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Taloyhtiössä nyt
TaloyhTiö-lehdesTä vinkkejä remonToinTiin

Tämä lehti on taloyhtiöille tarkoitetun erikoislehden kolmas numero. Lehden 
julkaisusta päätettiin jo ennen kuin oli edes viitteitä rakennusalan nyt päällä ole-
vasta matalasuhdanteesta – aivan kuin ennakoiden rakentamisen painopisteen 
siirtymistä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Lehden sisältö painot-
tuukin remontointiin ja jo nimensäkin mukaisesti nimenomaan taloyhtiöiden iso-
jen ja pienien korjaustoimenpiteiden suunnittelun, budjetoinnin ja toteutuksen 
ohjaukseen. Lehti ja sitä tukeva Taloyhtiö-portaali ovatkin työkalu ja apuväline 
kaikille taloyhtiön osapuolille; isännöitsijöille, yhtiöiden hallitusjäsenille, kiinteis-
töhuoltoyhtiöille ja toki myös remontin maksajille – omistajille ja asukkaille.
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Taloyhtiöissä tehtävät remontit ovat lähes 
aina yksilöllisiä, mutta on niissä yksi yhteinen-
kin piirre; kaikki tuppaavat maksamaan – ja 
paljon! Maksumiehenä on vain ja ainoastaan 
huoneiston omistaja ja toistaiseksi osittain 
myös yhteiskunta. On ymmärrettävää, että 
kaikki, joiden lompakolle mennään, haluavat 
selvitä mahdollisimman ohuella setelinipul-
la tai kohtuullisella velkarahalla. Asiaan suh-
taudutaan ainakin kahdesta näkökulmasta; 
aikooko osakas asua itse tai pitää asuntoa 
vuokralla vielä vuosia tai jopa vuosikymme-
niä vai onko huoneisto menossa piakkoin 
myyntiin. Jälkimmäisessä tapauksessa tu-
levia ostajia kiinnostaa tänä päivänä päällim-
mäisenä, mitä remontteja on tehty ja mitä 
on mahdollisesti vielä suunnitteilla. Uusista 
remonttitarpeistahan on nyt annettava to-
dellista, ajantasaista tietoa siltä pohjalta kuin 
tulevia hankkeita on vähintäänkin alustavasti 
lähivuosille suunniteltu.

Joka tapauksessa vanhan asunnon ostajilla on ääritapauksina kaksi vaihtoehtoa pohdit-
tavanaan, jos asunnon sijainti, koko, rakennusvuosi ja vastaavat faktat on tavallaan jo ”ki-
veen hakattu”. Ostaako pääkaupunkiseudulta kolme tonnia neliöltä maksava huoneisto, 
joka on muuten OK, mutta pääosin alkuperäisessä kunnossa vai sijoittaako esim. 4 500 
euroa neliöltä maksavaan huoneistoon, jossa on putket uusittu ja kenties myös talon jul-
kisivuremonttikin tehty lähihistoriassa.

Entäpä asunnon haltijan intressit ja vaihtoehdot? Kun taloyhtiössä on tehty sitova pää-
tös remontista ja arvattu parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella syntyviä kustannuksia, 
kuinka paljon kannattaa sitoa rahaa muuhun, huoneiston sisäiseen kohentamiseen? On 
tyypillistä, että remontoitavissa kohteissa uusitaan vähintään saniteettitilat (useita kym-
meniä prosentteja), ehkä myös keittiökin. Suuri houkutus saattaa olla laajentaa remonttia 
pintamateriaaleihin, jopa pohjaratkaisun muutoksiin, sähköistyksen ja valaistuksen mo-
dernisointiin ja moneen muuhunkin kohtaan, ”kun kerran remontin vaiva pölyineen ja päi-
vittäistoimintojen tilapäisratkaisuineen pilaavat muutenkin normaaliasumisen jopa useiksi 
kuukausiksi.”

En nyt kannusta tyhjentämään säästöpossua kokonaan, vielä vähemmän hakemaan 
ehdottomasti omaa lainaa mahdollisen yhtiölainan lisäksi, mutta kannustan nimenomaan 
pohtimaan asia omakohtaisesti, oman huoneiston osalta ottaen huomioon asunnon arvo ja 
siten myös myyntihinnan nousu, lisääntynyt asumisviihtyvyys ja viime kädessä remontin 
kokonaiskustannuksien suhteuttaminen asumiskustannuksiin pitkällä aikajänteellä. Ihan 
onnellisestihan asiat ovat, jos sekä taloyhtiön että oman asunnon remonttiin on varauduttu 
hyvällä suunnittelulla so. ennakkosäästämisellä jo vuosien ajan. Hyvin tehdyllä remontilla 
on sekin puoli, että lämmitys- tai muista kustannuksista tulee heti välitöntä säästöäkin.

Vanhan asunnon omistajan kannattaa aloittaa eri vaihtoehtojen pohdinta heti. Maksa-
ja kun ratkaisee.

Raimo Holopainen
Päätoimittaja
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Miten taloyhtiö saadaan 
mukaan palveluun?

Vaihtoehtoja taloyhtiön liittämiseksi palveluun on kaksi. Taloyhtiön hallituksen jäsen 
tai isännöitsijä voi liittää taloyhtiön mukaan tämän sivun alaosassa olevien ohjeiden 
mukaisesti tai käyttää palveluamme tietojen liittämiseksi järjestelmään. Taloyhtiöille 
tämä liittämispalvelu on täysin veloituksetonta. Alla tiedot, joiden avulla saamme luo-
tua taloyhtiötänne hyvin palvelevan kokonaisuuden:

Perustiedot, eli ne välttämättömimmät:

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

dokumenttiarkistoa täydentävät tiedot:

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

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

lennetaan omiin vuosikansioihinsa ja ovat näin helposti selattavissa ja tallessa yhdes-
sä paikassa.

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

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

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

Taloyhtiön/osakkeen oma lisääminen palveluun

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

Yhtiöiden ja osakkeiden lisääminen järjestelmään on helppoa, ja asiasta löytyy myös 
selkeä kuvallinen opastus osoitteesta www.rakentaja.fi/taloyhtiö/liittyminen

Rakentaja.fi/taloyhtiö

Taloyhtiön eri osapuolille voidaan määrittää 
erilaiset käyttöoikeudet, esimerkiksi asia-
kirjojen näkyvyys on rajoitettavissa koske-
maan vain hallituksen jäseniä tms. kohde-
ryhmää.

Isännöitsijällä ja hallituksen jäsenillä on 
mahdollisuus vaihtaa taloyhtiöön aktivoi-
tuneiden jäsenten käyttöoikeuksia roolin 
vaihtuessa tai esimerkiksi yhtiöstä pois-
muuton vuoksi. 

Oikeudet ovat siirrettävissä uudelle 
omistajalle, uudelle isännöitsijälle, hallituk-
seen valituille uusille jäsenille tai puheen-
johtajalle tms. Käytössä ovat:

– Taloyhtiön ilmoitustaulu, josta näky-
vät kaikki isännöitsijän ja hallituksen asuk-
kaille tekemät ilmoitukset tulevista tapah-
tumista.

– Taloyhtiön jäsenten välinen sisäinen 
keskustelukanava, jonka avulla yhtiön asuk-
kaat voivat viestiä toisilleen esimerkiksi 
tulevista remonteista, juhlista tms. tapah-
tumista.

– Isännöitsijäntodistuksen tulostusmah-
dollisuus suoraan järjestelmästä (allekirjoit-
tamaton).

– Isännöisijäntodistuksen tilausmahdolli-
suus järjestelmän kautta (allekirjoitettu).

– Kysy – vastaamme -palvelu, jossa laki-
miehet vastaavat palveluun esitettyihin laki-
puolen kysymyksiin. Kaikki palstalle esitetyt 
kysymykset vastauksineen ovat jäsenten 
luettavissa. Kysy – vastaamme -palstalle jo 
esitettyjä kysymyksiä vastauksineen löydät 
seuraavalta aukeamalta.

Rakentaja.fi/taloyhtio -palvelun 
viimeisimmät uudistukset

Taloyhtiön eri osapuolille suunnat-
tu Rakentaja.fi/taloyhtio –palvelu 
avattiin vuoden 2009 toukokuun vii-
meisellä viikolla. Palvelu on saanut 
erinomaisen vastaanoton huolimatta 
siitä että itse palvelusisältö ei julkai-
suvaiheessaan ollut läheskään ”val-
mis”. Sekä taloyhtiön kokonaishal-
lintaan että taloyhtiön osakkaiden 
ja asukkaiden oman asunnon ja elä-
män hallintaan sivuilta löytyvä Talo-
yhtiöOptimi on saanut julkaisunsa 
jälkeen jo paljon uudistuksia joista 
iso osa on tullut käyttäjäpalauttei-
den aikaansaamana.
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Rakentaja.fi/taloyhtiö

lauantaina 30.1. luennot ja työnäytökset:
11.00 Terveen talon ilmanvaihto 
– DI Jorma Säteri, Sisäilmayhdistys ry 
11.30 Energiatehokkuutta pientaloihin ra-
kentaen ja korjaten 
– Tuotepäällikkö Pekka Rönkkö, Paroc Oy 
Ab 
12.00 Matalaenergiaratkaisut 
– Toimitusjohtaja Arto Toivonen, Soklex 
Oy 
12.30 Rakenna radonturvallisesti 
– Tutkija Heikki Reisbacka, Säteilyturvakes-
kus STUK 
13.00 Työnäytös: Vedeneristys 
– Rustholli Remontit 
13.30 Homevaurioiden korjaaminen 
– Kosteus- ja hometalkoot toimintaohjel-
man ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, Ym-
päristöministeriö 
14.00 Suunnittele ja rakenna homeeton 
koti 
– Rakennustekninen asiantuntija Tuula Syr-
jänen, Allergia- ja Astmaliitto ry 
13.00 Työnäytös: Vedeneristys 
– Rustholli Remontit 
15.00 Korjauksen jälkeinen homesiivous 
– Toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kärki, Suo-
men Sisäilmakeskus Oy

sunnuntaina 31.1. luennot ja työnäytökset:
11.00 Suunnittele ja rakenna homeeton 
koti 
– Sisäilma-aseman johtaja Risto Ruotsalai-
nen, Allergia- ja Astmaliitto ry 
11.30 Energiatehokkuutta pientaloihin ra-
kentaen ja korjaten 
– Tuotepäällikkö Pekka Rönkkö, Paroc Oy 
Ab 
12.00 Matalaenergiaratkaisut 
– Toimitusjohtaja Arto Toivonen, Soklex Oy 
12.30 Rakenna radonturvallisesti 
– Tutkija Olli Holmgren, Säteilyturvakes-
kus STUK 
13.00 Työnäytös: Vedeneristys 
– Rustholli Remontit 
13.30 Mitä tilaat ja saat, kun tilaat kosteus-
vaurio tutkijan 
– Tutkimuspäällikkö Eila Hämäläinen, Suo-
men Sisäilmakeskus Oy 
14.00 Märkätilojen ongelmat eri aikakausina 
– Valvontapäällikkö Esko Lindblad, Suomen 
Sisäilmakeskus Oy 
14.30 Työnäytös: Vedeneristys 
– Rustholli Remontit 
15.00 Rakenna radonturvallisesti 
– Tutkija Olli Holmgren, Säteilyturvakes-
kus STUK 

Yleisön ja näytteilleasettajien arvostamat 
Rakenna & Remontoi -messut järjestetään 
ensi tammikuun lopulla 29.-31.1.2010 Myyr-
mäki-hallissa Vantaalla. Tarjolla on runsain 
mitoin rakentamisen sekä remontoinnin 
tietoa ja tuotteita. Perjantaina messujen 
teemana on Taloyhtiöt ja sen mukaisesti 
kaikki perjantain luennot liittyvät taloyhtiöi-
hin. Perjantain luennot alkavat kello 11:30 
jolloin Juha Salmi Asuntotietokeskuksesta 
kertoo Ympäristöministeriön taloyhtiöille 
kohdistetusta Tee parannus -ohjelmasta. 
Heti esityksen jälkeen on vuorossa Raken-
taja.fi/taloyhtiö -portaalin ja palvelun esitte-
lytilaisuus. Taloyhtiöpalveluun voit tutustua 
myös muuna aikana messuilla Rakentaja.fi 
-osastolla 37A2. 

Perjantain ja muun viikonlopun luennot 
sekä työnäytökset ovat kokonaisuudessaan 
seuraavat:

Perjantaina 29.1. luennot ja työnäytökset:
11.30 Tee parannus -ohjelma 
– Toimitusjohtaja Juha Salmi, Suomen 
Asuntotietokeskus 
12.00 Taloyhtiöiden oman palveluportaa-
lin esittely 
– Kehitysjohtaja Pentti Teponoja, Rakenta-
ja.fi-palvelut 
12.30 Valtioneuvoston kosteus- ja hometal-
koot toimenpideohjelma 2009-2013 
– Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
osaston johtaja Jari Keinänen, STM 
13.00 Kannattavia energiansäästötoimenpi-
teitä asunto-osakeyhtiöissä 
– Tuotepäällikkö Pekka Rönkkö, Paroc Oy 
Ab 
13.30 Matalaenergiaratkaisut 
– Toimitusjohtaja Arto Toivonen, Soklex 
Oy 
14.00 Rakenna radonturvallisesti 
– Laboratorion johtaja radon-rakentamisessa 
Hannu Arvela, Säteilyturvakeskus STUK 
14.30 Työnäytös: Vedeneristys 
– Rustholli Remontit 
15.00 Energiatodistus 
– TkL Mika Vuolle, Equa Simulation Fin-
land Oy 
15.30 Terveen talon ilmanvaihto 
– DI Jorma Säteri, Sisäilmayhdistys ry

Rakentaja.fi -palvelu esillä myös 
Rakenna & Remontoi -messuilla 

Vantaalla 29.-31.1.2010

Tuotepäällikkö 
Pekka rönkkö

kehitysjohtaja Pentti Teponoja

Tkl mika vuolle di jorma säteri
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K: hei Ostin rivitaloasunnon n. 5 v. vuotta 
sitten. Taloyhtiö teetti kuntotarkastuksen ja 
todettiin pesuhuoneessa kosteus suihkun 
alla ja lattiakaivon ympärillä. Pesuhuoneen 
lattiakaivon kiilarengas ei liity tiiviisti vede-
neristykseen. Saunan lattiakaivossa laatoi-
tuksen alla oleva vedeneristys on näkyvissä, 
puuttuu kiilarengas, jolloin vedeneristys ei lii-
ty tiiviisti kaivoon. Taloyhtiö ei ala teettämään 
kyseistä korjausta. Sanovat, että kuuluu edel-
liselle asukkaalle, joka on tehnyt remontin 
ja jättänyt nuo asiat tekemättä. Voivatko he 
kieltäytyä tästä syystä remontista.
V: Jos nyt tehdään kosteusmittaus, ja to-
detaan muovimaton alla olevan kosteutta, 
taloyhtiön kuuluu ryhtyä teettämään korja-
usta. Vastuunjakotaulukossa asia varmaan 
todetaan. Rakenteissa oleva kosteus kuu-
luu yhtiölle. Jos yhtiö toteaa, että edellinen 
osakkeenomistaja on tehnyt virheen, yhtiön 
pitää ryhtyä perimään korjauskustannuksia 
edelliseltä omistajalta. Tämä on usein mel-
ko mahdoton tehtävä.

K: ostimme loppukesästä rivitalo asunnon 
ja ennen ostopäätöstä pyysimme kuntokar-
toitusta. välittäjä ei kysynyt edes myyjän 
mielipidettä vaan kertoi ettei taloyhtiöihin 
tehdä yksittäiseen asuntoon kartoitusta, 
kosteusmittaus vain. kosteusmittaus tehtiin 
kylpyhuoneeseen, vessaan ja keittiöön. nyt 
asuttuamme pari kuukautta asunnossa huo-
masimme lastenhuoneessa hometta. home 
on katossa verholipan takana vesiputken 
molemmissa päissä. olisiko kuntokartoitus 
voitu tehdä, mikäli myyjä olisi suostunut ja 
olisiko home mahdollisesti huomattu? itse 
emme esittelyn aikana tajunneet tutkia ko. 
paikkoja. tekikö välitysfirma väärin kumotes-
saan toiveemme, kysymättä myyjältä?
V: Osakehuoneistojen kohdalla on tavan-
omaista, että kaupan yhteydessä tehtävä 
tarkastus on kuntokartoitusta kevyempi 
kosteusmittaus, joka tehdään keskeisten 
ja kosteudelle riskialttiimpien tilojen, ku-
ten kylpyhuoneen, saunan ja keittiön osal-
ta. Tämä käytäntö ei ole kuitenkaan este 
laajemman kuntokartoituksen tekemiselle, 

vaan osapuolet voivat vapaasti sopia kuinka 
laajan tarkastuksen he haluavat tehdä. Vä-
littäjän olisi tullut kertoa, että tarkastuksen 
laajuus on osapuolten sovittavissa, mutta 
varsinaisesta virheestä ei näiden tietojen 
perusteella voi puhua, koska osapuolten 
tulee olla asiassa itse aktiivisia. Huoneis-
tossa esiintyneen homeen osalta ostajalla 
on mahdollisuus reklamoida siitä myyjää. 
Mikäli ongelma on laaja ja korjauskustan-
nukset nousevat huomattaviksi, voi ostaja 
vaatia myyjältä hinnanalennusta. 

K: Kaikki as.oy:n yhteisestä tekniikasta 
mm. vesimittari sijaitsee toisen osakkaan 
omistaman huoneiston sisätiloissa. Mitta-
rille pääsy vaatii kulkemisen huoneiston 
läpi. Onko toisen huoneiston osakkaalla oi-
keus päästä asuntoon sisälle missään olo-
suhteissa? Mitään sopimusta ei asiasta ole 
koskaan tehty.
V: Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön 
hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä sekä 
hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla 
on oikeus päästä huoneistoon, kun se on 
tarpeellista huoneiston hoitoa tai yhtiön 
suorittamaa korjaustyötä varten. Vesimitta-
reiden ja muun vastaavan tekniikan hoito ja 
tarkastaminen ovat peruste päästä huoneis-
toon. Samassa lainkohdassa mainitaan, että 
käynti on järjestettävä huoneiston haltijalle 
sopivana aikana, jollei työn kiireellisyys tai 
laatu sitä estä. Tässä tapauksessa on asi-
allista, että sovitaan kuka mittareita käy lu-
kemassa ja milloin se tapahtuu. Asiasta on 
luonnollisesti informoitava myös hallitusta 
tai isännöitsijää. 

K: Onko taloyhtiö velvollinen maksamaan 
vesieristystyöt, jos osakkeen omistaja itse 
tahtoo tehdä muutostyön ja vaihtaa wc-pyt-
tyjen paikan? Kohteet ovat täysin kunnossa 
ennen muutostyön alkua, siis ei ole olemas-
sa kosteusvauriota.
V: Kun osakkeenomistaja omaehtoisesti 
uusii kylpyhuoneen pinnat ja siirtää WC-is-
tuimen, hänen kuuluu tehdä myös vesieris-
teet uudelleen. 

K: Miten tulisi toimia, kun 4 asunnon pt-
yhtiössä yksi osakas on asennuttanut ilma-
lämpöpumpun ja rumasti pintavetona teh-
dyn putken talon julkisivuun? Lupaa ei ole 
haettu yhtiökokoukselta, hallitukselta eikä 
seinänaapurilta, jonka kodin julkisivussa, 
noin 30cm päässä väliseinästä tuo kone nyt 
on. Lupaa on kysytty ainoastaan suullisesti 
puhelimessa maallikkoisännöitsijältä, joka 
oli todennut, että “taloyhtiöllä ei varmaan 
ole mitään konetta vastaan, mutta kysykää 
naapurilta”. Osakas ei esitellyt yhtiön hal-
linnolle tarkempia suunnitelmia koneen si-
joituspaikasta tai asennustavasta. Työtä ei 
myöskään valvottu mitenkään. Taloyhtiössä 
ilmalämpöpumpuista ei ole aiemmin edes 
keskusteltu. Onko laillisia perusteita vaatia 
koneen siirtämistä?
V: Kysymyksestä ei ilmene, onko kyseessä 
asunto-osakeyhtiömuotoinen paritaloyhtiö. 
Mikäli kyseessä on asunto-osakeyhtiö, so-
vellettavaksi tulee asunto-osakeyhtiölain 7 
luvun 77 §. Vastaus perustuu olettamaan, 
että kyseessä on asunto-osakeyhtiö.

Ilmalämpöpumpun asennusta voidaan 
pitää muutostyönä, joka tuottaa haittaa 
toiselle osakkeenomistajalle. Haitta voi 
olla myös esteettistä. Tällainen muutos-
työ edellyttää mainitun lainkohdan mukaan 
yhtiön hallituksen tai osakkeenomistajien 
suostumuksen. 

Hallituksella ja isännöitsijällä on lisäksi 
oikeus valvoa asennusta niin, että asennus 
tehdään rakennusta vahingoittamatta ja hy-
vän rakennustavan mukaisesti.

Asennus vaikuttaa tehdyn asunto-osa-
keyhtiölain vastaisesti ilman hallituksen tai 
osakkeenomistajien lupaa. Mielestäni halli-
tus tai yhtiökokous voi vaatia osakasta siir-
tämään kustannuksellaan lämpöpumpun 
sellaiseen paikkaan, jonka hallitus tai osak-
keenomistajat hyväksyvät tai vaihtoehtoi-
sesti korvaamaan luvattoman toimenpiteen 
naapurille tai asunto-osakeyhtiölle aiheutta-
man haitan.

K: Hei Ostin noin 2 vuotta sitten rivitalo 
asunnon. Nyt on ilmennyt että varaston ka-

Rakentaja.fi/taloyhtiö -palvelussa 
vastataan lakikysymyksiin

Internetissä toimivan ja taloyhtiön eri osapuolia palvelevan portaalin Kysy – vastaamme -palstalle voivat jäsenet 
esittää lakipuolen kysymyksiä aina torstaisin. Kysymyksien vastauksista huolehtii Nordius-asianajotoimistot, joka 
on valtakunnallinen, 13 paikkakunnalla toimiva 12 itsenäisen asianajotoimiston muodostama ketju.
Kaikki kysymykset vastauksineen löytyvät osoitteesta www.rakentaja.fi/taloyhtio ja sieltä etusivun ylimmästä vaa-
kapalkista kohdasta Kysy, vastaamme. Alla palstalle esitettyjen kysymysten ja vastausten satoa.
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toissa on rakenteellinen vika ja siitä johtu-
en varaston katto vuotaa sekä vettä pääsee 
myös muihin rakenteisiin. Siitä johtuen on 
päätetty tehdä muutoksia katon rakentee-
seen. Kysyisin – onko edellinen myyjä vas-
tuussa ja voinko hakea heiltä korvauksia? 
Myydessä he eivät maininneet että olisi ol-
lut mitään ongelmia varaston kattojen suh-
teen. Ennen asunnon ostoa sain taloyhtiöltä 
tietoon että varaston katoissa oli ollut ongel-
mia – mutta sen luultiin johtuvan siitä että 
kun varaston katot oli päällystetty uudelleen 
niin työtä ei ollut tehty kunnolla.
V: Katon vuotaminen on taloyhtiön asia. 
Myyjä ei siitä joudu vastuuseen. 

K: Hei, Olen teettämässä eräällä raken-
nusyhtiöllä pesuhuoneremonttia asuntoo-
ni. Meillä on 5 osakkaan rivitaloyhtiön yksi 
osake itsellä. Miten tästä kuuluu ilmoittaa 
taloyhtiön hallitukselle ja mitä kaikkea ilmoi-
tukseen kuuluu?
V: Asunto-osakeyhtiölain 77 §:n mukaan 
osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muu-
toksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa 
tuottavat hallintaoikeuden. Jos muutos voi 
vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta 
haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomis-
tajalle, siihen on saatava yhtiön hallituksen 
tai osakkeenomistajan suostumus. Muutos-
työstä, joka voi vaikuttaa kantaviin rakentei-
siin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin 
vesi-, sähkö-, kaasu- tai vastaaviin johtoi-
hin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen 
sen aloittamista ilmoitettava hallitukselle tai 
isännöitsijälle. Hallituksella ja isännöitsijällä 
on oikeus valvoa, että muutostyö suorite-
taan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän 
rakennustavan mukaisesti. 

Eli pesuhuoneremontista tulee ilmoittaa 
hallitukselle tai isännöitsijälle ennen remon-
tin aloittamista.

Ilmoituksen sisällöstä ei laissa ole sään-
nöksiä. Oikeuskirjallisuudessa (Asunto-osa-
keyhtiönlain kommentaari, Arjasmaa, P. ym. 
s. 406) on tuotu esille, että ilmoituksesta 
on ainakin käytävä ilmi osakkaan yhteys-
tiedot, huoneiston numero, selostus suo-
ritettavasta työstä, tarvittavat piirustukset 
ja suunnitelmat sekä muutostyön arvioitu 
ajankohta ja kesto. Näiden perusteella yh-
tiö voi arvioida työn ja tarvittavan valvonnan 
laajuuden. 

Ennen ilmoituksen jättämis-
tä, isännöitsijältä voi ennakolli-
sesti tiedustella niitä seikkoja, 
joita hän haluaa ilmoituksessa 
mainittavan.

K: Kerrostalossa tehdään par-
vekeremontti ja lasitus sekä 
ulkosaumaukset hiekkapuhalle-
taan ja saumataan uudestaan. 
Ovatko nekin osakkeenomista-
jat, joilla ei ole parveketta, vel-
vollisia maksamaan remontista 
saman summan kuin ne, joilla 

on parveke? Yhtiökokouksessa näin “pää-
tettiin”. Nyt asia on alkanut vaivata. Vai mi-
ten kustannukset jakautuvat?
V: Asunto-osakeyhtiölain 5 §:n mukaan 
osakkeenomistaja on velvollinen maksa-
maan yhtiölle yhtiövastiketta yhtiöjärjes-
tyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. 
Yhtiövastike voidaan yhtiöjärjestyksessä 
määrätä perittäväksi siten, että erilaisia 
menoja varten on eri maksuperuste, kuten 
huoneiston pinta-ala, osakkeiden lukumäärä 
taikka veden, sähkön tai muun hyödykkeen 
todellinen kulutus. Säännöksen 3 momen-
tin mukaan yhtiövastikkeella voidaan kattaa 
muun muassa sellaiset yhtiön menot, jotka 
aiheutuvat sellaisesta perusparannuksesta, 
uudistuksesta, lisärakentamisesta ja lisäalu-
een hankkimisesta, jolla kiinteistö ja raken-
nus saatetaan vastaamaan kunkin ajankoh-
dan tavanmukaisia vaatimuksia. Tällaisia 
menoja voivat olla esimerkiksi hissin raken-
tamisesta tai parvekeremontista aiheutuvat 
kustannukset. Osakkeenomistajan maksu-
velvollisuus ei kuitenkaan saa muodostua 
kohtuuttoman ankaraksi. Tämä edellyttää 
sitä, että yhtiön on jaettava vastikkeenmak-
su niin pitkälle ajanjaksolle, että vastike py-
syy kohtuullisena. On tärkeää huomata se, 
että vastikkeenmaksun edellytyksenä ei ole 
se, että osakkaalle olisi edes välillistä hyötyä 
niistä menoista, joiden peittämiseksi vasti-
ketta peritään.

