraa-
malla tai käytetään kevyitä jul-
kisivuratkaisuja. SPU Eristeiden 
käytön tekee helpoksi tyyppihy-
väksyntä, joka koskee sekä uu-
dis- että korjausrakentamista 
ja mahdollistaa SPU Eristeiden 
käytön P1-paloluokan kerrosta-
loissa. Parasta aikaa Espoossa 
As oy Siljalaxin energiatehok-
kuutta parannetaan käyttämällä 
tätä menetelmää.

 SPU on kehittänyt yhteis-
työssä elementtivalmistajan 

uusia ratkaisuja 
julkisivusaneeraukseen 

SPu eristeillä

As oy Siljalaxin 
julkisivu ja vanhat 
lämmöneristeet on 
purettu ulkopuo-
lelta. Vanha eriste 
korvataan SPU 
Eristeellä ja jul-
kisivu verhoillaan 
uudelleen.

As Oy Säästöraho-
lan puurunkoisten 
kantamattomien 
seinien julkisivu ja 
vanhat lämmöneris-
teet purettiin pois 
sisäverhoukseen.

kanssa myös betonisandwich 
– julkisivujen saneerausmene-
telmän, jossa vanhan elemen-
tin lämmöneristys ja ulkokuori 
korvataan uudella ulkokuoriele-
mentillä. Tähän on jo tehtaalla 
valmiiksi kiinnitetty SPU Eriste 
ja uusi elementti kiinnitetään 
vanhaan kantavaan sisäkuo-
reen. Menetelmän etuna on 
erityisesti asennusnopeus ja -
tehokkuus. Suuriakin julkisivuja 
voidaan korjata pienessä ajassa 
energiatehokkaaksi.

Puurunkoiset ja ei-kantavat 
julkisivut

Tampereella saneerataan par-
haillaan As Oy Säästöraholan 
ja As Oy Kuninkaanrinteen jul-
kisivuja. Näissä kohteissa sa-
neerattavat seinät ovat ns. ke-
vytrunkoisia eli kantamattomia 
seiniä. Molemmissa kohteissa 
seinärakenteen vanhat villaeris-
teet (mutta ei runkoa) puretaan 
pois sisäverhoukseen asti ja 
asukkaat asuvat huoneistoissa 

koko remontin ajan. Tämä aset-
taa saneerausurakan suunnit-
telulle ja toteutukselle suuret 
vaatimukset. Seinärakenteen 
kokonaispaksuus pidetään van-
han rakenteen mukaisena ja sa-
malla parantamaan SPU Eristeil-
lä rakenteen lämmöneristystä 
sekä ilmatiiveyttä ja korjaamaan 
höyrynsulku seinärakenteessa. 
Lisäksi uusi rakenne saadaan 
rakennusfysikaalisesti turvalli-
seksi ja energiataloudelliseksi. 
Remontin takaisinmaksuaika 
lyhenee uuden energiatehok-
kaan rakenteen myötä. Koko-
naisuutena uuden rakenteen 
paloturvallisuus on myös huo-
mattavasti parempi, kuin van-
han rakenteen!

AS Oy Säästörahola ja As Oy 
Kuninkaanrinteen rakenne- ja 
arkkitehtisuunnittelusta on vas-
tannut Insinööritoimisto Jorma 
Huura Oy Tampereelta (www.
huura.fi), joka on erikoistunut 
myös saneeraussuunnitteluun 
ja saneerattavan rakenteen toi-
mintaan.
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Toimitusjohtaja Jouni Huura 
kommentoi kyseisiä kohteita 
seuraavasti:

”Suunnittelun kannalta oleel-
lista on, että korjattu rakenne 
saadaan toimimaan oikein!”

”Purettavassa vanhassa ra-
kenteessa on yleensä paljon 
työvirheitä villa-asennuksissa, 
jolloin eristetilaan jää selviä ra-
koja. Lisäksi höyrynsulku on rik-
ki tai sitä ei ole ollenkaan! Ilma-
tiiveyden ja höyrynsulun puutos 
aiheuttaa eristeeseen nokikerty-
mää, kosteutta ja epäpuhtauk-
sia. Nämä puolestaan aiheut-
tavat joissain tapauksissa mik-
robikasvustoa. Huoneistossa 
olevan alipaineen seurauksena 
nämä epäpuhtaudet voivat kul-
keutua huonetiloihin ja aiheut-
taa asukkaille oireita.”

SPU Eristeillä rakennuksen lämmöneristys voidaan nostaa aivan uudelle 
tasolle. Markkinoiden tehokkain eristeratkaisu mahdollistaa jopa passiivi-
tasoisen saneerauksen. Tällä hetkellä Espoossa As Oy Siljalax sekä Tam-
pereella As OY Säästörahola ja As OY Kuninkaanrinne saavat toimivan 
lämmöneristyksen toteutettuna SPU Eristeillä.

”Uuden höyrynsulun teke-
minen vanhaan seinärakentee-
seen perinteisellä höyrynsul-
kumuovilla ja rakennusfysikaa-
lisesti oikein on käytännössä 
mahdotonta. Tämän vuoksi va-
litsimme käytettäväksi SPU -po-
lyuretaanieristeen. PU -vaahdol-
la vanhaan rakenteeseen tiivis-
tetyllä SPU Eristeellä saadaan 
aikaan samalla sekä ilmatiiveys 
että höyrynsulku. Tällä eristä-
mistavalla saadaan seinäraken-
teen lämmöneristyskykyä myös 
parannettua ja pysytään silti 
vanhan rakenteen mitoissa.”

”Mielestäni tulevaisuuden 
korjausrakentamisen tavoite 
on terveellinen – turvallinen – 
energiataloudellisesti parempi 
rakenne!”

Teksti: Janne Jormalainen
 Kuvat: SPU Systems Oy
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Vaihtoehto 1:
1. Vanha betonisisäkuori.
2. Puristettu pehmeä villa  
20 mm.
3. SPU-eriste 90-120 mm.
4. Tuulensuojakipsilevy 9 mm lii-
mattuna SPU-eristelevyyn.
5. Tuuletusrako.
6. Tiilimuuraus 85 mm.

Vaihtoehto 2:
1. Vanha betonisisäkuori
2. Puristettu pehmeä villa  
20 mm.
3. SPU-eriste 90-120 mm.
4. A2-S1, d0 vaatimukset täyt-
tävä materiaali (mineraalivilla 30 
mm tai vastaava).
5. Tuuletusrako.
6. Pelti, julkisivusaneerauslevy 
tai vastaava.
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meren rannikolla 
sijaitsevassa vuo-
saaren kerrostalon 
työmaalla mitattiin 
sään armoilla ra-
kennusajan olleen 
vuorivillan mikrobi-
en kasvun mahdol-
lisuutta. villoissa ei 
todettu haitallista 
mikrobien kasvua.

Erilaisista uskomuksista johtuen, sekä ra-
kennusten kosteusriskien selvittämiseksi, 
on lämmöneristeiden toimintaa kosteusvau-
rioiden yhteydessä selvitetty lukuisissa tut-
kimuksissa. Näitä tutkimuksia on tehty VTT:
ssä, TTY:ssä sekä Turun yliopiston Aerobio-
logian yksikössä. Laboratoriotutkimuksissa 
on verrattu erilaisten eristeiden, kuten vuo-
rivillan, lasivillan, selluvillan ja pellavan kos-
teuden kerääntymistä eristeeseen ja kuinka 
nopeasti eriste taas kuivuu. Viimeisin näistä 
on Tampereen Teknillisen yliopiston raken-
netekniikan laitoksen tekemä erittäin laaja 
rakennusfysiikan tutkimus. Vuorivilla osoit-
tautui vähiten vettä sitovaksi, nopeasti kui-
vuvaksi ja säilyi kaikkein kuivimpana myös 
talviolosuhteissa, kun ilman suhteellinen 
kosteus on korkea.

Tutkimuksia tehty olemassa olevissa raken-
nuksissa

Julkisivuyhdistys teetti laajan tutkimuksen 
90-luvun lopulla. Siinä selvitettiin kerrostalo-
jen seinäelementtien eristetilan kosteutta ja 
mahdollista mikrobikasvua sekä kasvun vai-
kutusta sisäilmaan. Tutkimuksessa oli Ete-
lä-Suomessa sijaitsevia kerrostaloja yli 40 
ja tutkittuja näytteitä yli 1700. Näissä näyt-
teissä mikrobien kasvu todettiin erittäin vä-

häiseksi ja tutkimus päättyikin siihen ilman 
sisäilman laatumittauksia. Tutkimuksessa 
todettiin, että koska mineraalivilla ei voi si-
toa kosteutta, rakenne kuivuu niin nopeasti, 
että mikrobeille ei yleensä jää kasvuun tar-
vittavaa aikaa. Voidaan todeta että sellaiset 
vuorivilla-rakenteet, jotka ovat kuivumisky-
kyisiä, kosteus haihtuu verrattain nopeasti. 
Kun kosteus voi vapaasti haihtua ylöspäin, 
kuivumisnopeus riippuu luonnollisesti läm-
pötilasta. Aina kun lämpötila on plussan puo-
lella, vesi höyrystyy. Vesihöyry on hieman 
kuivaa ilmaa kevyempää ja luontainen kui-
vumissuunta on ylöspäin sekä lämpövirran 
suuntaan ulospäin.

Teksti: Pekka rönkkö
 Kuvat: Paroc Oy

vuorivilla ei sido kosteutta 
– rakenteet kuivuvat 

nopeasti
Lämmöneristeiden ja rakenteiden kostumista ja kuivumista on tutkittu 
sekä laboratoriossa, työmailla että rakennetuissa kohteissa. Vuorivillan 
on todettu näissä tutkimuksissa mukana olleista eristeitä sitovan vähiten 
kosteutta ja myös kuivuvan nopeimmin.
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Rakennustyömailla tehty lukuisia tutkimuksia

Erilaisista uskomuksista ja käsityksistä joh-
tuen, on rakennustyömailla tehty lukuisa 
määrä tutkimuksia viimeisen parin vuosi-
kymmenen aikana. Niissä on selvitetty eris-
teiden kastumisen vaikutusta ja seurauksia. 
Koska rakennuksia tehdään ympäri vuoden 
ja kaikissa sääolosuhteissa, kastuvat kaik-
ki rakenteet aina jossakin vaiheessa, myös 
lämmöneristeet. Kerrostaloissa rakenteet 
kastuvat aina, jos rakennusta ei rakenneta 
katon tai suojauksen alla. Näin erittäin har-
voin tehdään. Lisäksi voidaan todeta, että 
jokainen kerrostalon seinäelementti on kas-
teltu, kun märkä betoni valetaan vuorivillan 
päälle ja vesi betonimassan tärytyksessä 
puristuu villan sisään. Myös kaikki betonin 
sisältämä suuri vesi määrä kuivuu villan läpi 
ulos. Viimeisin tutkimus tehtiin Vuosaares-

sa rakenteilla olevissa kerrostaloissa 2007 
-2008. Niissä vuorivilla oli ulkopintana en-
nen rappausta keväästä myöhään syksyyn. 
Turun yliopiston aerobiologian laitos suo-
ritti tutkimuksen. Mikrobikasvu oli erittäin 
vähäistä, eli villassa oli suunnilleen samat 
mikrobit kuin ympäröivässä ulkoilmassa. 
Tulos oli siis sama kuin kaikissa aiemmis-
sakin tutkimuksissa, joissa tutkittiin muun 
muassa Finlandia-talon ja Jyväskylän polii-
sitalon julkisivuja.

