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Talousarviota ja pitkän aikavälin suunnittelua
Kesä on nyt taakse jäänyttä aikaa ja täysi tohina taloyhtiöissä on jälleen päällä. Talo-
yhtiön hallinnosta vastaaville syksy tietää taloyhtiön asioihin orientoitumista; yhtiö-
kokoukset lähestyvät ja talousarvioiden valmistelu käynnistyy. Kun arvioita laaditaan, 
ovat keskipisteessä taloyhtiön tulot ja menot. Lämmityskustannukset ovat lähes kaik-
kien muiden käyttö- ja ylläpitokustannusten ohella edelleen nousussa ja todennäköi-
sesti remonttejakin pitäisi tehdä – miten siis talous pidetään kurissa? Osaava hallitus 
muistaa varata aikaa suunnitteluun ja valmistautuu näin vastuutehtävän toteuttami-
seen. Onneksi ette ole oman onnenne nojassa, vaan tieto taloyhtiön hallinnoimiseen 
ja korjaushankkeisiin löytyy osoitteesta ww.omataloyhtiö.fi. Tervetuloa tutustumaan!

www.omataloyhtio.fi      Syksy 2012

Taloyhtiön haasteet – turvallisin mielin tulevaisuuteen
Taloyhtiön kyky saneerata edellyttää motivaatiota 3
Kuinka tulevaisuudessa korjataan ja mistä suunnannäyttäjä? 4
Omataloyhtiö.fi-palvelussa vastataan lakikysymyksiin 6
Uusi katto turvallisesti 8
Parvekkeiden sisäinen vedenpoistojärjestelmä 11
Turvallisin mielin kohti talvea – hoida katto kuntoon ajoissa 12
Ei pelkkä pellinvaihto – perusteellisella remontilla kuntoon 14

Energiansäästöä tyylistä tinkimättä
Ylläpidolla käyttövarmaa ja tehokasta öljylämmitystä 16
Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus 18
Tyylikkyyttä ja säästöä 19
Valaisinten vaihdolla turvaa, mukavuutta ja säästöjä 20
Raikasta pyykkiä tehokkaalla kuivatuksella 21
Parvekelasitus säästää energiaa ja ympäristöä 22
Energiatehokkaaksi saneeraamalla – Innova-kohde koki muutoksen 24

Julkisivu ja piha ovat taloyhtiön käyntikortti
Rivitalon ulkoseinän haastava energiaremontti 27
Uusi julkisivu – parempi energiatehokkuus 30
Näin sujuu ikkunoiden ja parvekkeenovien vaihto! 32
Asunto kaipaa säännöllisiä huoltotöitä – kenen on vastuu? 34
Nykyaikaisella liiketunnistinvalaistuksella säästöjä jopa 60 % 36
Taloyhtiöille siistit ja helppohoitoiset piharakenteet 38
Taloyhtiön piha-alueesta viihtyisä keidas 39

Ammattitaito ja uudet ratkaisut käyttöön 
Kopo-laattojen kiinnitys lattiaan tai seinään injektoimalla 40
Toimiva ilmanvaihto pitää radonin poissa 41
Rakennuttajakonsultin palkkaaminen kannattaa 42
Putkiremonttiin voittajameininkiä 44
Pyykit puhtaiksi ja kuiviksi 47
Lähteenlinnan viemäriputket kuntoon!  48
Millaisten kuvien varaan teidän taloyhtiönne perustaa korjaushankkeensa? 50

Saneerataan osakkaiden ehdoilla 
Varainsiirtoveroa korotetaan – miten tämä vaikuttaa asunnonostajaan? 51
Kenellä on vastuu vahinkotilanteessa? 52
Toimiva kylpyhuone kattaa asukkaan tarpeet  54
Taloyhtiön putkiremontti on keittiöremontin teettäjälle hyvä tilaisuus 56
Aikamatkalla Pukkilan kanssa 58
Whirlpoolin huipputekniikka huomioi käyttäjän lisäksi myös ympäristön 60
Energialasku alas, asumismukavuus ylös 62
Mitä eroa on laminaatilla ja parketilla? 63
Pinnalle Pulpahtaneet 64
Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta ja lukijatutkimus 66
Tieto ja ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin! 67

Huomio 2B: hienoo ku Vieno soittaa pienoo, mutta hiljoo klo 22-07 välillä.

Lakikysymykset s. 6

Parvekelasitus säästää energiaa s. 22

Rivitalon haastava  

energiaremontti s. 27

Putkiremonttiin  voittajameininkiä  
s. 44

Aikamatkalla  

Pukkilan kanssa  

s. 58



3

JulkaisiJa Ja kustantaJa
Sanoma Digital/Omataloyhtiö.fi
Luotsinmäenpuistokatu 1, 28100 Pori
02-634 6400

Päätoimittaja Topi Aaltonen
topi.aaltonen@rakentaja.fi
046-810 1684

toimituskunta
Mika Jaara Binja
Jenni Niemelä  Ensto
Krister Söderlund Eskon
Päivi Hantula  Fenestra
Heikki Puurula Ferromil
Sakari Mustonen  Finera
Marianne Junkkarinen  Icopal
Suvi Salo  IDO
Markus Talvio JuriNet
Jyrki Hutri  Lumon
Kim Henriksson Monier
Juhani Kukkakorpi  Nesco
Thomas Granberg  NewLiner
Petri Virta Oilon Home
Tuula Nordberg  Paroc
Jouni Kantonen  Pohjola Vakuutus
Anna-Kaisa Tuomi  Pukkila
Heidi Laatikainen Puuha Group
Paula Rahkola  Puustelli
Anne-Maj Kesäläinen  Ruukki Construction
Ari Turunen SLO
Maini Schildt  SPU
Kari Heikkilä  STK
Harri Manninen  Suomen Asiakastieto
Peter Schlauf  Suomen Terveysilma
Jorma Hyrske Talopesulat
Jouko Siltanen  Upofloor
Tord Holmlund  Uponor
Juuso Hämäläinen Valvontakonsultit 
Aki Helminen  Whirlpool
Juha Karilainen  Wienerberger
Eero Otronen  Öljyalan Palvelukeskus

Vakituiset toimittajat
Satu Evilampi
Katariina Hakala
Tapio Näslund
Erik Rahiala
Minna Saha

taitto ja ulkoasu Virve Rintasalo

osoitteenmuutokset ja tilaukset
Kirsi Hankimaa
kirsi.hankimaa@rakentaja.fi
02-634 6400

Painopaikka Hansaprint Oy

Painosmäärä 50.000

Jakelu Osoitteellinen suorajakelu: isännöitsi-
jät, taloyhtiöiden hallitukset, kiinteistöhuolto-
yhtiöt, viranomaistahot ja muut taloyhtiöiden 
sidosryhmät.

ISSN-L 1798-9183
ISSN 1798-9183

www.omataloyhtio.fi

Korjausvelka, korjaussuunnitelma, tulevat hankkeet… Syy-seuraus-toteutus. Kaike-
ti sen voi näinkin muotoilla. Tosiasia kuitenkin on, että korjattavaa tässä maassa riit-
tää. Juuri syyskuussa ilmestyneen katsauksen mukaan asunto-osakeyhtiöiden korjaa-
miseen käytettiin vuonna 2011 kaikkiaan 100 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Prosentuaalisesti tämä on seitsemän prosenttia tehden kokonaissummasta 
1,3 miljardia euroa. Todellisuudessa tarve on kuitenkin merkittävästi suurempi, joiden-
kin arvioiden mukaan jopa viisinkertainen. Eli jättääkö siis neljä viidestä taloyhtiöstä 
remontit tekemättä?

Luvut ovat lukuja ja todellisuus on varmasti jotain muuta, mutta varmasti joka talo-
yhtiöstä löytyy jotain, mitä olisi pitänyt tehdä aiemmin tai ainakin se olisi ollut kannat-
tavaa tehdä. Mistä on siis kysymys? Miksi nämä remontit lykkääntyvät? Ovatko keinot 
tai raha lopussa?

Osasyy lienee siinä, että suomalaisen asunto-osakeyhtiön omistusrakenne on hyvin 
omalaatuinen. Päätökset tehdään määräenemmistöllä ja mentaliteettiin kuuluu, että 
kaikki, mitä ei ole pakko tehdä, jätetään suorittamatta. Hankalaksi asian tekee se, että 
kun korjausvelka taloyhtiön kohdalla kasvaa ja kiinteistö saavuttaa pisteen, jossa inves-
toinnit ovat välttämättömiä, ovat kustannukset jo osittain verrattavissa uudisrakenta-
misen kustannuksiin. Putki-, vesikatto- ja julkisivuremontti kun potkaistaan käyntiin 
kaikki samalla kertaa, on neliökohtainen investointikustannus pahimmillaan jossain 
1500 €:n nurkilla. Sadan neliön huoneistossa tämä tarkoittaa 150 000 €. Ketä tästä nyt 
sitten voi syyttää tai mistä löytyy sopivampi ratkaisu? 

Jotta tältä skenaariolta vältyttäisiin, on taloyhtiön ylläpitoon ja suunnitelmallisuu-
teen todella panostettava. Lain velvoite korjaushankkeiden suunnitelmallisuudesta on 
työkalu, joka edellyttää vastuuhenkilöitä perehtymään kiinteistön tarpeisiin. Kun tarve 
selvitetään ja osakkaat saavat käyttöönsä ensiluokkaista tietoa paitsi korjaustarpees-
ta, myös mahdollisista ratkaisuista, on asetelma aiemmasta merkittävästi poikkeava. 
Investointeihin voi löytyä jopa halukkuutta, mikäli niiden vaikutukset tuodaan esille 
oikeassa valossa. Arvonnousu ei tule itsestään ja myyntivalttina asuntokauppaa tehtä-
essä ovat paitsi suoritetut hankkeet, myös niiden toteutustapa sekä mahdolliset vaiku-
tukset asumiskustannuksiin yhdessä hyvän ja suunnitelmallisen hallinnoinnin kanssa.

Taloyhtiön kyky saneerata lähtee sen päättäjistä. Mitä vahvempaa osaaminen on tilaa-
jan puolella, sitä parempaan lopputulokseen saneerauksen osalta päästään. Osaaminen 
ja tieto ovat arvoja, jotka ovat saavutettavissa, kun motivaatio on kunnossa.

Antoisia lukuhetkiä Omataloyhtiö.fi-lehden parissa toivottaen,

Topi Aaltonen
päätoimittaja

Taloyhtiön kyky saneerata 
edellyttää motivaatiota

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

Mirva Kujala, Krääkkiö, Raija-Leena Chorin, Kajaani ja Tuula Kulin, Siilinjärvi
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Kuinka tulevaisuudessa 
korjataan ja mistä suunnannäyttäjä?

Taloyhtiöiden valtaisa korjaustarve on kiistämätön fakta ja osaltaan on ihme, 
että tähän on vasta nyt herätty. Ensimmäisenä konkreettisena muutoksena 
kohti suunnitelmallisempaa kiinteistönpitoa tuli 5-vuotissuunnitelmat pe-
ruskorjaushankkeille. Seuraavana merkittävänä korjausrakentamisen uudis-
tuksena ovat tulossa energiatehokkuusvaatimukset.  Kuten kaikki uudistuk-
set, myös nämä ovat aiheuttaneet paljon keskustelua. Ongelmana on toistai-
seksi ollut laaja tulkinnanvaraisuus. Kuinka taloyhtiöt tulevaisuudessa korja-
taan ja kuka ottaa suunnannäyttäjän roolin.

Suunnitelmallisuus huomioi 
tarpeet
Suomalainen asunto-osakeyhtiö-
muotoinen asuminen on varsin 
omalaatuista. Päättäjiä on yhtä 
monta kuin omistajia, joten yk-
simielisyyden saavuttaminen on 
vähintäänkin haastavaa. Luon-
nollisesti tämä korostuu siinä 
vaiheessa, kun taloyhtiö kohtaa 
korjaushankkeen. Osakkailla ja 
asukkailla on aina yksilöllisiä tar-
peita, mutta puhuttaessa asui-
nolosuhteista, törmätään aina 
tiettyihin perusvaatimuksiin 
(terveys ja turvallisuus). Taloyh-
tiön hallituksen yleistehtävänä 
on mm. huolehtia kiinteistön ja 
rakennusten ylläpidosta, mutta 
merkittävät päätökset tehdään 
aina yhtiökokouksissa.

Edellä mainittu ensiaskel koh-
ti suunnitelmallista korjausra-
kentamista otettiin heinäkuussa 
2010. Tämän jälkeen hallituksen 
eräs keskeisimpiä tehtäviä on ol-
lut huolehtia siitä, että varsinai-
selle yhtiökokoukselle laaditaan 
vuosittain selvitys yhtiön raken-
nusten ja kiinteistön korjaustar-
peesta. Tämä osaltaan korosti 
pitkän aikavälin suunnittelua, 
konkretisoi takaisinmaksuaiko-
jen merkityksen ja ennen kaikkea 
antoi osakkaille mahdollisuuden 
vaikuttaa tarpeillaan ja toiveil-
laan tehtävään päätökseen. Viisi 
vuotta on pitkä aika ja jopa riittä-
vä aika miettiä kysymystä: Mitä 
odotan putkiremontilta?  

Energiatehokasta korjaamista 
taloyhtiöissä 
Kansainvälisten energiansäästö-
tavoitteiden saavuttamiseksi on 
välttämätöntä pohtia myös sitä, 
miten asumiseen liittyvää energi-
ankulutusta voitaisiin pienentää. 
Tämän hyvinkin vivahteikkaan 
ketjun päätteeksi on heinäkuus-
sa 2013 tulossa voimaan myös ta-
loyhtiöiden korjausrakentamisen 
energiatehokkuusvaatimukset. 
Asetettavat vaatimukset tulee 
huomioida, kun tehdään laaja-
mittaisia korjauksia, rakennuk-
sen vaippaan kohdistuvia pie-
nempiä korjauksia sekä teknisten 
järjestelmien asentamista, kor-
vaamista tai parantamista. Suo-
ritettavien toimenpiteiden tulee 
kuitenkin olla mahdollisia pait-
si teknisesti ja toiminnallisesti 
myös taloudellisesti arvioituna. 
Luonnollisesti tämä kolminai-
suus jättää, ainakin nykytiedoil-
la, paljon tulkinnan varaa.

Miten energiatehokkuutta 
parannetaan?
Energiatehokkuuden parantami-
nen mielletään tyypillisesti lisä-
lämmöneristämiseksi, vaikka to-
dellisuudessa kyse on kiinteistön 
energiataseen hallinnasta kaikil-
la osa-alueilla. Hyvä kokonaisuus 
saadaan aikaan, kun huomioi-
daan ulkovaipan lämmöneris-
tyksen ja tiiviyden lisäksi myös 
ilmanvaihdon lämmöntalteenot-
to ja ikkunoiden aurinkosuojaus. 

Teksti ja kuvat: Topi Aaltonen
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Lisäksi on huomioitava energian-
käytön mahdollinen tehostami-
nen lämmitysjärjestelmän sään-
nöllisten huoltojen ja mahdollis-
ten investointien muodossa sekä 
ilmaisenergioiden hyödyntämi-
nen. Merkittävässä roolissa on 
myös kulutusperusteinen lasku-
tus loppukäyttäjälle.

Mallia korjausrakentamiseen 
ulkomailta
Marssi kohti parempaa korjaus-
rakentamista on aloitettu, joten 
viimeistään nyt on aika pohtia 
miten tavoitteisiin päästään. 
Periaatteessa valmiudet siihen, 
että korjaushanke ei siis taloyh-
tiötä pääse yllättämään, on nyt 
olemassa ja kun tähän lisätään 
tiedostettavat tavoitteen ener-
giatehokkuuden osalta, pitäisi 
korjausrakentamisen periaat-
teessa olla nyt enemmän kuin 
suunnitelmallista. Maailma on 
täynnä toimivia ratkaisuja ja ko-
konaisuuksia, mutta jotain on 
tehtävä, että iso pyörä lähtee 
liikkeelle. Kävimme tutustumas-
sa saksalaiseen tapaan uudistaa 
kerrostaloyhtiö kerralla energia-
tehokkaaksi.

Lähtökohtana Saksassa tutus-
tumassamme saneerauskohtees-
sa oli asumismukavuuden sekä 
kiinteistön arvon nostaminen, 
mutta ennen kaikkea myös ener-
giatehokkuuden parantaminen. 

Sen mitä kulutat,  
sen myös maksat
Käyttökulujen kohdistaminen 
lienee helpoin tapa motivoida 
kiinteistön käyttäjää huomi-
oimaan energiankulutukseen 
liittyviä osatekijöitä. Saksassa 
tutustumiskohteessa huoneis-
tokohtaisen mittauksen piiriin 
kuului sähkön ja käyttöveden li-
säksi myös lämmitys. Toki tämä 
asettaa vaatimuksensa järjestel-

mälle, mutta tulokset ovat puhu-
neet puolestaan ja myös asukkaat 
ovat olleet mielissään voivansa 
vaikuttaa asumiskustannuksiin 
omalla toiminnallaan.

Pelkkä mittaus ei kuitenkaan 
tee kiinteistöstä energiatehokas-
ta. Kohteen mittavat korjaukset 
sisälsivät energiataseen hallin-
nan kannalta merkittäviä tekijöi-
tä kuten julkisivun uudistamisen 
lämmöneristeineen, ovien ja ik-
kunoiden uusimisen, lämmitys-
järjestelmän parannukset, au-
rinkokeräinten asentamisen sekä 
ennen kaikkea huoneistokohtai-
sen lämmöntalteenoton lisää-
misen. Kaikkea tätä ohjaa älykäs 
ohjausjärjestelmä, joka mittaa 
paitsi kulutusta myös olosuhtei-
ta ja niiden muutoksia.

Ohjauksesta riippumatta on 
se, mitä saneerauskohteella py-
ritty tekemään on mahdolli-
simman teknisesti energian ku-
lutukseltaan yhtenevät, mutta 
olosuhteiltaan toisistaan riip-
pumattomat asuinhuoneistot. 
Käytännössä siis niin, että kiin-
teistö itsessään kuluttaa mah-
dollisimman vähän energiaa ja 
asukas omista tottumuksistaan 
riippuen maksaa sen energian 
mitä kuluttaa.

Energiatehokkuus  
oikein toteutettuna  
maksaa itsensä takaisin
Energiatehokkuuteen tähtäävät 
toimenpiteet kannattaa lähes 
poikkeuksetta ajoittaa jonkin 
välttämättömän saneeraukseen 
yhteyteen. Yksittäisistä, hyvin-
kin kannattavista toimenpiteis-
tä poikkeuksena ovat lähinnä 
yläpohjan lisälämmöneristys ja 
poistoilman lämmöntalteenotto. 
Lämmöntalteenoton vaikutuk-
set ulottuvat energiataloudesta 
aina sisäilmaston laatuun ja sitä 
kautta terveelliseen asumiseen ja 
viihtyvyyteen.

Tehokasta lämmöntalteenottoa  
huoneistokohtaisesti

Saksassa varsin tyypillinen ratkaisu on toteuttaa lämmöntalteen-
otto huoneistokohtaisesti. Menetelmän etuna on vaivattomuus 
ja lyhyt saneerausaika. Tämäntyyppisiin kohteisiin Vallox Oy on 
kehittänyt TSK Multi -ilmanvaihtokoneen ja taipuisaan ja pieni-
kokoiseen ilmanvaihtokanavaan perustuvaa Vallox Blue Sky -il-
manjakojärjestelmää. Kesäaikaista tuloilman viilentämistä var-
ten TSK Multi -ilmanvaihtokoneessa on moottoroitu kesäilman-
vaihtotoiminto eli lämmöntalteenoton ohitusjärjestelmä. Tu-
loilmavirta kulkee kahden suodattimen läpi, joista toinen on ns. 
siitepölysuodatin. Näin ollen huoneistoon tulevat ilma on paitsi 
lämmitettyä myös puhdasta.

lisää taloyhtiön ilmanvaihtoratkaisuista: www.vallox.com

Energian- ja vedenkulutus mitataan huoneistokohtaisesti. 
Mittaustulokset siirtyvät tietojärjestelmään ja kulutuksen 
seurantaa voidaan tehdä reaaliajassa.

Huoneistokohtaisen ilmantalteenottojär-
jestelmän putkitus ja koneet sijoitettuna 
eteisen alaslaskettuun kattoon.
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K: asunnossa kosteusvaurio – korvaako ta-
loyhtiö remontin kustannuksia?
Olemme vasta muuttaneet rivitaloon. Asun-
nossamme todettiin nyt kosteusvaurio, joka on 
aiheutunut kylpyhuoneen puuttuvista vesieris-
teistä. Kosteus on levinnyt myös keittiön puolel-
le, josta joudutaan purkamaan kaapistoja ja lat-
tiaa. Kuuluvatko alkuperäiset keittiön kaapistot 
sekä lattia yhtiön vastuulle?   Jos kaapistoista, 
lattiasta ja laatoituksesta poistetaan vaurioitu-
nut osa eli noin puolet, kuinka remontista ehjänä 
säästyvän, erilaiseksi jäävien osien kanssa tulisi 
menetellä? Asunnosta tulee muuttaa terveydel-
lisistä syistä pois mahdollisimman pian. Tuleeko 
yhtiön järjestää sijaisasunto korjausten ajaksi?   
Jos voidaan olettaa, että kosteusvauriosta ja sii-
tä koituvista korjaustöistä on levinnyt homeiti-
öitä myös muualle asuntoon, tuleeko yhtiön jär-
jestää myös asunnon toisen puolen homesiivous 
ja desinfiointi?

V: Vesieriste ja sen korjaaminen on lähtökoh-
taisesti yhtiön vastuulla. Yhtiö on velvollinen 
korjaamaan yhtiön vastuulle kuuluvan vesie-
risteen korjaamisen takia rikottavat pinnat 
alkuperäiseen tai yhtiön myöhemmin omak-
sumaan parempaan tasoon (perustaso). Osa-
kas joutuu itse kustantamaan mahdollisen 
korkeamman tason, vaikka pinnoite olisi yh-
tiön vastattavan remontin takia rikkoutunut. 

Ehjäksi jäävien erilaisten materiaalien 
osalta tilanteet vaihtelevat. Korjaus on tehtä-
vä mm. hyvää rakennustapaa noudattaen pe-
rustasoon. Osakkaiden yhdenvertaisuus on 
myös korjauksen laajuudessa otettava huo-

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

mioon. Usein menetellään niin, että osakas 
ja yhtiö sopivat yhtiön kustannusten täsmen-
nyttyä summan, jolla osakas osallistuu kor-
jaukseen ja työ tehdään osana yhtiön remont-
tia.   Yhtiö ei ole velvollinen järjestämään tai 
kustantamaan sijaisasumista tai muuttoa, jos 
yhtiö (yhtiön johto) ei ole huolimattomuu-
dellaan ja velvollisuuksiensa laiminlyönnillä 
aiheuttanut sijaisasumisen tarvetta. Osak-
kaalla on oikeus saada vastikettaan alenne-
tuksi yhtiön säästyviä kuluja vastaavasti, jos 
oman asunnon käyttömahdollisuuden puut-
tumisesta aiheutuu yhtiölle kulujen säästy-
mistä.   Yhtiö vastaa korjauksesta siten, että 
asunto saadaan takaisin asuttavaan kuntoon 
ja terveelliseksi. Jos homeitiöitä on päässyt 
tai korjauksen aikana pääsee muualle asun-
toon, yhtiön on huolehdittava tarvittavista 
toimenpiteistä kustannuksineen. Korjaustyö 
suoritetaan yleensä erillisen työselityksen 
mukaisesti siten, että korjattava alue osas-
toidaan ja alipaineistetaan. 

JuriNet/Panu Voutilainen

K: asbestia asunnossa?
Asunnossamme todettiin kosteusvaurio, joka on 
levinnyt viereiseen huoneeseen. Nyt remontin 
yhteydessä huoneen lattiamateriaalin alta on 
löytynyt asbestia. Yhtiö on poistattanut kos-
tean alueen lattiasta, mutta jättänyt kuivana 
säästyneen osan lattiaa asbesteineen purka-
matta. Yhtiö on palauttamassa puretun osan 
lattiaa uudella materiaalilla remonttia edeltä-
vään tasoon. Kuinka tulisi toimia jäljelle jää-
neen lattian kanssa? Onko yhtiön velvollisuus 
poistaa havaittu asbesti lopusta lattiasta vai 
jääkö osakkaan vastuulle vaihdattaa loput lat-
tiasta näin halutessaan?

V: Nykyisen tietämyksen perusteella asbesti 
on terveydelle haitallista. Asunnon kosteus-
vaurion korjaustyö on suoritettava nykyis-
ten rakentamismääräysten mukaisesti, eikä 
terveydelle haitallisen asbestin jättäminen 
rakenteisiin ole sallittua. Osakkaalla on oi-
keus vaatia yhtiötä tekemään korjaustyö si-

ten, että asbesti poistetaan ja korvataan ny-
kymääräykset täyttävällä eristeellä. 

Yhtiön kannalta olisi myös erittäin lyhyt-
näköistä taloudenpitoa olla korjaamatta tä-
män huoneiston osalta ongelmaa nyt samalla 
kun rakenne kerran on jo avattu. Asbestityö 
tulee kuitenkin ennen pitkää suoritettavak-
si koko yhtiössä. 

JuriNet/Julia Plathin-Kankare

K: sähköpatterien uusiminen taloyhtiössä
Asun rivitaloasunnossa minkä taloyhtiöön kuu-
luu 7 asuntoa. Asuntoihin ollaan tekemässä ul-
ko-ovien uusimisremontti ja hallitus aikoo myös 
uusia sähköpatterit samalla lainanotolla. Voi-
daanko osakkeenomistaja pakottaa hallituksen 
enemmistöllä ja haluilla vaihdattamaan säh-
köpatterit uusiin vaikka vanhat ovat vielä toi-
mintakuntoisia?

Hallitus kaavailee, että patterit vaihdettai-
siin öljytäytteisiin sähköpattereihin ja nämä 
ovat tietääkseni myös huomattavasti kalliim-
mat kuin tavanomaiset sähköpatterit. Jokainen 
asukas maksaa sähkölaskunsa itse. Kuulumme 
myös yhtiömme vähemmistöön, kun olemme 
nuorimmat ja muut asukit ovat huomattavasti 
vanhempia kuin me.

V: Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti talon 
rakenteiden korjaaminen ja niistä päättämi-
nen kuuluu yhtiölle sekä asiat hyväksytään 
lainan oton tai korjausten osalta yhtiöko-
kouksessa. Hallituksen toimivaltaan kuuluu 
vain ja ainoastaan ns. tavanomaiset huolto-
toimenpiteet ja korjaukset, eivät perus- tai 

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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tason parantaminen. Yhtiö itse säätelee ns. 
tarkoituksenmukaisuuskysymyksen eli ra-
kenteidensa uudistamisen ja osakkaat ovat 
vastuussa näistä kuluista, jos ne ovat pe-
rusteltuja yhtiön rakenteiden uusimiseksi 
tai korjaamiseksi. Saattaahan olla, että ker-
taluonteinen pattereiden vaihto on yhtiön 
kannalta kokonaistaloudellisempi ratkaisu, 
kuin yksittäisten patterien vaihto. Ilmaläm-
pöpumpun asennus edellyttää aina yhtiön 
lupaa ja sen asentaminen on tällä perusteel-
la jokaisen oma asia, ellei yhtiö tee tältä osin 
kaikkien huoneistojen osalta ratkaisua. Yhti-
ön ratkaisu ei voi olla vain tiettyjä huoneisto-
ja koskeva, vaan asiassa on aina noudatettava 
ns. yhdenvertaisuusperiaatetta. Tämä periaa-
te toimii myös toisinpäin, eli osakas on velvol-
linen osallistumaan muiden kustannuksiin.

Nykyisen asunto-osakeyhtiölain perus-
teella osakas ei voi enää perustellusti vas-
tustaa asiallisia korjaustoimenpiteitä tai 
kohtuullisia tasonparannuksia (esim. hissin 
asennusta jne.). Vastaus on siten se, että yh-
tiö voi tehdä esitetyt korjaukset ja päätökset, 
mikäli yhtiökokous näin päättää.

JuriNet/Juhani Rajamäki

K: muutostyö taloyhtiössä
Olemme 5 asunnon taloyhtiö, meidän asuntom-
me on keskellä. Aluksi asuntomme oli omakotita-
lo. Myöhemmin kylkiin rakennettiin asunnot ja 
näin talo muuttui taloyhtiöksi. Ongelmana on, 
että asuntomme pääsisäänkäynti on takapihan 
kautta.  Haluaisimme rakentaa etu puolelle uu-
den ulko-oven. Kaupungilta saimme tiedot tar-
vittavista toimenpiteistä ja nyt haasteeksi on 
noussut yhden asukkaan vastustaminen. Asukas 
ei kuulu hallitukseen, mutta on uhannut haastaa 
taloyhtiön oikeuteen, mikäli ovimuutos hyväk-
sytään. Nyt kyseinen asukas on saanut jo yhden 
hallituksen edustajan vastustamaan hanketta.  
Vastustava asukas on aluksi vedonnut yhden-
vertaisuusperiaatteeseen, mutta se ei tässä ta-
pauksessa päde, sillä kustannamme oviprojektin 

kokonaisuudessaan itse. Miten tässä tilanteessa 
kannattaisi toimia?

V: Osakkeenomistajan muutostyöoikeudesta 
on säännökset asunto-osakeyhtiölain (AOYL) 
5 luvussa. Osakkeenomistajalla ei ole oikeut-
ta ilman yhtiön suostumusta tehdä muutos-
töitä muualla kuin osakashallinnassa olevis-
sa tiloissa. Jos muutos ulottuu huoneistoa 
rajoittavien seinien ulkopuolelle, osakkeen-
omistajalla ei ole oikeutta muutostyöhön. 
Huoneiston ulkopuolelle muutoksen on kat-
sottu ulottuvan muun muassa silloin, kun se 
ulottuu ulko-oviin, -ikkunoihin tai -seiniin. 
Tässä tapauksessa yhtiön harkinnassa on siis 
se, annetaanko osakkeenomistajalle lupa uu-
den ulko-oven rakentamiseen.

Menettelytapasäännökset kysymyksessä 
kuvatun muutostyön osalta löytyvät AOYL 
5 luvun 8 §:stä. Muutostyöhön on haetta-
va etukäteen suostumus kirjallisesti yhtiön 
hallitukselta. 

JuriNet/Raine Ylikoski

K: kylpyhuoneremontin kustannusten koh-
dentaminen?
Meillä on v. 1989 valmistunut kahdeksan asun-
non paritaloyhtiö. Neljässä asunnossa asukkaat 
ovat remontoineet omalla kustannuksellaan 
kylpyhuoneet, mutta neljä on remontoimatta. 
Nyt kylpyhuoneet ovat tulossa tiensä päähän, 
ja osassa on jo kosteusvaurio. 

Onko mahdollista tehdä yhtiökokouksen pää-
tös, jossa jäljellä olevien neljän asunnon kylpy-
huoneremonttien kustannukset kohdennetaan 
ainoastaan niille asunnoille, joissa remontti on 
tekemättä? Menettely ainakin turvaisi asun-
to-osakeyhtiölain kohdan, jonka mukaan asuk-
kaita tulee kohdella tasavertaisesti. 

V: Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 § mah-
dollistaa poikkeamisen yhtiöjärjestyksen 
mukaisista vastikeperusteista tiettyjen kun-
nossapito- ja uudistustoimenpiteiden ra-

hoittamisessa. Yhtiökokous voi tavallisella 
enemmistöllä (yli puolet annetuista äänis-
tä) päättää osakkeenomistajalta perittävän 
yhtiövastikkeen alentamisesta, jos yhtiölle 
tulee säästöä siitä, ettei uudistusta tarvitse 
tehdä tietyn osakkaan huoneistossa. Tällöin 
osakkaalta peritään vähemmän tai ei ollen-
kaan vastiketta yhtiön toimenpiteen kustan-
nusten kattamiseen. 

Yhtiö ei ole velvollinen oma-aloitteisesti 
selvittämään, miten sen kunnossapitotyös-
sä voidaan hyödyntää osakkaan aiemmin te-
kemiä töitä ja miten paljon niistä voisi tulla 
säästöä, vaan osakkaan on osoitettava synty-
vä säästö. Usein syntyneen säästön arvioin-
nissa voidaan hyödyntää yhtiön teettämän 
työn tekijän arviota. 

JuriNet/Julia Plathin-Kankare

K: autokatoksen käyttö ilman lupaa?
Taloyhtiössämme keväästä asti tyhjillään ollut 
osakehuoneisto on myytävänä, sisältäen myös 
autokatospaikan. Haluaisin saada autoni ka-
ton alle suojaan, kuinka suureen rikkeeseen 
syyllistyn, jos vain ajan autoni yöksi kyseiselle 
katospaikalle, kunnes osake + katos saavat uu-
det omistajat? 

V: Kysymyksestä on luettavissa, että auto-
paikka ilmeisesti yhtiöjärjestyksen mukaan 
kuuluu huoneistoon ja autopaikan hallinta 
siis on kytköksissä huoneiston hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden omistukseen. Au-
topaikka ei siis ole yhtiöltä vuokrattavissa, 
eikä näin ollen autopaikkojen jaossakin nou-
datettava osakkaiden yhdenvertaisuuden 
periaate tässä muodostu ongelmaksi. Näin 
ollen kysyjän on pyrittävä sopimaan auto-
paikan käytöstä ja käytön ehdoista (esim. 
korvauksesta) osakkeiden omistajan kanssa. 
Varsinaiseen rikkeeseen/ rikokseen ei kysy-
jä syyllisty autopaikkaa käyttäessään, mutta 
toki asianmukaista olisi saada lupa käyttöön 
autopaikan oikealta omistajalta. Teoriassa on 
mahdollista, että autopaikan käyttämistä il-
man lupaa arvioitaisiin rikoslain 28 luvun 7 
§:n mukaisena luvattomana käyttönä, mutta 
tätä mahdollisuutta on pidettävä lähinnä teo-
reettisena varsinkin siinä tapauksessa, että 
kysyjä aktiivisesti pyrkii saamaan yhteyden 
omistajaan ja sopimaan tämän kanssa jälki-
käteen käytön ehdoista. 

JuriNet/Joni Brander

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

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

JuriNet on myös kansainvälinen yhteistyöverkosto. JuriNet tarjoaa kansainvälises-
ti yli 150 asiantuntijaa ja juristia sekä muita kontakteja. JuriNet koostuu itsenäisistä 
luotettavista asianajotoimistoista, minkä vuoksi asiakas ei koskaan katoa massaan.