K: Miten pienessä taloyhtiössä pitäisi hoi-
taa vastuut ja kuka on vastuussa, jos esim. 
joku kaatuu yhtiön tontilla esim. liukkauden 
johdosta? Lumityöt ja muut kunnostukset 
hoidetaan asukkaiden toimesta ilman en-
nalta sovittua vuorolistaa.
V: Taloyhtiön kunnossapitovastuusta huo-
lehtiminen kuuluu asunto-osakeyhtiölain 
54 §:n mukaan hallitukselle. Hallituksen on 
siten järjestettävä myös taloyhtiön piha-alu-
een kunnossapito. 

Usein kunnossapidosta tehdään sopi-
mus huoltoyhtiön kanssa, mutta estettä ei 
ole sillekään, että kunnossapito hoidetaan 
asukkaiden talkootyönä. 

Jos taloyhtiön piha-alueella sattuu tapa-
turma, on ensin ratkaistava kysymys mah-
dollisesta huoltotöiden laiminlyönnistä. Jos 
voidaan osoittaa, että tehtävien hoitaminen 

on laiminlyöty, tulee seuraavaksi ratkaista-
vaksi kysymys korvausvastuussa olevasta 
tahosta.

Asukkaiden hoitaessa kunnossapidon, 
vastuukysymyksen ratkaisemisesta voi va-
hingon sattuessa tulla ongelmallinen, var-
sinkin jos asiasta ei ole laadittu tarkkoja 
vuoroja. Lähtökohtaisesti tulkitsisin tilan-
netta siten, että jos vuoroista ei ole asuk-
kaiden kesken sovittu, vastuu kohdistuu 
hallitukselle.

Suosittelen vahvasti kiinnittämään huo-
miota huoltotöiden asianmukaiseen järjes-
tämiseen, millainen järjestely sopii yhtiöl-
lenne parhaiten. Mikäli edelleen jatkatte 
siten, että asukkaat vastaavat huoltotehtä-
vistä, suosittelen ehdottomasti sopimaan 
huoltotöiden hoitamisesta mahdollisimman 
tarkasti. Milloin on kenenkin vuoro ja mitä 
huoltotöiden tekemiseen kuuluu. 

Tässä siis päälinjat, tapauskohtaisesti 
kysymyksen korvausvastuusta ratkaisee 
tuomioistuin loukkaantuneen henkilön nos-
taman kanteen perusteella.

K: Hei! Taloyhtiössämme uusitaan viemä-
rit vanhanaikaisella tavalla eli lattiat avataan 
ja putket vaihdetaan kokonaisuudessaan. 
Edelliset asukkaat ovat rakentaneet meidän 
asunnossamme entisen kylmähuoneen ti-
lalle kodinhoitohuoneen ja käyttäneet kyl-
mähuoneen vanhaa viemäriä. Näin ovat 
tehneet myös useat muut asukkaat yhtiös-
sämme. Yllätykseksemme kuitenkin ilmoi-
tettiin, että kylmiöiden viemäreitä ei uusita 
vaan ne tukitaan tarpeettomina. Jos asukas 
haluaa pitää kodinhoitohuoneen viemärin 
hänen pitää tämä itse kokonaisuudessaan 
kustantaa. Kuitenkin ennen putkiremonttia 
on sovittu, että kaikki tilat pidetään siinä 
käyttötarkoituksessa kuin se oli ennen re-
monttiakin. Taloyhtiöllä on ollut tiedossa, 
että kodinhoitohuone on rakennettu entisen 
kylmähuoneen paikalle. Onko tämä lain mu-
kaista, että asukkaat pakotetaan uusimaan 
itse omalla kustannuksellaan viemäreitä, 
vaikka kyseessä on talossa aina ollut viemäri 
ja mahdollisuutta jättää viemäriä uusimatta 
ei kuitenkaan ole? Entisellä asukkaalla on 
ollut kaikki syyt olettaa, että kyseinen vie-
märi on käytössä jatkossakin kun rakensi 
kodinhoitohuonetta.

V: Viemärit ovat taloyhtiön kun-
nossapitovastuulla. Niitä ei voi 
siirtää osakkaan kunnossapi-
tovastuulle yhtiökokouksen 
päätöksellä. Vastuun muutos 
vaatisi yhtiöjärjestyksen muu-
toksen. Alkuperäisiin rakentei-
siin kuuluvia viemäreitä ei voi 
mielestäni myöskään poistaa 
käytöstä ilman kaikkien osak-
keenomistajien suostumus-
ta, kun viemärit ovat (ainakin 
osalle asunnoista) edelleen 
tarpeelliset.

Rakentaja.fi/taloyhtiö
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Vastuun perusjaon mukaan asunnon seinien 
sisäpuolella olevat osat, kuten sisärappauk-
set, tasoitepinnat ja sisäpuoliset maalaukset 
ovat osakkaan vastuulla, kun taas ulkopuolella 
olevista osista, kuten vesikatosta, ulkoseinistä 
sekä ylä-, ala- ja välipohjista vastaa yhtiö. Vas-
tuunjako ratkaistaan aina ensisijaisesti asunto-
osakeyhtiölain pykälän 78 pohjalta. 

Periaatetta, jonka mukaan osakas vas-
taa huoneiston sisäpuolella olevista osista 
ja yhtiö muista, noudatetaan myös ovien 
ja ikkunoiden eri osien osalta. Ulko-oven ja 
ikkunoiden huolto- ja korjausvastuu riippuu 
siten siitä, mistä oven tai ikkunan osasta on 
kysymys. Postiluukku, ulko-oven nimikilpi 
sekä ulko-ovien ja parvekeoven lukot ovat 
yhtiön vastuulla. Vain turvalukosta huoleh-
timinen on osakkaan vastuulla, jos tämä 
asentaa sellaisen ulko-oveensa. Ovensuljin, 
ovisilmä ja varmuusketju ovat huoneiston si-
säpuolisina tai rakenteisiin kuulumattomina 
osina aina osakkaan vastuulla.

Turvalukon saa aina asentaa, mutta siitä on 
itse huolehdittava 

Turvalukon saa asentaa ulko-oveen yhtiön 
hallituksen luvalla. Koska sen asentamista 

pidetään kuitenkin turvallisuussyistä aina 
suositeltavana, ei hallituksella ole tavallises-
ti syytä puuttua jälkikäteen sellaisiinkaan 
asennuksiin, joihin osakas ei ole hankkinut 
asianmukaista lupaa. Avain kannattaa antaa 
jonkun yhtiön edustajan hallintaan, sillä vaik-
kei sen luovuttamiseen olekaan suoraa vel-
vollisuutta, osakas vastaa vahingoista, joita 
hätätilassa voi aiheutua siitä, jos avainta ei 
ole eikä asuntoon päästä mitenkään sisälle.

Paljon kysymyksiä aiheuttavat vesi-, 
viemäri- ja vesilämmityslaitteet, joista toi-
set ovat osakkaan ja toiset yhtiön vastuul-
la. Kylpyhuoneessa osakas vastaa pesu- ja 
suihkualtaista sekä kylpyammeesta. Myös 
käsisuihkuletkun kunnosta huolehtiminen 
kuuluu osakkaalle. Samoin pesukoneen let-
kut ja pesukoneen liittäminen ovat osakkaan 
vastuulla. Sitä vastoin vesihanat, wc:n huuh-
telulaitteet sekä mahdollisista viemäritukok-
sista ja putkistovuodoista huolehtiminen 
kuuluvat yhtiön vastuulle. Yhtiöllä on vastuu 
myös märkätilojen vesieristeistä.

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 

Asunto-osakeyhtiön  
vastuunjakoa  

ei tunneta riittävästi
Kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiöissä on annettu selkeät oh-
jeet. Silti kysymyksiä siitä, kuka on vastuussa yhtiön rakennuksen tai piha-
alueen tietyn osan kunnostamisesta tai vian korjaamisesta, syntyy verrat-
tain usein. Vastuun jakautumista ja asunto-osakeyhtiölakia, johon jako pe-
rustuu, ei tunneta läheskään aina riittävän hyvin.

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

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Jarno Kylmänen
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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.

Piha-alueiden vastuunjako erottaa rivitaloyh-
tiöiden säännöt kerrostaloista

Rivitalossa, toisin kuin kerrostalo-osake-
yhtiössä, vastuu jakautuu myös piha-alu-
eilla. Siinä missä huoneiston ulkopuolinen 
kunnossapitovastuu yleensä kuuluu yhtiöl-
le, osakkeenomistajalle kuuluu rivitalossa 
tämän omassa hallinnassa olevan rajatun 
piha-alueen kunnossapito.

Nurmikon ja muiden pienempien istutus-
ten kunnossapito osakkeenomistajan hal-
litsemalla alueella kuuluu hänelle itselleen. 
Muunlaista vastuunjakoa tässä asiassa olisi-
kin vaikea ajatella, sillä onhan omassa hallin-
nassa olevan pihan tunnuttava ”omalta”. Yh-
tiön tulee kuitenkin huolehtia siitä, etteivät 
kiinteistön alueella olevat puut aiheuta vaara-
tekijöitä ulkopuolisille tai yhtiössä asuville.

Yhtiö huolehtii muuten pihavalaisimis-
ta ja niiden kunnosta, mutta jos osakkeen-
omistaja asentaa itse tai asennuttaa piha-
valaisimen, joka ei ole samantasoinen kuin 
muiden huoneistojen pihavalaisimet, uuden 
valaisimen kunnossapitovastuu kuuluu jat-
kossakin osakkeenomistajalle. 

Piha-alueiden raja-aidat ovat yhtiön vas-
tuulla. Eri osakeyhtiöissä säännöt siitä, mi-
ten osakkaan hallinnassa olevaa aluetta saa 
kiinteistön raja-aitojen lisäksi itse rajata, 
vaihtelevat suuresti. Jotkut yhtiöt sallivat 
esimerkiksi verkkoaidan vetämisen piha-
alueen päätyyn kiinteistön raja-aitojen vä-
liin siten, että piha-alueesta tulee suljettu ja 
vaikkapa perheen koira pysyy alueella, kun 
taas jotkut yhtiöt eivät salli minkäänlaisia 
omia aitarakennelmia. Jos pihan aitaaminen 
on omalla kohdalla tärkeä kysymys, kannat-
taa se selvittää jo osaketta ostaessa, jotta 
asiasta ei tule myöhemmin kädenvääntöä 
ja mahdollista pettymystä.

vahingon sattuessa myös vahingonkorvausla-
ki ja vakuutukset vaikuttavat

Aina kun asunto-osakkeessa tapahtuu jokin 
vahinko, voidaan sen jälkeen, kun asunto-
osakeyhtiölain mukainen vastuunjako on 
selvinnyt, korvausvaatimuksia tarkastella 
myös siitä näkökulmasta, olisiko joku va-
hingonkorvauslain perusteella vastuussa 
aiheuttamastaan vahingosta. Ns. aiheutta-
misperiaate voi tietyissä tapauksissa johtaa 
vastuunkantajan vaihtumiseen siten, että 
esimerkiksi yhtiölle muuten kuuluva vas-
tuu siirtyy selkeän vahingon aiheuttamisen 
tai törkeän huolimattomuuden vuoksi osak-
kaan vastuulle. Olipa vahingon laatu sitten 
mikä tahansa, kannattaa vielä tutkia, voisiko 
vahingon korvata jokin vakuutus, kuten kiin-
teistövakuutus tai osakkaan kotivakuutus.

Osakkaan oikeus remontointiin ja muu-
tostöihin hallitsemissaan tiloissa on kaiken 
kaikkiaan erittäin laaja. Muutoksia voi teh-
dä pintaremonteista aina huonejaon muu-
toksiin, keittiöremonteista saunan rakenta-
miseen jne. Muualla kuin osakkaan hallit-
semassa huoneistossa tehtävät muutokset 
vaativat kuitenkin aina yhtiön suostumuk-
sen. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi par-
vekelasien asentaminen on luvanvaraista. 
Lisäksi sellaisista muutoksista, jotka voivat 
vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eris-
tyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, 
kaasu- tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaih-
tojärjestelmään, on ennen työn aloittamista 
ilmoitettava isännöitsijälle tai hallitukselle. Il-
moitusvelvollisuus on siten lähes yhtä laaja 
kuin muutostenteko-oikeuskin.

Hallituksella ja isännöitsijällä on myös oi-
keus valvoa, että muutostyö huoneistossa 
suoritetaan rakennusta vahingoittamatta 
ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tämä 
valvontaoikeus alkaa jo suunnitteluvaihees-
sa. Valvontaoikeus käsittää myös oikeuden 
valvoa 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.

yhtiön vastuulla mm.:
Pihavarastot ja -katokset
vesikatto
Ulkoseinä
ilmanvaihtokanavat, hormit
Puut

osakkaan vastuulla mm.:
Ulko-oven lisälukko (osakkaan asentama)
ikkunan sisälasi
Parvekeoven ja ikkunapuitteiden tiivistys
istutukset
nurmikko
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Vuosikokouksilla on tietty asialista, jonka 
mukaan kokous viedään läpi puolessa tai 
kolmessa tunnissa. Isännöitsijä laatii esi-
tyslistan yhdessä hallituksen kanssa. Val-
veutunut asukas huolehtii, että häntä as-
karruttavat tai huolestuttavat asiat käsitel-
lään kokouksessa joko omana kohtanaan tai 
kohdassa muut asiat. Esityslistaan voidaan 
toki kirjata kaikki olennaisen tärkeät asiat 
omikse kohdikseen, joten lista voi olla jopa 
oheista esimerkkiä pidempikin. Esityslista 
on siis se vaihe, jossa asukas varmistaa, 
että pääsee esittämään oman mielipiteensä 
kokouksessa. Ja kun asia on esityslistassa, 
on sille kirjattava myös päätös asian hoita-
misesta tai jatkokäsittelystä.

asiat asioina

Pääosa yhtiökokouksista menee yleensä 
sujuvasti – kiitos hyvän ennakkovalmistelun 
ja tiedottamisen. On valitettavasti myös ko-
kouksia, joissa etukäteisinfo on ontunut ja 
silloin kokous saattaa kestää jopa 2-3 tun-
tia, kun hyvin valmisteltu ja johdettu kokous 
menee läpi 1-1½ tunnissa. Kokousajan ve-
nymiseen vaikuttaa valitettavan usein se, 
että osakkaat ja asukkaat eivät ole tutustu-
neet ennakkoon kokousaineistoon ja siksipä 
tilinpäätös ja budjetti joudutaan kenties käy-
mään läpi rivi riviltä sen sijaan, että keskityt-
täisiin tiettyihin pääkohtiin ja nimenomaan 
sellaisiin, jotka poikkeavat syystä tai toisesta 
esimerkiksi edellisvuodesta. Oma lukunsa 
ovat ne ikuisuusvalittajat, jotka vastustavat 
varmuuden vuoksi kaikkea kustannuksia ai-
heuttavia toimenpiteitä ja avaavat kokouk-

sessa uudestaan jo edellisvuonna päätettyjä 
ja yhteisesti sovittuja asioita. Vaikka koko-
uksessa tuotaisiin esiin vaikeitakin asioita, 
olisi syytä hyvän kokoushengenkin kannalta 
muistaa, että asiat ovat asioita, yleensä yh-
teisiä, kaikkien tyytyväisyyteen ja asumis-
viihtyvyyteen tähtääviä.

osallistumisvastuu

Kokouksiinhan ei ole pakko osallistua, mutta 
jos ei osallistu, niin kyllä siinä sananvaltakin 
menee. Jos taas haluaisi osallistua, mutta 
on jostain syystä esteellinen, voi aina antaa 
valtakirjan jollekin, jonka kanssa ajatukset 
yhtiön tilasta ja hoidosta ovat yhteneväisiä. 
Parasta vaikuttamista – hallitustyöskente-
lyn sijasta – on seurata asioita, lukea tiedot-
teet ja tutustua virallisiin kokousasiakirjoihin 
jo ennakkoon sekä käydä vuoden varrella 
vuoropuhelua isännöitsijän ja hallituksen 
jäsenten kanssa. Ihan hyvinhän voi käydä 
myös ns. piha- tai saunaparlamenttia ja jos 
näyttää, että on joitain asioita – korjaustoi-
menpiteitä tai vaikkapa saunavuoroihin liit-
tyvää – joista ollaan useamman osakkaan 
ja/tai asukkaan kanssa samaa mieltä, saat-
taa tämä mielipide yhtiön vastuuhenkilöiden 
tietoon käsittelyn varmistamiseksi. Ammat-
titaitoinen isännöitsijä, aktiivinen hallitus ja 
oikealla tavalla mielipiteensä esiin tuova 
osakas on se kolminaisuus, joka on hyvä 
lähtöpinta toimivalle asukasyhteisölle. Talo 
rakenteineen ja tekniikoineen on vain pelk-
kä ulkokuori, asumisviihtyvyyden pitäisi aina 
olla ykkösasia.

esimerkki taloyhtiön vuosikokouksen 
esityslistasta lisähuomautuksineen:

1 Kokouksen avaus.
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 

sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkas-
tajaa.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja pää-
tösvaltaisuus.

4 Työjärjestyksen hyväksyminen.
5 Läsnäolijoiden toteaminen.
6 Toimintakertomuksen ja tilinpäätök-

sen esittäminen.
7 Päätetään tuloslaskelman ja taseen 

vahvistamisesta.
8 Päätetään vastuuvapaudesta halli-

tuksen jäsenille ja isännöitsijälle.
9 Päätetään tuloksenkäsittelystä.
10 Määrätään hallitusten jäsenten ja ti-

lintarkastajien palkkiot seuraavalle 
vuodelle.

11 Päätetään erikseen eritellyistä ja esi-
tetyistä investoinneista tekniikkaan, 
rakenteisiin jne.

12 Vahvistetaan talousarvio ja siihen si-
sältyvät maksut.

13 Määrätään hallituksen jäsenten lu-
kumäärä ja valitaan jäsenet.

14 Määrätään tilintarkastajien ja varati-
lintarkastajien lukumäärä ja valitaan 
tarkastajat tai yhtiö.

15 Päätetään esityslistaan kokouskut-
sussa kirjattujen hallinnollisten, ra-
hoituksellisten ja vastaavien asioi-
den hoitamisesta tai menettelyta-
voista.

16 Mahdolliset tiedotukselliset selvityk-
set, jotka kirjattu jo esityslistaan.

17 Muut yhteiset asiat (jotka mielellään 
kirjattu esityslistaan. Keskustelussa 
voi tuoda esiin myös muita, asukkai-
ta askarruttavia asioita, lähinnä eväs-
tykseksi hallituksen käsittelyyn).

18 Kokouksen päätös.

Anna mielipiteesi kuulua!
Taloyhtiöiden vuosikokoukset ovat 
mielenkiintoisia prosessiltaan. 
Juuri kukaan ei halua hallitusvas-
tuuseen, mutta aika moni haluaa 
silti ottaa vahvastikin kantaa yhti-
ön asioihin ja niiden hoitoon. Hyvä 
tietysti niinkin, mutta miten toimisi 
kaikkein parhaiten akseli isännöit-
sijä-hallitus-asukkaat?

Teksti: Raimo Holopainen
 Kuva: Keijo Aulu
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mitä pienempi lämmönjohtavuusarvo, sitä 
ohuempi kerros eristettä tarvitaan 

Mitä pienempi lämmönjohtavuusarvo on, 
sitä ohuempi kerros eristettä tarvitaan ra-
kennukseen hyvän lämmöneristyskyvyn 
saavuttamiseksi. Alhaisen lämmönjohtavuu-
den merkitys korostuu erityisesti energiate-
hokkaissa passiivitaloissa, jotka voidaan uu-
della SPU Eristeellä toteuttaa 10 millimetriä 
ohuemmalla eristekerroksella kuin vanhalla 
SPU Eristeellä. Esimerkiksi betonielemen-
tissä saavutetaan passiivirakentamisen vaa-
tima U-arvo 0,09 W/(m2K) jo 240 millimetrin 
paksuisella SPU Eristeellä. 

“Olemme käyttäneet taantuman tuoteke-
hitykseen ja tuomme markkinoille nyt entistä 
tehokkaamman eristeratkaisun sekä korjaus- 
että uudisrakentamisen kiristyviin energiate-
hokkuusvaatimuksiin”, kertoo SPU System-
sin varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen. 

Uuden polyuretaanin ansiosta eristysteho 
kasvaa entisestään

SPU Eristeet ovat jo vuosia olleet lämmön-
eristävyydeltään markkinoiden ykkösiä. Nyt 
niiden eristysteho kasvaa entisestään SPU:lla 
kehitetyn uuden polyuretaanin ansiosta. Ke-

Energiatehokkuutta 
entistä ohuemmilla 

rakenteilla

Tehokkaista eristeistä tunnettu SPU Systems 
Oy tuo markkinoille kehittämänsä uuden eriste-
levyn, jonka lämmönjohtavuus on markkinoiden 
pienin. Uuden SPU Eristeen lämmönjohtavuutta 
kuvaava lambda design -arvo on 0,023 W/ mK. 
Lisäksi uudenlaisen koostumuksensa ansiosta 
se on lähes palamaton. 

hitystyön tuloksena syntynyt uusi SPU Eris-
te on myös lähes palamaton. Sen paloturval-
lisuusominaisuudet on luokiteltu paloluokkaan 
C-s2,d0. Tämä mahdollistaa SPU Eristeiden 
käytön yhä moninaisemmissa rakennuskoh-
teissa. Uusi eristetuote sopii erinomaisesti 
myös korjausrakentamisen tarpeisiin; ja sitä 
käyttämällä voidaan matala- ja jopa passiivi-
energiakorjaukset toteuttaa kustannustehok-
kaasti ja arkkitehtuuria muuttamatta. Uuden 
SPU Eristelevyn toimitukset alkavat joulu-
kuun aikana.

SPU Eristeiden käyttö on viime vuosina 
yleistynyt erityisesti energiatehokkaimmis-
sa rakennuksissa.

sPU systems oy suomalainen valmistaja

SPU Systems Oy on suomalainen energia-
tehokkaiden eristysmateriaalien ja -ratkaisu-
jen valmistaja. Yrityksen päätuotteet ovat 
SPU Eristeet ja SPU Elementit. SPU Eristei-
tä käytetään sekä uudis- että korjausraken-
tamisessa muun muassa matalaenergia- ja 
passiivirakennuksissa. Hallirakentamiseen 
kehitetyt, puurakenteiset SPU Elementit 
ovat pitkälle esivalmistettuja suurelement-
tejä, joita käytetään rakennusten katoissa 
ja seinissä.
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johdanto

Kiinteistön energiankulutus jakaantuu pää-
piirteissään kolmeen eri kategoriaan: läm-
mitys-, laitesähkö ja jäähdytysenergiaan, 
mikäli ilmastointijärjestelmä on olemassa. 
Asunto-osakeyhtiöiden kannalta on kui-
tenkin käytännöllisempää, että kulutuksen 
osalta jäähdytyksen sijaan tarkastelukohde 
on vesi, joka energiankulutukseltaan nor-
maalisti lasketaan lämpökategoriaan. Ener-
giatehokkuuden parantamisen kannalta on 
säästöpotentiaalia tutkittava tapauskohtai-
sesti näin kolmen eri pääryhmän kesken, 
eli sähkö, vesi ja lämpö.

1. sähkön kulutuksessa helposti kymmenien 
prosenttien säästö

Sähkönkulutus on osa-alueista helpoiten koh-
distettavissa kuluttajiin. Huoneistokohtaiset 
sähkömittarit huolehtivat kustannusten oi-
keudenmukaisesta kohdistumisesta kulutta-
jille ja antavat asukkaille mahdollisuuden vai-
kuttaa omilla kulutustottumuksillaan sähkön 
käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Kiinteis-
tön osalta tilanne on toinen, yhteisten tilojen 
kuten rappukäytävien ja piha-alueiden säh-
köenergiakustannukset kohdistuvat käytöstä 
riippumatta osakkeiden mukaan, vastikkeiden 
muodossa. Kiinteistötekniikan määrän lisään-
tyessä on kiinteistösähkön osuus jatkuvasti 
kasvava menoerä taloyhtiöille ja näin ollen 
tulisi siihen kiinnittää myös huomiota. Säh-
kön säästöpotentiaali taloyhtiöiden yhteisis-
sä tiloissa vaati kiinteistön eri sidosryhmien 
yhteistä sitoutumista niin investointien kuin 
kulutustottumuksienkin muodossa.

Asuntokohtaiseen kulutukseen voidaan 
vaikuttaa niin kulutuksen kuin laitevalinto-
jenkin avulla. Kulutustottumuksia muutta-

malla säästöt voivat olla hyvinkin suuret, 
mutta vaikuttamatta asumismukavuuteen 
päästään kymmenien prosenttien säästöi-
hin. Laitehankintojen osalta on syytä kiin-
nittää huomiota vanhan ja uuden tekniikan 
välisen energiankulutuksen eroihin. Ener-
giankulutukseltaan pienempien laitteiden 
osalta hankintahinta voi olla suurempi, mut-
ta elinkaarikustannukset kuitenkin pienem-
mät. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoit-
taa 60 W hehkulamppujen vaihdon 15 W 
energiasäästölamppuihin tuovan valaistus-
sähkön osalta ~75 % säästöt ja kokonais-
sähkön osalta ~15 % säästöjä. Kustannus-

tehokkuutta tässä tapauksessa kuvastaa 
korkeamman hankintahinnan kattaminen 
sähkönkulutuksen pienenemisen ja jopa 
10-kertaisen käyttöiän avulla.

2. vesi, jo hampaiden pesussa voi perhe sääs-
tää 100 euroa vuodessa

Taloyhtiöissä varsin yleisen vesimaksun ti-
lalle on tulossa yhä enemmän asuntokoh-
taisia vesimittareita. Kuten sähkön osalta, 
myös vedenkulutuksen käyttäjäkohtainen 
todentaminen antaa mahdollisuuden sääs-
tämiseen ja oikeudenmukaiseen laskutuk-

Oletko jo osallistunut 
taloyhtiöiden 

energiatehokkuustutkimukseen?

Osoitteessa www.rakentaja.fi/taloyhtio on menossa taloyhtiön eri osapuolille 
suunnattu energiatehokkuustutkimus johon voivat osallistua kaikki taloyhtiöissä 
asuvat tai taloyhtiöihin palveluksiaan tarjoavat henkilöt. Tutkimus on osa Tam-
pereen Teknillisellä Yliopistolla suoritettavaa diplomityötä jossa Rakentaja.fi/
taloyhtiö -palvelu on yhteistyössä. Yhteistyön ja tutkimuksen tarkoituksena on 
selvittää Asunto-osakeyhtiöiden eri osapuolien asenteita sekä suhtautumista 
taloyhtiöiden energiatehokkuutta parantaviin korjausratkaisuihin.
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seen. Tutkimusten mukaan vesimittareiden 
käyttöönoton myötä vesimaksut ovat pie-
nentyneet 15–20%. Kustannuseränä käyt-
tövesi muodostuu paitsi veden hinnasta ja 
jätevesimaksusta, myös lämpimän veden 
muodostamisesta. Lämmin käyttövesi voi-
daan muodostaa esimerkiksi kaukolämmön 
avulla, jolloin sen kustannukset ovat edul-
lisimmillaankin yli kaksinkertaiset kylmään 
veteen verrattuna.