Toimii käytännössä mutta ei teoriassa

Kerrostalot on Suomessa tehty viimeiset 
vuosikymmenet pääosin betonielemen-
teistä. Seinässä on eristeenä mineraalivil-
la. Kaikki villat kastuvat, kun märkä beto-
nimassa valetaan villan päälle. Kun asiaa 
tarkastellaan rakennusfysiikan laskelmilla, 

tuloksena on kondenssiveden keräänty-
minen rakenteeseen, eli rakenne ei toimi. 
Mutta näitä taloja on rakennettu kymme-
niä tuhansia ja niissä on muutamia satoja 
tuhansia asuntoja. Rakennustavan aiheut-
tamia kosteus- tai mikrobiongelmia ei ole 
havaittua.

Yleisesti voidaankin todeta, että kaikki 
kuivumiskykyiset rakenteet, kuten seinä 
ja yläpohjat, voidaan luotettavasti eristää 
aina vuorivillalla. Työmaalla kastunut vil-
la kuivuu suunnilleen samalla nopeudella 
kuin vesi haihtuu avoimesta astiasta. Jos 
lattiassa tapahtuu vesivahinko ja eristeet 
kastuvat, mikään lämmöneriste ei pääse 
kuivumaan. Lattian pinnoite on aina niin tii-
vis, että kosteus ei eristetilasta voi poistua 
ja alla olevassa maassa on aina 100 %:n 
kosteus, eli myöskään sinne ei kuivumis-
ta voi tapahtua.
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kAttohuoLtoPALveLut  
saavat vauhtia taantumasta

Huoltotoiminnan tarve ei lakkaa 
laman ajaksi, vaan mikäli Ico-
pal Katto Oy:n kehityspäällikkö 
Mika Antrelaa on uskominen, 
sen tarve on jopa kasvanut:

– Taantuma on tuonut huolto-
palveluille jopa lisää asiakkaita, 
sillä säästämisen seurauksena 
uuden hankkimisen sijaan saa-
tetaankin entistä herkemmin 
huoltaa ja korjata vanhaa, hän 
sanoo.

Icopalin huoltopalvelutoi-
minta keskitettiin syksyllä 2007 
erilliseen yksikköön, joka tarjo-
aa kattojen ja savunpoistojär-
jestelmien kuntokartoituksia ja 

huoltopalveluja. Yksikköä viime 
tammikuusta lähtien vetänyt 
Mika Antrela näkee huoltopal-
velujen kasvulle kaksi erityistä 
syytä: Tällä hetkellä rahasta ol-
laan erityisen tarkkoja ja uusien 
investointien aloittamista harki-
taan tarkkaan. Samalla vastuu-
kysymyksistä on tullut entistä 
tärkeämpiä. Isännöitsijät eivät 
halua ottaa riskiä siitä, että huo-
limaton ja puutteellinen huolto-
työ voisi johtaa vaikkapa korva-
usvaatimuksiin.

– Isännöitsijät haluavat ta-
vallaan pestä kätensä mahdol-
listen vahinkojen varalta. Kun 

huoltokartoituksen ja toimenpi-
teet on tehnyt ammattilainen, 
ei tarvitse pelätä, että vedet 
tulisivat katosta sisään tai jokin 
asia olisi päässyt unohtumaan, 
Antrela sanoo.

Apu löytyy läheltä  
– palvelu kattaa koko Suomen

Antrelan mukaan Icopalin huol-
topalveluiden vahvuutena on 
koko Suomen aidosti kattava 
alueellinen peitto. Huoltopal-
veluissa työskentelee tällä het-
kellä 33 työntekijää eri puolilla 
maata.

Teksti: Ari Hyvärinen
 Kuvat: Icopal Oy
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katon kunto on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti ammattilaisen toimesta, jottei tilanne pääse näin pahaksi. 

Uuden työtehtävänsä myötä 
Antrela sai itsekin tilaisuuden 
palata takaisin kotiseudulleen 
Joensuuhun.

– Tiiviillä asiakassuhteella on 
iso merkitys. Kun kattoremontti 
on tehty hyvin, on tutulle mesta-
rille helppo soittaa jatkossakin, 
hän sanoo.

Monelle asiakkaalle on tär-
keää, että kaikki palvelut saa 
samasta osoitteesta. Eniten 
huolletaan kermikattoja, mut-
ta mukaan mahtuu myös tiili- 
ja peltikattoja. Tärkeän lisänsä 
tuo palveluihin sisältyvä savun-
poistojärjestelmien tarkastus ja 
huolto. Niiden suhteen asetuk-
set ovat tiukkoja: järjestelmän 
toiminta tulee tarkastaa vähin-
tään kerran vuodessa.

– Voimme hoitaa kaiken ka-
tolta löytyvän lumiesteistä tur-
valaitteisiin – kaiken paitsi an-
tennit, Antrela lisää hymyillen.

Icopalin extranet on monel-
le tärkeä työkalu, joka tarjoaa 
mahdollisuuden hallinnoida ja 
säilyttää virallisia asiakirjoja, 
lupapapereita ja laskukopioita 
sähköisesti samassa paikassa. 
Huoltomies voi tallentaa esi-
merkiksi ottamansa valokuvat 
suoraan sinne. Antrelan mukaan 

extranet soveltuu erityisen hy-
vin niille, joilla on hallinnassaan 
isoja kiinteistömassoja.

Kuntokartoitus on kiinteistö-
kaupan valttikortti

Isännöitsijöiden lisäksi asiakkai-
ta löytyy tasaisesti kaikilta osa-
alueilta. Pitkiä huoltosopimuksia 
suosivien isännöitsijätoimisto-
jen lisäksi tärkeä asiakaskunta 
on kiinteistönomistajat, jotka 
haluavat joko ostaa tai myydä 
omaisuuttaan. Kaupassa am-
mattilaisen tekemä kuntoraport-
ti on valttikortti: pahimmillaan 
päällepäin hyväkuntoisen raken-
nuksen katto voi osoittautuakin 
homevaurion pilaamaksi.

Antrela uskoo huoltotoimin-
nan tasaiseen kasvuun myös 
jatkossa, kun yhä useampi isän-
nöitsijä ja kiinteistönomistaja 
haluaa ulkoistaa huoltotoimin-
nan ja siirtää vastuunsa tuttui-
hin ja luotettaviin käsiin.

– Ammattilainen tekee työt 
oikein ja osaa myös ennaltaeh-
käisevät toimenpiteet. Myös 
vakuutukset ovat varmasti kun-
nossa. Laajan osaamisen lisäksi 
on tärkeää pitää kiinni turvalli-
suudesta, hän muistuttaa.

huoltopalvelut kasvattavat suosiotaan, kertoo mika Antrela.
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Parhaiten rinnakkaiselo luonnis-
tuu, jos lemmikinomistaja huo-
mioi omalta puoleltaan naapurit 
siten, että eläimen aiheuttamat 
äänet yms. häiritsevät mahdolli-
simman vähän talon lemmikittö-
miä asukkaita. Asunnon omista-
jalta ei, toisin kuin vuokralaisel-
ta, voi kuitenkaan kieltää lem-
mikinpitoa asunnossa tai rajoit-
taa lemmikkieläinten määrää. 
Naapureiden huomioiminen ei 
voi merkitä jatkuvaa varpaillaan 
oloa. Vuokralaisen kohdalla lem-
mikkien pidosta ja säännöistä 
päättää vuokranantaja.

Huomaamattomat pikkulemmikit

Pieni jyrsijä, kuten hamsteri tai 
gerbiili, hädin tuskin ilmoittaa 
olemassaolostaan siinä määrin, 
että naapuri edes tietäisi naapu-
rinsa lemmikistä. Korkeintaan 
taloyhtiön roskiksesta voi löytyä 
eläimen häkin kuivikkeita. Roski-
en lajittelemisessa kannattaakin 
muistaa, että lemmikkieläinten 
roskat, esim. hamsterin kuivike, 
kissanhiekka, koiran karvat, pu-
ruluut, akvaarion suodatinvanu 
tai lemmikin kynnet lajitellaan 
taloyhtiön biojäteastiaan.

Siinä missä pikkulemmikki 
pysyy naapurilta parhaassa ta-
pauksessa kokonaan tietymät-
tömissä, aivan toinen tilanne on 
edessä, kun naapuriin muuttaa 
koiranpentu. Tällöin molemmin-
puolinen häiritseminen ja häi-
riintyminen on ikävä kyllä mah-
dollista. Yhtä mahdollista on, 
että kaikki sujuu hienosti, kun 
kumpikin osapuoli ottaa toisen 
huomioon.

Lemmikit taloyhtiössä
Yhä useammassa perheessä on lemmikkieläin tai -eläimiä. Taloyhtiöissä 
tämä merkitsee lemmikillisten ja lemmikittömien asukkaiden rinnakkaiseloa, 
mikä edellyttää joskus molemminpuolista huomaavaisuutta. Lemmikkieläin-
ten pidosta, säännöistä ja rajoista keskustellaan usein myös vuokrananta-
jan ja vuokralaisen välillä vuokrasopimusta laadittaessa.

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Johanna Pohjavirta, Virve Rintasalo, Marita Wallin
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Koiran jatkuvasta haukkumisesta kerrotaan 
ensin omistajalle

Laumaeläimenä koira saattaa ahdistua yk-
sinolosta ja purkaa ahdistusta haukkumal-
la. Ennen hermostumista asiasta, kannattaa 
muistaa, että koiran omistaja ei välttämättä 
tiedä koiran haukkumisesta poissaolonsa ai-
kana. Asiasta kannattaakin kertoa ystäväl-
lisesti ja suoraan koiran omistajalle, jotta 
tämä voi ryhtyä kouluttamaan koiraa pois 
ei-toivotusta käyttäytymismallista. Vaikka 
asia ei korjaannu sormia napsauttamalla, 
koira on onneksi erittäin joustava ja oppi-
vainen eläin, ja täyttää koulutettuna myös 
kerrostaloelämän vaatimukset.

