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Taloyhtiössä nyt
Omataloyhtiö-lehti ja -konsepti vahvassa myötätuulessa

Ennakoimme aikanaan aivan oikein: taloyhtiö-yhteisössä on tilaa vielä yhdelle vah-
valle toimijalle. Tämän toimijan vahvuutta on lehden toimituskunnan laaja-alainen 
osaaminen, Rakentaja.fi-konseptin tuoma nettiosaaminen ja konseptin päävastuul-
lisen organisaattorin, Suorakanava Oy:n kuuluminen Sanoma-konserniin. Tämä 
lehti on ottanut paikkansa alan julkaisujen joukossa, mitä kuvaa huikeasti kasvanut 
tilausmäärä ja yhä uusien taloyhtiöiden liittyminen konseptiin. Saamme runsaasti 
palautetta ja sitä haluammekin. Tässäkin lehdessä on jälleen lukijoille tarkoitettu 
tutkimus. Ota kantaa, kerro mielipiteesi! Meitä on kannustettu saadussa palaut-
teessa ottamaan yhä isompaa roolia. Miltäpä tuntuisi aivan uudelta pohjalta toimiva, 
jäsenilleen täysin veloitukseton isännöinnin kattojärjestö? Palaamme aiheeseen 
kenties jo seuraavassa numerossa. Toivottavasti tämä lehti antaa kuitenkin halu-
amiasi vinkkejä oikeansuuntaisiin ja nyt ajankohtaisiin korjausratkaisuihin.
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Asumisen turvallisuus on noussut taas esiin, 
sillä kesän aikana olemme saaneet lukea 
useista tulipaloista, vesivahingoista, asun-
tomurroista, väkivaltatapauksista ja huonon 
rakentamisen tuottamista sairauksista. Ihan 
kaikkiin asioihin emme pysty itse ennakkoon 
vaikuttamaan, mutta nykytekniikka tuo kyllä 
aika paljon ratkaisuja asumisturvallisuuden ja 
– viihtyisyyden lisäämiseksi.

Uusien yhtiömuotoisten asuntojen ”va-
kiovarustus” on jo aika hyvä kattaen asun-
tokohtaiset palohälyttimet, vuotovesivahdit, 
kulunvalvonnan ja kooditukset tai erityisavai-
met yhteisiin tiloihin pääsemiseksi. Talon ma-
teriaalit ja rakenteet osastoineen sekä kerros-
kohtaiset palokaluste- ja huoneistokohtaiset 
automaattiset sammutusjärjestelmät tuovat 
niin ikään perusturvaa.

Asukkaat voivat parantaa omaa turvallisuuttaan ulko-oven ovisilmällä, lisälukituksella ja 
erilaisilla telkillä. Näitä joudutaan valitettavasti laittamaan myös kerrostaloihin, kun asun-
toihin murtautuvat rikolliset ovat käyneet päivä päivältä röyhkeimmiksi – sisään tullaan 
niin päivin kuin öin.

Varsin valitettava asumisturvallisuusriski on huonosta rakentamisesta johtuvat asuk-
kaiden terveyteen ja vähintäänkin asumisviihtyisyyteen vaikuttavat tekijät. Rakentamisen 
laatu ja eritoten sen seuranta ovat kyllä parantuneet ja toivoa sopii, että nyt vilkastunut 
asuntorakentaminen etenee kaikilta osin laadukasta lopputulosta tuottavasti!

Eräs asumisturvallisuuden elementti on henkinen turvallisuus, joka syntyy vain ja aino-
astaan hyvin toimivasta hallinnosta, asukkaiden keskinäisistä suhteista ja taas takaisinpäin 
mentäessä näitä suhteita ylläpitävästä ja edistävästä hallinnosta, jonka apuna on moder-
ni sosiaalinen media: omataloyhtiö-palvelu, joka mahdollistaa paitsi hallinnon (isännöinti 
ja hallitus) keskinäisen mutkattoman yhteydenpidon ja dokumentoinnin, myös linkin suo-
raan asukaspalautteeseen, taloyhtiöinfoon ja kolmantena elementtinä asukkaiden keski-
näisen kommunikoinnin erilaisista yhteiseksi koettavista asioista, jota keskustelua voi sit-
ten luontevasti jatkaa hississä, hiekkalaatikolla, polkupyörävarastossa, kevättalkoissa ja 
muissa yhteisissä tilaisuuksissa. 

Maailma jossa nyt elämme, on joiltain osin aiempaa pelottavampi näkyen myös asuin-
ympäristöissämme. Sen ilmapiirin kohentamiseksi viranomaiset tekevät parhaansa, mutta 
viime kädessä toimiva, turvallinen ja viihtyisä koti, naapurusto ja koko asuinympäristöm-
me viihtyisyys ja sitä kautta luotu turvallisuudentunne on omissa käsissämme, omassa 
mielessämme ja omassa avoimuudessamme.
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TaloyhtiöOptimi 

TaloyhtiöOptimi palvelee taloyhtiön hal-
lintoa sekä yhtiön osakkaita ja asukkaita. 
Avoimuus sekä helppokäyttöisyys ovat ol-
leet avainasemassa palvelua kehitettäessä. 
TaloyhtiöOptimin tarkoituksena on mahdol-
listaa tiedon välitys taloyhtiön eri osapuol-
ten välillä sekä vastata mm. uuden asunto-
osakeyhtiölain luomiin vaatimuksiin yhtiön 
hallinnossa. Liittämällä taloyhtiön kaikki eri 
osapuolet palveluun aina huoltoyhtiötä myö-
ten, mahdollistetaan taloyhtiön hallinnoinnil-
le joustava työkalu, joka mukautuu kunkin 
yhtiön tarpeiden mukaisesti. 

Omataloyhtiö.fi:stä apuvälineitä 
taloyhtiön hallintaan

Omataloyhtiö.fi -sivusto toimii paitsi taloyhtiöiden tiedonlähteenä myös talo-
yhtiölle ja sen osapuolille useita hallintaa ja arkipäivää helpottavia työkaluja 
tarjoavana palveluna. Merkittävimpänä näistä mainittakoon TaloyhtiöOpti-
mi. TaloyhtiöOptimi pitää sisällään todella laajan ja yksilöllisen palveluko-
konaisuuden ja yksi sen päätehtävistä on auttaa sekä taloyhtiön hallitusta 
että yhtiön isännöitsijää työssään.

TaloyhtiöOptimi-palvelun käyttöönot-
to on helppoa. Taloyhtiöstä riippuen tulee 
miettiä, mitä TaloyhtiöOptimin ominaisuuk-
sia hallinnoinnin apuna halutaan hyödyntää. 
Mikäli tarkoituksena on pitää aktiivinen hal-
linnointi isännöitsijällä, on taloyhtiön sisäi-
set roolit määrittelemällä mahdollista jakaa 
esim. dokumenttien näkymärajoituksia. 
Mikäli taloyhtiön hallitus ja sen puheenjoh-
taja halutaan ottaa aktiivisesti mukaan toi-
mintaan, voidaan palveluun luotu Taloyhtiö-
kohde jakaa. Jako-ominaisuus mahdollistaa 
mm. sähköisen huoltokirjan seurannan, jol-
loin taloyhtiön hallinto voi seurata taloyhtiön 
määräaikaisten huoltotöiden etenemistä. 

Taloyhtiön yhteinen arkisto

Taloyhtiön hallinta sisältää erilaisten doku-
menttien ja tietojen käsittelyä. TaloyhtiöOp-
timin dokumenttiarkistoon on mahdollista 
tallentaa kaikki taloyhtiön dokumentit esim. 
tehdyt tarjouspyynnöt sekä urakkasopimuk-
set ja piirustukset.

Lähtökohtana on, että kaikki taloyhtiöön 
sekä sen toimintaan liittyvät dokumentit 
ovat niitä tarvitsevien saatavilla. Dokumen-
teille on mahdollista asettaa jo aiemmin 
mainittuja näkymärajoituksia, mikä tarkoit-
taa, että esimerkiksi taloyhtiön hallituksen 
kokouksista vain päätökset ovat kaikkien 
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osakkaiden nähtävillä ja itse kokouspöytäkir-
jat vain hallituksen jäsenten nähtävillä.

Toinen merkittävä arkistokokonaisuus on 
taloyhtiön rakennetiedot. Rakennetietojen 
todenmukaisuus korostuu erityisesti korjaus-
hankkeiden yhteydessä. TaloyhtiöOptimin Ra-
kennetiedot -kohtaan kirjatut tiedot on hyvä 
pitää ajanmukaisina aina yhtiökohtaisia sanee-
rauksia tehtäessä. Myös urakoitsijan liittämi-
nen osaksi palvelua on mahdollista. Tällöin 
paitsi rakennetietojen päivittäminen myös sa-
neerauksen aikainen viestintä voidaan hoitaa 
palvelun kautta. Huolellinen rakennetietojen 
täyttäminen muodostaa taloyhtiölle automaat-
tisesti huoltokirjan, joka kertoo eri rakenneo-
sissa käytetyt tuotteiden nimikkeet, valmis-
tajat sekä asennusajankohdat.

Viestintä kuntoon

Eräs TaloyhtiöOptimin merkittävimmistä ko-
konaisuuksista on taloyhtiön sisäisen vies-
tinnän mahdollistaminen. TaloyhtiöOptimi 
-palvelun kautta tehdyt ilmoitukset tulevat 
näkyviin paitsi itse palveluun myös taloyh-
tiöön liitettyjen osapuolten sähköposteihin 
sekä matkapuhelimiin. Käytettävät viestin-
täkanavat määritellään ilmoitusta laaditta-
essa, kuten myös ilmoituksien vastaanot-
tajat. Onnistuneessa viestinnässä huomi-

oitavaa on myös sen liitännäisvaikutukset. 
Aktiivista viestintää harjoittavan taloyhtiön 
voidaan osoittaa toimivan keskimääräistä te-
hokkaammin. Kynnys asioiden esille ottami-
seen madaltuu sekä päätösprosessi hank-
keiden ja toiminnan osalta helpottuu. 

Hallinnoi taloyhtiösi kuntoon

TaloyhtiöOptimi-palveluun kehitettyjen omi-
naisuuksien tavoitteena on helpottaa talo-
yhtiöiden hallitusten sekä isännöitsijöiden 
työtä. Taloyhtiön palvelusta saama arvo on 
riippuvainen sinne tallennetun tiedon mää-
rästä ja laadusta. Toiminnan helpottamiseksi 
kehitettyjä ominaisuuksia uudistetaan jatku-
vasti vastaamaan käyttäjien ja yhteiskunnan 
sille asettamia vaatimuksia. Uudistuksista 
mainittakoon uuden asunto-osakeyhtiölain 
mukainen muutostyön ilmoitukseen sovel-
tuva lomake sekä muokattava taloyhtiökoh-
tainen vastuunjakotaulukko.

Taloyhtiöiden verkkopohjainen taloudenhallinta

Edellisessä lehdessä kerroimme Taloyhtiö-
Optimi-palveluun rakennettavasta taloyh-
tiöille suunnatusta kokonaisvaltaisesta ta-
loudenhallinta-osiosta. Taloudenhallinta-ke-
hitysprojektin projektipäällikkö Laura Pirinen 

Kuntoarvioita taloyhtiöille

Osana taloyhtiöille tarjoamiamme palveluita keväällä 2010 aloitettu kuntoarvio sai hyvän 
vastaanoton. Jäsenille ilmainen kuntoarvio on laadittu jo yli 550 kohteeseen. Uutena 
ominaisuutena laadituista ja laadittavista kuntoarvioista on nähtävillä graafinen yhteen-
veto, joka tuo eri rakenneosien korjaustarpeen aikajanalle. 

Kuntoarvioiden yhteydessä keräämme tietoa käytetyistä rakennusmateriaaleista ja 
-menetelmistä. Tulevan syksyn ja talven aikana tulemme käsittelemään verkkolehdes-
sämme eri vuosikymmenille tyypillisiä rakennustapoja ja taloyhtiöitä. Samassa yhtey-
dessä kerromme näissä yhtiöissä suoritetuista sekä tulevista korjaustoimenpiteistä. 
Mikäli haluat, että kyseinen artikkeli tehdään juuri sinun taloyhtiöstäsi, lähetä meille 
sähköpostia osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi.

kertoo Omataloyhtiö.fi-sivustoilla suoritetun 
tutkimuksen osoittaneen taloudenhallinta-
osion tarpeellisuuden. 

Merkittävä osa tutkimukseen vastanneis-
ta piti reaaliaikaista talouden- sekä kulutuk-
senseurantaa hallinnointia helpottavana ja 
nykyaikaistavana tekijänä. Positiivinen pa-
laute hankkeen alkuvaiheessa niin isännöit-
sijöiltä kuin hallituksen jäseniltä on antanut 
aivan uutta puhtia mittavan taloudenhallinta-
osion toteutukseen, sanoo Pirinen. 

Hankkeen seuraavana vaiheena on oh-
jelmiston mallintaminen sekä tutkimuksen 
yhteydessä haettujen pilottikohteiden kon-
sultoiminen. Käyttäjälähtöistä ohjelmistoa 
kehitettäessä on tärkeää, että itse käyttä-
jällä on mahdollisuus vaikuttaa ohjelman 
toteutukseen. Tähän uskon, että olemme 
löytäneet juuri oikeat kumppanit, painottaa 
projektipäällikkö. Konsultointiavun luonteen 
Pirinen määrittelee kattavan niin kokemuk-
sen asunto-osakeyhtiöiden hallituksista kuin 
isännöinnistäkin, tärkeänä hän pitää myös 
yhteistyökumppaneiden avoimuutta nyky-
aikaisten menetelmien hyödyntämiseen. 
Omataloyhtiö.fi:n käyttäjille taloudenhal-
linta-osio, joka sisältää mm. taloyhtiöiden 
kirjanpidon sekä laskutusreskontran, tulee 
esiteltäväksi vuonna 2011.
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K: Yhdenvertaisuus taloyhtiössä
Taloyhtiössä on 22 osakasta ja 14 autokatos-
ta. Yhtiökokous päätti maalauttaa katokset 
ja maksattaa kulut kaikilla samoin maksu-
perustein, €/m2. Miten tämä sopii yhteen 
osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden 
kanssa? Rikotaanko tässä lakia?

V: Asunto-osakeyhtiölaki lähtee siitä, että 
kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset 
oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä 
toisin. Yleissääntönä on, että yhtiökokous, 
hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä 
tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on 
omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai 
muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen 
osakkeenomistajan kustannuksella.

Edellä mainittu kuitenkin vaatii sen, että 
toimenpide on omiaan tuottamaan epäoi-
keutettua etua toisen kustannuksella. Esi-
merkiksi epäoikeutettua etua ei välttämättä 
synny pelkästään sen vuoksi, että vastiketta 
peritään suurehkoihin korjauksiin yhtiöjär-
jestyksessä määrätyssä vastikesuhtees-
sa, vaikka vastikkeen maksuperuste ei ole 
yhtiöjärjestyksen mukaan suhteellisesti 
sama edes kaikille samanlaatuisille huo-
neistoille. 

Kunnossapitovastuun osalta yhtiöjärjes-
tyksessä voidaan määrätä yhtiön rakennuk-
sen ja muiden tilojen kunnossapitovastuun 
jakamisesta osakkeenomistajien ja yhtiön 
kesken. Yhtiöllä on kuitenkin aina oikeus 
suorittaa välttämätön korjaustyö. Sikäli kuin 
yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty kunnos-
sapitovastuun jakamisesta, se jakautuu 
asunto-osakeyhtiölain mukaan.

Tällaisessa tilanteessa asiaa tarkemmin 
tietämättä, on myös ajateltava, että tällai-
nen toimenpide nostaa kiinteistön arvoa, 
kun siitä on huolehdittu. Tällä tavoin se 
palvelee yhdenvertaisesti kaikkia osakkeen 
omistajia.
Vastaaja: Nordius/Piia Jeremejeff

Omataloyhtiö.fi -palvelussa 
vastataan lakikysymyksiin

Sivustollamme löytyvällä Kysy, vastaamme -palstalla mm. vastuunjakokysymykset mietityttävät. Palstalle jäsenet 
voivat lähettää lakiaiheisia kysymyksiä, joihin vastataan aina torstaisin. Kysymysten vastauksista huolehtii Nor-
dius-asianajotoimistot, joka on valtakunnallinen, 13 paikkakunnalla toimiva, 12 itsenäisen asianajotoimiston muo-
dostama ketju. Alla kesän mittaan esitettyjen kysymysten sekä vastausten satoa.

K: Kauppakirjan ehtojen täyttyminen
Ostin 2008 huoneiston, jonka edellinen 
omistaja oli asentanut vanhan suihkukaa-
pin tilalle uuden samaan paikkaan. Taloyhtiö 
vaati suihkukaapille jälkikäteen rakennuslu-
van. Arkkitehdin mielestä rakennuslupaa ei 
tarvita koska kyseessä on irtokaluste eikä 
viemäritöitä ollut tehty. Kaapin asennuksen 
oli suorittanut putkiliike. Kun myin huoneis-
ton keväällä 2009, lupasin kuitenkin hoitaa 
suihkukaapille rakennusluvan. Tästä tehtiin 
merkintä kauppakirjaan: ”Ostaja on tutustu-
nut huoneistoon ja hyväksyy sen siinä kun-
nossa kuin se esittelyhetkellä oli. Myyjä on 
lupautunut hoitamaan asuntoon kuuluvaan 
suihkukaappiin asianmukaisen rakennuslu-
van”. Rakennuslupa hyväksyttiin tänä ke-
väänä. Olenko oikeassa, kun mielestäni olen 
hoitanut velvoitteeni?

V: Pohjatiedoista ei ilmene minkälaiseen ti-
laan suihkukaappi on alun perin sijoitettu, 
mutta mikäli irrallinen suihkukaappi asenne-
taan entiseen pesutilaan, ei rakennuslupaa 
tarvita. Tässä tapauksessa lupaa on kuiten-
kin haettu ja se on saatu, joten kysymys on 
lähinnä siitä, onko kauppakirjan ehto täytetty. 
Kauppakirjan ehdon mukaan lupa on haettava 
ja se on saatu, joten ehto on toteutunut.
Vastaaja: Nordius/Antti Jääskeläinen

K: Korjausvastuu
Kylpyhuoneen seinälaatoituksen yksi laat-
tasauma halkesi pystysuunnassa ylhäältä 
alas, ko. sauman laatat ovat pullistuneet 
useita senttejä seinälinjasta ja ylimmät laa-
tat ovat putoamaisillaan. Mitään ilmeistä nä-
kyvää syytä tälle ei ole havaittavissa, jotain 
on täytynyt tapahtua sisemmissä rakenteis-
sa. Kyseessä on v.1990 rakennettu pienker-
rostalo, sauna- ja pesutilat ovat alkuperäi-
sessä kunnossa. Remontti siis väistämätön, 
osakkaan ja osakeyhtiön välinen vastuunja-
ko asiassa kiinnostaa. Kovasti.

V: Asunto-osakeyhtiössä rakenteissa olevat 
ja niistä johtuvat huoneiston sisäpuoliset vir-
heellisyydet kuuluvat lähtökohtaisesti asun-
toyhtiön korjausvastuulle. Sisäpuolisten 
korjausten osalta asuntoyhtiö vastaa alku-
peräiseen tasoon saattamisesta. Osakkaan 
tulee viipymättä ilmoittaa havaitsemistaan 
vaurioista asunto-osakeyhtiölle, jotta seinä-
rakenteessa tapahtuneen muutoksen syy 
voidaan selvittää.
Vastaaja: Nordius/ Matti Kiuru

K: Myyjän vastuu
Ostimme paritaloasunnon asunto-osake-
yhtiöstä syksyllä 2009. Kuntotarkastukses-
sa ei löytynyt mitään hälyttävää, mutta nyt 
keväällä huomasimme saunassa lattian 
halkeaman. Kuntotarkastuksessa otetuista 
valokuvista käy ilmi, että halkeama on ollut 
olemassa jo viime syksynä, vaikka tarkas-
taja/ostaja ei olekaan huomannut sitä. Mil-
lainen on myyjän vastuu tässä tilanteessa? 
Meidän pitäisi reklamoida, tehdäänkö se 
puhelimitse vai kirjeellä vai miten? Pitäisi-
kö halkeamaa tutkia tarkemmin ennen rek-
lamointia vai vasta myyjään yhteydenoton 
jälkeen? Onko sillä merkitystä onko myyjä 
ollut tietoinen halkeamasta vai ei?

V: Pyytäisin sinua ensin olemaan yhteydes-
sä myyjään ja kertomaan hänelle havainnois-
tanne. Reklamaatio on hyvä tehdä kirjallisesti 
perusteluineen ja mahdollisimman pian vir-
heen havaitsemisesta. Olkaa siis yhteydes-
sä myyjään mahdollisimman pian ja yrittäkää 
neuvotella jatkotoimenpiteistä. Lähtökohtai-
sesti myyjän tietoisuus ja salailu voi lisätä hä-
nen riskiään joutua ainakin osin korvaamaan 
hänen tiedossaan olleita vikoja. 
Vastaaja: Nordius/Piia Jeremejeff

K: Vesihanan vastuunjako
Vikailmoituksen jälkeen huoltoyhtiö korjasi 
tiputtavan suihkusekoittimen vaihtamalla 
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sen uuteen. Isännöitsijä vetoaa ”vastuun-
jakotaulukkoonsa” ja väittää, että uuden 
sekoittajan maksaminen kuuluu aina osak-
kaalle, vaikka uusimisen syynä olisi se, että 
alkuperäiseen ei saada varaosia. Hän eh-
dottaa, että taloyhtiö maksaisi sekoittajan 
”sisäosat” ja osakas ”ulkokuoret”. Voiko 
taloyhtiö siirtää vesihanan korjaamiskus-
tannukset osakkaan vastuulle, jos korjaus 
ei onnistu varaosia vaihtamalla? Saako ta-
loyhtiö vaihtaa huoneistossa olevan hanan 
osakkaalle ilmoittamatta ja vaatia jälkikäteen 
maksamaan vaihdon? Yhtiöjärjestyksessä ei 
mainita kunnossapitovastuista eikä niitä ole 
käsitelty osakkuusaikana yhtiökokouksessa-
kaan. Korjauspäivä oli ennen 1.7.

V: Sekä vanhan, että uuden lain mukaan 
vesihanat kuuluvat lähtökohtaisesti yhtiön 
vastuulle. Lähtökohtaisesti siksi, että asias-
ta voidaan määrätä yhtiöjärjestyksellä toisin. 
Tässä tapauksessa yhtiöjärjestyksessä ei 
ole määräyksiä vastuunjaosta, joten kus-
tannukset kuuluvat yhtiölle. Kiinteistöliiton 
julkaiseman vastuunjakotaulukon (uuden 
ja vanhan) mukaan vastuu hanoista on yh-
tiöllä. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
uusi vastuunjakotaulukko kannattaa ottaa 
yhtiökokouksen päätöksellä osaksi yhtiö-
järjestystä.
Vastaaja: Nordius/Antti Jääskeläinen

K: Uusi asunto-osakeyhtiölaki
Pitääkö viiden asunnon yhtiössä olla ulkois-
tettu kirjanpitäjä? Entäpä 5 vuoden kun-
nossapitosuunnitelma, pitääkö se teettää 
ammattilaisella vai voiko taloyhtiön hallitus 
laatia sen itse? Pitääkö laadittu suunnitelma 
lähettää viranomaisille? Onko isännöitsijä 
velvollinen lähettämään viranomaisille vuo-
sittain jotain ns. virallisia papereita?

V: Asunto-osakeyhtiöllä on uuden asunto-
osakeyhtiölain mukaan velvollisuus valita 
tilintarkastaja, jos yhtiön rakennuksessa on 
vähintään 30 huoneistoa tai 1/10 osakkeen-
omistajista tai 1/3 kokouksessa edustetuis-
ta osakkeista sitä yhtiökokouksessa vaatii. 
Yhtiöissä, joissa ei ole tilintarkastajaa, tulee 
valita toiminnantarkastaja, ellei yhtiöjärjes-
tyksessä toisin määrätä. Kirjanpidosta huo-
lehtii hallitus/isännöitsijä.

Viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys 
koskee niitä korjaus- ja kunnossapitotöitä, 
jotka voivat vaikuttaa olennaisesti

– osakehuoneiston käyttämiseen
– yhtiövastikkeeseen tai muihin osake-

huoneiston käytöstä osakkeenomistajalle 
aiheutuviin kustannuksiin.

Tavoitteena on suunnitelmallinen kiin-
teistönpito eli tarkoitus on kiinnittää yhtiöi-
den hallinnossa toimivien ja osakkeenomis-
tajien huomiota asiaan. Selvitys perustuu 

lakiin ja on siten pakollinen ja täytyy tehdä 
tavalla tai toisella.

Laki ei kuitenkaan suoranaisesti edellytä 
kuntoarvion tekemistä, mutta etenkin van-
hemmissa taloissa hyvä kiinteistönhoitota-
pa saattaa edellyttää kuntoarvion ja muiden 
asiantuntijoiden laatimien selvitysten teet-
tämistä. Hallitus ja isännöitsijä vastaava 
kiinteistön ja rakennusten pidon asianmu-
kaisesta järjestämisestä. Asiantuntijoiden 
käyttäminen on siten yhtiön omassa harkin-
nassa, eikä mikään sinänsä estä sitä, ettei-
kö sitä voisi itsekin laatia. Selvitys jää yhtiön 
omaan käyttöön, eikä sitä tarvitse lähettää 
mihinkään. Veroilmoitusta ja kaupparekiste-
riin tarvittaessa tehtäviä muutosilmoituksia 
lukuun ottamatta ei liene muita papereita, 
joita isännöitsijän tulee lähettää.
Vastaaja: Nordius/Matti Kiuru

K: Istutusten kunnossapitovelvollisuus
Jos taloyhtiön asukas/osakas jättää leikkaa-
matta oman piha-alueen orapihlaja-aitansa 
määräaikaan mennessä, voiko taloyhtiön 
hallitus leikkauttaa sen ulkopuolisella tahol-
la ja laskuttaa kulut asukkaalta/osakkaalta? 
Voiko hallitus sopia vapaasti leikkauksen 
järjestämisestä, hoidosta ja mahdollisesta 
korvausvastuusta aidan leikkauksen osalta? 
Onko olemassa jotain leikkaus tai hoito-oh-
jetta aitaa varten, minkä voisi jakaa taloyh-
tiön asukkaille?

V: Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin liitty-
vän vastuunjakotaulukon mukaisesti raja-
aita kuuluu taloyhtiön vastuulle. Mikäli nyt 
kyse on raja-aidasta, voisi järkevintä olla, 
että taloyhtiö ottaisi raja-aidan hoitamisen 
vastuulleen ja huolehtisi leikkaamisen ajal-
laan. Tästä kuitenkin kannattaa keskustella 
ennakkoon osakkaiden kanssa. Tällaisessa 
tilanteessa maksu luonnollisesti tulisi talo-
yhtiölle, mikäli ulkopuolista apua käytettäi-
siin, mutta ainahan säästöä syntyy, mikäli 
taloyhtiöstä löytyisi pari aktiivista puuhas-
telijaa. Erillisiä leikkaus- ja hoito-ohjeita var-
maan löytyy parhaiten puutarhoilta.
Vastaaja: Nordius/Piia Jeremejeff

K: Aidan luvaton rakentaminen
Rivitaloyhtiömme piirustusten mukaan hoi-
toalueet on rajattu pensain. Naapuri rakensi 
näkösuojaksi 160 cm korkean lauta-aidan ra-
jalle, 10 cm “omalle puolelleen” ilman asian 
käsittelyä hallituksen kokouksessa ja ilman 
yksityiskohtaista naapurin informointia. Aita 
poikkeaa ulkonäöltään täysin ympäristöstä. 
Haluamme rajan pensaista. Hallituksen ke-
hottamat neuvottelut eivät auta. Miten pi-
täisi edetä?

V: Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä tuskin on 
mainintaa siitä, että piha-alue kuuluisi huo-

neistoon ja osakashallintaan. Silloin päätös-
valta asiassa kuuluu ehdottomasti yhtiölle. 
Yhtiötä puolestaan edustaa hallitus, jonka 
on kehotettava aidan rakentanutta osakas-
ta osakasta poistamaan rakennelma taikka 
muuttamaan sitä. Ellei osakas suostu va-
paaehtoisesti tekemään hallituksen hänel-
tä edellyttämiä toimenpiteitä, taloyhtiö voi 
vaatia häneltä teettämistä taikka vahingon-
korvausta käräjäoikeudessa.

On ilmeistä, että yhtiön hallituksella on 
oikeus vaatia osakkaalta muutostöiden te-
kemistä siinäkin tapauksessa, että osakkaan 
omistamat osakkeet oikeuttavat yhtiöjärjes-
tyksen mukaan kyseisen piha-alueen hallin-
taan, mikäli huoneistojen piha-alueiden raja-
aidat on riittävällä tarkkuudella määritelty 
rakennuslupapiirustuksissa.
Vastaaja: Nordius/Markku Lunkka

K: Rakennuttajan reklamointi
Riittääkö määräenemmistöpäätös yhtiöko-
kouksessa rakennuttajan haastamiseksi kä-
räjäoikeuteen ?

V: Asunto-osakeyhtiölain mukaan päätökset 
yhtiökokouksessa tehdään pääsääntöisesti 
yksinkertaisella enemmistöllä. Määräenem-
mistöpäätös tarvitaan yleensä vain yhtiöjär-
jestyksen muuttamiseen. Mikäli yhtiöjärjes-
tyksestä ei muuta johdu, tämä sääntö pätee 
myös kyseisessä tapauksessa. 
Vastaaja: Nordius/Antti Jääskeläinen

K: Yhtiöjärjestyksen muutos
Asumme paritalossa, joka on taloyhtiömuo-
toinen. Mitenkä saisimme virallisesti asiat 
niin, että molemmat huolehtisivat oman 
puoliskonsa kaikista mahdollisista korjauk-
sista ym. kustannuksista, niin runkoraken-
teisiin kuin muihinkin kohdistuvista kuluista. 
Viemäri ja puhdasvesi liitos ovat ainoat, mit-
kä koskettavat molempia. Molemmat osak-
kaat ovat tästä samaa mieltä. Onko päätös 
sitova, jos yhtiökokouksessa päätämme yk-
simielisesti asian ja päätämme myös, että 
osakkeiden mahdolliseen myyntiin liitetään 
ehto, että myös mahdollisen uuden osak-
kaan on sitouduttava huolehtimaan vain 
omista kuluistaan vai mikä neuvoksi?

V: Kunnossapitovastuusta voidaan määrätä 
laista poikkeavasti yhtiöjärjestyksessä. Eli 
teidän tulee pitää yhtiökokous, jossa muu-
tatte yhtiöjärjestystä siten, että kunnossa-
pitovastuu jakaantuu haluamallanne tavalla. 
Tiettyjen yhteisten asioiden kuten talon ul-
korakenteiden osalta on syytä miettiä sellai-
sia ratkaisuja, että yhtenäisyys säilyy. Muu-
tos rekisteröidään kaupparekisteriin, jolloin 
se sitoo automaattisesti myös myöhempiä 
osakkeenomistajia.
Vastaaja: Nordius/Jarmo Juntura
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Taloyhtiöissä tehtävät laajemmat remontit 
ovat aina suuria tapahtumia. Mitä paremmin 
yhtiö hallitsee rakentamisen eri vaiheet, sitä 
vähemmän koetaan ikäviä yllätyksiä. Yksi 
tärkeimmistä vaiheista on korjausmenetel-
män valinta.