Julia 
Plathin-Kankare

Panu Voutilainen Raine Ylikoski Juhani RajamäkiJoni Brander



8 Teksti: Dakota Lavento    Kuvat: Hannu Jokinen ja Monier Oy

Rakennusalan suurimpia ongelmia on 
huono työturvallisuus. Putoaminen on 
aina vaarallista ja katolta putoaminen 

jopa kohtalokasta. Kattoliitto ry:n kesän alus-
sa ilmestyneessä kattotöiden turvallisuusop-
paassa muistutetaan mieliin yleiset kattotöi-
den turvallisuusvaatimukset.

Vuosittain Suomessa remontoidaan noin 
viitisen miljoonaa kattoneliötä. Yksi kesän 
näyttävimmistä – ja näkyvimmistä – katto-

Uusi katto 

turvallisesti

korjauskohteista on aivan Turun keskustassa. 
Kyseessä on Suomen ensimmäinen Monie-
rin uudella Nova-savikattotiilellä urakoitava 
kohde. Se toteutetaan myös turvallisuuden 
suhteen kaikkien taiteen sääntöjen mukaan.

Modernia savikattotiiltä
Vuonna 1928 rakennetun As. Oy Otavan lä-
hes alkuperäisessä kuosissaan ollut 1 500 
m2:n savitiilikatto joutui tänä kesänä re-

monttiin. – Kaksi kulunutta runsaslumista 
talvea olivat aiheuttaneet niin paljon vauri-
oita, ettei täydellistä korjausta voinut siirtää, 
kertoo isännöitsijä Hemmo Lukander Turun 
Talohuolto Oy:stä.

As. Oy Otavan kattourakasta vastaa lie-
tolainen Kattava Oy. Kattoremontti käyn-
nistyi Vapun jälkeen kadun puoleisten julki-
sivujen telineiden pystytyksellä. Remontis-
sa kattorakenne puretaan huopaan saakka. 

Kattotöiden työtapaturmat pyritään saamaan kuriin mm. Kattoliitto 
ry:n laatiman kattotöiden turvallisuusoppaan avulla. Oravina itseään 
pitäviä kattoasentajia näkyy varsinkin pientalotyömailla.

As. Oy Otavan harjalta voi verrata uutta ja vanhaa savitiilikattoa.
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Umpilaudoituksen päälle asennetaan uusi 
kumibitumimatto, kestopuiset pystyrimat, 
ruoteet ja Monier Oy:n yksikouruiset No-
va-savikattotiilet.

Lukanderin mukaan kattotiili valittiin sik-
si, että se muistuttaa mahdollisimman pal-
jon alkuperäistä yksikouruista savikattotiil-
tä. Lukittuva savikattotiili on nopea asentaa 
ja kestää myös katolla kävelemisen. Kattava 
Oy:n toimitusjohtaja Hannu Jokinen kehuu 
uutta savitiiltä helpoksi asentaa: – Kuin be-
tonikattotiiltä asentaisi!

Nova osoittautui myös kohtuuhintaiseksi 
vaihtoehdoksi. – Koko kattohankkeen hin-
naksi tulee 320 000-360 000 euroa. Myös 
pellitykset uusitaan suurelta osin, lukuun ot-
tamatta vuonna 2000 vaihdettuja katon pel-
tiosia ja hormien pellityksiä, Lukander laskee.

Turvallisuudesta ei tingitä
Touko-kesäkuussa Turun keskustassa liikku-
va ei ole voinut olla As. Oy Otavan kattore-
monttia huomaamatta, sillä sen kadun puo-
leiset julkisivut ovat olleet telineiden peitos-
sa. – Tilaaja edellytti, että kaikki suojaukset 
tehdään viimeisen päälle oikein. Jo suunnit-
teluvaiheessa kävimme tarkkaan kaiken lä-
vitse niin suunnittelijan kuin urakoitsijankin 
kanssa, Lukander kertoo.

Kohteen valvojana toimiva projektipääl-
likkö, RI (Amk) Tero Rönnemaa RTC Vaha-
nen Turku Oy:stä sanoo, että tämänkaltai-
sissa kohteissa on panostettava erityisesti 
ulkopuolisten turvallisuuteen. –  Katolta ei 
saa päästä putoamaan mitään, ei edes roskia. 
Kaikki pudotukset ja nostot on suunnitelta-
va huolella ja niistä on tiedotettava ajoissa. 

Toimitusjohtaja Hannu 
Jokisella on 30 vuoden 
kokemus kattotöistä, 
niistä 26 vuotta omassa 
yrityksessä.

Isännöitsijä Hemmo Lu-
kander painottaa, että 
tilaajan vastuulla on vaa-
tia kattotöiltä ehdotonta 
turvallisuutta.

Niiden aikana katualueelle tarvitaan myös 
riittävä valvonta.

Matalaltakin voi pudota
– Putoamistapaturmat aiheuttavat rakennus-
työmailla vakavia vammoja ja voivat johtaa 
jopa työntekijän kuolemaan. Ongelmana on 
se, että kattotöitä tekevät ovat niin tottu-
neita katolla liikkumiseen, etteivät he vält-
tämättä enää miellä sitä vaaralliseksi. On-
nettomuuksia tapahtuu muutamia vuodessa, 
mutta kun korkealta tullaan, yleensä sattuu 
ikävästi, huomauttaa työsuojelutarkastaja 
Mervi Suokas.

Ongelmallisia ovat nimenomaan rivitalo-
jen ja omakotitalojen kattotyömaat. Korkeis-
sa kerrostaloissa kattoja tekevät kokeneet 
urakoitsijat, jotka yleensä osaavat ottaa pu-

As. Oy Otava sijaitsee Tu-
run vilkkaasti liikennöi-
dyssä kävelykeskustassa.

As. Oy Otavan kadunpuo-
leisia julkisivuja kiertävät 
telineet kattokorjauksen 
ajan. – Kalliiksi tulee, 
mutta turvallisuudesta ei 
missään tapauksessa saa 
tinkiä, kohteen isännöit-
sijä Hemmo Lukander 
sanoo.
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Nova-savikattotiilelle on saatavana täysi kattotarvikkei-
den sarja. 

Kohteen valvojana toimiva projektipäällikkö Tero Rön-
nemaa RTC Vahanen Turku Oy:stä on työn alla olevalla 
lappeella melkein taivaalla. 

Katon koko: 1 500 m2

– Kattorakenne puretaan huopaan saakka.
– Asennetaan uusi kumibitumimatto, kes-
topuiset pystyrimat, ruoteet ja Monier 
Oy:n Nova-savikattotiilet.
– Pellitykset uusitaan suurelta osin.
– Logistisesti on haastava kohde, koska 
Turun keskustan kävelykadulla mitään ei 
lasketa kadulle, vaan kaikki purkukamat 
ja aluskatteet, puutavarat ja tiilet menevät 
aina suoraan auton lavalle/lavalta katolle.

Koko kattohankkeen hinnaksi tulee  
320 000-360 000 euroa.

As. Oy Otavan kattoremontti

toamismahdollisuuden huomioon. – Mutta 
jopa omakotitalon katto voi olla seitsemän 
metrin korkeudessa, Suokas huomauttaa.

Rakennustyön putoamissuojauksista on 
säädetty valtioneuvoston asetuksen raken-
nustyön turvallisuudesta 28 §:ssä. Suoja-
kaiteet tarvitaan aina, kun työskennellään 
yli kahden metrin korkeudessa, esimerkiksi 
rakennustelineiden työtasoissa ja tehtäessä 
kattotöitä. Ensisijainen ratkaisu putoamisen 
torjuntaan ovat aina rakenteeseen kiinni-
tettävät suojarakenteet, kuten kaiteet ja pu-
toamisverkot. Kaiteissa on oltava vähintään 
käsi- ja välijohde sekä jalkalista. Suojakaiteen 
on oltava vähintään metrin korkuinen, eikä 
johteiden väliin jäävä pystysuora tila saa ylit-
tää puolta metriä.

Harjakatoilla rakennuksen kiertävä teline 
on turvallinen ratkaisu.

Valjaita voi käyttää vain tilanteissa, joissa 
kiinteän putoamissuojauksen asentaminen ei 
ole teknisesti tai työn luonteen takia mahdol-
lista. Suokas muistuttaa, etteivät valjaat ole 
mikään talismaani, joka suojaa putoamiselta, 
vaikka sitä ei olisi kiinnitetty mihinkään. Sel-
laistakin näkee. –Valjaiden laatuun on myös 
kiinnitettävä huomiota. Niissä on voitava liik-
kua. Itsesäätyvä köysi estää kompastumisen.

Myös valjaita käytettäessä alapuoliset 
alueet on eristettävä, jotta katolta ei pääse 
putoamaan mitään ohikulkijoiden päälle.

Ulkopuolisten pääsy telineille pitäisi voi-
da estää, vaikka sitä ei varsinaisesti laissa 
edellytetäkään. – Työturvallisuuslain 52 §:n 
mukaan työstä ei saa aiheutua vaaraa työn 
vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Se mer-

kitsee, että pääsy rakennustyömaalle on es-
tettävä ja alueen on oltava suojattu. Raken-
nuttaja voi edellyttää myös lain määräyksiä 
parempaa turvallisuutta, Suokas huomaut-
taa. Pääsy rakennustyömaalle on hyvä estää 
ja alue suojata.

Lopussa kiitos seisoo
Kesäkuussa As Oy Otavan katon harjalta saa 
hyvän kuvan sekä uudesta että vanhasta lap-
peesta. Uuden lappeen tiilet ovat suorastaan 
hohtavan punaiset, mutta moderni savikatto-
tiili vanhentuu Suomenkin ankarassa ilmas-
tossa hitaasti ja kauniisti. Telineet purettiin 
pois kesäkuun lopussa ja kadulta katsoen ka-
tolla oli valmista. Sisäpihaltakin uusia katto-
tiiliä pääsee ihastelemaan syyskuun lopussa, 
kun koko urakka valmistuu.

Moderni, lukkiutuva yksikouruinen savikattotiili Nova näyttää hyvin paljon perinteiseltä kattotiileltä, mutta on vielä-
kin kestävämpi ja helpompi asentaa. Asennuksen nopeus ja taloudellisuus korostuu erityisesti suurissa ja monimuo-
toisissa kohteissa.

Tiilen puristaminen kipsimuotissa antaa Novalle sileän 
ja kauniin pinnan. Tiilen profiiliin on haettu inspiraatio-
ta vanhasta käsintehdystä tiilestä. Tasaisesti pyöristet-
ty kouru ja kapea harja antavat katolle perinteikkään 
ilmeen. 



11Teksti:Matti Vironen Kuvat: Oy RP-Systems Ltd

Perinteinen seinästä ulos ”sojottava” 
ulosheittoputki ei enää riitä niin tek-
nisesti, kuin myöskään ulkonäöllisesti.

Parvekkeiden sisäinen vedenpoistojärjes-
telmä mahdollistaa turvallisen ja siistin rat-
kaisun vedenpoistoon.

Järjestelmä rakentuu parvekelaattaan 
asennettavasta, ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetusta läpivientikappaleesta 
(parvekekaivosta) ja alumiinisesta tai ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetusta par-
vekeputkistosta.

Uudisrakentamisessa parvekekaivot asen-
netaan elementtitehtaalla parvekelaattoihin 
valmiiksi. Saneerauskohteissa parvekekaivot 
asennetaan timanttiporattuun reikään tai va-
luun. Parvekekaivoa valittaessa on syytä kiin-
nittää huomioita mm. paloturvallisuuteen, 
tiiveysominaisuuksiin, huollettavuuteen ja 
käyttöikään. Oy RP-Systems Ltd valmista-
mat parvekekaivot ovat testattuja ja täyttä-
vät kaikki em. edellytykset.

 Parvekekaivoja valmistetaan usealle eri put-
kikoolle: 50 mm, 73 mm, 75 mm ja 100 mm.

Parvekkeiden sisäinen 

vedenpoistojärjestelmä
Parvekkeiden käyttötarkoitusten muuttuessa perinteisistä käyttö-
tarkoituksistaan enemmän ”lisäolohuoneiksi” aiheuttaa se myös 
viihtyvyydelle ja paloturvallisuudelle uusia vaatimuksia.

Vesivek parvekekaivossa VEK-82/73 on 
aina valmiina kaivon sisään integroitu pa-
lokatko, joka on testattu ja hyväksytty EI60 
hyväksynnällä.

Parvekelaattojen väliin asennetaan joko 
pulveripolttomaalattu alumiiniputki tai rst 
- teräsputki. Putkiin liitetyt sihtiosat kerää-
vät ja ohjaavat sade- ym. veden järjestelmään 
kerroksista ja edelleen viemäristöön.

Alumiiniset parvekeputket voidaan maala-
ta kaikkiin RR ja RAL sävyihin, perusväreinä 
valkoinen, harmaa ja grafiitti.

Käytettäessä parvekeputkena VEK-73mm 
putkea ja VEK-82/73 parvekekaivoa järjestel-
mä täyttää ainoana alumiinisena ratkaisu-
na parvekkeiden palo-osastoinnille asetetut 
määräykset EI60.

Järjestelmään on saatavissa erilaisia put-
kiston osia esim. mutkia, ulosheittopäitä, sei-
näkiinnikkeitä yms. tarpeen mukaan.

Parvekeputkiin 73 mm, 75mm ja 100 mm 
on saatavilla myös erilaisia valmistamiamme 
Partsi-tuoteperheen tuotteita.
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Kehityspäällikkö Jorma Laakkonen esittelee vaijerijärjestelmän toimintaa. Aiemmasta poiketen köyden kiinnitys-
pistettä ei tarvitse vaihtaa, vaan kiinnityspisteiden ylitys tapahtuu vaivatta pienellä heilautuksella. Tämä vähentää 
riskitilanteita katolla työskenneltäessä.

Turvallisin mielin kohti talvea – 

hoida katto  
kuntoon ajoissa
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Talvi on vuodenajoista se, joka asettaa kiinteistön kuin kiinteistön 
koetukselle. Viime vuosina olemme saaneet lukea otsikoista valitet-
tavia lumenputoamisuutisia, jotka ovat osaltaan saaneet alan toi-
mijat kiinnittämään entistä enemmän huomiota niin asuin- kuin 
työolosuhteidenkin turvallisuuteen. Kun kiinteistön katto on kaikin 
puolin kunnossa, ovat huollot ja lumenpudotukset toteutettavissa 
helposti ja turvallisesti. Lopulta tämä näkyy myös kiinteistön omis-
tajien kukkaroissa, kun ongelmilta vältytään ja tarpeelliset kausi-
työt (lumenpudotukset) saadaan tehokkaasti suoritettua.

Eroon näennäisturvallisuudesta 
Työturvallisuus katoilla lähtee olemassa ole-
vien turvajärjestelmien kunnosta ja varus-
teiden tarkoituksenmukaisuudesta. Tärkeää 
on myös huomioida, että turvavarusteet 
tarkistetaan säännöllisesti. Jos huoltotöitä 
tehdään kahdeksankerroksisen talon katol-
la, ei riitä, että töitä tekevällä on rautainen 
ammattitaito. Turvallisuusedellytykset on 
syytä asettaa myös ympäristölle ja toimin-
taperiaatteille.

– Suomesta löytyy valitettavan paljon vaa-
rallisia kattoja. Tyyppiesimerkkinä näistä 
mainittakoon sellaiset katot, joissa on olo-
suhteiden pakosta tehtävä töitä, mutta esi-
merkiksi turvaköysien kiinnittäminen kiin-
teistön omaan turvajärjestelmään on mah-
dotonta. Monesti turvajärjestelmää ei edes 
ole olemassa. Toisaalta on myös kattoja, joille 
on asennettu kaikennäköistä, mutta ne eivät 
palvele tarkoitustaan. Selkeät linjat ja ratkai-
sut ovat tältä sektorilta puuttuneet. Tämä 
näennäisturvallisuus, jota kattoturvajärjes-
telmienkin osalta on harjoitettu, tulisi nyt 
saada uusille urille. Kun tehdään, niin teh-
dään kunnolla. Tämä edellyttää myös tilaa-
jalta valveutuneisuutta. Ei luonnollisestikaan 
riitä, että hyvät järjestelmät asennetaan ka-
tolle, jos asennus tehdään väärin. Ammatti-
mainen osaaminen ja vastuullisuus ovat tässä 
avainasemassa, kertoo toimialajohtaja Petri 
Perta Icopal Katto Oy:stä.

Osaamista ja ohjeita
Kiinteistönomistajan vastuu ja velvollisuus 
on tarjota turvalliset puitteet niin asukkaille 
kuin kiinteistössä asioivillekin. Puitteet eivät 
kuitenkaan sellaisenaan takaa turvallisuutta, 
vaan huomiota pitää kiinnittää myös työteki-
jöiden asennoitumiseen ja ammattitaitoon.

– Ammattitaidon merkitys näissä töissä 
korostuu olipa sitten kysymys asennus- tai 
huoltotöistä. Icopal Katto Oy:n osalta turval-
lisuus lähtee selkeistä toimintaperiaatteista. 
Turvallisuudesta ei tingitä. Esimerkkiä näy-
tetään jo esimiestasolla. Kun työmailla toi-
mitaan toisinaan jopa vaarallisissa olosuh-
teissa, ei huolimattomuuteen ole varaa. Sel-
keä ohjeistus siitä, kuinka olemassa olevien 
kattoturvajärjestelmien kanssa tulee kiin-
teistössä toimia ja mitä katolla työskennel-
lessä tulee huomioida, on osa järjestelmän 

asentajan vastuualuetta. Lumenpudottajat 
eivät ole suinkaan ainoa katolla toimiva työ-
ryhmä, vaan mm. ilmanvaihto- ja nuohous-
töitä joudutaan usein hoitamaan katolta kä-
sin, lisää Perta. 

Kattohuolto kuuluu kalenterivuoteen
Olipa kyseessä sitten minkä tyyppinen kat-
to tahansa, on kattohuolto syytä suorittaa 
hyvissä ajoin ennen talvea. Riskitekijät kas-
vavat mitä lähemmäs tätä lumista vuoden-
aikaa mennään.

– Taloyhtiö tilaa huoltoliikkeen edustajan 
paikalle normaalisti, kun jotain on jo tapah-
tunut. Tyypillisesti kyse on esim. lumenpu-
dotuksista johtuvista vauriosta kuten pin-
noitteiden irtoamista tai iskuista johtuvista 
rei`istä. Vahinkoja toki sattuu ammattilai-
sellakin. Oleellista kuitenkin on, että mikäli 
näin käy, vauriot myös korjataan ja luonnol-
lisesti viipymättä. Tilaajan tulisikin kiinnit-
tää huomiota siihen, että kaikki toimenpiteet 
mitä katolla tehdään, on tehty ammattilai-
sen toimesta. Näin ennen talvea on tarpeen 
muistuttaa, että lumenpudottamisen osalta 
tekijöissä on laaja kirjo ja epäammattimainen 
toiminta tulee taloyhtiölle väistämättä kal-
liiksi, kertoo kehityspäällikkö Jorma Laak-
konen Icopal Katto Oy.stä.

Säännöllisellä huollolla  
katolle huomattavasti lisää käyttöikää
Kattohuolto mielletään tyypillisesti yksit-
täisten toimenpiteiden suorittamiseksi, mut-
ta kyse on ennen kaikkea kokonaisuudesta. 
Helpoin ja varmin tapa varmistaa huollon 
säännönmukaisuus on solmia sopimus am-
mattilaisen kanssa. Huoltokäynti sisältää 
katon siivoamisen irtoroskista, katteen sekä 
läpivientien ja kattoturvajärjestelmien kun-
non tarkastuksen.  

– Kiinteistön ylläpitokulttuuri on asun-
to-osakeyhtiöiden osalta toistaiseksi vielä 
uusi asia. Esimerkiksi vesikaton huoltotar-
vetta ei mielletä todelliseksi. Totuus kuiten-
kin on, että säännöllisellä huollolla voidaan 
lisätä katon käyttöikää jopa 30 %. Katon 
huoltosopimus on taloyhtiölle vain muuta-
man sadan euron juttu, joten kyse ei ole ra-
hasta vaan nimenomaisesti siitä, että näinkin 
pieni kuluerä koetaan valitettavasti tarpeet-
tomana, täydentää Laakkonen.

Kattoon kiinnitetty vaijerijärjestelmä on sen verran kor-
kealla, että liikkuminen on vaivatonta eikä järjestelmän 
käyttö esty talvellakaan, kertoo toimialajohtaja Petri 
Perta.

Kattoturvajärjestelmien lisäksi merkittävässä roolissa on 
asianmukaiset varusteet.

Myös kulmiin löytyy ratkaisu, joka mahdollistaa vaivat-
toman liikkumisen. Pääte ja kulmapisteet merkitään 
erikseen, jotta ennestään tuntemattomalla katolla 
asiointi on mahdollisimman turvallista. 
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Vanhan katon vaarat
Artturi Mäki muutti perheineen vuonna 1964 rakennettuun kotiinsa 
neljä vuotta sitten. Vanha teräskatto oli alkuperäinen ja kunto sen 
mukainen. Myynnin yhteydessä tehdyssä kuntotarkastuksessa kat-
toa suositeltiin huoltomaalattavaksi – vuosi sitten se maalattiinkin, 
mutta näin korjattiin lähinnä ulkonäöllisiä puutteita.

Painavat lumikuormat rasittivat huonokuntoista kattoa. “Lumies-
teet tulivat alas joka talvi ja rännit repsottivat”, Artturi muistelee: 
”Myös yläpohjan tuuletus oli puutteellista – sisätilojen lämmitys ai-
heutti lumien sulamista katolla ja uudelleenjäätymistä räystäille”. 
Jäämassat roikkuivat kulkuväylien yllä ja katto alkoi tuntua vaaral-
liselta. Jokatalviset ongelmat tuskastuttivat omistajia ja he päättivät 
antaa projektin ammattilaisten haltuun.  

Ei pelkkä pellinvaihto – 
perusteellisella remontilla pantiin  
katto kerralla kuntoon

Etelä-Suomen runsaslumiset talvet ovat paljas-
taneet monenlaisia puutteita ja vikoja vanhojen 
omakotitalojen katoissa. Vuosittaisen korjailun si-
jaan Artturi Mäki teki turvallisen valinnan ja pani 
kattonsa kerralla kuntoon.

Kattoremontin yhteydessä yläpohjaan lisättiin tuuletusta. Kaksi uutta tuuletusputkea 
päästävät talvisaikaan lämpimän ilman tehokkaammin taivaalle, jotta se ei muhi pel-
lin alla sulattamassa lumia katolta ja jäätyessään revi katon osia irti.

Viime talvien runsas lumikuorma teki tuhoja vanhalla teräskatolla. 

Remontissa katto uusittiin täydellisesti ja sille palautettiin alkuperäinen väri.

Artturi Mäki on tyytyväinen uuteen, turvalliseen kattoonsa. 
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Uusi ilme alkuperäistä kunnioittaen
Mäkien asuinalueella ei ole kaavamääräystä 
katemateriaalien tai värien suhteen. Teräs-
katto oli kuitenkin itsestään selvä valinta. 

Artturi perheineen valitsi talonsa kate-
materiaaliksi punaisen Ruukki Classicin. 
Punainen oli katon alkuperäinen väri, väliai-
kainen ruskea oli huoltomaalauksen perua. 
”Halusimme kunnioittaa talon historiaa ja 
palauttaa sille alkuperäisen asun”, Artturi 
kertoo. Sadevesijärjestelmänkin väri oli val-
miiksi mietitty, ainoastaan punaisista tik-
kaista saatiin väittely aikaiseksi: ”Taivuin tä-
hän punaiseen ja lopputulos on kyllä todella 
tyylikäs. Antaa sopivasti kontrastia vaaleaan 
seinäpintaan.” 

Ammattitaitoinen myyntityö vakuutti
Ruukin katto on helppo ostaa. Tämän tee-
sin Artturi allekirjoittaa empimättä: ”Kun 
Ruukin myyjä ensimmäistä kertaa saapaste-
li tontille arvioimaan kattoa ja sen remontti-
tarvetta, hyvästelin hänet valmiiksi printat-
tu tarjous kourassani. Tämän helpommaksi 
ei katon ostamista oikeasti voi tehdä.” Am-
mattitaitoinen myyntityö antoi myös os-
viittaa siitä, että Ruukin kanssa työt tulevat 
varmasti tehdyksi. ”Asiakaspalvelu on ollut 

Taloyhtiöiden kattoremonttihankkeet käyn-
nistyvät joko pakon sanelemina ensimmäis-
ten ongelmien jo ilmaannuttua tai sitten 
viisaasti ennakoiden, jolloin jää riittävästi 
aikaa suunnitteluun sekä remonttirahan 
ennakkokeräämiseen. Ruukki tarjoaa kat-
tavan ja ammattitaitoisen vaihtoehdon 
kattoremontin tekoon. Palvelun ostaminen 
säästää paljon aikaa ja luotettavan ammat-
tilaisen voimin katosta tulee oikein tehty ja 
yksityiskohtia myöten viimeistelty.

Alueesi kattomestarin yhteystiedot löydät osoitteesta www.ruukkikatot.fi 
tai sähköpostitse: kattoremontit@ruukki.com

Kattoremontti hoituu samalla tavalla niin omakotitalossa kuin asunto-osakeyhtiössäkin
Ruukki tarjoaa taloyhtiöille kokonais-

palvelukonseptin, joka sisältää kaikki kat-
toremonttiin tarvittavat osa-alueet. Yhden 
sopimuskumppanin valinta on taloyhtiölle 
helpoin ratkaisu. Ruukki toimii hyvässä yh-
teistyössä ammattivalvojien kanssa. Kaikki 
purku- ja asennustyöt tehdään viranomai-
sohjeiden mukaan asianmukaisine työtur-
vaselvityksineen. Mikäli materiaalin muu-
tos edellyttää toimenpideluvan hakemista, 
Ruukki tekee sen taloyhtiönne puolesta.

Kattoremontilta odotetaan aina pitkän 
ajan ratkaisua. Niinpä Ruukki antaa maa-
lipinnalle kattavan takuun. Aivan yhtä tär-
keää kuin luotettavan kattourakoitsijan 
löytäminen remonttitarpeessa on tekijäor-
ganisaation tavoitettavuus vuosia työn te-
kemisen jälkeenkin.

Ruukin kattopaketti asennettuna 
sisältää kaiken katon remontointiin 
tarvittavan:
•	 vanhan katteen purku
•	 kotimaisen vesikatteen tarvikkeineen
•	 katon oikaisu
•	 alusrakenteet
•	 aluskate
•	 sadevesijärjestelmät
•	 kattoturvatuotteet
•	 asennus
•	 jätteiden poiskuljetus
•	 lopputarkastus/luovutus
•	 ei etukäteismaksuja, lasku luovutuksen 

jälkeen
•	 kotitalousvähennyserittely laskussa
•	 rahoitus tarvittaessa
•	 tarvikkeet, asennus ja kaikki takuut yh-

deltä toimittajalta
•	 asennuspalvelu
•	 nimetyt projektipäälliköt vastaavat koh-

teesta
•	 koulutetut asentajat
•	 usealla asentajalla henkilösertifikaatti
•	 jatkuva työmenetelmien kehittäminen
•	 työ- ja työmaaturvallisuus

Ruukin pyöreät vesikourut kiinnitetään alapuolelta, 
minkä ansiosta ne pysyvät tukevasti paikoillaan ja ovat 
myös helpot puhdistaa. 

ensiluokkaista myyjän yhteydenotosta aina 
loppusiivoukseen saakka”, Artturi kiittelee. 

Katon ostajan ei tarvitse olla rakennus-
alan ammattilainen. Tarjousvaiheessa käy-
tiin läpi suunnitellut rakenneratkaisut, toi-
mituksen laajuus ja lisätyöt yksityiskohtai-
sesti. Myös arvioitu asennusajankohta ja 
hinta lyötiin lukkoon heti kättelyssä. ”Opin 
remontissa paljon itsekin”, Artturi kuvailee: 

”Katon oikaisut ja toleranssit tuli selvitettyä 
juurta jaksain. Ammattilaiset ehdottivat lisä-
tuuletusta ja uusia läpivientejä aivan pyytä-
mättä. Tässä projektissa oivalsin, että katon 
remontointi on paljon muutakin kuin pelkkä 
pellinvaihto.”

Katolla kaikki on kunnossa
Vanhassa talossa riittää remontoitavaa. ”Har-
van asian suhteen voi sanoa, ettei ole mitään 
valittamista”, Artturi naureskelee: ”Mutta ka-
ton puolesta voi. Uusi katto on hyvännäköi-
nen, kaikki on paikoillaan. Katto tuntuu tur-
valliselta eikä tarvitse miettiä, mitä sieltä seu-
raavaksi tulee alas. Huokaisen helpotuksesta 
nyt, kun tämän projektin voi vetää listalta yli.”

Tuleva talvi näyttää, minkälaista rasitusta 
katto kestää. ”Luotto on luja, enkä usko, että 
tarvitsee Ruukin kanssa enää asian tiimoilta 
yhteyttä pitää”, Artturi summaa: ”Sen puoles-
ta toki, että aion suositella Ruukkia kaikille 
katonlaittajille. Hyvä tuote ja hyvä palvelu. 
Ei mitään valittamista.”
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Ylläpidolla käyttövarmaa ja 

tehokasta öljylämmitystä
Axxellin Loviisan koulutusyksikössä lämmitettävää riittää. Kiinteistön 
päälämmitysjärjestelmän takana on 4 rakennusta, joista yksi toimii noin 
kahdenkymmenen opiskelijan asuntolana. Keskimääräinen lämmitysöl-
jyn vuosikulutus kiinteistöillä on noin 60 tuhatta litraa, joten kyse ei ole 
pienestä kompleksista.

Hankkeen osapuolet vasemmalta alkaen Ville Eriksson ja Kari Kauvo Erikssonin 
Putki Oy:stä sekä SEP-Servicesin Stefan Widlund.



Vuonna 1985 asennettu 200 kW valurautakattila uusit-
tiin tänä kesänä, etualalla uusi De Dietrich GTU-sarjan 
valurautakattila, teholtaan 230/280 kW.

Vuotta aiemmin kiinteistössä uusittiin öljysäiliöt, samal-
la varastointikapasiteettia kasvatettiin merkittävästi. 
Aiempi noin 5000 litran säiliö riitti kovimmilla talvipak-
kasilla vain noin kahdeksi viikoksi.
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Huollot tehdään ennen lämmityskautta
Tehokkaan ja toimintakykyisen lämmitysjär-
jestelmän salaisuus on säännöllinen huolto 
ja suunnitelmalliset investoinnit. Axxellin 
osalta öljylämmitysjärjestelmän säännölli-
set huollot ovat olleet osa vuosittaista kiin-
teistönpitoa jo pidemmän aikaa. Toisinaan 
on tarpeen tehdä isompiakin uudistuksia, 
mutta vuotuinen huolto tehdään aina ennen 
lämmityskauden alkua.

Kiinteistön ylläpidosta vuodesta 1995 vas-
tannut SEP-Services Oy luottaa myös lämmi-
tysjärjestelmän osalta ammattiosaamiseen.

– Lämmitysjärjestelmänä öljy on erittäin 
käyttövarma. Tämänkin kiinteistön osalta 
olemme pitäneet huolta siitä, että järjestel-
män huolto on säännönmukaista ja ammat-
tilaisen toimesta toteutettua. Investointeja 
on tehty aina tarvittaessa ja nekin on pyrit-
ty toteuttamaan ennemmin askeleen edellä 
kuin jäljessä. Tällä periaatteella säästytään 
kesken lämmityskauden tulevilta yllätyk-
siltä, kertoo kiinteistön ylläpidosta vastaa-
van SEP-Servicesin toimitusjohtaja Stefan 
Widlund.

Öljylämmitysjärjestelmän säännöllinen 
huolto ja puhdistus takaa parhaan mahdol-
lisen hyötysuhteen lämmitysjärjestelmälle, 
mikä luonnollisesti näkyy kiinteistön lämmi-
tyskustannuksissa. Omistajat eivät aina ole 
kuitenkaan olleet yhtä vakuuttuneita huol-
tojen tärkeydestä. 

– Huoltojen osalta viimeiset kymmenen 
vuotta on ollut muutoksen aikaa. Aikaisem-
min hälytyskeikkoja tehtiin merkittävis-
sä määrin ja kohteita oli monen tyyppisiä. 
Tämä oli luonnollisesti valitettavaa paitsi 
asukkaiden myös kustannusten kannalta. 
Nykypäivänä tilaajat ovat onneksi suurelta 
osin valveutuneempia. Kun huollot tehdään 
ajallaan, voidaan lämmitysjärjestelmän toi-
mintaan luottaa silloin, kun sitä todella 
tarvitaan, kertoo Ville Eriksson Erikssonin 
Putki Oy:stä.

Ajoittaiset investoinnit kuuluvat  
järjestelmän ylläpitoon
Laitteilla on aina jokin taloudellinen käyt-
töikä. Kun tähän ikään päästään, on syytä 
pohtia, ovatko investoinnit tarpeen. Axxel-
lin Loviisan koulutusyksikössä uudistuksia 
on tehty aina, kun tarvetta on tullut tai sen 
on nähty olevan käsillä.

– Olemme pyrkineet ylläpitämään järjes-
telmää kunnossa jaksottaisilla investoinneil-
la. Vuosi sitten uusimme järjestelmään säiliöt 
samalla kasvattaen varastointikapasiteetin 
kaksinkertaiseksi, sillä aiempi noin 5000 
litran säiliö riitti kovimmilla talvipakkasil-
la vain noin kahdeksi viikoksi. Käytännössä 
tämä tarkoitti, että säiliötä täytettiin joka toi-
nen perjantai. Säiliöihin investoimalla saatiin 
riippumattomuutta jatkuvasta täyttämisestä 
sekä luonnollisesti aiempaa turvallisemmat 
säiliöt, täydentää Widlund.

Tänä vuonna uusimisvuorossa oli kah-
desta kiinteistön öljykattilasta se suurempi. 
Vuonna 1985 asennettu 200 kW valurauta-
kattila oli palvellut käyttötarkoituksen mu-
kaisesti jo kunnioitettavat 25 vuotta.

Investointipäätös ei tällä kertaa tullut kui-
tenkaan täysin suunnitelmien mukaisesti. 
Vanha kattila halkesi keväällä 2012.