Kerrostaloelämänkään vaatimuksiin ei 
kuulu rikkumaton hiljaisuus. Koiran satun-
nainen ääntely kuuluu taloon samalla tavoin 
kuin naapurien lasten aiheuttamat äänet. 
Pitkäaikaisesta yhtäjaksoisesta haukkumi-
sesta on kuitenkin hyvä ilmoittaa – ja aina 
suoraan ja asiallisesti juuri koiran omistajal-
le. Seiniin tai oveen koputtelu saati postilaa-
tikon räpsyttely ei takuuvarmasti auta asiaa 
– päinvastoin. Kiusaamalla ja häiritsemällä 
koiraa naapuri hankkii vain itselleen ja siinä 
samalla kaikille muille naapureilleen lisää 
häiriötä, sillä toki kiusattu koira haukkuu… 
yhä enemmän… kun taas asiallisella yhteis-
työllä omistajan kanssa häiritsevä haukku-
minen voidaan saada kokonaan loppumaan. 
Ulkopuolisille tahoille asiasta kannattaa valit-
taa vasta sitten, jos koiran omistaja suhtau-
tuu selkeän piittaamattomasti lemmikkinsä 
aiheuttamaan häiriöön.

Kissat ovat naapurien näkökulmasta mel-
ko huomaamattomia eläimiä, ellei niiden an-
neta kulkea vapaana pihoissa ja porraskäytä-
vissä. Kissan päästäminen omille retkilleen 
vapaana ulos ei ole edes eläinten kannalta 
millään lailla perusteltua: auton alle jäämi-

nen käy äkkiä, ja toisaalta pikkulinnut jou-
tuvat pian kissan saaliiksi. Ellei kissaa ehdi 
ulkoiluttaa valjaissa, se voi elää aivan tyyty-
väisenä sisäkissana. Jos taas on sitä mieltä, 
että kissan kuuluu saada kulkea vapaana ul-
kona, on parasta olla ottamatta kissaa lain-
kaan kerrostaloon tai kaupunkiin. 

Vesielämän riskit

Akvaariosta ei koidu ääni- eikä hajuhaittoja, 
mutta kovin suuren altaan ollessa kyseessä, 
asukkaan on joissain tapauksissa neuvotel-
tava isännöitsijän kanssa siitä, riittääkö ra-
kenteiden kantavuus suuren akvaarion pitä-
miseen. Usein kerrostaloissa kantavuus on 
kuitenkin parempi kuin pientaloissa. Vakuu-
tukset on tästä huolimatta pidettävä kun-
nossa, mikäli asunnossa on useita satoja tai 
tuhansia litroja vettä sisältävä akvaario.

Tavallinen kotivakuutus ei tunnu korvaa-
van juuri mitään akvaariosta aiheutuneita 
vahinkoja. Akvaarioharrastajan on siksi hyvä 
hankkia ns. laajennettu kotivakuutus, joka 
korvaa äkilliset vahingot, kuten esimerkiksi 
akvaarion äkillisen rikkoutumisen. 

Hiljaa hivuttaen tulevaa vahinkoa laajen-
nettukaan vakuutus ei välttämättä korvaa. 
Korvauksia rajoittava tekijä saattaa olla esi-
merkiksi akvaarion ikä. Jos silikonit pettävät 
vanhasta altaasta, ei vakuutus välttämät-
tä tule vastaan. Akvaarion kanssa kannat-
taa siksi olla tarkkana, ja jo ostotilanteessa 
varmistaa asiantuntevalta taholta mm. se, 
että lasin paksuus on riittävä suhteessa al-
taan tilavuuteen. Toinen seikka, johon kan-
nattaa kiinnittää huomiota, on altaan jalus-
ta ja sen asentaminen tasaisesti alustalle. 
Iso akvaario on aina asennettava vatupas-
sin kanssa.

Oikein asennettu, riittävän tukeva ja hy-
vin huollettu akvaario on taloyhtiönkin kan-
nalta turvallinen. Runsaslitraisen ”kalaso-
pan” omistajan on kuitenkin hyvä muistaa 
kantavansa laajaa vastuuta, joka koskee pa-
himmassa tapauksessa laajan vesivahingon 
mahdollisuutta kiinteistössä. 

Naapurin lemmikistä voi olla myös paljon iloa

Siinä missä lemmikeistä voi olla naapureille 
joissain tapauksissa häiriötä, niistä voi olla 
yhtä hyvin runsaasti iloa. Naapurin hyvin 
kasvatetun koiran iloinen tervehdys pihalla 
tai ovella ilahduttaa aina etenkin vanhuksia 
ja lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta pitää 
omaa lemmikkiä. Eläimet tuovat taloon elä-
mää ja lämpöä siinä missä lapsetkin. Lisäk-
si suvaitsevaisessa talossa, jossa asukkaat 
ottavat huomioon toisensa ja antavat niin 
toisilleen kuin toistensa lemmikeillekin tilaa 
elää, on kaikkien hyvä asua.
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Ääni siirtyy ilmaäänenä rakenteiden läpi, sekä runkoäänenä rungon 
värähtelyn kautta eri asuntojen ja tilojen välillä. Ilmaäänet, kuten 
puhe, laulu, soitto jne. voidaan vaimentaa kohtuullisen helposti. 
Runkoäänien, kuten askeleet, kolina, hakkaaminen jne. vaimenta-
minen onkin sitten vaikeampaa, sillä ääni voi siirtyä rakenteita pitkin 
hyvinkin kaukaa eikä äänen aiheuttajaa ole aina helppo edes pai-
kallistaa. Ääni voi siirtyä myös vierekkäisten asuntojen ikkunoiden 
kautta, ilmanvaihtokanavien sekä lämpö- ja vesijohtojen kautta.

Äänekäs naapuri seinän takana?

Kerros- tai rivitalossa seinän takana olevan naapurin äänekäs elä-
mäntapa voi aiheuttaa häiriötä ja kärsimyksiä lepoa ja rauhaa kaipaa-
valle. Tätä ongelmaa on korjattu verrattain hyvin tuloksin paranta-
malla olemassa olevaa rakennetta oman asunnon puolelta. Naapu-
rin puolelle harvoin pääsee remonttia tekemään. Jos äänet tulevat 
huoneistojen välisen seinän läpi, niin menetellään seuraavasti:

Asennetaan puu- tai teräsrangat 10-20 mm irti seinästä ja kiin-
nitetään lattiaan ja kattoon. Runkoon asennetaan PAROC eXtra- 
levyt (voidaan painaa vaikka huoneistojen väliseen seinään kiinni). 
Sisäverhoukseksi asennetaan 2-kertainen kipsikartonkilevy sau-
mat limitettynä. Uuden seinän liittymät viereisiin seiniin ja kattoon 
tiivistetään sopivalla massalla. Rakenteen tulee olla mahdollisim-
man ilmatiivis.

Em. toimenpiteillä saadaan tuntuva parannus entiseen verrat-
tuna.

Samalla periaatteella voidaan asunnon kattoon asentaa uusi si-
säkatto, joka on kiinnitetty vain reunoiltaan. Tällaiset joustavat ra-
kenteet parantavat ilmaääneneristävyyttä ja jossain määrin vaimen-
tavat myös runkoääniä.

Liikenteen melu

Vilkkailla paikoilla liikenteen melu ja muu katumelu saattaa olla häi-
ritsevä. Kivirakenteisissa taloissa heikoin paikka on ikkuna. Tilannet-
ta voi parantaa joko uusimalla ikkunat paremmin ääntä ja lämpöä 
eristäviin ikkunoihin tai lisäämällä entisiin ikkunoihin laseja. Etuik-
kunan lisääminen ulkopuolelle voi olla yksi tapa parantaa tilannetta 
olemassa olevaa tilannetta.

Jos kyseessä on puurakenteinen seinä, siihen voidaan lisätä yksi 
kipsilevy sisäpuolelle. Tämä parantaa hieman ääneneristävyyttä. 
Paras tapa on kuitenkin lisäeristää seinä ulkopuolelta Parocin ohjei-
den mukaan, jolloin sekä äänen että lämmöneristävyys paranevat 
oleellisesti. Kun rakenteeseen saadaan lisää paksuutta ja painoa 
ääneneristävyys paranee. Punaraita PAROC Vuorivilla rakenteen 
sisällä vaimentaa tehokkaasti ääntä.

Hyvä ääneneristys 
on olennainen osa 

asumismukavuutta

Huoneistojen välisen seinän ääneneristävyys ei ole aina riittävä. Syynä voi 
olla, että rakenne ei ole alun perin suunniteltukaan nykyisiä vaatimuksia 
vastaavaksi. Tai sitten naapurin elintavat ovat niin äänekkäitä, että vaati-
muksien mukainenkaan seinä ei ole riittävän hyvin ääntä eristävä. Tilan-
netta voidaan kuitenkin suhteellisen helposti ja edullisesti parantaa.

Teksti: Pekka rönkkö
 Kuvat: Paroc Oy

Vanha seinä
Ilmarako
Runko k. 600 + PAROC eXtra
Jousiranka
2-kert. kipsilevy

Kuva 1 Kuva 2
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Finera tuotteet valmistetaan 
Suomessa, ja ne toimitetaan 
joko määrämittaisina valmis-
tuotteina/elementteinä tai ns. 
pitkänä tavarana. Taloyhtiöllä 
suuri osa hankintakustannuk-
sista säästyy jo asennusvai-
heessa, koska tuotteet ovat 
helppoja ja nopeita asentaa eikä 
asennuksissa tarvita mitään eri-
koistyökaluja. Tulevien vuosien 
huolto- ja korjauskulut ovat mi-
nimaaliset.

Joka sään kestävä, käytössä 
miellyttävä

Finera tuotteisiin eivät vaikuta 
hyönteiset, tuholaiset, kosteus, 
kuivuus, kylmyys tai lumi. Ne ei-
vät myöskään kolhiudu helpos-
ti eivätkä ruostu, vety, limoitu, 
hilseile, halkeile, liituunnu tai 
lahoa, eikä niistä lähde tikkuja. 
Myöskään ruuvien kannat eivät 
jää asennuksissa esiin. Kaikki 
tuotteet tuntuvat miellyttävil-
tä myös paljaalla iholla, eivätkä 
ne esimerkiksi kuumene aurin-
gon paisteessa. Terassiprofiilit 

ovat erittäin miellyttäviä myös 
paljaalle jalalle eivätkä ne ole 
liukkaita märkinäkään. Tuotteet 
ovat keveitä, ja ne on suunni-
teltu kestämään myös myrsky-
luokan tuulikuormia, merivettä 
sekä erilaisia suoloja ja saastei-
ta. Käytöstä poistetut tuotteet 
voidaan hävittää kierrättämäl-
lä tai palauttamalla ne valmis-
tajalle.