Asuntokohtaiseen kulutukseen voidaan 
vaikuttaa niin tottumusten kuin laitevalinto-
jenkin avulla. Kulutustottumuksia muutta-
malla saavutetut säästöt ovat helposti arvi-
oitavissa. Veden virtaamien ollessa hanois-
sa luokkaa 6-12 l/min, voidaan todeta, että 
hanasta tulee 1 litra vettä noin 7 sekunnis-
sa. Esimerkkinä voidaan mainita hampaiden 
pesuun kuluva vesimäärä. Päivittäiseen ham-
paidenpesuun kuluva vesi määrä voi vapaasti 
juoksutettuna olla hyvinkin 20 litraa, kun sa-
man asian ajaisi jo vaikka litralla halutessaan. 
Vuositasolla tämä tarkoittaa viisihenkisessä 
perheessä yli 100 euron säästöä.

Myös laitevalintojen merkitys on suu-
ri. Vesikalusteiden kulutus on pienentynyt 
huomattavasti ja hanojen virtaamia on pie-
nennetty tarpeettoman suurista käytännöl-
lisiin. Taloyhtiöiden ja varsinkin kerrostalo-
jen osalta ongelmana on ylimpien kerros-
ten mukaan paineistetut putkistot, jolloin 
alempien kerrosten hanojen virtaamat ovat 
ylisuuria. Myös tämä ongelma on ratkaista-
vissa hanavalinnoilla. Toinen hyvin yleinen 
ongelma on vuotavat vesikalusteet, kuten 
WC-istuimet. Nämä vuodot voivat olla vai-
keasti havaittavissa, mutta kulueränä kui-
tenkin merkittävä. Asuntokohtaisella vesi-
mittarilla vuodot on helposti kohdistettavis-
sa ja korjattavissa. Myös koneellisesti suori-

tettu astianpesu säästää vettä. Astianpesu 
käsin juoksevan veden alla voi kuluttaa jopa 
15-kertaisen määrän vettä verrattuna asti-
anpesukoneeseen. Toki pesukone kuluttaa 
myös sähköä, mutta vain hieman yli 1 kWh/ 
pesukerta. Astianpesukoneella pestäessä 
vuosittaiset käyttökustannukset voivat olla 
yli 100 euroa vähemmän mitä käsin pestä-
essä. Merkittävää on, että nämä säästöt 
ovat saavutettavissa myös kulutusta pie-
nentämällä, mikä tarkoittaisi noin 25 litraa 
vettä/tiskauskerta.

3. lämpö

Kiinteistöjen lämmitykseen kuluu noin vii-
desosa kaikesta Suomessa kulutettavasta 
primäärienergiasta. Säästöpotentiaalin kan-
nalta se on käsiteltävistä osa-alueista selke-
ästi suurin ja siksi siihen onkin kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Investointina energia-
tehokkuuden parantaminen lämmityksen 
kautta voi olla kallis, mutta kuten muissakin 
kategorioissa, myös lämmön osalta voidaan 
jo pienillä teoilla vaikuttaa energian koko-
naiskulutukseen. Viimeisen 40 vuoden aika-
na asuntokohtaista lämmityksen tarvetta on 
saatu pienennettyä yli 50 %, mikä on suu-
rimmaksi osaksi seurausta tiukentuneista 
rakennusmääräyksistä ja edistyneestä tek-
niikasta. Kokonaisuutena tarkasteltaessa on 
kuitenkin erityisesti vanhojen rakennusten 
lämmityksessä ja lämmöneristyksessä pal-
jon parantamisen varaa.

Taloyhtiöiden osalta energian säästö läm-
mityksen kautta tapahtuu aivan toisella taval-
la kuin sähkön tai veden. Lämmitys laskute-
taan lähes poikkeuksetta vastikkeen kautta 
osakemäärään sidottuna. Osakkaan on yksin 
hyvin vaikeaa vaikuttaa kulutustottumuksil-
laan lämmöstä aiheutuviin kustannuksiin. Mi-
käli tehokkuutta halutaan parantaa, on koko 
taloyhtiön tavalla tai toisella siihen sitoudut-
tava. Investointien lisäksi lämmityskustan-
nuksia voidaan hallita kunnossapidolla ja ak-
tiivisella seurannalla. Esimerkiksi ikkunoiden 
ja ikkunan puitteiden tiiviys saattaa aiheuttaa 
merkittäviä lämpöhäviöitä, jolloin lämmitys-
kustannukset kasvavat. Taloyhtiöissä ongel-
mia aiheutuu myös säädöistä riippuvaisten 
lämpötilaerojen takia. Lämmityskustannus-
ten hallinnan takaamiseksi tarvitaan osak-
kailta aktiivisuutta epäkohtien esille ottami-
sessa ja kiinteistöhuollon osalta epäkohtien 
korjaamisessa. Huomattavaa on, että jo yh-
den celsius asteen nousu normaali huoneil-
man lämpötilasta voi merkitä 4-5 % kasvua 
kiinteistön energiankulutukseen.

Energiatehokkuutta parantaviksi toimen-
piteiksi lämmityksen osalta voidaan katsoa 

Tutkimukseen voi osallistua 15.2.2010 asti osoitteessa www.rakentaja.fi/taloyhtio.
Kukin aihealue käsittää noin kymmenen nopeasti vastattavissa olevaa kysymystä. Kaik-
kien tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan energiaa säästävä Whirlpoolin A+ 
energialuokan pyykinpesukone.

mm. ikkunoiden ja ovien uusiminen tai nii-
den eristyksen parantaminen, rakennuksen 
seinien ja katon lisäeristäminen sekä lämmi-
tysjärjestelmän säätäminen tai uusiminen. 
Kustannustehokkuutta ajatellen on järkevää 
pohtia eri rakennusosien vanhenemisen 
myötä investointivaihtoehtoja. Esimerkiksi 
tilanteessa, jossa ikkunaremontti taloyhti-
össä on joka tapauksessa tulossa, energia-
tehokkaan vaihtoehdon tarkastelu on mitä 
ajankohtaisin. Ikkunoiden E-arvo kuvaa ik-
kunaneliötä kohtaan tapahtuvia energiahä-
viöitä vuodessa. Uusilla A-luokan ikkunoil-
la tämä arvo voi olla jopa 44 kWh/m²/a kun 
taas vanhemmilla ikkunoilla yli 200 kWh/m²/
a. Oletetaan, että taloyhtiössä asuntokoh-
tainen ikkunapinta-ala on noin 7m², mikäli 
asuntoja on 30 asuntoa, tulee huoneisto-
jen osalta kokonaisikkunapinta-alaa 210m². 
Vertailtaessa ikkunoiden E-arvoja saadaan 
erotukseksi 156 kWh/m²/a, jolloin ikkunava-
linnalla taloyhtiössä voidaan saavuttaa ~30 
MWh säästöt vuositasolla. Rahallisesti tämä 
on yli 2000 euroa/a, käyttöiän ollessa yli 30 
vuotta, tulee kokonaissäästötkin merkittä-
viksi. Kaikkien energiatehokkuutta paranta-
vien toimenpiteiden osalta tulee tehdä kus-
tannuslaskentaa, jolla selvitetään käyttöiän 
aikana saavutettavat säästöt verrattuna in-
vestointikustannuksiin. Energian kulutuksen 
osalta kyseinen ikkunoiden vaihto tarkoittaa 
yli 10 % säästöjä.

johtopäätökset

Taloyhtiön energiatehokkuuden parantami-
nen vaatii kaikkien osapuolien panostusta 
tavoitteiden eteen. Itse energiatehokkuuden 
parantaminen vaatii toki varoja, mutta pe-
rustana ovat kuitenkin kustannustehokkaat 
investoinnit ja kulutustottumuksien muuttu-
minen, joiden avulla kaikki ratkaisut pyritään 
tekemään niin, että saavutettavat säästöt 
kattavat muodostuneet kustannukset. Toki 
on tilanteita, joissa kustannukset saattavat 
kasvaa, mutta merkittävää on myös taloyh-
tiön arvon nousu sekä yhteiskuntavastuun 
kantaminen. Uusien rakennusten osalta 
energiatehokkuuteen ohjaavat alati tiuken-
tuvat rakennusmääräykset, ja on vain ajan 
kysymys koska kyseiset vaatimukset tulevat 
voimaan olemassa olevalle rakennuskannal-
le. Taloyhtiöiden osalta tämä tarkoittaa sitä, 
että korjaustarpeita kartoitettaessa on syytä 
kiinnittää huomiota aikaisempaa enemmän 
ratkaisuvaihtoehtoihin. Päätösprosessin ja 
kulutustottumuksien muuttamisen tueksi on 
syytä ottaa osakkaiden keskuudessa esille 
energiatehokkuuteen liittyviä asenteita sekä 
herättää keskustelua.
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Vuoden 2010 alussa astui voimaan myös 
vuokra-asunto-yhteisöjen toimenpideoh-
jelma. Siihen ovat liittyneet Asuntosäätiö, 
Espoonkruunu, Helsingin kaupungin asuin-
kiinteistöyhtiöt, Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiö HOAS, Mikalo Oy, SATO, 
Suomen Asumisoikeus, VAV ja VVO. Seu-
raavaksi selvitetään mahdollisuutta kehittää 
toimenpideohjelma toimitiloille. 

Parannuksia olemassa olevan kiinteistökan-
nan energiatehokkuuteen

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mielestä 
uusi energiatehokkuussopimus on hieno 
osoitus energiatehokkuuden parantamisen 
eteen tehtävästä pitkäjänteisestä ja syste-
maattisesta työstä. Asuntoministeri on hy-
villään myös siitä, että energiatehokkuus-
sopimuksessa ministeriöt ja ammattimai-
set kiinteistönomistajat sitoutuvat yhteisiin 
tavoitteisiin ja toimiin energiatehokkuuden 
edistämiseksi.

Sopimus tukee rakennusten energiate-
hokkuusdirektiivin tavoitteita parantaa ener-
giatehokkuutta ja vähentää energiankulutuk-
sesta aiheutuvia päästöjä. Kiinteistöala on 
kuudes toimiala, joka ottaa käyttöön vuo-
teen 2016 ulottuvan energiatehokkuusso-
pimuksen. Energiatehokkuussopimusten 
taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tul-
lut energiapalveludirektiivi, joka velvoittaa 
Suomen toteuttamaan yhdeksän prosentin 
energiansäästöt.

Energiatehokkuutta voidaan melko hel-
posti ohjata rakentamismääräyksin ja nor-
mein uudisrakennuksissa. Uudisrakennus-
ten osuus rakennuskannasta on kuitenkin 
pieni, joten on erittäin tärkeää löytää keinoja 
myös olemassa olevan kannan energiate-
hokkuuden parantamiseen. 

Kiinteistöalan energiatehokkuussopi-
muksen valmisteluun ovat osallistuneet 
ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinominis-

teriö, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI ry sekä Motiva Oy. Vuokra-asuntoyh-
teisöjen toimenpideohjelman valmistelussa 
ovat lisäksi olleet mukana Espoonkruunu, 
Helsingin kaupungin kiinteistöosakeyhtiöt, 
SATO, VAV ja VVO. Energiatehokkuussopi-
mus jatkaa Kiinteistö- ja rakennusalan ener-
giansäästösopimus KRESS:n ja Asuinkiin-
teistöalan energiansäästösopimus AESS:n 
puitteissa aloitettua työtä.

Kiinteistöalan uusi 
energiatehokkuussopimus

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Ympäristöministeriö, työ- ja elin-
keinoministeriö sekä Asunto-, toi-
mitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI 
ry allekirjoittivat joulukuun 2009 
alussa Kiinteistöalan energia-
tehokkuussopimuksen vuosille 
2010-2016. Sopimuksen tarkoituk-
sena on vähentää rakennusten 
energian kulutusta ja päästöjä. 

Teksti: Sonja Saukkosaari
 Kuvat: Keijo Aulu
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Suhdanneluonteisista avustuksista eräiden 
asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 
(178/2009) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetul-
la avustuksella voidaan tukea:

– Rakennuksen ulkovaipan korjausta, 
kuten esimerkiksi ikkunoiden uusiminen 
U-arvoltaan enintään 1,0 W/m2K ikkunoiksi 
tai ulkoseinän lisäeristäminen ulkopuolelta 
vähintään 100 millimetriä paksulla mineraa-
livillalla tai toteuttamalla vastaava eristysta-
son parantaminen muulla tavoin.

– Putkiston tai ilmanvaihtojärjestelmän 
korjausta, esimerkiksi huoneistokohtaisten 
vesimittareiden asentaminen tai ilmanvaih-
tojärjestelmän korjaaminen/uusiminen. 

– Uusiutuvien energialähteiden käyttö jo 
olemassa olevassa lämmitysjärjestelmässä, 
esimerkiksi lämmitysjärjestelmän muutta-
minen maalämpö-, pelletti-, aurinkolämpö- 
tai lämpöpumppujärjestelmäksi.

Toimenpiteet ovat osittain samoja, joiden 
kustannuksiin on voinut saada energia-avus-
tusta. Kiristyvä linja energiatehokkuusvaati-
muksissa on otettu huomioon.

Avustuksia voidaan myöntää aikaisintaan 
huhtikuun alusta vuoden loppuun saakka. 
Toimenpiteiltä edellytetään siis, että ne on 
aloitettu aikaisintaan 1.4.2010 ja viimeis-
tään 31.12.2010 sekä toteutettu viimeis-
tään 31.12.2011. Arvioitujen parannus- ja 
korjaustoimenpiteiden kustannusten tulee 
olla vähintään 5 000 euroa. Avustusta myön-
netään 15 prosenttia hyväksyttävistä kus-
tannuksista, ellei ole erityistä syytä myön-
tää avustusta tätä pienempänä. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA päättää myöhemmin avustusten valta-
kunnallisesta hakuajasta. Haku alkanee al-
kukeväästä 2010 ja päättynee alkusyksyllä. 
ARA:n on tarkoitus antaa tarkemmat ohjeet 
asiasta tammikuussa. Hakulomakkeet löyty-
vät ARA:n internet-sivuilta 1.4.2010 (www.
ara.fi). Valtion talousarvioesityksen mukaan 
näihin avustuksiin on käytettävissä enintään 
37 miljoonaa euroa. Mikäli avustusten ky-
syntä ylittää käytettävissä olevat varat, py-
ritään avustamaan täysimääräisesti ainakin 
uusiutuvan energian käyttöönottoa. Jäljel-
lä oleva rahasumma jaettaisiin saman pro-
senttiosuuden mukaan muille hyväksytyille 
hakemuksille.

Avustusta rakennusten 
energiatehokkuuden 
parantamiseen
Valtioneuvoston joulukuussa 2009 
antaman asetuksen myötä vuoden 
alussa astui voimaan suhdanne-
luonteisten avustusten myöntämi-
nen eräiden asuinrakennusten kor-
jauksiin. Avustukset on tarkoitettu 
taloyhtiöille sekä muille yhteisöille 
ympärivuotisessa asuinkäytössä 
olevien rakennusten korjauksiin. 
Avustuksia ei myönnetä kotitalouk-
sille eikä niitä voi saada yksittäisten 
asuntojen korjauksiin.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Teksti: Sonja Saukkosaari
 Kuvat: Keijo Aulu
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Remontin prosessikuvaus
Kahdessa edellisessä lehdessä on käsitelty korjausprosessia 
jo aika seikkaperäisesti. Lukuisat yhteydenotot ja vilkas kes-
kustelu aiheesta innostivat toimitusta tekemään vielä tiiviste-
tyn kuvauksen taloyhtiön remontista prosessina.
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Remontin kesto jää harvoin alle 
vuoden mittaiseksi. Jänne on 
pikemminkin 2-3 vuotta, joskus 
jopa enemmänkin, sillä moneen 
eri vaiheeseen jaksotetut kor-
jaukset ovat jo eräänlaisia ikui-
suusprojekteja. Toki, jos rahkeet 
vaan riittävät, mahdollisimman 
paljon kannattaisi tehdä kerral-
la; ”samoilla pölyillä, meteleillä 
ja vaivannäöillä”. 

kun on pakko vai ennakoiden?

Remontin käynnistämisessä on 
kaksi päätapaa; tehdään kun on 
pakko tai ennakoidaan tulevaa. 
On selvää, että silloin kun on 
”tilanne päällä”, on kaikki kal-
liimpaa ja vaivalloisempaa, kun 
taas jo vuosia ennakoiden on 
voitu kerätä varoja remonttira-
hastoon ja tehdä suunnitelmia 
huolella sekä aloittaa sitten, 
kun suhdanteet ovat otolliset. 
Esimerkiksi tänä vuonna aloit-
taneet ovat voineet nauttia yh-
teiskunnan avustuksesta ja työn 
edullisuudesta, tarjontaa kun on 
tekijöistä. 

kuntokartoituksen kautta

Jos putket pamahtavat, vesikat-
to vuotaa tai perustukset halkei-
levat, on selvä, että hihat on kää-
rittävä. Jos taas viisas isännöit-
sijä on osannut ennakoida ehkä 
naapuriyhtiöiden kokemuksista, 
että ”kohta on meidän vuoro”, 

on tilanne parempi. Molemmis-
sa tapauksissa kuntoarvion avul-
la saadaan ongelmakohdat kar-
toitettua ja jonkinlaisia arvauksia 
kustannuksista saatavissa. Näillä 
eväin on kuitenkin mentävä yh-
tiökokoukseen ja saatava pää-
tös remontin käynnistämisestä. 
Yleensä seuraavaksi teetetään 
hankesuunnittelu, jossa määri-
tellään tehtävät työt, tarvittavien 
suunnitelmien laadinta ja koko 
hankkeen realistinen aikataulu. 
Tässä vaiheessa tarvitaan projek-
tille vetäjä, joka hallitsee valvon-
nan, koordinoinnin, kustannuk-
set ja työmaaolosuhteet. Saattaa 
olla, että ennen starttia tarvitaan 
vielä ylimääräinen yhtiökokous, 
mutta itse korjaustyö käynnistyy 
sitten aikanaan ja päättyy mie-
luusti halutulla lopputuloksella, 
kustannuksellisesti ja aikataulul-
lisesti sekä myös perimmäisen 
tavoitteen, paremman asumis-
viihtyvyyden ja turvallisemman 
asumisen kannalta.

remontin rinnalla

Toivottavasti taloyhtiö saa re-
montin toteuttajaksi osaavan 
porukan, jolta työn sujumisen 
ohella sujuu myös yhteistyö, 
jota aina tarvitaan. Remontti 
kun edellyttää mitä moninai-
simpia järjestelyjä alkaen jo ka-
tualueen, pysäköintipaikkojen ja 
piha-alueen käytöstä aina huo-
neistokohtaisiin aikatauluihin 

ja tilapäisratkaisuihin. Jos asu-
kas tekee tai teettää samanai-
kaisesti myös omia remontte-
ja, on kokonaisuuden hallinta 
entistä haasteellisempaa. Eräs 
kaikkien tärkeimmistä asioista 
onkin jatkuva asukasinfo, josta 
vastaavat isännöitsijä, hallitus, 
hankesuunnitelman laatija, pro-
jektin vetäjä ja urakoitsija – kukin 
taholtaan, mutta keskitetysti ja 
huolehtien tavoitettavuudesta 
sekä kuittaus- ja kommentoin-
timahdollisuudesta. Eipä ole 
yhtään remonttia varmaan to-
teutettu niin, että asukas olisi 
valittanut liiasta tiedottamises-
ta? Nyt tietotekniikan aikakau-
della on itsestään selvää, että 
kaikki projektin osavaiheet te-
kijöistä, materiaaleista, valvon-
nasta ja kustannuksista doku-
mentoidaan hallitusti. Saattaa 
nimittäin olla mahdollista, että 
vuonna 2050 silloisen taloyh-
tiön osapuolet saattavat miettiä 
– ennakoiden tai pakosta – että 
mitähän tuonkin seinän sisällä 
kulkee tai kuka piikkasi huoltoti-
laan tuonkin reiän ja miksi.

Remontin suunnittelusta kilpai-
lutuksen kautta toteutukseen 
on laajempi kuvaus Taloyhtiö-
lehden numeroissa Kevät 2009 
ja Syksy 2009. Mikäli et ole saa-
nut lehtiä, soita 02-634 6400, 
lähetämme lehdet ilmaiseksi. 
Saat myös jatkossa Taloyhtiö-
lehden maksutta kotiisi!

vuonna 1959 rakennettu kerrostalo ennen ja jälkeen julkisivuremontin.
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Säästä rahaa 

Teetä kattoremontti 
oikein

Oikein tehty kattoremontti säästää 
rahaa monestakin näkökulmasta 
katsottuna. Voidaan välttää odotta-
mattomat lisävahingot sekä säästää 
energiakustannuksissa. Valitsemal-
la ammattitaitoinen urakoitsija saa-
daan ensiluokkaisesti toimiva katto 
kustannustehokkaasti.

lisälämmöneristeellä parannetaan energia-
taloudellisuutta. 

Teksti: Kirsi Rahkonen
 Kuvat: Kari Palsila ja Miina Merisalo
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Katto on rakennuksen tärkein osa, se suojaa kaikkia muita rakentei-
ta. Valitettavan usein kattoremonttia aletaan puuhata liian myöhään, 
kun katto jo vuotaa. Huolto-, korjaus- ja remonttitarpeet todetaan 
teettämällä katon kuntoarvio. Arvio on hyvä teettää ensimmäisen 
kerran kun katon ikä on 10 – 15 vuotta.

Pelkkä pinnoitteen uusiminen ei yleensä riitä

Kermikaton korjaaminen käy helposti laittamalla uusi kermi vanhan 
päälle. – Loiva katto kannattaa korjata vain kertaalleen kermittämällä 
vanhan päälle, kertoo piiripäällikkö Ari Hoikkala Lemminkäinen Kat-
to Oy:stä. Mikäli vedeneristyskerroksia on useita, on mahdollisen 
vuotokohdan paikantaminen lähes mahdotonta, Hoikkala jatkaa. 
Jos kermien väliin on päässyt vettä, ei sen reittejä yleensä pystytä 
selvittämään. Lisäksi on vaikea päätellä, onko kyseessä kattovuoto 
vai esim. kondenssiveden tiivistyminen eristämättömän ilmastoin-
tiputken tai viemärin pintaan. 

energiataloudellisuutta voidaan parantaa

Nykyään kattoremontin yhteydessä parannetaan monesti myös 
rakennuksen energiataloudellisuutta ja se käykin näin kätevästi. 
Vantaan Laulurastaankujalla koko vanha katto jouduttiin vuotojen ja 
moninkertaisten kermitysten takia purkamaan pois aina kantavaan 
betonirakenteeseen asti. Betonin päälle laitettiin uusi höyrynsulku-

kermi, joka varmistaa rakenteen höyry- ja ilmatiiveyden. Päälle li-
sättiin 150 mm EPS-eristettä ja lisäksi tuulettuva kerros lekasoraa. 
Räystäät korotettiin, jotta saatiin kunnon kaadot kohti kattokaivoja. 
Soran päälle valettiin vedeneristyksen alustaksi betoni ja asennet-
tiin Kerabit 3000 U –aluskermi sekä Kerabit 5100 T -pintakermi. 
Rakenne on toimiva ja tehokkaamman eristyksen ansiosta myös 
energiataloudellinen.

Osaava urakoitsija katsoo tulevaisuuteen asiakkaan eduksi: 
Laulurastaankujan kattoremontissa alkuperäisestä suunnitelmasta 
poiketen uusittiin myös kattokaivoista lähtevät poistoputket met-
rin kahden matkalta. Näin vältetään katon avaaminen mahdollisen 
putkiremontin yhteydessä. 

yhteistyö suunnittelijan kanssa on hintansa väärtti

Taloyhtiön on hyvä käyttää asiantuntevaa suunnittelijaa kattoremon-
tin suunnitteluun. Hyvän suunnitelman pohjalta on helppo pyytää 
vertailukelpoiset tarjoukset ja valita ammattitaitoinen urakoitsija. 
Näin vältetään myös halvan tarjouksen sudenkuopat: ammattitaitoi-
nen urakoitsija tarjoaa asiakkaan edun mukaisesti, ei tingi hyvästä 
työstä ja tarvikkeista vain siksi, että voisi jättää halvimman tarjouk-
sen. Kun remontti teetetään ja tehdään oikein, vältytään hankaluuk-
silta ja lisäkustannuksilta jatkossa. Aina ei kannata valita halvinta 
toteutusta, se voi pitkässä juoksussa osoittautua kalleimmaksi.

osoitteesta 
www.lem-
minkainen-
katto.fi löytyy 
kattava 
valikoima de-
taljeja sekä 
suunnittelu-
ohjeita katto- 
ja vedeneris-
tysrakenta-
miseen.

lemminkäinen rakentaa kym-
menen uutta kattoa laulu-
rastaankujalla. sääsuojassa 
remontti edistyy kelistä riippu-
matta.
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”Kiinteistönomistajien on hyvä varata kat-
tourakoitsijat viimeistään nyt. Kesää myy-
dään kovaa vauhtia”, kertoo Icopal Katto 
Oy:n aluepäällikkö Risto Pelli. Icopal urakoi 
kattoja laidasta laitaan: isot teollisuushallit 
ja kauppakeskukset ovat tyypillisiä Icopa-
lin kohteita samoin kuin asunto-osakeyhti-
öiden kattosaneeraustyöt. Bitumikattojen 
lisäksi Icopal urakoi muun muassa pelti- ja 
kiviteräskattoja ja esimerkiksi rivitalojen 
kattosaneeraukset hoituvat icopalilaisilta 
vahvalla ammattitaidolla. Kattojen lisäksi 
Icopalista saa myös siltojen ja pihakansien 
vesieristystyöt. 

Urakointi kehittyy kokonaistoimitusten 
suuntaan

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

säännöllinen huolto pidentää katon käyttö-
ikää

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

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

Icopalissa suunnitellaan vauhdilla tulevaa kautta

Ensi kesän kattourakat 
varataan nyt!

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

Teksti: Ari Hyvärinen
 Kuvat: Icopal Oy
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mikä kuntoarvio?

Kuntoarvio perustuu ohjeiden mu-
kaisten rakenteiden tarkasteluun, 
materiaaleja rikkomatta. Ohjeet 
määrittelevät kuinka arvioijan tulee 
tarkastella kiinteistön energiatalo-
udellista kuntoa, sisäolosuhteita, 
terveellisyyttä ja turvallisuutta, li-
säksi ohjeissa ehdotetaan tarvit-
tavia korjaustoimenpiteitä. Mikäli 
kuntoarvio laaditaan ko. ohjeiden 
mukaisesti, voidaan siihen hakea 
korjausavustusta. 