– Isoissa kohteissa lämmitysjärjestelmä 
joutuu todella koville talven paukkupakkasil-
la. Vaikka huoltoja tehdäänkin säännöllises-
ti, yllätyksiin on aina varauduttava. Lämmi-
tyskauden loppupuolella haljenneen kattilan 
korjaaminen ei kuitenkaan ollut enää kannat-
tava vaihtoehto, sillä 25 vuotta on erittäin 
taloudellinen käyttöikä tämän käyttöasteen 
kattiloille. Jäljelle jäänyt osa lämmityskau-
desta pärjättiin hyvin lämmitysjärjestelmään 
kuuluvalla pienemmällä noin 100 kW:n kat-
tilan avulla. Rikkoutunut kattila päätettiin 
kiinteistön omistajan toimesta uusia kesällä 
2012, toteaa kiinteistön lämmitysjärjestel-
män huolloista vastaava Kari Kauvo Eriks-
sonin Putkesta.

Axxelin koulutusyksikön lämmitysjärjes-
telmä on nyt investointien puolesta kunnossa 
pitkälle tulevaisuuteen. Säännöllinen huolto 
liittyy kuitenkin edelleen tiiviisti kiinteis-
tön ylläpidon kalenteriin ja tänäkin vuonna 
säännönmukaiset huoltotyöt on suoritettu 
hyvissä ajoin ennen lämmityskauden alkua.

Kiinteistönomistajien kannattaa muis-
taa, että huollettu öljylämmityslaitteisto 
palvelee energiatehokkaasti. – Asianmu-
kaisesti huollettu laitteisto säästää eu-
roja, kun laitteet toimivat, kuten niiden 
pitää ja polttoöljyn kulutus vähenee, ko-
rostaa erityisasiantuntija Eero Otronen 
Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lisää tietoa öljylämmityksestä löytyy 
osoitteesta www.oljylammitys.fi

Lämmityslaitteiden huolto 
kannattaa
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Keväällä 2011 Lanssikadulle, lähelle Lahden kaupungin kes-
kustaa, valmistuneet kaksi viisikerroksista kerrostaloa saavat 
lämmitysenergiansa maalämmöstä ja aurinkoenergiasta. Ta-

lojen lämmityksen ja jäähdytyksen energiantarpeesta noin 95 pro-
senttia tuottavat Oilonin toimittavat maalämpöpumput, loput viisi 
prosenttia tuotetaan aurinkokerääjillä. Käyttöveden lämmitykseen 
tarvittavasta energiasta aurinkokerääjät tuottavat noin 50–60 % 
ja loput tuotetaan maalämmöllä. Laitteet ovat olleet toiminnassa 
jo elokuusta 2010 lähtien, ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon 
huhtikuussa 2011.

Lisäksi talojen energiasäästöä lisää tehokas ilmanvaihdon lämmön 
talteenotto sekä talojen hissit, jotka hyödyntävät jarrutusenergiaa 
syöttämällä sen takaisin rakennuksen sähköverkkoon. Talon energi-
ankulutusta seurataan tarkasti ja huhtikuussa 2012 saadaan tiedot 
ensimmäisen vuoden kulutuksesta. Talojen energialuokka on A eli 
paras mahdollinen.

Lahden Talot Oy:n vetämässä rakennusprojektissa oli Oilonin li-
säksi mukana lukuisa joukko eri alojen yhteistyökumppaneita.

– Energian hinta nousee jatkuvasti ja halusimme lähteä etsimään 
uudenlaisia ratkaisuja miten uudisrakentamisen energiatehokkuutta 
voidaan parantaa. Samalla kehityshankkeella haettiin suuntaviivoja 
myös nykyisen asuntokannan energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Tämä on ehdottomasti asuintalorakentamisen tulevaisuuden suun-

Matalaenergiatalot 
ovat asumisen tulevaisuus

Viime vuosina kiinteistöjen hoitotoimenpiteistä erityisesti kau-
kolämpö-, sähkö- ja vesimaksut ovat olleet kovassa nousussa. 
Kun samaan aikaan myös energiatehokkuusvaatimukset ovat 
kiristyneet, niin ei ihme, että asuintalojen rakentamisessa kiin-
nitetään päivä päivältä yhä enemmän huomiota juuri energia-
ratkaisuihin. Oilon oli tiiviisti mukana kotikaupunkinsa Lahden 
ensimmäisten matalaenergiatalojen rakennusprojektissa.

ta, hankeidean isä ja Lahden Talojen kiinteistöjohtaja Eero Lukka-
rinen kertoo.

Huippumodernit asuintalot ovat olleet kysyttyjä, vuokra-asun-
toihin tuli lähes nelinkertainen määrä hakemuksia asuntojen luku-
määrään nähden.

– Ekologisuus on ollut tärkeä vaikutin taloihin muuttaneilla asuk-
kailla. Meidän laskelmien mukaan satsaukset näihin uusiutuvan 
energian ratkaisuihin maksavat itsensä takaisin alle kymmenessä 
vuodessa.

Huolellinen suunnittelu
Lanssikadun rakennusprojektia edelsi poikkeuksellisen laaja ja pit-
kä suunnitteluvaihe, sillä matalaenergiatalojen rakentamisesta ei ole 
vielä paljoakaan kokemuksia. Esimerkiksi Suomessa ei toistaiseksi 
ole kuin joitakin maalämmöllä lämpiäviä uudiskerrostaloja. Hieman 
enemmän kokemuksia on kerätty vanhoista kerrostaloista, jotka ovat 
vaihtaneet kauko- tai öljylämmityksestä maalämpöön.

– Ydinkysymyksen suunnittelulle muodosti kohteelle asetetut 
energiakulutuksen tavoitteet, joissa me halusimme yltää jopa 30 pro-
senttia tämän hetken normien paremmalle puolelle. Lisäksi huomiota 
kiinnitettiin sisäilman laatuun. Kokonaisuudessaan projekti oli to-
della antoisa ja opettavainen kokemus. Uskon, että maalämpö tulee 
olemaan myös jatkossa mukana projekteissamme, Lukkarinen sanoo.

Oilon toimitti kerrostaloihin kaksi Geopro RE 55 -maalämpö-
pumppua ja 20 aurinkolämpökeräintä. Kahdessa kerrostalossa on 
yhteensä 55 asuntoa ja lämmitettävää pinta-alaa yli 2500 neliötä.
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Uutta tekniikka sisältävät Adax Neo -lämmittimet on suunni-
teltu ja muotoiltu selvälinjaisiksi ja ne sopivat näin pohjois-
maiseen sisutusmakuun. Mallistosta löytyy myös erivärisiä 

vaihtoehtoja – kuka on sanonut että lämmittimen pitää olla vaalea, 
se voi olla vaikka pirteän punainen!

Vaihtamalla Adax Neo -lämmittimet säästät lämmityskuluissa, 
jos asunnossasi on nyt yli 20 vuotta vanhat sähkölämmittimet. Di-
gitaalinen termostaatti ja helpot ajastusvaihtoehdot mahdollistavat 
tarkan lämpötilan säädön ja lämmityksen toteutuksen juuri tarpeen 
mukaisena. Lämmittimen pintalämpötila pysyy sopivan alhaisena la-
mellivastuksen ja hyvän muotoilun ansiosta.

Adax Neo -lämmittimet saat turvallisesti asennettuna lähimmän 
sähköurakoitsijan kautta. Hän saa ne maan johtavalta sähkötarvike-
tukkurilta, SLO Oy:ltä. Sähköurakoitsijoita voit hakea verkkosivuilta 
www.elektria.fi ja www.mukavamminsahkolla.fi.

Adax Neo -lämmitinmallisto sisältää neljä eri värivaihtoehtoa: val-
koinen, hopea, musta ja punainen. Tehovaihtoehdot riittävät kaikkiin 
kodin eri tiloihin. Adax Neo -lämmittimillä on ammattilaisen asen-
tamana 5 vuoden lämpötakuu.

Tyylikkyyttä ja säästöä
Seinälle asennettavaa sähkölämmitintä voi ajatella myös sisustuselementtinä. 

Teksti: Sami Kokkomäki    Kuvat: SLO OY 



20 Teksti: Kari Heikkilä    Kuvat: Alppilux, Ensto ja Hedtec

Ulkokäyttöön on tarjolla laaja 
valikoima tunnistinvalaisimia. 
Esimerkiksi numerovalaisin voi 
kirkastua havaitessaan liikettä. 
Kuva Hedtec.

Esimerkki kellarivarastosta, jossa 
vaihto LED-valaisimiin paransi yleis-
valaistusta radikaalisti ilman valo-
pisteiden lisäystä. Valaisin Ensto.

Tämän päivän LED-valaisin ei 
välttämättä erotu ulkonäöl-
lään, mutta sen sähkönku-
lutus on muita pienempi, 
käyttöikä pidempi, valo-
virta usein suurempi ja 
valon värilämpötila miellyt-
tävän neutraali. Kuva Alppilux.

Turhaan palavat valot, yhteisten tilojen hämäryys ja toistuvat 
lampunvaihdot jäävät kerralla historiaan, kun vanhat valaisi-
met vaihdetaan uusiin. Tehtävästä voi selvitä yllättävän vähällä 

työllä ja pienillä kustannuksilla, jos ei yhtiö ole muista syistä käyn-
nistämässä laajempaa sähköistysremonttia.

Hehkulamput ovat jo historiaa ja on oikea hetki harpata reippaasti 
eteenpäin. Jos tyytyy kiertämään hehkulampun tilalle halvan pien-
loistelampun, valoa ei saa juuri enempää ja lampunvaihtokierrokset 
jatkuvat. Vanhentunut kupu ja pinttynyt heijastin eivät nekään ky-
kene tuottamaan samaa valovoimaa kuin 40 vuotta sitten.

Valonlähde ja valaisin kuuluvat yhteen
Hyöty energiatehokkaasta ja pitkäikäisestä valonlähteestä toteutuu 
juuri sitä varten suunnitellussa valaisimessa. Siksi pelkän lampun si-
jaan tulee vaihtaa koko valaisin. Samalla saa käyttöön uusia toimin-
nallisuuksia kuten liiketunnistuksen, joka on usein sijoitettu näky-
mättömiin valaisimen sisään.

Valaisinten vaihdolla 
turvaa, mukavuutta ja säästöjä

Asumisen taso nousee ja sähkönkulutus laskee, kun talo-
yhtiön alkuperäinen valaistus uudistetaan tämän päivän 
tekniikalla. Yksinkertaiset toimenpiteet riittävät, ja takai-
sinmaksuaika voi jäädä vain muutamaan vuoteen. 

Rappukäytävän valaisin kykenee tunnistamaan alhaalta tai yl-
häältä lähestyvän kulkijan hyvissä ajoin, syttyä ennen saapumista 
porrastasanteelle ja sammua viipeellä poistumisen jälkeen. Enää ei 
tarvitse kokea pimeää hetkeä ja kytkimen haparointia. Energiaakin 
säästyy reilusti, koska enää ei sytytetä kaikkia porraskuilun valoja 
alhaalta ylös asti.  

Pihavalaistuksessa valovoimaltaan suuremmat valaisimet ja lii-
ketunnistus tuovat turvaa kulkuväylille ja vähentävät ilkivaltaa esi-
merkiksi roskakatosten lähistöllä. Oleellista kaikessa valaistuksen 
uudistamisessa onkin turvallisuuden ja asumismukavuuden lisäämi-
nen. Uudet valaisimet tunnistimineen tekevät työn helpoksi ja ener-
giatehokkaina myös maksavat itsensä säästöinä nopeasti takaisin.

Yhtiön tilojen valaisinkartoi-
tus kannattaa tehdä yhdessä säh-
köurakoitsijan tai sähkösuunnit-
telijan kanssa, jolloin saa selvil-
le myös lisävalaisinten tarpeen. 
Vaikka vanhojen kerrostalojen 
valopisteet on usein sijoitet-
tu harvakseltaan, saattavat ne 
hyvinkin riittää. Tämän päivän 
valaisimet ovat huomattavasti 
hehkulamppuja valovoimaisem-
pia suhteessa niiden vaatimaan 
tehoon.

Esimerkiksi LED-valaisimia 
kerrostalojen yleisvalaisimiksi 
on tarjolla jo useilla valmista-
jilla, ja niitä on asennettu niin 
uusiin kuin vanhoihinkin ker-
rostaloihin. Valovoimakkuudel-
taan LED on omaa luokkaansa, 
vaikka sen sähkönkulutus on 
vain murto-osa verrattuna heh-
kulamppuun.

Valoa aina  
ja vain tarpeen mukaan
Energiatehokkuutta on myös 
valaisimen kyky tunnistaa valon 
tarve. Perinteinen hämäräkyt-
kin ulkona ja koko rapun katta-
van piirin sammutusviive ovat 
olleet vuosikymmeniä merkit-
täviä sähkön säästäjiä. Nykytek-
niikalla voi päästä huomattavasti 
parempaan.
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Miksi VELCO-kuivausjärjestelmä on niin hyvä?

säästöä kaukolämpöä hyödyntämällä
VELCO HT 400 -järjestelmässä kuivauspuhallin on kytketty kiin-
teistön lämpimään kiertoveteen. Näin hyödynnetään kerrosta-
lon lämmitykseen käytettävää kaukolämpöenergiaa. VELCO-jär-
jestelmän tarvitsema sähköteho on alle 300 W tunnissa, kun yhä 
käytössä olevissa perinteisissä järjestelmissä se saattaa olla jopa 
4000 - 6000 W tunnissa.

taloudellista etua pesutuvan käytöstä
VELCO-järjestelmän takaisinmaksuaika on lyhyt. Pieni kulutus 
näkyy suoraan sähkölaskussa. Säästöä syntyy myös välillisesti 
kiinteistön korjauskulujen pienentymisenä. Vesivahingot vähe-
nevät ja asunnot pysyvät paremmassa kunnossa, kun pyykkiä 
ei kuivata huoneistoissa.

nopeasti raikasta pyykkiä
Käynnistyksen jälkeen kuivain puhaltaa korkeintaan 35 °C il-
maa huonetilaan ja katossa oleva poistoilmapuhallin puolestaan 
puhaltaa kostean ilman ulos. Toimivan ilmanvaihdon ansiosta 
kuivaushuone pysyy kuivana ja raikkaana. Uutta korvausilmaa 
kuivaushuoneeseen virtaa ilmanohjausyksikön alaosassa olevan, 
automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvän korvausilma-
venttiilin kautta. Korvausilma virtaa sisään laadukkaan FILT-
RETE G-LAM suodattimen kautta. Pyykki kuivuu puhtaassa il-
massa, lopputuloksena tavallista raikkaampi pyykki.

laitteisto sammuu automaattisesti – ei turhaa käyttöä
Velco-järjestelmässä oleva tunnistin tunnustelee huonetilan kos-
teutta. Kun pyykki on kuivunut, laitteisto sammuu automaatti-
sesti. Näin vältetään turhaa sähkönkulutusta.

nerokas ripustusnarujärjestelmä viimeistelee hyödyt
VELCO-ripustusnarujärjestelmän voi tilata myös erikseen. 
Muovipintaiset kaksoisnarut on kiinnitetty seinään pultattui-
hin tukeviin alumiinikiskoihin. Narut eivät löysty vuosien saa-
tossakaan. Kaksoisnarujen ansiosta pyykki kuivuu sileämmin, 
nopeammin ja vielä raikkaastikin, kun ilma pääsee virtaamaan 
vaatteiden väliin.

Vesikiertoinen VELCO-puhallin 
tekee kuivausjärjestelmästä 
energiatehokkaan
Taloyhtiöille erityisesti kuivaus-
huone sähkökuivaimineen näyt-
täytyy energiasyöppönä. Nyky-
aikainen Velco-kuivaushuonejär-
jestelmä osoittaa ennakkoluulot 
turhiksi: kunnon laitteilla pyy-
kin kuivauksen ei tarvitse olla 
sen paremmin hidasta kuin kal-
listakaan. VTT:n tekemän tutki-
muksen yhteydessä verrattiin 
Velco-järjestelmää ja toista, säh-
kökuivaimeen perustuvaa kui-
vausjärjestelmää. Tutkimukses-
sa mitattiin mm. järjestelmien 
kuluttamat sähkötehot, sisä- ja 
ulkolämpötilat sekä suhteelliset 
kosteudet. Mittausten mukaan 
sähköteho vanhalla järjestelmällä 
oli noin 4 kW. Velco-järjestelmän 
sähköteho oli vain 286 W.

Raikasta pyykkiä 
tehokkaalla kuivatuksella

Pyykinkuivaus on yksi kerrostaloasumisen ikuisuuson-
gelmista; ahtaat tilat ja heikko ilmanvaihto pitävät pyy-
kit kosteana pitkään. Investointi toimivaan kuivaus-
huoneeseen kannattaa, sillä se tekee paitsi kuivattami-
sesta helppoa ja nopeaa ,se myös vähentää sisäilmaon-
gelmia ja niistä johtuvia turhia sairastumisia. 

Nopeus tulee tehokkaan 
ilmankierron kautta
Kuivauksen nopeus perustuu 
tehokkaaseen ilmankiertoon. 
Kierto saadaan aikaan paitsi 
VELCO puhaltimen myös järjes-
telmään liittyvien ripustusnaru-
jen sekä poistoilmapuhaltimen 
avulla. Järjestelmään kuuluvat 
kaksoisnarut pysyvät tiukoik-
si pingotettuina vuodesta toi-
seen tukevien kiinnikkeiden an-
siosta. Kun pyykki ripustetaan 
muovipinnoitettujen kaksoisna-
rujen yli, kuivausilma saadaan 
puhallettua pyykkien väliin ja 
vaatteet kuivuvat nopeammin ja 
raikkaampina. Se, että esimer-
kiksi lakanapyykki kuivuu vain 
40 minuutissa, puolestaan mah-
dollistaa pesutuvan aikataulussa 
pysymisen.

Lisätietoja VELCO-kuivausjärjestelmästä antaa 
Suomen Terveysilman myyntijohtaja Timo Muhonen, 
puh. 041-750 1553, timo.muhonen@terveysilma.fi

Teksti ja kuvat: Topi Aaltonen
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Ilmastonmuutos ja hiilijalanjälki?
Ilmastonmuutos puhuttaa. Eri ennusteiden 
mukaan ilmastomme lämpenee vuoteen 2100 
mennessä 2-4 °C. Sen suurimpana aiheutta-
jana pidetään kasvihuonekaasuja ja etenkin 
hiilidioksin (CO2) pääsyä ilmakehään.

Hiilidioksidipäästöt konkretisoituivat 
uusien autojen verotusmuutoksen yhtey-
dessä. Nyt tiedämme, että < 100 g/km CO2 
olevat autot ovat erittäin ympäristöystäväl-
lisiä ja >200 g/km CO2:ta tuottavat autot ei-
vät sitä ole.

Mikä on hiilijalanjälki?
Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkun tuot-
teen, toiminnon tai palvelun aiheuttamaa il-
mastokuormaa, eli kuinka paljon hiilidioksi-
dia (CO2) tuotteen tai toiminnan elinkaaren 
aikana syntyy.

Minkälainen hiilijalanjälki  
parvekelasituksesta syntyy?
Parvekelasien valmistuksen, kuljetuksen, 
asennuksen, huollon ja loppukierrätyksen 
synnyttämä kokonaishiilidioksidikuorma on 
Ramboll Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan 
n. 200 kg CO2. Tuotteen loppukierrätyksel-
lä on suuri merkitys syntyvän hiilidioksidin 
määrään.

Ympäristövaikutuksiltaan parvekelasitus 
vastaa noin 1000–2000 km ajomatkaa hen-
kilöautolla.

Parvekelasituksen hiilijalanjälki  
kumoutuu keskimäärin 3 vuodessa  
4 kuukaudessa
Parvekelasitus pienentää asumisen hiilija-
lanjälkeä pysyvästi jo muutamassa vuodessa. 
Ramboll Finland Oy:n tutkimuksesta selviää, 
että Lumon 5 -parvekelasien elinkaaren ai-
kaiset päästöt kuoletetaan 1,1–9,3 vuodes-
sa, keskimäärin 3 vuodessa 4 kuukaudessa. 
Kuoletusajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jon-
ka aikana parvekelasituksen energiansäästön 
myötä säästetyt päästöt saavuttavat tuotteen 
elinkaaren aikaiset päästöt. Tämän jälkeen 
parvekelasituksen nettopäästöt muuttuvat 
negatiiviseksi, eli saadaan puhdasta säästöä.

Parvekelasitus 
säästää energiaa ja ympäristöä

Teksti: Jyrki Hutri    Kuvat: Lumon Oy
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 www.lumon.fi/ajankohtaista
tai  
Energia-asiantuntija Kimmo Hilliaho 
Ramboll Finland Oy
p. 0400 780 909
kimmo.hilliaho@ramboll.fi

Lisää tutkimuksesta

Lumon herännyt energia- ja ympäristökysymyksiin
”Viime aikoina kiinnostus rakennusten energiansäästöä ja hiilijalanjälkeä kohtaan on kasvanut energiatehokkuuden direktiiviohjauk-
sen myötä. Sen seurauksena myös yrityksissä on herätty näihin kysymyksiin ja teetetty useita selvityksiä tuotteiden ympäristöomi-
naisuuksista. Tässä mielessä Lumon Oy on ollut valveutunut. Vuonna 2010 toteutettiin energiansäästötutkimus ja nyt keväällä 2012 
hiilijalanjälkilaskenta. Aiemmin on selvinnyt, että parvekelasit säästävät energiaa. Nyt kävi ilmi, että myös hiilijalanjälkimielessä tuo-
te on hyvä. Toisaalta tämä on luonnollistakin, onhan parvekelasien päämateriaaleina täysin kierrätettävät materiaalit lasi ja alumiini. 
Näiden materiaalien etuna on myös olemassa oleva ja toimiva kierrätysjärjestelmä. Näitä 
materiaaleja kierrätetään siis jo nyt hyvin.” kertoo energia-asiantuntija ja tutkimuksen 
vetäjä DI Kimmo Hilliaho.

Tutkimuksen hiilijalanjälkilaskennassa käytettiin lähtökohtana tamperelaista 64 m2:n 
kerrostalohuoneistoa, jossa on tyypillinen kuudesta lasista koostuva Lumon 5 -parvekela-
situs. Esimerkkikohteessa säästyi lasituksen ansiosta talven 2009–2010 aikana energiaa 
4,6 kWh/m2/a ja keskimäärin Suomessa 1,9–10,4 kWh/m2/a.

Rambollin tutkimus käsittelee myös Lumon ratkaisujen ympäristöystävällisten omi-
naisuuksien huomioimista kansainvälisesti tunnetun kiinteistöjen LEED-ympäristöserti-
fiointijärjestelmän pisteitä tavoiteltaessa.
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Energiatehokkaaksi 
saneeraamalla 

– Innova-hankkeessa kerrostalo koki 
melkoisen muutoksen

Voidaanko kerrostalot saneerata kustannustehokkaasti niin, että asu-
miskustannukset laskevat ja asumismukavuus paranee merkittävästi?  
Onnistuuko saneeraaminen teollisesti esivalmistettujen elementtien 
avulla ilman merkittävää häiriötä? Nämä ovat vain muutamia kysymyk-
siä niistä, joihin Innova-hankkeen avulla haettiin vastauksia. Nyt, kun 
saneeraus on tehty, mitä todella tapahtui ja mikä muuttui?

Kohteessa oleva päiväkodin toiminta on jatkunut uudistuneessa rakennuksessa.

Teksti: Topi Aaltonen   Kuvat: Paroc Oy
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Aikakauden tyyppiesimerkki löytyi  
Riihimäeltä
Innova-kohteeksi valittiin Riihimäen kau-
pungin omistuksessa oleva vuokratalo, joka 
oli rakennettu vuonna 1975. Julkisivuraken-
teena on 1960-1970-luvuilla hyvin tyypilli-
sesti käytössä ollut betonisandwich-raken-
ne, joka lämmöneristyskyvyltään oli kaikkea 
muuta kuin energiatehokas. Tuolloin voi-
massa olleet rakennusmääräykset ovat edel-
lyttäneet merkittävästi nykyistä ohuempien 
eristepaksuuksien käyttöä ja näin ollen läm-
pöhäviöt näissä rakennuksissa ovat paikoin 
hyvinkin suuria.
Kyseisellä aikakaudella rakennettujen taloyh-
tiöiden korjaustarpeet ovat varsin laaja-alai-
sia eikä tässäkään tapauksessa keskitytty 
ainoastaan julkisivuun. Tekninen käyttöikä 
valitettavan usealle rakenneosalle on noin 
40–50 vuotta, joten kohteessa oli julkisivun 
lisäksi muutakin korjattavaa. Tavoitteena 
oli saavuttaa kokonaisuus, jossa innovatii-
viset ratkaisut täydentävät toinen toistaan. 
Julkisivunsaneerauksen lisäksi tehtiin myös 
katon peruskorjaus muodonmuutoksineen, 
muutoksia lämmitysjärjestelmään sekä mer-
kittäviä parannuksia ilmanvaihtoon. Koko-
naisuus oli siis erittäin laaja ja tavoitteetkin 
tämän mukaiset.

Julkisivut saneerattiin esivalmistetuilla 
elementeillä
Innova- hankkeen julkisivusaneerauksen 
erilaisista toteutusvaihtoehdoista päädyt-
tiin pystysuuntaiseen puurunkoelementtiin, 
jonka valmistajaksi valittiin ylöjärveläinen 
Teeri-Kolmio Oy. Elementit ovat 12 metriä 
korkeita kattaen näin rakennuksen kaikki 
neljä kerrosta. Elementteihin integroitiin 
tehtaalla kotimaiset Paroc- kivivillalämmö-
neristeet, ikkunat, parvekeovet sekä asun-
tokohtaiset ilmanvaihtokanavat. Elementin 

pinnassa olevan lamellikivivillan päälle teh-
tiin pohjarappaus, joten työmaalla tehdyn 
asennuksen jälkeen saatiin jo lähes valmis-
ta julkisivupintaa. Valmiin elementin käyttö 
puolittaa korjausajan paikanpäällä tehtyyn 
korjaukseen verrattuna.
Ennen elementtien asennusta poistettiin 
vanhan julkisivurakenteen uloin betonikuo-
ri sekä vanhat eristeet.

Vanhan jäljelle jääneen sisäelementin 
päälle asennettiin ensin pinnan tasoittami-
seksi pehmeä PAROC UNM – kivivillamatto ja 
tiiveyden varmistava, mutta samalla hengit-
tävä Tyvek-kangas. Elementtien asennuksen 
jälkeen, mutta ennen julkisivutöiden viimeis-
telyä, tuotiin asennusvalmiit parvekkeet.

Haasteet hankkeen toteuttamisessa
•	 Suunnittelua varten tarvittavien lähtötietojen on oltava selkeät ja paikkansapitävät.

Näiden varmistamiseksi on saatavilla eri menettelytapoja kuten Innovassa käytet-
ty laserkeilaus
•	 Aikataulutuksen tulee olla toteutuskelpoinen ja rytmitetty työvaiheittain
•	 Varsinainen korjaustyö purkuineen on aloitettava loppukeväällä, jolloin julkisivun 

korjaus saadaan valmiiksi ennen syksyä
•	 Kaikkien osapuolien sitouttaminen aikatauluun sekä työn laatuun
•	 Asukkaiden riittävä ja oikea-aikainen tiedottaminen

Investointien vaikutus asumismukavuuteen 
kohteessa välittömästi näkyvät vaikutukset:
•	 Ilmanlaadun paraneminen
•	 Lämpötilan tasaisuus
•	 Ääneneristävyyden paraneminen
•	 Vedontunteen häviäminen 

Pitkän aikavälin vaikutus:
•	 Kohteen käyttöiän pidentyminen
•	 Käyttökulujen aleneminen ja sen vaikutus asumiskuluihin

Aikakauden tyypillinen lähiötalo, jossa lämpöhäviöt ovat suuria. 
Asumismukavuutta haittaavat vedon tunne sekä ulkoa tuleva melu.

Tutustu Innova-hankeeseen: www.paroc.fi/kampanjat/Innova-projekti

Elementteihin integroidaan tehtaalla eristeet, tuloilma-
kanavat, ikkunat sekä ovet, jolloin valmiin elementin 
käyttö lyhentää merkittävästi korjausaikaa.
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Oman haasteensa hankkeelle antoi vanha 
tasakatto
Kuten aikakauden rakennuksille on tyypillis-
tä, myös pilotti-kohteena toimineessa raken-
nuksessa oli tasakatto. Yhtenä merkittävänä 
osana saneerausta oli ilmanvaihdon paranta-
minen ja siihen liittyvät laitteistot edellytti-
vät riittävää teknistä tilaa - mielellään katol-
le. Vanha tasakatto sai väistyä ja tarvittavaa 
tilaa kanavoinnille sekä ilmanvaihtokoneille 
saatiin uuden lapekaton toimesta.

Yläpohjarakenteena kohteessa oli Nil con 
-esijännitetty kotelolaatta. Olemassa olevat 
kansirakenteet purettiin ja kaikki vanhat 
eristeet poistettiin. Uusi puurakenteinen, 
varsinainen huopapinnoitteinen vesikatto-
rakenne nostettiin elementteinä paikalleen. 
Haasteeksi osoittautunut yläpohjaneristys 
tehtiin siten, että kotelolaatan ns. U-raken-
teen pohja täytettiin kivivillalevyillä, jonka 
päälle puhallettiin vielä puhalluskivivilla il-
manvaihtoputkien asennuksen jälkeen. Ko-
konaiseristevahvuudeksi tuli 600 mm.

Talotekniikka merkittävässä roolissa
Innova-hankkeen energiateknisten tavoit-
teiden kannalta kaksi tärkeintä osa-aluetta 
olivat tarkoitukseen kehitetyt saneerausele-
mentit ja tämän päivän parhainta tekniikkaa 
edustavat ilmanvaihtoratkaisut. Alkuperäi-
nen ratkaisu oli kohteessa ollut pelkkä liesi-
tuulettimien kautta tapahtuva ilmanpoisto. 
Tämä tarkoittaa puhdistamatonta korvau-
silman tuloa lähes hallitsemattomasti ikku-
na- ja oviraoista, joka aiheuttaa myös vedon 
tunnetta asunnoissa.

Saneerauksen yhteydessä asennettu Rea-
cair Smart -sarjan ratkaisu käsittää kaksi 
ilmanvaihtokonetta pyörivällä lämmön tal-
teenottolaitteistolla. Sekä tulo- että pois-
toilma hoidetaan koneellisesti. Laitteisto on 
varustettu sähkösuodattimella, mikä poistaa 
tehokkaasti hajut ja bakteerit talteen otetta-
vasta lämpimästä ilmasta.

Lisähaastetta ilmanvaihdon osalta toi ra-
kennuksen alimmassa kerroksessa sijaitse-

Valmista rakennusta on mukava katsella 
ja asumismukavuus on kohentunut.

Miksi saneerata näin mittavasti?

Tässä mittakaavassa suoritettava saneeraushanke oli Riihimäen kaupungilta osoitus 
halusta päivittää vuokrakiinteistöt vastaamaan nykytarpeita, mutta yhtälailla haluttiin 
asettua esimerkkiasemaan tarttumalla rohkeasti tarjolla olevaan tilaisuuteen. Hankkee-
seen ryhtymisen kannalta tärkeimmiksi kriteereiksi listattiin kiinteistön arvon nostami-
sen lisäksi asumismukavuuden ja -viihtyvyyden lisääminen sekä kiinteistön ylläpitoon 
liittyvien kustannusten pieneneminen. Kiinnostusta käytettävää ratkaisua kohtaan li-
säsi elementtiratkaisun mahdollistama nopea läpivienti.

Monipuolinen viestintä osana kehitystä
Korjaushankkeen onnistuminen mitataan asukkaiden silmissä tyypillisesti paitsi lop-
putuloksen myös läpiviennin ja siihen liittyvän hankkeen aikaisen viestinnän muodos-
sa. Innovassa myös tähän osa-alueeseen kiinnitettiin huo-
miota. Siksi kohde päätettiin liittää osaksi Omataloyhtiö.
fin tarjoamaa TaloyhtiöOptimia. Palvelua hyödyntämällä 
hankkeen viestintää suoritettiin perinteisen laputuksen 
lisäksi sekä sähköpostitse että tekstiviestein. Nämä uu-
dentyyppiset viestintävälineet mahdollistivat hankkeenai-
kaisen viestinnän vaivattomasti ja nopeasti niin asukkaille 
kun myös heidän muualla asuville perheenjäsenilleen tai 
edunvalvojilleen.

va päiväkoti, johon asennettiin täysin oma 
ilmanvaihtolaitteistonsa. Merkittävää edis-
tyksellisyyttä pilotoinnin osalta näyttelee 
myös Riihimäen kaupungin teknisen osas-
ton hyväksyntä tämän tyyppisen IV-järjes-
telmän käytöstä, jossa tehokkaalla lämmön 
talteenotolla saadaan hyödynnettyä jopa 75 
% poistettavan ilman lämmöstä.



Helsingin Kuusisaaressa sijaitsevan 
vuonna 1967 rakennetun rivitalon 
vaalea tiilijulkisivu oli päällisin puolin 

edelleenkin varsin hyväkuntoinen. Vain an-
karille säärasituksille altistuvan eteläisen sei-
nän laastisaumoja oli jonkin verran jouduttu 
paikkaamaan. Sen sijaan tiiliseinän takana 
asiat eivät olleet aivan yhtä hyvin ja korjaus-
tarve johtuikin nimenomaan siitä, että sei-
nän lämmöneristävyys ja kosteustekninen 
toiminta oli varsin huono, kertoo Mikkola.

Aluksi korjattiin vesikatto
Korjausprosessi lähti liikkeelle jo parisen 
vuotta sitten, jolloin korjattiin tasakattoisen 
rakennuksen vesikatto. Yläpohjaan asennet-
tiin Icopalin vaativiin paikkoihin kehittämä 
Monarflex Reflex V-TEK höyrynsulku ja sen 
päälle 400 mm mineraalivillaa – vanhan 100-
150 mm:n sijaan. Jo katon energiaremontti 

Teksti: Juha Karilainen Kuvat: Wienerberger Oy Ab ja Hannu Mikkola

Rivitalon ulkoseinän 
haastava energiaremontti

paransi oleellisesti rakennuksen kokonaise-
nergiatehokkuutta. Seuraavaksi olikin vuo-
rossa seinien peruskorjaus, joka taloyhtiön 
hallituksen päätöksellä päätettiin aloittaa 
kriittisimmästä, eli etelän puoleisesta me-
relle avautuvasta ulkoseinästä.