Jotta vinyylituote olisi todella 
helppohoitoinen, kaikkien siihen 
yhdistettyjen laitteiden ja mui-
den osien tulee olla yhtä kes-
tävästä materiaalista valmistet-
tuja, esimerkiksi alumiinia, ruos-
tumatonta terästä tai kestävää 
synteettistä materiaalia.

Finera tuotteet keräävät vä-
hemmän likaa ja esimerkiksi ho-
metta kuin muut piharakenteis-
sa yleensä käytettävät materiaa-
lit. Kaikkien tuotteiden hoidon ja 
puhdistamisen perussääntö on, 
että tuotteet pestään esimer-
kiksi keväisin painepesurilla tai 
sienellä ja vedellä esimerkiksi 
Fairyn tai mäntysaippualiuoksen 
kera. Taivasalla olevat tuotteet 

puhdistuvat useimmiten sa-
teessa. Tuotteiden mukana on 
tuoteselosteet, asennus- ja hoi-
to-ohjeet sekä Westech –mate-
riaalitakuutodistus.

Parvekkeiden kannet, lattiat ja 
kaiteet kuntoon

Presidio terassi- ja kaideprofii-
leista syntyvät näyttävät, siistit 
ja hoitovapaat terassit, portaat 
tai parvekkeen lattiat helposti 
ja nopeasti. Profiilit on kehitetty 
nimenomaan vaihtoehdoksi esi-
merkiksi kestopuulle ja muille 
ympäristölleen ongelmallisille ja 
jatkuvaa hoitoa sekä korjaamis-
ta ja aika-ajoin uusimista vaati-
ville tuotteille. Kansiprofiilit toi-
mivat haluttaessa myös vesie-
risteenä esimerkiksi toisen ker-
roksen tuuletusparvekkeilla.

Kaikki Westech –vinyylipro-
fiilit ovat palamattomia, myrkyt-
tömiä, hajuttomia ja mauttomia 
eikä niitä ole pintakäsitelty mil-
lään. Niistä ei liukene mitään 
päästöjä luontoon, ilmaan tai 
vesistöihin.

vinyylisillä 
piharakenteilla 

kestävät ratkaisut
Kauniit piha-, tilanjako- ja näkösuoja-aidat, ajo- ja käyntiportit, 
kaiteet, terassit, jätekatokset ja postilaatikkokatokset korostavat 
kiinteistön ulkoista ilmettä sekä asuinympäristön ja piha-alueen 
viihtyisyyttä. Hoitovapaat, aina kunnossa ja siistinä pysyvät ulko-
rakenteet nostavat myös kiinteistön arvoa.

Teksti: Satu Evilampi
  kuvat: Finera Oy ja 
             Suorakanava Oy
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Suomessa on noin 80 000 taloyhtiötä ja 
valtaosassa on piha-alueella autopaikkoja. 
Ongelmat syntyvät siitä, ettei niitä ole tar-
peeksi. Lähes sääntönä voidaankin pitää 
sitä, että yli kymmenen asunnon taloyhti-
össä ei ole autopaikkoja jokaista asuntoa 
kohden. Autopaikkoja säätelee yhä edel-
leen maanvuokralaki, jonka asetukset eivät 
käsittele autopaikan kaltaisia hallintoasioita. 
Kaikkien eduksi alkuvuodesta onkin esitetty, 
että autopaikat siirrettäisiin huoneenvuok-
ralain alaiseksi.

Kenelle ja millä hinnalla?

Tyypillisin käytäntö on, että taloyhtiö vuok-
raa autopaikan maksua vastaan osakkaille ja 
asukkaille. Tämä kaikille tuttu tapa aiheuttaa 
päänvaivaa, kun tutkitaan yhdenvertaisuut-
ta, johon perustuen taloyhtiön pitäisi auto-

paikat vuokrata. On tiedossa tapauksia, jois-
sa taloyhtiö evää autopaikan vuokrauksen 
asukkaalta, esim. tyttäreltä, kun osakkaat, 
eli vanhemmat, eivät ole yhtiön asukkaita. 
Toisissa tapauksissa varsinaiset osakkaat 
eivät saa autopaikkaa, koska naapuriasun-
non omistaja on vuokrannut yhden tai jopa 
useamman autopaikan kerran vuodessa vie-
railevia sukulaisiaan varten.

Autopaikan vuokran suuruuden määrää 
näin ollen taloyhtiö. Varsinaisia lakipykäliä ei 
ole säädetty, minkä suuruista maksua auto-
paikasta pitää tai saa periä. Herrasmiessopi-
muksen mukaan maksu kattaa autopaikan 
ylläpitokustannukset, kuten lumenluonnit 
ja esim. kerrostaloissa sähkön kulutuksen. 
Mikäli osakas maksaa asunnon lämmityk-
sen itse, on usein autopaikkakin kytketty 
niin, että sen sähkönkulutus menee osak-
kaan pussista. 

Oma paikka jonottamalla

Mikäli taloyhtiö noudattaa autopaikkojen 
suhteen jonotuskäytäntöä, tarkoittaa se 
yleisimmin sitä, että autopaikka vapautuu, 
kun asukas muuttaa yhtiöstä pois. Tämä 
toimineekin hyvin yhtiöissä, joissa muut-
toliikenne on vilkasta. Vastakohtana ovat 
tietystikin yhtiöt, joiden osakkaat asuvat 
vuosia samassa osoitteessa. Joka tapa-
uksessa tämä lienee taloyhtiöissä erittäin 
suosittu tapa. Lisäksi tässä vaihtoehdossa 
yhdenvertaisuus täyttyy parhaiten, eikä rii-
toihin johtavia autopaikkojen irtisanomisia 
taloyhtiön aloitteesta synny.

Suosiiko arpaonni?

Eräs vaihtoehto jonotukselle on, että auto-
paikat arvotaan kerran vuodessa halukkai-

Autopaikkaan tarvitaan 
arpaonnea

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

Teksti: Sonja Saukkosaari
 Kuvat: Suorakanava Oy

Aiemmin osattiin: jokaiselle asukkaalle 
on vähintään oma parkkiruutu.
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den kesken. Tämäkin on oivallinen tapa, 
mutta tähän ei yleensä ole keksitty ratkai-
sua, jolla välttää toisten arpaonni vuodesta 
toiseen. Eräässä yhtiössä kaikille osakkail-
le on tarjottu pistokepaikka, jonka lisäksi 
vuosittain arvotaan katospaikka. Näin on 
taattu edes jonkinlainen oma autopaikka 
jokaiselle.

Vuokraa autopaikka autohallista

Joissakin kaupungeissa on tarjolla katospaik-
ka autohallista maksua vastaan. Nämä paikat 
ovat yleensä hintavampia kuin oman yhtiön 
paikat. Toisaalta nämä ovat helpommin saa-
tavilla ja näissä autopaikoissa noudatetaan 
huoneenvuokralakia. Harmillisesti autohallit 
sijaitsevat luonnollisesti ydinkeskustoissa, jo-
ten ne palvelevat vain keskustan asukkaita. 
Samalla syntyy kysymys, onko omalle autolle 
todellista tarvetta mikäli asunto ja työpaikka 
sijaitsevat niin ikään keskustassa.

Pysäköinti tien varressa

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

Taloyhtiö päättää

Kun uusia taloyhtiöitä perustetaan ja van-
hoja remontoidaan sekä uudistetaan, on 
toivottavaa ottaa huomioon autopaikkojen 
nykypäivän tarve. Hallituksen olisi syytä 
miettiä kaikki vaihtoehdot tarkkaan, voisi-

ko autopaikkoja lisätä esim. pienentämällä 
piha-alueita, joilla ei selkeästi ole tarvetta 
asukkaiden osalta. Vastaavasti uudisraken-
tamisessa tulisi tontti suunnitella paremmin 
autopaikkojen tarpeisiin.

Mikäli piha-aluetta ei ole mahdollista 
muuttaa, olisiko ratkaisun avaimet paikka-
jaon käytännössä? Voisiko taloyhtiö ottaa 
käyttöön vaikka jonotuskäytännön, tai tar-
kistaa, että nykyisillä autopaikan haltijoilla 
on perustellut syyt pitää autopaikkaa itsel-
lään. He, jotka todella tarvitsevat autopaik-
kaa, tuskin panevat vastaan, mikäli perus-
telut tarpeille pyydetään. Hyvä taloyhtiöhän 
palvelee osakkaitaan ja asukkaitaan heidän 
tarpeitaan vastaavasti.

Viime vuosien trendi: jopa satoja asuntoja, 
mutta vain muutama autopaikka.

Eräs ratkaisu: jokaiselle asukkaalle oma lämpötolppapaikka, 
jonka lisäksi katospaikat kierrätetään.
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Ympäristömelun vaimentamisella voidaan lisätä asuinalueen viih-
tyvyyttä. Pihaan ja sisätiloihin kuuluvaa melua voidaan vähentää 
mm. rakennetuin meluseinien, maan pengerryksin ja kasvillisuuden 
avulla. Äänen vaimeneminen perustuu äänen absorptioon, hajaan-
tumiseen, heijastumiseen sekä taipumiseen. Myös säätila ja tuu-
len voimakkuus sekä suunta vaikuttavat melun vaimenemiseen. 
Kaikki ovat todenneet veden pinnan olevan akustisessa mielessä 
kova ja tasainen materiaali, joka “kantaa” ääntä uskomattoman 
hyvin. Kasvillisuus taas toimii akustisesti pehmeänä materiaalina: 
Kasvien on todettu imevän korkeataajuisia ääniä, jotka häiritsevät 
ihmiskorvaa.

Valitse kasvit oikein

Pensasaidat ja kasviseinämät toimivat hyvin melun vaimentajina 
erityisesti kaupunkiympäristöissä, joissa melu heijastuu helpos-
ti kovista pinnoista kuten kiveyksistä tai rakennuksista. Kasvien 
käyttäminen palvelee myös esteettisiä sekä maisemallisia arvoja 
ja luo pihaan yksityisyyttä. Melun vaimenemiseen vaikuttavat eri-
tyisesti kasvillisuuden tiheys, lehtimassan jakautuminen kasvin eri 
osiin sekä kasvin rungon ja lehtien muodot. Pinta-alaltaan mahdol-
lisimman suuri, pensasmainen kasvi heijastaa ja vaimentaa melua 
kaikkein tehokkaimmin. Lisäksi kasvien sijoittelulla voidaan vaikut-
taa desibelien määrään: Kahdessa tai kolmessa rivistössä lomittain 
olevat kasvit vaimentavat ääntä paremmin kuin yksi rivi.