Korjausmenetelmää valittaessa tulisi kiin-
nittää huomiota paitsi korjaustyön tekijään, 
ennen kaikkea myös käytettävään ratkai-
suun. Asiantuntijaosaamisen hyödyntämi-
nen koetaan taloyhtiössä usein liian hanka-
laksi ja usein hanke ulkoistetaankin kokonai-
suudessaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 
Aktiivinen sekä osaava hallitus ja isännöit-
sijä hakevat ensisijaisesti ratkaisua ja vasta 
sen jälkeen ratkaisulle toteuttajaa. Rohkea 
hankkeeseen näkemystä vaihtoehdoista. 
tarttuminen tuo tarvittavaa

Tarvitseeko taloyhtiösi 
asiantuntija-apua?

Syksyn yhtiökokoukset lähestyvät ja on aika ottaa asioista sel-
vää. Omataloyhtiö.fi Suorapalvelu -mapiston kautta löytyy apu 
niin taloyhtiön korjaus- kuin kehityshankkeisiinkin. Jättämällä 
yhteydenottopyynnön Omataloyhtiö.fi -sivustolla voi pyytää li-
säinformaatiota tuotteista ja menetelmistä tai vaikkapa pyytää 
ammattilaisen esittelemään ratkaisua yhtiökokoukseen.

Omataloyhtiö.fi Suorapalvelu -mapisto

Mapistosta löydät ratkaisut mm. LVI-, ve-
sikatto- ja julkisivusaneerauksiin. Rekiste-
röidyttyäsi jäseneksi, tietosi päivittyvät lo-
makkeeseen automaattisesti, joten tehtä-
väksesi jää vain haluamasi avun luonteen 
määrittely. Mapiston tarkoituksena on ma-
daltaa osapuolten välillä olevaa kynnystä 
sekä yksinkertaistaa usein hankalaksi ko-
ettua taloyhtiöiden korjaushankkeiden val-
misteluprosessia. Riittävän kattava kuva eri 
ratkaisuvaihtoehdoista auttaa päätöksente-
kijöitä valitsemaan kohteelle sopivimman 
ratkaisun. 

Täytetyt lomakkeet lähetämme suo-
raan toimittajille tai palveluntarjoajille, jon-
ka jälkeen he ottavat yhteyttä pyynnön jät-
täjään.

Ammattilaisten tarjonnasta saat lisää tie-
toa kun avaat kyseistä hanketta edustavan 
yhteydenottopyyntölomakkeen. Lomake on 
esitäytetty kirjautuneen käyttäjän tiedoilla, 
mutta oleellista on täyttää myös taloyhtiön 
tiedot. Tarkista siis, että yhteystiedot ovat 
paikkansapitäviä ja kuvaus haluamastasi in-
formaatiosta on täytetty. 

Yhteydenottopyynnöt ovat nähtävillä 
Omataloyhtiö.fi Suorapalvelu -mapistossa 
sekä verkkolehtiartikkelien yhteydessä.
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Mäkitorpantie 18 valitsi 

Uponor CEFO 
-putkistoelementit

Uponor Cefo on modulaarinen linjasanee-
rausjärjestelmä. Sen elementeillä huoneis-
toon voidaan tuoda käyttövesi, lämmitys 
viemäröinti ja ilmanvaihto. Järjestelmään 
kuuluvat myös sähkökeskuksilla varuste-
tut sähköreitityselementit. Putkistoratkai-
suna ovat Uponorin komposiittijärjestelmä 
ja viemärit. Elementit tuodaan asennuspai-
kalle kytkentävalmiina. Viemärielementit 
ovat valmiiksi palo- ja äänieristetyt. Tämä 
mahdollistaa kevyet ja edulliset alaslaske-
tut rakenteet.

Tarkempaa budjetointia, nopeampaa toteu-
tusta

Uponor Cefo -järjestelmä voidaan valita jo 
hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin perus-

parannuksen budjetointi helpottuu ja talou-
dellisten yllätysten riski pienenee. Valmis 
modulaariratkaisu helpottaa suunnittelijan 
työtä. Koska kyse on putkistojen uusimi-
sesta, ei vanhojen elinkaaren jatkamisesta, 
myös vakuutusyhtiöt käsittelevät taloyhtiön 
vesi- ja viemäriverkostoa uutena arvioides-
saan vakuutusmaksuja. Verkostojen uusimi-
nen luonnollisesti nostaa myös taloyhtiön ja 
asunto-osakkeiden arvoa. 

Uponor Cefo -järjestelmällä saneerauk-
sen kesto lyhenee ja projektin pituus ja 
eteneminen voidaan määrittää etukäteen 
tarkasti. Yllätyksellisten, asukkaille raskai-
den ja kalliiden rakennustöiden osuus voi-
daan minimoida. Koska putkivedot saadaan 
reitityselementeillä mahdollisimman lyhyik-
si, saneerauksen kustannukset alenevat ja 
asennusaika nopeutuu.

Putkiston perusparannus säästää rahaa mui-
hin remontteihin

Lähtökohtana Mäkitorpantie 18 saneerauk-
sella oli Suomen Talokeskus Oy:n tekemä 
kuntoarvio, joka sisälsi kunnossapitosuun-
nitelman. Tavoitteena on jatkossa päästä 
ennakoivaan kunnossapitoon. 

– Putkiremontti oli vuonna 1966 valmis-
tuneessa talossa kuntoarvion perusteella 
kiireellisyydessään tärkein asia. Tekemällä 
se ensimmäiseksi pienennämme veden ku-
lutusta ja poistamme pienet vesivahingot ja 
putkistokorjaukset, joita vanhenevasta put-
kistosta koituu. Kustannusten pienentämi-
sellä rahoitamme jo julkisivuremonttia, joka 
sekin on edessä, kertoo Jyrki Ryttyläinen.

Asunto Oy Mäkitorpantie 18 Helsingin Oulunkylässä teki laajan re-
montin, jossa keskeisessä osassa oli Uponor Cefo -elementeillä 
tehty putkiston perusparantaminen. – Tärkeää oli, että asuntojen 
käyttövesijärjestelmä toimi mahdollisimman pitkään remontin aika-
na ja myös se, että saimme täysin uuden putkiston, sanoo taloyh-
tiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Ryttyläinen.

Asunto Oy Mäkitorpantie 18

Rakennuttajan projektipäällikkö
Mikko Tiainen,
LC Kiinteistöratkaisut Oy

Pääurakoitsija
Mikko Tuhkanen,
Rakennuspalvelu MTT Oy

Pääsuunnittelu ja LVI-suunnittelu
Sami Linnermo,
LVI-Insinööritoimisto Sami Linnermo Oy

Sähkösuunnittelu
Risto Forssell,
Sähkösuunnittelutoimisto Forssell Oy

Mäkitorpantie 18 hallituksen puheenjohtaja Jyrki 
Ryttyläinen on tyytyväinen saneeraushankkeen 
onnistumiseen. Avainasioita olivat hyvä suunnitte-
lu, huolella tehty urakoitsijavalinta ja menetelmä, 
joka mahdollisti putkistosaneerauksessa täysin uu-
dentyyppisen toimintamallin. Tosin kehitettävääkin 
jäi, sillä Uponor CEFO -järjestelmän mahdollistama 
siirtyminen huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen 
mittaukseen jäi saneerauksessa toistaiseksi hyö-
dyntämättä.

Teksti: Jukka Aarnio
 Kuvat: Antti Verkasalo VCA Oy
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Saneerausta varten Helsingin kaupungil-
ta hankittiin ajantasakuvat. Lisäksi taloyh-
tiön kaikista huoneistoista ja muista tiloista 
tehtiin 3D-mittaukset.

Talotekniikan perusparannusurakassa 
uusittiin talon käyttövesiputkistot, viemärit 
ja sähköjohdot asunnoilta pääkeskukselle 
asti. Taloon hankittiin uusi ilmanvaihtoko-
ne ja ilmanvaihtokanavisto puhdistettiin ja 
tasapainotettiin. Lämmitysverkosto tasa-
painotettiin ja asuntoihin hankittiin uudet 
termostaatit. Asuntoihin tuli myös kiinteä 
laajakaistayhteys.

Vertailu kolmen menetelmän välillä

Kuntoarvion saatuaan Mäkitorpantie 18 
eteni kunnostushankkeessaan ripeästi. Se 
hankki tietoa muun muassa Kiinteistöliiton 
tilaisuuksista ja oli yhteydessä myös mui-
hin putkiremontin tehneisiin taloyhtiöihin. 
Saneerauksesta päättänyt yhtiökokous pi-
dettiin vuoden 2009 alussa. Ylimääräinen 
yhtiökokous toukokuussa vertaili eri sanee-
rausmenetelmiä. Urakkasopimus solmittiin 
joulukuussa 2009.

Mäkitorpantie 18:ssa on 28 huoneistoa, 
joista yksi on taloyhtiön hallussa. Remont-
tiin kuului myös taloyhtiön ravintolakäytös-
sä oleva erillinen huoneisto. Putkiremontti 
nostaa asuntojen arvoa. Myymällä hallus-
saan olevan asunto-osakkeen taloyhtiö 
rahoittaa remontin kustannuksia. Pieni 
viivekin kääntyi lopulta taloyhtiön eduksi. 
Ensimmäisellä kilpailuttamiskierroksella ei 
tarjouksien ja haastattelujen perusteella 

löytynyt riittävän tasokkaita tarjoajia. Kil-
pailu laitettiin uusiksi ja samalla suhdan-
teet kääntyivät, mikä laski oleellisesti tar-
jousten hintatasoa. 

Yhtiökokous teki päätöksen perinteisen 
putkistosaneerauksen, putkistojen pinnoi-
tuksen ja modulaarisen linjasaneerausme-

netelmän välillä. Uponor Cefo -elementeillä 
tehtynä urakka tuli halvemmaksi kuin pe-
rinteisellä saneerausmenetelmällä toteu-
tettuna. Myös asukkaille aiheutunut haitta 
oli pienempi. 

– Pinnoitukseen verrattuna putkiasen-
nuselementtien etu on se, että tiedämme 

Vanhat putkistot olivat sellaisessa kunnossa, että 
pieniä vuotoja oli korjattava yhä useammin. Lisäksi 
osassa vanhoja kylpyhuoneita oli asukkaiden omia 
”virityksiä”, jotka eivät olleet kosteusturvallisia.

Vanhat kylpyhuoneet purettiin kauttaaltaan. Asuk-
kaat pääsivät valitsemaan kaluste- ja laattavaihto-
ehdot 3 D-mallinnuksista.

Remontin aluksi putkireititykset porattiin 
timanttiporilla.

Käyttövesiputkena on Uponor-komposiittiputki. 
Putken rakenne yhdistää muovi- ja metalliputken 
parhaat ominaisuudet. Komposiittiputki on hygi-
eeninen ja kestää kaikkia vesilaatuja altistumatta 
korroosiolle.

WC-elementti on seinäasennusmallia ja sisäl-
tää kaikki tarvittavat komponentit. 
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varmasti käyttövesilinjojen olevan uusia 
joka kohdastaan ja saamme myös monia 
lisäetuja. Komposiittiputkiston elinkaari on 
pidempi kuin kupariputkien, asunnot on 
nyt varustettu huoneistokohtaisilla suluil-
la, jatkossa korjausten tekeminen on entis-
tä helpompaa, putkiasennuselementtejä 

käytettäessä myös rakennuksen äänitaso 
paranee ja ääniongelmista johtuvat valituk-
set vähenevät. Tätä pidän erittäin suurena 
plussana elementtiratkaisulle, Jyrki Rytty-
läinen toteaa.

Asukasinformaatio keskeistä

Taloyhtiö teki paljon työtä asukkaiden in-
formoimiseksi. Yhtiökokousta valmistelles-
saan hallitus teki ovensuukyselyjä. 

Asukkaita informoitiin elementtiratkai-
susta, joka uutena menetelmänä oli suu-
rimmalle osalle asukkaita vieras. Lisäksi 
suunniteltiin valmiiksi kylpyhuoneen perus-
kokoonpano asukkaiden päätöksenteon tu-
eksi. Esittelytilassa oli nähtävissä kaluste- ja 
laattavaihtoehdot ja 3D-kuvat ratkaisuista.

Putkiremontti eteni porras kerrallaan, 
kolme linjaa yhtä aikaa. A-rapusta saatuja 
kokemuksia hyödynnettiin muissa portais-
sa toimittaessa. 

Sisätilojen osalta remontti valmistui elo-
kuun lopussa 2010. Remontin aikana osa 
asukkaista asui asunnoissa, osa hankki vä-
liaikaisen asunnon. Taloyhtiön sauna ja sau-
nan wc-tilat olivat asukkaiden käytössä re-
montin aikana. Koska työ eteni porras ker-
rallaan, ei ruuhkia päässyt syntymään.

Myös yllätyksiä mahtui matkan varrelle 
– osa paikkansapitämättömistä piirustuk-
sista johtuvia. B-rapussa paljastui vasta sa-
neerauksen aikana, että kaikki kolme linjaa 
ovat yhden sulun takana. 

– Hanke kuitenkin onnistui hyvin. Tär-
keimpinä osatekijöinä olivat hyvä suunnitte-
lu ja urakoitsijavalinta sekä menetelmä, joka 
mahdollisti täysin uudentyyppisen toiminta-
mallin, Jyrki Ryttyläinen kertoo.

Viemärielementit asennettiin paikalleen. Vesi-
viemärielementti tarvitsee enintään 17 m2 lattia-
pinta-alaa.

Järjestelmässä viemärielementit eristetään palo- ja 
äänikasetein.

Käyttövesiputkien kiinnitys elementtiin käynnissä. 
Elementtien kannet laatoitettiin.

Saneeraus maksaa itseään takaisin vesivahinkojen 
vähenemisenä ja vedenkäytön sekä energiakustannus-
ten pienentymisenä. Vakuutusyhtiöt käsittelevät Upo-
nor Cefo -menetelmällä uusittua putkistoa uutena.

Sisäasennus säästää tilaa ja helpottaa kylpy-
huoneen siivousta.
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Bamboo herää eloon valon ja varjon leikissä

Bamboo-laatan loiva, pyöreä rytmi rakentaa 
eleganttia pintaa, joka houkuttaa kosketuk-
seen. Pinta herää eloon valon ja varjon kaut-
ta, lasitteen kiillon tai mattaisuuden kannus-
tamana. Vaakasuuntaan käytettynä Bamboo 
muodostaa rauhallisen reliefipinnan kylpy-
tiloihin ja keittiöön. Pystysuunnassa Bam-
boo toimii pikanttina tehosteena, tilaa rajaa-
massa ja rytmittämässä, vaikka ikkunan tai 
oven raamina.

Inspiraation uusille laatoille Piri haki Ja-
panista, jonka kulttuuri ja rikas muotoilupe-
rinne ovat puhutelleet taiteilijaa vuosikym-
menten ajan. 

Bamboo-laatoissa 
   virtaavat 

japanilaiset rytmit
Muotoilija Markku Piri suunnitteli Pukkilalle laatat, joissa graafisuus ja 
vähäeleisyys yhdistyvät luonnonläheisiin värisävyihin. Bamboo -laatoil-
la voi luoda rauhallisen reliefipinnan tai käyttää laattaa tehostamassa 
ja rytmittämässä tilaa. Uusi sarja tuo piristävän lisän perinteisten ta-
saisten laattapintojen rinnalle ja sen voi yhdistää luontevasti muihin 
Pukkilan kotimaisiin laattasarjoihin, sillä laattakoko on tuttu ja usein 
taloyhtiöissä käytetty 20 x 25 cm. 

– Japani, sen kulttuuri ja moni-ilmeinen 
muotoilu ja taidekäsityö ovat olleet urallani 
keskeinen innoituksen lähde. Olen tehnyt 
suunnitteluyhteistyötä vuosisatoja vanho-
jen japanilaisten perheyritysten kanssa, 
vieraillut maassa kymmeniä kertoja, pisim-
millään viikkoja kerrallaan ja päässyt henki-
lökohtaisesti tutustumaan japanilaisiin alan 
mestareihin ja näiden tuotantoon, Markku 
Piri kertoo. 

Kulkiessaan Kioton perinteisissä geisha-
kortteleissa, Pirin huomio kiinnittyi talojen 
taidokkaaseen materiaalinkäyttöön ja siihen, 
miten erilaiset rytmit, rakenteet ja pinnat 
liittyvät toisiinsa. Japanilaisessa suunnitte-
luperinteessä on suomalaisillekin läheistä 
herkkyyttä, hiljaisuutta, puhtautta ja vähäe-
leisyyttä, ominaisuuksia, jotka on vangittu 
myös uuteen Bamboo-laattasarjaan. 

Bamboo valmistetaan neljässä hillitys-
sä, mutta puhuttelevassa värisävyssä. Val-
kosuklaa on silkinhimmeä, lämpimän luon-
nonvalkoinen ja raikas sävy. Vanilja on ker-
maisempi, kellertävämpi ja kiiltävämpi, ja 
yhdistettävissä loistavasti muihin luonnon-
sävyihin, oljesta ruskeisiin. Tummasuklaa 
on syvän ruskea, lämmin sisustuksellinen 
sävy, jossa laatan reliefipinta loistaa kiil-
tävänä. Himmeälasitteisen lakritsinmus-
tan voi yhdistää monipuolisesti klassisiin 
musta-valkoisiin sisustuksiin, neutraaleihin 
maaväreihin sekä voimakkaan värisiin yk-
sityiskohtiin.

Kotimaiset Design-laattasarjat

2002 lanseerattiin Suomi Design –tuote-
konsepti, jonka nimen alla kulkevat Pukkilan 
oman tehtaan tuotteet, joiden suunnitteli-
joina ovat toimineet merkittävät suomalai-
set suunnittelijat tai muotoilijat. Laattasar-
joja ovat suunnitelleet mm. Jarkko Kallio ja 
Harri Helorinne, Stefan Lindfors, Karin Wid-

näs, Markku Piri ja Heini Riitahuhta. Nuoret 
suunnittelijat Tuuli Haapio ja Jyri Malmström 
ovat myös saaneet laattamallistonsa Pukki-
lan tuotantoon.

Pukkilan kotimaisiin laattoihin on vangit-
tu trendeistä tärkeimmät tunnelmat; valin-
nan pitkäikäisyyttä ja katseenkestävyyttä 
unohtamatta. Uusimpia laattasarjoja ovat 
Bamboon lisäksi Helorinne & Kallion suun-
nittelemat Pala-mallisto ja viime keväänä 
lanseerattu Kielo.

Pala-mallisto on moduulimittainen sei-
nä- ja lattiaklinkkerimallisto julkiseen tilaan 
ja kotiin kestäen kovaakin käyttöä. Malliston 
sarjat ovat Koodi, Hohto ja Riite. Pala-mal-
liston palasilla voi luoda voimakkaita ilmei-
tä, tarinoita ja tunnelmia puhuttelemaan eri 
aisteja. Kokonaisuus pitää sisällään kaksi eri 
kokoa, neljä erilaista pintavaihtoehtoa ja yh-
teensä 14 värivaihtoehtoa, joita yhdistele-
mällä voi rakentaa uudenlaisia ja näyttäviä 
lattia- ja seinäkokonaisuuksia.

Pukkilan kaakelit kestävät aikaa

Pukkilan kotimaiset laatat sopivat hyvin kor-
jausrakentamisen tarpeisiin, sillä tuotteiden 
toimitusajat ovat lyhyitä ja useita tuotesar-
joja saa vielä vuosienkin päästä. Tämän li-
säksi Pukkilasta löytyy myös viimeisimmät 
laattatrendit maailmalta kansainvälisen kon-

Pala-malliston 
erikokoisilla ja 
-värisillä laatoil-
la voi rakentaa 
uudenlaisia lat-
tia- ja seinäko-
konaisuuksia.
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Teksti: Anna-Kaisa Tuomi 
 Kuvat: Pukkila Oy Ab

Himmeälasitteiset Bamboo Vanilja 
ja Tummasuklaa on helppo yhdis-
tää muihin luonnonsävyihin, oljesta 
ruskeisiin. 

Bamboo-laattojen pinta on aaltoileva 
ja houkuttelee koskettamaan.

sernin kautta. Korkean laadun ohella Pukkila tarjoaa vankkaa asian-
tuntemusta eri ikäisten saneerauskohteiden materiaalivalintoihin. 
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. 

Värivalinnoissa kannattaa huomioida lopputuloksen pitkäikäi-
syys, joka tietenkin vaikuttaa asunnon jälleenmyyntiarvoon. Pukki-
lan valikoimista löytyy hillittyjä skandinaavisia sävyjä, jotka kestävät 
hyvin aikaa sekä vaihtoehtoja rohkeammistakin väreistä pitäville. 
Vanhaakin taloa voidaan nykyaikaistaa perinteitä kunnioittaen. Pe-
rinteisten valkoisten ja harmaiden laatoitusten lisäksi voidaan to-
teuttaa erikoisempiakin sisustusratkaisuja, joihin löytyy runsaasti 
vaihtoehtoja Pukkilan monipuolisesta valikoimasta.
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Oikeilla  
valinnoilla  
unelmiesi 

kylpyhuoneeseen

IDO Seven D alakaappi ja seinään 
asennettu kulmapeili ovat tilaihmeitä.

Musta saarni ja ajaton valkoinen 
muodostavat raikkaan kokonai-
suuden.

Teksti: Heli Vintturi
 Kuvat: Ido Kylpyhuone Oy



S��

Oikeilla  
valinnoilla  
unelmiesi 

kylpyhuoneeseen

Hyvässä kylpyhuoneessa yksityiskohdat on mietitty loppuun 
asti. Tuotteiden ergonomia on kunnossa, joten niitä on muka-
va käyttää: wc-istuin on oikean korkuinen ja kylpyammeeseen 
turvallista astua ja istua. Kylpyhuoneen puhtaana pitäminen on 
helppoa ja esimerkiksi vessan vetäminen kuluttaa vettä mah-
dollisimman vähän. Valitsemalla oikein voit vaikuttaa moneen 
asiaan kylpyhuoneessasi ja helpottaa arkeasi eri tavoin.

Oikeat kalusteet oikeaan tilaan

Mitä pienempi kylpyhuoneesi on, sitä tärkeämpää on suunnitte-
lu. Oikeilla kalusteilla pikkuisestakin tilasta saa toimivan. Altaat, 
kalusteet, suihkut ja ammeet on valittava tilaa silmällä pitäen ja 
oikein valittuna minkä tahansa kokoinen kylpyhuone voi olla toi-
miva ja tyylikäs.

Wc -istuimen valinnassa on tärkeää ottaa huomioon tila ja is-
tuimen korkeus. Korkeat istuinmallit sopivat erityisesti pitkille tai 
iäkkäille ihmisille. Wc -istuimen molemmin puolin kannattaa jättää 
riittävästi tilaa, sillä ahtaassa wc:ssä on ikävä asioida. Wc:n mini-
mileveytenä pidetään yleensä n. 80 senttiä.

Suihkun valinnassa on hyvä muistaa vanha nyrkkisääntö: valit-
se niin iso suihku kuin tilaan mahtuu. Tilan ja maun mukaan voi va-
lita suihkukaapin, -nurkan, -oven tai seinän. Valikoima suihkuissa 
on laaja ja oikea vaihtoehto löytyy takuulla tilaan kuin tilaan. Ja jos 
haaveilet ammeesta, säästät tilaa yhdistämällä siihen kylpyamme-
seinän. Näin säästät tilaa ja voit toteuttaa unelmasi pienessäkin 
kylpyhuoneessa. 

Pesualtaan paikka määräytyy yleensä vesi- ja viemäriputkien 
mukaan. Toki niidenkin kulkua voidaan muuttaa, mutta usein allas 
on helpointa sijoittaa sinne, minne putket valmiiksi kulkevat. Altaat 
jaetaan neljään ryhmään – perinteisiin altaisiin, tasoaltaisiin, malja-
altaisiin ja upotettaviin altaisiin. Perinteinen pesuallas kiinnitetään 
seinään ja sen alla on usein allaskaappi. Tasoaltaassa varsinaisen 
allassyvennyksen ympärillä on laskutilaa, ja kokonaisuus muodos-
taa alla olevan kaapin pöytätason. Malja-allas asennetaan alakaapin 
päälle kuten vanhanaikainen pesuvati. Upotettava allas asennetaan 
allaskaapin kanteen sahattuun aukkoon joko ylä- tai alakautta. To-
della pikkuisissa kylpyhuoneissa kannattaa harkita kulmaan asen-
nettavaa allasta.

IDO- pesualtaat ovat lasitettua posliinia. Ne ovat helppoja pitää 
puhtaina ja pysyvät hyvän näköisinä vuodesta toiseen.

Kotimainen IDO Seven D -sarja tarjoaa kylpyhuonekalusteita pie-
niin pohjoismaisiin kylpyhuoneisiin. Kalusteiden syvyys on vain 400 
mm, minkä ansiosta tasoaltaat ja kaapistot mahtuvat pieneenkin 
tilaan tyylikkyydestä tinkimättä. Värivaihtoehtoina sarjassa löytyvät 
musta saarni ja ajaton valkoinen. 

IDO Seven D -sarjassa löytyy myös paljon ratkaisuja, jotka hel-
pottavat arjen pyörittämistä. Turvallisuus ja luontoystävällisyys ovat 
myös isoja ja tärkeitä asioita ja niihin panostetaan paljon. Esimerkki-
nä mainittakoon siivousta helpottavat saranavaihtoehdot wc- istui-
miin tai luontoa säästävä Fresh wc -raikastinpuikko sekä tietenkin 
muotoilulla saavutettu te-
hokas huuhtelu vähäisel-
läkin vesimäärällä. 

Hyvin suunniteltu ja to-
teutettu kylpyhuone palve-
lee vuosia. Siksi uuden kyl-
pyhuoneen suunnitteluun 
kannattaa käyttää aikaa ja 
ammattilaisen apua. Silloin 
lopputulos on tyylikäs, toi-
miva ja turvallinen.

IDO ammeista löytyy mie-
luinen ja laadukas vaih-
toehto jokaiselle, poreilla 
tai ilman.

Voit valita kanteen joko  
perinteiset saranat tai  
helposti irrotettavan  
Quick Release-kiinnityksen.

Sujauta Fresh WC –puikko pai-
koilleen ja huuhtele. Puikosta 
liukenee sopivasti raikastusta 
jokaisella käyttökerralla.
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6 TH SENSE teknologia: Innovaatio kohtaa 
intuition

Whirlpool tekee jatkuvaa teknistä tutkimus- 
ja kehitystyötä, jotta myös tulevaisuudessa 
pystytään tarjoamaan innovatiivisia ja älyk-
käitä kodinkoneita helpottamaan arkeasi. 
Kehitystyön tuloksena on mm. Whirlpoo-
lin ainutlaatuinen 6 TH SENSE teknologia, 
jonka ansiosta laitteet käyttävät resursseja 
mahdollisimman vähän, mutta tehokkaasti 
antaen aina parhaimman mahdollisen tu-
loksen.

Whirlpoolin 6 TH SENSE laitteet tekevät 
ruoan valmistuksesta ja säilytyksestä, asti-
anpesusta sekä vaatehuollosta mahdollisim-
man helppoa ja tehokasta, taaten aina par-
haimman mahdollisen lopputuloksen.

6 TH SENSE teknologia on myös ympäristöys-
tävällisyyttä

Whirlpool on luonut ja luo Green Generation 
-tuotteita, jotka kuormittavat ympäristöä
vähemmän kuin mitkään aiemmat mallim-
me. Älykkään 6 TH SENSE -tekniikan ansi-
osta laitteissa on saatu yhdistetty loistava 
ja poikkeuksellisen merkittävä resurssien 
säästö. Tekee hyvää lompakollesi, sitäkin 
parempaa maapallollemme!

Green Generation -tuotteet ovat myös ilo 
silmälle. Muotokieli on selkeän hienostunut-
ta, ja siinä on luonnollista virtaviivaisuutta, 
joka tekee laitteiden käytöstä miellyttävää.

6 TH SENSE POWERCLEAN™ astianpe-
sukone: täydellinen pesutulos minimaalisel-
la resurssien käytöllä.

Uusissa Green Generation astianpesuko-
neissa yhdistyy ergonomia, paras pesutulos 
ja matalin energiankulutus omassa luokas-
saan. Uuden PowerClean MAXin erityisen 
tehokkaiden korkeapainesuihkujen ansiosta 
vesi yltää mahdollisimman laajalle alueelle 
ja jopa kiinni palaneet padat puhdistuvat 
täydellisesti, ilman hankaamista tai esipe-
sua käsin. 6 TH SENSE sensorit mittaavat 
pesuveden likaisuutta koko pesuohjelman 
ajan ja asettavat automaattisesti ohjelman 
sen mukaan. Tekniikka takaa parhaan pesu-
tuloksen ja samanaikaisesti säästää energi-
aa, vettä ja aikaa jopa 50%.

Syksy tuo uudet,  
upeat Whirlpool -laitteet 

markkinoille
Whirlpoolin menestys kodinkonemarkkinoilla perustuu jatkuvaan uusien tuotteiden tutkimus- ja 
kehitystyöhön. Muotoilutrendit, tekniset uudistukset, yhteiskunnan kehitys ja erilaiset elintavat 
ovat kaikki tärkeitä tekijöitä, kun esitellään uusia tuoteratkaisuja. Kaikki kehitystyö tähtää yksin-
kertaisempiin, mukautumiskykyisempiin ja tehokkaampiin tuotteisiin. Samanaikaisesti tuotteiden 
muotoilu on entistä tyylipuhtaampaa ja se yhdistyy käyttäjäystävällisiin toimintoihin. Tuloksena 
ovat älykkäät, arkeasi helpottavat kodinkoneet.

TEksti: Satu Törönen
 Kuvat: Whirlpool Oy
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Joustavaa tilankäyttöä

Astianpesukoneidemme astiakorit on suun-
niteltu mahdollisimman joustaviksi niiden 
täytön suhteen. Alas käännettävät lautas-
tuet mahdollistavat usean suuren astian, 
esimerkiksi patojen ja kattiloiden samanai-
kaisen pesun alakorissa. Voit myös sijoittaa 
leivinpellit alakoriin irrotettavan yläkorin an-
siosta ja silti alakorin etuosaan jää tilaa lau-
tasille. Herkimmätkin astiat voidaan pestä 
samanaikaisesti tehokkaampaa pesua vaati-
vien astioiden kanssa muunneltavien astia-
korien ansiosta. Whirlpoolin ainutlaatuinen, 
kolmitasoinen korijärjestelmä tarjoaa jousta-
vuutta. Kolmannessa tasossa, lisätelinees-
sä, on kaksi irrotettavaa aterintelinettä, jot-
ka voidaan asentaa kahteen eri asentoon. 
Tämän ratkaisun ansiosta koneeseen sopii 
13 hengen kattaus.

Kalusteisiin sijoitettavat kodinkoneet – tyylik-
käällä designilla verhoiltua huipputekniikkaa

Whirlpoolin uusilla uuneilla voit valmistaa 
ruokaa kolmessa eri tasossa samanaikai-
sesti. Extra suuri uunitila ja uusi Power3- 
kiertoilmajärjestelmä avaavat aivan uuden 
maailman ruoan valmistukseen. Jopa 30 
% suurempi uunin sisätila mahdollistaa ruo-
anvalmistuksen kolmessa tasossa saman-
aikaisesti. Power3 -kiertoilmajärjestelmä 
jakaa kuuman ilman uunissa siten, ettei eri 
ruokien maku ja tuoksu sekoitu.