Ulkoseinän korjaus
Rakennus on alkujaan arkkitehti Arno Sa-
velan käsialaa ja se on myös osa Helsingin 
Kuusisaaren kulttuurihistoriallista perintöä. 
Haasteelliseksi korjausprojektin teki se, että 
kaupunkikuvaviranomaiset ja museovirasto 
edellyttivät rakennuksen vanhan ulkonäön 
mahdollisimman tarkkaa säilyttämistä, mikä 
toki muutenkin oli tavoitteena korjaukselle, 
sillä kyseessä oli tässä vaiheessa ainoastaan 
eteläisen julkisivuosuuden korjaus, toteaa 
Mikkola. Hankaluutta aiheutti kuitenkin se, 
että seinärakenteen paksuutta ei ollut mah-

dollista kasvattaa, sillä korjattava rakenne 
piti saada liitettyä muihin julkisivurakentei-
siin luontevasti, korostaa projektin johdos-
ta ja valvonnasta vastannut Juha Särkijärvi, 
Arkkitehti- ja insinööritoimisto Särkijärvi 
Oy:stä. Oli siis löydettävä mahdollisimman 
hyvin eristävä lämmöneriste, joka samalla 
olisi kosteusteknisesti mahdollisimman toi-
miva. Tämän lisäksi oli etsittävä vielä mitta-
suhteiltaan ja väriltään mahdollisimman hy-
vin alkuperäistä vastaava poltettu tiili, täh-
dentää Särkijärvi.

Vanha seinärakenne
Vanha seinärakenne muodostui kahdesta tai 
oikeastaan kolmesta erityyppisestä seinära-
kenteesta, kertoi rakennesuunnittelusta vas-
tannut Pertti Hero Ins.tsto Structus Oy:stä. 
Tiili-villa-tiili tai betoni-villa-tiili oli pääsään-
töinen vanhan seinän rakenneratkaisu. Taus-

Monet 1960–70-luvun talot on rakennettu energia- ja kosteusteknisesti huonosti 
toimiviksi. Ulkoseinien eristeet ovat nykytasoon verrattuna paljon heikompia, eikä 
esimerkiksi seinärakenteiden tuulettuvuuteen tai kosteuden hallintaan, kuten 
esimerkiksi pellitysten oikeaoppiseen toteutukseen, ole osattu riittävästi kiinnit-
tää huomiota. As.Oy Kuusisaarenrannan eteläiset ulkoseinät peruskorjattiin sekä 
energia- että kosteusteknisesti toimiviksi. Projekti oli haastava, mutta se kannat-
ti, toteaa peruskorjausprojektissa yhtiön puuhamiehenä toiminut ralliautoilun 
”Grand Old Man” Hannu Mikkola.

Projektin puuhamie-
henä toiminut, rallin 
ex maailmanmesta-
ri, Hannu Mikkola ja 
projektinjohdosta sekä 
valvonnasta vastannut 
Juha Särkijärvi Arkki-
tehti- ja Insinööritoi-
misto Särkijärvi Oy:stä 
olivat peruskorjauksen 
lopputulokseen tyyty-
väisiä.
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tarakenteena toiminut vanha tiili- ja etenkin 
betoniseinä olivat villatilan suuntaan varsin 
muhkuraisia, mikä kutisti omalta osaltaan jo 
valmiiksi vähäistä eristeen paksuutta. Lisäksi 
vanha pehmeä mineraalivilla oli kiinni julki-
sivutiilessä, mikä johti siihen, että villa pääsi 
sadejaksojen aikana kostumaan, eikä toisaal-
ta tuuletusraon puuttumisen vuoksi päässyt 
myöskään kuivumaan. Uuteen rakenteeseen 
suunniteltiinkin 30 mm tuuletusrako ja eris-
teeksi valittiin mahdollisimman hyvin läm-
pöä eristävä polyuretaani, joka samalla takaa 
myös rakenteen tiiveyden ulkoista kosteutta 
vastaan, tähdentää Hero.

Uusi eriste vaahdotettiin suoraan seinään
Suurin ongelma ulkoseinän eristämisessä oli 
tilan puute. Eri eristetyyppejä tarkasteltaes-
sa oli mietittävä tarkkaan, miten eriste saa-
taisiin asennettua mahdollisimman tiiviis-
ti esimerkiksi taustana olevaa muhkuraista 
betoniseinää vasten, sillä seinän suoristami-
seen ja tasoittamiseen vaadittu työ olisi ollut 
hankalaa ja aikaa vievää. Villaeristeet olisivat 
pohjan epätasaisuuden suhteen olleet uretaa-
nieristeitä parempia, mutta niiden eristys-
kyky olisi jäänyt heikommaksi. Tästä johtu-
en päädyttiinkin hieman harvinaisempaan 
ruiskuttamalla tehtävään polyuretaanivaah-
toeristykseen. Uretaaniruiskutukset tehtiin 
työhön erikoistuneen Eriman Oy:n toimesta. 
Vaahto täytti huolellisesti jokaisen seinässä 
olevan kolon, eikä eristeen taakse jääneistä 
kuhmuistakaan ollut isompaa huolta. Ure-
taanieristyksen tavoitepaksuudeksi asetet-
tiin noin 100 mm, joka käytännössä vaihteli 
sen molemmin puolin. Lopputulokseen oltiin 
kaiken kaikkiaan varsin tyytyväisiä. Uudesta 
eristyksestä tuli vanhaan 1960-luvulla teh-
tyyn, keskimäärin 30–100 mm paksuiseen 
mineraalivillaeristykseen nähden kosteus-
teknisesti toimivampi ja paremmin lämpöä 
eristävä.

Wienerberger räätälöi  
julkisivuun sopivan tiilen
Yksi korjausprojektin vaikeimpia tehtäviä 
oli vanhaan tiilijulkisivuun niin koon kuin 
värinkin puolesta sopivan tiilen löytämi-
nen. Vanha tiili oli todennäköisesti alkujaan 
Saksalaista alkuperää, sillä sen väri ja koko 
poikkeaa nykyisistä Suomessa valmistetuista 
vaaleista tiilistä jonkin verran. Sopivaa tiiltä 
alettiin metsästää jo vuosi ennen tarvetta, 
jotta asian kanssa ei tulisi liian kiire, kertoi 
Mikkola. Tarkistimme kaikki kotimaiset vaih-
toehdot, mutta sopivaa ei perusvalikoimista 
tahtonut millään löytyä. Vasta käytyämme 
Wienerbergerillä alkoi asia nytkähtää kunnol-
la eteenpäin. Suuren tiilifirman valikoimista 
tarkastettiin ensin kotimaiset vaihtoehdot ja 
kun niistä ei täysin sopivaa löytynyt, alettiin 
tutkia yrityksen ulkomaisien tehtaiden mal-
leja. Yrityksen markkinointijohtaja Juha Ka-

Uusi lämmöneriste 
tehtiin polyuretaanis-
ta suoraan seinään 
vaahdottamalla. 
Näin eristeestä tuli 
sekä ilma että vesi-
tiivis, mutta myös 
hyvin lämpöä eris-
tävä. Menetelmä on 
toistaiseksi varsin 
harvinainen Suomes-
sa, mutta esimerkiksi 
Belgiassa paljon ylei-
semmin käytetty.

Muurattuun julkisi-
vun jätettiin kaut-
taaltaan kunnon 30 
mm ilmarako, joten 
tuuletus parani van-
haan rakenteeseen 
verrattuna huomat-
tavasti. Ilmaraon 
leventäminen saatiin 
mahdollistettua tiilen 
paksuutta hieman 
kaventamalla. Muu-
rirakenteen tiiviyttä 
parannettiin lisäksi 
tiivislaastilla.

Vanhoista ikkunapelleistä puuttuivat kaadot lä-
hes kokonaan tai ne kaatoivat jopa kohti ikkunaa. 
Lisäksi pellitysten tiivistykset olivat puutteelliset, 
mikä oli osasyy kosteuden läpitunkeutumiseen 
seinärakenteissa.

Ikkunapellitykset 
uusittiin ja niiden 
kaadot tehtiin oikea-
oppisesti riittäviksi. 
Samoin peltien liitok-
set ympäröiviin ra-
kenteisiin tiivistettiin.
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rilainen otti asiakseen tutkia eri vaihtoehdot 
ja lopulta väriltään sopiva tiili löytyi yhtiön 
Saksan tehtaalta. Ongelmaksi muodostui kui-
tenkin vielä se, löytyisikö olemassa olevaan 
muuraukseen kooltaan juuri sopivanlainen 
tiili, koska sen saisi olla vain 85 mm paksu. 
Wienerbergeriltä löytyi tähän kuitenkin rat-
kaisu. Niin väri-, pituus- kuin korkeusmitoil-
taankin sopiva, mutta paksuudeltaan hieman 
suurempi tiili tuotiin Wienerbergerin Saksa-
san tehtaalta Suomeen Korian tiilitehtaalle, 
missä talven aikana n. 10 000 tiiltä   sahattiin 
sopivaan leveyteen. Kesän alkaessa päästiin 
sitten aikataulun mukaisesti vihdoin muu-
raamaan. Toimenpide kannatti, sillä uudet 
tiilet olivat nyt niin kooltaan kuin väriltään-
kin hyvin lähellä vanhoja tiiliä, joihin etelän 
puoleisten seinien muurit liitettiin.

Tiivis ulkoseinärakenne
Muuraukset aloitettiin kesäkuussa juhannuk-
sen jälkeen ja saatiin päätökseen elokuuhun 
mennessä. Julkisivun tiiveys parani alkupe-
räiseen nähden monessakin mielessä. Itse 
tiili oli tavanomaista vähemmän vettä imevä, 
mutta myös laastiksi valittiin vaaleasävyinen 
ns. tiivislaasti, joka omalta osaltaan estää 
tehokkaasti kosteuden läpipääsyä laastisau-
mojen kautta rakenteen läpi. Tämän lisäksi 
rakenteeseen jätettiin tiilen taakse n. 30 mm 
ilmarako tuuletusta varten. Myös sokkelin 

liittymäkohtaan asennettiin ylösnostetut bi-
tumihuopakaistat ja tietysti ruiskuttamalla 
tehty saumaton pu-eristys toimii lämmön-
eristeen ohella myös hyvänä vesieristeenä.

Ikkunapellitykset uusittiin
Yksi suurimpia kosteusvuotoa aiheuttavia 
kohtia ulkoseinärakenteessa olivat vuotavat 
ja virheellisesti toteutetut ikkunapellitykset. 
Alkuperäisessä rakenteessa ikkunapellityk-
set olivat lähes vaakatasossa tai kaatoivat 
jopa kohti ikkunaa, kun niiden olisi pitänyt 
kaataa ikkunasta poispäin. Tästä syystä ne 
olivat aiheuttaneet vaurioita myös puisiin 
ikkunankarmeihin, toteaa Särkijärvi. Kor-
jauksen yhteydessä uudet ikkunapellitykset 
tiivistettiin hyvin ja niihin laitettiin kunnon 
kaadot. Liittyvien rakenteiden tiiveyttä pa-
rannettiin myös tasakattoisen rakennuk-
sen räystään ja kuorimuurin liitoskohdassa. 
Räystään juureen asennettiin ns. reikäinen 
z-profiili, jolla varmistetaan räystään kautta 
tapahtuva tuuletus, mutta samalla estetään 
myös viistosateen aiheuttama kapillaarinen 
veden nousu räystään alle tai muurin taakse, 
tähdentää Särkijärvi.

Lopputulos tyydyttää tilaajaa
Etelän puoleiset merelle päin avautuvat jul-
kisivut sekä katto on nyt korjattu ja viimei-
setkin saumakittaukset tehty. Jo lyhyen ajan 

Wienerberger on keraamisten raken-
nusmateriaalien johtava valmistaja 
maailmassa. Suomessa sillä on 2 tiiliä 
valmistavaa tehdasta. Yritys palvelee 
myös peruskorjaajia tarjoamalla erilai-
sia korjausratkaisuja vanhan julkisivun 
korjaamiseen. Wienerbergeriltä löytyy 
myös ammattitaitoa arvioida vanhan tii-
lijulkisivun alkuperää tai kuntoa sekä so-
pivat tiilijulkisivun korjausvaihtoehdot. 
Yrityksellä on tiilen lisäksi myös muita 
kevyempiä korjausratkaisuja, kuten esi-
merkiksi Argeton- keraamisiin tiililaat-
toihin perustuva alumiinikiskoille asen-
nettava julkisivujärjestelmä.

kokemuksella voidaan sanoa, että parin vuo-
den peruskorjausrupeaman aikana on saatu 
paljon aikaiseksi. Pelkkä katon energiare-
montti muutti asumismukavuutta ja raken-
nuksen energiatehokkuutta merkittävästi 
paremmaksi, tosin viimeisimmän korjauksen 
vaikutus tulee esiin vasta tulevien syysmyrs-
kyjen ja talven pakkasten aikana. Korjauk-
sia jatketaan jossain vaiheessa myöhemmin 
talon muissa osissa, mutta tärkeimmät ra-
kenneosat on saatu nyt korjattua, kiteyttää 
rallin ex. maailmanmestari Hannu Mikkola 
helpottuneena.

As Oy Kuusisaarenrannan merenpuoleiset ulkoseinät korjattiin 
tiiviimmiksi ja energiatehokkaammiksi. Vanhaan rakenteeseen 
sopiva tiili löydettiin Wienerbergeriltä, joka räätälöi niin koon 
kuin värinkin puolesta kohteeseen sopivan tiilen. Projektin johto ja valvonta: Arkkitehti- ja insinööritoimisto Särkijärvi Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Structus Oy
Pääurakoitsija: Ykkössaneeraus Oy                                                                                     
Tiilitoimittaja: Wienerberger Oy Ab



30 Teksti: Jussi kurikka Kuvat: Spu Oy

Vanhoissa tiiliverhouksissa  
tuuletuspuutteita
Vanhojen tiiliverhottujen seinien suurin on-
gelma syntyy tuuletusraon puutteesta. Vaik-
ka rakenteeseen on suunniteltu sen ajan vaa-
timusten mukainen tuuletusrako, on se käy-
tännössä toimimaton, koska muurauslaastin 
purseet ovat monessa tapauksessa tukkineet 
ilmaraon. Tällöin tiileen ja tiilisaumoihin 
imeytyvä vesi ei pääse valumaan tuuletus-
tilassa alas eikä kuivumaan tuulettumalla, 
vaan siirtyy vähitellen lämmöneristeeseen. 
Lämmöneristeen kostuessa riittävästi sen 
lämmöneristyskyky vähenee merkittävästi. 
Eristetilan kastuminen luo niin ikään mikro-
bi- ja homeenkasvulle otolliset olosuhteet. 

Uusi julkisivu – 

parempi 
energiatehokkuus

pakkasrapautumista. Pakkasvauriot rikkovat 
kuorta ja lopulta vesi pääsee eristetilaan, jol-
loin seuraukset ovat samankaltaisia kuin tiili-
seinissä. Eristeen tuuletusurien puuttuminen 
estää myös rakenteen kuivumisen.

Toinen yleinen vaurion syy johtuu ele-
menttien saumauksista. Rakennusten ele-
menttisaumausten kunnossapito laiminlyö-
dään ja vesi pääsee haljenneista saumoista 
ulkokuoren taakse eristetilaan. Saumoissa 
oleva vesi ja saumojen takana olevat märät 
eristeet jäätyvät ja rapauttavat ulkokuorta, 
jolloin vettä pääsee eristetilaan yhä enemmän 
ja vaurio etenee yhä nopeammin. Seuraus on 
sama kuin tiiliverhotuissa seinissä.

Korjausrakentamisen toteutus ja sen suunnittelu pohjautuu terveen, turvallisen 
ja energiatehokkaan rakenteen saavuttamiseen.  Korjattavien rakenteiden dimen-
siot on kuitenkin pystyttävä pitämään aisoissa, samalla kun määräyksissä painot-
tuvat yhä enemmän vaatimukset energiatehokkuuden parantamisesta. Näiden 
lisäksi kosteusteknisen toiminnan ja ilmatiiviyden hallinta on oleellista uuden ja 
pitkäikäisen seinärakenteen saavuttamisessa. SPU Oy:n saneerauskonseptilla pys-
tytään oikein toteutettuna saavuttamaan toimiva lopputulos.

Ilmanvaihdon alipaineisuudesta johtuen mi-
krobeja, hajuja, kaasuja yms. saattaa siirtyä 
huoneistoihin aiheuttaen sisäilmaongelmia ja 
sitä kautta asukkaiden oirehtimista.

Sandwich-rakenteen yleisimmät ongelmat
Vanhojen betonisandwich –seinien ongel-
mien syitä on varmasti useita, mutta kaksi 
niistä erottuu selvästi yleisempinä. Ulkokuori 
on suunniteltu ajan säädösten mukaan ja ol-
len useimmiten 50–60 mm:ä paksuja. Lisäksi 
raudoitus on tehty usein ”mustasta” raudasta 
eikä ruostumattomasta, kuten nykyään. Rau-
doituksen ruostuminen aiheuttaa ulkokuo-
ren halkeilua ja rapautumista. Vettä pääsee 
yhä enemmän ulkokuoren sisään aiheuttaen 
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Uutta julkisivuatehokkaasti
Korjaushankkeen ensimmäisessä työvaihees-
sa vanha tiiliverhous tai betonielementin ul-
kokuori eristyksineen puretaan ja sisäkuori 
pestään. Suurimmat epätasaisuudetpiikataan 
pois ja syvennykset tasoitetaan. SPUEristettä 
voidaan tarvittaessa myös paikallisestityös-
tää suurimpien epätasaisuuksien kohdalta. 
Kun tuuletusraon sisäpinnalle asetetaanpa-
lovaatimuksia, voidaan eristeen tuuletustilan 
puoleisen pinnan palo- ja pintaluokkavaati-
mus täyttää joko hyväksytyllä mineraalieris-
teellä tai tuulensuojakipsilevyllä. Palosuoja-
villa asennetaan SPUEristeen pintaan muu-
raustyön yhteydessä tai käytettäessä kipsi-
levyä, se voidaan erikoistapauksissa liimata 
SPU Eristeeseen kiinni jo tehtaalla. Julkisi-
vuverhouksen tiili toimii seinässä varsinai-
sena palosuojana.

Vaihdettaessa betonielementtien ulkokuo-
ria suoritetaan purkutyöt kuten tiiliseinien-
kin yhteydessä. Maksimissaan kolmikerrok-
sisissa seinissä muutetaan seinärakenteen 
toimintaa siten, että ulkokuoret suunnitel-
laan kantamaan itsensä ja yleensä sokke-
lit vahvistetaan sen mukaisesti. Yli kolme-
kerroksisten seinien ulkokuoret joudutaan 
kannattelemaan sisäkuoresta tai rungosta  
tai muulla tavoin erikoissuunniteltuna ta-
pauskohtaisesti.

Julkisivuelementit valmiina paikoilleen
Suuri osa perinteisesti työmaalla tehtävistä 
töistä tehdään jo tehtaalla, joten työmaa-aika 
lyhenee. SPUEriste itsessään valetaan ulko-
kuoreen kiinni jo elementtitehtaalla. Eristeen 
takapintaan kiinnitetään työmaalla pehmeä 
villa ja elementti eristeineen nostetaan pai-
kalleen ja kiinnitetään erikoiskiinnikkein 
kantavaan sisäkuoreen tai runkoon. Kiinni-
kejärjestelmä mahdollistaa nopean asennuk-
sen epätasaiselle alustalle ilman esitasoitusta. 

Pehmeä villa eristeen takana toimii samalla 
periaatteella tiilisenässäkin. Myös element-
tien saumat vaahdotetaan sisäkuoreen asti. 
Rakenteen kokonaispaksuus pysyy lähes al-
kuperäisen kaltaisena, koska ulkokuoreen 
tehtaalla valettu eriste ei tarvitse lainkaan il-
marakoa. Sekä tiiliseinän että betoniulkokuo-
ren lämmöneristyskyky verrattuna vanhaan 
kostuneeseen rakenteeseen paranee merkit-
tävästi ja energian kulutus putoaa luonnolli-
sesti samassa suhteessa. 

Julkisivu kuntoon eristerappauksella
Kiinteistön julkisivusaneerauksessa eriste-
rappausmenetelmä on hyvin yleinen tapa 
julkisivupinnan korjaamiseen. Myös tässä 
korjaustavassa lämmöneristeenä käytetty 
SPU Eriste pitää seinärakenteen kerrospak-
suuden maltillisena lämmöneristävyyden 
parantuessa.

Ohutrappausmenetelmässä sisäkuoren ul-
kopinta tasoitetaan oikaisulaastikerroksella. 
Tarvittaessa käytetään pehmeää tasausvilla-
kerrosta kiinnitettynä SPU Eristeen sisäpin-
taan.  Tämä eristekokonaisuus asennetaan 
kiinni seinään ja päälle asennetaan rappa-
usvilla sekä rappausverkko mekaanisin kiin-
nikkein rappausurakoitsijan ja pinnoitema-
teriaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Pin-
taan verkotuksen päälle suoritetaan rappaus. 
Paksurappauksessa (3-kerrosrappauksessa)  
pohjatyöt tehdään kuten ohutrappauksessa, 
mutta kuitenkin niin, että varsinainen rap-
pauskerros kannatellaan sisäkuoresta eri-
koiskiinnikkein.

Rappausalusta voidaan toteuttaa myös 
rappaukseen soveltuvalla julkisivulevyllä, 
joka asennetaan oikaistun eristeen päälle. 
Tällöin SPU lämmöneristeen päälle tulevan 
tuulensuoja-/palovillan ja rappauslevyn vä-
liin jätetään tuuletusväli.

SPU saneerauskonseptilla  
toimiva lopputulos
Kaikkien seinärakenteiden saneerauksissa 
SPUEristeillä pyritäänsäilyttämään vanhan 
seinärakenteen paksuus mahdollisimman 
lähellä vanhaa rakennetta sekä samalla pa-
rantamaan rakenteen lämmöneristyskykyä 
sekä tiiviyttä ja höyrynpitävyyttä. Erittäin 
hyvän lämmöneristävyyden (desing 0,023) 
lisäksi esimerkiksi SPU AL 30 mm vastaave-
sihöyrynvastukseltaan noin 8 höyrynsulku-
muovia. Eristeet ovat siis umpisoluisenama-
teriaalina ilman- ja höyryntiiviitä eivätkä sido 
itseensä kosteutta.

SPUEristeillä saavutetaan energiatehokas seinärakenne.
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Porilaisen vuonna 1979 rakennetun Ak-
selintornin julkisivu oli päässyt kaikin 
puolin ränsistymään. Myös ikkunois-

ta ja parvekeovista veti, mikä vaikutti paitsi 
energiataloudellisuuden lisäksi myös asumis-
viihtyvyyteen. Taloyhtiö päätti kuntokartoi-
tuksen tulosten perusteella teettää julkisivu-
remontin, joka aloitettiin ikkunoiden ja par-
vekeovien saneerauksella. 

Tarjouskilpailun perusteella taloyhtiö 
päätti valita Fenestran parvekeovet ja Fen-
air-tuloilmaikkunat. Taloyhtiö arvosti myös 
Fenestran kehittämää prosessia, jolla varmis-
tetaan ikkunaremontin sujuvuus. 

– Valitsimme Fenestran, koska se on tun-
nettu merkki ja tarjouskilpailussa hinta oli 
kohdallaan, sanoo taloyhtiön isännöitsijä 
Jarkko Pirttimäki isännöitsijäpalvelu Pirt-
timäestä.

– Ikkuna- ja parvekeovisaneerauksesta voi 
antaa kokonaisuudessaan Fenestralle hyvän 
arvosanan, kaikki sujui mallikkaasti. Aikatau-
lu piti ja remontti eteni sujuvasti. 

Näin sujuu ikkunoiden ja 
parvekkeenovien vaihto!

Kun rakennukseen tehdään 
julkisivuremontti, ikkunat ja 
parvekeovet kannattaa sanee-
rata samalla jo yhtenäisen il-
meen ja energiataloudellisuu-
den vuoksi. Porilaisessa As. 
Oy Akselintornissa julkisivure-
montti aloitettiin ikkunoista. 

Uudet ikkunakarmit kiinnite-
tään säädettävillä karmiruu-
veilla. Puukiila pitää karmia 
oikeassa linjassa kiinnityksen 
ajan.

Parvekkeenovea asennetaan paikalleen.
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A-energialuokan Fenair-ikkunat on suunniteltu erityisesti saneerauskohteisiin. Niissä on venttiili, jonka avulla talvisaikaan ulkoa 
tuleva kylmä korvausilma voidaan johtaa kiertämään ikkunoiden välitilaan, jossa se lämpiää jopa 20 astetta ennen kuin venttiili oh-
jaa ilman sisätiloihin. Kelien lämmetessä venttiilin voi kääntää kesäasentoon, jolloin raikas ilma ohjautuu suoraan sisään. Fenairin 
ansiosta lämmityskuluissa talvella voi saavuttaa huomattavan säästön. Alumiiniprofiilit suojaavat puuosia kosteudelta sekä estävät 
veden pääsyn suoraan kosketukseen puun kanssa. Liimapuiset puuosat ovat vankat ja vääntymättömät. Ikkuna säilyttää muotonsa 
ja tiiviytensä vuosikymmeniä. Fenestran ikkunoihin ja parvekkeenoviin voi valita värityksen niin, että esimerkiksi sisäänpäin ikku-
nanpuitteet ovat valkoiset ja ulkopuolelle valitaan sävy julkisivuun sopivaksi. 

Fenestran Fenair-tuloilmaikkuna suunniteltu erityisesti saneerauskohteisiin

Ikkunoiden asennus tehdään asukkaalle 
mahdollisimman vaivattomaksi 
Hyvällä suunnittelulla ikkunoiden vaihto-
prosessi tehdään mahdollisimman sujuvaksi 
ja ripeäksi niin, että kullekin asukkaalle koi-
tuu ikkunaremontista mahdollisimman vä-
hän haittaa. Keskimäärin asunnoissa on noin 
puoli tusinaa ikkunaa, jolloin ne pystytään 
hyvin vaihtamaan yhden työpäivän aikana. 
Asukkaan täytyy varautua etukäteen poista-
malla verhot ja raivaamalla ikkunoiden eteen 
riittävästi tilaa, jotta ikkuna-asentajat mah-
tuvat vaivatta työskentelemään ja työ joutuu. 

Näin ikkunan ja parvekeoven vaihtaminen 
etenee 
Etukäteisvalmistelut ovat tärkeä osa onnis-
tunutta remonttia: Lattiat suojataan huolel-
lisesti ennen kuin purkutyöt aloitetaan. Täy-
sin palvelleet ovet ja ikkunat irrotetaan poka 
kerrallaan ja nostetaan parvekkeen kautta 
alas pois kuljetettavaksi.

Akselintornissa uudet parvekkeen ovet 
olivat hieman vanhoja leveämmät. Parveke-

seinän runkoratkaisu salli oviaukon leven-
tämisen ja näin saatiin varmistettua riittävä 
kulkuaukon leveys uusille parvekkeille . Uusi 
parvekeovi asennetaan suoraan ja oikeaan 
korkeuteen asennuskiilojen avulla.

Uudet ikkunat ja uusi parvekeovi noste-
taan paikalleen ja kiinnitetään karmiruu-
veilla, joiden ansiosta ne saadaan helposti ja 

 Viimeistelytöihin kuuluu myös korvausilma-
venttiilin asennus. Yläkarmilistassa on loveus 
korvausilmaventtiiliä varten. Asennuksen ajaksi 
irroitetut korvausilmaventtiilit asennetaan 
paikoilleen.

Vanhat ikkunat irroitetaan paikaltaan.

nopeasti asennettua suoraksi. Asennusvarat 
tiivistetään huolellisesti uretaanivaahdolla.

Lopuksi tehdään huolelliset viimeistely-
toimenpiteet. Niihin kuuluu helojen asen-
taminen, sälekaihtimien käyttöönotto ja lis-
toitus. Lopuksi asentajat korjaavat jälkensä.
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Epävarmuutta lisää se, että uusissa asun-
to-osakeyhtiöissä on usein nykyaikaisia 
laitteistoja, joita kaikki asukkaat eivät 

osaa käyttää. Esimerkiksi huoneiston sisäi-
nen ilmanvaihtojärjestelmä huoltotöineen 
voi olla asukkaalle ”hepreaa”. Mitä oudompi 
laite asukkaalle on, sitä varmemmin on myös 
epäselvää, kuuluuko jonkin sen osan huol-
to asukkaalle. Jos asukkaalla ei ole johon-
kin laitteeseen käyttöohjeita tai jos ei tiedä, 
kuka laitteen huollosta vastaa, on järkevintä 
ottaa yhteyttä isännöitsijään jo ennen kuin 
ongelmia ilmenee.

Vastuun perusjaon mukaan asunnon sei-
nien sisäpuolella olevat osat, kuten sisärap-
paukset, tasoitepinnat ja sisäpuoliset maa-
laukset ovat osakkaan vastuulla, kun taas 
ulkopuolella olevista osista, kuten vesikatos-
ta, ulkoseinistä sekä ylä-, ala- ja välipohjista 
vastaa yhtiö. Kunnossapitovastuun jakautu-
minen käsitellään uuden asunto-osakeyhtiö-
lain 4. luvussa.

Periaatetta, jonka mukaan osakas vastaa 
huoneiston sisäpuolella olevista osista ja yh-
tiö muista, noudatetaan myös ovien ja ikku-
noiden eri osien osalta. Ulko-oven ja ikku-
noiden huolto- ja korjausvastuu riippuu siten 
siitä, mistä oven tai ikkunan osasta on kysy-
mys. Postiluukku, ulko-oven nimikilpi sekä 
ulko-ovien ja parvekeoven lukot ovat yhtiön 
vastuulla. Vain turvalukosta huolehtiminen 
on osakkaan vastuulla, jos tämä asentaa sel-
laisen ulko-oveensa.

Kuka huoltaa vesi-, viemäri- ja  
vesilämmityslaitteet?
Paljon kysymyksiä aiheuttavat vesi-, viemä-
ri- ja vesilämmityslaitteet, joista toiset ovat 
osakkaan ja toiset yhtiön vastuulla. Kylpy-
huoneessa osakas vastaa pesu- ja suihkual-
taista sekä kylpyammeesta. Myös suihkulet-
kujen ja suuttimien kunnosta huolehtimi-
nen kuuluu osakkaalle. Samoin pesukoneen 
letkut ja pesukoneen liittäminen ovat osak-
kaan vastuulla. Sitä vastoin vesihanat, wc:n 
huuhtelulaitteet sekä mahdollisista viemä-
ritukoksista ja putkistovuodoista huolehti-
minen kuuluvat yhtiön vastuulle. Vain siinä 
tapauksessa, jos osakas on vaihtanut itse ha-
nat tai pytyn kalliimpaan malliin, on vastuu 
niistä jatkossa osakkaan. Yhtiöllä on vastuu 
myös märkätilojen vesieristeistä siinä missä 

Asunto kaipaa säännöllisiä huoltotöitä 

– kenen on vastuu?
Kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiöissä 
on annettu selkeät ohjeet. Silti kysymyksiä siitä, kuka 
on vastuussa yhtiön rakennuksen tietyn osan kun-
nostamisesta tai vian korjaamisesta, syntyy usein.

osakkaan vastuulla on huolehtia laatoista ja 
laattojen saumoista.

Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus 
kuuluu osakkaalle, mutta korjaus ja uusi-
minen yhtiölle. Samalla logiikalla jakautuu 
vastuu myös mm. ilmanvaihtolaitteiden ja 
hormien kohdalla: siinä missä ilmanvaihdon 
perussäätö, ilmanvaihtokanavat ja hormien 
puhdistus kuuluvat yhtiölle, osakas vastaa 
poistopuhaltimesta, liesituulettimesta ja 
poistoventtiilien puhdistamisesta. Samoin 
ilmanvaihdon suodattimien puhdistus ja 
uusiminen kuuluu osakkaalle. Sitä vastoin 
poistoventtiilien korjaus ja uusiminen on 
yhtiön vastuulla.

Vastuunjako vahinkotapauksissa
Asunto-osakelain mukaan osakkaalla on 
velvollisuus ilmoittaa taloyhtiölle asunnon 
vioista ja puutteista. Käytännössä ilmoitus 
tehdään isännöintiyritykselle. Jos osakas 
laiminlyö velvollisuutensa, hän voi joutua 

vahingonkorvausvastuuseen taloyhtiölle ai-
heutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Jos 
siis epäilee vauriota, siitä on syytä ilmoittaa 
hyvissä ajoin. Nopea toiminta vähentää usein 
korjauskustannuksia ja lisävahinkoja.

Vaikka pelko kosteusvaurioista on ylei-
nen, kannattaa kuitenkin muistaa, etteivät 
esimerkiksi pilkut kaakeleiden saumoissa ole 
merkkejä kosteus- tai homevaurioista, vaan 
ne johtuvat yksinkertaisesti lika- ja saippua-
kertymistä. Kylpyhuone täytyy pestä lattias-
ta kattoon säännöllisesti, ja se on osakkaan 
vastuulla. Todelliset kosteusvauriot ovat 
yleensä rakenteissa, eikä niitä näe pintama-
teriaaleista.

Pääroolissa on asukas, joka ei välttämättä 
ole osakkeen omistaja; vuokranantaja ei vas-
taa vuokralaisen huolimattomuudesta aiheu-
tuneista vahingoista taloyhtiölle. Entä mitä 
huolimattomuus sitten voi olla? Esimerkiksi 
astianpesukonetta ei kannata jättää yksinään 
päälle, sillä sen aiheuttama vesivahinko kat-

Teksti: Satu Evilampi Kuvat: Keijo Aulu
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sotaan asukkaan huolimattomuudesta joh-
tuvaksi vahingoksi, jos kone on jätetty val-
vomatta käyntiin.