Kasvien pitää olla suuria, jotta niillä on arvoa meluesteenä. Alle 
metrin korkuiset kasvit ovat melko turhia, ellei niitä istuteta melu-
vallina toimivaan rinteeseen. Toisaalta pitkärunkoinen ja korkealat-
vuksinen metsämäntykään ei toimi melua vaimentavana kasvina. 
Sen sijaan makedonianmänty, kuuset, tuijat ja pihdat ovat mainioi-
ta ympäri vuoden ääntä eristäviä kasveja. Ne ovat tuuheita alhaal-
ta asti, ja niiden ääntä absorboiva vaimennuspinta-ala on suuri. Li-

säksi tuuhealehvästöiset kasvit keräävät talvisin lumipeitteen, joka 
osaltaan vaimentaa ääniä. Lehtipensaista ääntä vaimentamaan voi 
suositella mm. nopeakasvuisia idänvirpiangervoa, juhannusruusua, 
valamonruusua, pihasyreeniä ja viitapihlaja-angervoa, jotka tekevät 
runsaasti juurivesoja, ja kasvustosta tulee todella tiheä. Juurivesoja 
runsaasti tekevät kasvit istutetaan tarpeeksi kauas kulkuväyliä, ett-
eivät ne levitessään estä kulkemista ja väylän kunnossapitoa.

Pienessä pihassa ei melua saada juurikaan vaimennettua kas-
villisuuden avulla. Usein kuitenkin jo pelkkä melulähteen peittämi-
nen näkyviltä vaimentaa melua psykologisesti ja luo pihaan rauhal-
lisempaa tunnelmaa.

Meluttomampi tulevaisuus?

Valtioneuvoston vuonna 2006 meluntorjunnasta antaman periaate-
päätöksen mukaan ympäristön melutasot ja melulle altistuminen on 
saatava merkittävästi alenemaan. Tavoitteena on saada päiväajan 
keskiäänitason yli 55 desibelin melualueilla asuvien määrää lasket-
tua. Tuhannet ihmiset joutuvat kuitenkin yhä asumaan ja työsken-
telemään alueilla, joilla melutaso on edellä mainittua korkeampi. 
Vastuu meluntorjunnasta on melun aiheuttajilla ja viranomaisilla, 
erityisesti liikenneviranomaisilla ja kunnilla.

Yhtenä taajama-alueiden liikennemelun vähentäjänä tullee toi-
mimaan ns. hiljainen päällyste, joka suoraan vähentää syntyvän 
melun määrää. Se on hienorakeisempaa ja huokoisempaa, jolloin 
huokoset imevät renkaan ja tienpinnan kosketuksesta syntyvää 
melua sisäänsä.

Melusaasteen edelleen lisääntyessä ja nykyisten meluongel-
mien tunnistamisen myötä on alettu arvostaa hiljaisuutta. Tämä 
pohjalta on muutamissa kunnissa toteutettu hankkeita, joissa on 
kartoitettu hiljaisia alueita, joissa kuntalaiset voivat virkistäytyä ja 
nauttia luonnosta. 

Kasvillisuus 
meluntorjunnassa

Melu on äänienergiaa, joka voidaan kokea epämiellyttäväksi sen korkeudesta ja 
voimakkuudesta riippuen. Voimakas melu voi pelästyttää ja aiheuttaa pahimmil-
laan jopa kuulovaurioita. Ympäristön ja etenkin liikenteen aikaansaama melu-
kuormitus saattaa harmittaa monia, mutta aiheuttaa harvoin mitään voimakkaita 
vaikutuksia. Melun aiheuttama häiriö koetaan yksilöllisesti. Tyypillisiä ympäris-
töstä kuuluvan melun aikaansaamia vaikutuksia ovat mm. rentoutumisen häiriin-
tyminen, keskittymis- ja suorituskyvyn aleneminen sekä erilaiset stressioireet. 
Terveysvaikutusten ohella melu heikentää alueen viihtyisyyttä ja laatua. Häiriö-
vaikutus voi olla merkittävä etenkin kaupunkialueella ja taajamissa.
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Lehvästöltään 
tiheät puut 
ja pensaat 
vaimentavat 
melua, antavat 
näkö-, tuulen- 
ja pölynsuojaa 
sekä luovat yk-
sityisyyttä.
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Suuri piharakenteiden peruskorjaus alkaa 
olla edessä monilla jo noin 50 vuotta van-
hoilla kiinteistöillä. – Pelkkä pintarakentei-
den uusiminen ja viherrakentaminen ei sii-
nä vaiheessa enää riitä. Piharakenteiden 
kuntotutkimus paljastaa usein myös sala-
ojajärjestelmien puutteita. Vanhemmissa 
kiinteistöissä hulevesijärjestelmä on tuskin 
ollut alunperinkään nykyisin vaaditulla tasol-
la, avainasiakaspäällikkö Johanna Järvinen 
Rudus Betonituote Oy:stä sanoo.

Rakennuksen LVI-remontin yhteydessä 
on luontevaa peruskorjata myös piha, sillä 
putkistot joudutaan joka tapauksessa käy-
mään läpi samaan aikaan. Siinä vaiheessa 
valinnoilla myös ratkaistaan, kuinka kauan 
kestää ennen kuin seuraava peruskorjaus 
on edessä. – Betoniputket kestävät käy-
tössä 50-100 vuotta. Betoni on jo materi-
aalina erittäin kulutusta kestävää. Se sietää 
myös kemikaaleja ja happamia nesteitä ja 
kylmän hyvin kestävänä voidaan helposti 
asentaa myös talvisaikaan, Johanna Järvi-
nen luettelee.

Pysyy paikallaan

Rudus Betonituote Oy:n EK-järjestelmä on 
varsin monikäyttöinen. EK-putket soveltuvat 
niin jätevesi-, sadevesi- kuin rumpuputkik-
sikin. EK-sauma ei vuoda ja tiiviste pysyy 
paikoillaan. – Betoniputkien etuna on myös 
niiden paino. Betoniputki- ja kaivo pysyvät 
paikallaan niin täytettäessä kuin vesinos-
teessakin. Asfalttialueella betonikaivo on 
helppo asentaa oikeaan korkoon. Rumpu-
materiaalina se toimii erittäin hyvin, sillä se 
kestää hyvin liikennekuormitusta, Johanna 
Järvinen lisää.

Ekologinen ja kestävä sadevesikaivo ei 
tarvitse erillistä ankkurointia. Se on tiivis 
ja tilavan suuaukkonsa ansiosta helppo-
hoitoinen.

Betoni kestää pihalla

Piharakentamisessa valittujen ma-
teriaalien ja rakenneratkaisujen pit-
käikäisyys ja kierrätettävyys mer-
kitsevät myös ympäristöystävälli-
syyttä. Betoni kestää pihalla jopa 
vuosisadan.

Teksti: Dakota Lavento
 Kuvat: Dakota Lavento ja Rudus Oy

Rouhepintainen Malja-istutusastia 
pysyy tukevasti paikallaan. Se pai-
naa tyhjänä 110 kg. 

– ja sen alla
Avainasiakaspäällikkö Johanna Järvinen istuu Béla-penkillä Tuusulan näyttelypihalla. 

Béla-ruukkusarjan istutusastiat muistuttavat 
erehdyttävästi saviruukkuja. Edessä Kuutio-
sarjan selkänojaton penkki. 
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Rudus Betonituote tarjoaa palveluna 
myös valmiita suunnitelmia Visu-ohjelmal-
la toteutettuna esimerkiksi hule- ja jäteve-
sikaivoista.

Betonikivet kasvattavat suosiotaan ta-
loyhtiöpihojen päällystemateriaalina. – Be-
tonikivillä saadaan kaunista, vaihtelevaa, 
helposti siistinä pysyvää pintaa. Valinnassa 
painaa myös ekologisuus. Kivetys voidaan 
poistaa jatkossa, jos pihaa korjataan ja la-
toa paikalleen uudestaan, Johanna Järvi-
nen selvittää.

Pihakivet ja -laatat soveltuvat lähes min-
ne tahansa: pihakäytävien ja polkujen, oles-
kelu- ja grillialueen sekä pihateiden, autotal-
lin edustan, auton kääntöpaikan tai pysä-
köintialueen päällystämiseen. Väreillä, muo-
doilla ja kokovaihtoehdoilla luodaan helposti 
vaihtelevaa pintaa, näin voidaan myös oh-
jata kulkua tai erottaa tiloja toiminnallisesti 
toisistaan. Vaihteleva struktuuri tuo myös 
elävyyttä laajoille kivetyille alueille.

Pihakokonaisuudesta saadaan huolitel-
tu, kun myös vesikourut ja kourulaatat sekä 
reunakivet ja -listat valitaan siten, että ne su-
lautuvat muuhun pihakivetykseen.

Luonnonkiviä käytetään nykyisin hyvin 
paljon paitsi korostamassa yksityiskohtia, 
myös tuomaan luonnonmukaista ilmettä tai 
viittaamaan kiinteistön rakennusaikakauteen 
ja -tyyliin. Erityisesti komea liuskekivi on hyvä 
valinta esimerkiksi 1920- ja 1930-lukujen pi-
hojen pinta- ja korostemateriaaliksi.

Liuskekivi on osoittautunut myös beto-
nisten tukimuurielementtien erittäin suo-
situksi pintavaihtoehdoksi. Tukimuuriele-

menttien avulla saadaan nopeasti aikaan 
siistejä seinämiä esimerkiksi pysäköinti-
paikoille.

Muurikivillä rakennetaan paitsi tukimuu-
reja, aitoja ja aidanteita ja terasseja, myös 
istutusaltaita. Porraskivet puolestaan on 
tarkoitettu siistinä pysyvien, kestävien as-
kelmien rakentamiseen.

Kestäviä kalusteita

Pihakalusteiden valinnassa painavat ulko-
näön lisäksi kalusteen kestävyys ja paino. 
– Hyvä pihakaluste on lähes ikuinen. Sen on 
kestettävä sääolosuhteita kaikkina vuoden-
aikoina ja oltava helposti puhdistettavissa 
tarpeen mukaan. Sen tulee olla myös niin 
painava, ettei se lähde ohikulkijan matkaan, 
Johanna Järvinen sanoo.