Integroitu paistomittari ohjaa uunia

Whirlpoolin uunit, joissa on integroitu pais-
tomittari, takaavat täydellisen ruoanvalmis-
tuslopputuloksen jokaisella käyttökerralla. 
Ammattikokkien jo kauan käyttämä tapa 
mitata ruoan sisälämpötilaa tekee paisto-
mittarista täydellisen työkalun vieden ruoan-
valmistuksen aivan eri tasolle. Paistomittari 
on yhteydessä uunin ohjausjärjestelmään. 
Kun haluttu lämpötila on saavutettu, uuni il-

moittaa siitä merkkiäänellä ja kytkee virran 
automaattisesti pois.

Keittotasoissa tarkkuutta ja turvallisuutta

Induktiokypsennys tarjoaa paljon etuja ver-
rattuna perinteisiin tekniikoihin. Se säästää 
aikaa ja energiaa ja lisäksi se on tarkka, hy-
vin turvallinen, monipuolinen ja helppo pitää 
puhtaana. Whirlpoolin induktiotaso ei tuo 
vain näitä etuja – se on myös hienostunut 
työtason jatke sekä keittiö komistus. Induk-
tion kauneus on siinä, että se kuumentaa 
pannun – ei liesitasoa eli juuri yhtään lämpöä 
ei mene hukkaan. Tämän ansiosta induktio-
taso on nopeampi kuin perinteinen liesitaso 
ja lisäksi se on myös energiatehokkaampi. 
Whirlpoolin yksinoikeudella omistama 6TH 

Alakorin takaosaan sijoitetut korkeapainesuihkut 
puhdistavat kiinni palaneen lian tehokkaasti, mutta 
hellävaraisesti, ilman ylimääräistä veden kulutusta. 
Voit huoletta pestä herkempiä astioita samanaikai-
sesti yläkorissa ja alakorin etuosassa.

Whirlpoolin mikroaaltouuni, johon on yhdistetty 
liesituuletin, on täydellinen ratkaisu pieneen 
keittiöön, jossa on niukasti työtasoja. Tuote 
asennetaan sopivalle työskentelykorkeudelle 
lieden yläpuolelle, jolloin voit hyödyntää tämän 
usein unohdetun paikan keittiössä.

SENSE- tekniikka ja uusi induktiotasovali-
koima tarjoavat yhä tarkemmat säädöt ja 
tehokkuuden ja säästävät energiaa älykkään 
algoritmin avulla.

6TH SENSE -tekniikalla liesitaso ilmoittaa 
sinulle, milloin astiassa oleva vesi alkaa kie-
hua. Lisäksi se säätää tehon automaattisesti 
ylläpitämään veden kiehumisen. Voit aset-
taa haluamasi kypsennysajan ja taso laskee 
sen kiehumisajasta alkaen ja ilmoittaa, kun 
ruoka on valmis.

Joustoalue – monipuoliseen käyttöön

Teho ja tarkkuus ovat ehkä vieläkin tärkeäm-
piä kun niihin liittyy joustavuus, esimerkiksi 
vapaus ottaa käyttöön sen kokoinen keit-
toalue, joka sopii tarpeisiisi. Joustoalueen 
avulla voit yhdistää kaksi poltinta ja luoda 
suuremman keittoalueen erikoissuurille 
keittoastioille. Kun lämpötila on tasainen 
koko keittoalueella, saat tasaisen kypsen-
nystuloksen isoillekin määrille ruokaa.

Monipuoliset mikroaaltouunit

Whirlpoolin kalusteisiin sijoitettavilla mik-
roaaltouuneilla voit laittaa ruokaa monipuo-
lisesti ja tulokset ylittävät odotukset. Etuja 
ovat mm.:

– Monipuolisuus: edistykselliset toimin-
not monien ruokalajien valmistukseen – 
kaikkea piiraista ja gratiineista höyrytettyihin 
vihanneksiin ja grillattuun broileriin.

– Mukavuus: säästää aikaa ja vaivaa. 
Crispillä voit esim. paistaa sokerikakun noin 
seitsemässä minuutissa.

– Terveellisyys: nopea ja hellävarainen 
höyrykypsennys 6TH SENSE -toiminnolla.

– Tyylikäs muotoilu: puhtaita, hienostu-
neita linjoja ja pintoja, jotka sopivat useim-
piin uudenaikaisiin keittiöihin.

– Nopea ja helppo asennus: Whirlpoolin 
ainutlaatuisen Pro.Fit -tekniikan ansiosta 
asennus on nopeaa ja siistiä.
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Kokonaisvaltainen 
asennuspalvelu takaa 

helpon keittiöremontin
Keittiön uusimiseen liittyy varsinaisen asennustyön ohella monia vaiheita, jotka vaativat oman huomionsa 
– alkaen ilmoitus- ja lupa-asioista aina vanhan keittiön kierrätyskysymyksiin. Tietoa ja taitoa asentami-
seen tarvitaan myös siksi, että nykyaikaiset keittiöt eivät ole enää vain runkojen sisään rakennettuja hyl-
lystöjä, vaan esimerkiksi laatikoiden avausmekanismit voivat toimia sähköllä. Nykykeittiöt ovat kuin isoja 
kodinkoneita. Erikoiskalusteet, integroitavat kodinkoneet ja vaativat työvälineet voivat tarvita rinnalleen 
ammattiasentajan.
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Kokonaisvaltainen 
asennuspalvelu takaa 

helpon keittiöremontin

Kokonaisvaltainen Puustelli-
asennuspalvelu tarjoaa asiak-
kaalle mahdollisimman vaivat-
toman tavan vaihtaa keittiö uu-
teen. Asennussopimuksessa 
Puustelli ottaa vastuun koko 
keittiöremontin toteutukses-
ta projektisuunnitelman ja ai-
kataulun laatimisesta alkaen. 
Keittiön omistaja vapautuu näin 
työnjohtajan roolista, kun kaikki 
remonttiin liittyvät kysymykset 
ovat turvallisesti asiantuntijan 
harteilla.

Taloyhtiömuotoisessa asu-
misessa keittiöremontin aloit-
taminen edellyttää muun ohella 
huolehtimista myös tarvittavista 
ilmoitus- ja lupa-asioista. Tällai-
sia ovat esimerkiksi vesi- ja vie-
märipisteiden paikkojen muut-
tamiseen tarvittavat lausunnot, 
luvat ja ilmoitukset. Puustellin 
asennussopimusasiakas voi olla 
näidenkin kysymysten suhteen 
huoleti, sillä Puustelli on yhtey-
dessä taloyhtiöön ja huolehtii 
vaadittujen ilmoitusasioiden 
tiedotuksesta taloyhtiölle ja sen 
asukkaille. Asiakas puolestaan 
saa Puustellilta koko remontin 
ajan tietoa projektin etenemi-
sestä. Voiko keittiöremontti olla 
helpompi?

Puustellin aikataulut pitävät 
myös yllätysten sattuessa

Kun itse remontti lähtee käyn-
tiin, aloittavat Puustellin asen-
tajat työt ensin huoneiston 
suojauksella. Suojaus tehdään 
jo ennen vanhan keittiön pur-
kamista. Näin koti, jossa keit-
tiöremonttia tehdään, pysyy 
muilta osin asuinkelpoisena ja 
puhtaana koko remontin ajan, 
eivätkä huoneiston muut pin-
nat vaurioidu.

Puustellin asennuspalvelu 
huolehtii asiakkaan puolesta 
myös vanhan keittiön ja muun 
remonttijätteen kierrätykses-
tä. Jo yksin tämä palvelu tekee 
asennuspalvelun valinnasta kan-
nattavan. Oma Puustelli-asen-
taja tuntee parhaiten paikalliset 
ympäristömääräykset ja kierrä-
tysohjeet huolehtien siitä, että 
vanha keittiö kierrätetään luon-
non kannalta parhaalla mahdol-
lisella tavalla.

Onnistunut asennus vaatii 
aina myös asiantuntevat pohja-
työt. Remontin kuluessa eteen 
tulee usein yllätyksiä, kuten 
vino seinä tai liian lyhyeksi jää-
vä parkettilattia. Puustelli-asen-
nus on joustava – hankalatkin 

yllätykset pystytään hoitamaan 
kuntoon erikseen sovittavina 
lisätöinä. Jos keittiötä asenne-
taan omin neuvoin, tällaisten 
ongelmien ilmaantuessa pro-
jekti tavallisesti pysähtyy, ja ai-
kataulu voi viivästyä jopa viikko-
ja. Puustellin asennuspalvelun 
vastatessa projektista aikataulut 
pitävät myös silloin, kun keit-
tiöstä löytyy odottamattomia 
haasteita.

Asunto-osakeyhtiössä käte-
vintä on teettää keittiöremontti 
putkiremontin yhteydessä. Täl-
löin keittiön omistajalle tulee 
tuntuvia säästöjä mm. siinä, 
ettei LVIS-ammattilaisia tarvit-
se varata erikseen. Aina putki-
remontti ei kuitenkaan osu sa-
manaikaiseksi keittiötoiveiden 
kanssa, jolloin keittiöremonttiin 
tarvitaan omat LVIS-ammattilai-
set. Keittiön asennustöihin kuu-
luu lähes poikkeuksetta putki- ja 
sähkötöitä. Puustelli sisällyttää 
nämä tarvittaessa kiinteäk-
si osaksi keittiöremonttia val-
tuutettujen yhteistyökumppa-
neidensa kanssa. Tarvittaessa 
Puustelli huolehtii yhteistyö-
kumppaneidensa kanssa myös 
ilmastointitöistä, jotka ovat ta-
vallinen osa keittiöremonttia.

Laaja-alainen asiantuntemus 
apuna

Vastuun ottaminen töiden oi-
keaoppisesta ja laadukkaasta 
toteuttamisesta vaatii määräys-
ten, rakennustekniikoiden, työ-
välineiden ja työtapojen laaja-
alaista tuntemusta, jotta kaikki 
vaiheet suunnittelusta pohja-
töihin ja LVIS-töistä kalusteiden 
asentamiseen, välitilojen laatoit-
tamiseen ja viimeistelytöihin su-
juvat ilman tuskaa, pitkittymistä 
ja ylimääräisiä kuluja. 

Kalusteet viimeistelevät keit-
tiöremontin ja tekevät uudesta 
keittiöstä toiveiden mukaisen. 
Uusien keittiökalusteiden asen-
taminen vaatii sekin kuitenkin 
erityisosaamista. Jo yksittäisen 
kulmakaapin tai mekanismin 
asennus voi tottumattomalta 
viedä jopa päivän. Ammattilaisil-
ta se käy kädenkäänteessä.

Puustelli-asennuspalvelu 
varmistaa keittiön ammattitai-
toisen asennuksen. Puustelli-
keittiöihin erityisesti perehty-
neet ammattiasentajat osaavat 
lukea keittiöpiirustuksia ja tietä-
vät oikeat työvälineet kuhunkin 
työvaiheeseen. Vastaavasti pel-
kästään yhden epäonnistuneen 

erikoiskaapin asennuksen hinta 
saattaa vastata asennuspalve-
luun sijoitettuja euroja.

Kun kalusteet ovat paikoil-
laan, asentajat huolehtivat väli-
tilan laatoittamisesta, keittiöko-
neiden asentamisesta paikoil-
leen sekä lopuksi työtasojen, 
altaiden ja välitilakalusteiden 
asentamisesta.

Takuuvarmaa palvelua

Keittiö on valmis vasta silloin, 
kun kaapinovet, laatikoiden etu-
sarjat ja kaikki mekanismit on 
säädetty kohdilleen, vetimet 
ovat paikoillaan ja remonttitar-
vikkeet siivottu pois. Viimeiste-
lytöiden aikana Puustelli huoleh-
tii siitä, että kaikki on kunnossa, 
minkä jälkeen keittiö luovute-
taan asiakkaalle täysin valmiina. 
Puustellin asentajat huolehtivat 
vetimien, valojen ja esimerkiksi 
kodinkoneiden valmiustilojen 
asennuksista sekä pakkausma-
teriaalien poiskuljetuksesta ja 
kierrätyksestä. Myös kalustei-
den pinnat ja remonttialue ko-
konaisuudessaan imuroidaan 
siistiksi ennen keittiön luovut-
tamista.

Laatutarkastuksessa Puus-
telli-asentaja käy asiakkaan 
kanssa läpi vielä keittiökoneiden 
käyttöön ja kalusteiden hoitoon 
liittyvät yksityiskohdat. Asiakas 
saa myös kansion, joka sisältää 
kodinkoneiden käyttöohjeet, 
keittiön hoito- ja huolto-ohjeet, 
takuutodistukset, tiedot käyte-
tyistä materiaaleista sekä muut 
remonttiin liittyvät sopimukset 
ja paperit. Remontin jälkeen 
Puustelli huolehtii vielä siitä, 
että asiakas saa kotitalousvä-
hennykseen oikeuttavat asia-
kirjat valmiina.

Kaikki Puustelli-keittiöt toi-
mitetaan takuulla, mikä kattaa 
kalustetakuun lisäksi asen-
nuspalvelun yhteydessä myös 
asennustyön. Tämä ei jätä asi-
akkaalle mitään arvailujen va-
raan, vaan takaa ammattitai-
toisen toteutuksen aina alusta 
loppuun. Takuuseen kuuluvat 
kalusteiden kuljetusvakuutus, 
mekanismien 10 vuoden toimi-
vuustakuu sekä kahden vuoden 
asennustakuu.

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Jarno Kylmänen
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Luonnonvalo

Olemme havainneet remontteja tehtäes-
sä, että juuri kaupunkien keskustojen alim-
mat kerrokset ovat erityisen pimeitä, koska 
puusto ja toiset kerrostalot estävät luonnon-
valon lankeamisen ikkunoiden kautta huo-
netiloihin. Ylemmissä kerroksissa tilanne on 
merkittävästi parempi silloin, kun luonnon-
valoa ylipäätäkään saatavissa. 

Valo ja sisustus

Hyvän näkemisen lisäksi valaistuksella on 
muitakin ulottuvuuksia. Erityisesti Suomes-
sa pitkän pimeän vuodenajan vaikutuksesta 
korostuu hyvän valaistuksen merkitys sisus-
tuksellisena, viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä. 
Valolla voi sisustaa ja luoda tunnelmaa kaa-
moksen keskelle. Valaistuksen avulla jopa 
tilan käyttötarkoitus voidaan muuttaa toisek-
si ja se onkin usein toivottua, erityisesti ker-
rostaloasunnoissa, joissa yhdellä huonetilal-
la on eri aikoina erilaisia käyttötarkoituksia. 
Joskus olohuone voi toimia työtilana ja toi-
sena ajankohtana vaikkapa tunnelmallisena 

VALOA! VALOA!
Zeeta Oy suunnittelee ja toteuttaa tarvittessa  

kotisi uuden ilmeen ja valaistuksen

Hyvä valaistus on erityisen tärkeää Suomessa, koska täällä on varsin pitkä 
pimeä vuodenaika. Talvien lyhentyessä lumipeite on entistä harvinaisem-
paa ja pimeys vain lisääntyy, erityisesti Etelä-Suomessa ja rannikkoalueilla. 
Kaupunkien keskustoissa lumipeite on usein likaisen harmaa, jolloin valon 
heijastavuus on huonoa.

illallisateriointi keitaana perheen ja ystävien 
kesken. Hyvin suunniteltu, monipuolinen 
valaistus tukee näitä eri tilanteita sopivasti 
ja halutusti. Valolla saadaan aikaan halutta-
essa myös voimakkaita tai hillittyjä sekä ren-
touttavia tai vaikkapa visuaalisia elämyksiä. 
LED-valaistus soveltuu tähän tarkoitukseen 
erinomaisesti. RGB-LED -valaistus mahdol-
listaa valon värin säätämisen valkoisesta 
päivänvalon kaltaisesta valosta tuhansiin 
eri värisävyihin, jolloin vain mielikuvitus on 
rajana toteutuksien suunnittelussa. Kerros-
taloasunnoissa tarvittava tekniikka on sijoi-
tettavissa varsin pieneen tilaan.

Kerrotalohuoneiston remontti

Suomen kerrosasuntojen kiinteistökanta, 
erityisesti kaupunkien keskustoissa, on mo-
nessa tapauksessa ikääntynyt. Vanhoissa 
remontoimattomissa asunnoissa asumisen 
laatuero uusiin tai hyvin ja oikein remontoi-
tuihin asuntoihin verrattuna on suuri. Tässä 
yhteydessä on syytä korostaa sitä, että re-
montit tulee toteuttaa oikein, jolloin ammat-

titaitoiseen suunnitteluun kannattaa käyttää 
päteviä asiantuntevia suunnittelijoita. Usein 
televisiossa esitetyt remontointiohjelmat 
ovat enemmän tai vähemmän” stailausta”, 
jolla muutetaan asunnon ulkonäköä. Ne käsit-
televät lähinnä visuaalisia asioita, jotka sinän-
sä ovat asumismukavuuden ja viihtyvyyden 
kannalta hyvin oleellisia. Parempi lähestymis-
tapa olisi tehdä jo ennen remontin aloitus-
ta kokonaisvaltainen remonttisuunnitelma 
asuntoon. ZEETA OY onkin kehittänyt erityi-
sesti kerrostaloihin tarkoitetun kokonaisval-
taisen remonttisuunnittelun, jonka yksi kes-
keisimmistä asioista on hyvä valaistus ja sen 
helppo ohjattavuus sekä kustannustehokas 
toteutus. Valaistus liittyy lähes kaikkiin kodin 
toimintoihin. Siksi hyvä monipuolinen valais-
tus on niin tärkeää. ZEETAn valaistussuunnit-
telu –Team’iin kuluu myös sisustussuunnit-
telijoita, jotka ajattelevat kokonaisvaltaisesti 
asumista, asunnon toimivuutta, ergonomiaa 
ja tietysti valaistusta, joka liittyy näihin kaik-
kiin. Valaistus on tärkeää tehtäessä vaikkapa 
ruokaa ja muita kodin eri askareita, luettaes-
sa, harrastettaessa erilaisia asioita, haettaes-
sa tavaroita komeroista jne. 

Zeeta OY:n valaistussuunnittelu

Aloitamme asiakkaamme kanssa käytäväs-
tä aloituspalaverista, jossa keskustellaan si-
sustustyylistä ja valaistustoiveista. Toisaal-

Teksti: Pekka Väätäinen
 Kuvat: Zeeta Oy
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ta me kerromme, mitä mahdollisuuksia va-
lolla on. Näin löydämme yhteisen hyväksi 
havaitun linjan valaistuksen suunnittelulle 
ja toteutukselle. Samalla suunnittelijamme 
voivat olla avuksi tarvittaessa myös muissa 
asunnon suunnitteluasioissa. Valaistuksen 
alkuperäinen tavoite, hyvä näkeminen, on 
tietysti edelleen suunnittelua ohjaava teki-
jä, mutta oikea valaistussuunnittelu yhdistää 
hyvän näkemisen ja sisustuksellisesti toimi-
van valaistuksen kustannustehokkaasti. Va-
laistuksen säätö on tässä suureksi avuksi ja 
usein se jopa pienentää toteutuskustannuk-
sia, kun valon ohjaus ja säätäminen toteu-
tetaan radiosignaalien avulla. Näin johtojen 
asennustyö vähenee. 

Zeeta OY huomioi lapsiperheet

ZEETA:n asiantuntevat suunnittelijat tuovat 
keskusteluun luonnollisesti uusia ideoita ja 
aluksi tehdäänkin ns. ideointisuunnittelu, 
joka toimitetaan asiakkaalle tutustumista 
varten. Seuraavaksi ideoita ja ehdotettu-
ja valaistusratkaisuja esitellään eli demo-
taan Zeetan valaistusnäyttelyssä, jolloin 
tehdään valintoja eri valaistusratkaisujen 
kesken ja valitaan valaistuksen toteutus-
tapa. Demo-tilaisuudessa asiakkaalle syn-
tyy selkeä käsitys tulevasta valaistuksesta. 
Näin toimimalla valaistussuunnittelu johtaa 
visuaalisesti oikeaan lopputulokseen huo-
mioiden jokaisen asiakkaan omat toiveet. 
Näitä täydentävät mahdollisesti sisustajan 
muut suunnitelmaideat, 
jolloin asiakas saa jotain 
uutta ja piristävää oman 
ajattelunsa ulkopuolelta, 
jolloin toteutus tuntuu 
todellakin remontilta ja 
uudistamiselta. Samalla 
kuitenkin huomioidaan 
voimakkaasti ergonomi-
aa, säilytystilojen käyt-
töä ja erityisesti niiden 
toimivuutta ja hyvää va-
laistusta. Usein asukkai-

den kokema asunnon sekaisuus, erityisesti 
lapsiperheissä, johtuu suuresta tavaramää-
rästä, jolle ei ole kunnollisia säilytystiloja. 
Tähän ongelmaan Zeeta:n suunnitteljoilla 
on ratkaisu.

Zeeta OY auttaa ikääntyvien erikoistarpeissa

Väestön ikääntyessä kerrostaloasumiselta 
tullaan vaatimaan enemmän ja enemmän, 
koska iän mukanaan tuomat terveydelliset 
elämää ohjaavat asiat, esim. näkö- tai lii-
kuntakyvyn heikkeneminen, asettavat omat 
vaatimuksensa mm. valaistukselle, sen sää-
dettävyydelle ja miten valot saa päälle ja 
pois. Zeeta OY:n suunnittelemaa valaistusta 
voidaan ohjata ja säätää kaukosäätimillä tai 
erikseen vaikkapa sängyn laitaan tai päätyyn 
tarralla kiinnitettävällä valokytkimellä, jolloin 
valoa ohjaava signaali siirtyy radioaallon 
avulla toteuttaen halutun valaistuksen oh-
jauksen. Siten saadaan vaivattomasti valot 
päälle, pois päältä, himmeämmiksi tai kirk-
kaammiksi esimerkiksi lukuhetkeä varten. 
Uusi tekniikka on erityisen käyttökelpoista 
kerrostaloissa, joissa on lähes joka puolella 
betoniseiniä ja johtojen vienti seinien sisäl-
lä on vaikeaa ja kallista. Liikuntarajoitteisille 
valaistuksen säätäminen kaukosäätimellä 
on oiva apu. Samaa valaisinta tai valaisin-
ryhmää voidaan siis ohjata joko useilla kyt-
kimillä tai kaukosäätimellä tai vaikkapa lii-
ketunnistimella.

Yöllistä liikkumista varten voidaan suun-
nitella oma valaistuk-
sensa, joka ei herätä 
tarpeettomasti muita, 
mutta valaisee riittä-
västi kulkuteitä, jolloin 
liikkuminen pimeässä 
on turvallista ja mahdol-
lista. Tätäkin valaistusta 
voidaan ohjata vastaa-
vasti radioaallon avulla 
tai haluttaessa kauko-
säätimellä.

Miksi Zeeta OY

Olemme ZEETA OY:ssä kehittäneet eri-
tyisesti vanhojen kerrostaloasuntojen 
valaistuksen saneerauskonseptia niin, 
että kustannustehokas hyvä kodin va-
laistus on monille mahdollista. Samal-
la voidaan tuoda kotiin joitakin uusia 
sisustuksellisia asioita ja miettiä esim. 
komeroiden toimivuutta ja niiden valais-
tusta. Usein on myös kannattavaa uusia 
kodin sähköistystä ajanmukaiseksi, kun 
valaistusta saneerataan. Kun ZEETAn 
sähkömies on perehtynyt valaistuksen 
takia asunnon sähköjärjestelmään, voi 
hän helposti tehdä parannusehdotuk-
sia sähköjohtojen ja muun sähköistyk-
sen uusimiseen. Vikavirtasuojilla voi-
daan lisätä vanhojen asuntojen sähkö-
turvallisuutta ja johtojen uusiminen lisää 
myös turvallisuutta. Kerrostaloasunnon 
remontointi Zeeta OY:n kanssa on help-
poa, turvallista ja kustannustehokas-
ta. Kustannuksia laskettaessa on hyvä 
muistaa, että myös kerrostaloasunnos-
sa voidaan käyttää verotuksen kotitalo-
usvähennystä. 

Valaistuksella on siis monta ulottu-
vuutta ja ne tulisi kaikki huomioida asun-
toa remontoitaessa. Tähän ZEETA OY:
n suunnittelijat antavat mainion avun 
remonttia käynnistettäessä. Rakenta-
jamme toteuttavat tarvittaessa luotet-
tavasti, turvallisesti ja laadukkaasti re-
monttisuunnitelmat.
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– Kyllä isännöitsijän rooliin kuuluu seurata valveutuneesti taloyh-
tiöille tarjottavia palveluita. 

Juuri laajakaistaratkaisut ovat nyt erittäin ajankohtaisia, kertoo 
isännöitsijä Jouni Paasovaara Helsingin KH-isännöinnistä. Prosessi 
etenee yleensä niin, että kerron hallitukselle markkinoiden tarjon-
nasta, jonka jälkeen tehdään osakkaille suunnattu kysely mahdol-
lisesta mielenkiinnosta ja jos sitä on, niin lähetämme tarjouspyyn-
nön operaattoreille.

Osakaskyselystä yhtiökokoukseen

– Periaatteessahan laajakaistan hankinta on varsin nopea prosessi, 
riippuen tietysti, mihin ajankohtaan yhtiökokous ajoittuu. Jos osa-
kas/asukaskysely osoittaa laajaa mielenkiintoa, hanke kilpailutetaan 
ja viedään yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus tekee sitten pää-
töksen ja tilauksen tarjouskilpailun voittaneelle ja tästä asia etenee 

Laajakaista  
tarpeen mukaan

kyllä varsin nopeasti, kun tarvitaan vain muutama kytkentä tekni-
sessä tilassa. Juuri tämä helppous ja vaivattomuus poikkeaa oleel-
lisesti taloyhtiöiden vanhoista laajakaistaratkaisuista, joissa valittu 
yritys toimitti laitteet ja yhteysien huoneistokohtaisen avaamisen 
sekä ylläpidon hoitaa erillinen operaattori.

Useita päätöksiä keväällä

Kevään yhtiökokouksissa on useita päätösehdotuksia laajakaistan 
hankinnasta. Tarjouspyynnöt lähetetään kaikille potentiaalisille toi-
mijoille. Welhon kanssa on tehty sopimus kolmessa isännöimässäni 
yhtiössä, eikä tietooni ole tullut yhtään toimintahäiriötä tai muuta-
kaan ongelmaa. Palaute on itse asiassa ollut pelkästään positiivista. 
Parastahan näissä toteutuksissa on ollut joustavuus: jos yhtiö tilaa 
peruspakettina 2 Mb:n nopeuden, voivat asukkaat tilata huoneisto-
kohtaiseksi nopeudeksi vaikka 10 Mb varsin pienin lisäkustannuk-
sin. Peruspaketin kustannusten hoitamiseksi on kaksi vaihtoehtoa: 
erillinen laajakaistamaksu tai sisällyttäminen vastikkeeseen. Käytet-
tävän vaihtoehdon ratkaisee yhtiöjärjestys tai siihen tehty muutos. 
– Laajakaistaratkaisut ovat yksi osa yhä teknistyvämmässä isännöin 
arkipäivässä. Muina ”buumeinahan” tässä on menossa mm. put-
kiremontit ja erilaiset lämmitysratkaisumuutokset. Mutta, kaikista 
on selvitty, alalla alkaa olla osaamista ja hyviä, luotettavia toteutta-
jia, summaa isännöitsijä Jouni Paasovaara.

Jokainen yhtiö on oma tapauksensa

Asunto Oy Arlaan hiljakkoin toteutettu laajakaistaratkaisu on aika tyy-
pillinen esimerkki ja eteni myyntipäällikkö Teemu Karmakan mukaan 
niin, että isännöitsijä Jouni Paasovaaralta tuli viime joulukuussa ko. 
yhtiötä koskeva tarjouspyyntö, joka perustui yhtiössä tehtyyn tarve-
kartoitukseen. Welholta tarjous lähti muutamassa työpäivässä ja eteni 
sitten taloyhtiön päätöksentekoprosessiin. Jos hallituksella on jo yh-
tiökokouksen valtuutus, niin hanke etenee nopeastikin tilausvaihee-
seen. Käyttöönotto sovitaan sitten muutamien kuukausien päähän, 
jotta edelliset sopimukset voidaan irtisanoa. Welho auttaa tässäkin 
prosessissa opastamalla kuinka tulee toimia, jos aiempikin sopimus 
on Welhon kanssa, jonkun muun operaattorin kanssa tai laajakaistaa 
ei ole asukkaalla laisinkaan. – Käytännössähän tekninen valmius olisi 
avata yhteydet vaikka heti, kertoo Karmakka. Jokainen taloyhtiö on 
aina oma tapauksensa, joillain saattaa olla jo yhtiökokouksen päätös 
ja toinen taas aloittamassa ja haluaa kenties esittelyn asukkaille uuden 
tekniikan hyödyistä ja mahdollisuuksista. Ja mikäs siinä, menemme 
mielellämme kertomaan mm. asukasinfotilaisuuksiin tai vuosikokouk-
siin – ja tarvittaessa vaikka iltaisin, lupaa Karmakka. Eniten asukkaita 
kiinnostaa tietysti hinta, joka onkin keskitetyssä hankinnassa noin puo-
let vs. asukkaan itse hankkiman laajakaistapalvelun hinnasta.

Helsingin KH-isän-
nöinti on perustettu 
1989. Yhtiö hoitaa 
noin 60 taloyhtiön 
isännöintiä yhdek-
sän henkilön voimin. 
Jouni Paasovaara 
hoitaa itse 19:ää 
yhtiötä, mutta on sitä 
mieltä, että 15-16 
saattaisi riittää.
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Rakennusmestari Susi

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

Modernit laajakaistaratkaisut monipuolisine palveluineen kattavat yhä 
useamman taloyhtiön ja asukkaan tarpeet, kun kokonaisratkaisun ohes-
sa voidaan yksilölliset toiveet toteuttaa varsin kivuttomasti. Laajakaista 
käsitteenäkin on nykyisin jo niin tuttu kaikille asukkaille, että isännöitsijä 
selviää usein aika pienin ”myyntipuhein” ja selonteoin.

Talonkirjasta ensitieto

– Uskomme, että ensi keväästä tulee erit-
täin vilkas laajakaistatarjouspyyntöjen osal-
ta, kertoo Karmakka. Niinpä teetimme opas-
kirjan – Uusi talonkirja – jota olemme lähet-
täneet hallitusten puheenjohtajille tausta-
tiedoksi. Mukavaa on vaan nähdä, että hal-
listusten lisäksi myös asukkaat ovat varsin 
valveutuneita ja valmiita päätöksentekoon 
– nykyaikainen laajakaista katsotaankin ja 
taloyhtiön peruspalveluihin kuuluvaksi. Tie-
detään, että uutta palveluja tulee koko ajan 
verkkoon ja sen takia arvioimme, että ke-
vään perusnopeus tulee olemaan kahden 
sijasta jo kymmenen megabittiä, arvioi Kar-
makka. – Tuollahan pärjää jo kaikissa arjen 
toiminnoissa, mutta asukas voi aina tilata 
vieläkin nopeamman yhteyden, aina 200 
megabittiin asti. Welhon antama nopeus-
lupaus tarkoittaa aina jokaiselle yksittäisel-
le asunnolle taattua nopeutta, eli taloyhtiön 
tilaamaa kapasiteettia ei jaeta asuntojen 
kesken, täsmentää Karmakka. – Seuraam-
me tietysti aktiivisesti omaa palvelukyky-
ämme käyttäjätutkimuksilla ja kun arviot 
ovat olleet hyviä, on aina mukava paneutua 
uuteen kohteeseen. Positiivinen kuva Wel-
hosta on varmaan muodostunut siitä, että 

meillä on oma asennuspalvelu 
ja asiakaspalvelu, johon pääsee 
aina kivuttomasti läpi, jolloin li-
sänopeuden tilaus ja tekninen 
neuvonta on heti saatavilla.