Kuntoarvio antaa taloyhtiön päät-
täjille kattavan kokonaiskuvan kiin-
teistön kunnosta. Mikäli korjaustoi-
menpiteet ovat tarpeen, selviävät 
niiden ajankohdat sekä kustannus-
arviot niinikään kuntoarviosta. Kun-
toarvion pohjalta voidaan aloittaa re-
montointiin valmistautuminen, eikä 
esimerkiksi rahoituksen hankintaa 
tarvitse jättää viime hetkeen. 

asiantuntijat yhteistyössä

Yleensä kuntoarvio syntyy kolmen 
asiantuntijan yhteistyönä. Raken-
nus-, LVI- sekä sähköalaan erikois-
tuneet asiantuntijat käyvät kohteen 
läpi ohjeiden mukaan. Kuntoarvioon 
ei sisälly tutkimuksia tai mittauksia, 
vaan se perustuu aistinvaraisiin ha-
vaintoihin. Tarpeen vaatiessa tarkas-
tajat voivat tehdä kevyitä mittauksia, 
aina kuitenkin ainetta rikkomatta. 
Mikäli jokin kohde vaatii muun alan 
asiantuntijan lausuntoa, voivat varsi-
naiset tarkastajat suositella sitä tar-
kastettavaksi erikseen. 

asukkaat tietävät

Määrättyjen ohjeiden mukaan laa-
dittava kuntoarvio räätälöidään koh-
dekohtaisesti, asiakkaan toiveet ja 
tarpeet huomioiden. Kuntoarvioon 
sisältyvä taloyhtiön kuntotodistus 
tuo turvaa kaupan kaikille osapuo-
lille. Tästäkin syystä olisi hyvä to-
teuttaa taloyhtiössä asukaskyse-
ly ennen tarkastelun aloittamista. 
Esimerkiksi kerrostalossa tehty 
kysely helpottaa arvion laadintaa 
huomattavasti. Kun asukkaat ker-
tovat mahdollisista lämpötilaongel-
mista, yhteistilojen toimivuudes-
ta ja antavat parannusehdotuksia, 
saadaan aikaiseksi hyvinkin kattava 
kuntoarvio.

Päivitä tiedot, pysy ajantasalla

Normaalisti kuntoarvion ennuste 
ulottuu kymmenen vuoden päähän. 
Lähitulevaisuuden remontointitar-
peet ovat luonnollisesti tarkempia 
kuin useiden vuoden päähän ulot-
tuvat ennusteet. Silti vuosienkin 
kuluttua edessä olevat saneerauk-
set onnistuvat paremmin kun nii-
hin voidaan varautua hyvissä ajoin. 
Kuntoarvion arviojakson pituudesta 
huolimatta arvio olisi hyvä päivittää 
viiden vuoden välein. Näin kiinteis-
tö pysyy hyvässä kunnossa vuosi-
kymmenien ajan eikä tavaltaan tai 
hinnaltaan mahdottomia saneeraus-
tarpeita pääse syntymään.

Kuntoarvio kertoo 
korjaustarpeet

Taloyhtiön kiinteistöjen järjestelmällisen ja hallitun kunnossa-
pidon edellytyksenä on tieto kiinteistön nykyisestä kunnosta 
sekä mahdollisimman luotettava arvio tulevista korjaustarpeis-
ta. Huoltovapaita materiaalejahan ei ole olemassa, vaikkakin 
toiset materiaalit kestävät enemmän kuin toiset. Säännölliset 
tarkastukset sekä oikein ajoitetut huoltotoimenpiteet lisäävät 
rakennusosien ikää. Kuntoarvion ansiosta taloyhtiön on help-
po ylläpitää näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Teksti: Sonja Saukkosaari
 Kuvat: Keijo Aulu
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Keinot ovat olemassa

Putkiremontti nykyistä 
nopeammaksi
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– Seuraava vuosikymmen on 
nimenomaan putkiremonttien 
aikaa, toimitusjohtaja Mikko Ti-
ainen painottaa.

Putkiremontti on yleensä 
ajankohtainen viimeistään siinä 
vaiheessa, kun talo tulee “mie-
hen ikään”. Valtaosa Suomen 
kerrostalokannasta on raken-
nettu 1960- ja 1970-luvulla. Si-
täkin vanhempien kerrostalojen 
putkiremontteja on vielä teke-
mättä. Seuraavien kymmenen 
vuoden aikana arviolta 600 000 
asuinhuoneistoa on putkire-
montin alla. Niissä asuu yli mil-
joona suomalaista, joka viides 
suomalainen.

Asukkaiden kannalta putki-
remontit eivät ole mikään läpi-
huutojuttu. Useimmat uskovat, 
että edessä on useiden kuu-
kausien epämukavuus tai jopa 
evakkomatka. Jo toteutetuista 
remonteista liikkuu myös ikä-
viä tarinoita. 

Toimitusjohtaja Mikko Ti-
aisen mielestä jopa kolmekin 
kuukautta kestävä evakkotaival 
putkiremontin tieltä on kohtuut-
toman pitkä asukkaan kannalta 
ja lisäksi täysin tarpeeton. 

kehittämällä parempaan urakka-
malliin

Uudet teknologiat tarjoavat 
mahdollisuuden putkiremonttei-
hin, jotka ovat kustannustehok-
kaita ja häiritsevät asukkaiden 
arkea mahdollisimman vähän.

– Vanhan purkaminen ja uu-
sien putkilinjojen vetäminen su-
juu erityisesti elementtiteknii-
kalla nopeasti. Mikään sinänsä 
uusi menetelmähän se ei ole. 
Putkielementtien käytöstä on 

kokemusta jo viime vuosikym-
meneltä. Aikaa tuhrautuukin ai-
van liikaa siihen muuhun raken-
tamiseen, hän sanoo. 

Urakkamallin kehittämisellä, 
töiden paremmalla organisoin-
nilla ja järkeistämisellä päästään 
kaikkien osapuolten kannalta 
parhaaseen ratkaisuun. 

– Ongelmia syntyy yleensä 
siinä vaiheessa, kun työmiehet 
joutuvat odottelemaan tiettyä 
työvaihetta ja siirtyvät kiirei-
semmille työmaille. Työtä pitää 
pystyä järjestämään sujuvasti 
samalla työmaalla.

– Putkiremontin yhteydes-
sä törmätään usein myös yllä-
tyksiin, etenkin vanhoissa ra-
kennuksissa. Myös 1950-luvun 
taloissa ja jopa uudemmissa 
elementtirakennuksissa yllä-
tyksiä löytyy ja niistä johtuvat 
muutostyöt saattavat hidastaa 
urakkaa. Esimerkiksi vesiva-
hingot edellyttävät rakenteiden 
kuivaamista ja pitkittävät urak-
ka-aikaa. Nämä ovat kuitenkin 
sellaisia tilanteita, joita ei pitäisi 
automaattisesti, ikään kuin var-
muuden vuoksi lisätä urakka-ai-
kaan. Jos tarvitaan, muutoksista 
kerrotaan asiakkaalle erikseen, 
Tiainen sanoo. 

LC Kiinteistöratkaisut Oy:
n kehittämä tuotteistettu put-
kiremontti on jo pilottivaihees-
sa. Mukana ovat materiaalival-
mistajat ja malliin sitoutuneet 
urakoitsijat.

– Yhden linjan/rapun osalta 
olemme päässeet kuuden vii-
kon remonttiaikaan, mutta kun-
nianhimoinen tavoitteemme on 
päästä neljään viikkoon putkiele-
menttejä käytettäessä, Mikko 
Tiainen kertoo.

– Tuotteistettu putkiremontti sujuu asiakasystävällisessä ajassa ja tulee myös edul-
lisemmaksi, vakuuttaa LC Kiinteistöratkaisut Oy:n toimitusjohtaja Mikko Tiainen.

Teksti ja kuvat: Dakota Lavento

UPonor-CeFo-lvis-
järjestelmä koostuu 
toisiinsa sopivista 
moduuleista ja ele-
menteistä, joiden eri 
yhdistelmillä tuodaan 
huoneistoihin vedet, 
viemäröinnit, ilman-
vaihto ja sähköt. jär-
jestelmän käyttöve-
siputket ovat Uponor 
oy:n komposiittiputkia 
ja viemäriputkiston 
osat yhtiön polypro-
pyleenista valmistet-
tuja putkia ja yhteitä. 
lC kiinteistöratkaisut 
oy:ssä on kehitetty 
tuotteistettua putki-
remonttia toimitus-
johtaja mikko Tiaisen 
johdolla.
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UPonor-CeFo-elementti voidaan asentaa esimerkiksi vanhan vesi- ja 
viemärinousun paikalle, uuteen paikkaan kylpyhuoneessa tai upottaa 
seinään. kuva mallikylpyhuoneesta lC kiinteistöratkaisut oy:n tiloissa. 

ennen kalusteasennusta putkielementtikohteessa hämeenlinnassa näyttää 
näin hyvältä. Putket ovat siististi piilossa.

lahdessa sijaitsevassa 1960-luvun kerrostalossa 
putkiremontti toteutetaan perinteisellä tavalla. 
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Taattua laatua

Tiainen kehuu kotimaista UPONOR-CEFO-
LVIS-järjestelmää oivalliseksi tuotteeksi. Se 
koostuu toisiinsa sopivista moduuleista ja 
elementeistä, joiden eri yhdistelmillä tuo-
daan huoneistoihin vedet, viemäröinnit, il-
manvaihto ja sähköt.

Järjestelmän käyttövesiputket ovat ko-
timaisia, Uponor Oy:n komposiittiputkia, ja 
viemäriputkiston osat yhtiön polypropylee-
nista valmistettuja putkia ja yhteitä.

Elementit voidaan asentaa lähelle käyt-
töpisteitä tai jopa WC- ja kylpyhuonetiloihin, 
jolloin vältytään pitkiltä vaakaputkituksilta. 
Se säästää, kuten myös elementtien help-
po ja nopea asennus. Työmaalla tehtävän 
työn osuus on minimoitu, sillä elementit 
toimitetaan sopivan mittaisina. Myös ele-
mentteihin liittyvät, kannet, ääni ja paloeris-
tykset ja putkien lävistykset ovat elemen-
teissä valmiina.

Järjestelmään kuuluvat vesi-viemäriele-
mentit sekä vesielementit, jakotukkikaapit, 
IV- ja LVIS-elementit. Elementit puolestaan 
koostuvat teräslevystä valmistetusta mo-
duuleista ja niiden ääni- ja paloeristykset on 
hoidettu valmiilla kaseteilla.

Elementti voidaan asentaa kokonaan 
uuteen paikkaan kylpyhuoneessa tai esi-

merkiksi upottaa vanhan vesi- ja viemäri-
nousun paikalle. 

elementtikerrostalojen putkiremonttiratkaisu

– Kun 1960- ja 1970-luvulla rakennettiin 
vauhdilla lähiöiden elementtitaloja, niiden 
ei ajateltu olevan pystyssäkään enää siinä 
vaiheessa, kun putkiremonttia pitäisi ryhtyä 
tekemään. Niinpä ei ollut väliä, että viemä-
riputket saatettiin valaa teräsbetonivälipoh-
jaan. Niitä ei onneksi tarvitse ryhtyä pur-
kamaan, kun käytetään putkielementtejä. 
Myös seuraava putkiremontti on aikanaan 
todella helppo toteuttaa. 

– Jatkossa vesivahinkojen vaara vähenee 
huomattavasti. Elementeissä on vuodonil-
maisin, joka paljastaa mahdolliset vuodot 
kotelon sisällä. Viat saadaan korjatuksi no-
peasti ja vältytään rakenteiden kosteusvau-
rioilta. Ja jos käyttövesiputkista vesi pääsee 
valumaan kylpyhuoneeseen, se jatkaa suo-
raan lattiakaivoon, Tiainen esittelee näytte-
lykylpyhuoneen toteutusta.

Putkielementit eivät kuitenkaan ole pa-
tenttiratkaisu kaikkiin putkiremontteihin. 
– Raja menee 1950-luvussa. Ensimmäisiin 
elementtikerrostaloihin saatettiin rakentaa 
talon normihuoneistoista poikkeavia asun-
toja, minkä vuoksi kerrokset eivät ole kai-

kilta osin identtisiä. Elementtikerrostaloissa 
kerrokset ovat monistettuja ja putkistolin-
jat periaatteessa suoria, mutta vanhoissa, 
paikallarakennetuissa taloissa vesijohdot 
ja viemärit voivat kulkea missä tahansa. 
Piirustuksiakaan ei aina löydy ja vaikka nii-
tä olisikin, ne eivät pidä kaikilta osin paik-
kansa. Joka tapauksessa näissä vanhoissa 
kerrostaloissa on vuosikymmenten aikana 
tehty paljon lisäyksiä ja muutoksia, joita ei 
välttämättä ole lainkaan dokumentoitu, Ti-
ainen kertoo.

– Tällaisessa putkiremontissa on aina 
varauduttava yllätyksiin ja niihin sopiikin 
parhaiten perinteisellä tavalla tehty putki-
remontti, hän jatkaa.

Silti perinteisenkin putkiremontin mallia 
voidaan kehittää ja nopeuttaa. – Tuntuu siltä, 
että meillä on jotenkin totuttu ja alistuttu sii-
hen, että putkiremontti on kauhea paikka ja 
kestää pitkään. Tämä mielikuva on nyt vain 
romutettava, Tiainen sanoo.

Ja mikä parasta, entistä nopeammassa 
tahdissa sujuvan urakan pitäisi tulla myös 
asiakkaalle halvemmaksi, sillä työkustan-
nuksia säästyy merkittävästi.

Toimitusjohtaja mikko 
Tiainen uskoo, että 
asiakkaan kannalta 
mahdollisimman vaiva-
ton ja nopea putkire-
montti on mahdollinen, 
kunhan kaikki osapuo-
let sitoutuvat yhteiseen 
tavoitteeseen. Tuotteis-
tamalla urakka-aikaa 
saadaan lyhennettyä 
merkittävästi.
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Teksti: Jyrki Hutri
 Kuvat: Lumon Oy

Eräänä syksyisenä iltana 
arkkitehti Pete Lattunen is-
tahti alas ja pohti lasitettujen 
parvekejulkisivujen merki-
tystä nykyajan arkkitehtuu-
rissa. Yksi ajatus nousi ylitse 
muiden. Hänen mielestään 
on tärkeää, että lasitusalan 
ammattilaiset ja arkkiteh-
dit ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään. Julkisivujen kor-
jaustarpeiden ja uudisraken-
tamisen hiipumisen myötä, 
nyt on oikea aika tuotekehi-
tykselle.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 
parvekelasituksesta on tullut luonnollinen 
osa asuinhuoneistoja. Lasittamisen suosio 
on tarjonnut esimerkiksi Lumon yhtiöille 
mitä mainioimmat olosuhteet laajentua ja 
kehittää toimintaansa. Parvekelasituksen 
hyöty asukkaalle on selvä; se luo oivan pus-
kurin sisä- ja ulkoilman välille. Lisäksi melun, 
pölyn ja sateen määrät parvekkeella piene-
vät. Globalisaation vaikutukset arkkitehtuu-
risessa suunnittelussa ovat huomattavat. 
Eri puolilla maailmaa käytetyt ratkaisut ja 
designit ovat nyt kaikkien saatavilla. Lumon 
on ollut hereillä tilanteessa ja näyttää kas-
vattaneen kansainvälistä liiketoimintaansa 
Euroopassa ja Venäjällä.

lasitetut parvekkeet muokkaavat kaupunki-
kuvaa

Helsinki, Pori, Tampere ja Lahti ovat oivia 
näytteitä kaupungeista, joissa lasitetut par-
vekejulkisivut ovat ilmestyneet kaupunkiku-
vaan, usein vielä rantamaisemaan. Talojen 
lasitetut parvekkeet näyttävät houkuttelevil-
ta sekä valoisilta. Vaikkakaan vanhaan raken-
nuskantaan ei ole tarkoitus kajota, on julkisi-
vuremontin yhteydessä kuitenkin mahdollis-
ta modernisoida talon ilmettä. Yleensä talot 
korjataan mahdollisimman samannäköisiksi, 

Kohtaaminen  
parvekkeella
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kuin ennen remonttia. Arkkitehti Pete Lattu-
nen ja moni hänen suunnittelijakollegansa 
toivoisi näkevänsä välillä myös radikaalimpia 
kokeiluja. Tosin kaupunkikuvaviranomaiset 
ja nykyään lähiöille usein laaditut korjausoh-
jeet rajoittavat kokeilujen mahdollisuuksia. 
Jos esimerkiksi vanha betonikaide pääte-
tään korjata alumiinisella versiolla, miksi ei 
samalla hakisi ilmeeseen päivitystä, varsin-
kin jos talolla ei ole suurta arkkitehtonista 
arvoa. Tämän päivän tekniset toteutukset 
mahdollistavat jo aika suurienkin muutos-
ten tekemisen. Kaikkia lähiöitä ei tarvitse 
suojella vaan lähiöille voisi suunnitella yh-
dessä alan johtavien urakoitsijoiden kanssa 
elävää julkisivua tämän päivän vaatimusta-
son parvekkein.

Tuotekehitys on kaksisuuntaista – menestyvä 
yrittäjä kuuntelee, mitä asiakkaat tahtovat

Pete Lattusen mukaan suunnittelijoiden ja 
arkkitehtien toiveet huomioidaan tänään 
Lumonin tuotekehityksessä ja ideoitam-
me kuunnellaan avoimin mielin. Tuotevali-
koimaa uudistetaan jatkuvasti täyttämään 
alan ammattilaisten kriteerit. Ilman aktiivis-
ta vuorovaikutusta, ei tuotekehitys Lumo-
nilla olisi niin innovatiivista. Eristyksissä on 
vaikea kehittyä. 

Suunnittelijoiden ja arkkitehtien käyttöön 
on luotu ainutlaatuinen GDL-objektikirjasto 
parvekejulkisivuista ja lasiterasseista. Älyk-
käiden kolmiulotteisten objektimallien avul-
la tuotemallisuunnitelmat visualisoituvat ja 
kertovat parvekejulkisivuista entistä enem-

män niin suunnittelijoille kuin yhteistyö-
kumppaneille. Suunnittelun apuohjelma on 
ArchiCAD:iä täydentävä GDL-objekti, jonka 
tarkoituksena on palvella suunnittelijoita ja 
helpottaa nimenomaan itse suunnittelupro-
sessia. Kirjastot on laadittu helppokäyttöi-
siksi ja silti mahdollisimman laajoiksi. Kirjas-
toilla on mahdollisuus mallintaa kokonaisista 
parvekelinjoista kantavine rakenteineen aina 
yksittäisiin parvekelasituksiin.

Vaikka kehitystyö on jatkuvaa, löytyvät 
kuitenkin Lumonin olemassa olevasta tuo-
tevalikoimasta ratkaisut moneen tarpee-
seen. Valikoima on standardisoitu, mutta 
kehitystyön ansiosta sitä koko ajan Lumo-
nilla muokataan täyttämään haastavimmat-
kin vaatimukset.
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ennen parvekeurakkaa on istuttu monen pöydän ympärillä myös tällä kokoonpanolla: isännöitsijä kalevi 
vuorinen (vas.), taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja jaakko lehtonen, varapuheenjohtaja markku romp-
panen ja Parman projektipäällikkö mika Toivanen. miehet kertovat, että vaikka päätökset ja sopimukset 
perustuvat aina kirjallisiin dokumentteihin, on henkilökohtaisella yhteydenpidolla ja sen sujumisella iso 
merkitys hankkeen sujumiselle.

Teksti ja kuvat: Sirkka Saarinen

As Oy Suunnistajankuja 6  
valitsi riskittömän vaihtoehdon

Uudet ja isommat parvekkeet

Vieläkö korjataan vai olisiko jo 
uusimisen paikka? Vantaalainen 
As Oy Suunnistajankuja 6 päätti 
viime tammikuussa, että vuonna 
1976 valmistuneen talon parvek-
keet olivat tulleet elinkaarensa 
päähän. Parvekkeiden uusimis-
päätöstä vauhditti se että aikai-
semmista korjauksista huolimat-
ta korjattavaa ja sen myötä kus-
tannuksia tuntui syntyvän kiih-
tyvällä vauhdilla. Uusien, aikai-
sempaa isompien ja lasitettujen 
parvekkeiden odotetaan oikein 
huollettuna kestävän seuraavat 
50 vuotta.

rakennuksista on rakennettu 1970-luvulla: 
”Silloin pääkaupunkiseudulle piti saada no-
peasti ja paljon asuntoja ihmisille, jotka tu-
livat tänne töihin. Rahasta oli puute, mutta 
asuntoja piti saada. Rakentamiselta hyväk-
syttiin vähän heikompikin, 30-40 vuoden 
elinkaareen tähtäävä taso”, hän summaa.

Kun vielä monessa yhtiössä pidettiin it-
seisarvona halpaa yhtiövastiketta laiminlyö-
den huolto ja kunnossapito, korjattavaa on 
nyt runsaasti.

Vuorisen tiedostoista tulostama Suun-
nistajankuja 6:n isännöitsijätodistuksen lii-
te kertoo, että tässä yhtiössä korjauksia ja 
perusparannuksia on tehty kiitettävästi ja 
suunnitelmallisesti. Tosin vasta 90-luvun 
alusta lähtien. Ei liene sattumaa, että kor-
jaushankkeita alettiin käynnistää siinä vai-
heessa kun Lehtosesta tuli ensin vuonna 
1993 hallituksen jäsen ja vuonna 1998 pu-
heenjohtaja.

Lehtonen ei käy asiaa kieltämään: ”Maal-
ta kotoisin olevana ja telakalla laivoja työkse-
ni rakentavana olen tottunut sekä tekemään 
itse että sanomaan asiat aikalailla suoraan”, 
hän naurahtaa lisäten, että hurtilla huumoril-
la, mutta hyvässä hengessä asioita on kaikki 
vuodet hoidettu sekä osakkaiden, hallituk-
sen että isännöitsijän kanssa.

”Isossa, ja tuskin pienemmässäkään, ta-
loyhtiössä löytyy harvoin sitä täydellistä yk-
simielisyyttä. Enemmistö päättää ja hyvää 
henkeä osoittaa se, että enemmistön pää-
töksiin tyytyvät myös toista mieltä olleet”, 
Lehtonen linjaa.

korjauskierre poikki

Suunnistajankuja 6:ssa rakennukset on kor-
jattu 1990-luvun alusta lähtien maan tasolta 
kattoon: mm. vesikatteet, ikkunat, parve-
keovet ja lämmönvaihdin on uusittu, hissit, 
saunaosastot, kylmäsäilytystilat ja leikkialu-
eet kunnostettu, julkisivut maalattu. Par-
vekkeiden uusimisen jälkeen seuraavana 
listalla on pihan kunnostus. Rakennuksissa 
on tehty kattavat kuntotutkimukset, joihin 
korjausaikataulu perustuu.

Jonkinasteiseksi murheenkryyniksi näyttä-
vät muodostuneen parvekkeet. Ne tutkittiin 
perusteellisesti jo 90-luvulla. Vauriot olivat ra-
kentamisajankohdalleen tyypillisiä: mm. liian 
ohuita betonivahvuuksia, kosteus- ja pakkas-
vaurioita, terästen korroosiota, joka näkyi be-
tonin halkeiluna ja valuvana ruostevetenä. 

Parvekelinjat saneerattiin vuona 1995 
paikkakorjaamalla vaurioituneet kohdat. Si-
nällään itse korjaukset onnistuivat. Tuolloin 

Asunto Oy Suunnistajankuja 6 Vantaan Län-
simäessä koostuu kolmesta talosta: kaksi 
6-kerroksista ja yksi 3-kerroksinen. Asun-
toja on yhteensä 84, 38 neliön yksiöistä 94 
neliön asuntoihin. Kaikissa asunnoissa on 
oma parveke.

Yhtiön isännöintiä hoitaa alueellinen isän-
nöintiyhtiö Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy. 
Isännöitsijä Kalevi Vuorisen hoidossa yhtiö 
on ollut reilut kymmenen vuotta. Taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana on vuodesta 
1998 lähtien toiminut Jaakko Lehtonen, 
varapuheenjohtajana puolestaan vuositu-
hannen vaihteesta lähtien Markku Romppa-
nen. Tämä kolmikko parvekkeiden uusimis-
urakasta kokonaisvastuullisen Parma Oy:
n projektipäällikkö Mika Toivasella vahvis-
tettuna istahti marraskuun puolessavälissä 
aamukahville kertaamaan meneillään olevaa 
parvekkeiden uusimisprojektia.

Koolla oli tyytyväinen porukka, joka uskoi 
vahvasti, että tyytyväisiä ollaan myös sen 
jälkeen kun puolen vuoden parvekkeiden 
purku- ja rakentamisurakka on valmis.

”Tyypillinen kohde”

Vuorinen taustoittaa alueen rakennusten 
korjausbuumia muistuttamalla, että pääosa 
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korjatut kohdat ovat edelleen kunnossa, 
mutta vaurioitumisen etenemistä korjaami-
nen ei kuitenkaan pysäyttänyt. Parvekkeita 
pintakorjattiin jo 2001 ja parvekepieliä kun-
nostettiin ja maalattiin taas 2005.

Osassa parvekkeita vuoden 2005 maalauk-
set eivät pysyneet lainkaan. Tutkimuksissa 
todettiin, että 24 parveketta tarvitsi pikaisen 
korjauksen. Keväällä 2008 yhtiökokouksessa 
päätettiin, että vaurioituneet parvekeseinät 
korjataan ja parvekekatot uusitaan.

Lehtonen kertoo, että häntä itseään hal-
lituksen puheenjohtajana korjaaminen ar-
velutti: ”Varsinkin kun muutaman vuoden 
päässä olisi ollut edessä muidenkin par-
vekkeiden korjaaminen. Itse en tätä riskiä 
ollut enää halukas ottamaan, vaan halusin 
katkaista korjauskierteen.”

Niinpä yhtiö lähti kartoittamaan parvek-
keiden uusimisvaihtoehtoa. Parma Oy, jolla 
on vankka kokemus parvekelinjojen uusimi-
sesta, tarjosi yhtiölle avaimet käteen -rat-
kaisua. ”Hinta-laatu -suhde oli kohdallaan. 
Osoittautui, että 24 parvekkeen korjauksen 
kustannukset olisivat olleet lähes puolet 
verrattuna kaikkien parvekkeiden uusimi-
seen”, Vuorinen ja Lehtonen toteavat ja 
muistuttavat, että Avaimet käteen -toimituk-
sessa ei ole myöskään sitä lisätyöriskiä, joka 
korjaushankkeissa on perin tavallista.

lisätilan ja lasituksen ansiosta käytettävyys 
paranee

Vaikka eurot ovat luonnollisesti tärkeitä, vaa-
kakupissa painoi tärkeänä uusimisen riskit-

tömyys. Parma näet lupaa oikein huolletuille 
parvekkeille 50 vuoden käyttöiän. Romppa-
nen korostaa myös sitä, että entisten par-
vekkeiden sijasta asukkaat saavat nyt sekä 
lasitetut että pinta-alaltaan isommat parvek-
keet. Niiden vuotuinen käyttöaika pitenee 
huomattavasti.