Betonisten pihakalusteiden etuna on ym-
märrettävästi paino. Esimerkiksi yhden is-
tuttava, muotoilultaan pehmeä Béla-penkki 
painaa 136 kg.

Puisto-sarjan upotettava penkki pysyy 
paikallaan ja niin tekee mielellään myös is-
tuja, sillä se on hämmästyttävän mukava 
istuin. Sarjaan kuuluu myös pöytä.

– Pihakalusteita on suunniteltu erilaisilla 
pihoilla toimiviksi sarjoiksi. Niiden valinta on 
kuin julkisemman, ulko-olohuoneen kalusta-
mista. Esimerkiksi jykevään Kuutio-sarjaan 
kuuluvat sekä selkänojallinen että -nojaton 

penkki, istutusastia ja pollari. Kun käytetään 
samaan sarjaan kuuluvia kalusteita, pihalle 
saadaan yhtenäinen, ajaton ilme, Johanna 
Järvinen neuvoo.

Erityisesti monilla kaupunkien vanhoilla, 
ahtailla keskustapihoilla vihreyden ja kukka-
loiston aikaansaaminen on hankalaa. Kesä-
kukkia, perennoita, pieniä pensaita ja jopa 
puita istutetaankin yhä useammin paitsi 
suuriin altaisiin, myös kestäviin, suurikokoi-
siin ja painaviin istutusastioihin.

– Yhtiöpihoilla ruukkujen on oltava riit-
tävän suuria ja painavia sekä luonnollisesti 
kestäviä. Terrakotan värisen Béla-ruukku-
sarjan istutusastiat näyttävät aivan aidoilta 
saviruukuilta, mutta ovat huomattavasti pit-
käikäisempiä, hän kertoo.

Istutusastioita on nykyisin kaiken muo-
toisia ja monen värisiä. Astioihin istutetut 
kasvit voivat hyvin kuivinakin kesinä kaste-
lujärjestelmän avulla.

– Katupuiden istutuslaatikot voivat olla 
hyvä ratkaisu myös pihalla.

Tuotteita voi käydä katsomassa Rudus 
Betonituotteen Tuusulan lähes 800 neliön 
näyttelyalueella. Näyttelypihan osoite on 
Ristikiventie 2, Tuusula. Piha on avoinna 
ympäri vuorokauden. Erilaisiin ideoihin ja 
yrityksen tuotteisiin voi tutustua myös vir-
tuaalisesti: www.rudus.fi/betonituote

Yrityksen verkkokauppa löytyy osoittees-
ta: www.ruduskivikauppa.fi.

Tukimuureilla voidaan rakentaa edulli-
sesti paitsi kestäviä pengerryksiä ja ajo-
luiskia, myös esimerkiksi istutusaltaita.

Malja-istutusastiat Rudus Betonituotteen Tuusulan 
Ristikiven tehtaanmyymälän näyttelyalueella. Edes-
sä näkyy Romba-pihakivellä toteutettua salmiak-
kipintaa.

Lisätietoja: www.rudus.fi/betonituote, puh: 020 447 4301 
sekä kiviainekset ja betoni: www.rudus.fi
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HTJ:n asiakkaana on myös VV-Auto Group Oy, jolle 
nousee uusi Audi-Center Vantaalle. Viereisellä ton-
tilla laajennetaan ja peruskorjataan VW-Centeriä.

Kymmenen vuotta sitten perustettu Ra-
kennuttajatoimisto HTJ Oy toimii Vantaan 
Tikkurilassa. Häme-Pirkanmaan aluetoi-
misto sijaitsee Hämeenlinnassa. Yrityksen 
henkilöstömäärä on 30 henkilöä, mutta se 
kasvaa vielä tämän vuoden aikana muuta-
malla henkilöllä. Toiminnan pelikentästä ja 
suuntaviivoista antoivat näkemyksiään toi-
mitusjohtaja Martti Reijonen ja toimialajoh-
taja Jukka Timonen.

Kasvua ja uutta strategiaa

Toimintamme peruslähtökohta on tarjota 
insinöörikunnan osaamista ja aikaa talonra-
kennussektorille, pääosin liike- ja toimitila- 
ja teollisuusrakentamisen uudistuotanto-
puolelle. Olemme viime vuosina kasvaneet 
vuonna 2007 laaditun uuden strategian mu-
kaisesti, jolloin siirryimme myös infrapuolel-
le. Tämä on mahdollistanut HTJ:n osallistu-
misen yhä monipuolisempiin projekteihin, 
kertoo Reijonen. – Emme ole suunnitteli-
joita emmekä urakoitsijoita, eikä niiksi edes 
haluta muuttua! Suomen kiinteistöjen kor-
jausvelka kasvaa ja mittavia peruskorjaus-
hankkeita on edessä useiksi vuosikymme-
niksi. Asuintalojen korjaushankkeissa olem-
me olleet mukana jo nelisen vuotta ja työt 
tällä sektorilla kasvavat.

Haasteita riittää

Olemme mm. mukana sata vuotta vanhassa 
Katajanokalla sijaitsevassa linjasaneeraus-
kohteessa, jossa on 36 asuntoa ja puolisen 
tusinaan liikehuoneistoa. Kohteen hanke-
suunnittelu tehtiin noin 1½ vuotta sitten. 
Erittäin haasteelliseksi kohteen tekee se, 
että taloihin on rakennettu runsaasti kylpy-
huoneita, kun niitä ei alun perin talossa ollut. 
Kaikki kylpyhuoneet ovat erilaisia kooltaan 
ja ratkaisuiltaan, myös keittiöitä on lisätty 
ja uusittu, kun talon alkuperäinen käyttö oli 
toimia venäläisten upseerien asuntolana. 
Taloyhtiöllä on toki pohtimista rajapintojen 
kanssa, varsinkin, kun muutokset ovat näin 
mittavia, kertoo Jukka Timonen. Vaikka toi-

mintaympäristö on varsin poikkeuksellinen, 
on hanke hallinnassa. Emme johda työmaa-
ta vaan rakentamistapaa. Tämänkaltaiset 
projektit ovat sikälikin haasteellisia, kun pää-
osa asiakkaistamme on ammattirakennutta-
jia, joita ovat mm. kaupan keskusliikkeet ja 
vakuutusyhtiöt. – Kun ammatti-ihminen on 

vastassa, on pöydässä tasavertaiset neuvot-
telukumppanit. Jos peruskorjauksessa on 
yleensäkään helppoja kohteita, niin erääs-
sä vakuutusyhtiön omistamassa asuinker-
rostalossa, jossa oli myös liikehuoneistoja, 
helpommaksi asian teki se, että talo tyhjen-
netään kokonaan asukkaista, jolloin mm. ul-

Otsikossa oleva slogan on Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n toiminnan 
kuvaus yhdessä lauseessa. HTJ on merkittävä toimisto, kun haetaan 
mittavien rakennuskohteiden rakennuttamis-, projektinjohto- ja työmaa-
valvonnan ja muiden asiantuntijatehtävien ammattimaista toteuttajaa, 
yhteistyökumppania.  Nykyisin yritys tarjoaa ja toteuttaa yhä eneneväs-
sä määrin myös taloyhtiöiden remonttikohteita.

HTJ:n visio

Olla haluttu laaja-alaisia  
rakennuttamispalveluja tarjoava 

yritys, jota arvostavat sekä  
asiakkaat, yhteistyökumppanit 

että henkilökunta.

lakkokerroksen muuttaminen asunnoiksi oli 
vaivattomampaa, kertoo Timonen toisenlai-
sesta kohteesta.

Pikku hiljaa

Olemme pikku hiljaa asennoituneet ja 
orientoituneet siihen, että lähdemme yhä 
voimakkaammin mukaan asunto-osakeyh-
tiö-puolelle. Meidän vahvuutemme on tie-
tysti siinä, että kun olemme olleet mukana 
isoissa hankkeissa, että osaamistasomme 
on varsin laajaa. Mielestämme kohteissa tu-
lee aina olla ulkopuolinen organisaatio, joka 
vastaa valvonnasta, kritisoi Reijonen. Meillä-
hän nämä eivät koskaan ole yhden miehen 
hankkeita; mm. suunnittelua ja itse rakenta-
misen ja siihen liittyvien sähkö- ja LVI-töiden 
toteutusta valvovat eri henkilöt.

Tiedottaminen kuuluu hyvään projektinjohto-
tapaan

Asukasinfo kuuluu oleellisena osana hyvään 
projektinjohtotapaan, sanoo Jukka Timonen. 
On tärkeätä kertoa missä mennään, mitä 

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen
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sinä päätät, 
me johdamme ja 

valvomme puolestasi!

Isännöitsijä Harry Westerstråhle kertoo, että eipä 
ole 35 vuodessa tarvinnut mainostaa: Työ markkinoi 
itseään!

Kuva: Toimitusjohtaja Martti Reijonen on luotsannut 
kymmenessä vuodessa HTJ:n alan merkittävämpien 
toimijoiden joukkoon.

tehdään seuraavaksi jne. Muuten syntyy ris-
tiriitoja. Vanhojen rakenteiden purkamisesta 
syntyy aina melua ja pölyä, jopa asbestia on 
usein vanhoissa rakenteissa. Ennakkoinfo 
tasoittaa isännöitsijän ja hallituksen tietä, 
varsinkin jos osataan puhua selkokielellä. 
Asukaskohtainen häiriö on usein minimil-
läänkin useita viikkoja, pahimmillaan jopa 
3-4 kuukautta. Kun linjassa pannaan putket 
poikki ne avataan vasta kun linjan viimeinen 
asunto on valmis. Taiteilua tietenkin on, kun 
asunto-osakeyhtiölaki sanoo, että kaikkia on 
kohdeltava tasapuolisesti. Yhtiöhän vastaa 
remontissa käytännössä kaikesta loppuun 
asti, eikä pelkästään venttiiliin tai sokeripa-
laan asti, muistuttaa Reijonen ja palaa vielä 
asunto-osakeyhtiön velvollisuuteen korja-
ta asunto samaan tasoon kuin se oli alun 
perin. Mitä vanhempi asunto on, sitä prob-
lemaattisempaa on löytää oikea korjausta-
so ja rajapinta. Oman ongelmansa tuovat 
”soppaan” asukkaiden omat korjaustoi-
menpiteet, varsinkin jos niiden aikataulut 
eivät täsmää varsinaisen yhtiön hoitaman 
remontin kanssa. Valveutuneen osakkaan 
tulisikin olla ennakkoon tiiviissä yhteistyös-

sä yhtiön edustajien kanssa. Suunnittelu oli 
30 vuotta sitten, puhumattakaan sadasta 
vuodesta, kovinkin erilaista; mm. turva- ja 
palomääräykset sekä vedeneristysratkaisut 
ovat kiristyneet oleellisesti.