Uuden  
asunto-osakeyhtiö-

lain mukaan  
laajakaistan hankinta 

voidaan tehdä  
enemmistön  
päätöksellä. 

Welhon yhteyshenkilöt hoitavat 
aiemman aluejaon sijasta taloyh-
tiöitä isännöitsijäkohtaisesti, jolloin 
kullakin isännöitsijällä on vain yksi 
yhteyshenkilö, riippumatta siitä, mil-
lä alueella taloyhtiö sijaitsee. Tämä 
tuo tehokkuutta kummankin osapuo-
len toimintaan, kun yhdellä tapaa-
misella voi tarvittaessa keskustella 
useamman kohteen tilanteesta.

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen
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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 kadon-
nut, jäänyt aiemmille asukkaille tai remont-
timiehille 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 vuosi-
en mittaan, joten kaikki vanhat lukitukset 
eivät ole riskittömiä eivätkä täytä tämän 
päivän vaatimuksia lukituksen fyysisestä 
kestävyydestä tai lukitusturvallisuudesta. 
Näitä vanhoja lukituksia ei voida myöskään 
ylläpitää tai saattaa ajan tasalle koko luki-
tusta uusimatta, koska myös tuotteet ovat 
oleellisesti muuttuneet vaatimusten muut-
tumisen 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 

Kadonneet avaimet ja 
vanhentunut lukitus 

 ovat riski

Suhtautumisemme avaimiin on omituisen kaksijakoinen. Varmistamme 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 ja Suorakanava Oy
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Abloyn uusi avainjärjestelmä – 
 ABLOY SENTO

ABLOY SENTO on tarkoitettu jokaisen 
suomalaisen käyttöön, niin kotiin kuin 
toimistoihin. Se on rakenteeltaan ja 
raaka-aineiltaan erittäin kestävä ja sen 
s u u n n i t - telussa on 
kiinnitet- ty erityis-
huomiota käyttömu-
kavuuteen. Symmetri-
sen avaimen luontevan 
ja täsmällisen käyttötuntu-
man salaisuus on uudessa 
AWS-toiminta- mekanismissa 
(Anti-wear-sys- temTM). Abloy 
Oy:n rekisteröi- mä AWS-meka-
nismi perustuu sylinterissä eli 
avainpesässä olevaan toimin-
toon, joka ta- kaa pitkän käyt-
töiän ja täsmäl- lisen käyttötun-
tuman.

ABLOY SENTO -tuotevalikoima kat-
taa lähes kaikki lukitustarpeet, mukaan 
lukien käyttö- ja varmuuslukot, riippulu-
kot ja kalustelukot.

Korkean avainturvallisuuden takaa 
patentoitu järjestelmä ja Abloy Oy:n toi-
mintatapa. Lisäavaimet tilataan tehtaal-
ta avainkortin ja tunnuslukujen avulla. 
Avainten toimitus on paitsi turvallista, 
myös joustavaa ja nopeaa. Tilauksissa 
palvelevat ABLOY-valtuutetut lukko-
liikkeet.

voi avautua vain asukkaan omalla avaimella 
tai myös taloyhtiön yleisavaimella.

Käyttölukkoa käytetään normaalisti ko-
tona oltaessa ja sillä toteutetaan henkilö-
turvallisuus viranomaismääräysten mukai-
sesti. Lukitus ei saa estää ulospääsyä ilman 
avainta, josta syystä käyttölukon on avau-
duttava sisäpuolelta aina vääntönupista tai 
painikkeesta. Takalukittu käyttölukko avau-
tuu ulkopuolelta pelkästään avaimella ja ta-
kalukitus onkin varsin tehokas keino estää 
asiattomien pääsy asuntoon. 

Varmuuslukko eli ns. turvalukko antaa 
nimensä mukaisesti lisäturvaa silloin, kun 
asunto on tyhjillään. Varmuuslukkoa ei ole 
tarkoitettu lukittavaksi silloin, kun asunnos-
sa ollaan sisällä. Takalukkiutuva käyttölukko 
antaa tällöin riittävän turvan.

Milloin koko lukitus kannattaa uusia?

• Mikäli kiinteistön lukitus on vanhentu-
nut eli lukot on asennettu ennen 1980-lu-
vun alkua.
• Mikäli käyttölukoissa ei ole takalukitus-
mahdollisuutta.
• Mikäli lukitus ei täytä murtosuojeluohjeen 
nykyisiä vaatimuksia.
• Mikäli lukot ovat vioittuneet tai kuluneet 
joko vanhuuttaan tai esimerkiksi ovensulki-
mien puuttumisen vuoksi.

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, kannattaa 
vaihtaa tai asennuttaa myös ABLOY® -var-
muuslukot, koska lukot voidaan ”sarjoittaa” 
asuntokohtaisesti siten, että sama avain avaa 
paitsi oman oven kummatkin lukot, myös 
yhteisten tilojen lukot. Lukkojen käyttö hel-
pottuu ja nopeutuu, kun ei tarvitse käsitellä 
useita avaimia ovea avattaessa. Lukkojen 
sarjoittaminen pienentää avainnippua ja vä-
hentää mukana kannettavien avainten mää-
rää. Sarjoittaminen ei vähennä millään tavalla 
lukitus- tai avainturvallisuutta. Varmuuslukko 

• Mikäli ulko-ovissa ei ole varmuuslukkoja.

Milloin sarjoitus ja avaimet kannattaa uusia?

• Mikäli avaimia on kadonnut.
• Mikäli kaikki avaimet eivät ole varmasti 
hallussa esimerkiksi muuton jälkeen.
• Mikäli lisäavainten teettämistä ei ole val-
vottu.
• 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 kulunei-
ta tai avainten käyttö takeltelee.

Mitä lukituksen uusimisella saavutetaan?

• Nykyisten vaatimusten mukainen murto-
turvallisuus.
• Takalukittuvat käyttölukot.
• Käyttölukkojen helppokäyttöisyys.
• Kulkuoikeudet nykyistä käytäntöä vas-
taaviksi.
• Lisäavainten teettäminen valvotuksi.
• Tiedetään kenellä tai missä kaikki avai-
met ovat.
• Varmuuslukolla lisäturvallisuutta.
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Lattiamateriaalin valinnassa askelääneneris-
tävyyteen kiinnitetään erityisesti huomiota

Askelääntä eristävät muovimatot ovat vaa-
timusten mukainen valinta taloyhtiöön. 
Muovi kestää hyvin kulutusta eikä vähällä 
naarmuunnu esim. hiekkaisten jalkineiden 
tai koirankynsien alla. Maton tiivis pinta on 
helppo pitää puhtaana eikä se tarvitse va-
hausta tai kiillottamista. Se on joustava, ää-
netön ja lämmin paljaankin jalan alla. Muovi-
matto ei ole herkkä kosteudelle, eikä haristu 
ja rakoile ilman kosteuden muutoksista.

Upostep on oiva asuntomatto

Upostep on kestävä ja joustava asuintilojen 
lattianpäällyste. Se tuntuu pehmeältä ja läm-
pimältä jalan alla. Upostep täyttää askelää-
nen eristysvaatimukset, joten se soveltuu 
myös kerrostaloasumiseen. 

Upofloorin muovimatot täyttävät 
ääneneristysvaatimukset

Uuden asunto-osakeyhtiölain myötä asukkaan on pyydettävä lä-
hes kaikkiin huoneistonsa remontteihin yhtiön lupa. Lattian uu-
siminen on toimenpide, johon lupa on haettava. 

Joustovinyylimatto on helppohoitoisin 
asuintilojen lattianpäällysteistä. Lattian hoi-
doksi riittää imurointi ja pyyhkiminen nihke-
ällä/kostealla. Upostep kuuluu rakennusma-
teriaalien parhaaseen päästöluokkaan M1.

Mallistossa on 18 väriä, joista 7 väriä saa 
myös 4-metriä leveänä. 

Estrad dB porraskäytäviin

Vaahtopohjainen Estrad dB on askelääntä 
eristävä julkisten tilojen erikoispäällyste, 
joka sopii kerrostalojen porrashuoneisiin.

Estrad dB:n ylläpitohoito on helppoa. Sii-
vouksessa käytetään kuivia/nihkeitä mene-
telmiä vuorotellen kosteiden kanssa. Käytä 
heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainet-
ta. Lattia voidaan puhdistaa myös SHS-ko-
neella hoitoainetta käyttäen. Tarpeen vaati-
essa voidaan tehdä konetus vahvemmalla 
hoitoaineella. Säännöllinen yhdistelmäko-

neajo pitää lattian puhtaana ja raskailta pe-
ruspuhdistuksilta vältytään. 

Remppa on helppo asentaa itse

Upofloorin asuntomatto Remppa on helppo 
asentaa itse ilman liimaamista suoraan van-
han maton päälle, eivätkä naapuritkaan häi-
riinny uudella lattialla kulkemisesta. Asen-
nus kestää parhaimmillaan vain 1,5 tuntia, 
ja huone voidaan ottaa käyttöön heti asen-
nuksen jälkeen.

Kuosivalikoimasta löytyy vaihtoehtoja 
jokaiseen makuun. Parketti- ja kivikuoseilla 
saa kotiinsa haluamaansa tunnelmaa ilman 
haittapuolia. Muovimatto ei kopise, naar-
muunnu tai elä kosteudesta. Se on myös 
lämpimämpi jalkojen alla kuin aito kivilattia, 
eikä ole kosteankaan jalan alla liukas.

Ontelolaatta (kg/m2) + Upostep 250 300 375 500
L’n,wdB 55 53 51 49

Massiivilaatta (mm) + Upostep 160 190 210 240
L’n,wdB 55 53 52 51  

Suurin sallittu 
askeläänita-
soluku (L’n,wdB) 
kerrostalo-
asunnoissa on 
53 dB. 

Suurin sallit-
tu askelää-
nitasoluku 
(L’n,wdB) por-
raskäytävis-
sä on 63 dB.

Ontelolaatta (kg/m2) + Estrad dB 250 300 375
L’n,wdB 64 62 60

Massiivilaatta (mm) + Estrad dB 160 190 210
L’n,wdB 61 59 58

Taulukoiden arvot ovat valmiin lattian arvoja.

Teksti: Piritta  Stålhlström
 Kuvat: Upofloor Oy
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”Kiinteistönomistajien on hyvä varata kat-
tourakoitsijat viimeistään nyt. Kesää myy-
dään kovaa vauhtia”, kertoo Icopal Katto 
Oy:n aluepäällikkö Risto Pelli. Icopal urakoi 
kattoja laidasta laitaan: isot teollisuushallit 
ja kauppakeskukset ovat tyypillisiä Icopa-
lin kohteita samoin kuin asunto-osakeyhti-
öiden kattosaneeraustyöt. Bitumikattojen 
lisäksi Icopal urakoi muun muassa pelti- ja 
kiviteräskattoja ja esimerkiksi rivitalojen 
kattosaneeraukset hoituvat icopalilaisilta 
vahvalla ammattitaidolla. Kattojen lisäksi 
Icopalista saa myös siltojen ja pihakansien 
vesieristystyöt. 

Urakointi kehittyy kokonaistoimitusten 
suuntaan

Katto- ja seinäurakoinnin hankkiminen samal-
ta toimijalta tuo asiakkaille kustannussäästö-
jä ja laadukkaan lopputuloksen. Myös urakoi-
den vastuukysymykset selkiytyvät. Jos yhtä 
rakennusosaa tekemässä on useita urakoitsi-
joita ja aliurakoitsijoita, syntyy runsaasti urak-
karajoja, vastuualueista tulee usein epäsel-
vyyksiä ja kohteiden aikataulutus on vaikeaa. 
Icopalin kokonaisurakoinnissa yksi yritys vas-
taa koko kattorakenteen toteutuksesta kan-
tavasta rakenteesta ylöspäin ja nyttemmin 
myös seinärakenteista. “Kokonaisurakointi 
selkeyttää toimintaa, jolloin epäselvyyksiltä 
voidaan välttyä”, toteaa Pelli.

Säännöllinen huolto pidentää katon käyttö-
ikää

Icopal tarjoaa paitsi suunnitteluapua ja ura-
kointia, myös kattojen huoltopalveluita. 
”Huolehdimme katoista koko niiden elin-
kaaren ajan”, Risto Pelli kertoo. ”Icopalin 
urakoimille katoille myönnetään kymmenen 
vuoden takuu, mutta solmimalla huoltosopi-
muksen kanssamme, takuun saa pidennet-
tyä jopa 20 vuoteen”, Pelli kertoo. 

Katon huoltosopimus pitää sisällä katon 
säännölliset tarkastukset, kuntoarviot ja 
pienet huoltotyöt. Säännöllisellä ja ammat-
timaisella huollolla katon käyttöikää saa hel-
posti pidennettyä yli kymmenellä vuodella. 
Huoltosopimuksen voi tehdä toki muillekin 
kuin Icopalin urakoimille katoille.

Icopalissa suunnitellaan vauhdilla tulevaa kautta

Ensi kesän kattourakat 
varataan nyt!

Talvi on vasta tulossa, mutta rakentajien katseet on jo 
käännetty tulevaan kesään. Urakat kannattaakin varata 
hyvissä ajoin, jos mielii aikataulun pysyvän hanskassa. 

Teksti: Ari Hyvärinen
 Kuvat: Icopal Oy
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Taloyhtiöön julkisivuremontti 
tulossa?

Sekä rivi- että kerrostaloon vi-
nyyliverhous™ sopii kuin nyrkki 
silmään. Materiaalin puolesta 
puhuvat sen asentamisen nope-
us, keveys sekä huoltovapaus. 
Elementtien asennus tapahtuu 
asukkaan kannalta vaivattomas-
ti: vanhan julkisivun poistoa ei 
välttämättä tarvitse tehdä eikä 
rakennuksen huputtamistar-
vettakaan ole. Lisäksi vinyyli-
verhous™ voidaan asentaa vuo-
denajasta riippumatta. 

Puuta vai vinyyliä?

Perinteiset julkisivumateriaalit ovat saanet haastajan – vi-
nyyliverhouksen™. Lähiössä saapasteleva, happihypyllä 
oleva Matti/Maija Meikäläinen tai Antti/Anna Ammattira-
kentaja ei ensi silmäyksellä eikä välttämättä vielä toisella-
kaan silmäyksellä erota, onko lähirakennuksen ulkokuori 
vuorattu puulla vai ulkonäöltään kaunista, peittomaalattua 
lautaverhousta vastaavalla vinyyliverhouksella™.

Teksti: Minna Nurmi
 Kuvat: Raimo Koivukorpi
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Asennus tapahtuu tuuletus-
rimoihin joko vanhan julkisivun 
tai tarvittavassa määrin puretun 
julkisivun päälle. Mikäli julkisi-
vussa on lisäeristyksen tarvetta, 
se onnistuu vinyyliverhousasen-
nuksen kanssa samalla kertaa.

Jokaiseen tuuletusriman 
alusmateriaaliin löytyy oma kiin-
nikkeensä. 

Vinyyliverhous™ kiinnitetään 
suoraan tuuletusrimoihin kiinni. 
Kahden laudan levyiset elemen-
tit ruuvataan kiinni alusmateriaa-
lin mukaan. Elementtien yläreu-
noissa on kiinnitysreiät.

Koska vinyylipaneeli painaa 
alle 2,0 kg/m2, asennustyö val-
mista pintaa tulee nopeasti. Työ 
on joutuisaa – ja kevyttä. 

Valmista pintaa ei tarvitse 
huoltomaalata. Verhoukselle on 
annettu 40 vuoden takuu. Sen 
ajan elementtien pitäisi kestää 
säärasitusta, hometta sekä il-
mansaasteita. 

Jos verhous huoltoa kaipaa, 
se onnistuu painepesurilla ja as-
tianpesuaineella.

Eloa rakennuksen tylsään julki-
sivuun

Vinyyliverhousta™ toimitetaan 
joko vaaka- tai pystypaneelina, 
joten julkisivusta saadaan yhtä 
vaihteleva kuin puuverhoukses-
takin. Väreissä löytyy kuutta va-
rastovärinä ja tilauksesta saa-
daan 21:tä eri sävyä. Sävyt ovat 
maanläheisiä. Halutessaan voi 
rakennuksen puuosia maalata 
samaan sävyyn ulkoverhouksen 
kanssa, koska värit ovat määri-

tellyt Colour Composer 8/ Pika-
Teho (Tikkurila Oy) väreihin.

Julkisivusta saadaan elävä 
pysty- ja vaakapaneeleilla leikit-
telemällä. Myös eri värejä yh-
distelemällä pinnasta saadaan 
näyttävä. 

Aukkojen ympärykset voi-
daan tehdä vinyyliprofiilista, 
peltiprofiilista tai puusta, räys-
täänaluset, alakatot, parvekkei-
den katot onnistuu myös vinyy-
liprofiililla. Nurkkalaudat voivat 
olla joko vinyyliä tai puuta.

Kerrostaloissa voidaan suo-
rittaa osaverhoiluja, esim. ver-
hoillaan vain parvekkeiden koh-
dat.

Selvää säästöä

Erityisesti kerrostaloyhtiöillä vi-
nyyliverhous™ tarkoittaa selvää 
rahan säästöä, kun julkisivun 
huoltotöitä ei tarvitse suorittaa. 
Asennusryhmä suorittaa työn 
ripeästi ja – todella – asukkaita 
sen enempää vaivaamatta. 

Ominaisuudet

Vinyyliverhous™ on paloturvalli-
nen, itsestään sammuva tuote. 
Se on ympäristöystävällinen 
koska sen valmistus, käyttö ja 
hävittäminen vaativat vain vä-
hän energiaa. Vinyyliverhouk-
sen™ raaka-aineesta osa on 
kierrätettyä materiaalia ja on 
kierrätyskelpoista.

Lupa-asiat

Julkisivun muuttaminen tarvit-
see pääsääntöisesti toimenpi-
de- tai rakennusluvan. Gentek-
Vinyyliverhous™ on nykyään ra-
kennusvalvojien yleisesti hyväk-
symä julkisivupinnoite, koska 
se on rakenteellisesti toimiva. 
Vinyyliverhoiltu rakennus täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain esit-
tämät kauneuden ja sopusuhtai-
suuden vaatimukset. Myös kaikki 
hallinto-oikeuksien tekemät pää-
tökset, jotka koskevat Gentek-
Vinyyliverhousta, puoltavat sen 
käyttöä ja ovat lainvoimaisia.

Puuta vai vinyyliä?
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Rivitaloyhtiö Kantohaan kattoremontti oli 
syyskuun puolivälissä vaiheessa, jossa so-
pimukset ja viimeiset tarkastuskierrokset 
oli tehty sekä ensimmäinen asukasinfotilai-
suus pidetty. Hallituksen puheenjohtaja ja 
urakoitsijaksi valitun Ruukin edustajat kävi-
vät vielä yhdessä läpi hankkeen toteutustai-
kataulua, työmaalogistiikkaa ja asukkaille an-
nettavaa täsmätiedottamisen sisältöä.

Kaikki katosta kerralla kuntoon

– Tämä kattoremontti on ollut jo toistakym-
mentä vuotta esillä, mutta muut hankkeet 
ovat ajaneet ohi. Kohensimme muutama 
vuosi sitten lämmitysjärjestelmää, samoin 
ulko-ovet on uusittu, kertoo hallituksen pu-
heenjohtaja Pekka Oksanen. 

Kattoremontti käynnistyi tosissaan viime 
keväänä ja alkuvuodesta 2010 saatiin tar-
jouspyynnöt liikkeelle. Urakoitsijan valinta 
tehtiin vielä ennen kesää. Yhtiössä tehtävä 
kattoremontti ei ole pelkästään uuden kat-
teen asentamista.

 – Tehdään nyt sitten kerralla kaikki kun-
toon. Myös varastojen katot uusitaan. Sa-
malla uusitaan räystäslaudoitusta ja kohen-
netaan hieman rakennetta. Pääsisäänkäyn-
nin yläpuolelle tehdään lippa suojaamaan 
ulko-ovea. Olemme varautuneet myös sii-
hen, että joitain yläpohjan rakenteita täytyy 
vahvistaa. Merkittävä turvallisuustekijä on 

Taloyhtiöiden remonttihankkeet käynnistyvät joko pakon sanelemina ensimmäisten 
ongelmien jo ilmaannuttua tai sitten viisaasti ennakoiden, jolloin jää riittävästi aikaa 
suunnitteluun ja urakoinnin kilpailuttamiseen sekä remonttirahan ennakkokeräämi-
seen. Asunto Oy Kantohaassa kattoremonttia oltiin suunniteltu jo 12 vuotta. Kun hanke 
viimein käynnistyi, tapahtuikin se ns. h-hetkellä – juuri ennen mahdollista katastrofia 
– sillä vahinkoja ennakoivia vaurioita oli jo nähtävissä.

asuntojen välisten palokatkojen rakenta-
minen. Energiatehokkuutta parannetaan 
oleellisesti, kun yläpohjaan lisätään 200 mm 
puhallusvillaa. – Mahtaakohan siellä olla nyt 
painuneena edes kymmentä senttiä, tuu-
maa Oksanen.

Puheenjohtajan sinnikkyydellä

– Kävin monta kertaa katolla ja välikatolla. 
Tiesin mitä on odotettavissa, mutta hanke 
vain siirtyi vuosi vuodelta. Näin kyllä sel-

västi, että ongelmia oli pian odotettavissa. 
Niinpä ajoin hankkeen läpi ”hullulla hämä-
läisellä tyylillä”, naurahtaa itsekin rakennus-
alan ammattilaisena työskennellyt Oksa-
nen. – Kyllähän vanhaa kattoa näennäisesti 
huollettiin: nousseita nauloja lyötiin kiinni 
ja lehdet lakaistiin pois. Tiesin, että katet-
ta voi myös pinnoittaa, mutta näimme sen 
aika lyhytnäköisenä ratkaisuna. Pidin myös 
kiinni siitä, että palokatkokin rakennetaan 
samalla. Merkittävä asumisviihtyvyystekijä 
on, että urakkaan on sisällytetty myös mär-

Vanha vesikate on elinkaarensa päässä

Kirkkonummella sijaitseva Asunto Oy Kantohaka käsittää kahdeksan eril-
listä rivitalorakennusta, joissa on yhteensä 31 huoneistoa. Rakennusvuosi 
oli 1983. Kattoremontin suunnittelusta ja valvonnasta vastaa Mavape Oy. 
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Kattoremontti  

kätilaan ja keittiöön asennettava koneellinen 
poistoilmanvaihto. Täytyy sanoa, että kun 
nämä on tehty, jatkuu asuntojen elinkaari 
pitkään, myhäilee Oksanen. – Tarjouksia 
saimme kolme ja kyllä niitä oli heti nähtä-
vissä, että Ruukin kokemus, osaaminen ja 
luotettavuus ovat ylivoimaisia.

Huolellinen ennakkokatselmus…

Kattomestari Matti Väyrynen Ruukilta ker-
too, että ennen töiden aloittamista tehdään 
huolellinen ennakkokatselmus, jossa työtä 
ennakoidaan niin, että se sujuu mahdollisim-
man vähän asukkaita häiritsevästi. 

– Kun yläpohjaan asennetaan huoltosil-
lat, tuulenohjaimet ja katolle kattoluukut, 
kävin ennakkoon katsomassa olosuhteet 
ja tekemässä tarvittavat mittaukset ja arvi-
ot mm. puutavaran menekistä. Katselmuk-
sessa saa myös kuvan siitä, mihin yläpohjan 
mahdollisissa rakennevaurioissa on varau-
duttava. Valitettavasti tässä vanhan katteen 
aluskaterakenne ei toimi, niinpä tuuletus ei 
ole pelannut ja siksi joitain kosteusvaurioi-
ta joudutaan todennäköisesti korjaamaan, 
ennakoi Väyrynen.

…ja vielä työhön opastus

Asennuspäällikkö Jouko Heinonen tutkaili 
vielä Oksasen kanssa mm. vaihtolavan paik-
kaa, sosiaalitilojen sijaintia, työjärjestystä ja 
seuraavaa asukasinfoa. 

– Teemme ensin yhden talon valmiiksi, 
ikään kuin malliasennuksena, jonka hyväksy-
tämme heti paloviranomaisilla. Sen jälkeen 

etenemme sovitussa järjestyksessä 1-2 ta-
loa kerrallaan, kuvaa Heinonen prosessia. Ja 
ihan ennen töiden aloittamista, käyn asen-
tajien kanssa läpi työsuunnitelman – vaikka 
kaikki ovatkin erittäin kokeneita kattomiehiä. 
Suojaamme työn alla olevan talon lippusii-
moin, mikä tarkoittaa, että se on työmaa-alue, 
jonne on pääsy asiattomilta kielletty. Turvalli-
suustekijäkin se on. Asukkaille teemme vie-
lä tiedotteen, jossa kerromme työtavat ja ai-
kataulut tarkasti sekä ohjeistamme asukkaat 
muutenkin, jotta asuminen voisi jatkua mah-
dollisimman normaalisti. Eritoten korostam-
me, ettei työn alla oleva lippusiimoin merkitty 
talo ympäristöineen eikä vaihtolava ole lasten 
leikkipaikkoja. Tiedottaminen on yksi keskei-
simmistä ennakkovalmisteluista. Takaahan se 
työrauhankin tekijöille. Toki tiedotteessa on 
aina neljäkin Ruukin vastuuhenkilön puhelin-
numeroa. Yhteyttä voi siis ottaa, jos joku asia 
jäi epäselväksi tai askarruttaa muuten, lupaa 
asennuspäällikkö Jouko Heinonen.

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen

Seuraavassa numerossa:

Omataloyhtiö-lehden seuraavassa numerossa kerromme, menikö kaikki suunnitelmi-
en, lupausten ja sopimuksen mukaisesti sekä aiheuttiko syksyyn ja alkutalveen ajoit-
tunut asennus esim. sääongelmia.

Heinonen (vas.), Väyrynen ja Oksanen kävivät paikan päällä läpi työmaasuunnitelmaa.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Oksanen on huo-
jentunut, kun kattoremontti viimein alkaa ja vakuut-
taa luottavansa täysin Matti Väyrysen lupauksiin 
hyvästä, pitkäikäisestä lopputuloksesta.
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Asunto Oy Kluuvinahde Espoossa on melko tyypillinen rivitaloyh-
tiö, jonka asunnoissa on ilmanvaihtojärjestelmänä käytännössä vain 
keittiön liesikuvun huippuimuri. Talot on rakennettu vuosina 1985-
86 eli ikää on kertynyt jo neljännesvuosisadan verran. Taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajan Heikki Päivänsalon mukaan yhtiössä ol-
tiin havahduttu jo jokin aika sitten huonoon sisäilmaan, mikä johti 
keskusteluun ja lopulta toteutukseen ilmanvaihdon parantamiseksi. 
Ratkaisuksi valittiin VELCO-tuloilmaventtiilit.

Aiemmat myönteiset kokemukset

Usein aiemmat hyvät kokemukset tuotteesta tai palvelusta johta-
vat suositukseen. Näin kävi 26 asuntoa käsittävässä As Oy Kluuvi-
nahteessakin. Kun Heikki Päivänsalo valittiin muutama vuosi sitten 
yhtiön hallitukseen ja samalla puheenjohtajaksi, tarttui hän ilman-

vaihtokeskusteluun tuomalla esiin korvausilmaventtiilimahdollisuu-
den, josta Päivänsalolla oli hyviä kokemuksia toisesta yhteydestä. 
–Otimme yhteyttä Suomen Terveysilmaan ja saimme tarjouksen, 
jonka esitimme maaliskuun yhtiökokouksessa, jossa teimme yk-
simielisen päätöksen aloittaa välittömästi ilmanvaihdon kohenta-
mishankkeen.

Ennakkoinfon tärkeys

– Asennustyöt alkoivat jo huhtikuussa, Hallitus informoi kaikkia 
asukkaita hankkeesta aika yksityiskohtaisesti ja koska kaikkiin 
asuntoihin oli mentävä myös sisälle, oli ennakkoaikataulutus tär-
keää, kuvaa Päivänsalo prosessia. Oma asuntomme toimi mal-
liasennuksena ja sen mukaan toteutettiin sitten kaikki muutkin. 
Vaikka meidän yhtiössämme ei nyt vielä olekaan varsinaista tal-

Huolehdi korvausilmasta
Eräs asumisviihtyisyyden tärkeimmistä elementeistä on 
hyvä sisäilma. Huono sisäilman laatu aiheuttaa merkittä-
viä haittoja niin rakennusten kuntoon kuin ihmisten ter-
veyteen. Huolehtimalla korvausilman saannista voidaan 
näihin asioihin vaikuttaa paljonkin.

Ulkosäleikön värisävy voidaan valita julkisivun mukaan, jolloin säleikkö on varsin huomaamaton.
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viajan kokemusta, ovat tuntemukset olleet varsin myönteisiä. 
Päällimmäisenä on moni todennut vedontunteen hävinneen, sil-
lä aiemmin korvausilma on tullut mm. oven ja kynnyksen välistä 
lattiarajasta, konkretisoi tyytyväinen hallituksen puheenjohtaja 
Heikki Päivänsalo.

Asukastiedote ilmanvaihdosta

Suomen Terveysilman toimitusjohtaja Peter Schlauf kertoo, että he 
luovuttavat jokaisen projektin jälkeen isännöitsijälle tai hallituksen 
puheenjohtajalle asennettuja tuloilmaventtiileitä koskevan käyttö- 
ja huolto-ohjeen jaettavaksi kaikille asukkaille. Rivi- ja kerrostaloja 
koskevat ohjeet saattavat hieman poiketa toisistaan. Tiedotteessa 
korostetaan venttiilin keskeistä tehtävää: parantaa sisäilman laatua. 
Tiedotteessa muistutetaan joistain perusasioista tyyliin:

Mikäli asunnon koneellinen poistoil-
manvaihto suljetaan, estyy samalla uu-
den puhtaan ulkoilman tulo asuntoon ja 
likaisen ilman poistuminen. Ihmisistä, 
kotieläimistä, rakenteista, ja maaperästä 
tulevat epäpuhtaudet kuten hiilidioksidi, 
kosteus, hajut, pöly sekä mahdolliset for-
maldehydi ja radon jne. pilaavat nopeasti 
huoneilman aiheuttaen terveellisiä hait-
toja. Lisäksi kosteus saattaa turmella 
rakenteet ja aikaansaada pahimmillaan 
home- ja sienikasvustoa. Siksi jo raken-
nusmääräyksetkin edellyttävät, että il-
manvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja 
sen tehoa säädetään olosuhteiden ja 
käyttäjän tarpeen mukaan.

Asumisviihtyvvyden kohentamisen 
puolestapuhuja, hallituksen pu-
heenjohtaja Heikki Päivänsalo.