Vanhat parvekkeet olivat syvyydeltään 
1,5 metriä, uudet 2,1 metriä. Uudet parve-
kelinjat kohentavat myös talojen ulkonäköä: 
parvekepielet ovat hienopestyä valkobeto-
nia, kaiteet alumiinia ja lasia, niiden tehoste-
värinä arkkitehdin julkisivukuvissa on kaunis 
tiilenpunainen.

Kumppaneina Parmalla on Suunnistajan-
katu 6:ssa vakiintuneet yhteistyökumppa-
nit: suunnittelijana Insinööritoimisto Lauri 
Mehto Oy, lasitusten ja lasikaiteiden osalta 
Lumon Oy. 

”Heidän kanssaan olemme toteuttaneet 
menestyksellisesti jo useita kohteita”, Toi-
vanen kiittelee.

yksi parvekelinja käännettiin

”Pientä vääntöä, mutta enemmistö päät-
tää”, Lehtonen ja Romppanen kertovat 
yhtiökokouskäsittelystä. Päällimmäiseksi 
keskustelussa nousi se, että noin kolman-
nes osakkaista oli asennuttanut parvekkeille 
omat lasitukset, joita ei pystytä hyödyntä-
mään. Nyt uudet lasitukset tulevat yhtiön 
vastattaviksi.

Varsinainen parvekkeiden uusimisprojek-
ti on edennyt nopeasti. ”Ensikontakti Par-
maan oli muistaakseni tammikuussa 2009. 

Työmaa käynnistyi 5. lokakuuta ja nyt mar-
raskuussa vanhojen parvekkeiden purku on 
jo pitkällä”; Lehtonen toteaa.

Noin kuukauden viive alkuperäiseen ai-
katauluun tuli, kun rakennuslupaa varten 
jouduttiin muuttamaan 3-kerroksisen raken-
nuksen päätyparvekelinjan suunta. Ilman 
muutosta parvekelinja olisi ylittänyt neli-
senkymmentä senttiä viereisen taloyhtiön 
tontin rajan. Se ei naapurille sopinut. Parve-
kelinja kääntämällä pysytään oman tontin si-
sällä ja myös näiden asuntojen parvekkeisiin 
saadaan samat lisäneliöt kuin muillekin.

Puolen vuoden urakka

”Räätälöimme vakioidut parvekeratkaisum-
me kulloiseenkin kohteeseen. Tähän koh-
teeseen haastetta toi anturoiden muutok-
set, sillä rakennukset ovat osittain maan-
varaisia, osittain paalutettuja. Uudet par-
veketornit asennamme pääosin vanhoille 
perustuksille, anturoille laskelmissa todetut 
levennykset valamme 2,1 metriä leveiden 
pielien alle”, Toivanen esittelee.

Työturvallisuuteen, sekä tekijöiden että 
asukkaiden, on Toivasen mukaan tällaisessa 
kohteessa kiinnitettävä erityishuomiota: te-
kijöillä tietysti henkilökohtaiset suojaimet ja 
valjaat,minkä lisäksi asukkaiden pääsy työ-
maa-alueelle estetään. Taloyhtiössä parve-
keurakasta on tiedotettu kaikille myös tur-
vallisuusasioiden kannalta. Vaikka parvekeo-
vien avaaminen on estetty ulkopuolelta, on 
asukkaita kehotettu estämään avaaminen 
myös sisäpuolelta.

suunnistajankuja 6:n kolmessa rakennuksessa on yhteensä 84 parveketta. Uusimal-
la parvekkeet kokonaan katkaistaan parvekkeiden korjauskierre. samalla saadaan 
aikaisempaa isommat ja kaikille lasitetut parvekkeet.

marraskuun puolessa välissä suu-
rin osa parvekkeista oli jo purettu. 
Purku-urakoitsija kierrättää vanhat 
parveke-elementit hyötykäyttöön.
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Teuvo Pakkalan tiellä Helsingissä sijaitsevan asuinkiin-
teistökorttelin vanhat betonijulkisivut korjataan tiilellä. 
Helsingin kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön julkisi-
vukorjauksen materiaalivalintojen lähtökohtana olivat 
pitkä elinkaari ja huoltovapaus sekä energiatehokkuu-
den ja imagon parantaminen. Näitä kriteereitä silmällä-
pitäen tiilen valinta julkisivumateriaaliksi oli luonnollinen 
vaihtoehto, totesivat tilaajan edustajana toimiva tekni-
nen isännöitsijä Ilpo Ristola Pohjois-Haagan Kiinteistöt 
Oy:stä samoin kuin pääsuunnittelijana toimiva Sebastian 
Lönnqvist Erat Arkkitehdit ja Rakennusliike Oy:stä.

Projektin toteutus ja aikataulu

Asuinkorttelin julkisivukorjauksen 1-vaihe aloitettiin jo vuonna 2006 
Maiju Lassilan tienpuoleisten 4-kerroksisten talojen korjauksella. 1-
vaiheen saneeraus poikkesi tällä hetkellä korjattavista siten, että ai-
emmin hissittömiin taloihin asennettiin korjauksen yhteydessä myös 
hissit. Tällä hetkellä korjauksen alla olevien 8-kerroksisten pistetalo-
jen peruskorjaus käsittää perusteellisen ulkovaipan uusimisen ikku-
na ja parvekekorjauksineen sekä porrashuoneiden pintakorjauksen. 
Tämän lisäksi korjataan myös pihojen ulkorakenteet ja -ympäristö. 2-
vaiheen korjausprojekti lähti liikkeelle purkutöillä maaliskuussa 2009 
ja kohteen arvioidaan olevan valmis lokakuussa 2010. 

jaettu urakkamuoto toi säästöjä

Projektin kakkosvaihe piti aloittaa alun perin heti ensimmäisen vai-
heen jälkeen, mutta korkeasuhdanteen aiheuttama tarjoushintojen 
nousu johti siihen, että projektin aloittamisessa otettiin aikalisä. Aluksi 
tarjouksia pyydettiin kokonaisurakkatarjouksina kahteenkin otteeseen 
vuosien 2007 ja 2008 aikana. Tarjoajien määrän vähentyessä ja tar-

Teksti: RI, Juha Karilainen
 Kuvat: Wienerberger Oy Ab

Julkisivujen 
elinkaaritavoitteeksi 

100 vuotta 
– peruskorjauksessa uusi julkisivu poltetusta tiilestä

Tekninen isännöitsijä 
ilpo ristola Pohjois-
haagan kiinteis-
töt oy:stä (vas.) ja 
pääsuunnittelijana 
toimiva arkkitehti 
sebastian lönnqvist 
erat arkkitehdit ja 
rakennusliike oy:stä 
ovat yhtä mieltä siitä, 
että aidosta poltetus-
ta tiilestä muuraa-
malla tehty julkisivu 
on kestävä ja huol-
tovapaa sekä ennen 
kaikkea ajattoman 
kaunis julkisivurat-
kaisu. 

Uusi julkisivu muu-
rataan Wienerber-
gerin r-punaisesta 
tiilestä. Tiilen taakse 
jätetään reilu, 40 mm 
ilmarako, jolla var-
mistetaan eristetilan 
kuivana pysyminen 
kaikissa olosuh-
teissa. 
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joushintojen vain noustessa alettiin miettiä 
myös uusia keinoja, joilla kustannuksia voi-
taisiin saada hieman maltillisemmaksi, kertoi 
kohteen projektipäällikkönä toimiva Tapani 
Jäderholm ISS Proko Oy:stä. Uutena vaih-
toehtona päätettiin kokeilla kokonaisurakan 
jakamista useampaan pääurakkaan, mikä 
tämän tyyppisissä peruskorjausprojekteissa 
on melko harvinaista. Urakka jaettiin neljään 
pääurakkaan eli purku-, perustus-, parveke- ja 
rakennusurakkaan. Rakennusurakkaan alis-
tettiin lisäksi erillinen ikkuna- ja oviurakka. 
Toimenpide mahdollisti tarjousten kysymi-
sen myös hieman pienemmiltä yrityksiltä ja 
matalasuhdanteen aiheuttaman hintatason 
alenemisen kanssa se tuotti myös taloudel-
lisesti toivotun lopputuloksen. Jäderholmin 
mukaan projektin jakamisella useampaan 
pääurakkaan saatiin merkittäviä säästöjä, 
joskin se aiheutti myös monia lisäselvityksiä 
mm. viranomaisten suuntaan. 

Tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa tuotti 
tulosta

Urakkamuodosta ja -rajauksista keskusteltiin 
useaan otteeseen Helsingin kaupungin ra-
kennusvalvontaviraston kanssa ja kun kaikki 
vaadittavat selvitykset saatiin tehdyksi, voi-
tiin projekti aloittaa turvallisin mielin. Viran-
omaisten epäilykset jaetun urakan toimivuu-
teen käytännössä olivat ymmärrettävät, mut-
ta hyvällä yhteistyöllä viranomaisten kanssa 
saatiin asiat eteenpäin ja projekti liikkeelle. 
Eri urakoihin jaetun projektitoteutuksen yksi 
tärkeimmistä asioista oli eri urakkarajapinto-
jen ja aikataulutuksen yhteensovittaminen 
siten, että vastuurajat kohtaisivat oikealla 
tavalla lopputuloksen laadun kuitenkaan kär-
simättä. Tämäntyyppinen urakkamuoto tuo 
säästöjä, mutta toisaalta se myös lisää val-
vonnan määrää, mistä johtuen kohteessa toi-

miikin muun projektijohdon lisäksi mm. yksi 
kokopäivätoiminen valvoja. 

Rakennusurakasta vastaavan Kenno-
Ranne Oy:n vastaava mestari Tauno Hiltu-
nen kertoo, että yhteistyö eri osapuolien vä-
lillä on sujunut erinomaisesti, johtuen osaksi 
myös urakoitsijoiden välisestä hyvin hoide-
tusta viestinnästä. Myös viestintä asukkai-
den suuntaan ja päinvastoin on toiminut kii-
tettävällä tavalla, johtuen asukasedustajan 
aktiivisesta ja hyvästä yhteistyöstä. 

vanha seinärakenne oli energiatehoton ja elin-
kaarensa päässä oleva sandwich-elementti

Teuvo Pakkalantien kerrostaloalue on tyypil-
linen 70-luvun elementtilähiö, joka oli raken-

nettu ns. sandwich-elementtirakenteisena. 
Julkisivujen pinta oli toteutettu tuolle ajalle 
tyypillisestä pesubetonista, jonka ulkokuo-
rirakenne oli tässä tapauksessa tehty ns. 
”kaksivaihevaluna”, eli näkyviin jäävä ulko-
kuoren pintaosa oli valettu väribetonista ja 
tausta harmaasta perusmassasta. Eristeenä 
oli alun perin käytetty pääasiassa pehmeää 
lasivillaa, jonka suunnittelupaksuus oli 120 
mm. Karu totuus paljastui kuitenkin purku-
työn yhteydessä eli käytännössä eristeen 
paksuus oli paikka paikoin vain muutaman 
senttimetrin paksuinen ja siitä syystä eris-
tyskykykin oli varsin huono. Betonisen sisä-
kuoren paksuus vaihteli 80-150 mm, riippu-
en siitä onko kysymyksessä kantava vai ei 
kantava seinärakenne. 

vanhojen julkisivujen kuntoa tarkkailtiin 
säännöllisesti

Julkisivujen yleisilme on jo vuosia ollut var-
sin huono ja muutama vuosia sitten osasta 
seiniä oli alkanut tipahdella pieniä betoninpa-
lasia alas, mikä johtikin noin 10 vuotta sitten 
perusteellisemman ulkoseinien kuntotutki-
muksen teettämiseen. Tuolloin tehdyssä tut-
kimuksessa selvisi, että ulkoseinät olivat var-
sin huonossa kunnossa ja vaativat korjausta. 
Seinille määriteltiin tuossa yhteydessä myös 
loppuelinkaari, jonka kuluessa julkisivujen 
perusteellinen korjaus tulisi tehdä. Lisäksi 
seinien kuntoa ja rakenteellisia muutoksia 
alettiin säännöllisesti seurata Pohjois-Haagan 
kiinteistöt Oy:n toimesta mm. viikoittaisin 
silmämääräisin tarkastuksin, totesi tekninen 
isännöitsijä Ilpo Ristola. Putoavien betonikap-
paleiden vuoksi osia ulkoseinistä jouduttiin 
myös väliaikaisesti verkottamaan ja vahvis-
tamaan terästukien avulla, jotta mahdollisilta 
putoavien betonikappaleiden aiheuttamilta 
onnettomuuksilta vältyttäisiin. 

osa vanhoista betonielementtiseinistä jouduttiin turvallisuussyistä vahvistamaan 
ja verkottamaan jo vuosia sitten.

Teuvo Pakkalantien talorungot elementtikuorien poiston jälkeen. vanhat eristeet 
jätettiin paikalleen siihen asti, kunnes uudet eristeet asennetaan paikalleen jul-
kisivumuurauksen yhteydessä.

vastaava mestari jarkko Peltola kuusakoski oy:
stä esittelee, millaisia 70-luvun työtekniikoille tyy-
pillisiä työvirheitä saattaa purkutyön yhteydessä 
paljastua. Paikka paikoin eristettä ei sisä- ja ulko-
kuoren välissä ollut laisinkaan.



S��

Uudeksi julkisivuksi valittiin elinkaariedulli-
nen ja energiaa säästävä tiilijulkisivu

Alueen rakennusten uudeksi pintamateriaa-
liksi valittiin monien eri julkisivuratkaisu- ja 
värivaihtoehtojen joukosta hieman kirjavak-
si poltettu Wienerbergerin R-punainen tiili. 
Vaihtoehtoja uudeksi julkisivuratkaisuksi oli 
monia, mutta kun julkisivun elinkaaritavoit-
teeksi asetettiin 100 vuoden käyttöikä ja 
vähäinen huoltotarve, jäi parhaaksi ja oike-
astaan ainoaksikin vaihtoehdoksi aito tiilijul-
kisivu, kertoi arkkitehti Sebastian Lönnqvist 
tiilen valintaan johtaneista perusteluista. Li-
säksi tutkimuksienkin mukaan ilmaraollisen 
tiilijulkisivun on todettu alentavan lämmitys-
kustannuksia jopa 6-8 % lämmityskaudella, 
johtuen sen massaan sitoutuvasta auringon 
lämpöenergiasta. Edellä mainittua etua ei 
millään ohuemmalla verhoustavalla saavute-
ta. Ilmaraollinen tiilijulkisivu pitää myös läm-
möneristeet kuivina tulevaisuuden yhä pahe-
nevissa ilmasto-olosuhteissa. Korjauksen yh-
teydessä uudeksi lämmöneristepaksuudek-
si tulee 175 mm, jolla päästään U-arvoltaan 
jo noin 0,20 W/m2K lämmöneristävyyteen. 
Vaikka kohteesta ei varsinaista matalaener-
giataloa vielä tulekaan, on parannus vanhaan 
energiankulutukseen nähden varmasti mer-
kittävä. Kun samalla myös ikkunat vaihdetaan 
uusiin ja energiatehokkaampiin, on lopputu-
los pitkällä aikavälillä kiinteistönomistajan 
kannalta varmasti kannattava. 

Tiilinen ulkoseinärakenne on ääniteknisesti 
erinomainen korjausratkaisu

Tiilirakenne yhdessä uusien ikkunoiden kans-
sa parantaa ulkoseinän ääneneristävyyt-
tä alkuperäiseen nähden. Vertailun vuoksi 
esimerkiksi usein käytetyllä lämpörappaus-
vaihtoehdolla toteutettuna ääneneristävyys 
heikkenisi suhteessa vanhaan rakenteeseen 
jopa 5-15 dB, mitä seikkaa ei tähän saakka 
ole riittävästi otettu huomioon ulkoseinän 
peruskorjausvalintoja tehtäessä. Karu totuus 
paljastuu kuitenkin asumismukavuudessa 
etenkin vilkkaasti liikennöityjen ajoväylien 
läheisyydessä. Teuvo Pakkalantie sijaitsee 

aivan Hämeenlinnan väylän läheisyydessä, 
joten myös ulkoinen ääneneristävyys on yksi 
tärkeä valintakriteeri tiilen valinnalle.

vanhan betonielementtiseinän ulkokuoren 
purkaminen sujui vaivattomasti piikkausrobo-
tin avulla

Ennen uuden seinän rakentamista vanhojen 
betonisandwich-seinien ulkokuoret pure-
taan kurottajan nokkaan kiinnitetyn kauko-
ohjattavan piikkausrobotin avulla. Kurottajan 
avulla robotti pystytään nostamaan lähes 30 
metrin korkeuteen, mikä riittää hyvin myös 
tämän 8-kerroksisen taloryhmän julkisivujen 
purkutöiden tekemiseen. Itse purkutyötä on 
helpottanut ja nopeuttanut tässä tapaukses-
sa myös se, että betonikuori on ollut varsin 
haurasta ja robotin avulla helposti paloitelta-
vissa. Piikkaustyöstä aiheutuvia pölyhaitto-
ja on minimoitu kostuttamalla seinää työn 
aikana piikkausrobotin päähän asennetun 
vesisuihkun avulla. 

Työturvallisuus ja asukkaiden huomiointi on 
tärkeää

Ennen varsinaisen piikkaustyön aloittamis-
ta oli tehtävä lukuisa määrä ennakkovalmis-
teluja, koska mm. suurin osa asukkaista jäi 
purku- ja rakennustöiden ajaksi asuntoihinsa 
asumaan. Esimerkiksi työalueet oli aidattava 
huolellisesti, samoin myös asukkaiden kul-
ku- ja pelastusreitit piti miettiä etukäteen yh-
dessä pelastusviranomaisten ja asukkaiden 
kanssa. Työturvallisuus onkin tärkein seikka, 
mikä etenkin purkutöitä tehtäessä on otetta-
va huomioon, toteaa purkutöiden vastaavana 
mestarina toimiva Jarkko Peltola Kuusakoski 
Oy:stä. Myös asukkaiden tarpeet ja toiveet 
pyritään huomioimaan mahdollisuuksien 
mukaan sekä purku että rakennustyön aika-
na. Asukkaiden kannalta negatiivinen asia 
on esimerkiksi se, että ikkunat ovat vaneri-
suojauksin peitettynä purkutyön ajan, mut-
ta toisaalta seinien purkutyö onnistuu seinä 
kerrallaan kuitenkin varsin nopeasti. Vaikka 
vanhan julkisivun purkutyö vaikuttaa moni-
mutkaiselta ja hankalalta toimenpiteeltä on 

saman korttelin jo aiem-
min korjattujen talojen 
ilme kertoo siitä, miten 
koko alueen imago tulee 
paranemaan uudisaluetta 
vastaavaksi.

se oikeilla välineillä ja ammattilaisen suorit-
tamana varsin nopea toimenpide.

Talojen laatutasoa lisätään monilla toimen-
piteillä 

Ulkoseinäkorjausten ohella talojen katot uu-
sitaan ja samalla niihin lisätään myös räys-
täät, joiden merkitys Suomen yhä pahene-
vissa ilmasto-olosuhteissa on merkittävä. 
Koska korkeiden talojen yläosien säärasitus 
on moninkertainen alaosiin verrattuna, ha-
luttiin varmistaa, että talon herkimmät alu-
eet kestäisivät myös tavoitteeksi asetetun 
100 vuoden käyttöiän.

Asumisen laatua lisätään mm. siten, että 
parvekkeettomiin yksiöihin ja kaksioihin lisä-
tään parvekkeet sekä jo olemassa olevien 
parvekkeiden pinta-alaa lisätään jatkamalla. 
Lisäksi kaikki parvekkeet lasitetaan. Pihat 
tulevat saamaan uuden ilmeen ja jo ensim-
mäisen vaiheen korjaus osoittaa, että lop-
putulos ei juurikaan poikkea tämän päivän 
uudisrakennuskohteista. 

Ulkokuorien purku-
työt tehtiin kurotta-
jan päähän kiinnite-
tyn kauko-ohjatta-
van piikkausrobotin 
avulla.

Tilaaja: Pohjois-haagan kiinteistöt oy
rakennuttajakonsultti: iss Proko oy
arkkitehtisuunnittelu (Ps): 
eraT arkkitehdit ja rakennusliike
rakennesuunnittelu: 
Finnmap Consulting oy
Perustusurakka: 
rakennus- ja insinööritoimisto Tricon oy
Purku-urakka: kuusakoski oy
rakennusurakka: 
rakennustoimisto kenno-rakenne oy
Parveketoimitusurakka: nhk rakennus oy
ikkuna- ja ovitoimitusurakka: 
Pihlavan ikkuna oy
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Talo on keskeisellä paikalla arvokkaalla ton-
tilla Nummelan keskustassa, eikä sitä ha-
luttu päästää rapistumaan. Jotain täytyi 
tehdä ennen kuin oli liian myöhäistä. Myös 
asumismukavuuteen haluttiin parannusta, 
vedontunne ja ulkoa kantautuvat liikenteen 
äänet haluttiin saada pois. 

Stonel Oy:n tuulettuvasta julkisivurat-
kaisusta löytyi apu ongelmiin. Schroderus 
mietti ensin itsekseen asiaa, otti selvää 
Stonel-järjestelmästä, kävi katsomassa ai-
emmin tehtyjä kohteita ja kun oli vakuut-
tunut asiasta, otti yhteyttä Stoneliin ja sopi 
tapaamisesta projektipäällikkö Veli-Matti  
Palolan kanssa.

Noin puoli vuotta myöhemmin As Oy 
Mehiläinen oli saanut uuden tiiliverhoilun ja 
lisää asumismukavuutta. Stonel Oy:n kiin-
nitysjärjestelmän ansiosta saatiin entiseen 
verrattuna tuplasti lisää lämmöneristystä 
seinän paksuutta kasvattamatta.

Varsinainen urakka-aika kesti elokuus-
ta lokakuuhun, aikataulussa pysyttiin hyvin 
eikä mitään suuria yllätyksiä matkan varrella 
tullut. Kiinteistö sai uuden, arvolleen sopi-
van ulkoasun. Lisälämmöneristyksen ansi-
osta vedontunne poistui ja samalla parani 
myös talon äänieristys, eikä ulkoa tuleva 
liikenteen melu enää kuulu asuntoihin. 

Taloyhtiössä päätöksenteko sujui vai-
vatta, hyvässä yhteishengessä. Asukkaat 

ja osakkeenomistajat ovat olleet tyytyväi-
siä asumismukavuuden paranemisen ja 
uuden ulkonäön tuomaan osakkeiden ar-
vonnousuun.

As Oy Mehiläisen puolelta asiaa hoitivat 
hallituksen puheenjohtaja Aimo Schrode-
rius ja isännöitsijä Heikki Karetie PKS-Toi-
mistot Oy:stä.

Schroderius on ollut tyytyväinen projek-
tin kulkuun, asiat hoituivat jouhevasti, raken-

teellisista ongelmista aiheutuneet ongelmat 
saatiin hyvin korjattua ja mikä parasta, kus-
tannusarviossa pysyttiin. Samoilla linjoilla 
on myös Isännöitsijä Karetie, joka kertoo 
yhteydenpidon Stonel Oy:n projektipäällikön 
kanssa olleen alusta asti joustavaa ja asial-
lista. Kaikki osapuolet olivat hyvin tilanteen 
tasalla koko projektin ajan. Aikataulussa py-
syttiin hyvin ja lopputulokseen ollaan kaikin 
puolin tyytyväisiä. 

As Oy Mehiläinen sai uuden, 
tuulettuvan julkisivun

As Oy Mehiläisen julkisi-
vuremonttia oli suunni-
teltu jo pidemmän aikaa. 
Täysillä projekti lähti liik-
keelle keväällä 2009, kun 
taloyhtiössä kyllästyttiin 
vedontunteeseen huo-
neistoissa ja talon kau-
heaan ulkonäköön, kuten 
hallituksen puheenjohtaja 
Aimo Schroderus sanoo.

as oy mehiläinen ennen ja jälkeen 
julkisivuremontin. väritys pysyi 
suunnilleen samana, mutta pitkien 
sivujen vanhat peltiverhoilut vaihtui-
vat myös tiilipinnalle.

mikä stonel on?

Stonel -tiililaattaverhous 
on nopea ja kevyt me-
netelmä saada vanha, 
paikalla muurattu tilisei-
nä nykyaikaiseksi tuulet-
tuvaksi erillisrakenteek-
si. Aito tiiliverhous on 
huoleton ja pitkäikäinen 
pintamateriaali. Stonel 
-tiililaattaverhouksessa 
yhdistyvät perinteinen 
tiilipinta ja nykyaikainen 
kiinnitystekniikka. Lop-
putuloksena on kevyt ja 
kestävä erillinen ulkokuo-
rirakenne.

Teksti: Maaret Tarvonen
 Kuvat: Stonel Oy
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Rakentaja.fi palvelukokonaisuuden kustantaja on tehnyt alan 
viestintää jo vuodesta 1987. Ajan kuluessa viestintävälineet 
ovat muuttaneet muotoaan videoista, kirjoista, lehdistä ja 
messuista internettiin, josta on muodostunut viestinnän vah-
vin kasvualusta.

verkkopalvelu käyttäjien tarpeisiin

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

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

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

Taustalla vahva organisaatio ja yli 100 yritykseen linkittyvä asian-
tuntijaverkosto

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

Palvelujen käyttö jäsenille maksutonta

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

RAKEnTAJA.fI-pAlVEluKOKOnAISuuS 
kattaa kaikki asumisen tarpeet

– Vastaukset rakentamisen, remontoimisen, sisustamisen, pihan ja puutarhan sekä nyt uutena myös taloyhtiön kysymyksiin.

Rakentaja.fi

TALOYHTIÖ
Liitä taloyhtiösi palvelun jäseneksi

Saat mittavan palvelun – täysin ilmaiseksi
Tutustu ja liity!

Taloyhtiö-palvelukonsepti
kuuluu Rakentaja.fi-palveluihin.

Rakentaja.fi-palveluiden jäsenmäärä (5/09) 280 000.
Kuukausittainen kävijäärä n. 1,1 miljoonaa.

www.rakentaja.fi
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Rakentaja.fi/taloyhtiön tietopankkina toimivat vasemman valikon tuotemapit. Valikon otsikoiden alta löytyy kymmenittäin
tuotemappeja, joista edelleen kymmeniä sivuja tietoa taloyhtiöiden korjausrakentamisen eri osa-alueista. Mukana
on niin yleistietoa kuin tuote-esittelyjä luotettavista ja laadukkaista tuotteista. Tuotemapeissa on looginen järjestys
sekä selkeä ja toistuva sisältörakenne. Tuotemappien sisältö on pääosin linkitettyä, jolloin se pysyy helposti ajan
tasalla.

� Rakentaja.fi/taloyhtiön kaikille avoimet palvelut
Rakentaja.fi/taloyhtiö on pääosiltaan avoin kaikille, jotka haluavat erilaista taloyhtiöitä koskevaa tietoa. Kaikille avoin
tieto löytyy sivuston vasemmasta laidasta ja pitää sisällään mm. seuraavia asiakokonaisuuksia: taloyhtiö ja eri
osapuolten rooli, vastuut ja velvollisuudet, taloyhtiön taloussuunnittelu, mitä vastuita seuraa asunnon
myymisestä/ostamisesta, huoneiston vuokraus ja asunnon haltuunotto jne. Myös tuotemappien sisältämät
tuotetietoinformaatiot ovat kaikille avoimia.