Kiinteistön elinkaaren ja arvon varmista-
miseksi on joitain asioita vaan pakko teh-
dä. Osakkaatkin oivaltavat tämän viimeis-
tään silloin kun oma asunto on valoisampi, 
puhtaampi ja terveellisempi asua. Hyvään 
lopputulokseen päästään, kun hanketta 
käynnistää ja pyörittää osaavat resurssit ja 
tiedottaminen toimii. Käytettävissä on mm. 
nettipohjaisia kanavia, joista voi seurata re-
aaliaikaisesti remontin edistymistä ja milloin 
on oman asunnon vuoro. Näin käytännön 
toteutusta ja hieman ongelmakenttääkin 
valottivat Rakennuttajatoimisto HTJ:n toi-
mitusjohtaja Martti Reijonen ja toimialajoh-
taja Jukka Timonen.

Isännöitsijän kommentti

Katajanokan kohteen isännöitsijä Harry 
Westerstråhle kertoo, että hän on 30-vuo-
tisella urallaan ollut toteuttamassa lähes 

30:a putkiremonttia, jossa toki valvoja on 
ollut aina erikseen. Tässä kohteessa yhti-
ön hallitus tahtoi nimenomaan käyttää ra-
kennuttajakonsulttia, joksi sitten valittiin 
HTJ. Tämä on 1903 rakennetun kiinteistön 
toinen putkiremontti ja talossa on tosiaan 
tehty niin paljon sisäisiä muutoksia, joiden 
toteutuksista ei kaikista löydy minkäänlais-
ta dokumenttia. Vastuu on kuitenkin yhtiöl-
lä. Talossa on 30 erilaista kylpyhuonetta ja 
kysyä voikin, miten valvotaan niin että laa-
tutaso säilyy ja yksimielisyys varmistetaan. 
Tuskinpa kaikille kelpaa edes hallituksen va-
litsemat laatat. Tämänkaltaisessa kohteessa 
rakennuttajakonsultti on paikallaan, niin se 
vaan nykyisin menee. Isännöitsijälle jää sil-
ti melkoinen työmäärä. Konsultin käyttö on 
tietysti arvokasta, mutta mielestäni HTJ on 
hoitanut mallikkaasti sen postin, mistä heil-
le maksetaan. Uusia remonttikohteitakin on 
jatkuvasti tulossa, meidänkin toimiston isän-
nöimissä kohteissa ainakin viidessä käynnis-
tetään remontin valmistelu hankesuunnit-
telulla, kertoo Isännöitsijätoimisto Wester-
stråhle & Co:sta Harry Westerstråhle.
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Uusi osoitteemme 16.10.2009 alkaen on:
Paroc Oy Ab
Läkkisepäntie  23, PL 47, 00621 Helsinki

Puhelin- ja faksinumeromme eivät muutu.
Ystävällisin  terveisin
Paroc  Oy Ab, www.paroc.fi

Pinnalle pulpahtaneita

Icopal mukana Big Brother -talossa

Icopal Oy osallistuu tämän kauden Big Brot-
heriin tavarantoimittajan roolissa.
 Icopal on toimittanut BB-taloon pergolan 
katteen, joka on toteutettu Fastlock Uni  
-valokatteella.
 Fastlock soveltuukin erinomaisesti muun 
muassa ulko-oleskelutilojen kattamiseen, 
sillä se päästää auringonvalon sijaan, mut-
ta pitää veden visusti ulkona.

Lumonin 30-vuotisjuhlia ja uusitun 
parvekelasitehtaan avajaisia 
vietettiin Kouvolassa

Parvekelasituksista ja lasiterasseista tun-
netun Lumonin mittava tehdaslaajennus 
Kouvolassa on valmistunut. Uuden tehtaan 
avajaisia vietettiin yhdessä yrityksen 30-
vuotisjuhlien kanssa torstaina 17. syyskuu-
ta. Laajennuksen myötä Lumon toi markki-
noille uuden parvekelasituotteen. 

Tehtaan avasi ja valtiovallan terveiset 30-
vuotisjuhlaan toi työ- ja elinkeinoministeri 
Mauri Pekkarinen. Yrityksen merkityksestä 
Kouvolan seudulle kertoi elinkeinotoimen 
kaupunginjohtaja Aimo Ahti. 

Lumon laajentaa ja investoi 7,5 miljoonalla 
eurolla

Lumon lähti rohkeasti uhmaamaan lamaa 
reilu vuosi sitten. Vaikka selkeät merkit taan-
tumasta olivat jo ilmassa, päätettiin lähteä 
mittaviin parvekelasitehtaan uudistuksiin. 

Lumonin Kouvolan tehtaan tuotantohalli 
laajeni 2000 neliötä ja sinne hankittiin uusia 
tuotantolaitteita 5,5 miljoonalla eurolla.

Lumonilaiset odottavat rakennusalan la-
man ja kuluttajien epävarmuuden taittuvan 
keväällä, joten tehdas valmistuu juuri sopi-
vasti nousukauden edelle.

Tähtäimessä on tulevaisuus, sillä laa-
jennuksen ja uusien laitehankintojen avulla 
tehtaan kapasiteetti voidaan parhaimmillaan 
jopa kaksinkertaistaa.

Viertolan aukio Keravalla vuoden 
ympäristörakenne 2009

Vuoden 2009 Ympäristörakenne -kilpailun 
voittaja on Viertolan aukio Keravalla. Uu-
den sillan ja alikulkukäytävän alle ja vie-
reen sijoittuva valoisa aukio on toiminnal-
lisesti onnistunut, viihtyisä osa laajempaa 
kävelykatualuetta.  Kunniamaininnan kilpai-
lussa sai Kumpulan kasvitieteellinen puutar-
ha Helsingissä.

Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat pal-
kittujen kohteiden rakennuttajille sekä suun-
nittelussa ja toteutuksessa keskeisimmin 
mukana olleille tahoille. 

Voittajakohteen kunniakirjat saivat ra-
kennuttaja Keravan Kaupunkitekniikka, 
suunnittelijat Keravan Kaupunkitekniikka ja 
WSP Finland Oy, siltaurakoitsija Infratyö Oy, 
katu- ja vihertyöurakoitsija Kivinikkarit Oy, 
valaistus- ja liikennevalourakoitsija Suomen 
Energia-Urakointi Oy ja rakennuttajakonsult-
ti Rakennuttajatoimisto-HTJ Oy. 

Rudus Oy toimitti kohteeseen  betoniki-
viä, reunakiviä ja kunnallisteknisiä tuotteita 
sekä siltojen ja tukimuurien valmisbetonit 
ja maakostean betonin. 

Elämyksellistä arkiympäristöä

Sibeliuksentien uuden sillan alle sijoittuva 
Viertolan aukio on osa kävelykatualuetta, joka 
sitoo ydinkeskustan rajavyöhykkeelle sijoittu-
van marketrakentamisen osaksi keskustaa. 
Samaan kokonaisuuteen kuuluva Saviontien 
uusi alikulkukäytävä parantaa liikenneturvalli-
suutta pääsisäänkäynnin risteysalueella.

Tuomaristo toteaa palkitsemisperusteluis-
saan, että alikulkualueet ovat usein varsin 
ankeita ja turvattoman tuntuisia. Viertolan 
aukiosta on onnistuttu tekemään päinvastai-

nen: laajentamalla alikulku aukioksi siitä on 
muodostunut valoisa, ilmava ja turvallinen 
arkiympäristön elämyksellinen kohta. 

Valittu muotokieli: aukion ympyränmuo-
toon ladotut kiveykset ja kauniisti kaartuvat 
sillat ja väylät muodostavat liikenneympäris-
töön hyvin sopivan, levollisen ja harkitun ko-
konaisuuden. Sibeliuksentien siltojen välistä 
tunnelialueelle pääsevä luonnonvalo, päällys-
teiden ja pinnoitusten vaaleat värit ja epäsuo-
ra katon kautta suunnattu valaistus tekevät 
paikasta valoisan ja raikkaan. Siltojen betoni-
seinien kevyet koristeornamentit ja -reliefit, 
joissa toistuu sillan kuvioaihe sopivat kauniis-
ti paikan levolliseen tunnelmaan.

Aukiosta on jo tullut jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden luonteva kulkureitti. Betoni- ja 
luonnonkivipinnat kestävät myös kovan ku-
lutuksen. Tuomaristo muistuttaa jatkuvan 
kunnossapidon tärkeydestä: hyvin hoidetut 
kasvit, roskien ja töhryjen poistaminen sekä 
mahdollisten vaurioiden välitön korjaaminen 
pitävät alueen viihtyisänä ja ehkäisevät sa-
malla ilkivaltaa.

Tunnustus tasokkaalle ympäristölle

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoit-
teena on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympä-
ristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnit-
telulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti 
ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö. 
Palkinto jaettiin nyt 19. kerran.

Kilpailun tuomaristossa olivat edustettuina 
Rakennustuoteteollisuus RTT:n Puutarhalii-
ton, Kiviteollisuusliiton, Viherympäristöliiton, 
Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, Suomen 
Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton, ympäris-
töministeriön ja lehdistön edustajat.

Tuotetietoa: www.rudus.fi/betonituote

Viertolan aukion kiveysten suorissa sekä kaarevissa ladonnoissa 
on käytetty Klassikko-kiven eri malleja. Niiden muotoilu sallii pie-
nisäteistenkin kaarien teon. Klassikko-kivi antaa suunnittelijoille 
mahdollisuuden monenlaisiin ladontakuviointeihin. 
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Nyt tehtävällä tutkimuksella on tarkoitus selvittää rakennuksen 
ulkovaippaan kohdistuneiden korjaustoimenpiteiden vaikutus ra-
kennuksen energiankulutukseen. Lisäksi tutkimuksessa selvite-
tään muita lämpötalouteen vaikuttavia toimia, mm. julkisivujen 
lisälämmöneristämisen vaikutusta kiinteistön energiatodistuksen 
mukaiseen luokitukseen. 

Tutkimus toteutetaan diplomityönä Tampereen teknilliselle 
yliopistolle. Tutkimus tehdään yhteistyössä Julkisivuyhdistys ry 
kanssa, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää julkisivujen hy-
viä rakentamistapoja. 