– Ilmanvaihdon tulisi olla jatkuvasti toiminnassa, mutta asun-
non ollessa tyhjillään voidaan huippuimurin tehonsäätö pitää mi-
nimiasennossaan.

– Tilapäiseen tuuletukseen suositellaan nopeaa ristivetoa
– Pyykit tulisi kuivattaa talon kuivaushuoneessa, parvekkeella 

tai kylpyhuoneessa, ei varsinaisissa asuintiloissa.
– Tulo- ja poistoventtiileitä ei saa koskaan sulkea, sillä sulkeminen 

aiheuttaa häiriön koko kiinteistön ilmanvaihdon (kerrostaloyhtiöt).
– Huolla venttiilit säännöllisesti.
Liitteenä on aina venttiilien yksityiskohtainen toiminta ja huolto-

ohje. Perushuollon voi tehdä asukas itse. – Mikäli yhtiön huoltoyh-
tiö ei pysty mahdollisissa pulmatilanteissa auttamaan, meille voi 
aina soittaa myös käyttöön liittyvissä asioissa, lupaa toimitusjohtaja 
Peter Schlauf Suomen Terveysilmasta.

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen
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Miten välttää pihapiirin yleisilmeen jatkuva 
rapistuminen ja investoinnin arvon mene-
tys? Vastaus on vinyyli. Perinteisten mate-
riaalien sijaan aidan ja katoksen voi tehdä 
vinyylistä, sillä vinyylillä saa siistit ja huoli-
tellut piharakenteet vaivatta. Huoltopaineet 
ja kustannukset kaikkoavat ja alueen arvos-
tus kasvaa. Vinyylituotteita ei myöskään 
tarvitse uusia.

Vaihtoehtoja jokaiseen tyyliin

Kerros- tai rivitalokiinteistöön sopivia aita-
malleja on tarjolla moneen eri talotyyliin 
sopivaksi. Kotipiha-malli luo klassista ja ke-
vyttä tyyliä, Kylänraitti-mallisto taas säteilee 
eleganttia arvokkuutta. Valmismallien vaih-
toehdot antavat valinnan vapauden, mutta 
aina ei tarvitse tyytyä valmiisiin malleihin. 
Kaikki  Finera® tuotteet valmistetaan Suo-
messa, joten niitä voi  tilata myös mittati-
laustyönä.

Taloyhtiöiden pihoihin kuuluvat luonnollisena osana aidat, portit, jäte-
astia- ja postilaatikkokatokset. Pihapiirin tulisi olla siisti, viimeistelty ja 
viihtyisä, mutta lahonneet, hilseilevät puupinnat eivät juurikaan kaunis-
ta muuten siistiä aluetta. Suomen ilmasto on armoton, eikä vastamaa-
lattu puu- tai metallipinta kestä sääoloissamme siistinä kuin muutaman 
vuoden. Huolto-, uudelleenmaalaus- sekä uusimistyöt vievät aikaa, hen-
kilöresursseja ja rahaa. Useimmat puuaidat ovat tiensä päässä n. 5-10 
vuoden kuluttua, ja silloin on hukkaan heitettyä kaikki aitaan investoitu 
raha huolto- ja uudelleenmaalauskustannuksista  korjauksiin. Lisäksi 
päälle tulevat purkukustannukset ja kaatopaikkamaksut.

Laatua asuinympäristöön!
Valitse vinyyli

Vinyyli on nykypäivää

Puuaidat ja -kaiteet ovat jo aikansa eläneet. 
Nykyään tilalle kannattaa valita kestävät ja 
helppohoitoiset Finera vinyylituotteet, sillä 
korjaustalkoot eivät nykyään ole asukkaiden 
suosiossa entisaikojen tapaan. Talkoovoi-
maan ei siis voi enää luottaa, jotta yleisilme 
pysyisi aina hyvänä. Vinyylirakenteiden an-
siosta aidat ja katokset ovat takuuvarmasti 
huoliteltuja vuodesta toiseen.

Vinyylituotteet tarjoavat monia helpo-
tuksia eritoten taloyhtiöille: vinyyliaidan voi 
rakentaa puiden ja pensaiden välittömään 
läheisyyteen, koska lehtivihreä ei tartu ai-
taan. Lisäksi vinyyliaidat kestävät UV-sä-
teilyn haalistumatta ja ovat myös kosteu-
den- ja tuhoeläinten kestäviä. Puhdistami-
sen perussääntö on, että tuotteet pestään 
muutaman vuoden välein, esim. syksyisin, 
painepesurilla tai vedellä ja sienellä. Sade 
hoitaa puhdistamisen muina aikoina.

Tuotteita ei tarvitse eikä saa koskaan 

pintakäsitellä. Vinyylituotteisiin eivät vai-
kuta aurinko, kosteus, kuivuus, pakkanen, 
lumi tai mitkään tuholaiset. Ne eivät kolhiu-
du helposti, eivät ruostu, vety, limoitu tai 
lahoa eikä niistä lähde tikkuja, eikä ilmas-
ta tuleva noki ja muu lika pinty tuotteisiin. 
Vinyylituotteiden hinta on kilpailukykyinen, 
laatu erinomainen ja elinkaari todella pitkä 
– edut ovat siis moninkertaiset perinteisiin 
materiaaleihin verrattuna.

Säästä selvää rahaa, 50 vuotta ilman huolto-
kustannuksia

Aita- ja kaidehuolesi ovat ohi eikä investoin-
tisi mene hukkaan, kun sijoitat laadukkaisiin 
vinyylirakenteisiin.

Kun mietit aita-, portti-, kaide-,  terassi-, 
tai vaikka roskiskatoshankintaa, muista ver-
rata eri tuotteita hinta-laatu-elinkaari-tuote-
takuu periaatteella. Hankintahinta ei aina 
ole yksinomainen hankintaperuste, koska 
huomattavaa kulua tai säästöä syntyy vuo-

Teksti: Sonja Ekola
 Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy

Fineran tuotteilla kruunaat kiinteistön ulkoisen ilmeen eikä investointisi mene hukkaan.
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sikunnossapito-, huolto- ja remonttikustan-
nuksissa, uudelleenmaalaamis- ja rakenta-
mistöistä puhumattakaan. Vinyylituotteet 
ovat erittäin pitkäikäisiä, kirjallinen materi-
aalitakuu on 50 vuotta. Asennuksen help-
pous ja nopeus tuo niin ikään huomattavia 
säästöjä.  Jos myy asuntonsa, vinyylituot-
teilla on myös hyvä jälleenmyyntiarvo, joita 
esim. vanhoilla puuaidoilla ei ole ollenkaan 
– monestihan valistunut ostaja pyytää hin-
nan alennusta huonokuntoisten piharaken-
teiden vuoksi.

Nopea ja helppo asentaa

Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siis-
tejä ja nopeita asentaa. Asentamisessa ei 
tarvita mitään erityistyökaluja tai -osaamis-

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

Vinyylin edut

– Ihanteellinen esim. aidoissa, kaiteissa, 
terasseilla, portaissa, parvekkeilla ja laitu-
reilla
– luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteis-
töllesi
– myrkytön materiaali, ei aiheuta mitään ter-
veys- tai ympäristöhaittoja
– erittäin kestävä ja vahva mekaaninen kes-
tävyys
– palamaton, kierrätettävä materiaali
– vahva, kestävä ja kevyt rakenne

– käyttölämpötilat -50…+65 °C
– helppo ja nopea asentaa
– käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai beto-
nituotteiden tilalle
– hyvännäköinen, helppohoitoinen ja lapsi-
turvallinen (sopii hyvin myös kotieläimille)
– ei tarvitse koskaan mitään pintakäsittelyjä, 
erittäin hyvä hinta-laatu-elinkaari suhde
– ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseen-
sä
– ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää au-
ringon UV-säteilyn
– ei lahoa, homehdu, tikkuunnu tai liituun-
nu
– ei ole märkänäkään liukas,  tarvittaessa 
helppo pestä
– kaikkia tuotteita valmistetaan myös mit-
tatilaustyönä.

Fineran tuotteista eivät maalit hilseile, 
ne eivät lahoa ja niitä ei koskaan tar-
vitse pintakäsitellä mitenkään.

Puiden ja pensaiden läheisyys koros-
taa vinyyliaidan ulkonäköä.

Vinyyliaidat luovat koko kiinteistölle ja asuinympäristölle uuden ja siistin,  
viimeistellyn ilmeen.
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1. Taloyhtiöiden eri osapuolten yleinen tiedonlähde,  
kaikki yhdestä paikasta

a) Laki, vastuut, mitä uusi asunto-osakeyhtiölaki toi 
mukanaan ja mitä ovat osapuolten väliset vastuut.

b) Ajankohtaisia artikkeleita ja kannanottoja tukitoimiin, 
alan tapahtumiin…

c) Seurantakohteissa tutustumme käynnissä oleviin  
remonttikohteisiin ja niiden vaikutuksiin.

OMATALOyHTIö.FI PALVELEE!

3. Vertais- ja ammattilaisverkosto

a) Mahdollisuus keskustella vertaisten kanssa  
yleisistä asioista ja ongelmista keskustelupalstalla.

b) Kysy, vastaamme -palvelu vastaa rakennusteknisiin 
ja -oikeudellisiin ongelmakysymyksiin.

c) Suorapalvelun avulla voit kutsua ammattilaisen  
yhtiökokoukseen, pyytää lisäinformaatiota yms.

2. Omataloyhtiö.fi tarjoaa yksilölliset ratkaisut

a) Korjaushankkeen läpivienti taloyhtiön sisällä,  
eli opastus miten asioissa kannattaa edetä.

b) Korjausratkaisut ja materiaalivalinnat,  
eli opastus nykyaikaisimmista menetelmistä.

c) Hankkeen läpivienti käytännössä, eli opastus  
urakkatarjouspyynnöistä työn vastaanottoon.

www.omataloyhtiö.fi

Liitä taloyhtiösi palveluun

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

Muista salasana

Info Liity jäseneksi

Tunnus Salasana

Hakusana

Perjantai 24.9.2010, klo 12:00  Alvar, Auno

Liitä osakkeesi palveluun

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

Tilaa verkkolehti

Sähköpostiosoite

Verkkolehti toimitetaan
kahdesti kuussa suoraan
sähköpostiin. Voit tilata lehden
myös tutullesi täältä.

Tilaa Omataloyhtiölehti

Omataloyhtiölehti 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
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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

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

(viikko 39/2010)

Puutarha.net Rakentaja.fiEtusivu

Sanasto Korttipalvelu Sää Karttahaku

Yhteystiedot TaloyhtiöOptimi Jäsenpalvelut Palveluhakemisto Kysy, Vastaamme 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
energiasaneeraukseen.
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 ->>

Seurantakohteita
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4. Täydellisen työkalut toiminnan hallinnoimiseen  
ja taloyhtiötoiminnan tehostamiseen

a) Taloyhtiön asiakirjojen ja toimintojen täydellinen  
arkistointijärjestelmä.

b) Taloyhtiön eri osapuolten välinen sisäinen  
informaatiojärjestelmä.

c) Muistuttava ja vapaasti yksilölliseksi  
muokattava, kattava huoltokirjajärjestelmä.

5. Korjaus- ja vuosikustannusten  
arviointia helpottavat apuvälineet

a) Kuntoarvio kertoo taloyhtiösi laskennallisen  
korjaustarpeen ja antaa korjaustöille aikajanan.

b) Taloyhtiön ja osakehuoneistojen vahinkokorjaustöistä 
saat laskettua myös tarkempia kustannusarvioita.
c) Lämmön, sähkön ja veden kulutusta seuraat ja  

vertaat graafisesti aiempiin vuosiin.

6. Palvelu tekee kenttätutkimusta ja  
kehittää toimintaansa jatkuvasti

a) Taloyhtiöille eri osapuoliin kohdistuvat  
tutkimustulokset kaikkien nähtävillä.

b) Tutkimustulosten, palautteiden ja lakimuutosten 
mukaan palvelua kehitetään jatkuvasti.

c) Nykyaikainen tapa hoitaa taloyhtiötoimintaa,  
suosiosta kertoo yli 500 %:n vuosikasvu.

OMATALOyHTIö.FI PALVELEE!

www.omataloyhtiö.fi

Liitä taloyhtiösi palveluun

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

Muista salasana

Info Liity jäseneksi

Tunnus Salasana

Hakusana

Perjantai 24.9.2010, klo 12:00  Alvar, Auno

Liitä osakkeesi palveluun

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

Tilaa verkkolehti

Sähköpostiosoite

Verkkolehti toimitetaan
kahdesti kuussa suoraan
sähköpostiin. Voit tilata lehden
myös tutullesi täältä.

Tilaa Omataloyhtiölehti

Omataloyhtiölehti on ilmestynyt!
Tilaa nyt ilmaiseksi isännöitsijöille ja
hallituksen jäsenille.
Tilaa / osoitemuutos ->>
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Maalämpöön siirtyminen aloitettiin kevääl-
lä 2010. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, 
Mauri Mäkelä kertoo lämmitysjärjestelmän 
muutosten taustalla olleen varsin koviksi 
koetut lämmitysenergiakustannukset. As 
Oy Kiramonkatu ei saneerauskohteena ole 
kuitenkaan täysin tyypillinen. Vasta vuonna 
2002 rakennetun taloyhtiön alkuperäinen öl-
jylämmitysjärjestelmä toimi täysin moitteet-
tomasti, mutta lämmityksestä aiheutuneet 
kustannukset koettiin silti kohtuuttomiksi. 

– Ratkaisuvaihtoehtoja punnittaessa yhti-
össä päädyttiin hyödyntämään maalämpöä, 
sillä kokonaisratkaisuna se tulee olemaan 
vaihtoehdoista vaivattomin ja kustannus-
tehokkain, kertoo Mäkelä. 

Saneeraushanke kilpailutettiin tyypilli-
seen tapaan ja kun urakoitsija oli selvillä, ha-
luttiin yhtiön asukkaille antaa mahdollisuus 
tutustua maalämpöön sekä käytettävään 
kokonaisratkaisuun. Juha Leppälä urakkaa 
suorittavasta LämpöYkkönen Oy:stä, ker-
too tilaisuuden herättäneen mielenkiintoa 
ja keskustelun olleen varsin antoisaa mo-
lemmille osapuolille.

Avoimuus urakoitsijan ja taloyhtiön välillä 
on tärkeää ja vastaavanlaisia tilaisuuksia py-
ritään järjestämään jokaiseen kohteeseen, 
jotta epätietoisuus hankkeesta ja sen kulus-
ta saadaan minimoitua. Usein on hyvä sel-
ventää asukkaille, kuinka maalämpöjärjes-
telmän seitsemän vuoden takaisinmaksuai-
ka voidaan mahdollistaa, toteaa Leppälä.

Taloyhtiöiden ollessa aina jossain määrin 
yksilöllisiä tulee kukin kohde ottaa huomi-
oon aina erillistapauksena – niin tehtiin Kira-
monkadullakin. Vaihtoehtona maalämpö on 
kuitenkin lähes aina mahdollista toteuttaa 
lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, 
kuten hiekkaharjuja tai muita kohteita, mis-
sä kallioperä on lähes mahdotonta saavut-
taa. Nämä Leppälä kuitenkin toteaa hyvin 
harvinaisiksi tilanteiksi. 

Urakoitsijan ja laitetoimittajan yhteis-
työ aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa. 
Kumppanina Oilon on Lämpöykkönen Oy:

lle varsin mieluista. Suomalaista osaamista 
edustava Oilon laatii kohdekohtaiset suun-
nitelmat aina itse urakkatarjouksen tueksi 
ja toteuttaa jokaisella kerralla myös taloyh-
tiökohteiden käyttöönoton. 

– On tärkeää, että laitetoimittajan edusta-
ja on aina tavoitettavissa ja Oilonin tapauk-
sessa myös tukea ongelmatilaisiin saadaan 
poikkeuksetta, painottaa Leppälä.

As Oy Kiramonkadun olemassa oleva ve-
sikiertoinen järjestelmä oli omiaan maaläm-
mölle. Kohteen alkuperäinen lämmönjako-
huoneen mitoitus oli riittävä maalämpöpum-
pulle ja uusille lämminvesivaraajille. Koska 
kohteen täysin toimiva öljykattila päätettiin 
säilyttää, maalämpöjärjestelmä voitiin tässä 
tapauksessa toteuttaa osatehomitoitettuna. 
Osatehomitoituksessa maalämpöpumpun 
lämpöteho mitoitetaan n. 60-90 % kiinteis-
tön maksimitehontarpeesta.

– Vaikka lämpöpumppu olisikin 
mitoitettu esim. 80 %:iin huippu-
tehontarpeesta, tuotetaan sillä 
kuitenkin yli 98% kiinteistön läm-
mitysenergiantarpeesta, kertoo 
järjestelmän käyttöönottoa suo-
rittamaan tullut Timo Ahvenainen 
Oilonilta. 

Olemassa olevan öljylämmityk-
sen tarkoitukseksi jää tarvittavien 
kulutuspiikkien kattaminen talven 
kovimpien pakkasjaksojen aikaan, 
Kiramonkadulla tämä tarkoittaa 
noin 600 öljylitraa aiemman 24 000 
litran sijaan.

Kohteeseen asennettu maaläm-
pöpumppu Geopro RE on lähes 
huoltovapaa. Vähäiset huoltotoi-
menpiteet ovat helppoja sekä no-
peita. Mallista riippuen joko yksi tai 
kaksi laadukasta Scroll-kompresso-
ria takaavat pitkän käyttöiän ja häi-
riöttömän toiminnan.

– Laitteiston säännöllinen seu-
raaminen edesauttaa hyötysuh-
teen ylläpitoa korkeana ja näin 

ollen järjestelmästä saadaan paras mah-
dollinen käyttöteho, painottaa Ahvenainen 
Oilonilta. 

Taloyhtiö sujuvasti maalämpöön

Siirryttäessä öljystä osatehomitoitettuun 
maalämpöön jää asukkaille tulevat käyttö-
katkot varsin mitättömiksi. Kuukauden kes-
täneestä hankkeesta ei taloyhtiön osakkailla 
ole mitään moitittavaa. Toki on ymmärrettä-
vä, että kun porataan kuusi noin 200 metriä 
syvää kaivoa, syntyy jonkin verran melua, 
mutta esimerkiksi lämmintä vettä oli saa-
tavilla käytännössä koko ajan. 

– Lämmönjakoon tuli kaksi 30 minuuttia 
kestänyttä katkosta ja nämäkin olivat kes-
kellä päivää, kun asukkaat olivat töissä. Mer-
kittäväksi tekijäksi vastaavissa hankkeissa 
tulee myös yhtiön arvon nousu. Tästä on 

As Oy Kiramonkatu  
siirtyi maalämpöön

Tampereella, As Oy Kiramonkadulla, tehtiin järkipää-
tös – lämmitysjärjestelmä vaihdettaisiin maalämpöön. 
Syynä lämmitysjärjestelmän muutokselle oli korkeak-
si koetut lämmitysenergiakustannukset. Yhtiö päät-
ti vaihtaa maalämpöön nopealla aikataululla, paitsi 
kustannusten, myös hankkeelle myönnettävän ener-
gia-avustuksen vuoksi. Maalämpöjärjestelmän osalta 
yhtiö päätyi taloyhtiöille tarkoitettuun suomalaiseen 
Oilon-konserniin kuuluvan Oilon Home Oy:n Geopro RE 
-maalämpöpumppuun ja työt aloitettiin elokuussa.

Teksti ja kuvat: 
 Topi Aaltonen

Geopro RE varustettiin tulistimin, jollon se toimii 
kohteen kannalta optimaalisesti.
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Stonel-tiiliverhous  
muutti ruman ankanpojan 

Hallitus ja isännöitsijä kokoontuivat pohti-
maan eri ratkaisuvaihtoehtoja elementtita-
lon suurremontin toteuttamiseksi loppuvuo-
desta 2007. Oli tiedossa, että kolmen talon 
julkisivusaneeraus olisi suuritöinen ja talou-
dellisestikin merkittävä hanke. Yli 2800m2 
uusittavaa seinäpintaa, ikkunat, parvekkeet, 
parvekeovet, puuttuvat parvekelasitukset; 
kokonaiskustannukset olisivat joka tapauk-
sessa yli miljoona euroa.

Taloyhtiö säästää suuria summia, jos se 
tekee koko julkisivusaneerauksen samanai-
kaisesti. Toistuvat osaremontit ovat suunnit-
telijan, hallituksen ja talon asukkaiden kan-
nalta se huonoin ja kallein vaihtoehto.

Porin Liinaharjan kaupunginosassa 70-luvulla rakennetun asun-
to-osakeyhtiön hallitus joutui ratkaisun eteen. Julkisivu oli ra-
pautunut niin, että betoniteräkset alkoivat tulla esiin. Oli pakko 
toimia. Mikäli ratkaisua ei olisi tehty ja jääty odottelemaan, olisi 
taloyhtiö joutunut myöhemmin ottamaan alas koko julkisivun.

Liinaharjantien talot ovat tyypillisiä 70-lu-
vun lähiökerrostaloja, joiden lämmöneristys 
ja energiankulutus olivat sen ajan ratkaisuja. 
Kauniille mäntykankaalle rakennetut talot 
olivat alkujaan rapattuja betonimöhkäleitä.

Havupuut likaavat rapatut seinäpinnat 
ja edesauttavat rapautumista. Uusi, siisti 
tiiliverhous sopii mäntyvaltaisen puuston 
lomaan; viihtyisyys ja koko taloyhtiön ul-
koinen olemus muuttui kerralla parempaan 
suuntaan.

Arkkitehtoonisesti on merkittävää, että 
lopputulos muodostaa yhtenäisen, tasapai-
noisen kokonaisuuden. Tiiliverhouksen näyt-
tävyyden ja lisäeristyksen hyötyjen lisäksi 
ikkunoiden lopullinen sijainti suhteessa jul-
kisivu- ja sisäseinäpintaan on suunnittelijan 

ja asukkaiden kannalta tärkeä asia. Ei olisi 
mukava asua bunkkerissa, jossa ikkunat 
muodostavat kuin ampuma-aukkoja. Kun 
koko julkisivu suunnitellaan kerralla, voidaan 
ikkunoiden sijainti, rakenne ja suhde pintoi-
hin määritellä juuri oikeaksi.

Remontti alkoi tammikuussa 2009 ja 
päättyi saman vuoden lokakuussa. Nyt on 
yksi lämmityskausi takana, ja lämmitys-
energian kulutus on laskenut noin merkit-
tävästi.

Vedon tunne on uusien ikkunoiden ja sei-
nän lämpöeristyksen kasvattamisen myötä 
poistunut kokonaan.

Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, 
että itse julkisivun saneeraus oli siistiä ja 
nopea; vain yksi kesäkausi.

joutseneksi
Teksti: Heikki Marjanen
 Kuvat: Jukka Klemetti ja Ritva Kuivalainen
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Liian lämmin kesä?
- ilmalämpöpumpulla 

asumisolosuhteiden kohennusta
Asioilla on lähes aina kaksi puolta. Konkreettisena esimerkkinä oli 
nyt jo taakse jäänyt kesä, joka mahdollisti kaikki mahdolliset aurinko-
leikit ja –nautinnot, kun lämmintä riitti viikkotolkulla. Se toinen puoli 
oli sitten aika monen kohdalla tuskaiset työolot ja levottomat yöt. Ne 
jotka ehtivät, ratkaisivat ”ongelman” teknisesti, esimerkiksi ilmaläm-
pöpumpulla.

Kesän lämpöennätyksiä rikottiin 
heinäkuussa lähes päivittäin ja 
sama meno jatkui pitkälle elo-
kuuhun. Mutta ei niin hyvää, 
ettei jotain huonoakin. Asumis-
olosuhteet muodostuivat ajoit-
tain aika tuskaisiksi. Erilaisilla 
tuulettimilla ja jäähdytinlaitteil-
la riitti kysyntää niin paljon, että 
kaupat myivät eioota samalla 
tavoin kuin talvella lumikolia ja 
–lapioita. Poikkeuksellista talvea 
seurasi poikkeuksellinen kesä 
– joita kumpaakaan ei osattu 
ennustaa. Eräs aviopari, jonka 
toinen osapuoli tekee töitä koto-
na, ratkaisi työtehon ja osittain 

myös yöviihtyvyyden vuoksi 
lämpötilan säätelyn ilmalämpö-
pumpulla.

Ilmalämpöpumppu kerrostaloon.

Maailmassa käytetään nykyisin 
enemmän energiaa asuntojen 
jäähdyttämiseen kuin lämmit-
tämiseen, mikä suunta tulee 
varmasti jatkumaan, olivatpa 
kesien lämpötilat mitä tahansa. 
Kuinka pian ilmalämpöpumppu 
on Suomessa uusien kerros- ja 
rivitaloasuntojen vakiovaruste, 
jää nähtäväksi. Jos kaikissa ta-
loyhtiön asunnoissa on ilma-
lämpöpumppu, niin silloinhan 
laitetta on mielekästä käyttää 
kesät talvet. Mutta, jos tilan-
ne on sellainen, että noin joka 

kymmenes asennuttaa ilma-
lämpöpumpun, tulee varmaan 
miettineeksi, että kannattaa-
ko esimerkiksi sadan asunnon 
kerrostalossa käyttää laitetta 
asunnon lämmittämiseen, kun 
itse hyötyy lämmityskulujen 
säästöstä vain sen sadasosan 
ja kaukolämmitteisen talon 
koko energialaskusta vielä vä-
hemmän. Entä jos laitteita on 
kolmasosassa tai yli puolessa 
asunnoista? Voiko enemmistö 
tehdä silloin joitain ”yhteiseen 
hyvään” liittyvistä lämmitysku-
lusäästöistä päätöksiä laskun 
jyvityksestä sen mukaan, onko 
asunnossa ilmalämpöpumppu, 
joka lämmittää asuntoa, mutta 
joka toimii ko. asukkaan/asuk-
kaiden sähkövirtaa käyttäen?

Sisälämpötilan asettuminen lähelle 30 astetta 
kirvoitti ilmalämpöpumpun hankintaan.

Timanttiporaus vältettiin, koska oven pieli-
rakenne oli vaneria ja polyuretaanieristettä.

Sisäyksikön paikan mittauksesta alkoi 
asennus.

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen

Sisäyksikön kiinnityslevy on vaaterissa.
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Kolmessakympissä päätös

Vantaalla asuva aviopari teki päätöksen ilma-
lämpöpumpun hankinnasta kun sisälämpötila 
läheni jo kolmeakymmentä astetta. Merkin 
valinta tehtiin muutaman luetun testitulok-
sen perusteella ja ystävien suosituksesta, 
jotka kehottivat painottamaan valinnassa 
laatua eikä tuijottamaan pelkästään edullista 
hintaa. Ja vaikka asennus haluttiin heti hei-
näkuun alkuun, lupasi suositellun liikkeen, 
Hesatekin Jukka Toivola, että onnistuu kyllä 
muutaman päivän kuluttua. Niinpä Hesatekin 
asentaja Mikkö Vörlin soittikin sovitun asen-
nuspäivän aamuna kotona työskentelevälle 
perheen miehelle, että tulossa ollaan. Asun-
non omistaja kävi sitten asentajan kanssa 
läpi pari vaihtoehtoista asennuspaikkaa, joksi 
valittiin olo- ja makuuhuoneen välinen seinä, 
koska vaihtoehtoinen ulkoseinälle sijoitettava 
olisi tullut asunnossa olevan takkavarauksen 
päälle ja se ei tuntunut luontevalta paikalta. 
Taloyhtiö oli aikanaan tehnyt päätöksen, että 
ilmalämpöpumpun saa omalla kustannuksel-
laan asentaa, kunhan ulkoyksikkö sijoitetaan 
parvekkeelle niin, ettei se näy julkisivussa. 

Joutuisa asennus

Itse asennus kesti vain muutaman tunnin 
porauksineen, laiteasennuksineen ja sähkö-
töineen. Koekäytön ja opastuksen jälkeen 
asentaja keräsi kaikki ylimääräiset putken-
pätkät ja johdot pois ja imuroi vielä lattian. 
Niinpä laite voitiin ottaa heti käyttöön. Perhe 
asetti lämpötilan 23 asteeseen, joka tuntui 
jo sekin tosi miellyttävältä sen jälkeen, kun 
lämpötila oli ollut pitkään päivin ja öin vä-
hintään viisi astetta korkeammalla tasolla. 
Asukkaat toimittivat vielä taloyhtiön isän-
nöitsijälle tarkat sanalliset ja kuvalliset doku-
mentit laitteesta ja asennusliikkeestä liitet-

täväksi taloyhtiön tiedostoon. Asukkaiden 
kommentit olivat muutaman viikon jälkeen 
pelkästään myönteiset: -Kyllä työteho nou-
si aivan oleellisesti. Yhtä tärkeää on ollut, 
että yöllä ei enää herää märissä lakanoissa. 
Kun laite on lisäksi lähes äänetön, on yöuni 

paljon syvempää, kertovat asukkaat. Koko-
naiskustannukset olivat noin 1 500 euroa, 
mutta se tulee aika pian takaisin lisäänty-
neenä työtehona ja mielenvirkeytenä sekä 
laadukkaampina yöunina, kuittaa kotitoimis-
tossa työskentelevä osapuoli.

Sisäyksikkö on loppujen lopuksi aika huomaama-
ton katonrajassa.

Vesi- ja sähköputkistot 
jäävät siististi erillisen 
asennuskotelon sisään.

Ulkoyksikölle löytyi luon-
tainen paikka parvekkeen 
vesikourun päältä.
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Suunnittelu ja toteutus käsi kädessä

Katon käyttöiän ratkaisee rakenteen koko-
naistoimivuus ja rakentamismääräyksissä 
katolle tunnustetut perustoimintaedelly-
tykset – vedenpitävyys, ilmatiiviys, kuivu-
miskyky ja lämmöneristävyys. Rakennus-
fysiikka on siis oltava hanskassa. Kaikkien 
rakennusosien tulee toimia saumattomasti 
yhteen, jotta katolla on edes teoreettinen 
mahdollisuus kestää kymmeniä vuosia. Jos 
joku näistä perustoimintaedellytyksistä ei 
täyty, se määrää koko rakenteen maksimi-
käyttöiän. Pintamateriaalivalinnoilla on erit-
täin vähäinen merkitys käyttöiän kannalta, 
jos materiaalia ja materiaalien yhdistelmiä 
käytetään oikein. Erikseen tarkasteltavia asi-
oita ovat rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokset, jolloin rakenteen olosuhteet 
muuttuvat oleellisesti, eivätkä enää vastaa 
alkuperäistä suunnittelua.

Materiaalivalinnat määräävät suunnitte-
lua ja toisin päin. Yllättävän suuri osa havai-
tuista puutteista vesikatoilla johtuu siitä, et-
tei valittu materiaali sovellu katon kaltevuu-
delle. Yleisin virhe on, että valittu materiaali 
soveltuu lievästi jyrkemmälle katolle kuin 

Kestävän 
katon 

anatomia

kavälin säästö rakennuksen elinkaaren ko-
konaiskustannuksissa on noin 30 %, mikäli 
kiinteistöä tarkastetaan ja huolletaan sään-
nöllisesti. Katto on rakennuksen osista ar-
mottomimmin luonnonvoimien armoilla ja 
pettäessään voi aiheuttaa monia välillisiä 
vaurioita esimerkiksi seinärakenteille, joten 
vaikutus on vielä suurempi. 