� Rakentaja.fi/taloyhtiön jäsenpalvelut
Jäsenpalvelut on tarkoitettu vain Rakentaja.fi/taloyhtiön jäseneksi rekisteröityneille. Rekisteröityessään taloyhtiö saa
käyttöönsä täysin maksuttoman TaloyhtiöOptimin, joka toimii koko yhtiön hallintatyökaluna. Ohjelmaa voi käyttää
esimerkiksi asiakirjojen ja yhteystietojen hallintaan sekä taloyhtiön sisäiseen kommunikointiin (kokouskutsut, ilmoitukset,
sisäinen tiedotus). TaloyhtiöOptimi on myös korjaustöiden kustannusarvio- ja huolto-ohjelma, jolla on helppo tehdä
korjaustöiden kustannusarviot ja tarjouspyynnöt.

� Taloyhtiö-verkkolehti ilmaiseksi sähköpostiin
Taloyhtiö-verkkolehti sisältää runsaasti ajankohtaista ja mielenkiintoista tietoa taloyhtiöiden isännöitsijöille, osakkaille
sekä asukkaille. Verkkolehden pääpaino on taloyhtiöiden saneerauksissa. Lisäksi se sisältää laajaa tuotetietoinformaatiota
ja opastaa myös palvelun käytössä. Verkkolehti ilmestyy alussa kerran kuussa tiivistäen jatkossa tahtiaan. Kuten
palvelu, myös verkkolehti on täysin ilmainen ja sen voi tilata itselleen palvelun kotisivulta osoitteesta
www.rakentaja.fi/taloyhtiö
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RAKEnTAJA.fI-pAlVEluKOKOnAISuuS 
kattaa kaikki asumisen tarpeet

– Vastaukset rakentamisen, remontoimisen, sisustamisen, pihan ja puutarhan sekä nyt uutena myös taloyhtiön kysymyksiin.

jäsenistö (01/2010) 310 000 taloutta

Rakentaja.fi-palveluiden jäsenmäärä on kasvanut 
kiihtyvällä vauhdilla palvelun avauksesta 2001 alka-
en. Palveluihin liittyi vuonna 2009 noin 55 000 uut-
ta jäsentä. 

käyntimäärä jo yli 1.1 miljoonaa käyntiä/kk

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

Pitkäjänteinen kehityslinja vahvan omistajan myötä 
jatkuu

Suorakanava Oy liittyi vuonna 2008 osaksi suurta 
SANOMA-konsernia. Tämä tarjoaa palvelukokonai-
suudelle entistä paremmat voimavarat pitkäjäntei-
seen kehitystyöhön.

Rakentaja-fi-palvelukokonaisuus 
on palkittu Tasavallan presidentin 

INNOSUOMI-palkinnolla.

Rakentaja.fi

TALOYHTIÖ
Liitä taloyhtiösi palvelun jäseneksi

Saat mittavan palvelun – täysin ilmaiseksi
Tutustu ja liity!

Taloyhtiö-palvelukonsepti
kuuluu Rakentaja.fi-palveluihin.

Rakentaja.fi-palveluiden jäsenmäärä (5/09) 280 000.
Kuukausittainen kävijäärä n. 1,1 miljoonaa.

www.rakentaja.fi

Nro: 22/09, pvm: 27.05.09, klo 09:05 , nimipäivät: Ritva Sivuilla nyt: 2815 käyttäjää
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Teksti: Anna-Kaisa Tuomi
 Kuvat: Pukkila Oy Ab

Kotimaisten laattojen 
valmistusta jo 80 vuotta

Turussa sijaitsee pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. 
Pukkila Oy Ab:n tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja 
valmistava Turun Kaakelitehdas Oy. Tänä päivänä Pukkilan tehtaalla valmiste-
taan vuosittain noin miljoona neliömetriä laattoja, josta vientiin menee noin puo-
let, pääasiassa Ruotsiin, Baltiaan ja Venäjälle, loput kotimaan markkinoille.

nykyisin laatanvalmistus on pit-
källe automatisoitua, ainoastaan 
laaduntarkkailua eivät koneet 
pysty tekemään.

laattoja puristettiin 30-luvulla 
savimassasta. 

aikaisemmin laatat valmistettiin 
alusta loppuun käsityönä. kuvas-
sa mosaiikin valmistusta.
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Turun kaakelitehtaasta Pukkilaan

Pukkilan laattojen historia yltää aina vuoteen 
1874. Turkuun suunniteltiin tuolloin suurta 
hotellia, jonka lämmittämiseen tarvittiin yli 
sata kaakeliuunia. Koska kotimaassa tuolloin 
toimivat tehtaat eivät olisi urakasta selvin-
neet, viisi kaverusta päätti perustaa tehtaan 
valmistamaan ja myymään kaakeliuuneja ja 
muuta savitavaraa. Tuotteet otettiin innos-
tuneesti vastaan ja alkukangertelun jälkeen 
tuotanto saatiin täyteen vauhtiin. Vuosien 
saatossa Turun Kaakelitehtaasta tuli yksi 
maailman suurimmista kaakeliuunien val-
mistajista. Vielä 20-luvulla uuneja myytiin 
paljon mutta keskuslämmityksen yleisty-
essä vuosikymmenen loppupuolella alkoi 
kaakeliuunien kysyntä hiipua. 

Myynnin vauhdittamiseksi yhtiö sai vuon-
na 1927 yksinoikeuden tuoda maahan ja 
myydä tšekkoslovakialaisia seinä- ja lattia-
laattoja. Vuonna 1930 valmistuivat markki-
noille ensimmäiset A-luokan laatat omasta 
tehtaasta. Pukkilan pellolle rakennetun teh-
taan tuotteita alettiin tuolloin kutsua Puk-
kilan laatoiksi ja tuotemerkki otettiin käyt-
töön. 30-luvulla seinä- ja lattialaatat menivät 
myynnissä kaakeliuunien ohi ja viimeinen 
kaakeliuuni valmistettiin vuonna 1954. 

Pitkäikäiset sarjat takaavat saatavuuden

Harmony- ja Color-laattasarjojen kaltaisia 
laattoja on kuulunut Pukkilan valikoimiin lä-
hestulkoon siitä lähtien kun laattoja alettiin 
tehtaalla valmistaa. Näistä sarjoista on tul-
lut vuosien saatossa yhtiön suosituimmat 
laattasarjat ja sarjojen pitkäikäisyys myös 
takaa saatavuuden vuosienkin päästä. Sar-
jojen värikartat on uudistettu noin kymme-
nen vuoden välein vastaamaan aina kunkin 
aikakauden trendejä ja suomalaista makua. 
Viimeisin uudistus Harmony-sarjassa teh-

tiin viime vuonna, kun värikartta sai entistä 
kirkkaammat ja puhtaammat värit, joita on 
yhteensä 25. 

Harmony-seinälaattasarjan peruskoko on 
15x15, joka sopii erityisen hyvin esimerkik-
si korjausrakentamisen tarpeisiin. Monesti 
vanhoissa saneerauskohteissa seinät eivät 
välttämättä ole täysin suoria, jolloin pienem-
piä laattoja on helppo työstää. 

Color-sarjan laatat soveltuvat hyvin sekä 
seiniin että lattioihin niin sisä- kuin ulkotilois-
sakin. Tiiviit ja kestävät Color-laatat ovat eri-
tyisen suosittuja myös uimahalli- ja kylpylä-
rakentamisessa sekä rakennusten julkisivuis-
sa. Herkullinen 24 värin värikartta on jaoteltu 
perinteisiin uima-allasväreihin, valkoisen ja 
harmaan sävyihin, makeisiin sävyihin, kuten 
vanilja, persikka, toffee ja kinuski, taivaan ja 
merellisen sinisiin, luonnon eri vihreisiin sekä 
hiekan sävyihin. Color-sarjaan kuuluu him-
meä-, kiiltävä- ja karhealasitteiset vaihtoeh-
dot. Sarjassa on myös nastapintaisia laattoja 
sekä runsas erikoiskappalevalikoima. 

kotimaiset design-laattasarjat

2002 lanseerattiin Suomi Design –tuote-
konsepti, jonka nimen alla kulkevat Pukkilan 
oman tehtaan tuotteet. Niiden suunnittelijoi-
na ovat toimineet merkittävät suomalaiset 
suunnittelijat tai muotoilijat. Laattasarjoja 
ovat suunnitelleet mm. Jarkko Kallio ja Har-
ri Helorinne, Stefan Lindfors, Karin Widnäs, 
Markku Piri ja Heini Riitahuhta.

Pukkilan kotimaisiin laattoihin on vangittu 
trendeistä tärkeimmät tunnelmat, valinnan 
pitkäikäisyyttä ja katseenkestävyyttä unoh-
tamatta. Uusimpia laattasarjoja ovat Pala, 
Hohto, Riite, Halla ja Signaali. Seinälaatat 
ovat kooltaan 20 x 25 cm. 

Pala-mallisto on moduulimittainen sei-
nä- ja lattiaklinkkerimallisto julkiseen tilaan 
ja kotiin kestäen kovaakin käyttöä. Malliston 

sarjat ovat Koodi, Hohto ja Riite. Pala-mal-
liston palasilla voi luoda voimakkaita ilmei-
tä, tarinoita ja tunnelmia puhuttelemaan eri 
aisteja. Kokonaisuus pitää sisällään kaksi eri 
kokoa, neljä erilaista pintavaihtoehtoa ja yh-
teensä 14 värivaihtoehtoa, joita yhdistele-
mällä voi rakentaa uudenlaisia ja näyttäviä 
lattia- ja seinäkokonaisuuksia.

Palkittua muotoilua

Pukkilan tuotteet ovat korkealaatuisia – siitä 
hyvänä todisteena Pala-malliston saavutta-
ma palkinto kansainvälisessä Red Dot -muo-
toilukilpailussa sekä Suomi-laattamallistolle 
myönnetty Fennia Prize 2009 -kunniamainin-
ta. Molemmat tuotesarjat on suunnitellut 
muotoilutoimisto Helorinne & Kallio.

Color -laattojen monipuoliset ominaisuudet mah-
dollistavat laattojen käytön myös uima-allasraken-
tamisessa.

hohto on osa Pala-mallistoa, jonka laatoista löy-
tyy 14 eri värivaihtoehtoa ja neljä erilaista pintaa.

riite-laatan pinnasta valo heijastelee kuin vasta 
jäätyneen veden pinnasta.

Color-laatat soveltuvat myös rakennusten 
julkisivumateriaaleiksi.
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Suomen ainoan kylpyhuonekeramiikan valmistajan IDOn uusinta 
uutta wc-maailmassa edustaa IDO Seven D -sarja, joka on laaja 
valikoima istuimia erilaisiin tiloihin ja viemäröintiratkaisuihin. Talo-
yhtiölle IDO Seven D -wc-istuin on paitsi pitkäikäinen, myös tur-
vallinen valinta. 

Fresh wc -raikastin antaa ankoille kyytiä

Kaikissa IDO Seven D sarjan istuimissa on sisäänrakennettu raikas-
tin, jonka ansiosta wc raikastuu automaattisesti jokaisella huuhte-
lulla. Raikastimena toimii painonapin alle sijoitettava raikastinpuik-
ko, josta liukenee sopiva määrä raikastetta jokaisella huuhtelulla. 
Aika ajoin vaihdettava puikko sijaitsee sil-
le varta vasten suunnitellussa, kuivassa 
paikassa vesisäiliön sisällä, mikä takaa 
tasaisen kulutuksen. Paitsi, että Fresh 
wc on kätevä asukkaiden käytössä, se 
auttaa myös välttämään taloyhtiöissä sil-
loin tällöin sattuvia perinteisten roikku-
vien raikastinten aiheuttamia harmillisia 
vahinkoja. Jos wc-kulhossa roikkuva rai-
kastin joutuu huuhtelun mukana putkis-
toon, se voi aiheuttaa tukkeuman, jonka 
avaaminen ei käy käden käänteessä. 

Niinkin perinteinen kotiemme käyttöesine kuin wc-istuin 
on viime vuosina kehittynyt huimasti. Myös kotimaiset 
wc-istuimet ovat yli sadan vuoden kehityskaaren aikana 
jatkuvasti saaneet uusia ominaisuuksia helpottamaan 
käyttäjiensä arkea. 2000-luvun wc-istuin edustaa jo ai-
van uutta sukupolvea monine uusine ja innovatiivisine 
ominaisuuksineen. Paitsi toiminnallinen, wc-istuin on 
tänä päivänä myös joka kodin design tuote, joka nostaa 
wc- ja kylpytilan arvoa. 

densoidu säiliön pinnalle. Näin vältetään kondensoitu-
misen joskus aiheuttamat kosteusvauriot. Huoneläm-

pötilan ollessa korkea, kondensoituvaa 
vettä voi kerääntyä niin pal-
jon, että se valuu lattialle ja 
kosteutta pääsee kerään-
tymään rakenteisiin. 

Wc kiinni lattiaan liimalla – ei 
ruuvin reikiä lattiaan

Uusimmat wc-istuimet on mah-
dollista asentaa myös rikkomatta 

lattian pintaa ja kosteussuojausta. 
IDO Seven D -wc:issä tämä on huo-

mioitu suunnitteluvaiheessa: saatava-
na on malleja, joissa ei ole kiinnitysreikiä 

ollenkaan eli posliinipinta on yhtenäinen ja 
helppo pitää siistinä. Liimalla kiinnitetyn ja 
silikonilla suojatun jalan alle ei pääse ker-
tymään kosteutta. 

Mallistosta löytyvän peruskorjausmal-
lin jalka on normaalia jalkaa isompi, jol-
loin vanhat ruuvinreiät jäävät peruskor-

Teksti: Hanne Kinnunen
 Kuvat: IDO kylpyhuone Oy

kätevä kaksoissäiliö – hiljainen ja kosteusturvalli-
nen

IDO Seven D -istuimen huuhtelusäiliö on myös 
täysin uudenlainen. Keraaminen säiliö on valet-
tu yhdestä yhtenäisesti osasta, mikä tyylittelee 
ulkonäön ja helpottaa wc-istuimen puhtaanapi-
toa, kun pölyä ei enää keräänny säiliön ja sen 
kannen rajapinnalle. Keraamisen kuoren alla 
on muovista tehty vesisäiliö, minkä ansiosta 
vesi ei pääse lattialle keraamisen säiliön rikkou-
tuessakaan. Vesisäiliön kaksoisrakenteen ansiosta 
huuhtelu toimii aiempaa hiljaisemmin eikä vesi enää kon-
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jauksen yhteydessä jalan alle ja lopputulos 
on siisti ja huoliteltu. 

huuhtelu toimii – hyvin pyyhkii

Paitsi ulkopintaa, myös wc:n sisäisiä osia on 
paranneltu. IDO Seven D-istuinten huuhte-
lumekanismi on aiempaa kestävämpi ja sen 
osat tukevampia ja laadukkaampia kuin ai-
kaisemmin. IDOn kotimaiset tuotteet ovat 
turvallinen hankinta, koska tarvittaessa va-
raosia saa vielä kymmenen vuotta senkin 
jälkeen, kun malli on poistunut tuotannosta. 
Palvelu ja asiantuntemus ovat aina lähellä. 

kansissa on valinnan varaa

Wc-istuimissa suositaan nykyään yhä 
enemmän tukevaa ja tyylikästä kovamuo-
vista kantta. IDO Seven D -wc-istuimiin voi 
pehmeän kannen lisäksi valita siivouksen 
ajaksi helposti irroitettavan pikalukituskan-
nen tai hitaasti laskeutuvan slow close -kan-
nen. Enää eivät istuinkannet kolahtele!

ido seven d 

IDO Seven D on joustava design-
konsepti, joka soveltuu erilaisiin tar-
peisiin ja elämäntilanteisiin. Mallis-
to koostuu kylpyhuonekalusteista, 
pesualtaista, wc-istuimista ja am-
meista sekä niihin yhteensopivista 
suihkuista. Sisustusarkkitehti Kaar-
le Holmberg on suunnitellut mallis-
ton kylpyhuonekalusteet ja -posliinit 
muotokieleltään pelkistetyiksi yhte-
näisiksi kokonaisuuksiksi. 

Kylpyhuoneen kalustuksen 
uudet tuulet

leissa huuhteluveden määrä on myöskin 
säädettävissä. Lakisääteinen minimi tällai-
sissa tiloissa on 6 litraa.

IDO Seven D -wc:issä on mietitty myös 
asennuksen helppoutta. Uutta on mahdol-
lisuus tehdä vesiliitäntä kummalta puolen 
istuinta tahansa.

Vedensäästö ja  
kosteusturvallisuus  

avainasemassa

vain yksi viemäri?

Vanhemmissa taloyhtiöissä on joskus vain 
yksi viemäri, jolloin wc-istuimen ja pesual-
taan asentaminen samaan tilaan ei onnistu. 
IDO Seven D -valikoimassa on wc-malli, jon-
ka jalassa on aukko pesualtaan tai vaikkapa 
pesukoneen poistoputkea varten. Näin yh-
den viemärin ongelma on ratkaistu. 

vettä säästävä huuhtelu

Vedensäästö on avainsana jokaisessa talon-
yhtiössä. IDO on edelläkävijä wc-istuinten 
vedensäästöratkaisujen kehittämisessä ja 
yrityksen kehittämä kaksoishuuhtelu on-
kin jo wc-maailmassa standardi. IDO Se-
ven D wc-istuimissa huuhtelu säädetään 
tehtaalla 2,4/4 litraan, mikä usein on riittä-
vä määrä ja tuo merkittävää vedensäästöä 
yhtiölle. Huuhtelu on kuitenkin mahdollista 
säätää jopa 8 litraan, mikä voi olla tarpeen 
vanhoissa taloissa. Julkisiin tiloihin usein 
parhaiten soveltuvissa yksöishuuhtelumal-
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Jo ennen yhteydenottoa Puus-
telliin ja uuden keittiön varsinai-
sen suunnittelun käynnistymis-
tä, perheen emäntä oli etukä-
teen pitkälle päättänyt, millaisen 
keittiön haluaisi. 

Vanha keittiö oli talon raken-
nusvuodelta 1987, ja se oli siten 
jo vanha ja kulunut. Kuluneita 
pintoja enemmän häiritsivät 
kuitenkin tasovalot, jotka suun-
tautuivat epäkäytännöllisesti 
sivuille ja häikäisivät keittiössä 

työskenneltäessä. Myös pisto-
rasioita oli koko työtilassa liian 
vähän. Lisäksi vanhojen kaapis-
tojen järjestys oli osittain hyvin-
kin epäkäytännöllinen. Vanhan 
keittiön puutteet ja viat haluttiin 
luonnollisesti korjata.

lämpöä hillityllä harmaalla

Värimaailmaltaan perheen 
emäntä olisi tehnyt uudesta 
keittiöstä kokonaan valkoisen, 

Rivitalokodin  
keittiölle uusi ilme

1980-luvulla rakennetun raumalaisen rivitaloasunnon keittiö sai kokonaan uuden 
ilmeen, kun vanhojen kaapistojen tilalle asennettiin nykyaikainen Puustelli-keittiö. 
Keittiön toimittaminen avaimet käteen -periaatteella vei vain muutaman päivän, ja 
lopputulos täytti kaikki perheen odotukset. Keittiöön saatiin uuden valoisan ilmeen 
ohella lisää tasotilaa, ja työskentelystä keittiössä tuli entistä helpompaa, kun kalus-
teiden järjestys muutettiin perheen toiveiden mukaiseksi.

Torstai aamun tilanne: 
vanhat kalusteet on pu-
rettu. välitilan laatoitus 
poistettiin yhtenä kappa-
leena leikkaamalla kipsi-
levyseinästä pala pois.

kalusteiden kulmat oli 
suojattu hyvin.

ellei isäntä olisi toivonut jouk-
koon hieman väriä. Kompro-
missina muuten vaaleasävyisen 
uuden keittiön tasojen väriksi 
valittiin harmaa, jolloin molem-
mat olivat lopputulokseen tyy-
tyväisiä.

Kodinkoneiden vaihto uusiin 
harkittiin konekohtaisesti. Jot-
kut koneista olivat vanhoja ja 
joutivat kiertoon, kun taas osa 
oli uusittu, eikä hyväkuntoisis-
ta koneista haluttu luopua. Kier-

Uudet kalusteet saapuvat.

Pakkausten merkinnät tar-
kastettiin huolellisesti.
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toon lähtivät vanha liesi ja astianpesukone. 
Vanhan lieden tilalle asennettiin nykyaikai-
nen induktioliesi ja uuni. Sen sijaan alle vuo-
si sitten uusittu jääkaappi piti luonnollisesti 
sijansa myös uudessa keittiössä. Vanha pa-
kastin, jolla oli jo ikää, mutta joka oli edelleen 
hyväkuntoinen, päätettiin säilyttää, mutta 
siirtää keittiössä toiseen paikkaan.

Vanha liesituuletin toimi hyvin ja se pää-
tettiin pitää, mutta uutta keittiötä varten sitä 
tuunattiin hieman maalaamalla. Saatuaan har-
maan pinnan, laite sopi hyvin yhteen uuden 
keittiön samansävyisten laminaattitasojen ja 
vetimien kanssa. Lisäksi liesituulettimen putki 
vaihdettiin nykysäännösten mukaiseksi.

mittatarkka suunnittelu säilytti vanhan 
parketin

Vesipisteiden paikat pidettiin keittiössä en-
nallaan. Tiskipöytä ja hanat kuitenkin vaih-
dettiin uusiin. 

Kahden ison altaan tilalle haluttiin pienen 
ja ison teräsaltaan yhdistelmä, sillä toinen 
iso allas oli tuntunut tarpeettomalta ja näyt-
tänyt vähän rumaltakin. Vesipisteiden ala-
puolelle asennettiin suoja-allas, joka ohjaisi 
vedet pois kaapistojen alta, jos keittiössä 
sattuisi vesivahinko.

Kun kaapistoja ryhdyttiin uusimaan, van-
hoja kaappeja ei viety kaatopaikalle, vaan ne 
hyödynnettiin uudelleen alakerran varaston 
säilytystilana. Perhe pitikin erityisesti siitä, 
että vanha pyrittiin kierrättämään ja käyt-
tämään hyväksi, eikä kaikkea heitetty pois 
suoralta kädeltä.

Puustellin mittatarkka suunnittelu mah-
dollisti sen, että keittiön vanha parketti sai 
jäädä paikoilleen, sillä uudet alalaatikostot mi-
toitettiin vanhojen alakaapistojen mukaan.

Myös välitilan laatoitus ideoitiin yhdessä 
Puustellin asiantuntijan kanssa, ja Puustellin 

asentajat myös toteuttivat käytännön työn. 
Asukkaiden ei siten tarvinnut osallistua muu-
hun kuin suunnitteluun, ja Puustellin kahden 
asentajan lisäksi uutta keittiötä laittamassa 
kävivät vain sähkö- ja putkimies. Mikä pa-
rasta, uusi keittiö valmistui suunnitellussa 
aikataulussa. Asennus aloitettiin torstaina, 
ja valmista keittiössä oli jo tiistaina.

asiakkaan kuunteleminen on keittiön onnis-
tumisen edellytys

Keskeinen tekijä keittiöremontin onnistumi-
sessa on suunnittelijan ja asiakkaan välinen 
vuorovaikutus ja yhteistyö. Keittiön suunnit-
telijan tärkeä ominaisuus on kuuntelutaito. 
On löydettävä vanhan keittiön selkeät on-
gelmakohdat ja myös uuteen keittiöön koh-
distuvat selkeät toiveet. Joskus asiakas on 
itse suunnitellut uutta keittiötään hyvinkin 
pitkälle ja osaa myös ilmaista sitä koskevat 
toiveensa, mutta joskus suunnittelu aloite-
taan aivan alusta.

Keittiösuunnittelija Elina Lamminpää 
Puustellista kertoo Rauman rivitalokohteen 
olleen poikkeuksellisen, koska asiakas oli 
todella miettinyt pitkälle, mitä uudelta keit-
tiöltä halusi. Myös aikataulu oli tavallista 
tarkempi.

”Asiakas oli lähdössä Australiaan, ja ha-
lusi, että keittiö olisi valmis ennen matkalle 
lähtöä. Kaupat tehtiin tosi nopeasti, ja niin 
suunnittelu kuin toteutuskin tehtiin määrä-
tyssä aikataulussa. Puustellin yksilöllisen 
palvelun ansiosta tämä oli täysin mahdol-
lista”, Lamminpää toteaa.

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Virve Rintasalo

estetiikkaa ja oivalluksia

Asiakkaan päätettyä jopa yksityiskohdat 
melko pitkälle, Puustellin suunnittelijan teh-
täväksi jäi katsoa, että toteutus olisi kaunis 
ja käytännöllinen. Vanhan keittiön kaapis-
tojen sisältö läpikäytiin, ja kaikelle jo ole-
massa olevalle luotiin oma paikkansa uu-
teen keittiöön. 

”Riittävä laskutila pesualtaiden ja lieden 
molemmin puolin on keittiön toimivuuden ja 
käyttömukavuuden kannalta aina keskeistä. 
Koska tässä kohteessa asiakas piti aterian 
esivalmistelua hyvin tärkeänä, lisäsimme 
tähän tarkoitettua työskentelytilaa ja sijoi-
timme tilan siten, että esivalmistelu sujuisi 
paitsi aikaisempaa valoisammassa paikassa, 
myös kasvot olohuoneeseen päin. Oivalluk-
sen ansiosta aterian valmistelija sai näköyh-
teyden olohuoneeseen ja mahdollisuuden 
seurustella joustavasti siellä istuvien vierai-
den kanssa”, hän kertoo.

Astianpesukoneet ovat muuttaneet as-
tiankuivauskaapin tilantarvetta nykyaikaisis-
sa keittiöissä. Myös tässä keittiössä astian-
kuivauskaappia pienennettiin, jotta keittiöön 
saatiin enemmän hyllykaappeja, jotka ovat 
säilytystilana lankahyllyjä kätevämpiä. Hyl-
lykaapeista tehtiin toiminnallisuuden vuok-
si leveitä, mutta samalla huolehdittiin siitä, 
että ovikoot pysyivät kauniina ja kokonai-
suus harmonisena.

Välitilan laatoituksen suunnittelussa apu-
na käytettiin asiakkaan sisustuslehdistä 
leikkaamia kuvia. Kuvat kertoivat Puustellin 
suunnittelijalle sanallista kuvailua selkeäm-
min, millaisesta tyylistä asiakas piti ja mil-
laiset sävyt tämä koki kodikkaiksi. Puustelli 
teki tämän pohjalta asiakkaalle muutamia 
laatoitusehdotuksia, ja ohjasi tämän yhteis-
työkumppanina toimivan yrityksen laatta-
asiantuntijan puheille. Asiakkaan kaikki toi-
veet kartoittamalla syntyi täydellinen koko-

vesivahingon sattuessa 
suoja-allas ohjaa vedet 
näkyville.