Tutkimuksen kannalta on erityisen tärkeää, että saamme tie-
toa toteutuneiden korjausten vaikutuksista rakennukseen. Tie-
dot rakennuksista ja niiden energiankulutuksesta kerätään isän-
nöitsijöiltä sekä hallitusten puheenjohtajilta eri puolilta Suomea 
ja kiinteistöistä antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luot-
tamuksellisesti. 

Tutkimuskohteiksi soveltuvat asuinkerrostalot, joihin on teh-
ty verhous- tai eristerappauskorjaus vuonna 2005 tai aiemmin. 

Myös kohteet, joissa ulkokuori on uusittu ja samalla lisätty eris-
tepaksuutta, soveltuvat tutkimukseen.

Kysely tehdään erikseen osallistujille lähetettävällä kyselylo-
makkeella, joka toimii pääosin rasti ruutuun -periaatteella. Toi-
vomme, että osallistujat vastaavat mahdollisimman moneen ky-
symykseen omien tietojensa perusteella. 

Palkkioksi tutkimukseen osallistumisesta tarjoamme tutki-
mustuloksia sekä osallistujan oman kohteen tuloksien vertailua 
muihin tutkimuksessa mukana oleviin rakennuksiin.  

Jos haluat olla mukana tuottamassa uutta ja arvokasta tietoa 
kiinteistö- ja rakennusalalle ja osallistua tähän tutkimukseen, ota 
yhteyttä! Annan myös mielelläni lisätietoa tutkimuksesta. 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen 
Stina Linne
Rakennustekniikan ylioppilas
Tampereen Teknillinen yliopisto
stina.linne@tut.fi
040 7767240

Tutkimus ulkovaipan 
lämpötalouteen vaikuttavista 
korjaustoimenpiteistä käytännössä

Julkisivujen lisälämmöneristyksiä on tehty jo reilut 20 vuot-
ta julkisivujen vaurioiden pysäyttämiseksi. Energiansäästön 
merkityksen kasvaessa tarvitaan tarkempaa tietoa korjaus-
ten vaikutuksista rakennusten lämpötalouteen.

Rakennusmestari Susi

Rakennusmestari Susi on raudanluja ammattilainen, joka on vetänyt useita mittavia talonrakennusprojekteja perustuksista viimeiseen listanaulaan. Apunaan hänel-
lä on muutamia luottomiehiä, joiden ammattitaito on kouliintunut vuosien ja vuosikymmenten aikana useilla kymmenillä rakennustyömailla. Aivan kaikki rakennus-
mestarimme miehet eivät kuitenkaan aina ymmärrä Suden ohjeistuksia, niinpä työmailla saattaa sattua pikku kommelluksia, joita seuraamme tässä lehdessä.
Tämä sarjakuva ei ole suomalaisen rakennustyön, sen laadun tai johtamisen vähättelevää arvostelua, eikä tällä olekaan mitään tekemistä todellisen elämän kans-
sa. Näin vaan olisi siis saattanut tapahtua eli syntyä niin sanotusti sutta – rakennusmestari Suden työmaalla.
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nistuttiin kehittämään juokseva 
posliinimassa, mikä mahdollisti 
valutekniikan ja vain yhden polt-
tokerran. Kun vielä käyttöön 
saatiin tunneliuuni, jossa pystyt-
tiin valmistamaan kerralla suuri 
määrä tuotteita, niin tuotanto 
saattoi kasvaa ja tavaraa riitti 
myös vientiin.

2000-luvulla ollaan vähitellen 
siirrytty perinteisten kipsimuot-
tien käytöstä uuteen tuotanto-
teknologiaan, korkeapaineva-
luun. Muotit ovat nykyään kip-
sin sijaan muovimuotteja, joista 
valetun tuotteen ylimääräinen 
vesi poistetaan paineella. Sen 
jälkeen tuotteet kuivataan, lasi-
tetaan ja poltetaan. Valmistus-
aineet savi, kaoliini, maasälpä, 
kvartsi ja vesi, saadaan savea lu-
kuun ottamatta Suomesta. Pro-
sessi on pitkälle automatisoitu 
ja yhden tuotteen valaminen 
kestääkin vain n. 15 minuuttia. 
Tammisaaren tehtaan tuotan-
tokapasiteetti on noin miljoona 
keraamista tuotetta vuodessa 
ja vaikka tuotanto onkin nyky-
ään pitkälle automatisoitua, 
niin myös käsityötä edelleen 
tarvitaan.

Elosta Seven D:hen

Vielä 1900-luvun alussa vesiklo-
setin vesisäiliö oli ylhäällä katon 
rajassa. Ruotsissa oli 20-luvulla 
kehitelty uudenlainen huuhte-

lumekanismi, matalahuuhtelu. 
Maasta ei kuitenkaan löytynyt 
keksinnölle valmistajaa, mutta 
Suomesta kyllä. Vuonna 1932 
Arabia toi markkinoille ensim-
mäisen matalahuuhtelu-wc:n, 
Elon.

Elon ajoista on tultu pitkälle. 
2000-luvun wc-istuin, Seven D 
on arkipäivän design-tuote, joka 
on helppo asentaa, puhdistaa ja 
suorastaan koriste suomalaises-
sa kylpyhuoneessa. Muotoilus-
sa on ulkonäön ohella huomioitu 
helppo puhtaanapito ja wc:hen 
integroitu raikastinmekanismi 
Fresh wc pitää huolen ilman-
raikkaudesta.

IDO on kalustanut Suoma-
laisia kylpyhuoneita jo miltei 
130 vuotta. Yli sata vuotta pos-
liiniosaamista ja tuotekehitys-
tä merkitsee loppuun hiottuja 
tuotteita, joissa yhdistyy laa-
tu ja pitkäikäisyys. Suomessa 
valmistetut ja kehitetyt tuot-
teet soveltuvat myös taatusti 
suomalaisiin kylpyhuoneisiin ja 
varaosien saatavuus on taattu 
vuosiksi eteenpäin.

Tänä päivänä IDO on koko-
naisvaltainen kylpyhuonerat-
kaisujen toimittaja, jonka moni-
puolinen ja laadukas tuotevali-
koima kattaa saniteettiposliinit, 
kylpyhuonekalusteet, suihku-
kaapit ja -seinät sekä kylpy- ja 
poreammeet.

Kylpyhuonesisustaja IDOn juu-
ret ulottuvat yli sadan vuoden 
taakse Arabian posliinitehtaa-
seen, joka aloitti toimintansa 
vuonna 1873. Aikansa palvel-
lut ja ahtaaksi käynyt tuotan-
tolaitos siirtyi Tammisaareen 
uusiin ja avariin tiloihin vuonna 
1969. Tänä vuonna tämä yksi 
Euroopan moderneimmista sa-
niteettiposliinitehtaista viettää 
juhlavuottaan ja sen kunniaksi 
otamme katsauksen saniteetti-
posliinin maailmaan.

Leipomistekniikasta korkea-
painevaluun

Posliinin valmistuksessa on pal-
jon muuttunut yli sadassa vuo-
dessa, mutta samat perusasiat 
säilyvät aina: puhtaista luonnon 
raaka-aineista syntyy valamalla 
ja polttamalla keraamisia kylpy-
huonetuotteita.

1800-luvulla tuotteita ei va-
lettu kuten nykyään vaan val-
mistusmenetelmä oli “leipomi-
nen”: Massa kaulittiin levyksi, 
joka puristettiin kipsimuottia 
vasten. Materiaalina oli fajans-
si (huokoinen keraaminen ma-
teriaali), joka vaati kaksi polt-
toa. Parhaina päivinä tehtaalla 
valmistettiin neljä wc-istuinta 
henkilöä kohti.

1920-luvun loppu oli tärkeä 
käännekohta matkalla kohti mo-
dernia tuotantotapaa. Silloin on-

Teksti: Hanne Kinnunen
 Kuvat: IDO Kylpyhuone Oy
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Suomen ainoa 
saniteettiposliinitehdas 

täyttää 40 vuotta
Helsingin Arabiasta siirryttiin 
Tammisaareen vuonna 1969



Liitä taloyhtiösi
palveluun nyt!

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

Yli 300 000 tyytyväistä jäsentä. Liity sinäkin!

www.rakentaja.fi
Suorakanava Oy a Sanoma company

Rakentaja.fi-palvelukokonaisuudesta kaikki rakentamisen ja asumisen tarpeet

Sisältää huolto-
kirjan taloyhtiöille.

Oman kodin
hallintajärjestelmä

osakkaille.

Remonttilaskenta-
ohjelma taloyhtiöille

ja osakkaille.

Liitämme
taloyhtiönne asia-
kirjat puolestanne

palveluun.

Taloyhtiön eri
osapuolten kattava

tietopalvelu.

Täysin maksuton
palvelu taloyhtiöille

ja osakkaille.

Seurantakohteita
osake- ja taloyhtiö-

remonteista.

Taloyhtiön
asiakirja- ja

tiedotepankki.

10 miljoonaa käyntiä 2009

Liitä taloyhtiösi palveluun

Palvelut ja tieto – kattavasti, helposti ja luotettavasti

200920082007200620052004

Vahvaa kasvua vuodesta toiseen

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

Muista salasana

Info Liity jäseneksi

Tunnus Salasana

Hakusana

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

Liitä osakkeesi palveluun

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

Tilaa verkkolehti

Sähköpostiosoite

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

Tilaa Taloyhtiölehti

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

Tulisijat ja hormistot

Maalaustyöt

Sauna- ja pesutilat

Keittiö ja kalusteet

Hissit ja portaat

Sisäpintamateriaalit

Parvekkeet

Rungot

Väliseinät

Vesikatto

Ylä-, ala- ja välipohjat

Ikkunat ja ovet

Julkisivut

Eristäminen

Kunnossapitovastuut

Taloyhtiön asukasrooli

Korjaushanke prosessina

Suunnittelu ja valvonta

Rahoitus, vakuutus

Maa- ja pohjarakenteet

Perustukset

Taloyhtiö ja osapuolet

Asuinhuoneisto

Taloyhtiön talousasiat

Huolto ja kunnossapito

Tekniikka ja varusteet

Pihatilat

Työkalut ja -koneet

Vesi ja viemäröinti

Ilmanvaihto

Sähköistys ja valaistus

Lämmitys

Hae

Liitämme yhtiönne asiakirjat nyt puolestanne palveluun

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

Tuotteita saneeraukseen

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

Sanasto Korttipalvelu Sää Karttahaku

Yhteystiedot Oma yhtiö/asunto Jäsenpalvelut Palveluhakemisto Tapahtumat Jäsentukku

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

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

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

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

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

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

Taloyhtiö
Rakentaja.fi

Seurantakohteita