Vahingon sattuessa myös vahingon-
korvauslaki ja vakuutukset vaikuttavat
Aina kun asunto-osakkeessa tapahtuu jo-
kin vahinko, voidaan sen jälkeen, kun asun-
to-osakeyhtiölain mukainen vastuunjako 
on selvinnyt, korvausvaatimuksia tarkas-
tella myös siitä näkökulmasta, olisiko joku 
vahingonkorvauslain perusteella vastuussa 
aiheuttamastaan vahingosta. Ns. aiheutta-
misperiaate voi tietyissä tapauksissa johtaa 
vastuunkantajan vaihtumiseen siten, että 
esimerkiksi yhtiölle muuten kuuluva vastuu 
siirtyy selkeän vahingon aiheuttamisen tai 
törkeän huolimattomuuden vuoksi osakkaan 
vastuulle. Olipa vahingon laatu sitten mikä 
tahansa, kannattaa vielä tutkia, voisiko va-
hingon korvata jokin vakuutus, kuten kiin-
teistövakuutus tai osakkaan kotivakuutus.

Osakkaan oikeus remontointiin ja muu-
tostöihin hallitsemissaan tiloissa on kaiken 
kaikkiaan varsin laaja. Muutoksia voi tehdä 
pintaremonteista aina huonejaon muutok-
siin, keittiöremonteista saunan rakentami-
seen jne. Muualla kuin osakkaan hallitsemas-
sa huoneistossa tehtävät muutokset edellyt-
tävät kuitenkin aina yhtiön suostumusta. 
Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi parveke-
lasien asentaminen on luvanvaraista. Lisäksi 
sellaisista muutoksista, jotka voivat vaikut-
taa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, 
taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu- tai 
vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestel-
mään, on ennen työn aloittamista ilmoitet-
tava isännöitsijälle tai hallitukselle. Ilmoi-
tusvelvollisuus on siten lähes yhtä laaja kuin 
muutostenteko-oikeuskin.

Hallituksella ja isännöitsijällä on myös 
oikeus valvoa, että muutostyö huoneistossa 
suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja 
hyvän rakennustavan mukaisesti. Tämä val-
vontaoikeus alkaa jo suunnitteluvaiheessa. 
Valvontaoikeus käsittää myös oikeuden val-
voa työn suorittamista huoneistossa. Val-
vonnasta voi aiheutua myös huomattavia 
kustannuksia, etenkin, jos työhön tarvitaan 
ulkopuolista valvojaa. Kustannuksista vas-
taa osakkeenomistaja, joka teettää kyseiset 
muutostyöt. Jos muutostyö voi vahingoittaa 
rakennusta tai tuottaa asunto-osakeyhtiölle 
esimerkiksi taloudellista haittaa, hallitus voi 
tarvittaessa kieltää muutostyöt tai asettaa 
muutoksille ehtoja.

Kotivakuutus kannattaa pitää kunnossa
Kotivakuutus jätetään joskus hankkimatta, 
eikä sen koko merkitystä ymmärretä. Esi-
merkiksi vuokranantajan kannattaa laittaa 
vuokrasopimukseen ehto voimassaolevasta 
kotivakuutuksesta. Kotivakuutuksesta kate-
taan esimerkiksi sijaisasumiskustannukset, 
jos asunto täytyy tyhjentää vaikkapa viemä-
rivuodon vuoksi ja asukkaan pitää muuttaa 
pois korjausremontin ajaksi.

Lyhyenkin matkan aikana voi tapahtua 
jotain täysin yllättävää, mikä aiheuttaa isot 
vahingot. Jos vaikkapa rättipatterin tiiviste 
hajoaa, kuuma vesi alkaa höyryttää asuntoa 
ja sen irtaimistoa. Kotivakuutuksessa on 
esinevakuutus, vastuuvakuutus ja oikeus-
turvavakuutus. Näitä kaikkia voi tarvita ai-
van yllättäen.

Lähteet:
Kanerva, Kinnunen: Hallituksen vuosi asunto-osakeyh-
tiössä
Asuinkiinteistön vastuunjakotaulukon selitysosa, toim. 
Suomen Kiinteistöliitto

Asukkaan muistilista:

keittiö
– Käytä astianpesukonetta vain, kun 

olet itse paikalla. Sulje koneen ve-
siliitäntä, kun konetta ei käytetä. 
Kokeile kädellä letkujen liitoksia 
mahdollisen vuodon havaitsemisek-
si. Puhdista koneen roskasuodatin 
ohjeiden mukaan. Kun hankit uuden 
astiapesukoneen, asennuta se päte-
vöityneellä putkiliikkeellä.

– Puhdista vuosittain kylmäkoneiden 
takaosat huolellisesti vetäen koneet 
paikoiltaan. Sulata samalla pakastin.

– Pidä ilmanvaihtoventtiilit auki. Älä 
muuta niiden säätöjä. Puhdista 
venttiilit pölystä vähintään kaksi 
kertaa vuodessa.

– Pese liesituulettimen rasvasuodatin 
säännöllisesti miedolla pesuaine-
liuoksella.

märkätilat ja huoneistosauna
– Pese pesutilat säännöllisesti katosta 

lattiaan, jotta lika ja pesuainejäämät 
eivät ehdi tarttua pintoihin. Puhdis-
ta myös saunan lauteet.

– Lattiakaivo ja sen sisäosat on puh-
distettava vähintään kahdesti vuo-
dessa.

– Käytä pyykinpesukonetta, kuten as-
tianpesukonetta, vain silloin, kun 
olet kotona. Älä jätä konetta yksin 
päälle. Puhdista koneen nukkasihti 
käyttöohjeen mukaan.

– Huolehdi märkätilan ilmankierrosta. 
Tarkista ilmanvaihtokoneet käyttö-
ohjeen mukaan.

– Puhdista ilmanvaihtoventtiilit pö-
lystä vähintään kahdesti vuodessa. 
Pidä ne auki äläkä peitä niitä.

muut tilat
– Tarkista palovaroitin kerran kuussa 

ja vaihda paristo vuosittain.
– Poista parvekkeelta roskat ja vesi. 

Sovi lumenpoistosta taloyhtiön 
kanssa.

WÖRLI
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– Kymmenkertainen energiatehokkuus 
yhdistettynä laadukkaaseen valoon ja 
pitkään käyttöikään. 

– Kymmenientuhansien tuntien paloai-
ka merkitsee huoletonta tulevaisuutta 
ja yllätyksettömiä sähkölaskuja. 

– LED säästää työtä ja kustannuksia 
huolto-yhtiön kannalta. 

– Valaistusta suunniteltaessa LED on 
taloudellisesti järkevä ja ekologinen 
vaihtoehto. 

Ensto eLED

Teksti:  Kuvat: Ensto Oy

Valoa tarpeen mukaan
Unohtuivatko valot päälle? Missä on kytkin? 
Pelottaako mennä viemään roskat? Kompas-
tuitko kynnykseen? Kuka sytyttäisi valot, 
kun kädet ovat täynnä pyykkiä? 

Rappukäytävät, pesutuvat, pyörävaras-
tot, kellarit, ullakot, autohallit ja jätehuoneet 
ovat tyypillisiä paikkoja, joissa viivytään vain 
hetki. Vierailijan liikkeestä automaattisesti 
syttyvä ja sammuva valaistus helpottaa kul-
kua eikä sähköä tuhlaannu. Lisäksi Enston 
valaisimissa on pienloistelamput, jotka ovat 
tehokkaampia kuin hehkulamput, mutta ku-
luttavat huomattavasti vähemmän energiaa. 

eLED tehokkain vaihtoehto
Vanhojen hehkulamppuvalaisimien vaihto 
liiketunnistimilla ohjattuihin pienloistelamp-
puvalaisimiin on jo iso askel energiatehok-

Nykyaikaisella 
liiketunnistinvalaistuksella 

säästöjä jopa 60 %

kaampaan suuntaan, mutta vieläkin parempi 
ratkaisu on olemassa. Porraskäytäviin suun-
niteltu tunnistinohjattu eLED-valaisin on 
energiansäästön ja vähäisen huoltotarpeen 
ansiosta kustannustehokkain vaihtoehto.

Vaihdolla saavutettiin  
merkittävä parannus
Kaarinan kaupungin omistama Orakas sai 
porraskäytäviinsä eLED-valaisimet, jotka 
on suunniteltu sekä korjausrakentamiskoh-
teisiin että uusiin kerrostaloihin. Pehtorin-
kadulla sijaitsevan taloon asennettiin por-
raskäytävien yhdeksän alkuperäisen heh-
kulamppuvalaisimen (55 W) tilalle uudet 
eLED-valaisimet (19 W) lisäämättä uusia 
valopisteitä. 

Valaistusvoimakkuus kasvoi 3,5-kertai-
seksi alkuperäisestä ja sähköä kuluu ainoas-

taan 35 % aiempaan verrattuna. Porraskäy-
tävän valaistuksen arvioitu vuosittainen säh-
könkulutus putosi kaksi kolmannesta tasolta 
990 kWh tasolle 342 kWh.

Hyvät työvälineet  
valaistuksen parantamiseen
Valoa halutaan jatkossa lisää sekä sisätiloi-
hin että ulkoalueille, kun samaan aikaan on 
kasvava tarve rajata energiankulutusta. Ta-
loyhtiöiden tarpeisiin kehitetty eLED-va-
laisin tarjoaa mahdollisuuden parantaa tur-
vallisuutta ja energiatehokkuutta myös niis-
sä yhtiöissä, joissa ei tehdä samaan aikaan 
muuta remonttia. 

Ensto antaa sähkösuunnittelijoille par-
haat lähtökohdat suunnitella toimivia koko-
naisratkaisuja tilojen ja tarpeiden ehdoilla. 
Normaali- ja liiketunnistinvalaisimien yh-
distelmät kuten myös eri liiketunnistintek-
niikoita (PIR/infrapuna- ja tutkatekniikka) 
vaativat ratkaisut onnistuvat Enston tuot-
teiden avulla. Valikoimassa on useita malleja, 
jotka on helppo asentaa vaikkapa vanhojen 
valaisimien tilalle.

Valaistuksen uusiminen energiatehokkaaksi on pitkäkestoinen ja riskitön 
investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Enston liiketun-
nistukseen perustuvat valaistusratkaisut lisäävät huomattavasti myös tur-
vallisuutta ja viihtyvyyttä talon eri tiloissa ja pihalla.
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Ongelmat perinteisten materiaalien 
kanssa ovat yleisiä, sillä Suomen ilmas-
to on armoton, eikä maalattu puu- tai 

metallipinta kestä kovissa sääoloissa siistinä 
muutamaa vuotta pidempään. Huolto-, uudel-
leenmaalaus- sekä uusimistyöt vievät aikaa, 
henkilöresursseja ja rahaa. Useimmilla nyt uu-
den puuaidan hankkivilla taloyhtiöillä on 5-10 
vuoden päästä kolme asiaa jäljellä aidasta:  
purkukustannukset, kaatopaikkamaksut sekä 
uuden aidan hankinta ja asennus… kaikkien 
vuosien varrella tarvittavien huolto-, maalaus- 
ja korjaustöiden kustannusten lisäksi.

Kun taloyhtiölle etsitään ankarat sääolot 
kestävää, helppohoitoista ratkaisua, jolla väl-
tetään myös hukkainvestoinnit, vastaus on 
vinyyli. Vinyylistä saa siistit ja huolitellut pi-
harakenteet ilman jatkuvaa huolta ja vaivan-
näköä. Huoltopaineet ja kustannukset kaik-
koavat, minkä lisäksi alueen arvostus kasvaa. 
Samalla voidaan unohtaa rakenteiden uusi-
mistarve tulevaisuudessa – kestäviä vinyyli-
tuotteita ei tarvitse uusia tai pintakäsitellä.

Aita taloyhtiön muun tyylin mukaan
Kerros- tai rivitalokiinteistöihin löytyy Fine-
ralta useita, erilaisiin talotyyleihin sopivia ai-

tamalleja. Privaatti-mallit luovat modernia ja 
kevyttä tyyliä, VIP-mallisto taas säteilee yk-
sityisyyttä ja charmia. Valmismallien vaihto-
ehdot antavat valinnan vapauden, mutta aina 
ei tarvitse tyytyä valmiisiin malleihin. Kaik-
ki Finera® tuotteet valmistetaan Suomessa, 
joten niitä voi tilata myös mittatilaustyönä.

Talkootöihin tuntuva vähennys
Korjaustalkoisiin on nykyään yhä vaikeampi 
saada osallistujia. Kun talkootunnit ovat kor-
tilla, on keksittävä uusia keinoja rakennusten 
ja pihapiirin yleisilmeen säilyttämiseksi siis-
tinä ja viihtyisänä. Vinyylirakenteiden an-
siosta aidat ja katokset ovat takuuvarmasti 
huoliteltuja vuodesta toiseen.

Vinyylituotteet helpottavat taloyhtiöiden 
huoltotoimia monin tavoin: vinyyliaidan voi 
rakentaa puiden ja pensaiden välittömään lä-
heisyyteen, koska lehtivihreä ei tartu aitaan. 
Lisäksi vinyyliaidat kestävät UV-säteilyn haa-
listumatta ja ovat myös kosteuden- sekä tu-
hoeläinten kestäviä. Puhdistamisen perus-
sääntö on, että tuotteet pestään muutaman 
vuoden välein, esim. syksyisin, painepesurilla 
tai vedellä ja sienellä. Sade hoitaa puhdista-
misen muina aikoina.

Tuotteita ei tarvitse eikä saa koskaan pin-
takäsitellä. Vinyylituotteisiin eivät vaikuta 
aurinko, kosteus, kuivuus, pakkanen, lumi 
tai mitkään tuholaiset. Ne eivät kolhiudu 
helposti, eivät ruostu, vety, limoitu tai lahoa 
eikä niistä lähde tikkuja, eikä ilmasta tuleva 
noki ja muu lika pinty tuotteisiin. Vinyyli-
tuotteiden hinta on kilpailukykyinen, laatu 
erinomainen ja elinkaari todella pitkä – edut 
ovat siis moninkertaiset perinteisiin materi-
aaleihin verrattuna.

Säästä selvää rahaa, muista hinta–laatu– 
elinkaari–jälleenmyyntiarvo ajattelu
Kun taloyhtiössä mietitään aita-, portti-, 
kaide-, terassi-, tai vaikka roskiskatoshan-
kintaa, kannattaa verrata eri tuotteita hin-
ta-laatu-elinkaari-tuotetakuu periaatteella. 
Hankintahinta ei aina ole yksinomainen han-
kintaperuste, koska huomattavaa kulua tai 
säästöä syntyy vuosikunnossapito-, huolto- 
ja remonttikustannuksissa, uudelleenmaa-
laamis- ja rakentamistöistä puhumattakaan. 
Vinyylituotteet ovat erittäin pitkäikäisiä, niil-
lä on kirjallinen materiaalitakuu. Asennuk-
sen helppous ja nopeus tuo niin ikään huo-
mattavia säästöjä. Vinyylituotteilla on myös 
hyvä jälleenmyyntiarvo, joita esim. vanhoilla 
puuaidoilla ei ole ollenkaan, joten vinyyliset 
piharakenteet ovat omiaan nostamaan osak-
keiden arvoa taloyhtiössä – monestihan valis-
tunut ostaja pyytää hinnan alennusta huono-
kuntoisten piharakenteiden vuoksi.

Nopea ja siisti asentaa
Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siistejä 
ja nopeita asentaa. Asentamisessa ei tarvita 
mitään erityistyökaluja tai -osaamista. Tuot-
teet voi tilata myös valmiiksi asennettuina. 
Tuotteiden mukana tulevat selkeät, tarkat 
asennus- ja huolto-ohjeet, joten itse asenta-
minenkaan ei ole ongelma.

Taloyhtiöiden pihoihin kuuluvat luonnollisena osana aidat, 
portit sekä jäteastia- ja postilaatikkokatokset. Jokainen asu-
kas  haluaisi pihapiiristä myös siistin, viihtyisän ja viimeistel-
lyn. Piharakenteiden puuosien hilseilevät ja lahoavat pinnat 
turmelevat kuitenkin pihan yleisilmeen, vaikka se olisi muu-
ten huolella suunniteltu.

Taloyhtiöille siistit ja helppohoitoiset 

piharakenteet

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

Teksti: Satu Evilampi Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy



39Teksti: Satu Evilampi Kuvat: Puuha Group Oy

Puuha Group Oy:n tuotevalikoimasta löytyvät kaikki tarvittavat 
kalusteet ja välineet toimivan ja viihtyisän piha-alueen rakenta-
miseen; leikkipaikkavälineet, ulkoliikuntavälineet, kuivaus- ja 

tomutustelineet, pyörätelineet, katokset sekä roska-astiat. Kotimai-
nen laatu takaa pitkän elinkaaren taloyhtiön hankinnoille.

Turvalliset, myrkyttömät tuotteet
Puuha Groupin tuotteet ovat täysin kotimaisia, ekologisia ja myr-
kyttömiä. Puuhan käyttämät puunsuoja-aineet eivät sisällä arsee-
nia eivätkä kromia. Monissa tuotteissa on käytetty myös kestävää, 
UV-suojattua polyeteeniä. Öljypohjaisena materiaalina polyeteeni 
hylkii likaa eikä sitä tarvitse maalata eikä huoltaa perinteisten mate-
riaalien tapaan. Polyeteeni on turvallinen ja kierrätettävä materiaali, 
joka on monikäyttöisenä ja tikkuuntumattomana lunastanut paik-
kansa monissa kohteissa, joissa ennen käytettiin esimerkiksi vane-
ria. Puuha-tuotteiden metalli- ja teräsosat ovat kuumasinkittyjä tai 
jauhemaalattuja käyttökohteesta riippuen. Metalliosien erikoisvärit 
on mahdollista saada RAL-värikartan mukaan.

Tuotekohtaisten ja selkeiden asennusohjeiden avulla välineet 
on helppo koota ja asentaa. Varaosien hyvä saatavuus tarjoaa hyvät 
edellytykset pihojen ja leikkikenttien varusteiden asianmukaisen 
kunnon ylläpitämiseen.

Säännöllinen huolto pidentää käyttöikää
Laajan tuotevalikoiman lisäksi Puuha tarjoaa kokonaisvaltaisen pal-
veluketjun, johon kuuluu paitsi suunnittelu- ja asennuspalvelu, myös 
helppo ja varma huoltopalvelu. Asiantunteva asennus ja säännöllinen 

huolto ennalta ehkäisevät vaaratilanteita ja pidentävät välineiden 
elinkaarta. Puistoista ja pihoista tulee viihtyisiä ja turvallisia. Tarjo-
amalla kokonaisuuksia, joihin sisältyvät niin tuotteet kuin palvelut-
kin, Puuha Group mahdollistaa hankintojen keskittämisen, jolloin 
säästyy myös aikaa ja resursseja.

Puuha Ympäristö – kokonaisuus viihtyisäksi ja toimivaksi
Puuha Group Oy aloitti toimintansa jo vuonna 1989. Viime vuosina 
monet uudistukset ovat tuoneet toimintaan vireyttä ja uusia ideoi-
ta. Nyt uudet tuulet puhaltavat jälleen; Puuha Groupin palveluketju 
laajenee ja tarjolla on nyt myös ympäristösuunnittelua. Puuha Ym-
päristö -palvelu suunnittelee taloyhtiöiden piha-alueet asiakkaiden 
toiveiden mukaan!

Puuha Ympäristö laatii maisema- ja ympäristösuunnitelmia idea-
tasolta aina toteutussuunnitelmiin saakka. Suunnittelu tehdään yh-
teistyössä tilaajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin saavu-
tetaan paras mahdollinen lopputulos. Suunnitelmien lisäksi erilaiset 
selvitykset ja kehittämisohjelmat kuuluvat palveluihin.

Kysy lisää Puuhan ammattitaitoiselta 
ympäristösuunnittelijalta:
Puuha Group Oy  Puuha Ympäristö 
Tuuli  Laakso
p. 044 012 0186, tuuli.laakso@puuha.com

Kaarinassa sijaitsevan Piikkiömetsän leikkipuistoon tehtiin 2012 peruskorjaus, minkä yhteydessä puisto sai uudet Puuha-leikkivälineet ja -puistokalusteet.

Piha-alueen onnistunut suunnittelu ja raken-
taminen lisää monin tavoin taloyhtiön yleistä 
asumisviihtyvyyttä. Toimivilla ratkaisuilla saa-
daan pienemmästäkin piha-alueesta viihtyisä 
keidas, joka vetää puoleensa niin lapsia kuin 
aikuisiakin.

Taloyhtiön piha-alueesta 

viihtyisä keidas
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Kopo-laattoja muodostuu, kun betoni-
lattian ja lattialaatan välissä tapahtuu 
muutoksia. Nämä muutokset muodos-

tavat ilmataskuja eli kopo-laattoja. Korjaa-
mattomana ne aiheuttavat laattojen halkea-
mista ja irtoamista. Kopo-laattakorjauksella 
vältetään suuret ja kalliit remontit. Korjaus 
tapahtuu nopeasti, edullisesti ja siististi.

Miten korjaustyö tapahtuu?
Korjaustyö alkaa lattian kartoittamisella ko-
puttaen. Ääni kertoo hyvin mistä kaikkialta 
laatta on irti alustastaan. Lisäksi lämmitys-
vastusten sijainti tarkastetaan lämpökame-
ralla. Laattojen saumoihin porataan 4 mm:n 
injektointitulpat. Tulppien kautta pumpataan 
laatan ja kiinnityslaastin väliin epoksihartsia, 
joka liimaa laatan alustaan kiinni. Epoksi le-
viää koko kiinnitettävälle alueelle pienen pai-
neen ja alhaisen viskositeettinsä ansiosta. In-
jektointi korjaa rikkinäisen vesieristeen.

Kun laatat ovat kiinnitetty, katkaistaan 
injektointitulpat ja porausreiät saumataan 

Kopo-laattojen kiinnitys 
lattiaan tai seinään injektoimalla

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

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

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

tunkeutuu sisätiloihin talon alapohjan rako-
jen kautta. Varsinkin laatan ja sokkelin vä-
lisistä raoista vuotaa radonia, mutta myös 
tiivistämättömät läpiviennit ovat helppoja 
vuotokohtia. Rinnetaloissa tyypilliset maan-
vastaiset kevytharkkoseinät lisäävät vuotoja. 
Koska radonia virtaa sisälle ilman mukana, 
korkeimmat radonpitoisuudet mitataan talvi-
aikaan suurten lämpötilaerojen aiheuttaessa 
ilmavirtausta sisälle päin.

Radonin haitat
Radonaltistus, käytännössä asuminen tai 
työskentely radonpitoisessa rakennuksessa, 
lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suo-
messa huoneilman radonpitoisuudet ovat 
maailman suurimpia ja vuosittain arviolta 
noin 300 henkeä sairastuu radonin aiheutta-
maan keuhkosyöpään. Radonin ei ole keuh-
kosyövän lisäksi todettu aiheuttavan muita 
terveyshaittoja. Koska radonia ei voi havaita 
aistinvaraisesti, ainoa keino radonin toteami-
seksi on mittaaminen.

Toimiva ilmanvaihto  
pienentää asunnon radonpitoisuutta
Toimiva ilmanvaihto pudottaa olennaisesti 
radonarvoja niin tutkimusten kuin Terveys-
ilman käytännön mittaustenkin mukaan. 
Ulko- ja sisälämpötilat vaikuttavat radonpi-
toisuuksiin, ja koska radonia joko on tai ei 
ole – se ei varastoidu mihinkään – toimiva 
ilmanvaihto osaltaan jo auttaa usein pudot-
tamaan pitoisuuksia.

Esimerkiksi erään kerrostalon alakerrasta 
mitattiin vaaralliset 780 becquerellin radon-
pitoisuudet. Kohteeseen asennettiin korvau-
silmaventtiilit ja arvot mitattiin uudelleen 
viikko asennuksen jälkeen. Radonia oli ilmas-

Toimiva ilmanvaihto
pitää radonin poissa

Radon on hajuton ja näkymätön, radioaktiivinen jalokaasu, jota 
tunkeutuu rakennusten sisäilmaan maaperästä. Erityisesti ete-
läisessä Suomessa on paljon radonpitoisia alueita. Suurimmat 
radonpitoisuudet mitataan paikoissa, joissa maaperä tai täy-
temaa on karkeaa ja ilmaa läpäisevää maata, kuten harjuilla ja 
muilla soramailla. Maaperän lisäksi radonia erittyy myös kallios-
ta ja täytemaasta talon alla sekä joistakin rakennusmateriaaleis-
ta, kuten betonista ja kevytbetonista.

sa enää noin 70 becquerellia kuutiometrillä. 
Mitään muuta toimenpidettä ei tarvinnut 
asian vuoksi enää tehdä.

Joissain paikoissa on välttämätöntä asen-
taa toimivan ilmanvaihdon lisäksi radonpum-
put tai -imuri pitoisuuksien pienentämiseksi. 
Jälkiasennettuna pumppujen hinnat ovat tu-
hansia euroja, joten kyse on kalliista toimen-
piteestä. Korvausilmaventtiilien hinta puo-
lestaan liikkuu muutamassa satasessa, joten 
ensiapuna niiden asentaminen kannattaa 
aina, varsinkin, kun ensiapu saattaa toimia 
myös lopullisena ratkaisuna.

Puuttuvat korvausilmaventtiilit yhä suuri 
ongelma suomalaisessa rakennuskannassa
Nykykäsityksen mukaan huoneiston ilman 
on vaihduttava kerran kahdessa tunnissa. 
Hyvän ilmanvaihdon periaate on yksinker-
tainen: poistoilmaventtiilit sijaitsevat keit-
tiössä, wc:ssä, kylpyhuoneessa ja vaatehuo-
neessa. Näissä tiloissa ei saa olla korvausil-
maventtiiliä. Korvausilma johdetaan tiloi-
hin makuuhuoneiden ja olohuoneen kautta 
(kts. piirros).

Paras ilmanvaihtojärjestelmä on sellai-
nen, jonka toimintaa ei edes huomaa ja joka 

johtaa hyvin suodatettua, puhdasta ulkoil-
maa sisälle.

Velco-korvausilmaventtiilissä termostaat-
ti säätelee automaattisesti venttiililautasen 
avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. 
Termostaatin toiminta on tekniikaltaan hy-
vin yksinkertainen: se perustuu lämpölaaje-
nemiseen eikä siis tarvitse sähköä. Tällöin jat-
kuvaa venttiilin käsisäätöä ei tarvitse tehdä.

Velco-ventiilin yhteydessä oleva F9-luo-
kan Filtrete-suodatin on poikkeuksellisen 
korkealaatuinen. Suodattimessa olevan pie-
nen sähköisen varauksen ansiosta se toimii 
kuin magneetti, joten siihen jäävät kiinni pie-
net, näkymättömätkin hiukkaset. Suodatus-
tehon ero on suuri verrattuna tavanomaiseen 
ns. karkeasuodattimeen.

Jos korvausilmaventtiilit puuttuvat huo-
neistosta kokonaan, ne voidaan asentaa hel-
posti puisiin tuuletusluukkuihin (Velco VTR-
100) tai tekemällä seinään uusi läpivienti 
(Velco VLR-100), jolloin venttiilin ja suodat-
timen mukana tulee teleskooppimainen läpi-
vientiputki sekä ulkoritilä. Vanhan, toimimat-
toman venttiilin tilalle löytyy asennussarja 
(Velco VSR-100), jonka mukana on asenta-
mista helpottava asennuslevy. Edellä mainit-
tuihin tuotekokonaisuuksiin on helppo tehdä 
muutoksia, mm. eri värisillä ulkoritilöillä sekä 
erilaisilla äänenvaimentimilla. Velco-ventiili-
kokonaisuuksien hinnat vaihtelevat mallista 
riippuen sadan euron molemmin puolin.

lisätietoja:
projektipäällikkö Seppo Hurskainen 
tai toimitusjohtaja Peter Schlauf
puh. 09-477 8940
www.terveysilma.fi
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Rakennustyön aikana rakennuttajakon-
sultin merkitys korostuu. Erityisesti 
yllätyksellisissä asunto-osakeyhtiön 

remonteissa, joissa työnaikaisia muutostar-
peita ilmenee usein, on kaikkien osapuolien 
etu, että taloyhtiöllä on toimivaltainen edus-
taja joka pystyy tekemään päätökset nopeas-
ti. Rakennuttajakonsultin palkkaaminen hel-
pottaa näin sekä urakoitsijan että taloyhtiön 
hallituksen työtä.

Rakennuttamispalvelut käsittävät projek-
tinjohtotehtävien hoitamisen hankkeen kai-
kissa vaiheissa aina tarveselvityksestä takuun 
kymmenvuotisvastuiden selvittelyyn saakka. 

Rakennuttajakonsultin 
palkkaaminen helpottaa  

sekä urakoitsijan  
että taloyhtiön hallituksen työtä

Nämä tilaajan edunvalvontaan kuuluvat teh-
tävät on parhaiten yksilöity yleisesti käytössä 
olevassa rakennuttamisen tehtäväluettelos-
sa. Hyvä projektinjohtaja nivoo yhteen koko 
hankkeen luoden sille hyvän ilmapiirin ja 
toimintaedellytykset. Se tapahtuu parhaiten 
osaavalla ja jämäkällä otteella, mutta osapuo-
lia kunnioittaen.

Valvojan rooli keskeinen
Valvojan rooli osana hankkeen onnistumis-
ta on keskeinen. Työ perustuu suunnitelman 
mukaisen toteutuksen todentamiseen mm. 
työmallien, koestuksien ja mittausten kaut-

ta voimassa oleviin rakentamismääräyksiin 
ja laatuvaatimuksiin nojaten. Tärkeimpänä 
työtapana on työmaatapahtumien ja suori-
tettujen tarkastusten dokumentointi.

”Rakennustyön ja talotekniikka-alan val-
vontatehtävässä seuraamme ja valvomme 
suunnitelman mukaisen työn toteutumis-
ta, jota urakoitsija suorittaa. Reunaehtoina 
ovat urakkasopimuksessa solmitut aikatau-
lu-, kustannus-, laatu- ja tekniset tavoitteet,” 
kertoo projektinjohtaja Juuso Hämäläinen 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit 
Oy:stä. Yritys on hankkinut vankan koke-
muksen lähes neljännesvuosisataisen elin-
kaarensa aikana useissa erinäköisissä ja -ko-
koisissa hankkeissa. Asiakaskuntana ovat ol-
leet valtio ja kunnat, liikelaitokset, kiinteistö- 
ja asunto-osakeyhtiöt sekä erilaiset yhteisöt.

Sopimukset hankkeen perusta
Kaikki rakentaminen perustuu tai ainakin 
niiden pitäisi perustua hyvin laadittuihin so-
pimuksiin, joihin on kirjattu osapuolten vel-
voitteet, vastuu ja oikeudet. Näiden lisäksi 
rakentamiseen liittyvät aina tavoitteet, isot 
intressit ja rahat. Intressien mennessä ristiin 
on hyvä ja asiansa osaava projektinjohtaja tai 
valvoja keskeisessä roolissa.

Rakennusalan sopimukset ja ylipäätään 
kulttuuri perustuvat vahvasti sopimiseen ja 
sovintomenettelyyn. Jotta tämä toteutuisi 
osapuolten kannalta parhaalla mahdollisel-
la tavalla, tarvitaan ammattiosaavia ihmisiä 
hoitamaan asiat oikealle tolalle.

Rakennushankkeiden asiantuntija
Valvontakonsultit Oy on ollut tähän mennes-
sä toteuttamassa lähes 4 000 asunnon sanee-
rausta. Hankkeissa on korjattu putkia, vesi-

Rakennuttaminen ei kuulu isännöitsijän tehtäviin, eikä taloyhtiön 
hallituksen aika ja osaaminen välttämättä riitä rakennushankkeen 
läpivientiin. Tämän vuoksi ulkopuolisen rakennuttajakonsultin 
palkkaaminen on järkevää. Rakennuttajakonsultti kannattaa ottaa 
mukaan jo heti hankkeen alkuvaiheessa, jotta rakennusprojektin 
lähtökohta olisi varmasti realistinen.
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Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit 
Oy on rakennuttamis-, valvonta-, suun-
nittelu- ja kiinteistöalan konsulttitoi-
misto. Yritys on perustettu vuonna 1989. 
Palveluksessamme työskentelee noin 20 
alan ammattilaista. Toimintamme perus-
tuu vahvaan ammattitaitoon, yhteistyö-
kykyyn ja luottamuksellisiin suhteisiin 
tilaajan edunvalvojana.

kattoja, märkätiloja ja keittiöitä, pihoja, kel-
lareita ja julkisivuja. Kaikkia niitä rakenteita, 
joita suomalaiset kerros- ja rivitalot sisällään 
pitävät. Näissä korjaushankkeissa on lisäksi 
kohdattu valtava joukko tavallisia suomalai-
sia osakkeen omistajia, vuokralaisia, halli-
tuksenjäseniä ja isännöitsijöitä. Niitä tärkei-
tä toimijoita, joista koko Suomen yli 80 000 
asunto-osakeyhtiön väki koostuu. Näiden 
kohtaamisten ja hankkeiden myötä on ollut 
luontevaa kehittää yrityksen omaa toimintaa 
entistä paremmin tilaajia ja käyttäjiä palvele-
vien menettelyjen aikaansaamiseksi.

Voi sanoa, että kehittämisessä on pääs-
ty aidosti asukaslähtöiseen lopputulokseen. 
Meneillään olevassa, monella mittarilla Suo-
men ensimmäisessä ryhmäkorjaushankkees-
sa on hyödynnetty useita ammattirakentami-
sesta tuttuja toimintatapoja, kuten projekti-
pankkia, projektinjohtourakkaa ja mittavaa 
käyttäjäpalvelua. Lienee Suomen ennätys-
tasoa, kun kahdeksan yhtiön ja yli 500 huo-
neiston ryhmäsaneeraushankkeessa osak-
kaista 85 % haluaa ja saa yksilölliset ratkai-
sut omaan kotiinsa. Tämä ei yksinkertaisesti 
onnistu, elleivät hankkeen ohjausmenettelyt, 
sopimukset ja toimintatavat ole kunnossa.

Rakennuttajatoimisto Valvontakon-
sultit Oy sai vuonna 2003 ensim-
mäisenä rakennuttajatoimisto-
na Suomessa Rakli-Skol-Atl jär-
jestöjen laatujärjestelmän hyväk-
symissertifikaatin. Tämä nykyään 
RALA ry:n alaisuudessa toimiva ser-
tifiointi on pidetty keskeisenä arvona 
yrityksen toimintakulttuurissa siitä läh-
tien kymmenen vuoden ajan.

Asuntoyhtiön korjaushankkeista tyypil-
lisesti suurin ponnistus on putkiremontti, 
jossa voi mennä myös paljon pieleen. Muis-
tilistana karikkojen kiertämiseksi on syytä 
huomioida seuraavat seikat:
•	 Valitkaa projektille ammattimainen vetä-

jä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
•	 Saattakaa kiinteistön lähtötiedot kun-

toon.
•	 Asettakaa hankkeen tavoitteet selvästi – 

määritellään suunniteltavan korjauksen 
laajuus ja laatutaso.