Perjantaina päivällä 
välitilojen laatoitukset 
olivat jo loppusuoralla.
asennuksen ammattilai-
set pitivät työympäris-
tön koko ajan siistinä.

säädettävät aputuet helpottavat 
yläkaappien asennusta.



S��

keittiötieto talteen Puustellin asennuskansioon

Keittiö on kalusteineen ja kodinkoneineen kokonaisuus, johon liittyvät asiapaperit on hyvä säilyttää huolellisesti. Kun keittiö luovute-
taan asiakkaalle, kootaan kaikki siihen liittyvät käyttö- ja hoito-ohjeet, takuutodistukset ja muut tärkeät dokumentit Puustellissa kä-
tevään Asennuskansioon. Kansiosta löytyvät myös kaikki keittiöön liittyvät yhteystiedot.

Asennuskansiota voi verrata yhdistettyyn auton ohje- ja huoltokirjaan. Kansiota kannattaa täydentää aina, kun keittiöön hanki-
taan uusia laitteita tai tehdään muutoksia. Hyvin tallennetusta, yhteen kootusta tiedosta on iloa ja hyötyä paitsi itselle, myös uudelle 
omistajalle, kun asunto joskus myydään. 

naisuus, jota saattoi todella sanoa asiakkaan 
omaksi keittiöksi.

ilmastointi vaikuttaa rivitalon liesituulettimen 
valintaan

Keittiön asentamisessa asunto-osakeyhti-
öön on pientalon keittiöremonttiin verrat-
tuna joitakin erityispiirteitä. Jos rivi- tai ker-

rostalon keittiöremontissa vaihdetaan liesi-
tuuletin, on keittiöremontissa ilmastoinnin 
osalta kunnioitettava olemassa olevaa jär-
jestelmää. Toisin sanoen on etukäteen sel-
vitettävä, millainen ilmastointi kiinteistössä 
on. Liesituuletin valitaan sen mukaan, onko 
kiinteistön ilmastointi huoneisto- vai talo-
kohtainen ja onko kosteiden tilojen ilmas-
tointi yhteydessä keittiön ilmastointiin.

”Monissa osakeyhtiömuotoisissa kiinteis-
töissä on katolla huippuimuri, josta ohja-
taan usein myös kosteiden tilojen ilmas-
tointia. Tärkeintä on, ettei olemassa olevaa 
ilmastointijärjestelmää muuteta, oli se sit-
ten millainen hyvänsä, ja että laitteet vali-
taan sen mukaan”, Lauri Jalkanen Puustel-
lista kertoo.
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Suomalainen Upofloor-parketti on aito luon-
nontuote, joka on valmistettu CoC- ja PEFC-
sertifikaattien mukaisesti ja raaka-aineista, 
jotka ovat peräisin laillisista ja ei-kiistanalai-
sista lähteistä. Upofloor-parketit täyttävät 
rakennusmateriaalien korkeimman M1-luo-
kituksen emissiovaatimukset. 

Puulajit ja pintakäsittelyt

Peruspintakäsittelyt ovat lakkaus ja öljyä-
minen. Näiden lisäksi tarjolla on pinta- ja 
puunkäsittelyjä, joilla parketin ulkonäköön 
voidaan vaikuttaa. Uutuutena tulee v. 2010 
markkinoille Tammi Nature Pro, jonka UV-
suojakäsittely vähentää tammen normaa-
lia, päivänvalosta johtuvaa, värimuutosta 
jopa 70 %.

Upofloor-parkettimallisto tarjoaa myös 
useita petsattuja sekä valko- ja antiikkiöljyt-
tyjä tammiparketteja. Harjauksella saadaan 
tyylikästä lisäilmettä parkettiin. Tammi Lat-
te ja Mocca -parketeissa harjaus ja sävyöljy 
korostavat erityisesti puunsyitä.

muut valintakriteerit

Puulajin ja pinta- tai puunkäsittelyn anta-
man ulkonäön lisäksi parketin tärkeimmät 
valintakriteerit ovat lajitelma, sauvaisuus 
sekä kestävyys.

Lajitelmista Select on valikoitu lajitelma; 
tasavärisin, oksattomin ja syykuvioltaan rau-
hallisin. Nature/natural on lajitelmista luon-
nollisin ja yleisin; syykuvioltaan ja väriltään 
hieman Selectiä eloisampi. Country on laji-
telma, jossa on voimakkaita värikontrasteja, 
syykuvioita ja oksaisuutta. Vario on värikäs 
lajitelma, jossa on voimakkaita värikontras-
teja ja syykuvioita.

Yleisimmin käytetty on 3-sauvainen 188 
mm leveä lauta. Nykyisin entistä enemmän 
käytetään lankkumaisia parketteja, joko 2-
sauvaisia tai 1-sauvaisia kartanoparketteja, 
leveys 138 mm.

Parketin Brinell-kovuus

Parketin kovuus ilmoitetaan yleensä ns. Bri-
nell-arvolla: Upofloor-parketeissa Jarrah on 
kovin, Tammi keskikova ja Koivu pehmein. 
Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että mitä 
korkeampi Brinell-arvo on, sitä enemmän 
parketti kestää iskuja, kolhuja ja kulutusta.

valitse parketti Floor designerilla 

Upofloor-parkettien valinta on asukkaalle 
helppoa. Tuotteet on jaettu värin perusteella 
mallistoihin seuraavasti, Ambient Col-
lection – vaaleat sävyt, Tempo Collecti-
on – keskivärit, lämminsävyiset ja Forte 
Collection – tummat puulajit.

Löydät oman parkettisi helposti par-
ketti.upofloor.fi -sivuilta, mistä löytyy 
paljon lisätietoa puusta ja parketista. 
Kokeile lattiaa eri tiloihin Upofloor Floor 
Designerilla. Voit vaihtaa valitsemaasi 
kuvaan tai jopa omaan tilakuvaasi min-
kä tahansa yli sadasta parkettimallista 
ja näet, miten parketin ulkonäkö muut-
taa tilan ilmettä.

Parketin voi asentaa myös lattialämmi-
tyksen päälle

Upofloor-lukkoponttiparketti voidaan 
asentaa myös lattialämmitysjärjestel-
män päälle. Lattialämmitys kuitenkin 
kuivattaa lattian pintaa ja aiheuttaa yli-
määräistä puun kutistumista. Tämän 
vuoksi pyökki- ja vaahteraparketin 
asentamista lattialämmityksen päälle ei 
suositella, sillä nämä puulajit reagoivat 
ilman suhteellisen kosteuden vaihte-
luihin muita puulajeja voimakkaammin. 
Nämä puulajit ovat erityisen herkkiä 
myös ulkopuolisen kosteuden vaiku-
tukselle, millä on merkitystä keittiön ja 
eteisen lattian puuvalinnoissa.

askeläänieristys kuntoon Tuplexilla

Parketin alusmateriaaliin kannattaa osake-
yhtiömuotoisessa asumisessa kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Alusmateriaali on olennai-
nen osa parkettilattian kokonaisrakennetta, 
ja sen tulee täyttää myös kerrostalon asetta-
mat vaatimukset askeläänen eristävyydes-
tä. Upofloor-parketit on testattu Tuplex-alus-
materiaalilla, joka toimii kosteussuojana, 
tasoittaa alustan pienet epätasaisuudet ja 
täyttää nykyiset askeläänivaatimukset.

parkettilattia nostaa 
asunnon arvoa

Taloyhtiön isompien remonttien yhteydessä on asukkailla mainio ti-
laisuus kohentaa asuntonsa arvoa myös uusimalla asuintilan lattia. 
Parkettilattia on suosittu materiaali, sillä se antaa asuntoon arvok-
kuutta ja kaunista ilmettä. Kotitalousvähennystä hyödyntämällä voi 
saada asennustyöstä huomattavat verohelpotukset. Ammattilaisen 
asentama kotimainen laatuparketti takaa lattian toimivuuden. 

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Upofloor Oy
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”Sisäilmayhdistys ry on vuonna 
1990 perustettu aatteellinen yh-
distys, jonka tarkoituksena on 
edistää rakennusten terveelli-
seen ja viihtyisään sisäilmaan 
tähtäävää työtä. Yhdistyksen 
tehtävänä on parantaa tiedon-
siirtoa tutkimuksesta käytän-
töön sekä valistaa rakennusten 
asukkaita, käyttäjiä ja omistajia 
ylläpitämään hyvää sisäilmaa.” 
Näin yhdistys kiteyttää toimin-
tansa kotisivuillaan. Tätä periaa-
tetta noudattaen helsinkiläises-
sä kerrostaloyhtiössä pyrittiin 
huomioimaan remontin lopputu-
loksena myös mahdollisimman 
hyvä sisäilmaratkaisu.

1920-luvun talo 2010-luvun 
kuntoon

– Yhtiömme ensimmäinen put-
kistoremontti tehtiin 60-luvul-
la, kun asuntoihin rakennettiin 
vesikiertoinen patterilämmitys. 

Sisäilma huomioitava 
remontissa

Kun 1920-luvulla valmistunutta kerrostaloa 
alettiin valmistella mittavaan putkiremonttiin, 
oli yksi huomioitavista oheistoimenpiteistä 
hyvästä sisäilmasta huolehtiminen. Helsin-
gin Töölössä sijaitseva kerrostaloyhtiö on 
sisäilman osalta hyvissä käsissä, kun yhtiön 
hallituksen puheenjohtajana toimii hyvän si-
säilman ”ylimmäinen vartija”, toimitusjohtaja 
Jorma Säteri Sisäilmayhdistyksestä. 

Laajempaan putkiremonttiin tuli 
nyt tarve, kun mm. kellarikerrok-
sessa havaittiin putkistovuotoja, 
kuvaa Säteri hälytyskellojen soi-
mista. Teetätimme ihan alkuun 
kuntokartoituksen, jolla pyrim-
me ensiksi ratkaisemaan millä 
menetelmällä etenisimme; put-
kien sisäpuolisella pinnoituksel-
la vai koko putkiston uusimisel-
la. Koska putkisto oli kuitenkin 
varsin vanha, päädyimme sen 
uusimiseen. Kuntokartoituksen 
jälkeen tehdyssä hankesuunnit-
telussa selvitettiin myös kaikki 
muutkin korjaustarpeet. Kun 
kylmäkomeroissa oltiin havait-
tu selvää homeen hajua, pää-
timme poistaa ne kokonaan sii-
tä käytöstä ja nykyaikaistaa ne 
lämpimiksi, joille olisi myös sel-
västi enemmän käyttötarvetta. 
Asbestiselvityksessä todettiin, 
että asbestia löytyi paitsi putkis-
toeristeitä myös kylpyhuoneen 
laatoista, vaikka kylpyhuoneet 

oli korjattu jo aiemmin. Tuskin-
pa niitä silloin edes asbestityönä 
tehtiin, arvioi Säteri. Remontin 
tarjouspyyntöasiakirjoissa onkin 
hyvä todeta pölynhallinnan mer-
kitys, jotta ihmisten tavarat py-
syvät kunnossa arviolta noin kol-
me kuukautta kutakin asukasta 
koskevan remontin aikana.

ilmanvaihto täyskunnostukseen

Ilmanvaihdon osalta pohdittava-
na oli rakentaa moderni koneel-
linen tulo- ja poistoilmajärjestel-
mä tai kunnostaa alkuperäinen 
painovoimaan perustuva, johon 
sitten päädyttiin. Kun asunnois-
sa oli alussa pelkkä uunilämmi-
tys, oli hormeja runsaasti ja nii-
tä on nyt vapaana. Päällekkäiset 
asunnot on nyt kytketty samaan 
hormiin, jolloin mm. alempien 
asuntojen hajut, tupakansavu 
jne. saattavat nousta yläkerran 
asuntoihin. Nyt varmistetaan ul-

Teksti ja kuva: Raimo Holopainen
 Piirros: Keijo Aulu
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rakennusmestari susi

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

koilmaventtiilien kunnostuksella ilman kulku 
ja parannetaan poiston toimivuutta käyttäen 
lämmityksestä vapautuneita hormeja. Tällä 
korjaustoimenpiteellä saadaan toimiva – ei 
kuitenkaan hyvä – ratkaisu, jossa ilma vaih-
tuu nipin napin tyydyttävästi ja ilmanvaihto 
toimii kuten alun perin oli suunniteltukin. 
Haittana on lievä vetoisuus ja jos asukkaat 
sitten laittavat venttiileitä kiinni, järjestelmän 
toimivuus kärsii. Hyvän sisäilman kannalta 
olisi tietysti varsinkin kantakaupungissa tär-
keätä, että tuloilmassa olisi suodattimet ja 
että lämpöä voisi ottaa talteen. No, yhtiös-
sämme on vain kaksi vapaata julkisivua ja 
seinät ovat paksut, joten emme ole pahim-
pia energiantuhlaajia, Säteri toteaa. Alaker-
ran saunan viihtyvyyteen sen sijaan panos-
tetaan ja sinne asennetaan koneellinen iv-
järjestelmä. Osa vanhoista kakluuneistakin 
on edelleen käytössä, mutta niiden ja hor-
mien kuntoa seurataan. 

Turvallinen ratkaisu

Jorma Säteri toteaa vielä, että vanhan ja 
uuden tekniikan yhdistäminen on joskus 
ongelmallista. Siksipä ilmanvaihdon toteut-
taminen vanhoissa rakenteissa on sinänsä 
riskitön ja suhteellisen turvallinen ja sillä 
saadaan siis aikaan tyydyttävä sisäilmarat-
kaisu. Koneellinen olisi toki vaatinut huo-
neistokohtaisia kanavointeja ja tuonut mer-
kittävän kustannuslisän remonttiin, jonka 
vaikutus on muutenkin kymmeniä tuhansia 
euroja asuntoa kohden. Ilmanvaihdon osalle 
pitäisi markkinoille saada tuotteistettu rat-
kaisu, joka mahdollistaisi huoneistokohtai-

set remontit. Voi olla, että joskus sellaisen 
hankkisin omaan asuntoon, tuumaa Säteri. 
Sisäilman kannalta keskeiset asiat liittyvät 
materiaalien hallintaan, joiden osalta ollaan-
kin jo pääosin M1-luokassa. Myös vedene-
ristysasiat ovat hyvin hallinnassa; suunnit-
telijat osaavat suunnitella ja tekijät tehdä. 
Rakennustöiden tekemisen valvonta on silti 
edelleen tärkeätä.

säätäminen tärkeää

Sitten kun remontin rakennustekniset työt 
on saatu tehtyä, tulee lämmityksen ja il-
manvaihdon tasapainon säätäminen. Olisi 
suotavaa, että huoneistokohtaiset lämpö-
tilat olisivat 21-22 asteen paikkeilla, ei tätä 
korkeampia, sillä silloin ilma kuivuu ja tuntuu 
tunkkaiselta ja ongelmien vaara kasvaa. Il-
man vaihtuvuuden kannalta tulisi huomioida 
asuntokohtainen tarve. Helposti vaan käy, 
että esim. pienissä lapsiperheasunnoissa 
ilma vaihtuu liian hitaasti ja isommissa taas 
liian usein. Korostan vielä, että lämpötilaa 
kannattaisi tarkkailla mittarilla ja totuttautua 
noihin raja-arvoihin, joissa on yleensä pieni 
huoneistokohtainen säätövarakin. Jos on 
tarvetta jatkuvaan tuuletukseen, aiheuttaa 
se energian tuhlausta. Venttiilit tulisi voida 
pitää auki kesät talvet. Tarvittaessa niitä voi-
daan säätää, mutta kiinni ei saisi laittaa, sillä 
silloin ei kosteus poistu, muistuttaa Säteri. 
Toki tuulettaa voidaan esimerkiksi jos asun-
nossa on paljon vieraita. On tietysti tärkeä-
tä, että ilma on raikasta. Jokaisen asukkaan 
tulisi oppia tarkastelemaan rakenteiden pin-
toja ja kuntoa. Värimuutokset ja oudot läis-

kät saattavat kertoa, että vettä on päässyt 
jostain rakenteisiin. Tällöin kannattaa olla 
varmuuden vuoksi yhteydessä taloyhtiön 
hallitukseen tai isännöitsijään. Asukkaan ja 
osakkaan valveutuneisuus ja toisaalta myös 
vaativuus on viime kädessä kaikkien etu, 
summaa Säteri.

Jos vielä palaan remonttihankkeen alku-
lähteille, niin kuntokartoitus ja sitä seuraa-
va hankesuunnittelu ovat välttämättömiä, 
jotta tiedetään mitä minimissä on tehtävä 
ja että voidaan myös selkeästi arvioida ja 
päättää muista korjaustoimenpiteistä. Kun 
kysymyksessä on aina joka tapaukses-
sa kohtalaisenkin mittavasta remontista, 
kannattaa käyttää todellisia asiantuntijoita, 
joilla on mielellään suosituksia osaamises-
taan, opastaa hallituksen puheenjohtaja ja 
Sisäilmayhdistyksen toimitusjohtaja Jor-
ma Säteri.
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Huonekasvit  
lisäävät  
hyvinvointiamme

Suojaudumme jo melko tunnollisesti tupakansavulta, pakokaasuilta 
ja auringon haitalliselta uv-säteilyltä, mutta terveyttämme voi uhata 
myös huono sisäilma. Tuulettaminen parantaa sisäilman laatua, edel-
lyttäen, että ulkoa virtaava ilma on puhdasta. Matala ilmankosteus 
on selkeästi yhteydessä huonoon sisäilman laatuun. Kun ilmankos-
teus on 35 - 65 % luokkaa, ollaan terveellisellä tasolla – sekä kasvi-
en että ihmisten näkövinkkelistä. Näin talviaikaan sisäilma on hel-
posti liian kuivaa. 

Teksti: Marita Wallin
 Kuvat: Floradania

Keinotekoisista rakennus- ja sisustusmateri-
aaleista sekä elektronisista laitteista erittyy 
erilaisia orgaanisia yhdisteitä, ja ihmisistä 
erittyy bioeritteitä (lähes 150 erilaista eritet-
tä). Pahimmillaan sisäilman epäpuhtaudet 
aiheuttavat herkillä ihmisillä oireyhtymän 
nimeltä ”sairas rakennus”. Sen yleisimpiä 
tunnuspiirteitä ovat silmien, nenän ja kurkun 
ärsytys, allergiat, astma, limakalvojen tuk-
keutuminen, väsymys ja päänsärky. 

nasan tutkimustuloksia

Useat tutkimukset todistavat, että kasveilla 
on rauhoittava vaikutus. Kasveilla on myös 
uskomaton kyky puhdistaa ilmaa. Vuonna 
1980 Yhdysvalloissa NASAn avaruustutki-
muslaitos analysoi (miehitettyä kuutukikoh-
taa suunnitellessaan) tavallisten huonekas-
vien kykyä poistaa hengitysilmasta erilaisia 
kaasuja ja niiden sisäilmaa kosteuttavaa 
vaikutusta. 

Tarkempaa tutkimusta varten kehitettiin 
tiiviisti suljettu ”biokoti” (Biohome), joka 
rakennettiin synteettisistä rakennus- ja si-
sustusmateriaaleista, joiden tiedettiin erit-
tävän ihmisille haitallisia aineita. Biokodissa 
vierailevat ihmiset saivatkin sairas rakennus 
-oireyhtymälle tyypillisiä oireita. Tilaan vie-
tiin kultaköynnöksiä ja vehkoja, ja ilmanäyt-

teiden avulla voitiin osoittaa jo muutaman 
päivän kuluttua, että näistä materiaaleista 
haihtuvien orgaanisten kemiallisten ainei-
den määrä oli vähentynyt huomattavasti. 
Merkittävää oli sekin, että biokodissa vie-
railleet eivät enää oireilleet. 

lisätutkimuksissa löydettiin 50 suositeltavaa 
huonekasvia

Vuonna 1990 aloitettiin lisätutkimus, jossa 
testattiin huonekasveja aiempaa laajemmin. 
Lähtökohdaksi otettiin niiden formaldehy-
din poistokyky. Formaldehydi on sisäilman 
yleisin myrkky; sitä on mm. tupakansavus-
sa, vanerissa, lastulevyssä, liimoissa, paino-
kuviollisissa kankaissa, mattojen alustoissa 
ja lattiapäällysteissä. ”Voittajaksi” selvisi 
kaarisulkasaniainen (Nephrolepis exaltata), 
toisena on krysanteemi (Chrysanthemum x 
grandiflorum) ja kolmantena gerbera (Ger-
bera x cantabrigiensis).

Lisäksi tutkittiin ksyleenin, tolueenin ja 
ammoniakin poistokykyä. Erikseen keski-
tyttiin myös mm. viirivehkan (Spathiphyl-
lum) kykyyn poistaa erilaisia kemikaaleja: 
Se poistaa tehokkaimmin asetonia, meta-
nolia ja etyleeniasetaattia, jotka ovat ihmi-
sen hengityksessään erittämiä yleisimpiä 
bioeritteitä. 

Puikkokämmekkä

viirivehka
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Tutkitut 50 huonekasvia arvioitiin 
• kemiallisten kaasujen poiston 
• viljelyn ja hoidon helppouden 
• tuholaisten vastustuskyvyn ja
• kosteuden haihduttamisasteen perusteella. 

Parhaat kokonaispisteet sai viehättävä, no-
peakasvuinen ja vesiviljelyynkin mainiosti sopiva 
kultapalmu (Chrysalidocarpus lutescens). 

kasvit edistävät terveyttä

Kasvin ”keuhkot” toimivat päinvastoin kuin ih-
misen. Ne tuottavat happea ja kuluttavat hiili-
dioksidia. Lisäksi ne haihduttavat vesihöyryä ja 
saavat haihduttaessaan sisäilman liikkumaan ja 
painumaan kasvin juuristoalueelle, missä juuris-
tomikrobit hajottavat ne rakenteiltaan sellaisiksi, 
että pieneliöt ja kasvit pystyvät käyttämään niitä 
ravinnokseen – eli kasvit ikään kuin syövät haital-
lisia aineita ilmasta. Lisäksi on todettu, että kasvit 
vapauttavat kasvikemikaaleja, jotka pystyvät hä-
vittämään myös homeitiöitä ja bakteereita: Usei-
ta kasveja sisältävässä huoneessa on 50-60 % 
vähemmän ilmassa liikkuvia itiöitä ja bakteereja 
kuin huoneessa, jossa kasveja ei ole. 

Kasveilla voidaan siis parantaa merkittäväs-
ti nykyaikaisten energiaa säästävien, ”liian” 
tiiviiden talojen ilmanlaatua. Niillä voidaan vai-
kuttaa työpaikan viihtyvyyteen, jaksamiseen ja 
poissaoloihin. Kasvit luovat kutsuvan ilmapiirin 
ja rentouttavat hoitajaansa. Älä jätä näin hienoa 
ja huokeaa, elämänlaatuasi parantavaa mahdol-
lisuutta hyödyntämättä! 

Tietoa kemiallisista aineista

Ksyleenit saadaan maaöljystä ja niitä käytetään 
liuottimena ja ohentimena maaleissa, lakoissa, 
liimoissa ja väriaineissa sekä torjunta-aineiden 
valmistuksessa, kumi- ja nahkateollisuudessa 
sekä laboratorioissa. Ne imeytyvät elimistöön 
keuhkojen ja ruuansulatuskanavan sekä ihon 
kautta. Pitkäaikainen, toistuva altistuminen 
ksyleenihöyryille (yli HTP-pitoisuuden) voi aihe-
uttaa kroonisia aivotoiminnan häiriöitä, joiden 
oireita ovat esimerkiksi väsyneisyys, päänsär-
ky, muistin ja keskittymiskyvyn heikkeneminen, 
unihäiriöt ja ärtyneisyys. Toistuvasta ihokoske-
tuksesta voi syntyä ärsytysihottumaa.

Tolueenia käytetään liuottimena ja ohenteena 
maaleissa, lakoissa, liimoissa ja väriaineissa, ku-
min ja hartsin liuottamisessa, orgaanisissa syn-
teeseissä sekä lääkeaineiden ja räjähdysaineiden 
(trotyylin)valmistuksessa. Tolueeni on suurissa pi-
toisuuksissa huumaavasti vaikuttava aine: Pitkäai-
kainen, toistuva altistuminen tolueenihöyryille voi 
aiheuttaa kroonisia aivotoiminnan häiriöitä, joiden 
oireita ovat muun muassa väsyneisyys, päänsär-
ky, muistin ja keskittymiskyvyn heikkeneminen, 
unihäiriöt ja ärtyneisyys. Toistuvasta ihokosketuk-
sesta voi syntyä ärsytysihottumaa.

Ammoniakki on väritön kaasu, jolla on kor-
keissa pitoisuuksissa hyvin voimakas pistävä 
haju. Se ärsyttää akuutisti hengitysteitä ja silmiä. 
Sisäilmassa esiintyvää ammoniakkia pidetään 
kosteusvauriosta kertovana indikaattoriaineena, 
joka saattaa olla peräisin rakennusmateriaaleista. 
Myös kosteasta betonista vapautuu ammoniak-
kia. Usein ammoniakki sisäilmassa on merkki vie-
märikaasujen vuotamisesta sisätiloihin esim. kui-
vuneiden vesilukkojen tai lattiakaivojen kautta, tai 
rikkoontuneiden viemäriputkien vuoksi. Koneelli-
sella ilmanvaihdolla aiheutettu rakennuksen liika 
alipaineisuus edesauttaa viemärikaasujen vuo-
toa sisätiloihin. Ammoniakkia voi vapautua myös 
maaleista ja lakoista, puhdistus- ja pesuaineista 
sekä ihmisten ja eläinten eritteistä. 

Lähteet: B. C. Wolverton: Raikas vihreä koti ja 
Työterveyslaitos

huonekasvit poistavat ilmasta 
haitallisia aineita

Keinotekoisista rakennus- ja si-
sustusmateriaaleista sekä elekt-
ronisista laitteista erittyy erilai-
sia orgaanisia yhdisteitä, ja ih-
misistä erittyy bioeritteitä (lähes 
150 erilaista eritettä). Vuonna 
1990 aloitettiin Yhdysvalloissa 
kasvitutkimus, jossa vertailtiin 
50 tavallisen huonekasvin ky-
kyä poistaa haitallisia kemikaa-
leja. Tutkimuksissa löydettiin 
hyviä huonekasveja, jotka pois-
tavat sisäilmasta ksyleeniä ja 
tolueenia: 
– Kultapalmu 
(Chrysalidocarpus lutecens) 
– Pikkutaateli 
(Phoenix roebelenii) 
– Perhoskämmekkä (Phala-
enopsis) 
– Kirjovehka ’Camilla’ ja ’Exoti-
ca’ (Dieffenbachia) 
– Puikkokämmekkä 
(Dendrobium) 
– Soikkovehka 
(Homalomena rubescens) 
– Sulkasaniainen 
(Nephrolepis obliterata) 
– Suppu- (Dracaena deremensis), 
tuoksu- (D. fragrans) ja reunust-
raakkipuu (D. marginata)
– Flamingonkukka (Anthurium) 
– Limoviikuna 
(Ficus benjamina) 
– Viirivehka (Spathiphyllum) 

Ammoniakkia puolestaan 
poistavat parhaiten nämä: 
– Suppu- (Dracaena deremensis), 
tuoksu- (D. fragrans) ja reunust-
raakkipuu (D. marginata) 
– Flamingonkukka (Anthurium)
– Pensaspalmu 
(Rhapis excelsa) 
– Soikkovehka 
(Homalomena rubescens) 
– Liriope (Liriope spicata) 
– Krysanteemi 
(Chrysanthemum x grandiflorum) 
– Täplämaija 
(Calathea makoyana) 
– Puikkokämmekkä 
(Dendrobium) 
– Tulppaani (Tulipa) 
– Sirovuoripalmu 
(Chamaedorea elegans) 
– Muulinkultakorva 
(Syngonium podophyllum) 
– Limoviikuna 
(Ficus benjamina) 
– Viirivehka (Spathiphyllum) 
– Ruukkuatsalea 
(Rhododendron Simsii-ryhmä) 

Kasveista löydät lisätietoa ja hoi-
to-ohjeita www.puutarha.net.

muulinkultakorva

Tulppaani

limoviikunasupputraakkipuu
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mistä tiedän, millaisen lampun ostan?