Huoltovapaus materiaaleissa ja rakenne-
ratkaisuissa on harhaan johtava käsite, sillä 
yleensä se tarkoittaa erittäin vaikeasti ja kal-
liisti huollettavaa tai pahimmillaan korjauskel-
votonta. Materiaali voidaan joutua vaihtamaan 
uuteen, kun käyttöikä päättyy. Kestävän ke-
hityksen näkökulmasta tämä on lohdutonta. 
Rakennusvaiheessa ollaan ehkä valmiita ly-
hytnäköisesti satsaamaan kertakustannuk-
siin, mutta ylläpito- ja huoltokustannuksia 
ei haluta maksaa kun uskotaan, että rahalle 
ei saa vastinetta. Päätöksenteon tukena voi 
olla elinkaarilaskelmia, mutta ne voidaan heit-
tää romukoppaan, jos niissä ei ole huomioitu 
huoltoa ja korjaavaa ylläpitoa. Materiaalista 
riippumatta katto kuin katto vaatii huoltoa ja 
säännöllistä tarkastamista, sillä joka tapauk-
sessa siihen kohdistuvat samat luonnonvoi-
mat. Yksikään käyttöikävuosi ei tule ilmaisek-

Oikein huollettu katto kestää. Ammattilainen huolehtii, että katolle nousu ja siellä liikkuminen käy turvallisesti.

mihin se on suunniteltu. Karkeitakin virhei-
tä on tehty; mitä ilmeisimmin paremman 
tiedon puuttuessa. Tuotteen edustajan etu 
on löytää mahdollisimman laajasti käyttö-
kohteita tuotteelleen, joten materiaalien so-
veltuvuudessa eri kaltevuuksille kannattaa 
olla kriittinen ja mieluummin pelata varman 
päälle: jos kaltevuutta on valitulle tuotteelle 
liian vähän, vuotopaikkoja on paljon ja vet-
tä tihkuu vähän joka paikasta. Vaihtoehto-
ja ongelman poistamiselle on hyvin vähän 
– valitettavan usein tämä tarkoittaa koko 
katon uusimista.

Ammattitaitoinen toteuttaja eli rakenta-
ja on yhtä tärkeä kuin osaava suunnittelija 
– hyvillä suunnitelmilla voidaan ehkäistä 
huonoa toteutusta ja luoda mahdollisuudet 
hankkeen onnistumiseen, mutta huono to-
teutus pilaa hyvätkin suunnitelmat. Toisaal-
ta, hyvä ja ammattitaitoinen toteuttaja huo-
maa suunnitelmien mahdolliset puutteet ja 
minimoi vahingot.

Luonnonvoimien armoilla

Rakennusten elinkaarikustannuksia on tut-
kittu paljon. Tutkimusten mukaan pitkän ai-
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Mihin katon käyttöikä loppuu? Minkälainen korjaus on sellainen, että 
käyttöikä alkaa alusta? Katto saattaa kestää 5 - 110 vuotta, ennen kuin 
se on korjattava. Mistä moinen vaihtelu johtuu? Miten katto ylipää-
tään saadaan toimivaksi ja kestämään luonnonvoimien riepotus?

si. Hyvällä huollolla paikataan rakentamiseen 
liittyviä puutteita ja estetään käytön aikaisten 
rasitusten aiheuttamia vahinkoja. 

Korjaamiselle tavoitteet

Korjaustöissä on hyvä erottaa korjaava yllä-
pito ja peruskorjaus. Korjaavalla ylläpidolla 
(esimerkiksi vuotopaikkaus) voidaan auttaa 
rakennetta kestämään siihen käyttöikään, 
mitä perustoimintaedellytykset antavat olet-
taa. Pyörässäkin paikattu kumi on paikattu 
kumi. Korjaavalla ylläpidolla ei tehdä ihmei-
tä, mutta sillä saavutetaan korkein mahdol-
linen rakenteen käyttöikä. Silloin, kun vesi-
kattorakenteen vauriot vaativat laajempia 
rakenneavauksia ja riski sisäilmaongelmista 
sekä muille rakenteille aiheutuvista vauriois-
ta käy liian suureksi, ollaan peruskorjauksen 
edessä. Kun käyttöikä päättyy, vain oikein 
ajoitettu ja mitoitettu peruskorjaus aloittaa 
käyttöiän alusta. Ennen suunnitelmien laa-
timista on tärkeä selvittää, mitä vaurioita ra-
kenteessa on ja mihin korjaustöillä halutaan 
vaikuttaa. Halutaanko, että koko rakenteen 
käyttöikä todella alkaa alusta, vai ostetaan-
ko sen kummemmin ajattelematta lyhytikäi-
sempi ratkaisu. Katto on aina ajattelemisen 
arvoinen, koska se on rakennuksen tärkein 
osa, joka suojaa koko muuta rakennusta.

Teksti: Miina Merisalo
Kuvat: Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy

Roskien tukkimat kattokaivot ja arveluttavat läpiviennit 
veden virtausreitillä ovat vesikatolla huono yhdistelmä.

Tiivistämätön läpivienti, tiilikate ja käyttöikänsä 
päässä oleva aluskate takaavat kattovuodon.
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Talossa asuva talonyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja Ulla Haavisto kertoo, että hin-
tavertailussa paljastunut yllättävän pieni ero 
ja uusien parvekkeiden suurempi koko vai-
kuttivat ratkaisuun olennaisesti.

– Naapuritalossa kunnostettiin vanhat 
parvekkeet, ja sieltä kuului alkuun ihmet-
telyä, kun päädyimme laittamaan uudet 
perinteiset parvekkeet. Nyt ovat suut hil-
jentyneet, ja taitaa joitakin hiukan harmit-
taa, etteivät lähteneet samaan ratkaisuun, 
nauraa Haavisto.

Haavisto kertoo, että parvekkeiden vaih-
don myötä hän on kesähelteillä viihtynyt 
parvekkeellaan yhä enemmän.

– Syvyyttä tuli puoli metriä lisää, mikä on 
yllättävän paljon. Minulla on parvekkeella 
suihkulähde, istuimeksi kirstu, tuolit ja pöy-
tä ja vielä koirallekin penkki. Siellä me istus-
kelemme kahdestaan ja katselemme maail-
man menoa, muotoilee Haavisto.

Parvekkeet huonossa kunnossa

Siurilankatu 18:n parvekkeet olivat päässeet 
jo melko huonoon kuntoon. Kuntokartoitus 
paljasti remontin tarpeen. Ensin suunnitel-
missa oli vain korjata vanhat parvekkeet, 
mutta isännöitsijä Reima Hakala Forssan 
OP-Kiinteistökeskuksesta piti remonttihin-
taa liian suurena.

– Asia ehdittiin jo päättää hallituksen ko-
kouksessa, mutta otin silti tarjoukset myös 
kokonaan uusista parvekkeista. Hintaero oli 
yllättävän pieni, hän sanoo.

Vanhat pois ja tilalle

kokonaan  
uudet  
parvekkeet

Forssalaisen asunto-osakeyhtiö Siurilankatu 
18:n julkisivuremontissa vaihtoehdoksi nousi 
vanhojen parvekkeiden korvaaminen koko-
naan uusilla. 

Hakalan mukaan vanhojen parvekkeiden 
poisto ja uusien perinteisten parvekkeiden 
asentaminen sujui hyvin, eikä asukkailta ole 
kuulunut moitteen sanaa.

– Vanhojen parvekkeiden korjaukseen 
verrattuna lisätöiden riski oli pienempi. Kor-
jaamisessa ei ennalta koskaan tiedä, kuinka 
syvälle talon rakenteisiin pitää mennä.

Uusien parvekkeiden asentaminen hänen 
isännöimiinsä korjauskohteisiin on myös jat-
kossa varteenotettava vaihtoehto.
– Laskelmat näyttävät, mikä on järkevää. 
Sellaisissa kohteissa, joissa parvekkeet 
ovat jo päässeet huonoon kuntoon, vanho-
jen korvaaminen kokonaan uusilla on järke-
vää. Uskon, että jatkossa yhä useampi yhtiö 
laskelmia tehdessään päätyy samaan ratkai-
suun kuin me täällä, sanoo Hakala.

Suunnittelija löysi asunnon itselleen

Tampereella asunto-osakeyhtiö Hämeen-
pohjassa arkkitehti Tomi Järvelin halusi juuri 
50 vuotta täyttäneen arvoasuntotalon julki-
sivuremontin yhteydessä asukkaille mah-
dollisuuden saada parvekkeet.

– Kadun puolelle tehtiin ranskalaisia par-
vekkeita, mutta pihan puolelle asukkailla oli 
mahdollisuus ottaa isompi parveke. Parman 
Sooloparvekkeen valitsimme, koska niitä 
ei tarvitse asentaa alhaalta alkaen, vaan ne 
voidaan kiinnittää suoraan talon runkoon, 
kertoo Järvelin.

Hämeenpohja sijaitsee aivan Tampereen 
ydinkeskustassa, ja hyvin hoidetussa osake-

Teksti: Tapani Mylly
 Kuvat: Tapio Tuomela 
 ja Kimmo Torkkeli

Parman sooloparvekkeella voi-
daan toteuttaa jopa yksittäisiä 
uusia parvekkeita, kuten tehtiin 
Tampereelle As Oy Hämeen-
pohjaan.

As Oy Siurilankatu 18 sai uudet 
isommat, modernit parvekkeet 
lähes korjaamisen hinnalla.
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yhtiössä on monia alkuperäisiä asukkaita.
– Seitsenkerroksinen talo on l-mallinen, 

ja siinä on alhaalla liiketilaa. Paikalla valet-
tu rakennus oli kuitenkin julkisivultaan aika 
vanhanaikainen, joten halusin siihen hiukan 
vaihtelua. Parman Sooloparveke sopi tähän 
hyvin, sillä läheskään kaikki asukkaat eivät 
halunneet itselleen isoa parveketta.

Järvelin ihastui taloon niin paljon, että 
osti siitä myös itselleen asunnon. Asuntoon 
tehtiin Sooloparveke.

– Olen ollut siihen tyytyväinen. Lattia on 
sopivan karhea, ja kunhan lasitukset asen-
netaan, tulee parveke täyteen käyttöönsä. 
Oikeastaan en näe huonoa puolta parvek-
keessa. Myös alaosaan tullut opaalilasi on 
minusta hyvä ratkaisu kaupungissa, sillä se 
peittää näkyvyyden, kommentoi Järvelin.
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Luonnoksista se alkoi

Pienellä ryhmällä aloimme aluksi miettiä, 
mitä kaikkea pitäisi korjata ja toisaalta myös 
sitä, millä tavalla korjaus tulisi toteuttaa. Ide-
ointivaihe synnytti erilaisia ajatuksia mm sii-
tä, miten kiinteistön yleisilmettä saataisiin 
kohennettua ja miten asioiden kanssa kai-
ken kaikkiaan tulisi edetä. Tehtiin erilaisia 
luonnoksia ja mietittiin voitaisiinko 6-kerrok-
sisen talon katolle rakentaa esimerkiksi yksi 
kerros lisää ja näin kattaa osa korjauskustan-
nuksista myytävillä lisäneliöillä. Tätä ajatus-
ta kaupungin viranomaiset eivät kuitenkaan 
tässä tapauksessa hyväksyneet ja palattiin 
lähtöruutuun. Lisäksi mietittiin saunaosaston 
siirtämistä kattokerrokseen ja nykyisen kella-
rikerroksessa sijaitsevan saunan ja uima-al-
lasosaston muuttamisesta uuteen käyttöön, 
mutta siitäkin luovuttiin, toteaa Takala. 

Aurinko ja tuulienergiaakin harkittiin

Peruskorjausideoiden ja lämmöneristävyy-
den parantamisen rinnalla mietittiin myös 
erilaisia energiatehokkuutta lisääviä toimen-
piteitä, kuten tuulen ja auringon hyödyn-
tämistä taloyhtiön lämmön ja sähköntuo-
tannossa – esimerkkinä Helsingin Viikkiin 

rakennettujen koetalojen kaltaiset aurin-
kosähkönkerääjät parvekkeissa. Monista 
eri tekijöistä johtuen sekä tuuli- että aurin-
koenergiahankkeista kuitenkin luovuttiin. 
Jo pelkästään aurinkopaneeleiden suppea 
värivalikoima oli yksi rajoittava tekijä niiden 
käytölle esimerkiksi julkisivuissa tai parvek-
keissa. Vaikka tuuli- ja aurinkoenergian hyö-
dyntämisestä sähköntuotannossa tänä päi-
vänä paljon puhutaankin, kaatuvat hankkeet 
useimmiten niiden ympäristövaikutuksiin. 
Esimerkiksi tuulisähkön tuotannossa syn-
tyy äänihaittoja ja aurinkopaneeleilla kerätyn 
sähkön osalta toimintaympäristö Suomessa 
ei vielä toistaiseksi ole riittävän valmis sii-
hen, että aurinkoenergian tehokas hyödyn-
täminen sähköntuotannossa voisi laajem-
min yleistyä. Syynä siihen eivät pelkästään 
ole laitteiden kalliit investointikustannukset, 
vaan myös sähköyhtiöiden puutteelliset jär-

jestelmät sekä haluttomuus ostaa – myyjäl-
le sopivalla hinnalla – ylijäämäsähköä omaan 
verkkoonsa. Asia vaatisi valtion taholta toi-
menpiteitä järjestelmän kehittämiseksi niin, 
että uusiutuvien energialähteiden käytöstä 
sähköntuotannossa tulisi houkuttelevampia 
ja helpommin toteutettavia.

Kuntotutkimus vauhditti korjausprosessin 
aloittamista

Peruskorjauksen laajuudesta ja ennen kaik-
kea aloitusajankohdasta keskusteltiin pitkään 
ja hartaasti. Silmämääräiset havainnot eivät 
vielä riittävästi vakuuttaneet kaikkia talon 
asukkaista siitä, mitä ja millä aikataululla kor-
jauksien tekeminen tulisi aloittaa. Sen vuoksi 
päätettiinkin teettää ammattilaisen toimesta 
kuntotutkimus, jotta mm. rakennuksen julki-
sivujen ja parvekkeiden todellinen kunto saa-

Ajatus peruskorjauksesta lähti liikkeelle noin viisi vuotta sitten. 
Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan 70-luvun alussa rakennetun 
elementtitalon yleiskunto ei selvästikään ollut enää hyvä. ”Erityi-
sesti ulkoseiniä ja parvekkeita tarkasteltaessa tuli vääjäämättä 
mieleen, että jotain tarttis tehdä”, toteaa As.Oy Melkonkatu 4:n 
hallituksen puheenjohtajana toimiva Markku Takala. 

As.Oy Melkonkatu 4 
uudistetaan tiilellä

– pitkä elinkaari ja huoltovapaus ratkaisivat valinnan

As.Oy Melkonkatu 4 muuttuu uusien vaaleiden tiilijulkisivujen 
ja lasitettujen parvekkeiden myötä uudistaloa vastaavaksi. 

Rakennuttaja: 
 As.Oy Melkonkatu 4
Isännöitsijä: 
 Pääovi Oy
Rakennuttajakonsultti: 
 PP-Con Oy
Arkkitehtisuunnittelu: 
 Areena Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: 
 Finnmap Consulting Oy
Projektinjohtourakoitsija: 
 Raitayhtiöt Oy

Teksti:Juha Karilainen
 Kuvat: Juha Karilainen ja Markku Takala
 Illustraatiokuva: Areena Arkkitehdit Oy
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taisiin selvitettyä ja toisaalta kuinka paljon niillä todellisuudessa olisi 
vielä elinaikaa. Elementtien saumat olivat jo pidemmän aikaa olleet 
silmämääräisestikin tarkasteltuna huonokuntoisia, mikä varmasti oli 
osasyynä ylimpien kerrosten asuntojen kosteusongelmiin. 

Contesta Oy:n toimesta tehty kuntotutkimus vauhditti korjaus-
hankkeen liikkeellelähtöä, sillä tutkimusraportti oli tylyä luettavaa. 
Pesubetonipintaisten sandwichelementtien kuoret sekä parvekkei-
den betonirakenteet olivat niin surkeassa kunnossa, että korjaukset 
tulisi aloittaa viimeistään parin vuoden kuluessa, jotta vältyttäisiin 
esim. parvekkeiden käyttökielloilta ja julkisivujen rapautumisen es-
täviltä suojaustoimenpiteiltä. 

Toteutus tavoitehintaisena projektinjohtourakkana

Kuntotutkimuksen tulosten jälkeen projektin eteneminen lähti 
vauhdilla liikkeelle. Korjaus päätettiin toteuttaa ns. projektinjohto-
urakkana ja projektia vetämään palkattiin Pekka Pöyhönen PP-Con 
Oy:stä. Samoihin aikoihin valittiin Areena Arkkitehdit Oy luomaan 
talolle uutta visuaalista ilmettä ja toteuttamaan niitä ajatuksia, joita 
ideapalavereissa oli alustavasti tuotu esille. Projektin kustannuksil-
le asetettiin katto ja kun perusratkaisut korjauksen toteuttamises-
ta olivat selvillä, päätettiin korjaus toteuttaa tavoitehintaurakkana. 
Urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen kautta Raitayhtiöt Oy.

Uudet ja isommat parvekkeet lasitettuina

Parvekkeiden kunnon osoittauduttua erittäin huonoksi jäi järkevimmäk-
si vaihtoehdoksi lopulta niiden kokonaan uusiminen. Areena Arkkitehdit 
Oy:n Tommi Lehtimäen luomien suunnitelmien pohjalta parvekkeiden 
kokoa päätettiin myös kasvattaa sallituissa puitteissa ja lisäksi niistä 
tehdään lasitetut. Näin niiden käyttöä voidaan lisätä ja ne voivat toimia 
olohuoneen jatkeina aina keväästä syksyyn. Kun nykyiset parvekkeet 
ovat olleet kooltaan – 70-luvulle tyypilliset – 1600x2500 mm, ovat uu-
det parvekkeet parhaimmillaan jopa 2000x5100 mm, jolloin niihin saa-
daan sovitettua esimerkiksi kunnon pöytä tuoleineen, toteaa arkkitehti 
Lehtimäki. Uusien parvekkeiden rungot tehdään valkobetonista, mutta 
lasirakenteidensa ansiosta ne tulevat olemaan sekä valoisampia että 
rakenteellisesti kevyempiä, kuin vanhat parvekkeet.

Tiileen päädyttiin järkisyillä

Julkisivujen uutta visuaalista ilmettä mietittäessä käytiin läpi lukuisia 
markkinoilla olevia materiaalivaihtoehtoja ja ratkaisuja, toteaa Markku 
Takala prosessin etenemisestä. Ympäristössä on jo aiemmin perus-
korjattu taloja sekä tiilellä että lämpörapattuna, mutta myös muita 
ns. levymäisiä korjaustapoja tutkittiin. Kokemuksia eri materiaalien 
laadusta ja rakenneratkaisujen toimivuudesta kerättiin ennen lopul-
listen valintojen tekemistä. Meren läheisyys ja sen myötä tavallista 
ankarammat sääolosuhteet olivat kuitenkin yksi ratkaisevimpia te-
kijöitä uutta julkisivumateriaalia valittaessa. Kun rakennuksen julki-
sivujen käyttöikätavoitteeksi määriteltiin lisäksi vähintään 50 vuotta 
ilman isompia huoltotoimenpiteitä, oli valinta varsin yksimielinen. 
Sekä rakennuttajakonsultti Pöyhönen että arkkitehti Lehtimäki esitti-
vät taloyhtiön hallitukselle, että uudeksi julkisivun rakenneratkaisuksi 
valittaisiin paikalla muurattu tiilijulkisivu, josta on pitkäaikaiset ja hy-
vät kokemukset. Paikalla muurattu tiilijulkisivu ei varmastikaan ole 
hankintahetkellä halvin, mutta sitä se on varmasti pitkällä aikavälillä 
tarkasteltuna, totesivat valintaa ehdottaneet asiantuntijat. Tiilijulkisivu 
onkin VTT:n tekemän vertailututkimuksen mukaan 100 vuoden käyt-
tötarkastelussa kaikkein vähiten huoltoa vaativa julkisivuratkaisu.

Tiili parantaa alueen imagoa ja nostaa kiinteistön arvoa

Tiileksi valittiin Wienerberger Oy:n vaalea Tuohi -tiili. Vaalea Wiener-
bergerin tiili oli jo aiemmin valittu myös saman kadun varressa perus-
korjauksen alla olevaan Melkonkatu 2 uudeksi julkisivumateriaaliksi. 
Myös rakennusvalvonnan kaupunkikuva-arkkitehdit pitivät vaaleaa pol-

Vanhat betonielementtikuoret ja parvekkeet olivat jo niin 
huonokuntoiset, että ne tulisi korjata kahden vuoden kulues-
sa kuntotarkastuksesta, jotta julkisivun erityissuojauksilta ja 
parvekkeiden käyttökielloilta voitaisiin välttyä.

Tiilen valintaan uudeksi julkisivumateriaaliksi Lauttasaaren 
vaativissa olosuhteissa vaikuttivat järkisyyt – pitkä elinkaari, 
kaunis ulkonäkö ja huoltovapaus – toteaa taloyhtiön hallituk-
sen puheenjohtajana toimiva Markku Takala. 
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tettua tiiltä hyvänä vaihtoehtona kohteeseen. 
Näin koko alueen imago ja kaupunkikuvallinen 
ilme samalla paranee. Alkuperäinen pesube-
toni oli varsin tumma ja synkkä, joten vaalea 
tiili muuttaisi kertaheitolla koko alueen yleis-
ilmeen raikkaammaksi. Arkkitehti on lisäksi 
käyttänyt julkisivun persoonallisuutta lisäävinä 
korostuksina holkka-tiiliä mm. sisäänkäyntien 
elävöittämiseen. Taloyhtiössä uskotaankin, 
että korjauksen jälkeen myös asuntojen arvo 
nousee olennaisesti, sillä ulkoasultaan talo tu-
lee olemaan uudistuotantoa vastaava. 

Tiilellä myös energiansäästöä 

Tiili ja sen takana oleva tuuletusrako pitää ra-
kenteen eristeet kuivana kaikissa olosuhteis-
sa. 2000-luvun alussa Helsingin Teknillisen 
Korkeakoulun – nykyinen Aalto yliopisto – te-
kemän tutkimuksen mukaan tiili ja sen takana 
oleva ilmarako alentaa myös energiakustan-
nuksia. Pitkäaikaistutkimus osoitti, että ener-
giahyöty on jopa 6-8 % lämmityskaudella.

Tiilellä hyvä ääneneristävyys

Tiili varmistaa myös ulkoseinän hyvän äänene-
ristävyyden korjauksen jälkeen. Usein äänene-
ristävyyttä ei edes ajatella rakennuksen julki-
sivukorjausmenetelmää valittaessa. Kuiten-
kin uuden rakenneratkaisun myötä äänene-
ristävyys voi heikentyä olennaisesti vanhaan 
verrattuna – etenkin silloin kun betonikuori 
poistetaan ja tilalle asennetaan jokin kevyt 
korjausratkaisu, toteaa markkinointijohtaja 
Juha Karilainen Wienerberger Oy:stä. Tiilisei-
nä onkin tällöin ainoa järkevä korjausratkaisu, 

jolla myös ääneneristävyys säilyy entisellään, 
ellei jopa parane, toteaa Karilainen.

Vanhat elementtikuoret ja eristys poistettiin

Koska vanhat elementtikuoret olivat huono-
kuntoisia, ne oli pakko purkaa. Samalla pois-
tettiin myös vanhat eristeet. Vanha ulkoseinä 
oli 70-luvulle tyypillinen sandwichelementti-
rakenne, jossa sisäkuori pitkillä kantamatto-
milla seinillä on n. 80 mm ja kantavissa osis-
sa 150 mm paksu. Ulkokuoren paksuus oli 
n. 60 mm ja lämmöneristettä vanhassa sei-
närakenteessa oli vain n. 90 mm – paikoin 
paljon vähemmänkin. Eipä siis ihme, että 
rakenne on varsin energiatehoton. Uuteen 
seinärakenteeseen asennetaan 150 mm mi-
neraalivillaeristettä, joka parantaa oleellises-
ti rakennuksen energiatehokkuutta vanhaan 
rakenteeseen nähden, mutta joka ei kuiten-
kaan ole vielä nykyvaatimukset täyttävää lä-
hes matalaenergiatasoa. Seinän sisäkuorira-
kennetta joudutaan korjauksen yhteydessä 
myös vahvistamaan sen päälle asennettaval-
la termorankarakenteella, jonka varaan asen-
netaan myös alkuperäisestä sijainnistaan 150 
mm ulospäin siirrettävät ikkunat.

Vanhat ikkunat säilytetään

Useimmiten julkisivuremontin yhteydessä 
uusitaan myös ikkunat, mutta tässä tapauk-
sessa vanhat vain 80 mm levyisellä karmilla 
varustetut ikkunat siirretään ulommaksi. Syy 
vanhojen ikkunoiden säilyttämiseen on se, 
että nykyiset 3-kerroslasiset ikkunat ovat vas-
ta jokin aika sitten uusittu, eikä ikkunoiden 

uusimiselle näin pian ollut taloyhtiön mukaan 
tarvetta. Ikkunoiden uusiminen olisi kuitenkin 
järkevää ajoittaa aina julkisivuremontin kans-
sa samanaikaisesti, toteaa Raitayhtiöiden 
työpäällikkö Tapani Eisanen, sillä vanhojen ik-
kunoiden siirto ja toisaalta niiden säilyminen 
vahingoittumattomana yli korjauksen asettaa 
urakoitsijalle kovan haasteen.

Projekti on sujunut hyvin

Vaikka hanke lähtikin liikkeelle jo viitisen 
vuotta sitten, päästiin varsinainen korjaus-
työ aloittamaan vasta tämän vuoden maa-
liskuussa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa 
otettiin viime vuoden loppupuolella vielä pie-
ni loppukirikin niin, että kohde saatiin valtion 
myöntämän 10 % korjausavustuksen piiriin. 
Työmaan mestarina toimivan Mika Hietasen 
mukaan työt ovat kaiken kaikkiaan sujuneet 
aikataulussa ja asukkaidenkin kanssa on pär-
jätty olosuhteet huomioiden varsin hyvin. Tie-
dotus on ollut yksi tärkeimpiä tekijöitä koko 
projektin ajan. Esimerkiksi kun talon asuk-
kaille on kerrottu jo etukäteen eri korjaus-
vaiheissa syntyvästä metelistä, ei asia täl-
löin tule heille yllätyksenä ja asiaan osataan 
suhtautua maltillisesti, lisää projektipäällikkö 
Pöyhönen. Toisaalta myös asukkaiden mie-
lipiteet ja vaatimukset on tarpeen mukaan 
otettu päätöksiä tehtäessä huomioon, esi-
merkkinä vaikkapa kulkureitit rakentamisen 
aikana – myös liikuntarajoitteiset huomioi-
den. Kohde valmistuu joulukuussa 2010, 
joten joulunviettoon taloyhtiössä päästään 
hiljentymään uudessa ulkoasussa.

Työpäällikkö Tapani Eisanen (oik) ja työmaamestarina toimiva 
Mika Hietanen Raitayhtiöt Oy:stä vastaavat Melkonkatu 4 julki-
sivukorjauksen toteutuksesta. Maaliskuussa alkanut projekti on 
aikataulussa ja kohde valmistuu jouluun mennessä. 

Vanhojen betonielementtien kuoret ja eristeet poistettiin ja 
päälle asennetaan 150 mm paksuinen uusi eriste sekä vaa-
leaksi poltettu Wienerbergerin Tuohi-julkisivutiili. 
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Rappukäytävien hehkulamppuja 
vaihdetaan vauhdilla LED-valaisimiin
Isot vuokrataloyhtiöt hakevat säästöjä ja energiatehokkuutta 

VVO:n vuokratalo Kiulukuja 6 Vantaan Koi-
vukylässä sai porraskäytäviin ja kellaritiloihin 
yli 80 uusimman tekniikan mukaista LED-va-
laisinta, joilla korvattiin alkuperäiset 1970-lu-
vun hehkulamppuvalaisimet. Vastaava valai-
sinten vaihto on tehty myös VAV Asunnot 
Oy:n vanhusten palvelutalossa ja Jakomäen 
Kiinteistöt Oy:n vuokratalossa. 

- Kun lampunvaihdon tarve poistuu, kes-
toikä moninkertaistuu ja energiatehokkuus 
yli kymmenkertaistuu, on LED-valaistuksen 
hankinta taloudellisesti järkevää. Lisäksi 
myös valon laatu paranee ja valot syttyvät 
ilman viivettä, Enston Building Technology 
-liiketoiminta-alueen johtaja Hannu Keinä-
nen sanoo. 

Huoltovapaus ja monikertainen kestoikä

Uuden teknologian tuomat säästöt ovat eri-
tyisen tärkeitä korjausikään tulevissa vuok-
rataloissa, joissa halutaan lisätä asumisen 

viihtyisyyttä ja turvallisuutta pysymällä kui-
tenkin järkevällä kustannustasolla. 

- Vanhoissa taloissa pelkällä valaisin-
ten vaihdolla saadaan jo paljon aikaan, sil-
lä LED-tekniikka alkaa tuoda heti säästöjä, 
Suomen Sähköhuolto Oy:n toimitusjohtaja 
Auvo Karhu sanoo.

Kiulukuja 6:ssa uudet valaisimet asennet-
tiin suoraan vanhojen tilalle lisäämättä valo-
pisteitä. Mitattaessa valaistusvoimakkuutta 
tiloissa todettiin sen yli viisinkertaistuneen 
hehkulamppuvalaisimen tasosta. Kirkkau-
destaan huolimatta valaisin antaa lämpimän 
ja tasaisen valon.

- Kiulukuja 6:n asukkaat ovat ottaneet uu-
det valaisimet tyytyväisinä vastaan. He pitävät 
siitä, että rappujen askelmat erottuvat nyt sel-
keästi ja kulkeminen on helppoa. Kellarikome-
rossa asioitaessa ei tarvitse enää ottaa tasku-
lamppua mukaan, Auvo Karhu kertoo. 

Teksti ja kuvat: Kari Heikkilä

Vanhojen vuokratalojen asukkaat pääsevät nauttimaan ensimmäisenä 
uusista LED-valaisimista, jotka nostavat valon määrän moninkertaiseksi. 
Huoltovapaus ja pieni sähkönkulutus tuovat vuokrataloyhtiöille merkittäviä 
säästöjä. Taustalla vaikuttavat myös periaatepäätökset energiatehokkaasta 
ja ympäristöarvoja kunnioittavasta korjausrakentamisesta. 

Kiulukuja 6:n kellariko-
meroissa valovoimak-
kuus yli viisinkertaistui 
valopisteitä lisäämättä, 
eikä lampunvaihto-
ja enää tarvita. Enston 
AVR320 LED –valaisimen 
käyttöikä on noin 30.000 
tuntia, mikä tarkoittaa 
10-15 huoltovapaata 
vuotta valotehon juuri-
kaan alenematta.

Tietoa sähkötarvikkeista entistäkin helpommin

Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto SSTL tarjoaa Rakentaja.fi-palvelun Omataloyhtiö-sivustolla perustietoa sähköistyksestä ja valais-
tuksesta. Opastuksen lisäksi on tarjolla ideoita hankkeen suunnitteluun. 