•	 Vaatikaa, että teille esitetään hanke-
suunnitteluvaiheessa toteutusvaihto-
ehtoja, aikataulu ja kustannukset.

•	 Vaatikaa vastaus kolmeen tärkeän kysy-
mykseen: mitä saan, paljonko maksaa, 
mihin menen (remontin aikana).

•	 Tiedottakaa, viestikää ja tiedottakaa.
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Jo parkkipaikalle käännyttäessä on selvää, että Asunto Oy 
RM-talo 59 Kannelmäessä on linjasaneerauksen alla. Puret-
tujen kylpyhuoneiden pinnat ja posliinit on lajiteltu huolella 

omille kierrätyslavoilleen. Yhtä taloa ympäröi vallihauta: salaojat ja 
hulevesijärjestelmä kunnostetaan samalla kertaa. Myös kellariker-
roksissa tehdään tilamuutoksia.

Kannelmäessä sijaitseva 1960-luvulla valmistunut yhtiö koostuu 
viidestä 3-4-kerroksisesta talosta, jossa on yhteensä 174 asuntoa yk-
siöistä kolmen huoneen ja keittiön asuntoihin. Pääurakoitsija hank-
keessa on Peab Oy.

Asukkaat hyvin epämukavaan asumiseen jättävä tai evakkoon lä-
hettävä putkisaneeraus on aina raskas kokemus, joten samalla vai-
valla usein kunnostetaan muutakin kuin kylpyhuoneiden pinnat. 
Osa osakkaista laitattaa samalla keittiönsäkin uuteen uskoon. Huo-

Putkiremonttiin 

voittajameininkiä
Helsinkiläisyhtiössä putki- ja märkätilasaneerauk-
sessa luotetaan Uponor-Cefo-järjestelmään, jolla 
voitettiin kultaa viime vuoden putkiremonttikil-
pailussa. Linjasaneerauk-

sen yhteydessä 
uusitaan myös 
salaojia ja uudis-
tetaan hulevesi-
järjestelmät.

As. Oy RM-talo 59:ssä Kannelmäessä 
tehdään syksyllä putkiremonttia.
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neistokohtaiset ohjeet kunkin huoneiston ovella paljastavat, kuinka 
haastavaa tällaisen projektin läpivieminen on. Putki- ja märkätilasa-
neerauksen rakennuttajatehtävistä huolehtii Rakennuttajatoimisto 
Primaplan Oy.

Asukkaat ovat remontin alta evakossa kaksi kuukautta – kahdes-
ta neljään viikkoa vähemmän aikaa kuin perinteisellä tavalla toteu-
tetussa putkiremontissa. Työtä nopeuttaa vesi- ja viemärinostojen 
toteuttaminen elementtiratkaisuna Uponor Cefo –järjestelmällä. 
Viime vuonna Vuoden putkiremontti -kilpailun voittaneessa Helsin-
gin Maunulan As Oy Säästötuessa käytettiin samaista järjestelmää.

Luonteva elementtiratkaisu
Hankkeen LVI- ja pääsuunnittelija Aki Lappalainen LVI-insinööri-
toimisto Axius Ky:stä sanoo, että lähtökohtaisesti hän suunnittelee 
aina uudet vesijohdot vaihdettaviksi rakenteita rikkomatta. –Tässä 
kohteessa vesijohdot kulkivat jo alunperinkin peltikotelossa, joten 
rakennusvalvonta edellyttää avattavaa ratkaisua myös uudelta jär-
jestelmältä.

Uponor Cefo oli luonteva valinta myös siksi, että se sopi mitoil-
taan hyvin kylpyhuoneisiin.

As. Oy RM-talo 59:n linjasaneeraukseen ryhdyttiin juuri oikeaan 
aikaan. Kiinteistön ja siten myös sen putkiston ikä viittasi remontti-
tarpeeseen. Vuonna 2010 toteutettu suunnittelukartoitus huoneis-
toissa ja kellarikerroksessa paljasti pari vuotoa.

Kohteessa tehdasvalmisteisissa Uponor Cefo -reitityselementeissä 
tuodaan käyttövesi- ja viemäriputket, mutta niissä voitaisiin tuoda 
asuntoihin myös lämmitys ja ilmanvaihto. Järjestelmään kuuluvat 
myös sähkökeskuksilla varustetut sähköreitityselementit. Elemen-
tit on ääni- ja paloeristetty valmiiksi. Järjestelmän käyttövesiputket 
ovat Uponorin komposiittiputkia, ja viemäriputkiston osat yhtiön 
polypropeeni putkia ja yhteitä.

Elementti voidaan asentaa kokonaan uuteen paikkaan kylpyhuo-
neessa tai esimerkiksi upottaa vanhan vesi- ja viemärinousun pai-
kalle. Vesi-viemärielementit tarvitsevat mallista riippuen enintään 
n. 0,17 m2 lattiapinta-alaa.

–Pystynousut voidaan asentaa lähelle käyttöpisteitä, jolloin välty-
tään pitkiltä vaakaputkituksilta. Säästöä syntyy esimerkiksi porras-
huoneratkaisuihin verrattuna melkoisesti, Lappalainen huomauttaa.

–Kustannusvertailuissa vesijohtojen sijoittaminen WC/kylpyhuo-
netiloihin osoittautuu yleensä selvästi edullisemmaksi ratkaisuksi 
kuin asennukset porraskäytäviin, vahvistaa toimitusjohtaja Sami 
Foudila järjestelmän kehittäneestä ja kohteen elementtiasennuksista 
vastaavasta Cefo-Elementit Oy:stä.

Reitityselementissä 
kulkevien putkien 
mahdolliset vuodot 
on nopea ja helppo 
korjata rakenteita 
rikkomatta.

Pintojen purkaminen 
on raskasta puuhaa.

Kylpyhuone on nyt 
valmiina reititysele-
menttiasennukseen.

Uponor Cefo-elementti 
putkineen on paikallaan ja 
vesieristys asennettuna.

Uudet laatat vanhassa 
kylpyhuoneessa.
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Lisätietoja: 
Cefo-Elementit Oy, www.cefo.fi
Uponor Suomi Oy, www.uponor.fi

– Säästöä syntyy myös nopeasta asennuk-
sesta. Työmaalla tehtävän työn osuus on mi-
nimoitu, sillä teollisesti valmistetut reititys-
elementit toimitetaan sopivan mittaisina. 
Yhteen linjaan (linjassa on neljä asuntoa) ku-
luu aikaa vain kolme päivää, Foudila jatkaa.

Turvallinen ratkaisu
Nopeasta asennuksesta on etua putkiremon-
tissa, mutta ehkä vieläkin tärkeämpää on 
reitityselementti-menetelmän turvallisuus. 
– Kun putkinousut sijaitsevat elementissä 
kylpyhuoneessa, mahdolliset vuodot joutuvat 
suoraan lattiakaivoon, Lappalainen sanoo.

Elementtijärjestelmää käytettäessä put-
kiston huoltaminen on selvästi helpompaa. 
−Putkivuodon sattuessa elementti avataan 

vuotokohdasta eikä rakenteita tarvitse rik-
koa, Foudila selvittää. Elementissä on kote-
lon sisällä tapahtuvat vuodot nopeasti pal-
jastava vuodonilmaisin.

Elementtijärjestelmä mahdollistaa myös 
huoneistokohtaisten käyttöveden vesimit-
tareiden ja lämpimän käyttöveden painesää-
töjen asentamisen. Jos remontin yhteydessä 
halutaan asentaa vesikiertoinen lattialämmi-
tys, elementtiin voidaan liittää syöttöjohdot.

Paljon työtä edessä
Uponor Cefo -linjasaneeraus on kehitetty 
1960−1970 -luvuilla rakennettujen lähiöi-
den perusparantamiseen. Näitä varsin suuri-
mittaisia hankkeita toteutetaan lähivuosina 
ja –vuosikymmeninä erittäin paljon. – Myös 

Remontin yhteydessä monet osakkaat uusivat myös 
keittiönsä.

Cefo-Elementit Oy on toteuttanut linjasaneerauksen Uponor Cefo -elementeillä yli 40 kohteeseen. Kuvassa toimitus-
johtaja Sami Foudila.

Uponor Cefo -järjestelmä koostuu toisiinsa sopivista 
moduuleista ja elementeistä, joiden eri yhdistelmillä 
tuodaan huoneistoihin vedet, viemäröinnit, ilmanvaihto 
ja sähköt. Järjestelmän käyttövesiputket ovat Uponorin 
komposiittiputkia ja viemäriputkiston osat yhtiön polyp-
ropeeniputkia ja yhteitä.

uudemmat, 1980-luvulla rakennetut talot 
tulevat perusparannusikään jo 10-15 vuoden 
kuluttua, Foudila muistuttaa.

Foudilan mukaan Uponor Cefo -element-
tejä on toimitettu tähän mennessä yli 40:een 
kohteeseen. – Kaikkiaan olemme remontoi-
neet tällä tavalla noin 3000 asuntoa. Esimer-
kiksi Helsingin Kaupungin Asuntotoimiston 
kohteisiin Kumpulassa, Vesalassa ja Kontu-
lassa on toimitettu yhteensä yli 1700 Uponor 
Cefo -elementtiä. Kohteita on myös Tampe-
reella, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä ja Van-
taalla. Käynnissä on myös mittasuhteiltaan 
suuri Helsingin Maunulan ryhmäkorjauskoh-
de, jossa on kaikkiaan 269 asuntoa.

Cefo-Elementit Oy:ssä jatketaan mene-
telmän kehittämistä edelleen. – Koskaan ei 
tule valmista. Tavoitteena on saada se asuk-
kaiden evakkoaika pudotettua kuuteen viik-
koon, Foudila kertoo.

Vuonna 2010 As Oy Seuralantie 15-17:ssa 
se toteutuikin, mutta toistaiseksi 8 viikkoa 
on todennäköisempi arvio yhden linjan sa-
neeraukselle. – Vielä otetaan varman päälle, 
kuuden viikon tavoiteaika edellyttää, ettei yl-
lätyksiä ole edessä ja kaikki menee nappiin, 
Foudila huomauttaa.

Huoneistokohtaiset ohjeet löytyvät yksityiskohtaisina 
listoina oviin kiinnitettynä.
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Talopesulat toimittaa pyykkihuollon 
tarvikkeet
Talopesulat Oy on suomalainen vuonna 1978 
perustettu perheyritys, joka on erikoistunut 
pesulakoneiden ja kuivauslaitteiden valmis-
tukseen ja markkinointiin Suomessa ja lähi-
alueilla. Talpet on rekisteröity tuotemerkki. 
Toiminnassa noudatetaan prosesseihin pe-
rustuvaa laatukäsikirjaa sekä kirjallista ym-
päristöohjelmaa.

Talpet valmistaa itse kaikki muut pesulan 
koneet, laitteet ja kalusteet paitsi pesukoneet 
ja lingot. Omaan tuotekehitykseen perustu-
vat kuivaushuoneisiin asennettavat lämpö-
pumppuperiaatteella toimivat kuivauskoneet 
ovat menestyneet kotimaan lisäksi  Ruotsin 
kiinteistöpesulakonemarkkinoilla.

Talpet -tuotevalikoimaan sisältyvät kaikki 
nykyaikaisessa pesulassa tarvittavat koneet, 
laitteet ja kalusteet. Talpet -pesulakoneiden 
parhaat ominaisuudet ovat kestävyys ja help-
pokäyttöisyysominaisuudet, jotka on testat-
tu jo tuhansissa kohteissa pesuteollisuudes-
sa, sairaaloissa, hoitolaitoksissa, taloyhtiöis-
sä, opiskelija- ja nuorisoasuntokohteissa sekä 
siivouskeskuksissa.

Pesulat ja pyykinkuivaushuone
Talpetin tuotevalikoimaan kuuluu kaikki 
nykyaikaisessa kiinteistö- ja laitospesulois-
sa tarvittavat koneet, laitteet ja varusteet. 

Kotimaiset TALPET-kuivauskoneet toi-
mivat lämpöpumppuperiaatteella, joka on 
nopea ja energiataloudellisin tapa poistaa il-
masta kosteutta.

Pyykit 
puhtaiksi ja kuiviksi

Pyykkihuolto on eräs arkipäi-
väisimmistä askareistamme. 
Taloyhtiön asukkaalle toimiva 
pesutupa on todellinen pe-
lastus. Syitä tähän on monia, 
mutta tärkeimpinä näistä voi-
daan pitää asumismukavuu-
den ja -terveellisyyden mer-
kittävä paraneminen.

Toimiva talopesula vaatii suunnittelua 
Taloyhtiön yhteisistä tiloista tärkeimpiä ovat 
pesutupa ja kuivaushuone. Tilojen käyttöaste 
riippuu kuitenkin vahvasti niiden toimivuu-
desta ja tällöin suunnittelu on ensisijaisen 
tärkeässä roolissa. 

– Talopesula on hyvä suunnitella aina 
kohteelle sopivaksi. Huomioitavia tekijöitä 
on mm. pesukoneiden sijoitus, joka voidaan 
tehdä joko lattiapinnalle tai korokkeelle, pe-
sukoneiden ja kuivausrumpujen väliset etäi-
syydet toisistaan ja seinästä sekä kuivaus-
huoneessa pyykkinarujen ja puhaltimien 
suuntaus. Luonnollisesti on huomioitava 
myös laitteistojen koko ja määrällinen tarve, 
täydentää Hyrske.

Pesulahankkeet suunnitellaan aina tar-
peen pohjalta. Taloyhtiö voi etukäteen huo-
mioida seuraavat asiat: 

– Pesukoneet on mahdollista 
sijoittaa lattiapinnalle tai ko-
rokkeelle, valukoroke on hyvä 
olla 10-15 cm suurempi kuin 
koneen todelliset mitat ja ko-
rokkeen korkeuden on hyvä 
olla 10-15 cm 

– Pesukoneiden ja kuivausrum-
pujen taakse on jätettävä sel-
lainen tila, jonne on esteetön 
pääsy (väh. 40 cm). Koneiden 
väliin jätetään väh. 3 cm tila.

– Kuivaushuoneeseen tuleva 
kuivain asetetaan puhalta-
maan pyykkinarujen suun-
taisesti.

Vanhojen koneiden päivitys kannattaa
Olemassa olevan talopesulan laitteiston päi-
vitys uuteen kannattaa. Uusilla laitteilla ta-
kaisinmaksuaika korkean käyttöasteen pe-
sutuvissa voi olla jopa 2-3 vuotta. Joka ta-
pauksessa investointi on kaikilla mittapuilla 
kannattava ja paljon keskustelua aiheuttavat 
meluhaitat mitä ilmeisimmin katoavat. 

– Talpet-pesulakoneemme ovat käyntiää-
neltään hiljaisia, mutta kiinteärumpuisia 
pesukoneita käytettäessä on huolehdittava 
lattian ja koneiden alustan ääneneristykses-
tä – irrottaa alusta runkorakenteesta. Uusien 
laitteiden myötä käyttömukavuus ja pesutu-
lokset paranevat sekä energiakustannukset 
pienevät merkittävästi, kertoo Talopesulat 
Oy:n markkinointipäällikkö Jorma Hyrske.
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Lähteenlinnan 

viemäriputket kuntoon! 

Vuonna 1930 rakennettu Asunto Oy Lähteenlinna sijaitsee 
Tampereen keskustassa. Korjaushistoriaa yli 80-vuotiaalle  
kiinteistölle on luonnollisestikin jo tullut ja osaltaan tästä syys-
tä nyt ajankohtaisen putkiremontin hankesuunnitteluvaihees-
sa haluttiin ottaa selvää kaikista mahdollisista vaihtoehdoista.

Putkiremontti on ajankohtainen,  
mutta missä laajuudessa?
Lähteenlinnasta on aina pidetty hyvää huol-
ta. Korjaushankkeista ja kunnossapitotoi-
menpiteistä keskustellaan aktiivisesti, joten 
päätöksentekokin on sujunut vaivattomasti. 
Myöskään viemäreiden saneeraus ei tullut yl-
lätyksenä, vaan hankkeeseen on varauduttu 
jo jonkin aikaa.

– Lähteenlinnan käyttövesiputkisto uusit-
tiin 1990-luvun alussa, joten laajamittainen 
putkiremontti ei sen puolesta ollut välttä-
mätön. Viemäriputkien ikä antoi kuitenkin 
viitteitä korjaustarpeesta, joten teetimme 
yhtiössä kuntotutkimuksen vuonna 2006, 
toteaa taloyhtiön isännöitsijä Esko Sivula Pir-
kanmaan Ammatti-Isännöinti Oy:stä

Taloyhtiön suunnitelmallisesta ja huolel-
lisesta hallinnointitavasta kertoo myötämie-
lisyys hankesuunnitteluun. Vaikka konkreet-
tista tarvetta laajamittaiseen putkiremont-
tiin ei ollut, haluttiin kaikki mahdolliset vaih-
toehdot kuntotutkimuksen jälkeen selvittää. 
Hankesuunnitteluvaiheessa taloyhtiölle kar-
toitettiin niin perinteiset kuin modernitkin 
menetelmät putkien uudistamiseen.

– Laajan hankesuunnitteluprosessin yh-
teydessä selvitimme mm. huoneistokohtaisia 
korjaustarpeita. Koska suuri osa osakkaista 
oli jo tässä vaiheessa kunnostanut huoneis-
tojen kylpy- ja wc-tiloja, ei tarvetta esimer-

kiksi vesieristysten uusimiselle ollut. Niinpä 
taloyhtiössä päätettiin hankkeen laajuuden 
koskevan vain viemäreitä. Modernin mene-
telmän hyödyntäminen viemäreiden sanee-
raamisessa oli taloyhtiölle helppo ja toimiva 
ratkaisu. Urakan tekijälle asetettiin luonnol-
lisesti tiukat vaatimukset. Menetelmän piti 
olla mm. vakuutusyhtiön hyväksymä ja käy-
tettävien materiaalien VTT:n sertifioimia, 
kertoo isännöitsijä Esko Sivula.

Tarjouspyyntövaiheeseen konsultiksi ja 
hankkeenaikaiseksi valvojaksi taloyhtiö va-
litsi HS-Tec Oy:n. Tarjouspyynnöt eri ura-
koitsijoille lähetettiin normaaliin tapaan ja 
taloyhtiölle sopivimmaksi vaihtoehdoksi löy-
tyi NewLiner Oy.

– NewLiner Oy:n tarjoama ruiskuvalume-
netelmä osoittautui taloyhtiöille ratkaisuna 
kokonaisedullisimmaksi toteutusaikataulun 
sekä kustannusten osalta. Kustannusten li-
säksi oma vaikutuksensa oli myös laadulla, 
sillä valitulta urakoitsijalta löytyy kyseiselle 
menetelmälle kotimainen sertifiointi vaadit-
tavaan 40 vuoden kestoikään, joten päädyim-
me valinnassamme heihin, kertoo Jarmo Hei-
nonen HS-Tec Oy:stä.
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Putkiremontti aloitettiin asukasillalla
Taloyhtiöiden remonteista putkiremontti on 
asukkaille ehkä se kaikkein henkilökohtaisin, 
koska valtaosa työstä tehdään asunnoissa si-
sällä. Tästä syystä onkin hyvin tärkeää teh-
dä selväksi saneerauksen kulku, menettelyt 
ja aikataulu niin taloyhtiön osakkaille kuin 
asukkaille. Asunto Oy Lähteenlinnan viemä-
risaneerausta edelsi asukasilta, jonka tarkoi-
tuksena oli selventää asukkaille lähestyvän 
saneerauksen käytännön asioita.

– Olipa putkiremontissa käytettävä mene-
telmä mikä tahansa, valtaosa töistä tehdään 
kuitenkin käyttöpisteiden luona. Kylpyhuo-
neisiin, wc-tiloihin ja keittiöihin on valitet-
tavasti pakko päästä. NewLinerin käyttämän 
menetelmän ehdoton etu on se, että koko re-
montti on ohi vain muutamassa päivässä. Ra-
kenteisiin ei kosketa, käyttökatkokset ajoit-
tuvat työaikaan ja asukkaat voivat elää lähes 
normaalia elämää koko remontin ajan, sel-
vennettiin NewLinerilta asukasillan aikana.

Tuumasta toimeen
Lähteenlinnan putkiremontti aloitettiin tam-
mikuussa 2012 ja remonttiin liittyvät ura-
kat luovutettiin tilaajalle toukokuun lopulla.
Asuinhuoneistoja taloyhtiössä oli kaiken 
kaikkiaan 118 kpl.

– Yhden kerrostaloasunnon viemäriputki-
saneeraukseen kuluu keskimäärin yksi työ-
päivä. Huoneistokohtaiset työt aloitetaan 
alkuperäisten kalusteiden poistamisella. Kun 
kalusteet on poistettu, suojataan työskente-
lyalueet huolellisesti.  Tämän jälkeen viemä-
rit ja liitokset puhdistettaan tarkasti vedellä 
sekä pyörivällä puhdistustyökalulla. Puhdis-
tustyön edistymistä seurataan kuvaamalla 
ja kun tältä osin ollaan valmiita, kuivataan 
viemäriputket soveltuvalla laitteistolla. Puh-
distetut putket tarkastetaan vielä kuvaamal-
la ne videokameran avulla. Kaikki poikkea-
vuudet merkitään pöytäkirjoihin. Vanhojen 
putkien tarkastuksen jälkeen uudet putket 

ruiskuvaletaan vanhojen sisälle useaan ker-
taan polyesterimuovilla. Kerrosten valamisen 
välillä tarvitaan tunnin kovettumisaika.  Ko-
vettumisen jälkeen vanhan putken sisälle on 
muodostunut uusi putki. Uuden putken sei-
nän paksuus on noin 3–5 mm riippuen siitä, 
kuinka epätasainen vanhan putken sisäpuoli 
on. Mahdolliset valumat ruiskuvalun jäljiltä 
poistetaan mekaanisesti. Vielä ennen kalus-
teiden takaisin asentamista ja suojausten 
poistoa kaikkien uusien putkien laatu var-
mistetaan kuvaamalla ne vielä kertaalleen, 
kertoi NewLinerin projektipäällikkö.

Tampereella ollaan tyytyväisiä  
työn jälkeen
Taloyhtiön ja sen asukkaiden näkökulmasta 
viemäriremontti sujui varsin mallikkaasti. 
Koko projektin pitkäkestoisin osuus oli ura-
kan hankesuunnittelu ja sitä seurannut kil-
pailutus. Eri menetelmiähän punnittiin asi-

antuntijan avustuksella tarkkaan ja harkiten. 
Kun itse remonttiin päästiin, ei työ olisi voi-
nut sujua juurikaan nopeammin.

– Haitta-aika asuntoa kohden jäi mini-
maaliseksi verrattuna täydelliseen putkire-
monttiin, jossa asunto voi olla asumiskelvot-
tomassa kunnossa kuukausia. Nyt remontin 
keskellä piti asua alle viikko, sillä työt ete-
nivät todella tehokkaasti rappu kerrallaan. 
Muutenkin tästä remontista miinusmerkki-
set seikat jäivät aika vähäisiksi. Toki pinnoi-
tusaineiden kuivumisesta lähtevä haju vaati 
ahkeraa tuulettamista ja satunnaiset infor-
maatiokatkokset näin laajan urakan osal-
ta aiheuttivat hämmennystä, mutta kaiken 
kaikkiaan remontista jäi hyvä mieli. Vastaa-
vassa tilanteessa painiville taloyhtiöille voin 
tämän hetkisen kokemuksen perusteella 
kyllä suositella sekä menetelmää että ura-
koitsijaa, kertoo Lähteenlinnan hallituksen 
puheenjohtaja.
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www.kopioniini.fi/rakennuspiirustus/
palvelupaketti
Tuotepäällikkö Anna-Riitta Kallinen
puh. 040 770 9799
anna-riitta.kallinen@kopioniini.fi

Lisätietoja Kopio Niinin korjaus-
rakentamisen palvelupaketista:

Teksti ja kuvat: Topi Aaltonen

Usein myös vuosien saatossa tehdyt 
muutokset ja remontit huoneistoissa 
ovat jääneet merkitsemättä arkistoi-

tuihin kuviin. Tähän korjausrakentamisen 
hankkeiden asiakastarpeeseen syntyi Kopio 
Niinin palvelupaketti, jolla taloyhtiöt voivat 
päivittää rakennuspiirustuksensa ajan tasalle 
ja sähköiseen muotoon. Palvelusta on tullut 
suosittua taloyhtiöille esimerkiksi putkire-
monttien yhteydessä luotettavan mittatie-
tosisällön saamiseksi kohteesta. Kohteiden 
suunnittelutyö nopeutuu lähtöaineiston ol-
lessa mittatarkistettua ja suunnitteluohjel-
miin avattavassa muodossa.

Taloyhtiö valitsee tuotteista oman koh-
teensa tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuu-
den, josta hyötyvät sekä kiinteistönomistajat 
että suunnittelijat ja rakennuttajat. Mittako-
piointipalvelu sisältää sopimuksen mukaan 
tarvittaessa myös mittauksista tiedottamisen 
ja ajankohtien sopimisen niiden asukkaiden 
kanssa, joille ilmoitettu mittausaika ei sovi 

Millaisten kuvien varaan 
teidän taloyhtiönne  

perustaa korjaushankkeensa?

Monella taloyhtiöllä on vielä vanhoja rakennuspiirustuksia, jotka eivät 
ole sähköisessä muodossa tai joita ei ole tarkistettu mittatiedoiltaan.

Korjausrakentamisen palvelupaketti sisältää seuraavat 
tuotteet:

– vanhojen rakennuspiirustusten käsittely sähköiseen muotoon (paperi- tai muovi-
originaalien)

– uudelleenpiirtäminen 2D dwg -muotoon suunnitteluohjelmistoja varten
– taloyhtiön kanssa sovittujen mittatietojen kerääminen kohteesta
– mittatietojen vieminen uudelleenpiirrettyihin rakennuspiirustuksiin
 – tietomallintaminen (BIM) 
– kuvien ja hankkeen tietojen sähköinen arkistointi NIINI FM -järjestelmään

tai huoneistossa on erityisjärjestelyjä sisään-
pääsyn kanssa. Monet taloyhtiöt ovat myös 
tilanneet samalla huoneistokohtaiset kuvat 
pohjapiirustuksista, jonka hyöty konkreti-
soituu suoraan osakkeenomistajille heidän 
huoneistojensa remonttien yhteydessä ja 
asuntokaupan materiaalina. Myös huoneis-
tokohtaisten muutosten vieminen pohjaku-
viin on mahdollista tilata palveluna – näin 
taloyhtiöillä on kuvien ylläpitoon paremmat 
mahdollisuudet reaaliaikaisesti ja helposti.

Projektipankilla tehokasta kiinteistöomai-
suuden hallintaa
Kiinteistöomaisuuden hallintaan Kopio Niini 
on kehittänyt uudentyyppisen projektipan-
kin, josta voidaan modulaarisesti koota asi-
akkaan tarpeisiin sopiva kokonaisuus. NIINI 
FM -projektipankilla arkiston hallinnointi 
sujuu turvallisesti.
•	NIINI FM -arkisto rakennetaan asiakkaan 

toiveiden ja aineiston mukaisesti tiedos-

tojen nimeämisen, kansiorakenteen ja 
käyttäjäoikeuksien osalta

•	Yksilöityjen käyttäjätunnuksien avulla 
voidaan arkiston käyttäjät turvallisesti 
tunnistaa ja antaa heille erilaisia oikeuk-
sia aineiston tallennukseen, käyttöön ja 
muokkaamiseen

•	Järjestelmästä voidaan helposti tehdä ko-
piotilaukset ja seurata tilausten etenemis-
tä reaaliaikaisesti

•	NIINI FM -tarjouspyyntötyökalu on yh-
distettävissä joustavasti arkistoon ja sen 
avulla isännöitsijät voivat tehdä tarjous-
pyynnöt sähköisesti

•	Tarjouspyyntötyökalun yhteyteen julkai-
semme 2013 alusta myös yrityslistan, jos-
ta löytyvät erilaiset tuotteet ja palvelutar-
joajat helposti ja turvallisesti. Kopio Niini 
tarkistaa yrityslistalla olevien yritysten 
taloustiedot säännöllisin välein.

•	NIINI FM on käytettävissä internetin kaut-
ta ja toimii erilaisilla selaimilla.
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Miten tämä näkyisi asunnonostajalle? Yh-
tiölainaosuuden laskeminen mukaan vero-
pohjaan toisi luonnollisesti huomattavia li-
säkustannuksia sekä uuden että käytetyn 
asunnon ostajille. Yhtiölainan osuus voi olla 
merkittävä erityisesti uuden asunnon kau-
passa. Jääkin nähtäväksi, miten mahdollinen 
muutos vaikuttaa uudistuotannon kauppaan. 
Kymmenen vuoden takainen korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaisuhan rajasi uuden 
asunnon (tai voidaan sanoa yleisestikin) yh-
tiölainaosuuden verotuksen ulkopuolelle.

Veronkorotus sisältyy valtion talousar-
vioehdotukseen vuodelle 2013 ja esitys va-
rainsiirtolain muuttamiseksi annettaneen 
lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on saada 
muutokset voimaan ensi vuoden alussa.  Lain 
voimaantulosäännöksistä ei vielä ole tietoa, 
mutta ainakin tänä vuonna tehtävissä kau-

poissa varainsiirtovero menee nykyisten 
säännösten mukaan.

Kuluttajavirasto hyväksyi  
tarjouskauppamallin
Kuluttajavirasto on nyt viiden vuoden pitkän 
ja vakaan harkinnan jälkeen päätynyt hyväk-
symään ns. tarjouskauppamallin. Kannan-
oton jälkeen ns. tarjouskauppa varmaankin 
yleistyy. Yhtenä tavoitteena tarjouskauppa-
mallissa on ollut lisätä läpinäkyvyyttä myytä-
vän asunnon lopullisen kauppahinnan muo-
dostumisessa. Tehdyt hintatarjoukset ovat 
internetissä kaikkien nähtävillä ja niihin voi 
reagoida uudella tarjouksella ennalta sovittu-
jen pelisääntöjen mukaan. Tässäkin mallissa 
myyjä viime kädessä päättää, kenelle ja millä 
ehdoilla hän asuntonsa myy.

Virasto myös esittää asuntomarkkinoin-
tiasetuksen uudistamista vastaamaan mm. 
niitä tarpeita, joita mainitun mallin käyttö 
edellyttää. Nykyisin asuntomarkkinointiase-
tuksen mukaan asuntoa markkinoitaessa on 
ilmoitettava myyntihinta, jota voidaan kut-
sua myös hintapyynnöksi. Nykyisessä lain-
säädännössä ei ole varauduttu tarjouskaupan 
tyyppiseen toimintatapaan, jossa ostajien 
tarjousten tulee olla korkeampia kuin myy-
jän ilmoittama lähtöhinta.

Asuntomarkkinointiasetuksessa on mui-
takin käytännön mukanaan tuomia muutos-
tarpeita, joita lainsäätäjä joutuu pohtimaan. 
Aikataulua on vielä liian aikaista arvioida, 
mutta kovin kiireelliseltä uudistus ei vaikuta.

LKV-pätevyysvaatimuksen laajentaminen
Todennäköisesti ensi vuoden alussa tulee voi-
maan välitysliikelain muutos. Uudistettu laki 

Varainsiirtoveroa 
korotetaan 
– miten varainsiirtoveron nosto vaikuttaa 
asunnonostajaan?

Valtiovarainministeriössä valmistellaan varainsiirtoverolain 
muutosta, joka nostaisi kiinteistöalan yhtiöiden varainsiirtove-
roprosentin 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Lisäksi vero lasket-
taisiin osakkeiden velattomasta kauppahinnasta, kun se tähän 
asti on laskettu kauppahinnasta.

edellyttää, että jokaisessa välitysliikkeen toi-
mipaikassa vähintään puolella välittäjistä on 
oltava LKV-pätevyys. Siirtymäajaksi on suun-
niteltu kolmea vuotta, joten vaade tulee täy-
simääräisesti voimaan vuoden 2016 alussa. 
Muutos on suuri verrattuna nykyiseen järjes-
telmään, jossa edellytetään LKV-pätevyyttä 
vain yhdeltä yrityksen työntekijältä. 

Uudistus on sekä asuntokaupan asiak-
kaiden että kiinteistönvälitysalan ammatti-
laisten edun mukainen. Kun välitystehtävän 
hoitaa koulutettu, ammattinsa osaava kiin-
teistönvälittäjä, asuntokauppa on entistä 
turvallisempaa.
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Kenellä on vastuu 

vahinkotilanteessa?

Kun onnettomuus tai iso vahinko sattuu, kaikki osaavat 
soittaa hätänumeroon, josta lähetetään paikalle palo-
kunta, ambulanssi ja tarvittaessa poliisi. Ammattimaises-
ti kiinteistönhuollosta tai -hallinnasta vastaavat henki-
löt tietävät myös miten toimia, kun kellarit ovat yhtäkkiä 
täynnä viemärijätettä tai lähiympäristö täynnä tulipalon 
jälkisammutusten jälkiä.

Vesivahinko voi aiheuttaa 
tuntuvat korjauskustannukset. 
Kastuneet pintamateriaalit, 
kiintokalusteet ja seinät pu-
retaan ja vettyneet rakenteet 
kuivatetaan. Rakenteiden kui-
vuus varmistetaan kosteusmit-
tauksella.
Tässä kohteessa asukkaat oli-
vat kotona astianpesukoneen 
rikkoutuessa, joten vakuu-
tus korvasi materiaalit sekä 
remonttityöt sovittuun sum-
maan asti.
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Kun loka-auto hoitanut tehtävänsä tai 
ilmilie keissä ollut pysäköintikatos on 
sammutettu, alkaa pohdinta siitä, mi-

ten sotku ja isotkin vauriot korjataan ja mistä 
saadaan paras ammattilainen paikalle, mie-
lellään heti.

Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö 
Hannu Ruohola toivoisi jokaisen tietävän, 
että vastaukset ovat varsin lähellä.

– Meidän verkkosivuillamme on luettelo 
luotettavista kumppaneista. Pohjola on ra-
kentanut näitä kumppanuusverkostoja va-
hinkojen tehokkaan ja joustavan hoidon edis-
tämiseksi. Valtakunnallisten yhteistyötaho-
jen avulla voimme tarjota asiakkaillemme no-
pean ja asiantuntevan avun vahinkohetkellä. 
Ottamalla yhteyttä Pohjolaan heti vahingon 
sattuessa, saat apua ja neuvontaa vahingon 
korjaustoimenpiteiden aloittamiseen.

Kuka tekee ja mitä?
Kun iso tai pienempi vahinko sattuu, talo-
yhtiötä edustaa yleensä isännöitsijä – myös 
vahingon todennäköiseen korvaajaan eli va-
kuutusyhtiöön päin.

Isännöitsijän on tärkeää ilmoittaa vahin-
gosta vakuutusyhtiölle välittömästi. Isän-
nöitsijä saa toimintaohjeet puhelimessa – tai 
vakuutusyhtiö voi lähettää ammattilaisen, 
vahinkotarkastajan, paikan päälle isännöit-
sijän avuksi. Vahinkotarkastaja tarkastaa 
vahingot ja antaa toimintaohjeita, neuvoo 
ja opastaa.

Asunto-osakeyhtiössä tarvitaan vakuutuksia
Vakuuttaminen kannattaa. Ta-
loyhtiön toiminnassa on run-
saasti tilanteita, joissa on poh-
dittava etukäteen korvausvas-
tuuta ja sen jakautumista. Esi-
merkiksi taloyhtiön asukkaiden 
talkootöissä ja lasten pihalei-
keissä on aina mahdollisuus 
myös haavereihin. Lisäksi yh-
teiselle omaisuudelle voi tulla 
vaurioita.  

Asunto- ja kiinteistöyhtiön 
kiinteistövakuutuksesta kor-
vataan vakuutusehtojen mukai-
sesti vakuutuksen kohteelle ai-
heutuneita suoranaisia esineva-
hinkoja. Kiinteistön omaisuus-
vakuutuksen kohteena ovat ra-
kennus, rakennusta palvelevat 
koneet ja laitteet sekä muu va-
kuutuskirjassa tai vakuutuseh-
doissa mainittu omaisuus, ku-
ten rakennuksen ulkopuolella 
olevat kiinteät tavanomaiset 
rakenteet.

Vakuutusehdoissa määri-
tellään tarkemmin vakuutuk-
sen kohteena oleva omaisuus, 
korvattavat vahingot sekä va-
kuutuksen korvauspiirin ulko-
puolelle jäävät vahingot ja muut 
rajoitukset.

Jatkuva kiinteistövakuutus 
ei kata kuitenkaan laajoja sa-
neeraus- ja muutostyöprojek-
teja, joten asunto- tai kiinteis-

Vastuuvakuutusten merkitys
Vastuuvakuutuksen tarkoituk-
sena on suojata vakuutuksen-
ottajaa mahdollisen vahingon-
korvausvelvollisuuden varalta. 
Vastuuvakuutuksesta korvataan 
vakuutetussa toiminnassa huoli-
mattomuuden perusteella toisel-
le aiheutettuja henkilö- ja esine-
vahinkoja, jotka todetaan vakuu-
tuskauden aikana ja joista vakuu-
tuksenottaja on voimassa olevan 
oikeuden mukaan korvausvas-
tuussa. Vakuutusehdoissa mää-
ritellään tarkemmin vakuutuk-
sen korvauspiiri, korvauspiirin 
ulkopuolelle jäävät vahingot sekä 
muut rajoitukset.

Vahingonaiheuttajan eli 
vastuuvakuutuksen vakuutuk-
senottajan tulee ilmoittaa va-
hingosta omalle vakuutusyhti-
ölleen. Vakuutuksen korvaus-
piiriin kuuluvissa vastuuvahin-
goissa vakuutusyhtiö ratkaisee 
aina vahingonaiheuttajan kor-
vausvastuukysymyksen sekä 
päättää korvausten hyväksy-
misestä ja maksamisesta. Vas-
tuuvahinkotilanteissa tulee 
huomioida, ettei vahinkoa kär-
sinyt voi saada vahinkoa käsi-
teltäväksi vahingonaiheuttajan 
ottaman vastuuvakuutuksen 
perusteella.

Asunto- ja kiinteistöyhti-
ön aiheuttaessa vahingon toi-
selle, tulee yhtiön saattaa asia 
oman vastuuvakuutuksensa 
perusteella käsiteltäväksi. Jos 
asunto- tai kiinteistöyhtiö on 
vahinkoa kärsineen asemassa, 
esimerkiksi urakoitsijan aihe-
uttamassa vahinkotapaukses-
sa, yhtiön on käännyttävä myös 
vahingonaiheuttajan puoleen. 
Vahingonaiheuttaja toimittaa 
tämän jälkeen vahinkoilmoi-
tuksensa omalle vakuutusyh-
tiölleen vastuuvakuutuksesta 
käsiteltäväksi. Vahingon kär-
sineellä on kuitenkin aina oi-
keus käyttää omaisuusvakuu-
tustaan.

Esimerkiksi korjausurakoitsija valitaan 
yleensä yhdessä vakuutusyhtiön kanssa, vaik-
ka taloyhtiön vastuulla on kilpailuttaa, tehdä 
urakkasopimus ja valvoa työ.

 – Kannattaa tallettaa kännykkään mei-
dän palvelunumeromme 0303 0303, vinkkaa 
Hannu Ruohola. Öiseen aikaan tuossa nume-
rossa on vastaaja, joka kertoo kriisipäivystyk-
semme numeron. Jos on kysymys akuutista 
vahingosta, vahinkotarkastaja tai yhteistyö-
kumppani tulee paikalle heti.

Jos vahinkotapahtumaan liittyy rikos, ku-
ten tuhopoltto tai murto, isännöitsijän pitää 
tehdä poliisille rikosilmoitus. Vakuutusyhtiö 
tarvitsee rikosilmoituksesta kopion – kuten 
muutamista muistakin papereista. Niiden 
avulla jälleenrakentaminen ja korvausproses-
si saadaan sujuviksi ja asukkaiden normaali 
arki ennalleen.

Pohjola.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Va-
hingot > Kumppanuusverkostot

töyhtiön tai urakoitsijan tulee 
ottaa tällaisille hankkeille erilli-
nen määräaikainen rakennustyö-
vakuutus. Rakennustyövakuutus 
korvaa urakan kohteelle aiheutu-
vat esinevahingot. Saneeraus- ja 
muutostöihin liittyy usein lisään-
tynyt vahinkoriski sekä riskejä, 
joita kiinteistövakuutus ei kor-
vaa. Tällaisesta rakennustyöstä 
on riskin lisääntymisen vuoksi 
ilmoitettava vakuutusyhtiöille. 
Kiinteistövakuutuksen turvaa 
on syytä harkita laajennettavak-
si muutostöiden ajaksi, jotta va-
kuutusturva on riittävän laaja sa-
neeraus- ja muutostyöprojektien 
riskeihin nähden.

Graffitien ja muiden töhryjen poisto kannattaa jättää 
ammattilaisen tehtäväksi. 1-4 m2 graffitin tai muun töh-
ryn poisto maksaa tänä päivänä noin 150 e.



54 Teksti: Topi Aaltonen Kuvat:IDO Kylpyhuone Oy

Kotimaista osaamista IDOlta
IDO tukeutuu osaamisessaan vahvasti koti-
maiseen esteettisyyteen sekä pitkän elinkaa-
ren kannalta tärkeisiin tekijöihin kuten laa-
tuun, huollettavuuteen, varaosien saatavuu-
teen sekä vedensäästöön. Nämä tuotteiden 
ominaisuudet korostuvat huolimatta siitä 
puhutaanko yksilö- vai taloyhtiötasolla tehtä-
vistä hankinnoista. Toki, kun kyseessä on iso 
kymmenistä tai jopa sadoista huoneistoista 
koostuva taloyhtiö, ovat käytöstä aiheutuvat 
kustannukset ja samalla myös investoinnilla 
saavutettavat säästöt moninkertaisia.

Säästäminen on helppoa,  
kun se tapahtuu itsestään
Jokaisessa taloyhtiössä halutaan saavuttaa 
kustannussäästöjä ja keinoja onkin useita. 
Yksinkertaisin tapa on muuttaa kulutustot-
tumuksia, mutta toisinaan myös investoinnit 
ovat vähintäänkin kannattavia. Investointeja 
tehtäessä on kuitenkin syytä pitää mielessä 
takaisinmaksuaika, eli esittää kysymys siitä 
missä ajassa kustannussäästöt kattavat teh-
dyn investoinnin. Yllättävää kyllä, osa inves-
toinneista maksaa itsensä takaisin erittäin-
kin nopeasti.

Yksinkertaisena säästöesimerkkinä mai-
nittakoon vaikkapa vanhojen WC-istuinten 

uusiminen. Jos nykyisetWC-istuimet on 
asennettu ennen 1980-lukua, saadaan uudet 
IDOn istuimet maksettua takaisin vedenku-
lutuksesta tingityillä säästöillä jo hieman yli 
kahdessa vuodessa ilman, että ikääntyneen 
istuimen huollosta aiheutuvia kustannuksia 
edes huomioidaan. Tämän jälkeen jokainen 
huuhtelu on pelkkää veden ja kustannusten 
säästöä verrattuna aiempaan.

Toimiva kokonaisuus
Oikeat tuotteet oikeassa paikassa - osaltaan 
tähän lausahdukseen kiteytyy hyvä tilasuun-
nittelu. Toimiva asuinhuoneiston kylpyhuo-
ne muodostuu yhä useammin WC- ja kylpy-
huonetilan yhdistämisestä, useimmissa ta-
pauksissa myös pyykkihuolto kuuluu tähän 
tilaan. Yhdistämällä IDOn WC-ratkaisu kyl-
pyhuonekalusteiden kanssa suihkukulmaan 
tai -seinään, saadaan toiminnallisuudeltaan 
ja käyttötarkoitukseltaan tarkoitusta palvele-
va kokonaisuus. Lattiatila pysyy vapaana, kun 
suihkunurkkaus ei ole käytössä. Toisaalta, 
kun käyttöä suihkulle on, saadaan vesirois-
keet rajattua tiettyyn alueeseen. Koko tilan 
viimeistely hoituu vaivatta IDOn kylpyhuo-
nevarusteilla.

Olipa kylpyhuone minkä kokoinen tahan-
sa, on tila suunniteltava ja varustettava aina 

käyttäjiensä mukaan. Isoakin kylpyhuonet-
ta kalustaessa on syytä pitää mielessä tilan 
toimivuus. Jo aikansa eläneiden kylpyhuo-
nekalusteiden uusiminen on kannattavaa, 
se tuo säästöä ja lisää asunnon arvoa mer-
kittävästi. IDOlta löytyy ratkaisut niin uuden 
kylpyhuoneen toteuttamiseen kuin vanhan 
remontointiinkin.

Toimiva kylpyhuone 
kattaa asukkaan tarpeet 

Kylpyhuone on toiminnallisuudeltaan 
haastava tila. Kylpyhuoneen kalusteiden 
pitäisi palvella käyttötarkoitusta, mutta 
samalla tarvittaessa puristaa pienenkin 
kylpyhuoneen neliöt asukkaiden tehok-
kaaseen käyttöön. Oikein suunniteltuna 
ja toteutettuna saadaan pienimmistäkin 
tiloista asukkaan tarpeita palveleva ja 
samalla tyylikäs kokonaisuus.
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•	 Kaikki kalusteet, posliinituotteet, suihkuseinät ja varusteet samalta toimittajalta
•	 Tuotteet ovat yhteensopivia keskenään
•	 Tuotetuki, huolto ja varaosat
•	 Edelläkävijä vettä säästävissä ratkaisuissa

Miksi IDO?

Elinkaariremontti.fi on suunnattu 1950–
1970 -luvun asuinkerrostaloille, joissa 
tavoitellaan pitkälle tulevaisuuteen kan-
tavaa putkiremonttia. Perushankkeeseen 
sisältyy aina kylpyhuoneiden peruskorjaus 
sekä vesi- ja viemärijärjestelmän uusimi-
nen laadukkailla tuotteilla. Toteutustapana 
Elinkaariremontti.fi on täysin tuotteistet-
tu alusta loppuun asti. Sen toteutus on pe-
rinteistä menetelmää paljon tehokkaampi. 
Linjakohtainen aikataulu on kohteen omi-
naisuuksista ja asuinkerrosten määrästä 
riippuen vain n. 5–8 viikkoa.

Säästöä käyttökustannuksiin  
koko elinkaaren ajan
Elinkaariremontti.fi -putkiremontissa on 
kiinnitetty erityisesti huomiota myös huol-
lettavuuteen ja vesitalouteen. Vedenkulu-
tus optimoidaan taloudelliseksi ja jokainen 
maksaa remontin jälkeen oikeudenmukai-
sesti kuluttamastaan vedestään. Kalustei-
den ja vesivirtaamien säädöt, vedenpai-
neen tasaus, taloudellisesti vettä kulutta-
vat vesikalusteet sekä huoneistokohtainen 
vedenmittausjärjestelmä kuuluvat Elinkaa-
riremontti.fi -hankkeen perussisältöön.

Elinkaariremontti taloyhtiöön

Tutustu elinkaariremonttiin osoitteessa www.elinkaariremontti.fi
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Taloyhtiön putkiremontti on 

keittiöremontin teettäjälle 
hyvä tilaisuus

Taloyhtiön putkiremontti on 
keittiön uusimista harkitsevalle 
hyvä tilaisuus, sillä putkiremon-
tissa keittiökään ei säästy osittai-
selta remontilta. Tällöin kannat-
taa uusia kerralla enemmän. 

Talossa tehtävä putkiremontti toimii 
yhtä lailla keittiöremonttien jarruna 
kuin lähtölaukauksenakin: Jos on tie-

dossa, että taloon tulee putkiremontti, isoja 
remontteja asunnossa ei haluta tehdä ennen 
putkiremontin mukanaan tuomaa myller-
rystä. Niinpä moni odottaa putkiremontin 
tuloon asti, ja laittaa sitten putkiremontin 
yhteydessä tai päätteeksi muutkin remon-
toinnin kohteet kuntoon.

Suunnittelu kannattaa tehdä kuitenkin 
hyvissä ajoin. Puustellissa maksuton mit-
tauspalvelu ja vuoden hintatakuu auttavat 
keittiöremontin ajoittamisessa sopivaan 
ajankohtaan. Tarkkaa remontin ajankohtaa 
ei tarvitse tietää vielä siinä vaiheessa, kun 
keittiötä ryhdytään suunnittelemaan.

Kustannussäästöjä järkevällä ajoituksella
Lauri Jalkanen Puustellista kertoo suunnit-
telun alkavan aina kotikäynnistä. Keittiös-
tä otetaan kotikäynnillä täsmälliset mitat, 
joiden pohjalta keittiöstä tehdään tarkat 
tekniset pohjakuvat. Kotikäynti, mittaus ja 
suunnittelu ovat maksuttomia. Asiakkaalle 
lasketaan suunnittelun yhteydessä myös re-
montin tarkka hinta.

Putkiremontin takia vanhat keittiökalus-
teet joudutaan tavallisesti joka tapauksessa 
purkamaan joko osittain tai kokonaan, mikä 
on oikealla ajoituksella pelkkää säästöä keit-
tiöremontissa, kun purkutyöt tehdään jo put-
kiremontin alta.

Keittiöremontin ajoittaminen muun re-
montin kanssa samalle ajanjaksolle tai vaih-
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toehtoisesti heti putkiremontin jälkeen riip-
puu sitten monista tekijöistä. Joskus keittiötä 
päästään laittamaan jo putkiremontin aikana.

Usein uusi keittiö on kuitenkin ajankoh-
tainen siinä vaiheessa, kun uudet putket ovat 
jo paikoillaan. Tällöinkin asiakas hyötyy kui-
tenkin siitä, että kaikki remontit tehdään yh-
dellä myllerryksellä, parhaassa tapauksessa 
yksillä pölyilläkin.

Remonttityöt vuosikymmenien  
kokemuksella
– Silloin kun keittiöremontti ajoitetaan put-
kiremontin yhteyteen, sovimme putkitöistä 
vastaavan urakoitsijan kanssa, mitä tehdään 
ja kuka tekee. Puustellin asentajat eivät mis-
sään tapauksessa halua olla putkiremontin 
tekijöiden tiellä, vaan sovitamme aikataulut 
ja työvaiheet järkevällä tavalla yhteen. Pit-
kään alalla toimineen yrityksen etuja ovat 
selkeät prosessit. Pystymme hallitsemaan 
putkiremontin yhteydessä toteutettavan 
keittiöremontin vuosikymmenien projekti-
kokemuksella, Jalkanen toteaa.

Joskus keittiöremontti pitää kuitenkin 
ajoittaa putkiremontin jälkeen. Tällöinkin 
pyritään siihen, että kaikki menisi mahdolli-
simman samoilla pölyillä ja purkutöillä.

Myös keittiöremontin rahoitus järjestyy 
Puustellin ja yhteistyökumppani Pohjola 
Pankki Oyj:n kautta. Asiakas voi itse valita, 
millaisissa erissä haluaa maksaa keittiön-
sä. Maksimissaan maksuaikaa on seitsemän 
vuotta. Asennustyökuluista 60 prosenttia 
(omavastuu vähennettynä) voi hyödyntää 
kotitalousvähennyksessä.

Puustellin suunnittelupalvelu kattaa 
kokonaispaketin: mittavastuun, tarkat 
tekniset pohjakuvat keittiöstä, toiminnal-
lisuuden suunnittelun, kuten kaappikor-
keudet ja kulmaratkaisut sekä tuotevalin-
nat: hanat, kylmäkalusteet, kodinkoneet, 
altaat, jätejärjestelmät, valaisimet ja li-
esituulettimet. Asiakaskohtaisesti vanhaa 
integroidaan uuteen, mikäli taloudessa on 
esimerkiksi hyvät kylmälaitteet tai muita 
kodinkoneita, joita ei haluta vaihtaa keit-
tiöremontin yhteydessä.

Ergonomisuutta ja energiansäästöä
Uudesta keittiöstä on muutakin kuin silmä-
niloa. Uusilla mekanismeilla keittiöön saa-
daan toimivuutta, ja kaivattua ergonomi-
suutta työpisteisiin saadaan tasokorkeuksia 
muuttamalla. Kodinkoneet sijoitetaan käy-
tännöllisesti, ja jos vanhat koneet vaihdetaan 
uusiin, saadaan keittiöstä myös ekologinen ja 
vähemmän energiaa kuluttava.

Keittiö mielletään nykyisin yhä enem-
män oleskelutilaksi, jossa vietetään yhteis-
tä aikaa. Tämä näkyy myös keittiökalus-
teissa, jotka ovat muuttuneet aikaisempaa 
huonekalumaisemmiksi. Alakaappien te-
hokkuus mahdollistaa yläkaappien kevey-
den, jolloin keittiöön saadaan avaruuden 
ja tilan tuntua.

Kaikilla Puustelli-keittiöillä on 10 vuoden 
toimivuustakuu ja kahden vuoden asennus-
takuu. Koko maan kattava myymäläverkosto 
tuo Puustelli-keittiöt kaikkien keittiön vaih-
toa suunnittelevien perheiden ulottuville.
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Aikamatka-näyttely rakentui kuudesta 
tilasta, joihin oli koottu kullekin aika-
kaudelle tunnusomaisia huonekaluja, 

valaisimia, esineistöä, tekstiilejä ja materiaa-
leja. Edustetut vuosikymmenet olivat 1950-, 
1960-, 1970-, 1980-, 1990- ja 2000-luvut. Jo-
kaiseen tilaan oli koottu Pukkilan tuotantoa 
kyseisen vuosikymmenen ajalta.

1930-luvulta tähän päivään
Pukkilan kotimaiset laatat ovat olleet osa 
suomalaista sisustamista jo 1930-luvulta läh-
tien, jolloin valmistettiin ensimmäiset koti-
maiset seinä- ja lattialaatat. Vuodesta 1968 
lähtien laattoja ovat olleet suunnittelemassa 
nimekkäät suomalaiset graafikot, taiteilijat 
ja muotoilijat.

Näyttelyn Pukkilan osuuden koonneelle 
Anna-Kaisa Tuomelle materiaalinkeruusta 
tulikin elämys; menneestä tuotannosta löy-
tyi toinen toistaan kiinnostavampia laattoja. 
Jotkut vanhat laatat ovat yksittäisinä hyvin 
kauniita, vaikka väri ja kuviot suurena pin-
tana tuntuvatkin nykymakuun raskailta. Esi-
merkiksi Pukkilan kolmiulotteinen Timant-
ti-laatta eri sävyissä viehättävää silmää yhä, 
vaikka 1970-luvun esitteen mainoskuvassa 
kauttaaltaan oranssinkeltaiseksi laatoitet-
tu kylpyhuone näyttääkin kauniisti sanoen 
värikkäältä.

Voimakkaiden värien ja kuvioiden vuosi-
kymmenet
1960-luvulla muovi- ja lasikuituhuonekalut 
tulivat massiivipuisten huonekalujen rinnalle 
sisustukseen. Samalla ryhdyttiin käyttämään 
rohkeita värejä, oranssia, punaista ja oliivin-
vihreää. Sisustus oli leikkisää. Ensimmäiset 
Pukkilan kuviolaatat suunnitteli tuolloin 
Erik Bruun yhdessä vaimonsa Sinikka Kin-
nunen-Bruunin kanssa. Rohkeiden värien ja 

rikkaiden kuvioiden vuosikymmenenä mark-
kinoille tuotiin kaikkiaan 21 erilaista Pukki-
lan kuviolaattaa, jotka suomalaiset sisustajat 
ottivat avosylin vastaan.

1970-luvulla Pukkilan laattoja suunnitteli-
vat mm. Karin Widnäs, Martti Sirola ja Riitta 
Kuusiholma. 1970-luvulle oli tyypillistä sar-
jatuotannon yleistyminen. Sisustaminen tuli 
tulotason noustessa ja asumisväljyyden kas-
vaessa kaikille mahdolliseksi. Suunnittelijoi-
den merkitys korostui. Pukkilan aikakauden 
esitteissä räiskyvät vuosikymmenelle tyypil-
liset kirkkaat värit ja kuviot. Sisustusväreissä 
suosittuja olivat erilaiset ruskean sävyt, pak-
su vihreä ja keltainen. Kirkkaat ja voimak-
kaat värit, oranssi, vihreä, keltainen, ruskea 
ja musta sekä sininen ja punainen valtasivat 
myös keraamiset laatat.

Yksi 1960-70-lukujen suosituimmista 
muodoista oli ympyrä ja sen kolmiulottei-
nen muunnos, pallo. Se toistui kodeissa eri 
muodoissaan, mm. tekstiilien kuvioinneissa 
sekä pallotuoleissa ja -lampuissa. Ympyrät ja 
pallot leikittelevät myös monissa aikakauden 
Pukkilan laatoissa.

Kromin ja mustan vuosikymmen
1980-luvulla Pukkilan laattoja suunnittelivat 
mm. Marjatta Metsovaara ja Anja Winqvist. 
Vuosikymmen oli kasvun aikaa, ja kotitalouk-
sien ostovoima kasvoi selvästi. Hyvät tule-
vaisuudennäkymät vauhdittivat kulutusta 
entisestään. Sisustukseen tuli 1980-luvun 
nousukaudella uutta näyttämisen halua. 
Mustavalkoisuudella ja kromin kiillolla py-
rittiin moderniin henkeen ja viileään tyy-
likkyyteen. Kaikki vanha jouti pois ja uutta 
ostettiin tilalle. Mustan, valkoisen ja kromin 
lisäksi käytettiin myös hentoja pastellisävyjä 
ja kiiltävää pintaa. Kiiltävä ja kulmikas hal-
litsivatkin 1980-luvun muotokieltä. Moniko 
muistaa vielä palapeilit?

1990-luvun haasteita
1990-luvulla Pukkilan laattoja suunnitteli-
vat mm. Markku Piri ja Leena Hirvensalo. 
Uuden vuosikymmenen sisustusta vallitsi-
vat suoraviivaiset ja yksinkertaiset muodot. 
Nousukautta oli seurannut lama, ja siitä seu-
rannut turvattomuuden tunne korosti ko-
din merkitystä. Sisustamisessa yhdisteltiin 
nyt erilaisia kalusteita, tyylejä ja aikakausia, 
ja kirpputoritavarakin kelpasi jälleen. Sisus-
tuksesta tuli monelle uusi harrastus, jossa 
panostettiin persoonallisuuteen ja viihty-
vyyteen. Pukkilalle 1990-luku oli kuitenkin 
sa nee rauk sien aikaa ja omaa tuotekehitystä 
tehtiin aikaisempaa vähemmän. Yrityksessä 
oli tultu tienhaaraan, jossa piti etsiä uusia, 
vaihtoehtoisia tapoja kehittää tuotesuun-
nittelua. Tuolloin syntyi ajatus suomalaisen 
designin aikaisempaa vahvemmasta hyödyn-
tämisestä laattojen suunnittelussa.

2000-luvulla Pukkilan suunnittelijoiksi tu-
livat sitten mm. Stefan Lindfors, Jarkko Kal-
lio ja Harri Helorinne. Yhteistyö Helorinteen 
ja Kallion kanssa sai alkunsa vuonna 2002 
Design Forumin Pintaa-näyttelyn tiimoil-
ta. Näyttelyssä esitellyt 20 x 25 cm kokoiset 
Nuppu, Viiva ja Viuhka -laatat olivat oven 
avaus uudenlaiseen kotimaisen laattasarjo-
jen suunnitteluun.

Alku vaati molemmilta osapuolilta uu-
denlaisten ajattelumallien, materiaalien ja 
tekniikoiden sekä tuotantoprosessien omak-
sumista. Taustalla oli Pukkilan tarve muut-
taa yrityksen kurssia panostamalla rohkeasti 
suomalaiseen designiin, sillä pitkästä ja va-
kaasta historiasta huolimatta yritys oli elänyt 
kovia aikoja. Oma tuotekehitys oli typistynyt 
1990-luvulla toteutetun omistusrakenteen 
muutoksen myötä huomattavasti, ja nyt piti 
löytää uusia teitä.

Aikamatkalla 
Pukkilan kanssa

Pukkila Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia 
laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo 
vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja val-
mistava Turun Kaakelitehdas Oy. Kun Habitaressa tänä 
vuonna järjestettiin Aikamatka-näyttely, katsaus suo-
malaisen arkielämän designin helmiin eri vuosikym-
meninä, oli luonnollista, että Pukkila oli siinä mukana.
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Uuden läpimurron aika
Riskinotto kannatti. Myynti lähti nousuun ja 
erityisesti vuonna 2006 lanseerattu, arvoste-
tulla Fennia Prize -kunniapalkinnolla vuonna 
2009 palkittu Suomi-mallisto räjäytti potin: 
uutuusmallisto nosti Pukkilan kotimaisten 
design-seinälaattojen myyntiä 60 prosenttia 
kahdessa vuodessa. Uudenlaisia, kosketel-
tavia pintatekstuureja mallistoon tuoneista 
Kaarna- ja Ruoko-sarjoista on muodostunut-
kin vuosien varrella vahvat myyntiklassikot. 
Myös vuonna 2009 lanseerattu Pala-mallis-
to palkittiin kansainvälisellä Red Dot Design 
Award -palkinnolla, mikä vahvisti kotimai-
sen laatan mainetta ja myyntiä entisestään.

päätös; kotimainen design on kilpailuvaltti, 
jolla voi erottua kilpailijoista. Yhteistyö Puk-
kilan sekä Helorinne & Kallion kanssa jatkuu 
edelleen vahvana; kymmenessä vuodessa on 
myyty yli 14 miljoonaa yhteistyönä syntynyt-
tä kotimaista design-laattaa.

”Vaikka olemme osa kansainvälistä kon-
sernia, olemme kuitenkin suomalainen yri-
tys, jolla on suomalainen identiteetti. Kil-
pailijat ostavat valmiita laattoja, me voimme 
joustaa tuotannossa ja tuottaa juuri suoma-
laisen kuluttajan makuun sopivia laattoja pie-
nemmissäkin erissä, Pukkilan toimitusjohta-
ja Stig-Erik Herrgård painottaa.

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen 
oli siten Pukkilassa murrosten ja myös uu-
den läpimurron aikaa. Suomalaisessa sisus-
tuksessa elettiin tuolloin aikakautta, joka 
alkoi lasin, mattahopean ja rosterin esiin-
marssilla. Myöhemmin metallinhohtovärit 
saivat väistää mustaa, valkeaa, punaista ja 
kromia. Trendeiksi nousivat retro, kierrätys 
ja ekologisuus. Vanhat perintöhuonekalut 
sopivat taas sisustukseen. Monia vanhoja 
sisustusklassikoita otettiin uustuotantoon. 
Värimaailmasta oli tullut hillitty, mutta myös 
tehoste- ja vastavärit oli otettu käyttöön.

Suomalaisen designin liittäminen osaksi 
Pukkilan tuotekehitystä on ollut ratkaiseva 



Whirlpoolin 
huipputekniikka 
huomioi käyttäjän lisäksi  

myös ympäristön

Eurooppalaiset maat ovat sitoutuneet investoimaan yli 
1,1 miljardia dollaria energiainnovaatioihin ja kehitys-
työhön  tavoitteena edistää tekniikkaa, designia ja suo-
rituskykyä yhdistävien innovaatioiden pääsyä markki-
noille.

60 Teksti: Tapio Näslund Kuvat: Whirlpool
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WHIRLPOOL  
suunnan näyttäjänä
Paljon aikaansa edellä Whirlpool 
perusti yli 40 vuotta sitten yksi-
kön seuraamaan ympäristövaiku-
tuksia. Whirlpool on kehittänyt 
mm. Sixth Sense -tekniikan ja 
tulevaisuuden ekokeittiön nimel-
tään GREENKITCHEN™.

GREENKITCHEN™ –  
kohti tulevaisuuden keittiötä
Vuonna 2008 Whirlpool lansee-
rasi GREENKITCHEN™ -projek-
tin. Vallankumouksellisen eko-
logisen keittiön konsepti, jolla 
oli tavoitteena pienentää säh-
kölaskuja jopa 70 %. Vuonna 
2011 Whirlpool esitteli ylpeänä 
GREENKITCHEN™ 2.0 :n, en-
simmäisen kokonaisvaltaisen 
keittiöratkaisun, jossa yhdistyy 
ylivoimainen suorituskyky, ener-
giatehokkuus ja ennen kaikkea 
kaikkien toimintojen yhteen liit-
täminen. Todellinen innovaatio 
konseptissa on laitteiden liittä-
minen keittiön eko-systeemiin ja 
integrointi älykkääseen toimin-
taympäristöön ja -ketjuun aina 
elintarvikkeiden hankinnasta 
niiden säilytykseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että resursseja, kuten vettä ja 
sähköä, käytetään vain se määrä, 
mikä on tarpeellista ja myös huk-
kaan heitettyjen elintarvikkeiden 
määrä vähenee.

Kierrätettävyys huomioitu
Tuotteiden elinkaari on merkit-
sevässä asemassa ympäristön 
kannalta. Whirlpool Corpora-
tionin tuotteiden valmistukseen 
käyttämistä materiaaleista   85-
90% (teräs ja muut metallit sekä 
muovit) voidaan kierrättää. Kaik-
kien Whirlpoolin valmistamien 
laitteiden kierrätettävyys on vä-
hintään 75%.

Whirlpool eco-tuotteet
Whirlpoolin kehittämät ominai-
suudet kodinkoneissa tähtäävät 
paitsi energiansäästöön, myös 
resurssien säästöön. Puhtaasti 
energian lisäksi säästetään ko-
dinkoneen tyypistä ja ominai-
suuksista riippuen vettä ja pe-
suaineita sekä pyritään minimoi-
maan hukkaan heitettävän ruoan 
määrää, optimaalisilla säilytys-
olosuhteilla.

starcleantm
Uusi perusteellinen ja ympä-

ristöystävällinen puhdistustek-
niikka, jossa uuni puhdistaa itse 
itsensä. Pesuaineita ei tarvita ja 
energiansäästö on jopa 97% ver-
rattuna pyrolyysipuhdistukseen 
Whirlpool uunilla. 
EKOLOGISUUS: ENERGIAN SÄÄSTÖ, PUH-
DISTUSAINEITA EI TARVITA

6tH sEnsE
Sensoritekniikalla toteutettu 
”kuudes aisti” kodinkoneissa, 
joiden avulla kone osaa säätää 
toimintojaan tarpeen mukaan, 
olipa kyseessä sitten kypsennys, 
puhdistus tai kylmäsäilytys. 6TH 
SENSE automatisoi toimintoja ja 
tekee laitteiden käytöstä helppoa 
ja mielekästä sekä käyttää energi-
aa vain tarvittavan määrän. 
EKOLOGISUUS: ENERGIAN SÄÄSTÖ

PoWER 3 kiertoilmajärjestel-
mä ja ruoanvalmistus kolmes-
sa tasossa: 
Whirlpoolin uusi, innovatiivinen 
kiertoilmajärjestelmä jakaa kuu-
man ilman tasaisesti ja tehok-
kaasti uunin sisätilaan lisättyjen 
ilma-aukkojen ansiosta. Power3- 
järjestelmä on niin tehokas, että 
voit valmistaa ruokaa kolmessa 
tasossa samanaikaisesti. Tämä 
säästää sekä aikaa että energiaa. 
Huolimatta siitä, valmistatko  
ruokaa yhdessä tai useammassa 

tasossa samanaikaisesti, on kyp-
sennystulos aina tasainen.
EKOLOGISUUS: ENERGIAN SÄÄSTÖ

6tH sEnsE PowerClean teho-
pesu
Neljäs suihkuvarsi korkeapai-
nesuuttimilla. Uusi 6TH SENSE 
PowerClean käyttää uudelleen 
suunniteltuja ja kohdistettuja 
korkeapainesuuttimia poistaak-
seen vaikeimman lian kattilois-
ta, pannuista ja extra suurista 
astioista kuten leivinpelleistä 
ilman esipesua tai liotusta. Eri-
tyiset sensorit tarkkailevat Po-
werCleanTM alueen astioiden 
likaisuutta säädellen veden pai-
netta sen mukaan, kuluttamatta 
kuitenkaan ylimääräistä vettä.
EKOLOGISUUS: RESURSSIEN SÄÄSTÖ

6th sEnsE Fresh Control
Fresh Control -toiminto tarkkai-
lee jatkuvasti jääkaapin sisäosan 
lämpötilan muutoksia, palaut-
taen ideaalilämpötilan jopa 5 
kertaa nopeammin kuin tavalli-
nen jääkaappi. Jääkaapissa säi-
lyy myös elintarvikkeille paras 
mahdollinen kosteustaso, joka 
vaikuttaa säilyvyyteen ja ruoan 
tuoreuteen. 
EKOLOGISUUS: PIENEMPI RUOKAHÄVIKKI, 
ENERGIAN SÄÄSTÖ

aCtiV0°
6TH SENSE Fresh Control -tek-
niikasta laajennettu Activ0°-jär-
jestelmä auttaa lihaa ja kalaa säi-
lymään parhaimmillaan erityi-
sessä, niille tarkoitetussa säily-
tyslaatikossa. Lämpötila Activ0- 
lokerossa on nollan tuntumassa.  
EKOLOGISUUS: PIDEMPI SÄILYVYYS, 
PIENEMPI RUOKAHÄVIKKI, ENERGIAN 
SÄÄSTÖ

Crisp-toiminto
Mikroaaltouunin Crisp-toimin-
nolla voi valmistaa perinteisiä 
rapeapintaisia ruokia ja leivon-
naisia yhtä hyvin tuloksin kuin 
normaalisti vain perinteisessä 
uunissa valmistamalla, mutta 
lyhyemmässä ajassa ja alhaisem-
malla energiankulutuksella.
EKOLOGISUUS: RUOANVALMISTUKSEN 
TEHOKKUUS JA RESURSSIEN SÄÄSTÖ

sHoCk FREEZE
Uniikki uutuus Whirlpoolilta –
ammattilaistoiminto omaan keit-
tiöösi. Shock Freeze teknologia 
pakastaa elintarvikkeet kolme 
kertaa nopeammin* säilyttäen 
ruoan maun, ravintoarvot sekä 
koostumuksen. 
EKOLOGISUUS: ELINTARVIKKEIDEN LAATU 
SÄILYY , PIENEMPI RUOKAHÄVIKKI



62 Teksti ja kuvat: Pauli Seppälä, Kiinteistömedia Oy

Lämmityskierron alkupäässä 
huoneistojen lämmityspat-
terit ovat kuumia, mutta 

loppupäässä haaleita. Kuumissa 
asunnoissa ollaan pakkasella ik-
kunat auki ja kylmissä palellaan 
tai hehkutetaan irrallisia sähkö-
pattereita punaisina. Lämmön-
jako-ongelmat johtuvat patteri-
verkoston tukkoisuudesta, jon-
ka aiheuttaa korroosio. Verkkoa 
elvytetään ilmaamalla, venttiilejä 
uusimalla ja monin muin hinta-
vin huoltotoimenpitein.