Kun tarvitaan tarkempaa tietoa sähkötarvikkeista tai halutaan vertailla eri vaihtoehtoja, on käytettävissä uudistunut www.sähkönume-
rot.fi-sivusto. Tämä ammattilaisille suunnattu palvelu on kaikille avoin ja kattaa Suomessa myytävät noin 210.000 sähkötarviketta. 

Sähköurakoitsija auttaa mielellään tarpeeseen sopivien tuotteiden valinnassa. Hän myös noutaa ne sähkötukkuliikkeestä sekä to-
teuttaa turvalliset ja toimivat asennukset. 

- Juuri näihin kohteisiin tarvittiin arjen kestävä 
LED-valaisin. Rappukäytävään sopivaa tuotetta ei 
ollut tarjolla, joten päätimme Enston kanssa ke-
hittää sellaisen, kertoo kohteiden sähköurakoista 
vastaava Suomen Sähköhuolto Oy.



S�0

Uusi lämmöneriste 
mullistaa rakennusten 

energiaremontit
Uusi eristeratkaisu on viisi kertaa tehokkaampi kuin perinteiset lämmön-
eristeet. Sen avulla yhä suurempi osa Suomen vanhasta rakennuskannasta 
voidaan saneerata energiatehokkaiksi passiivitaloiksi.

Teksti: Janne Jormalainen
 Kuvat: Spu Oy
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Energiatehokkaaseen rakentamiseen eri-
koistunut SPU toi markkinoille elokuun lo-
pulla kaksi entistäkin tehokkaampaa läm-
möneristettä. Toinen näistä on SPU XT, jon-
ka lämmöneristysteho on jopa viisinkertai-
nen villa-, XPS- ja EPS-eristeisiin verrattuna. 
Sen lambda design on pienimmillään 0,007 
W/mK ja tyypillisesti välillä 0,007 - 0,019 W/
mK. Uudella eristeellä passiivitalon vaatima 
lämmöneristys on toteutettavissa pienim-
millään jopa 70 millimetrin paksuisella eris-
tekerroksella. Tyypillisesti passiivitalo vaatii 
240-450 millimetrin eristekerroksen riippu-
en siitä, mitä eristeratkaisua käytetään.

Erityisesti passiivikorjaushankkeissa vas-
taan tulee rakenteellisia kohtia, joissa passii-
vitason lämmöneristykseen on käytettävis-
sä ainoastaan muutamia senttimetrejä. SPU 
XT on tarkoitettu ratkaisuksi näihin passiivi-
korjaushankkeiden ongelmakohtiin.

”Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
mukaan vuoden 2015 jälkeen korjattavien 
valtion rakennusten on oltava passiivitalo-
ja. Myös muuta korjattavaa rakennuskantaa 
ohjataan energiatehokkaaseen suuntaan, jo-
ten tarve energiasaneerauksia helpottaville 
ratkaisuille on suuri”, SPU Systemsin vara-
toimitusjohtaja Janne Jormalainen kertoo.

Arvioiden mukaan Suomessa on 63.000 
asuntoa vuosittain perusparantamisen tar-
peessa. Luku kasvaa, kun korjaustarpee-
seen lasketaan mukaan myös liiketilat. 
Usein perusparantamisiin voidaan yhdistää 
energiaremontti.

”Vanhan rakennuskannan energiasanee-
raaminen passiivitaloiksi on nopein ja tehok-
kain keino vähentää rakennusten energian-
kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä, sillä raken-
nuskantaa uudistuu vain noin 1-2 prosentin 
vuosivauhdilla”, Jormalainen sanoo

Levymäinen SPU XT -eriste koostuu sekä 
polyuretaani- että tyhjiöeristemateriaalista ja 
se on räätälöitävissä kohdekohtaiseksi rat-
kaisuksi. Hinnaltaan SPU XT on, ratkaisusta 
riippuen, 3–5-kertainen verrattuna saman-
tasoiseen lämmöneristykseen toteutettuna 
SPU polyuretaani -tuotteilla.

Rakennusteollisuudelle säästöjä uudesta 
eristeestä

SPU tuo markkinoille uuden tehokkaan SPU 
SP -eristeen, jolla passiivitalo voidaan to-
teuttaa taloudellisesti entistä ohuemmilla 
rakenteilla. Aikaisemmin passiivitalon vaa-
tima lämmöneristyskerros saavutettiin 240 
millimetrin vahvuisella SPU Eristeellä, nyt 
passiivitalo voidaan toteuttaa 230 millimet-
rin vahvuisella eristeellä.

”Eristekerroksen oheneminen sentillä 
saattaa kuulostaa pieneltä muutokselta, 
mutta sillä on suuri merkitys rakennusteol-
lisuudelle. Kun eristekerros ohenee, sääs-
tetään kustannuksissa, kun muita rakennus-
materiaaleja ja työtä kuluu vähemmän. Sen-
tin ohennus eristepaksuuteen vähentää jo 
150 neliön omakotitalon bruttoneliöitä puoli 
neliömetriä”, Jormalainen kertoo.

Alumiinipintaisen SPU SP -polyuretaani-
eristelevyn lambda design on 0,022 W/mK.

 Sekä TKK:n että BRE-tutkimuslaitoksen 
mukaan polyuretaani on edullisin passiivira-
kennuksen lämmöneristeratkaisu. Polyure-
taania käytetäänkin nykyään laajamittaisesti 
energiatehokkaissa passiivirakennuksissa.

SPU XT

SPU SP
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Koko 
taloyhtiö 

hissilliseksi
Asukkaiden tasapuolisuus toteutui osaltaan hienosti, 
kun As Oy Salpa-Kannel Helsingin Kannelmäessä toteut-
ti laajan hissihankkeen, jossa vanhojen hissien kunnos-
tuksen lisäksi myös aiemmin hissittömiin porraskäytäviin 
asennettiin upouudet hissit. Projekti nosti asumisen ko-
konaiskustannuksia, mutta vastaavasti asumiseen tuli 
laatua ja tietysti kiinteistölle ja sitä kautta myös asun-
noille arvonnousua.

Viisi asuintaloa käsittävässä 
taloyhtiössä oli aiemmin neljä 
veräjähissiä, joiden keskimää-
räinen elinkaari, 30 vuotta, oli 
umpeutunut jo ajat sitten ja kun-
tokin alkoi olla siinä rajoilla, että 
käyttökieltokin oli mahdollisesti 
tulossa. Niinpä yhtiössä oltiinkin 
pohdittu jo pitkään näiden hissi-
en modernisointia. Lopputulok-
sena olikin sitten paitsi näiden 
vanhojen hissien uusiminen, 
myös kokonaan seitsemän uu-
den hissin hankinta taloyhtiön 
aiemmin hissittömiin porras-
käytäviin.

Taloyhtiön valinta oli KVR-ura-
kointi

Seitsemän jälkiasennushissiä 
toteutettiin rakennuksen ulko-
puolisin hissitornein, joista itse 
asiassa vain muutama kym-
menen senttiä tuli ulokkeena 
julkisivupinnan ulkopuolelle 
tuoden taloon jopa aivan uut-
ta ilmettäkin. Taloyhtiö valitsi 
pääurakoitsijaksi Consti Yhtiöi-
den Raitayhtiöt ja hanke toteu-
tettiin ns. KVR-urakkana, joka 
on taloyhtiölle vaivaton, nopea 
ja turvallinen tapa. Raitayhtiöt 

vastasi kohteen suunnittelu- ja 
rakennustöistä. Myyntipäällikkö 
Marcus Österberg Raitayhtiöis-
tä kertoi, että taloyhtiö kiteytti 
hissittömyyttä edeltäneen tilan-
teen yhdelle A4:lle. –Teimme tä-
män pohjalta tarjouksen taloyh-
tiön päätettäväksi ja kun päätös 
oli myönteinen, aloitimme vä-
littömästi suunnittelutyön. Val-
mistelutöinä oli elementtiseinän 
aukileikkaus ja uuden perustuk-
sen teko. Itse tornien asennus 
kesti vain pari tuntia, minkä 
jälkeen teimme päivän verran 
viimeistelyjä. Vanhoja portai-
ta jouduttiin osin uusimaan tai 
korjaamaan, mutta tästä tuli 
asukkaille vain noin päivän kat-
ko liikkumisessa, kuvaa Öster-
berg projektin vaivattomuutta. 
Rakennustöiden jälkeen pääs-
tiin varsinaiseen noin kuukau-
den kestävään hissirakenteiden 
asentamiseen.

Mukavuutta ja käyttöturvalli-
suutta

– Vanhojen hissien korvaaminen 
täysin uusilla tuo paitsi muka-
vuutta, myös käyttöturvallisuut-
ta, kertoo myyntipäällikkö Atte 
Takkinen KONE:esta. Vanhat 
hissit olivat ns. vastapainolli-
sia ja uudet vastaavasti vasta-

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen
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Hissittömään taloon asennettiin uudet, hieman vähemmän tilaa vievät kierre-
portaat.

Rakennusvalvonta mahdollisti hissikuilun vaatiman pienen lisäulokkeen, joka 
jäsensi samalla sisääntuloa ja toi ryhtiä julkisivuun.

Myyntipäällikkö Atte Takkinen kertoi 
kaiken menneen suunnitellusti .

Helsingin kaupungin talous-, suunnit-
telu- ja kehittämisosastolla työsken-
televä Erkki Holappa on hissiexpertti 
ja on myös taloyhtiöiden käytettävis-
sä hissiremonttia suunniteltaessa.

Asiakkuusjohtaja Simo Latvala kertoi 
hissiremontin ratkaisevan usein myös 
esteettömyysvaatimuksia.

Myyntipäällikkö Marcus Österberg 
kertoo Raitayhtiöiden olevan valmis 
toteuttamaan vielä useita noin 40 000 
hissittömän porraskäytävän raken-
nusurakoista.

Asunnon 
omistaja Ellen 
Kantanen on 
tyytyväinen 
lopputulokseen. 
–Ulkonäkö säi-
lyi, jopa parani. 
Olin kyllä alun 
perinkin hank-
keen kannalla. 
Kustannuksia 
tuli, mutta arvo 
nousi.

Yli 600 000 suomalaista asuu 
vähintään kolmikerroksises-
sa kerrostalossa, joiden 43 
000:ssa porraskäytävässä ei 
ole lainkaan hissiä. Toisaalta 
käytössä olevien hissien kes-
ki-ikä on jo yli 30 vuotta, sillä 
vilkkaan rakentamisen aikana 
1960- ja 1970-luvuilla raken-
nettiin lähes 20 000 hissiä. 
Niinpä jopa 80 prosenttia his-
seistä ei vastaa nykyistä turval-
lisuus- ja esteettömyystasoa. 
Näiden asuntojen korkea kes-
ki-ikä kertonee myös siitä, että 
asukkaina on myös paljon iäk-
käitä ja liikuntarajoitteisia ihmi-
siä, joille hissittömyys aiheut-
taa kohtalaisen paljon lisäpon-
nistuksia. Siksipä hissiremont-
ti onkin ”päivän puheenaihe” 
tuhansissa taloyhtiöissä. 

painottomia, mikä mahdollisti 
mm. isomman hissikorin. Van-
han hissin kapasiteetti oli neljä 
henkilöä, kun uuden on 50 % 
enemmän eli kuusi henkilöä. 
Ovi- ja kynnysrakenteet ovat 
oleellisesti turvallisempia ja jos 
jostain syystä hissiin tuleekin 
käyttöhäiriö, on kaikista hisseis-
tä suora puheyhteys KONEen 
Asiakaspalvelukeskukseen kaik-
kina vuorokauden aikoina. Iso 
merkitys on myös sillä, että kun 
vanhoissa veräjähisseissä oli 
noin 55 cm:n oviaukko, niin uu-
sissa se on jopa 80 cm, korostaa 
Takkinen. Näin myös rollaattorin 
tai pyörätuolin varassa liikkuvat 
voivat käyttää hissiä. 

ARA:n avustukset merkittävä etu

KONEen mukaan yhden jälki-
asennushissin kokonaiskulut 
ovat vaihtoehdoista riippuen 
reilusta sadasta tuhannesta 
noin 250 000 euroon. Keski-
määrin tämä on merkinnyt vain 
noin 100-125 euron kustannus-
ta asuntoneliötä kohden. Kun 
Asumisen rahoitus- ja kehittä-

miskeskus ARA tukee hissi-
hankkeen suunnittelu-, raken-
nusteknisiä ja hissikustannuk-
sia 50 %:lla, eivät kustannukset 
nouse todellakaan päätähuimaa-
viksi, siis vain muutamia tuhan-
sia euroja asuntoa kohden. Li-
säksi moni kaupunki ja kunta on 
myöntänyt kustannusavustusta 
5-15 % hissihankkeille. Jos his-
siä käyttää 4-6 kertaa päivässä 
vaikkapa 30 vuoden ajan, ei siitä 
montaa senttiä tule kertakuluk-
si. Asiakkuusjohtaja Simo Lat-
vala KONEesta korostaa, että 
tämän päivän hissiremontti ei 
ole pelkästään teknistä korjaa-
mista, vaan ohessa täyttyy käyt-
tömukavuuden ja turvallisuuden 
lisäksi myös nykyiset esteettö-
myysvaatimukset. – KONEel-
la on kokemusta ja osaamista 
kaikenlaisista hissihankkeista 
ja annammekin mielellämme 
kaiken tietotaitomme taloyh-
tiöiden vastuuhenkilöiden käy-
tettäväksi, vaikka emme kaikkia 
hankkeita saakaan toteutetta-
vaksemme , kuvaa asiakkuus-
johtaja Latvala yrityksen toimin-
tafilosofiaa.

Seuraavana on vuorossa julkisivure-
montti?
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Fenestran asennusliiketoiminnan Business Manager Timo Minkki-
nen vastaa Fenestran asennustyön ja työmaaturvallisuuden kehit-
tämisestä. Asennus on entistä tärkeämpi osa tarjoamaamme ko-
konaispalvelua, Minkkinen kertoo. 

Hajut kohteesta

Asennuspäälliköt auttavat myyjiä tarjouslaskennassa. He käyvät 
”ottamassa hajut” kohteesta. He katsovat vaativatko maasto-olo-
suhteet hintaan vaikuttavia konesiirtoja ja minkä kokoisia laitteita 
työmaalle tarvitaan. Lisäksi asennuspäälliköt määrittelevät konei-
den käyttöajat ja asennustyön päivämäärät. Heidän työhönsä kuu-
luu myös tarkan tarvikeluettelon laatiminen, jota varten asennus-
päälliköiden täytyy ottaa selvää rakennukseen suunnitelluista työ-
menetelmistä. 

– Hintakilpailu on todella kovaa ja yleensä aina halvin tarjous vie 
voiton. Mutta tarjouksia kannattaa vertailla perusteellisesti. Muuten 
saattaa jäädä huomaamatta sellaiset tarjouksen sisältämät asiat, 
jotka voivat merkittävästi vaikuttaa lopputulokseen. Tällaisia ovat 
esimerkiksi rakenteellisista seikoista aiheutuvat riskit tai ylimääräi-
set työvaiheet, jotka me pyrimme ottamaan huomioon jo tarjous-
laskennassa, asennuspäällikkö Kalle Kautto painottaa.

Fenestran vahvuus on ammattimaisesti hoidettu prosessi koko-
naisuutena. – Meillä on erikseen asennuspäälliköt ja projektipäälli-
köt, sama henkilö ei hoida sekä myyntiä että asennuksen valvon-
taa. Asennuksesta vastaavalla henkilöllä on oltava rakennustekni-
nen koulutus, eikä myyntiväki edes ehtisi valvoa myös asennusta 
täysipainoisesti oman työnsä ohella, Kautto kertoo.

Pääkaupunkiseudulla Fenestra työllistää noin 15 alihankkijaryh-
mää, tuttuja asentajia vuosien takaa. Fenestralla on yhteensä kym-
menen asennuspäällikköä ja 30 omaa asentajaa. Noin 150 asen-
tajaa ovat aliurakoitsijoita, jotka työllistyvät pääasiassa Fenestran 
töillä. Hyvä yhteistyöverkosto isännöitsijöiden, rakennusurakoitsi-
joiden ja kuljetusliikkeiden kanssa takaa Fenestran jouhean asen-
nuspalvelun työmailla.

Paljosta kertova kortti

Fenestran asennuspäälliköt vastaavat valvonnan ja työmaatur-
vallisuuden lisäksi siitä, että asentajat toimivat tahdikkaasti, ta-
lon asukkaat huomioon ottaen. Monelle ainoa kontakti Fenest-
raan on asentaja. Tämän käytöksen ja työn laadun perusteella 
syntyy mielikuva koko yhtiöstä tuotteineen. – Se on käyntikortti, 

Asennus on  
yhä tärkeämpi 
osa palvelua

Hyvin tehty ikkuna-asennus kertoo jopa enemmän 
kuin hyvin tehty tuote.

Tarmo Alakoskela asentaa yli 200-kiloista ikkunaa uuden nostolaitteen avulla 
Espoon Soukassa. Kaksi miestä pystyy nostamaan valtavan ikkunan paikoilleen 
muutamassa minuutissa rasittamatta selkiään. – Kehitin tuon laitteen itse. Se 
helpottaa työtä huomattavasti ja tuo työturvallisuutta, neljäntoista vuoden ajan 
Fenestran tuotteita asentanut Alakoskela kertoo.

joka kertoo meistä jopa enemmän kuin hyvin tehty tuote, Mink-
kinen mainitsee.

Tarmo Alakoskela työmiehineen on asentanut Fenestran tuot-
teita jo neljäntoista vuoden ajan. Espoon Soukassa hänellä on 
meneillään 72 asunnon ikkunoiden ja parvekeovien vaihtotyö 
julkisivu-urakan osana. Yrjö Peltonen, asunto-osakeyhtiö Kaski-
vuorenraitin hallituksen puheenjohtaja, kertoo kokemuksistaan: 
– Alakoskela on poikkeuksellisen rivakka mies, ikkunoiden ja par-
vekeovien asennustyö on hoitunut todella reippaassa tahdissa. 
Asukkaiden kannalta olisi tosin ehkä vähempikin vauhti riittänyt. 
Työ on hyvin systemaattista ja kaikki lisätyöt tehdään erikseen, 
mutta ymmärrämme toki, että nykyaikana nopeus ratkaisee ja 
aika on rahaa. 

– Olemme erittäin tyytyväisiä uusiin ikkunoihin. Ne ovat hyvän 
näköisiä ja sen lisäksi ne pitävät ääntä paljon paremmin kuin van-
hat, Peltonen kertoo.
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Teksti: Marjo Voutilainen 
 Kuvat: Seija Paloheimo ja Jukka Salminen, Tiikerikuva

Fenestran projektipäällikkö Timo Laitinen, asunto-osakeyhtiö Kaski-
vuorenraitin hallituksen puheenjohtaja Yrjö Peltonen ja julkisivu-ura-
kasta vastannut työnjohtaja Toni Lehtinen Rakennus- ja Maalausliike 
Esa Raita Oy:stä katselevat lähes valmista julkisivua Espoon Soukassa.

Työmaiden turvallisuuteen panostetaan

Fenestran työmailla noudatetaan turvallisuusohjeita, jotka on laadittu uuden rakennustyön turvallisuudesta säädetyn asetuksen mu-
kaan. Niissä on tarkat ohjeet varustuksesta sekä työmailla käytettävistä telineistä, tikkaista ja pukeista. Ohjeiden noudattamista val-
votaan ja laiminlyönteihin puututaan välittömästi. 

Asetuksessa on määritelty turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. ”Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan rakennushankkeeseen 
nimeämä tehtävistään vastuullinen ja riittävän pätevä edustaja, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista”. Turvallisuus-
koordinaattori on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen. Nimeämättä jättäminen on työsuojelulain vastainen teko.

Asennustyömailla käytetään logolla varustettuja kypäriä ja huomiovaatetusta. 
Lisäksi työntekijöillä on tarpeen vaatiessa turvakengät ja suojalasit. Kaikilla on mukanaan henkilötunniste- ja työturvallisuuskortit.



S��

Uusi tutkimus vahvistaa:

Parvekelasitus säästää 
energiaa

Jopa 10,7 prosentin ja keskimäärin peräti 5,9 prosentin säästö asuintalon 
lämmitysenergiankulutuksessa. – Vaikuttavat tulokset saatiin Tampereen 
yliopistossa elokuussa valmistuneessa Kimmo Hilliahon tutkimuksessa par-
vekelasituksen energiataloudellisista vaikutuksista. 
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Tutkimus toteutettiin Suomessa 
ja siihen liitettiin vertailumitta-
ukset Saksasta. Kenttämittaus-
ten ja tietokonesimulaatioiden 
avulla vertailtiin lasitettujen ja 
lasittamattomien parvekkeiden 
energiankulutusta sekä selvitet-
tiin parveketyypin, lämmöneris-
tyksen ja ilmansuunnan vaiku-
tusta lasitettujen parvekkeiden 
lämpötiloihin. 

Uusi tehokas tuulikaappi

Tulokset osoittivat, että korva-
usilman ottaminen lasitetulta 
parvekkeelta parantaa selvästi 
lasituksella saavutettavaa ener-
giansäästöä. Parhaimmillaan 

parvekkeesta syntyy tehokas 
tuulikaappi, ja parvekkeen ta-
kana olevan huoneen lämpöti-
laa voidaan laskea jopa kahdella 
asteella. Asukkaat säästävät ja 
asumismukavuus lisääntyy.

Sisäänvedetyillä parvekkeil-
la lasitus on usein vielä tehok-
kaampi energiansäästäjä kuin 
ulkonevilla parvekkeilla. Ete-
läparvekkeilla säästöä syntyy 
hieman enemmän kuin muihin 
ilmansuuntiin avautuvilla par-
vekkeilla, mutta kaikilla säästöt 
ovat merkittäviä. Lasituksen 
tiiviyttä tutkittaessa todettiin, 
että rakojen kasvattaminen ei 
juurikaan vaikuttanut energian 
säästöön. 

Ratkaisevaa on myös se, mi-
ten asukkaat käyttävät lasitusta. 
Useimmiten suomalaiset käyt-
tävät parvekelasitusta energia-
taloudellisesti oikein: talvella 
lasit pidetään kiinni ja kesällä 
auki. Tarkempia käyttöohjeita 
kuitenkin tarvitaan säästöjen 
maksimoimiseksi. 

Saksassa vielä suurempia 
säästöjä

Tutkimusta täydennettiin ener-
giamittauksilla, jotka toteutettiin 
suomalaisten tutkimustalojen 
kanssa vertailukelpoisissa berlii-
niläisissä elementtitaloissa. 

Parvekelaseilla saavutettu 
energiansäästö vaihteli Berliinis-
sä 5,6 prosentista 12,0 prosent-
tiin. Eniten lasituksesta oli hyö-
tyä rakennuksessa, jonka par-
vekkeet oli suunnattu etelään 
ja korvausilma otettiin parvek-
keen kautta. Selvimmin ener-
giansäästöön vaikutti se, että 
tuloilma otettiin parvekkeelta 
eikä ulkoa. Keskimäärin energi-
aa säästyi 8,2 % eli vielä enem-
män kuin Suomessa. 

Rahan arvoinen ratkaisu 

Rakennuskannan pysyminen 
hyvässä kunnossa ja kohtuulli-
set hoitokustannukset vaikut-
tavat suoraan asumiskustan-
nuksiin – ja asukkaiden tyytyväi-
syyteen. Asumismukavuuden li-
säksi laadukas ja oikein käytetty 
parvekelasitus tuo selvää rahal-
lista hyötyä asunnon asukkaille 
ja omistajille. 

Tampereella julkistetuista 
tutkimustuloksista syntyy sel-
keä johtopäätös: erityisesti kaik-
kiin 1960- ja 1970-lukujen ker-
rostaloihin kannattaa asentaa 
parvekelasitus. Suuria säästöjä 
saavutetaan myös uusissa ker-
rostaloissa, joissa korvausilma 
otetaan lasitetun parvekkeen 
kautta. 

Energian säästymisen lisäk-
si parvekelasitus tuo muitakin 
merkittäviä taloudellisia hyöty-
jä. Tohtori Jussi Mattilan tutki-
muksen mukaan parvekkeiden 
lasittaminen vaikuttaa talon ylei-
seen kuntoon: se voi siirtää ta-
lon remontointitarvetta kuudes-
ta kymmeneen vuotta! 

Teksti: Jyrki Hutri
 Kuvat: Lumon Oy
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Vanhojen kerrostalojen suurin energiankuluttaja on tilojen lämmi-
tys. Tilojen lämmityksen energiankäyttöä voidaan pienentää monin 
keinoin. Päähuomio kannattaa kohdistaa ilmanvaihdon uusimiseen, 
ulkoseinien lisäeristämiseen ja ikkunoiden uusimiseen. 

Näitä kaikkia parantamalla tai vain yksittäisillä toimenpiteillä voi-
daan aikaansaada jo huomattavat säästöt. Tai jopa päästä energia-
tehokkaaseen passiivitasoon, kuten Innova-hankkeen Riihimäen 
kohteessa on tarkoitus. Passiivitasoon pääseminen vaatii kuitenkin 
jo tarkempaa kokonaissuunnittelua ja toteutusta, eikä vain yhden 
osa-alueen parantamista. 

1960-luvun kerrostalojen 

julkisivujen 
energiaperuskorjaus

Uusi asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa yhtiöitä 
tekemään selkeän korjaussuunnitelman vuo-
siksi eteenpäin. 1960 -1980 lukujen kerrostalojen 
korjaussuunnittelussa on hyvä huomioida myös 
julkisivujen energiatehokkuus.
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Lähes alkuperäisessä tilassaan olevassa talossa lämmitysener-
giaa kuluu ulkoseinien ja ikkunoiden lämpöhäviöihin, joita voidaan 
pienentää mm. lisäeristämällä seinät. Näin kannattaa tehdä aina-
kin silloin, kun kohteessa ollaan uusimassa julkisivua. Ikkunoita uu-
sittaessa on jo hyvä huomioida mahdollinen seinien korjaustarve, 
jolloin saadaan myös ikkunat oikeaan tasoon ja yhtenäiseksi muun 
julkisivun kanssa.

Lisäeristäminen on mahdollista lähes kaikissa julkisivuissa. Val-
taosa kyseisen aikakauden rakennuksista on betonielementtitaloja, 
joissa koko rakenteen kunto tulee selvittää perusteellisesti ennen 

tarkkaa korjaussuunnitelmaa. Mikäli suunnitelma käsittää v. 2012 
jälkeistä aikaa, on hyvä huomioida myös energiatehokkuustason 
mahdolliset tulevat vaatimukset, jotka vastaavat uudisrakentami-
sen tasoa. 

Mikäli rakenteen kunto on hyvä, voidaan lisäeristys tehdä suo-
raan vanhan rungon päälle.

Julkisivun pintamateriaalista riippuen valitaan lisäeristys. Ohut- 
tai kolmikerrosrappauksen alustana käytetään lämmöneristeenä 
PAROC FAS tai PAROC FAL–tuotteita rappausmenetelmän mu-
kaisesti. 

Tuulettuvan rakenteen kuten levy-, puuverhotun- tai tiiliseinän 
lisäeristeenä käytetään tuulensuojapintaista PAROC WPS3n eris-
televyä tai korkeimpiin rakennuksiin palovaatimukset täyttävää PA-
ROC Cortex -eristelevyä. Mikäli rakenteesta halutaan energiate-
hokkaampi, niin tuulensuojan taakse voidaan laittaa PAROC eXtra 
lämmöneriste.. Näiden eristeiden kokonaispaksuus määritellään 
rakenteeseen lasketun U-arvon mukaan.

Huonokuntoisen elementin ulkokuori puretaan kokonaan. Myös 
vanha, huonokuntoinen eriste on poistettava kokonaan. Vanhan si-
säkuoren epätasaisuudet on suoristettava joko pehmeällä, kokoon 
painettavalla eristeellä tai täyttölaastilla. Muuten eristeasennus ja 
päälle tuleva rappaus tehdään kuten uudisrakentamisessa.

Vaihtoehtoisesti seinät voidaan uusia myös esivalmistettuna ele-
menttiratkaisuna, joka nopeuttaa koko korjaushanketta. 

Ulkoseinien, lattian ja perustusten liitos muodostaa usein kylmä-
sillan, jonka vaikutusta voidaan pienentää lisäeristämällä sokkeli tai 
kellarin seinä. Näiden pintamateriaalina on usein rappaus, jolloin PA-
ROC rappausalus – tuotteet soveltuvat tähänkin tarkoitukseen.

Maanvastaiseen eristämiseen voidaan käyttää PAROC COS 10 
eristelevyä.

Julkisivukorjauksen lähtökohtana on kuitenkin aina vanhan ra-
kenteen kunnon selvittäminen sekä hyvä suunnittelu eri raken-
nevaihtoehtoja ja toteutustapoja unohtamatta. Energiatehokkaat 
ratkaisut tuovat heti säästöjä ja parantavat asumismukavuutta. 
Lämpöhäviöiden pienentämisen lisäksi kivivillalla eristettäessä pa-
rannetaan yleensä myös rakennuksen ääneneristävyyttä sekä pa-
loturvallisuutta.

Teksti: Tuula Nordberg
 Kuvat. Paroc Oy

Energiatehokkuuden lisäksi myös ulkonäkö kohentuu huomattavasti. Tässä 
kohteessa vanhan rakenteen päälle asennettiin lämmöneristeeksi ja rappaus-
alustaksi PAROC FAS 4.

Passiivitaloiseksi korjattu sei-
närakenne. Passiivitaso voidaan 
helposti saavuttaa paloturvalli-
silla ja jo pitkään markkinoilla 
olleilla PAROC-eristeillä.
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Vanhojen kaupunkien katuku-
va, talojen julkisivujen ilme ja 
värit ovat muotoutuneet vuo-
sikymmenten ja jopa vuosisa-
tojen aikana. Lähes kaikki talot 
ovat sopusoinnussa naapuri-
talon ja saman kadunvarren 
talojen kanssa – niin kuin pi-
tääkin olla, hyvä niin. Mutta, 
jospa joku taloyhtiö haluaisikin 
räväyttää, niin on muistettava, 
että ennen maalien tilaamista 
tai urakkatarjousten pyytämis-
tä, täytyy hankkeelle hakea ra-
kennuslupa. Käytännössä ko-
vin radikaaleihin muutoksiin 
ei yleensä ole edes mahdolli-
suutta. Niinpä kantakaupunki-
en kerrostalovaltaisten talojen 
ainoaksi väriläiskäksi jääneekin 
usein yön pimeinä tunteina teh-
dyt töhryt, jotka nekin aikanaan 
poistetaan, saatiinpa maalari-
mestari kiinni tai ei.

Uudisrakentamisen vapaammat 
linjat

Vanha asuntokanta säilyttä-
nee nykyisen muotonsa ja ai-
nakin värinsä hamaan tulevai-
suuteen, mutta nykyisin täy-
sin uusilla, metsien ja peltojen 
keskelle nousevilla asuntoalu-
eilla ollaan jo rohkeampia heti 
suunnittelussa, mutta myös 

Maalari maalasi taloa, 
sinistä ja punaista

Maalari maalasi taloa,
sinistä ja punaista,
illan tullen sanoi hän,
nyt sä lähdet tästä pelistä pois

Suomalainen lastenloru, joka toimi 
pudotuspelinä, kun vain yhden piti 
jäädä jäljelle aloittamaan joku leik-
ki, esimerkiksi jäädä etsijäksi, kun 
muut painuivat piiloon lähinurkille.

hyväksymisportaassa. Nyt voi 
nähdä taloja kaikkein kirkkaim-
missakin väreissä ja vieläpä 
useiden värien yhdistelminä. 
Vaikka nykyrakentamisessa 
onkin tiilen osuus jäänyt melko 
vähäiseksi, on jossain eri tiilen 
sävyjä yhdistelemällä saatu, jos 
ei nyt kirkkaanvärisiä, niin aina-
kin ilmeikkäitä julkisivupintoja. 
Eikä julkisivujen harmaus kos-
ke yksinomaan kerrostaloja, 
kyllä kaupunkien uudet pienta-
lovaltaistenkin alueiden julki-
sivujen materiaali ja värisävyt 
ovat aika tarkkaan määritelty 
ja rajattu. Kysyä tietysti voi, 
jos meillä olisi sama vapaus 
kuin esimerkiksi juuri Irlannis-
sa, riittäisikö rakentajan oma 
värisilmä löytämään viereiseen 
punaiseen talon mutkattomasti 
ja kiistattomasti sointuvan sini-
sen sävyn?

Yhteiskunta valvoo

Taloyhtiö lähtee yleensä julkisi-
vuremonttiin joko pintaraken-
teiden huonokuntoisuuden tai 
jopa ilmenneiden näkyvien vau-
rioiden vuoksi. Lisäpontimena 
saattaa olla samanaikainen lisä-
lämmöneristys. Projekti etenee 
sitten yhtiökokouksen päätök-
sen jälkeen hankesuunnittelu-
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Suomalaista kaupunkikuvaa leimaa yleinen harmaus, jota toki piristää kevään 
vehreys, kesän sinisyys ja syksyinen lehtipuiden väriloiste. Varmaan yli 80 % ta-
loista on julkisivultaan vaaleanharmaita, keltaisen sävyisiä tai puhtaan valkoisia, 
mutta missä ovat ne lorun siniset ja punaiset talot, joita mm. Irlannin pikkukau-
pungit ovat tulvillaan?

na, jonka osana on varsinaisen rakennus- tai toimenpideluvan ha-
keminen. Vantaan kaupungin rakennusvalvonnasta rakennusval-
vontajohtaja Pekka Virkamäki kehottaa taloyhtiön puuhamiehiä ot-
tamaan aivan ensimmäiseksi yhteyttä aluearkkitehtiin, joka antaa jo 
ennakkolausunnon siitä onko mahdollinen väri- tai materiaalimuutos 
asemakaavan mukaan edes toteutettavissa. Virkamäki toteaa kau-
punkikuvaneuvottelukunnan puheenjohtajan ominaisuudessa, ettei 
tämänkaltaisia saneeraussuunnitelmia heidän käsittelyyn pääsään-
töisesti edes tule. – Vanhojen asemakaava-alueiden osalta määrä-
ykset ja ohjeistukset eivät toki ole niin yksityiskohtaisia kuin uusilla 
alueilla, sanoo Virkamäki. Museoviraston rakennuskonservaattori 

Elisa Heikkilä toteaa puolestaan, että virasto joutuu ottamaan var-
sin vähän kantaa yksittäisiin julkisivuremontteihin. – Hankkeet kä-
sitellään meillä vain siinä tapauksessa, että kohde kuuluu valtion 
asetuksen, kirkkolain tai rakennussuojelulain piiriin, sanoo Heikkilä. 
Rakentamisemme ylin valvoja Ympäristöministeriö viittaa ohjeis-
tuksissaan järjen ja harkinnan käyttöön aina silloin kun kyseessä 
on remontoitavan kohteen vahvat siteet ympäristöön tai alueen 
historiaan. Korjaustoimenpiteiden lähtökohtana ei voi ministeriön-
kään mukaan kuitenkaan olla, että kaikki kohteet korjataan samoin 
menetelmin, samoin tuottein ja samaan tekniseen ja toiminnalli-
seen laatutasoon.

Historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuskannan suojelu 
on kirjattu rakennus- ja maankäyttölakiin: Rakennuksen ja korjaus- ja muu-
tostyössä ”on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteelli-
sesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella”. Rakennetun ym-
päristön rakennustaiteellisesti ja -historiallisesti arvokkaat ominaispiirteet 
tulee nähdä voimavarana, jonka hoito on asukkaiden, kiinteistönomistajien 
ja laajemmin koko yhteiskunnan etu.

Ympäristöministeriön julkaisusta Kerrostalon julkisivukorjaus, Suomen ympäristö 37/2009

Aalto Yliopiston Taideteollisen korkeakoulun kiin-
teistö lienee Helsingin värikkäin rakennus.
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Rakennusten katolla huoltoa vaativille koh-
teille on lain mukaan järjestettävä turvallinen 
kulkutie aina kun katon jyrkkyys on yli 1:8, 
olipa sitten kattomateriaalina mikä hyvänsä. 
Normaalisti kulkutie on seinätikkaalta kat-
totikkaalle, josta kattosiltaa pitkin siirrytään 
esim. savupiipulle. Viime talvi osoitti, että 
parhaiten, kovatkin talvet kestävä kulkutie, 
onnistuu asentamalla talotikkaat rakennuk-
sen päätyyn, josta kattosiltaa pitkin pääsee 
mukavasti siirtymään harjan viertä piipulle. 
Mikäli tikasta ei päätyyn voida asentaa, olisi 
kattotikas aina suojattava riittävin lumiestein 
tikkaan molemmin puolin. Näillä ratkaisuilla 
täytetään asetusten mukaiset minimivaati-
mukset, mutta pienellä lisäinvestoinnilla saa-
taisiin turvallisesti suoritettua myös muutkin 
katolla tehtävät huoltotoimenpiteet.

Ongelmana katon lappeilla, esim. lumi-
töissä liikuttaessa on, ettei katolta löydy 
riittävästi turvaköyden kiinnityspisteitä. Köy-
den kiinnityspaikkana voidaan yleensä käyt-
tää ainoastaan muurattua savupiippua, aina 
ei sitäkään. Oikein suunnitellut ja asennetut 
kattokulkutiet kuitenkin mahdollistavat tur-
vallisenkin ratkaisun. Kun kattosilta asenne-
taan koko harjan mitalle, saadaan turvaköysi 

tivat omat lumiesteensä. Hyvä olisi myös 
muistaa suojata mahdollisen katolta puto-
avan lumimassan alle joutuvat puutarhan is-
tutukset autoista puhumattakaan. Lumies-
te suositellaan aina asennettavaksi koko 
räystään pituudelle. Ehdoton minimimitta 
on kuitenkin kolme metriä ja sekin saattaa 
vaatia normaalia tiheämmän kannakejaon 
tai asennuksen useampaan riviin.

Vesivek -asiantuntija tulee aina kohtee-
seen paikan päälle ja tekee katolle vaadit-
tavista kattoturvatuotteista  ja lumiesteistä 
ilmaisen suunnitelman ja kustannusarvion. 
Vesivek -kattoturvatuotteet täyttävät omien 
asentajiemme toimesta oikein asennettuina 
luokan 2 vaatimukset, eli niihin voi kiinnittää 
turvaköyden. Asiasta pitää kuitenkin sopia 
kartoituksen yhteydessä erikseen ja aiem-
min tehdyt katon rakenteet on aina tarkis-
tettava talokohtaisesti. 

Varmista turvallinen liikkuminen katol-
la, soita Vesivek -ammattilainen paikalle ja 
vaadi katollesi luokan 2 mukaiset kattotur-
vatuotteet! 

Asunto-osakeyhtiöille tarjoamme -10 % 
talvialennusta, kun kohde on asennettavis-
sa tammi-huhtikuussa 2011.

aina kiinnitettyä parhaaseen mahdolliseen 
paikkaan. Kattosiltaan kiinteästi asennet-
tava vaakakisko yhdessä vapaasti vaaka-
suunnassa liikkuvan vaakavaunun kanssa 
mahdollistaa myös sen, ettei turvaköyttä 
tarvitse vähän väliä kiinnittää uuteen paik-
kaan. Turvaköysi on säädettävä siten, ettei 
huoltotyötä tekevä pääse missään kohtaa 
kattoa putoamaan räystäältä.

Kaikki kattoturvatuotteet eivät kuiten-
kaan sovellu turvaköyden kiinnityspisteiksi, 
vaan tuotteiden on tarvinnut läpäistä erittäin 
vaativat, puolueettoman tarkastajan valvo-
mat pudotustestit. Kun tuote täyttää ns. 
luokan 2 vaatimukset, voidaan sitä käyttää 
turvaköyden kiinnityspisteenä. Tällaisia tuot-
teita Vesivekillä ovat kattosilta, kattotikas ja 
kattoporras. Lumiesteillä ei kyseisiä testejä 
tehdä. Lisäksi kattoturvatuote on asennetta-
va aina kattokohtaisesti määriteltyjen, tark-
kojen kiinnitysohjeiden mukaisesti ja totta-
kai, alan ammattilaisten toimesta. 

Lumiesteiden paikkoja suunniteltaessa 
on muistettava suojata kaikki kulkutiet ja 
rakenteet, joita lappeelta toiselle putoava 
lumi saattaa vaurioittaa. Kattoikkunat ja lä-
piviennit ovat usein lappeella ja nekin vaa-

Turvaa liikkumisesi katolla 
huoltotöiden aikana!

Viime talvi oli sääolosuhteiltaan varsin poikkeuksellinen. Tavallista kovemmat pak-
kaset ja normaaleja talvia isommat lumisateet koettelivat varsinkin talojen kattojen 
rakenteita. Monilla paikkakunnilla kattojen lumikuormat kasvoivat todella isoiksi. 
Poikkeukselliseksi lumityön kohteeksi nousikin talon katto. Uutisista saimme lukea 
lukuisista vakaviin tapaturmiin johtaneista putoamisista, valitettavasti jopa kuoleman-
tapauksistakin. Epätavallisen lumisiin olosuhteisiin ja katon normaaleista poikkeaviin 
huoltotoimenpiteisiin ei oltu varauduttu ja siitä maksettiin monen osalta liian kova 
hinta. Myös lumenpudotuksen kaltaiset työt pitää pystyä suorittamaan tuvallisesti. Teksti: Sari Lensu

 Kuva: Nesco Oy
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Innova- kerrostalon passiivisaneeraus projektissa 1960-1980 -luvulla 
rakennetuilla taloyhtiöillä oli tilaisuus ilmoittautua kilpailuun.

Kohteeksi valitun Riihimäen Kotikulman talo 10 saneerataan yh-
teisvoimin passiivitaloksi. Projektin valmistumisajankohdaksi on ar-
vioitu vuoden 2011 loppu.

– Passiivisaneeraus antaa mahdollisuuden toistettavien ratkaisu-
jen käyttöön kokonaisten asuinalueiden energiakorjauksissa. Kus-
tannusvaikutukset ovat myös merkittävät: passiivisaneerauksella 
voidaan pienentää kerrostalon energiankulutuksen kuluja kymme-
nillä tuhansilla euroilla vuodessa, toteaa VTT:n erikoistutkija Ilpo 
Kouhia. VTT on asiantuntijana mukana passiivisaneerauskohtees-
sa ja toteuttaa kohteen seurantamittaukset.

Kilpailun voittajan valitsi tuomaristo, johon kuuluvat Paroc Oy 
Ab:n, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn, Lammin 
Ikkuna Oy:n ja Enervent Oy:n edustus. VTT toimi tuomariston esit-
telijänä, mutta ei osallistunut voittajan valintaan.

Innova kerrostalon 
passiivisaneeraus -kilpailun 

voittaja

Tärkeä kriteeri voittajakohteen valinnassa oli tuomariston mu-
kaan se, että passiivisaneeraus on mahdollista toteuttaa teollisesti 
esivalmistetulla ratkaisulla. – Tällaisia innovatiivisia ja kustannus-
tehokkaita ratkaisuja on kaivattu markkinoille, painottaa Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAa tuomaristossa edustanut 
arkkitehti Sampo Vallius. ARAn intressissä on edistää rahoituksen 
turvin energiatehokkaita korjausrakentamisen hankkeita ja samalla 
varmistaa, että uusia rakentamisen malleja voidaan tulevaisuudes-
sa soveltaa kohtuuhintaiseen ARA-tuotantoon.

– Energiatehokuutta ja sisäilmastoa parantavien toimenpiteiden 
lisäämistä perinteisiin julkisivu- ja putkiremontteihin tarvitaan, jotta 
kerrostalokannan energiatehokkuutta voitaisiin hallitusti parantaa. 
Kilpailua rahoittanut Sitra toivookin, että Innova-kilpailu lisää täl-
laisten kehittyneiden korjauspalveluiden tarjontaa, toteaa johtava 
asiantuntia Jarek Kurnitski Sitran Energiaohjelmasta.

Lisätietoja: www.paroc.fi/innova

Riihimäen Kotikulma Oy talo 10 on valittu Innova 
kerrostalon passiivisaneeraus -kilpailun voittajaksi. 
Passiivisaneeraus näyttää tulevaisuuden korjaus-
rakentamisen suuntaa taloyhtiöille.
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Tiiviin kaupunkiympäristön täyden-
nysrakentamiselle voidaan asettaa 
neljän Y:n vaatimukset: yhteydet, 
ympäristö, yhteisöllisyys ja yksityi-
syys. Helsingin uusi asuntoalue Alp-
pikylä vastaa näihin kaikkiin. Ympä-
ristön ja yksityisyyden ja samalla yh-
teisöllisyyden reunaehdot toteutuvat 
mittavan meluvallin suojissa.

Kymmenet, jopa sadattuhannet autoilijat 
ovat voineet hämmästellä pian parin vuo-
den ajan Lahdenväylän viereen, Kehä I:n ja 
Kehä III:n väliin nousevaa mittavaa kivira-
kenteista meluvallia, joka on rakenteeltaan 
melko ainutlaatuinen. Se tulee suojaamaan 
suurin piirtein Jakomäen ja Tattarisuon väliin 
nousevaa uutta, kahden tuhannen asukkaan 
Alppikylää moottoritien melulta.

Yli kilometri kiviaitaa

Helsingin kaupungin rakennusviraston pro-
jektinjohtaja Jarkko Karttunen kertoo, että 
tilanahtaudesta johtuen ei perinteistä maa-
rakenteista meluvallia voitu rakentaa, niin-
pä tilalle on kehitetty varsin ainutlaatuinen 
rakenne kahdesta terästangoin toisiinsa si-
dotusta teräsverkkokehikosta. Kehikot täy-
tetään louhoksella. Rakenne on oleellisesti 
mittavampi kuin vastaavat, valmiista kiviko-
reista asennetut. Tämän rakenteen pituus 
on noin 900 m, jota täydentää maa-ainek-
sinen meluvalli niin, että kokonaispituus on 
noin 1,2 kilometriä. Kokonaiskustannukset 

Oikeus meluttomuuteen

Ihmisille halutaan antaa mahdollisuus 
turvalliseen, terveelliseen ja viihtyisään 
ympäristöön. Melu on ympäristöä pilaa-
va tekijä siinä kuin ilman tai maaperän 
saasteetkin.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
asemakaava on laadittava siten, että luo-
daan edellytykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Maankäyttöä ja liikennettä suunnitel-
taessa pyritään meluavat ja meluherkät 
toiminnot erottamaan toisistaan. Toissi-
jaisena keinona liikennemelun vähentä-
miseen on meluesteiden rakentaminen 
väylien varteen. Uusien hankkeiden 
yhteydessä meluesteet suunnitellaan 
muun suunnittelun yhteydessä. Ole-
massa olevien väylien varteen melues-
teitä rakennetaan aloittaen sieltä, missä 
korkeimmille melutasoille altistuu eniten 
asukkaita

– www.ymparisto.fi

oderni
assiivinen
eluvalliM

ovat 3,4 miljoonaa euroa eli lähes 3 000 eu-
roa per metri! Karttusen mukaan tämä neljä 
metriä korkea rakenne takaa sen, että kes-
kimääräinen melutaso jää alle valtioneuvos-
ton asettaman rajan, 55 desibeliä. Meluaita 
valmistuu tänä vuonna, jolloin myös uuden 
asuntoalueen ensimmäiset talot ovat nous-
seet Tattariharjuntien varteen.

Monimuotoista asumista

Alppikylän asuntoalueen rakentaminen kes-
tää arviolta 4-5 vuotta, jolloin Alppikylän asu-
kasluku nousee noin kahteen tuhanteen. 
Vain pieni osa taloista on kerrostaloja, sillä 
suurin osa tulee olemaan toisiinsa kytket-
tyjä pientaloja. Alppikylästä on vajaa 15 km 
Helsingin keskustaan. Alue rajoittuu siis 
Lahdenväylään. Tapanilan juna-asemalle on 
reilun parin kilometrin matka. Asuinalueesta 
tulee rakentamistavasta johtuen varsin tii-
vis, mutta myös yhtenäinen kokonaisuus. 
Helsingin kaupunki etsii parhaillaan raken-
tamisen toteuttajia.

Teräskehikot vielä tyhjinä aivan Lahdenväylän ku-
peessa.

Aita on neljä metriä korkea. Louhoskivet ovat hyvin 
ison nyrkin kokoisia.

Keskialueen täysin valmista rakennetta.

Rakenteen massiivisuus korostuu asuinalueen puo-
lelta katsottuna.

Alppikylän 
ensimmäiset 
kerrostalot 
ovat jo val-
mistuneet.

Teksti ja kuvat: 
 Raimo Holopainen



S��

Maamme hallituksen ei tarvit-
se olla tämän tutkimuksen mu-
kaan huolissaan työurien pi-
dentämisestä, sillä noin 60 % 
vastaajista on jäänyt tai aikoo 
jäädä eläkkeelle 63-68 vuoden 
ikäisinä. Kovin hirveätä hinkua 
ei myöskään ole ainakaan kau-
komaille, sen sijaan lievä kiin-
nostus viettää osa talviajasta 
Espanjan Costa del Solilla ei 
liene yllätys.

Palveluasunto – kiitos ei

Vastaajista pääosa elää ja asuu 
kahden hengen taloudessa, 
pääosin suurkaupungissa tai 
ainakin keskisuurella paikkakun-
nalla. Vastausten ikäjakauma oli 
47-76 vuotta, mutta olipa jou-
kossa myös yksi 27-vuotiaskin, 
joka jo pohdiskeli mitä aikoo 
tehdä isona. Vastaajista 54 % oli 
osa- tai täysiaikaisia eläkeläisiä. 
Kun tutkimuksessa painotettiin 
nimenomaan asumistoiveita, 
kysyttiin myös nykyistä asu-
mismuotoa. Rivitalossa asuu 
yli puolet vastaajista, kerros- ja 
omakotitaloissa kummassakin 
noin 23 % ja nelisen prosenttia 
vapaa-ajan asunnossa. Mielen-

Eläkeläinen  
   satsaa itseensä

Kysyimme viime numerossa lukijoilta, mitä nämä te-
kevät tai aikovat tehdä eläkkeellä ollessaan. Vasta-
ukset yllättivät joiltain osin, mutta pääviesti oli selvä: 
eläkeläinen haluaa elää ja elää nimenomaan elä-
määnsä, huolehtia itsestään ja satsata itseensä.

kiintoista ja osin yllättävääkin 
oli se, että 31 % vastaajista oli 
tutustunut palvelu-/seniorita-
lotarjontaan, mutta tämä asu-
mismuoto ei kiinnostanut. To-
sin 42 % kaikista vastaajista oli 
harkinnut, mutta ei ollut vielä 
tutustunut. Joka seitsemännen 
vastaajan nykyisellä asuinpaik-
kakunnalla ei ollut edes tarjon-
taa. Kun kysyttiin mitä vastaaja 
arvostaisi kuitenkin eniten seni-
oreille suunnatussa asuintalos-
sa, niin keskeisintä olisivat ter-
veydenhoidon läheisyys, harras-
tusmahdollisuudet ja sosiaaliset 
kontaktit. Sen sijaan ruoanval-
mistukselta ja kodinhoitotöiltä 
välttymiseltä ei pidetty kovin-
kaan tärkeinä.

Terveys ja sen vaaliminen 
tärkeitä

Tärkeänä pidettiin, että sairaala 
tai terveyskeskus, apteekki ja 
toisaalta lähikauppa ja juna- tai 
bussiyhteys olisivat lähellä elä-
keajan asuntoa. Tätä tuki myös 
vastaukset kysymykseen mihin 
panostetaan aiempaa enem-
män kun ollaan eläkkeellä. Noin 
neljännen aikoo kuntoilla aktii-
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Lukijatutkimus

visemmin ja lähes yhtä moni 
aikoo matkustella enemmän. 
Myös kulttuuriharrastukset 
kiinnostavat, mutta esimerkik-
si television katseluun vain 6 
% uhraa enemmän aikaa kuin 
aiemmin. Lähes joka kymme-
nes aikoo aloittaa uuden har-
rastuksen. 

Tutkimus uusitaan

Tutkimus kiinnosti lukijoiden li-
säksi myös muutamia toteut-
tajatahoja palveluiden ja raken-
tamisen parista. Niinpä uusim-
mekin tutkimuksen piakkoin 
syventäen hieman toiveita mm. 
perhesiteiden säilymisestä, 

matkustusmuodoista ja harras-
tustoiveiden painottumisesta. 
Kysymme siis, haluaako eläke-
läinen yhteisiä teatterimatkoja, 
uusiin harrastuksiin ohjaamista 
kädestä pitäen tai kenties netin 
kautta ja minkälainen tarve on 
yleensäkin vahvistaa sosiaali-
sia kontakteja ja osallistua jopa 
tietynlaisiin vapaaehtoistöihin. 
Paljon jäi siis kysyttävää, mut-
ta tärkeää oli myös nähdä, että 
useimmilla eläkeläisillä on run-
saasti intoa uusiin asioihin ja 
odotusta aktiivisiin seniorivuo-
siin, joiden jatkuminen halutaan 
myös varmistaa ja turvata oma-
ehtoisesti, mutta myös asumis-
ympäristön palveluverkostolla.
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Hyvä lukija!

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

Tutkimus löytyy linkistä 
www.omataloyhtio.fi/lukijatutkimus

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

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

1. Lehden kansi asteikolla 10-4

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

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

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

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

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

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

___ Turvallista asumista 3
___ Apuvälineitä taloyhtiön hallintaan 4
___ Omataloyhtiö.fi -palvelussa 
 vastataan lakikysymyksiin 6
___ Tarvitseeko taloyhtiösi 
 asiantuntija-apua? 8
___ Mäkitorpantie 18 valitsi Uponor 
 CEFO -putkistoelementit 9
___ Bamboo-laatoissa virtaavat 
 japanilaiset rytmit 12
___ Oikeilla valinnoilla unelmiesi 
 kylpyhuoneeseen 14
___ Syksy tuo uudet, upeat Whirlpool 
 -laitteet markkinoille 16
___ Kokonaisvaltainen asennuspalvelu 
 takaa helpon keittiöremontin 18
___ VALOA! VALOA! 20
___ Laajakaista tarpeen mukaan 22
___ Kadonneet avaimet ja 
 vanhentunut lukitus ovat riski 24
___ Upofloorin muovimatot täyttävät 
 ääneneristysvaatimukset 26
___ Ensi kesän kattourakat 27
___ Puuta vai vinyyliä? 28
___ Kattoremontti ennen katastrofia 31
___ Huolehdi korvausilmasta 32
___ Laatua asuinympäristöön! 34
___ As Oy Kiramonkatu siirtyi 
 maalämpöön 38
___ Stonel-tiiliverhous muutti ruman 
 ankanpojan joutseneksi 39
___ Ilmalämpöpumpulla  

asumisolosuhteiden kohennusta 40
___ Kestävän katon anatomia 42
___ Vanhat pois ja tilalle kokonaan 
 uudet parvekkeet 44
___ As.Oy Melkonkatu 4 uudistetaan 
 tiilellä 46
___ Rappukäytäviin LED-valaisimia 49
___ Uusi lämmöneriste mullistaa  

rakennusten energiaremontit 50
___ Koko taloyhtiö hissilliseksi 52
___ Asennus on yhä tärkeämpi osa  

palvelua 54
___ Parvekelasitus säästää energiaa 56
___ 1960-luvun kerrostalojen   

julkisivujen energiaperuskorjaus 58
___ Maalari maalasi taloa, sinistä ja  

punaista 60

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

Nimi ___________________________________________________________________

Osoite ___________________________________________________________________

Puh ___________________________________________________________________

Sähköposti ___________________________________________________________________

___ Turvaa liikkumisesi katolla 
 huoltotöiden aikana! 62
___ Innova kerrostalon  

passiivisaneeraus-kilpailun voittaja 63
___ Moderni, massiivinen meluvalli 64
___ Eläkeläinen satsaa itseensä 65
___ Pinnalle pulpahtaneita 67

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

6. Mitä asioita seuraavaan lehteen?

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

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________



S��

Pinnalle pulpahtaneita

LÄMMITYSKAUSI ALKAA – OLETKO VALMIS?

Toimenpiteet lämmitysjärjestelmään

Helteisen kesän jälkeen alkaa aika, jolloin rakennukset eivät vie-
lä selviä ilman lämmitystä. LVI-Teknisten Urakoitsijoiden toimiala-
päällikön Arvo Ylösen mukaan lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden 
toimintakunnon tarkastaminen on nyt ajankohtaista.  Oikein toimi-
valla lämmitysjärjestelmällä saavutetaan sekä parhaat sisäolosuh-
teet että alempi lämmitysenergian kulutus. Mekaanisten laittei-
den lisäksi säätölaitteiden toimintakunto on varmistettava ennen 
lämmityskautta.

Jos asuintalossa huoneistojen lämpötilat vaihtelevat, on järke-
vää tehdä perussäätö koko rakennukseen. Perussäätö kannattaa 
tehdä myös silloin, kun rakennuksessa on tehty energiatehokkuut-
ta parantavia toimenpiteitä. Näin varmistetaan, ettei yhden kylmän 
huoneiston takia jouduta nostamaan koko rakennuksen lämmityk-
sen tasoa.  Tarvittavat toimenpiteet saat oman paikkakunnan LVI-
ammattilaisilta.

Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset

Ensimmäiset pakkaset tulevat lähiviikkoina. Vesi jäätyy, kun läm-
pötila laskee pakkasen puolelle. Jäätyessään vesi laajenee ja saat-
taa rikkoa putket ja laitteet. Varmista, että vesimittarit ja putkistot 
ovat lämpimissä tiloissa. Sulje kesän aikana avatut luukut tai ovet, 
jotta pakkanen ei yllätä. Pikkuvuodot merkitsevät pitkään jatkues-
saan isoa vesilaskua. Korjaa vuotavat WC-laitteet sekä tiputtavat 
hanat. Varmistu, ettei rakennuksessa ole piileviä vuotoja. Tätä voit 
arvioida poikkeavan veden kulutuksen perusteella.

Katse tulevaisuuteen

Tulevaisuudessa rakennukset saavat kuluttaa murto-osan tämän 
päivän rakennuksiin verrattuna. Miten vastataan tulevaisuuden ”nol-
laenergia tavoitteeseen”? Siihen ei päästä nykyisillä järjestelmillä. 
Aurinkolämpö, maalämpö ja muut uusiutuvat energialähteet ovat 
välttämättömiä tulevaisuuden rakentamisessa. Ne ovat käyttökel-
poisia myös olemassa olevan rakennuskannan energiaremonteis-
sa. Normiohjaus ohjaa uusien rakennusten energiatehokkuutta voi-
makkaasti paranevaan suuntaan. Kokonaiskulutuksen kääntämises-
sä laskuun tarvitaan myös merkittäviä muutoksia olemassa olevan 
rakennuskannan energiatehokkuuteen, Ylönen muistuttaa.
 
Lisätiedot: Arvo Ylönen, 050 3093670

PUKKILAN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TULVII TUNNETTA

Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co on suunnitellut 
Pukkilalle uuden myymäläkonseptin. Tavanomaisesta myymälä-
asettelusta poiketen konsepti tarjoaa kuluttajille kokonaisvaltaisia 
aistielämyksiä erilaisten teemojen ympärillä. Ensimmäinen uusittu 
Pukkila Galleria avattiin Turun myymälässä kesällä 2010.

Pukkilan uuden myymäläkonseptin suunnittelun lähtökohtana on 
ollut tunnelmamuotoilu. Ambient Designin tavoitteena on laajentaa 
tilakokemuksen käsitettä fyysisestä ympäristöstä tunteeseen. 

Avoimeen tilaan rakennettuihin kontteihin koottuja laattayhdis-
telmiä täydentävät teemojen mukaiset äänimaisemat sekä koko 
seinän peittävät, valaistut valokuvat. Kokonaisuudet on luotu pal-
velemaan laajaa asiakaskenttää ja toimimaan näin ideapankkina 
suunnittelussa. Loppukäyttäjän huomioiminen onkin ollut yhtei-
nen maali sekä Pukkilalle että dSignin suunnittelutiimille, johon 
kuuluivat Samuli Hintikka, Joanna Laajisto, Sara Tuohikumpu sekä 
Lauri Skyttä.

Palvelupolku houkuttelee ideoimaan

Pukkilan myymäläkonseptissa sisääntuloaula on pelkistetty ja sel-
keä. Laatattoman tilan tarkoitus on tyhjentää asiakkaan mieli ja 
valmistella se uusiin ideoihin. Onkin vaikea kuvitella tulleensa laat-
taostoksille. 

Kontit ovat ensimmäinen kosketus esille valituista laattamalleis-
ta. Nämä toimivat samalla työkaluna henkilökohtaisia mieltymyk-
siä kartoitettaessa. Suunnittelupiste on sijoitettu myymälään tuke-
maan kuluttajan ja suunnittelijan yhteistyötä. Palvelupolku jatkuu 
luontevasti tunnelman kautta konkretiaan – kattavaan valikoimaan 
erinäisiä remontointitarvikkeita. 

Erilaiseksi ja yllättäväksikin kuvailtu myymälä on saanut posi-
tiivista palautetta osakseen. Konteissa olevien teemojen koetaan 
helpottavan päätöksentekoa kuitenkaan liikaa ohjailematta. Valmii-
den laatoitusratkaisuiden sijaan konsepti tarjoaakin vapauden hen-
kilökohtaiselle luovuudelle.

SPU PASSIIVIKATTO PALKITTIIN TUOTTAVA IDEA -KILPAILUSSA

SPU Passiivikattoelementti palkittiin kunniamaininnalla Pirkanmaan ja 
Satakunnan Nuorkauppakamarin järjestämässä Tuottava Idea kilpailus-
sa. SPU Passiivikatto (R) julkaistiin vuonna 2008 ja se on saavuttanut 
nopeasti suuren suosion energiatehokkaiden pientalojen kattoratkai-
suna. Useat kattotehtaat myyvät SPU Passiivikattoelementtejä osana 
omaa toimitustaan.



S��

Liitä taloyhtiösi
palveluun nyt!

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

Yli 340 000 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

Perjantai 24.9.2010, klo 12:00  Alvar, Auno

Liitä osakkeesi palveluun

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

Tilaa verkkolehti

Sähköpostiosoite

Verkkolehti toimitetaan
kahdesti kuussa suoraan
sähköpostiin. Voit tilata lehden
myös tutullesi täältä.

Tilaa Omataloyhtiölehti

Omataloyhtiölehti 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

Omataloyhtiö.fi -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 TaloyhtiöOptimi Jäsenpalvelut Palveluhakemisto Kysy, Vastaamme 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
energiasaneeraukseen.
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 ->>

Omataloyhtiö

Seurantakohteita