Tällainen ongelmavyyhti on 
tuttu useassa taloyhtiössä. Myös 
vuonna 1980 rakennettu hervan-
talainen As Oy Satosiika kärsi 
temppuilevasta lämmitysjärjes-
telmästä pitkään.

– Kun huoltomies kävi ilmaa-
massa patterin, hinta oli helposti 
satasen kerralta, muistelee talo-
yhtiön isännöitsijä Tapani Jar-
mas Tampereen Ammatti-isän-
nöitsijät Oy:stä.

Ongelmat korjautuivat, kun 
kiinteistöön asennettiin veden-
käsittelylaite.

– Huoltotarve asunnoissa vä-
hentyi. Ilmausta kaivataan enää 
silloin, jos järjestelmässä on 
tehty jotain huoltotöitä. Muu il-
maustarve loppui noin vuosi lait-
teen asentamisen jälkeen.

Kuoletusaika joitain vuosia
As Oy Satosiikaan asennettu ve-
denkäsittelylaite on sveitsiläis-
valmisteinen Elysator. Yrittäjä 

Energialasku alas, 
asumismukavuus ylös

Iäkkäissä kerros- ja rivitaloissa korroosion riivaa-
ma lämmityspatteriverkosto on mieluummin 
sääntö kuin poikkeus. Se nostaa energiankulutus-
ta sekä huoltokuluja ja laskee asumismukavuut-
ta. As Oy Satosiika ei tekohengitä lämmitysver-
kostoaan huoltorumballa, vaan ehkäisee korroo-
sio-ongelmat ennalta vedenkäsittelylaitteella.

Hannu Haanpää laitetta edus-
tavasta Pirkanmaan Vedenkä-
sittely Oy:stä kertoo, että uutta 
ratkaisua etsivät taloyhtiöt ovat 
tyypillisesti kärsineet eri tavoin 
oikuttelevasta lämmitysverkos-
ta ja tästä aiheutuvasta huolto-
kierteestä.

– Asiakkaat saa aktivoitu-
maan tavallisesti se, että läm-
mitysjärjestelmä ei toimi enää 
suunnitellusti ja ongelmia kor-
jataan huoltomiehen jatkuvilla 
käynneillä, sanoo Haanpää.

As Oy Satosiiassa on käytössä 
Elysatorin malli T25. Se soveltuu 
korkeintaan 5 kuution vesikier-
toihin eli noin 70-huoneistoiseen 
taloyhtiöön. Maahantuojan mu-
kaan se maksaa itsensä ripeäs-
ti takaisin säästyvinä huolto- ja 
energiakuluilla.

– Jos pattereissa on ilmaa, 
ne pitävät kohinaa ja ilmauksen 
vuoksi on käytävä asunnoissa. 
Kun järjestelmä toimii oikein, 
asukas ei välttämättä huomaa 
mitään. Mutta vastikkeen hin-
nassa se näkyy alentavasti, tote-
aa Jarmas.

Suljetun vesikierron huolto-
tarvetta vähentävä vedenkäsitte-
lylaite on itse melko huoltovapaa.

– Kerran vuodessa otetaan 
vesinäytteet, tarkastetaan ver-
koston veden laatu ja katsotaan 
laitteen anodina toimivan mag-
nesiumanodin kunto, kertoo 
Jarmas.

Vastikään asennetusta lait-
teesta on lisäksi tyhjennettävä 
aika ajoin järjestelmästä poistu-
vaa sakkaa. Tapani Jarmas ker-
too, että kaikkiin Tampereen Am-
matti-isännöitsijöiden suuriin 
kohteisiin on asennettu vastaa-
vat vedenkäsittelylaitteet osana 
kiinteistöjen energiakulutuksen 
kokonaisvaltaista karsimista.

Elysator-mallisto käsittää 10 
erikokoista laitetta 0,5–1 000 
kuutiometrin vesikierroille. Ta-
loyhtiöissä käytetään malliston 
pienimpiä vaihtoehtoja. Kom-
paktein malli taloyhtiöön on 
T15, joka on tarkoitettu rivitaloi-
hin ja muihin alle 25 huoneiston 
kohteisiin. Suurimmat mallit on 
tarkoitettu taloyhtiöiden sijaan 
teollisuuteen, joka onkin laitteen 
pääasiallinen käyttäjäryhmä.

– Päämiehemme arvioi, että 
laitteella päästään yleensä 5–8 
prosentin energiansäästöön. 
Kyse on noin 2–5 vuoden takai-
sinmaksuajasta, sanoo Haanpää.

Lisäksi epäpuhtauksista va-
paan putkiston elinkaari pite-
nee, mikä tarkoittaa putkiremon-
tin siirtymistä lämmitysverkon 
osalta.

Laitteet kaikissa suurissa 
kohteissa
Jarmas arvelee, että kaikki asuk-
kaat tuskin edes tietävät, että 
talossa on vedenkäsittelylaite. 
Se on kompakti paketti tekni-
sessä tilassa ja antaa merkke-
jä olemassaolostaan vain siten, 
että lämmitys toimii niin kuin 
sen kuuluu.
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Tammilaminaatti ei ole tammea
Vaikka usein kuuleekin puhuttavat tammilaminaatista, tammen kans-
sa sillä ei ole mitään muuta tekoa kuin pinnan kuva. Laminaatteja 
on saatavana myös mm. kivikuvalla, eikä laminaatissa silti ole kiveä 
nimeksikään. Laminaatin pinnassa on melamiinihartsia, jonka läpi 
kuva näkyy. Keskikerroksena hdf-levyä (hienorakenteinen, puristet-
tu puukuitulevy) sekä pohjakerroksena laminaattia.

Laminaatin pinta tuntuu jalan alla viileältä ilman lattialämmitys-
tä ja se saattaa olla liukas. Lattialämmityksen kanssa sekä asennus-
vaiheessa että käytössä pitää olla tarkkana, jottei laminaattiin tule 
pysyviä muodonmuutoksia.

Laminaatin pintaan tulleita kolhuja ja naarmuja voidaan tarvit-
taessa korjata muovisella kitillä, laminaattia ei kuitenkaan voi hioa. 
Laminaatin puolesta puhuu kuitenkin usein sen edullinen hinta, kun 
halutaan tehdä nopea ja edullinen remontti. Laminaattivalikoimien 
monipuolisuus sekä laminaatin naarmunkestävyys myöskin houkut-
telee kuluttajia laminaatin käyttäjiksi.

Parketti on kokonaan puuta
Parketin rakenne eroaa oleellisesti laminaatista. Parketin pintaker-
ros on öljyttyä tai lakattua kovapuuta, keskikerros yleensä kuusesta 
tehtyä rimalevyä ja pohjakerros vaneria. Parketti on siis täyttä tava-
raa pinnasta pohjaan. Parketin määritelmäkin on selkeä: kokonais-
paksuuden on oltava vähintään 13 mm ja kulutuskerroksen (parketin 
pintakerros) vähintään 3,5 tai 4,0 mm puulajista riippuen.

Mitä sitten on laminaattiparketti? Sellaista ei ole olemassakaan. 
Yleensä tällä viittauksella tarkoitetaan laminaattia.

Miksi valita parketti?
Parketti on lämmin jalalle ja miellyttävä kävellä. Parketti on myös 
tukeva lattiamateriaali. Suomen ilmastossa ilmankosteudella on 
oleellinen merkitys lattiamateriaalia valittaessa. Kokopuinen parket-
ti toki elää ilmankosteuden kasvaessa, mutta palautuu sitten takai-
sin muotoonsa ilmankosteuden palautuessa takaisin normaalitasol-
le. Laminaatti sen sijaan ei enää palaudu. Parketin puolesta puhuu 
myös sen uudelleenkäsiteltävyys; parketti voidaan hioa ja lakata tai 
öljytä pariinkin kertaan.

Mitä eroa on 

laminaatilla ja parketilla?

Kodin kruunaa kaunis lattia. Jokaiseen tyyliin ja makuun löytyy 
vaihtoehtoja, joista valita. Uutena trendinä 1-sauvaiset kartano-
parketit ovat nostaneet suosiotaan, ehkä juuri niiden luonnolli-
sen ulkonäön tai arvokkuuden vuoksi. Puinen lattia on kaunis ja 
valintaa punnitaankin juuri laminaatin ja parketin välillä. Molem-
mat näyttävät puulta, mutta ovatko ne sitä oikeasti? 

 Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Upofloor

Laminaatti Authentic Style, 664 Tammi Volcano, 1-sauvainen

Parketti Saarni Nature, 2-sauvainen, valkomattalakattu
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Pukkilan kotimainen Harmony-sarja on 
laajentunut entisestään. Sarjan monipuo-
linen ja laaja valikoima on täydentynyt suo-
situlla M10x30 cm koolla. Uutuuskokoa on 
saatavana kahdessatoista tutussa värissä ja 
laattoja voi helposti yhdistää Harmony-sar-
jan muihin kokoihin. Tuotteet ovat varas-
totuotteita ja toimitettavissa jopa kahdessa 
arkipäivässä.

Uutuusvalikoimaan kuuluu kaksitoista 
väriä himmeänä ja kiiltävänä. Värit uuteen 
kokoon on valittu suosituimmista Harmo-
nyn väreistä. Perinteistä valkoista ja mus-
taa täydentävät kaunis harmaan värisuora 
sekä pehmeät vaaleat sävyt. Voimakkaam-
pina väreinä hehkuvat lämpimät curry ja 
paprika sekä raikas merensininen ja kaakao.

Monikäyttöinen koko sopii erinomaises-
ti vaikkapa keittiön välitilan laatoituksiin 
sekä tuomaan modernia ilmettä kylpyhuo-
neisiin. Kaikista uutuuskoon väreistä löy-
tyvät myös koot M15x15, M20x20 ja va-
lesaumainen M10x20. Moduulimittaisina 
näitä voi yhdistellä keskenään rajattomasti.

Värien sinfoniaa Harmony-sarjan uutuuskoossa
Värivaihtoehtoja ovat valkoinen, kerma, 

harmaa, vaaleanharmaa, hunaja, vedensi-
ninen, kaakao, grafiitinharmaa, merensi-

ninen (himmeä), curry, paprika, merensi-
ninen (kiiltävä) ja musta.

Fenestra tuo markkinoille korkeakiiltoiset 
ulko-ovet, jotka on suunnattu ennakkoluu-
lottomille, modernia tyyliä hakeville kodin-
rakentajille.

Fenestra tuo syksyn uutuutena mark-
kinoille ulko-ovet, joissa on ominaisuute-
na korkeakiiltoisuus. Tuote täydentää Fe-
nestran korkeakiiltoisten tuotteiden mal-
listoa, johon kuuluu ennestään korkeakiil-
toiset sisäovet.

– Näyttävä uutuustuotteemme antaa 
mahdollisuuden laajentaa yhtenäinen kor-
keakiiltoinen linja sisustuksessa keittiön 
kaapistoista ja sisäovista myös julkisivun 
puolelle, sanoo tuotekehityspäällikkö Juha 
Ruuskanen.

Sileä pinta on paitsi näyttävä, myös tun-
tumaltaan miellyttävä ja kosketeltava. Li-
säksi se on helppo pitää puhtaana. Ovi on 
suunnattu ennakkoluulottomille kulutta-
jille, jotka arvostavat näyttävyyttä ja mo-
dernia tyyliä.

Shine-ominaisuus on nyt tarjolla kaik-
kiin Fenestran ulko-ovimalleihin. Värivaih-
toehtoja on tällä hetkellä kaksitoista. 

Ovien Polar-rakenne entistä energiate-
hokkaampi: U-arvo vain 0,6
Kaikkiin Fenestran ulko-oviin voi valita 
uuden, entistä energiatehokkaamman Po-
lar-rakenteen, jonka U-arvoa on tuoteke-
hityksellä parannettu jopa neljänneksellä. 
Polar-rakenne on siis saatavilla myös kor-
keakiiltoisiin ulko-oviin.

– Aiemmin Polar-rakenteella yllettiin 
U-arvoon 0,8 mutta nyt se on saatu 0,6:n 
tasolle, selventää Juha Ruuskanen.

– Lasiaukollisissa ovissa U-arvo on noin 
0,66 ja umpiovissa 0,56. 

Fenestran korkeakiiltoiset ulko-ovet tekevät sisäänkäynnin näyttäväksi

lisätietoja:
Juha Ruuskanen, tuotekehityspäällikkö
 juha.ruuskanen@fenestra.fi 
puh. 050 366 4745

Wienerbergerin Terca -maankatetiilet ovat puhtaita luonnontuot-
teita. Luonnon materiaalina ne sopivat harmonisesti sekä urbaa-
niin kaupunkimaisemaan että perinteiseen puutarhasuunnitte-
luun. Maankatetiilillä voit lisätä rakenteellista korostusta ja luoda 

ympäristöä elävöittävää tunnel-
maa. Maankatetiilet valmistetaan 
luonnon savesta ja hiekasta, joilla 
aikaansaadaan niiden luonnolli-
sen rustiikki muotovaikutelma. 
Ne ovat korkealaatuisia, pitävät 
hyvin värinsä ja kestävät kolhu-
ja. Niiden pinta on helppo puh-
distaa ja ne kestävät vaativissa-
kin ympäristöolosuhteissa vuosi-
kymmeniä.

Yksi yleisempiä vuotokohtia saattaa olla katon harjalla, kos-
ka tuuli pystyy työntämään sinne sadevettä. Tästä syystä me 
Monierilla suosittelemme Figaroll Plus harjatiivisteen käyt-
töä. Se ehkäisee sadeveden ja roskien pääsyn harjan kautta 
rakenteisiin. Figaroll Plus on mukautuva ulkotaitetiiviste, 
jonka patentoidussa tiivistys- ja tuule-
tusjärjestelmässä käytetään inno-
vatiivista labyrinttijärjestelmää.  
Tuote estää veden ja roskien 
pääsyn tiilen alle ja sopii 
suurimpaan osaan kat-
totiiliprofiileista. 

katso lisää 
www.monier.fi

Vuotaako katto? Terca -maankatetiilet
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Uuden sukupolven eristeet ovat entistä ekolo-
gisempia, tehokkaampia ja paloturvallisuuso-
minai-suuksiltaan korkealuokkaisia. Niillä voi-
daan myös ehkäistä kännykän kuuluvuuson-
gelmia energiatehokkaissa rakennuksissa. 

Energiatehokkaiden rakennusten, ku-
ten passiivi- ja nollaenergiatalojen, lämmö-
neristeratkaisuna yleistyneet niin sanotut 
PIR-polyuretaanieristeet ovat saaneet mant-
telinperijän. SPU Oy on kehittänyt uuden su-
kupolven polyuretaanin, EFR-polyuretaanin, 
jota käytetään sen uusissa lämmöneristeissä. 
EFR-lyhenne tulee sanoista ecolocical ja fire 
resistance. Lyhenne viittaa uuden tuotesuku-
polven ekologisuuteen, entistä suurempaan 
energiatehokkuuteen ja paloturvallisuuteen. 

Nyt markkinoille kaksi uutta eristettä 
SPU tuo nyt markkinoille kaksi EFR-tuote-
perheeseen kuuluvaa eristettä, SPU R:n ja 
SPU FR:n Ne on tarkoitettu sekä pientaloihin 
että kerrostaloihin. EFR-eristeissä ei käytetä 
pinnoitemateri-
aalina metalleja 
eivätkä ne sisällä 
lainkaan orgaani-
sia aineita. 

”Tämä tarkoit-
taa, että eristeen tuotannon hiilijalanjälki on 
entistä pienempi ja kierrätettävyys tuotteen 
elinkaaren lopussa parempi. Tuote ei vai-
menna kännykän ja muiden langattomien 
laitteiden signaaleja, eikä se homehdu vai-
keissakaan olosuhteissa”, SPU:n hallituksen 
puheenjohtaja Janne Jormalainen kertoo. 

SPU R kestää vaativia oloja ja on lämmöne-
ristävyydeltään erittäin tehokas (lambda-de-
sign on 0,023 W/mK). Kyseinen eriste sovel-
tuu sekä rakennuksen pääasialliseksi eriste-
ratkaisuksi että osaksi eristevaippaa paranta-
maan kännykän 
ja muiden lan-
gattomien lait-
teiden signaa-
lien pääsyä ta-
lon rakenteiden 
läpi. 

Paloturvallisuus kipsilevyn luokkaa 
Tuoteperheeseen kuuluvan SPU FR:n palo-
luokka on B-s1, d0. Se soveltuu kohteisiin, 
joissa lämmöneristeeltä vaaditaan erittäin 
hyvää palonkestoa. 

”SPU FR:n on paloturva-ominaisuuksil-
taan lähes palamattoman kipsilevyn luokkaa. 
Sitä voidaan käyttää suojaamattomana esi-
merkiksi ilmaraollisten P1-rakennusten sei-
närakenteissa”, Jormalainen havainnollistaa. 

lisätietoja:
Janne Jormalainen 
SPU:n hallituksen puheenjohtaja
janne.jormalainen@spu.fi
puh. 050 556 2032

SPU lanseeraa uuden suku-
polven lämmöneristeet

Fenestran uudessa Passive-ikkunassa on 
onnistuneesti yhdistetty matala U-arvo ja 
hyvä ääneneristävyys. Hinta-laatusuhteel-
taan erinomainen ikkuna on suunnattu sekä 
omakotitalo- että kerrostalorakentamiseen. 
Passive-ikkunoiden U-arvo on saatu puristet-
tua alle normitason: Se on nyt 0,79. Ikkuna 
soveltuu ns. passiivirakentamiseen eli eri-
tyisen energiatehokkaaseen rakentamiseen.  

Monesti U-arvon parantaminen merkitsee 
tinkimistä ääneneristävyydestä, mutta Pas-
sive-ikkunassa on onnistuttu yhdistämään 
molemmat ominaisuudet, kustannustehok-
kaasti. Tuote on ominaisuuksiltaan ja hin-
ta-laatusuhteeltaan huippuluokkaa. 

– Ääneneristävyys on ominaisuus, jon-
ka merkitys asumisviihtyvyydelle korostuu 
entistä enemmän nykypäivänä kun kaupun-
geissakin esimerkiksi liikenteen melun mää-
rä kasvaa, huomauttaa tuotekehityspäällikkö 
Juha Ruuskanen. 

– Aiemmin, kun on keskitytty ennen kaik-
kea energiatehokkuuden parantamiseen, ää-
neneristävyyden taso ikkunoissa on laskenut. 
Passive-ikkunassa energiatehokkuudessa ei 
ole jouduttu tinkimään asumisviihtyvyyden 
kustannuksella.  

Passive-ikkunoiden asumisviihtyvyyttä 
lisääviin ominaisuuksiin kuuluu myös erit-
täin hyvä valonläpäisevyys: Hyvien valonlä-
päisyarvojen ansiosta kotiin tulee enemmän 
luonnonvaloa. 

– Entistä suurempi luonnonvalon määrä 
kotona vähentää myös valaistustarvetta eli 
hyvä valonläpäisy on myös energiatehokas-
ta, Ruuskanen huomauttaa. 
Passive-ikkunat on saatavana myös huurtu-
mattomilla NonFrost-laseilla, entistä kirk-
kaammilla Pilkington OptiWhite -laseilla sekä 
tehokkailla Superlasi -auringonsuojalaseilla.

lisätietoja: 
Juha Ruuskanen, tuotekehityspäällikkö
juha.ruuskanen@fenestra.fi
puh. 050 366 4745

Fenestran Passive-ikkuna-
uutuus on sekä energiate-
hokas että ääntä eristävä

MONIER-tiilivalikoima täydentyy nyt uudel-
la, teknisesti parannetulla Nova-kattotiilellä. 
Yksikouruinen kattotiili on valmistettu eri-
tyisesti pohjoismaiseen ilmastoon. Helposti 
asennettava Nova sopii ammatikseen katto-
ja asentaville, mutta yhtä hyvin myös kulut-
tajalle, joka kunnostaa vanhaa kattoaan tai 
rakentaa uutta.

”Olemme ottaneet kattotiilen kehittämi-
sessä askeleen eteenpäin. Tämä kattotiili so-
veltuu kaikille, joilla on korkeat laatu-, mate-
riaali- ja suunnitteluvaatimukset”, Birgitta 
Pollari Monier Oy:n tuotepäällikkö sanoo. 
”Ultramoderni kattotiili, jossa on perinteinen 
muoto, helppo asentaa, kestää ilmastomme 
vaatimukset, on vahva ja kestävä sekä tulee 
vain kauniimmaksi vuosien mittaan”

Vanha käsintehty tiili  
modernissa muodossa
Inspiraatio Nova-tiileen on saatu vanhoista 
käsintehdyistä tiilistä, jotka antavat katolle 
perinteisen ulkonäön. Valmistusprosessiin on 
kuitenkin lisätty muutamia moderneja, tekni-
siä innovaatioita. Esimerkiksi tiilen puristami-
nen kipsimuotissa antaa sille sileän ja kauniin 
pinnan. Kattotilli on myös helppo asentaa, 
koska mitoitus mahdollistaa joustavan ruo-
devälin. Se on myös helppo asettaa suoriin 
riveihin ohjaiten ansiosta. Tämän lisäksi tiili 
on saanut korkeimman arvosanan MONIE-
Rin tuuli- ja sadetunnelitestissä, jossa Nova 
selviää useista kierroksista erilaisissa sade- ja 
tuuliolosuhteissa sekä kovassa sateessa, 70 lit-
raa/minuutti erittäin pienellä kaltevuudella.

”Nova on suunniteltu täyttämään ammat-
tilaisten korkeat vaatimukset, mutta samal-
la helpottamaan myös kuluttajan työtä, joka 
esimerkiksi kunnostaa nykyistä kattoaan. Ly-
hyesti sanottuna uusi suosikkikatto”, Birgitta 
Pollari Monier Oy:sta sanoo lopuksi.

Novaa varten on saatavilla täydellinen 
valikoima kattotarvikkeita kiinnitykseen, 
ilmanvaihtoon, tiivistykseen ja turvallisuu-
teen liittyen.

lisätietoa:
www.kaikkitiilikatosta.fi tai www.monier.fi

Niina Haahkola, Marketing Coordinator
puh. 040 5637 151
niina.haahkola@monier.com

Birgitta Pollari, Tuotepäällikkö
puh. 040 7595 284
birgitta.pollari@monier.com

Nova, uusi nykyaikainen 
kattotiili
– Vanha tiiliperinne kohtaa modernin tek-
niikan

Lakipakki

JuriNet Asianajotoimistot tarjoavat sopi-
musyritystensä käyttöön kolmen vuoden 
ajaksi yrityksen toimialan hyvin tuntevan 
lakimiehen.

lue lisää: www.jurinet.fi
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Rivitalon väliseinä
K: Minun ja naapurini väliseinän kosteus 
huolettaa minua. Seinä on molemmin puolin 
kaksinkertaista limitettyä kipsilevyä, välissä 
on lasivilla. Seinän luota tulee asuntoon kos-
tean maan hajua. Avasin seinää ja havaitsin 
että seinä alkaa parikymmentä senttiä lat-
tialaatan alapuolelta. Alajuoksu on suoraan 
maata vasten, välissä on vain bitumikaistale. 
kipsilevy oli kostunut pari senttiä alapääs-
tään ja samoin alajuoksu oli kostea, mutta 
ainakin tältä kohdin ehjä ja kova, mitään la-
hoa tai hometta ei näkynyt. Mahtaakohan 
rakenne kuivua itsestään talven aikana vai 
tulisiko ruveta toimenpiteisiin?

V: Kosteuden selvittäminen kuuluu rivitaloyh-
tiölle. Kyse on selvästi kosteusvauriosta ja sen 
syy pitää löytää. Rakenne ei kuivu itsellään. Ku-
vailemasi haju johtuu kastuneesta rakenteesta.

Kerrostalon 10-vuotistarkastus ja  
kuntoarviointi
K: Kerrostaloyhtiömme Helsingissä on kuusi 
kerroksinen ja 39 asuntoa käsittävä, siis suh-
teellisen pieni, tulee v.2014 kymmenen vuo-
den ikäiseksi. Meillä on parasta aikaa edelleen 
käynnissä taloamme käsittäviä useita talon 
erilaisia vesieristyksiin liittyviä ongelmia, 
joista osan on talon rakentaja korjannut. Nyt 
pelkäämme, että talon rakentaja on aloitta-
nut eräänlaisen viivytystaistelun ja nämä on-
gelmat menevät tuon 10 vuoden yli. Mitä se 
käytännössä tarkoittaa, jos ja kun teemme 
tarkastuksen/kuntoarvion, jossa ne myös to-
detaan, mutta asiat eivät tule kuntoon, niin 
voidaanko näiden asioiden käsittelyä takuu-
asioina vielä jatkaa tuon 10 v. jälkeen?

Toinen kysymys on, että onko Omatalo-
yhtiö.fi:llä antaa suosituksi firmoista, jotka 
näitä tarkastuksia tekevät ja mikä olisi hyvä 
ajankohta se tehdä, aikaa vielä nähdäkseni 
tässä vaiheessa on. Tämä kysymys sen takia, 
koska nyt pyytämiemme kyselyjen mukaan 
tarjoukset tuntuvat kovin kirjavilta hinnan 
ja tarjottavien toimenpiteiden suhteen.

V: Urakoitsijan työn on pitänyt olla tuottamuk-
sellista, jos häneltä vaaditaan 10 vuoden sään-
nön perusteella korvauksia tai korjauksia. Tie-
tenkin osakeyhtiön kannattaa teettää tarkastus 
hyvällä asiantuntijalla, joka pystyy myös tul-

Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta
kitsemaan tuottamuksellisuuden. Katselmuk-
sen jälkeen vaatimukset on reklamoitava kir-
jallisesti urakoitsijalle. Tässä on syytä käyttää 
juristia. Meillä ei valitettavasti ole suositusta 
hyvästä tarkastajasta talousalueellasi. Kun 
asiantuntijalle tekee tarjouspyynnön, se on eri-
teltävä mahdollisimman tarkkaan, jotta saatte 
oikean tarjouksen.

Pistorasioista vetää ja tuulee
K: Asun vuonna 1982 rakennetussa erillis-
talossa (omistusasunto ja taloyhtiö, jossa 
asukkaat vastavat itse oman talonsa huolto 
yms. toimenpiteistä). Talo on puurunkoinen 
ja tiiliverhoiltu ja perustuksena on maanva-
rainen laatta. Pohja on loiva kalliopohjainen 
rinne. Huomasin, että varsinkin olohuoneen 
pistorasiasta tulee maanhajua/kellarinhajua 
ja talvella rasioista vetää. Myös väliseinien 
rasioista tulee vähän hajua. Sähköputket kul-
kevat lattian kautta. Taloon on tehty salaojat 
vuonna 2004. Painovoimainen ilmanvaihto. 
Raitisilmaventtiilit on asennettu. En tiedä 
liittyykö se asiaan, mutta juuri olohuoneen 
seinän puolella on pääsisäänkäynnin kuis-
ti, jonka lattia on routinut.  Mistä haju ja 
veto voi johtua? Ja miten minun tulisi edetä 
asian kanssa?

V: Joissain tapauksissa sähköputkissa kulkee 
ilma varsinkin, jos asunto on alipaineinen. Myös 
lattiarajasta voi tulla korvausilmaa sisälle, kun 
tuloilmaventtiileitä ei ole riittävästi. Vanhat ra-
kenteet aiheuttavat lievää hajua, vaikka niissä ei 
ole mitään ongelmaa. Sähkörasioihin voi putkien 
päähän laittaa sähkömiehen kittiä, jotta ilman-
tulo loppuu. Lattiarakoihin voi myös asentaa 
elastisen massan. Tilannetta on kuitenkin hyvä 
seurata, jotta rakenteissa ei synny ongelmia.

Varttikaton pinnoitus
K:  Taloyhtiössämme on 30 vuotta vanha 
varttikatto ja se on tullut tiensä päähän, sa-
noo kuntokartoittaja. Taloyhtiö on pyytänyt 
tarjouksen katon uudelleen pinnoituksesta. 
Tekijä lupaa kymmenen vuoden takuun työl-
leen ja lisäaikaa katon elinkaareen 15–20 
vuotta. Katto puhdistetaan ja pinnoitetaan 
kolme kertaa: pohjapinnoite, pintapinnoi-
tus ja vielä kerran pintapinnoitus. Onko ko-
kemusta kannattaako taloyhtiön pinnoittaa 
katto uudelleen? Joku taloyhtiöstä pitää asiaa 

humpuukina ja osa on sitä mieltä, että pin-
noitus on edullinen 13 000 euroa, kun uusi 
katto tulee maksamaan ainakin 50 000 euroa.

V: Jos sateella ei katteen läpi suotaudu vettä, 
katon voi vielä pinnoittaa. Esittämälläsi pin-
noitteella katon käyttöikää voidaan jatkaa 
5-10 vuotta. Taloyhtiön on itse mietittävä pin-
noituksen tarkoituksenmukaisuus. Käsittelyllä 
saadaan kuitenkin aikaan täysin kestävä pinta. 
Kymmenen vuoden aikana pinnoitusmenetelmät 
voivat kehittyä niin, että uutta kattoa ei vielä-
kään tarvita.

Miten edetä korjauksessa?
K: Vuonna 1978 rakennetun rivitalon huo-
neistossa todettiin pari viikkoa sitten kos-
teusvaurio, kun laatta irtosi seinästä tuoden 
seinänkin mukanaan. Taloyhtiön vakuutus-
yhtiön tarkastaja kävi tutkimassa tilanteen ja 
totesi lattiassa, suihkutilan seinissä ja seinän 
tukirakenteissa kosteutta, ja kertoi vastuun 
siirtyvän taloyhtiölle. Miten korjauksessa tu-
lee edetä, minkä hoitaa taloyhtiö, minkä osa-
kas? Mikä on kohtuullinen aika, toistaiseksi 
kylpyhuoneen käyttö on rajoittunut? Tilassa 
on lattialämmitys, joka jatkuu yhtenäisenä 
saunan puolelle.

V: Korjauksen etenemisen määrittää taloyhtiö/
isännöitsijä. Ennen korjauksen aloittamista pi-
tää sopia osakkaan itse kustantamat materi-
aalit. Taloyhtiö kiinnittää esimerkiksi laatat, 
mutta osakas ostaa ne. Korjausaika on vaikea 
määrittää, koska kuivaaminen saattaa kestää 
pitkään. Rakenteita puretaan niin laajalti, että 
kosteusvaurio saadaan korjattua.

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

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

Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 3 kpl Suomalainen Koti 
-sisustuskirjapakettia, arvo 204 euroa.

Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus
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taloyhtiön tiedot
Taloyhtiön nimi: ______________________________________________________________________________ 

Taloyhtiön Y-tunnus: __________________________________________________________________________

Taloyhtiön osoite: _____________________________________________________________________________ 

Postinro: _____________________ Postitoimipaikka: ________________________________________________

taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

Osoite: _____________________________________________________________________________________

Postinro: ____________________ Postitoimipaikka: _________________________________________________

taloyhtiön hallituksen jäsenet
Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

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

Sanoma News/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Hallinnointi tehokkaaksi – mutta miten?
Vuonna 2010 uudistuneen asunto-osakeyh-
tiölain myötä taloyhtiöiltä odotetaan entis-
tä suunnitelmallisempaa hallinnointia. Tie-
totaito ei kuitenkaan ole synnyinlahja, vaan 
asioista on otettava selvää. Juuri tähän tar-
koitukseen Omataloyhtiö.fi on perustettu: 
toimimaan kaiken kattavana tiedonlähteenä 
taloyhtiön päättäjille! Tehokkaan hallinnoi-
misen perustana on siis tieto, mutta tiedon 
lisäksi tarvitaan arjen helpotusta myös jäsen-
palveluista löytyvistä apuvälineistä.

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

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

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

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

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

Tieto ja ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin!

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun



Holtitonta menoa?

Asiat hallintaan – www.omataloyhtio.fi