Hehkulamppujen käyttö ei siis ole kielletty, 
mutta tehottomia lamppuja ei jatkossa saa 
enää tuoda markkinoille. Kun kaupan hyl-
lyltä ei tulevaisuudessa löydy tuttuja lamp-
puja, helpottaa hehkulamppujen poistumi-
nen markkinoilta nimenomaan kuluttajien 
valintoja. 

Energiansäästölamppujen vastaavuus 
totuttuihin lamppuihin on tehty mahdolli-
simman helpoksi. Kotitalouslamppujen pak-
kauksissa on kodinkoneistakin tuttu ener-
giatehokkuuden asteikko. Asteikon lisäksi 
pakkauksesta käy ilmi lampun antaman 
valovirran määrä, teho sekä lampun käyt-
töikä tunteina. 

Energiansäästölamppu on siis taloudelli-
nen ja ympäristöystävällinen valinta. Lähes 
jokaiseen valaisimeen sopii energiansäästö-
lamppu, joka onkin usein paras valinta heh-
kulampun tilalle. Hyvät energiansäästölam-
put kuuluvat A-luokkaan, kun jo markkinoilta 
poistumassa olevat hehkulamput kuuluvat 
alimmille tasoille. 

monipuolista säästöä 

Energian- ja vedenkulutus muodostaa noin 
40 %:n osuuden asuinkiinteistön hoitokus-
tannuksista. Energiaa säästävillä valinnoilla 
voidaan suoraan vaikuttaa tähän osuuteen. 
Säästöjen myötä myöskin vastikkeiden ja 
vuokrien nousupaineet pienenevät, jolloin 

muutoksesta hyötyy koko taloyhtiö osak-
kaineen ja asukkaineen. Hehkulampun vaih-
taminen energiansäästölamppuun vaikuttaa 
myönteisesti energiansäästön lisäksi kasvi-
huonepäästöihin sekä kustannuksiin. 

1. enemmän energiansäästöä

Hehkulamppu hehkuu nimensä mukaisesti 
lämpöä, vain pieni osa lampun energiantar-
peesta kuluu valon tuottamiseen. Energian-
säästölampulla saadaan enemmän valoa ja 
samalla kulutetaan vähemmän energiaa. 
Esimerkiksi 60W hehkulampun vaihtami-
nen 15W energiansäästölamppuun tuo 
75 % vähennyksen energiankulutukseen. 
Lämmityskausi on Suomessa pitkä, joten 
säästö on tuntuva vuositasolla, vaikka ke-
sällä varsinaisia lämmityskustannuksia ei 
syntyisikään. 

2. vähemmän kasvihuonepäästöjä

Kasvihuonepäästöjen määrä huolettaa maa-
ilmanlaajuisesti, jokaisen tulisi kantaa kor-
tensa kekoon päästöjen vähentämiseksi. 
Osakkaiden ja asukkaiden helpoin tapa osal-
listua on vaihtaa kaikkiin valaisimiin ener-
giansäästölamput. Valikoima laajenee jat-
kuvasti, joten myös yleisten tilojen lamput 
voidaan vaihtaa energiatehokkaisiin versioi-
hin. Siitäkin huolimatta että energiansääs-
tölamppu on ongelmajätettä käyttöikänsä 
jälkeen, luonnonvarat säästyvät paremmin 

juuri käyttöiän pidentyessä jopa kymmen-
kertaiseksi. 

3. enemmän kustannussäästöjä

Kun vanhat hehkulamput on vaihdettu ener-
giansäästölamppuihin, sähkölasku tulee 
joka tapauksessa olemaan nykyistä pienem-
pi. Ei siis ole merkittävää mikä lämmitysjär-
jestelmä kiinteistössä on. Säästön määrään 
vaikuttaa luonnollisesti se, montako hehku-
lamppua on korvattu ja kauanko niitä pide-
tään päällä päivittäin. Mikäli haluaa laskea 
tarkan kustannussäästön, on huomioitava 
hankintakulut sekä taloussähkön ja lämmi-
tysenergian (ks. kohta 1) hinta.

Säästä energiaa 
– älä hehkuta

Maaliskuussa 2009 Euroopan komissio antoi vaati-
mukset lamppujen energiatehokkuudelle. Asetuksen 
(244/2009) myötä tietyn valomäärän tuottamiseen 
saa kulua vain tietty enimmäismäärä sähköenergiaa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että perintei-
set hehkulamput poistuvat markkinoilta. Hehkulam-
put eivät täytä tiukentuneen asetuksen vaatimuksia, 
joten jatkossa on valittava tehokkaampi lamppu van-
han tilalle. Energiansäästölamppu on helppo valinta 
uudeksi lamppuvaihtoehdoksi. 

Teksti: Sonja Saukkosaari
 Kuvat: Keijo Aulu



S��

Karjasillan nimi juontaa aikaan, jolloin aluetta rajaavan Plaanaojan yli 
menevän sillan kautta kuljetettiin karjaa laitumelle. Karjasilta on varsin 
puutalopainotteinen. Rintamamiestaloja rakennettiin 1940- ja 50-luvuil-
la yhteensä parisensataa. Kerrostaloalue valmistui pientalojen jatkeeksi 
1950- ja 60-luvuilla. Alueella asuu nykyisin noin 3.000 asukasta.

ovia ei tarvitse lukita

Alueen asukkaat korostivat Karjasillan hyvää yhteishenkeä. Oviakaan 
ei kuulemma tarvitse välttämättä lukita, vaikka asunto jäisi tyhjäksi 
joksikin aikaa. Sanattomalla sopimuksella katsellaan, ettei naapurin 
pihalla ja ulko-ovella pyöri kutsumattomia vieraita. Raati painottikin 
valinnassaan alueen turvallisuutta ja eloisuutta, mikä näkyy monen 
sukupolven rinnakkaiselona. Vehreän alueen laitamilla on jonkin ver-
ran kauppoja ja muita liikkeitä, mutta keskustan palveluihinkin on vain 
reilun kilometrin matka. Kadunvarrella tavatut ja haastatellut asukkaat 
olivat yhtä mieltä siitä, että Karjasilta taitaa olla kaupunginkin erikois-
suojelussa, siksi hyvin asiat sujuvat. Yhtenäinen ilme pyritään toki 
säilyttämään, mutta tavoite ei kahlitse liikaa välttämättömien korjaus-
töiden tekemistä. Karjasillassa toimii myös jo 1949 perustettu asuk-
kaita yhdistävä asukasyhdistys, jolla on jopa oma tupa kokoontumisia 
ja tapahtumia varten. Se on avoinna joka arkipäivä.

ammattilaisraati

Karjasilta voitti äänestyksen 24 prosentin osuudella ennen Kokkolan 
Koivuhakaa (21 %) ja Jyväskylän Lutakkoa (17 %). Kilpailuraati koostui 
kuudesta rakentamisen ja asumisen ammattilaisesta, jotka olivat valin-
neet kuusi asuinaluetta eri puolelta Suomea Joka Kodin Asuntomarkki-
nat -ohjelmassa toteutettuun äänestykseen. Edellisen kerran Suomen 
parhaan asuntoalueen tittelistä kilpailtiin vuonna 2006, jolloin voiton vei 
niin ikään Länsi-Suomen ehdokas, Mustasaaren Sulvan kylä.

Karjasillassa on hyvä asua
Lähellä Oulun keskustaa sijaitseva Karjasilta on valittu Suomen parhaaksi asuinalueeksi. Leimaa-
antavana asuinalueelle on pien- ja kerrostalojen muodostama väljä kokonaisuus, pitkä rakennus-
historia ja alkuperäisasukkaista sekä nuorista lapsiperheistä koostuva monimuotoisuus. Yhteinen 
nimittäjä on myös se, että kaikkien mielestä juuri Karjasillassa on erinomaisen hyvä asua. 

eila ja jouko ängeslevä  
olivat päiväkävelyllä 
karjasillan hiljaisilla ka-
duilla marraskuun lopun 
harmaudessa. he ostivat 
80-luvun alussa huono-
kuntoisen rintamamies-
talon, joka saatiin purkaa 
kaupungin ja museoviras-
ton hyväksynnällä. Uudel-
ta talolta edellytettiin ka-
dun puoleisen julkisivun 
sopimista ympäröivään 
rakennuskantaan. – ou-
lulainen arkkitehti Tapio 
rönkönharju suunnitteli 
meille näiden ehtojen mu-
kaisen ratkaisun, johon 
saatiin helposti toteutus-
lupa, kiittelivät ängesle-
vät kaikkia osapuolia. nyt 
lähes parikymmentä vuot-
ta karjasillalla asuneena 
he ihastelevat edelleen 
alueen rauhallisuutta.

kilpailuraadin jäsenet

Aila Korpivaara Rakennusneuvos, 
 ympäristöministeriö
Anu Raijas Tutkimuspäällikkö, 
 Kuluttajatutkimuskeskus
Sari Puustinen Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
Virpi Mikkonen Ohjelmapäällikkö, Tekes
Kimmo Rönkä Tutkimusjohtaja, Movense Oy
Juha Salmi Toimitusjohtaja, 
 Suomen asuntotietokeskus
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Miten välttää pihapiirin yleisilmeen jatkuva rapistuminen? Vastaus 
on vinyyli. Perinteisten materiaalien sijaan aidan ja katoksen voi 
tehdä vinyylistä, sillä vinyylillä saa siistit ja huolitellut piharaken-
teet vaivatta. Huoltopaineet kaikkoavat ja alueen arvostus kasvaa. 
Vinyylituotteita ei myöskään tarvitse uusia.

voit valita tyyliin sopivan mallin

Kerrostalokiinteistön pihaan sopii myös erinäköinen aita kuin rivita-
loon. Aitamalleja onkin tarjolla moneen eri tyyliin sopivaksi. Kotipi-

ha-malli luo klassista tyyliä, Mummola säteilee arvokkuutta, lämpöä 
ja charmia. Kylänraitti-mallilla korostat kiinteistön eleganttisuutta, 
Wanha Kaupunki on puolestaan kuin luotu takorauta-aitojen jatka-
jiksi. Vaihtoehdot antavat valinnan vapauden, aina ei tarvitse tyytyä 
yksinkertaisimpaan. 

suuri helpotus taloyhtiöille

Korjaustalkoot eivät nykyään ole asukkaiden suosiossa entisaikojen 
tapaan. Talkoovoimaan ei siis voi enää luottaa, jotta yleisilme pysyi-

unohda korjaushuolet  
– valitse vinyyli

Kiinteistön pihaan kuuluvat luonnollisena osana aidat, portit, jäte- ja postilaatikkoka-
tokset. Pihapiirin tulisi olla viimeistelty, mutta lahonneet, hilseilevät puupinnat tuskin 
kaunistavat muuten siistiä aluetta. Suomen ilmasto on armoton, vastamaalattu pinta 
ei kestä kuin muutaman vuoden siistinä. Huolto-, uudelleenmaalaus ja uusimistyöt 
vievät aikaa, henkilöresursseja sekä rahaa. 
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Teksti: Sonja Saukkosaari
 Kuvat: Finera Oy

si aina hyvänä. Vinyylirakenteiden ansiosta aidat ja katokset 
ovat takuuvarmasti huoliteltuja vuodesta toiseen. 

Vinyylituotteet tarjoavat monia helpotuksia eritoten talo-
yhtiöille: vinyyliaidan voi rakentaa puiden ja pensaiden välit-
tömään läheisyyteen, koska lehtivihreä ei tartu aitaan. Lisäksi 
ne kestävät UV-säteilyn haalistumatta ja ovat kosteuden- ja 
tuhoeläinten kestäviä. Puhdistamisen perussääntö on, että 
tuotteet pestään muutaman vuoden välein, esim. syksyisin, 
painepesurilla tai vedellä ja sienellä. Sade hoitaa puhdistami-
sen muina aikoina.

Tuotteita ei tarvitse, eikä saa, koskaan pintakäsitellä. Vinyy-
lituotteisiin 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. Vinyylituot-
teiden hinta on kilpailukykyinen, laatu erinomainen, elinkaari 
todella pitkä – edut ovat siis moninkertaiset perinteisiin ma-
teriaaleihin verrattuna.

säästä selvää rahaa

Esimerkiksi kaidejärjestelmissä voit säästää hankintahin-
nassa jopa 40 %. Huomattavaa säästöä syntyy lisäksi vuo-
sikunnossapito-, huolto- ja remonttikustannuksissa, uudel-
leenmaalaamis- ja rakentamistöistä puhumattakaan. Vinyy-
lituotteet ovat erittäin pitkäikäisiä, kirjallinen materiaalitakuu 
on 50 vuotta. Asennuksen helppous ja nopeus tuo niin ikään 
huomattavia säästöjä.

nopea ja siisti asentaa

Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siistejä ja nopeita 
asentaa. Asentamisessa ei tarvita mitään erityistyökaluja tai 
-osaamista. Tuotteiden mukana tulevat aina tarkat asennus- 
ja huolto-ohjeet.

vinyylin edut

– ihanteellinen esim. aidoissa, kaiteissa, terasseilla, portais-
sa, parvekkeilla ja laitureilla
– luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteistöllesi
– myrkytön materiaali, ei aiheuta mitään terveys- tai ympä-
ristöhaittoja
– erittäin kestävä ja vahva mekaaninen kestävyys
– palamaton, kierrätettävä materiaali
– vahva, kestävä ja kevyt rakenne
– käyttölämpötilat -50…+65 °C
– helpot ja nopeat asentaa
– käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai betonituotteiden tilalle
– hyvännäköinen, helppohoitoinen ja lapsiturvallinen (sopii 
hyvin myös kotieläimille)
– ei tarvitse koskaan mitään pintakäsittelyjä, erittäin hyvä hin-
ta-laatu-elinkaari suhde
– ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseensä
– ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää auringon UV-säteilyn 
– ei lahoa, homehdu, tikkuunnu tai liituunnu
– ei ole märkänäkään liukas, tarvittaessa helppo pestä
– kaikkia tuotteita valmistetaan myös mittatilaustyönä.
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Jätettä tulee joka 
tapauksessa 

– taloyhtiön jätehuolto
Vastuullinenkin kuluttaja jättää jäl-
keensä jätettä. Koskapa jätettä ei 
voi kokonaan välttää, niin sen mää-
rään, lajitteluun ja käsittelytapaan 
kannattaa silloin sijoittaa. Lisäksi 
jätelaskustaan huolehtiva on tark-
ka; kaatopaikkajätteen kustannukset 
kasvavat suhteessa enemmän kuin 
muiden jätteiden. Jätteiden lajittelu 
ja hyödyntäminen voivat kannattaa 
siis myös taloudellisesti.

Teksti: Minna Nurmi
 Kuvat: Lassila & Tikanoja Oyj

energiajaeastian tyhjennys

Taloyhtiön jätteiden lajittelupiste
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Tilastot kertovat karuja lukuja: vuonna 2007 
yhdyskuntajätteestä 53 % päätyi kaatopai-
kalle, 36 % kierrätettiin – ja 11 % hyödyn-
nettiin energiantuotannossa. Yhteensä yh-
dyskuntajätettä syntyi 2,7 miljoonaa tonnia. 
Kierrättämisen edistämisessä Suomessa on 
vielä paljon tehtävää.

Tähän pakottaa jo sekin, että kaatopaik-
kojen määrät vähenevät. Vanhoja kaatopaik-
koja on suljettu 1999 tehdyllä EU-direktiivillä 
yksi kerrallaan. Nämä vanhat kaatopaikat ei-
vät täytä nykyisiä määräyksiä ja toisaalta uu-
sien rakentaminen on kallista. Ympäristön 
ja talouden kannalta on järkevämpää välttää 
kaatopaikkasijoitusta ja hyödyntää jätteet 
mahdollisimman tehokkaasti uusioraaka-
aineina tai energiana teollisuudessa. Tästä 
lähtee myös EU:n jätedirektiivi, joka pitää 
kaatopaikkasijoitusta lähtökohtaisesti huo-
noimpana jätteenkäsittelymuotona, jonka 
kielteisiä vaikutuksia ympäristöön pyritään 
nykyaikaisilla kaatopaikoilla ehkäisemään 
muun muassa asianmukaisilla pohjaraken-
teilla ja kaatopaikoilta syntyvien metaanikaa-
sujen talteenotolla (metaani on hiilidioksidia 
20 kertaa pahempi kasvihuonekaasu). 

Taloyhtiön asukkaan tehtävät

Jätteen määrää pystytään olennaisesti vä-
hentämään kierrätyksellä. Oikeat roskat oi-
keaan paikkaan. Siksipä kerrostaloissa ei 
jätekuiluja ole enää käytössä.

Kunnan jätehuoltomääräykset viime kä-
dessä määräävät, mitä jätettä kerätään ja 
miten. Asumisessa syntyvä jäte on kun-
nan vastuulla ja määrää osittain sen, min-
ne jäte viedään.

Taloyhtiön asuntokohtainen keräysastia 
koostuu biojäte-, paperi-, kartonki- ja kaato-
paikkajäteosioista. Biojäteastiaan menevät 
elintarvikkeet, suodatinpaperit kahviporoi-
neen, talouspaperit, paperiset nenäliinat, 
munakennot, kasvit multineen, puiset ateri-
met, hammastikut ja muut kompostoituvat 
jätteet. Tämän astian sisältö päätyy yhtei-
sille kompostointilaitoksille, jossa jäte joko 
kompostoidaan tai mädätetään. Laitoksissa 
mädättämisestä syntyvä metaani ei pääse 
karkaamaan suoraan ilmakehään. Kompos-
tointi voidaan hoitaa myös kiinteistön omas-
sa kompostissa. molemmissa vaihtoehdois-
sa syntynyt multa hyödynnetään ympäris-
tön ja pihan viherrakentamisessa.

Paperiastiaan kerätään uusiopaperi, kir-
jekuoret, värilliset paperit, mainokset, esit-
teet, sanoma- ja aikakauslehdet. 

Kartonkiastia täytetään ruskealla pahvilla, 
ruskealla kartongilla, voimapaperilla, keksi- 
ja muropaketeilla, pizzalaatikoilla, kananmu-
nakennoilla, maito-, jogurtti-, mehu- ja pesu-
ainetölkeillä, sokeri-, jauho- ja leipäpusseilla, 
aaltopahvilla ja ruskeilla paperikasseilla. Pak-
kausten on oltava puhtaita. Keräyskarton-
kia ja –paperia ei saa sekoittaa keskenään, 
sillä kartongilla on erilainen kuiturakenne 

kuin paperilla. Kääre- ja lahjapaperit kuulu-
vat energiajakeeseen likaisten paperien ja 
pahvien kanssa.

Lisäksi pihan jätenurkkauksessa saattaa 
olla peltipurkkien ja lasin keräyslaatikot.

Kaatopaikka-astiaan laitetaan näissä ta-
pauksissa kaikki muu näihin kuulumaton 
jäte.

Sähkö- ja elektroniikkajäte on tuottajavas-
tuulain alaista jätettä ja sen kierrätysmaksu 
kerätään tuotteen hinnan SER-osuudessa, 
jolloin tuotteen maahantuoja ottaa vastaan 
romut. Ostotilanteessa myyjä ottaa vastaan 
vanhan tuotteen. 

Puutarhatalkoissa kannattaa etukäteen 
arvioida tulevan jätteen määrä. Jos oksia, 
lehtiä ym. tulee vain vähän, ne kannattaa 
joko laittaa biojäteastiaan tai kerätä jäte-
säkkeihin. Jätesäkeissä tosin puutarhajäte 
päätyy kaatopaikalle. Isompaan jätemäärään 
kannattaa tilata irtolava.

Mikäli innostuu remontoimaan asunto-
aan, remonttijäte on itse hoidettava pois. 
Mikäli remontti koskee koko taloyhtiöitä, ta-
loyhtiö on velvollinen hoitamaan jätehuollon. 
Omasta remontista aiheutuva rakennusjäte 
on kätevintä viedä pois peräkärryllä lajitellen 
jätteet esim. omiin nurkkauksiinsa.

Jäteastioiden väärinkäytöksiä ei voida 
valvoa sen suuremmin, se jää naapurien ja 
jätteenkuljettajien tehtäväksi. Kierrätyksen 
idea kuitenkin voi mennä piloille, jos yksikin 
väärä esine joutuu väärään jäteastiaan. Pa-
himmassa tapauksessa koko astian sisältö 
on kaatopaikkatavaraa. Väärinkäyttäjää tie-
tenkin voidaan huomautuksilla kovistella.

isännöitsijä ja jätehuolto

Mikäli kunta itse järjestää jätehuollon, isän-
nöitsijä ei voi vaikuttaa siihen, kuka taloyhtiön 
jäteastiat tyhjentää. Mutta mikäli jätehuolto 
hoidetaan sopimusperusteisesti, isännöitsijä 
hoitaa sopimuksen ympäristönhuoltoyrityk-
sen kanssa. Olipa kyse kummasta järjestel-

mästä tahansa, taloyhtiö voi monissa tapa-
uksissa sopia erikseen paikallisen yrityksen 
kanssa siitä, kuinka laajoja kierrätysmahdol-
lisuuksia kiinteistöön halutaan. Ympäristön-
huoltoyrityksillä on tarjota jos jonkinlaisia 
sopimuksia ja varmasti omaan taloyhtiöön 
sopiva sellainen. Roska-astian pesu kerran 
vuodessa on hyvä sisällyttää sopimukseen. 
Jätehuoltomaksu kerätään taloyhtiössä yh-
tiövastikkeen muodossa.

Isännöitsijän tehtävänä on kummassakin 
tapauksessa kuitenkin ilmoittaa jätehuollon 
muutoksista.

roskakatos

Pihassa on järjestetty paikka jätteille, johon 
jäteauton on helppo päästä. Nykyisin jäte-
astiat ovat jätekatoksen suojassa. Jätteille 
on varattu yleisesti 660 l:n astiat, biojäte-
astian ollessa enintään 240 l. Astiatarpeen 
määrää taloyhtiön koko ja viime kädessä 
kokemus. Jätteet on suojattava niin, ettei-
vät haittaeläimet pääse niihin käsiksi. Astioi-
den tyhjennys tapahtuu parin viikon välein, 
biojäte kerätään kesällä kerran viikossa ja 
talvella kahden viikon välein. Jätekatos on 
siitä hyvä, että sen seiniin saa kiinnitettyä 
lajitteluohjeet (jotka asuntokohtaisestikin on 
jaettu) sekä muu asiaa koskeva info. Jos ta-
loyhtiössä on jätehuone, jäteauton kuskilla 
on huoneeseen tietenkin avain.

P.S. Valtakunnallinen jätesuunnitelma sisäl-
tää Suomen jätehuollon päämäärät ja ta-
voitteet vuoteen 2016 sekä keskeiset toi-
met niiden saavuttamiseksi. Tavoitteeksi 
on asetettu, että vuoteen 2016 mennessä 
yhdyskuntajätteistä pystytään ohjaamaan 
materiaalikierrätykseen 50 %, energiahyö-
dyntämiseen 30 % ja kaatopaikoille päätyisi 
korkeintaan 20 %. 

artikkelin asiantuntijana on haastateltu ympäris-
töhuollon asiantuntijaa riikka koskelaa lassila & 
Tikanoja oyj:stä.

jäteauton tyhjennys 
l&T:n Turun kierrä-
tyslaitoksella
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Töhryä, 
virtsaa, 

rikottuja  
ikkunoita
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valoa ja valvontaa

Pieninkin yhteistyö ilkivaltaa vastaan kannattaa, koska kustannuk-
set tulevat viime kädessä asukkaan itsensä maksettavaksi. Mikäli 
ilkivallan tekijää ei saada kiinni, lasku tulee taloyhtiön maksettavak-
si. Jatkuva laskujen tulva lankeaa viime kädessä asukkaiden mak-
settavaksi yhtiövastikkeen muodossa. On siis edullisempaa kerätä 
roska maasta vaikka se ei olisikaan oma. Siisti ympäristö vähentää 
tutkitusti ilkivallan tekoja. 

Valaisinten lisääminen ja niiden toimivuuden jatkuva huolenpito 
ovat paitsi tehokas keino ilkivaltaa vastaan, myös maisemoinnin 
kannalta oiva ratkaisu. Pimeiden nurkkien puute poistaa niin virt-
saajat kuin töhrijät ja lisää alueen viihtyisyyttä. Asukkaiden osal-
listuminen valvontaan ja raportointi vioista pitävät taloyhtiön tilat 
miellyttävinä kaikille.

Valvontakameroiden asentaminen yleisiin tiloihin voisi myös olla 
eräs ratkaisu mutta kuinka moni taloyhtiö on valmis sijoittamaan 
tekniikkaan jopa tuhansia euroja ja kuinka moni asukas on valmis 
elämään valvovan silmän alla? Ovien lukitseminen onkin helppo ja 
yleensä halvin tapa pyrkiä estämään varkaudet ja ilkivalta. Toisaal-
ta se saattaa hetkellisesti lisätä esimerkiksi rikottujen ikkunoiden 
lukumäärää kun asukkaat unohtavat avaimet kotiin ja sisälle on 
päästävä, keinolla millä hyvänsä.

Tapauksia riittää

Eräässä taloyhtiössä ulkopuolinen ilkivalta oli osittain saatu kuriin, 
kun maanantai-aamuisin porraskäytävien ovisyvennykset pestiin 
painepesurien kanssa. Tällä tavoin ympäristö näytti arkisin siistiltä 

eikä virtsalammikoita ilmestynyt kuin viikonloppuöisin. Samaisen 
taloyhtiön ongelma olikin sisäpuolella. Varastotiloihin murtauduttiin 
usein vaikka ne sijaitsivat lukkojen takana. Joku, jolla oli avain, pääsi 
turmelemaan ja varastamaan asukkaiden omaisuutta. Kaikista mur-
roista tehtiin rikosilmoitus ja siitä kerrottiin varastojen ovissa. Vali-
tettavasti nämäkään toimenpiteet eivät poistaneet ongelmaa.

Naapuritalon seinää taasen käytettiin taiteilijauran kehittämi-
seen. Kerta toisensa jälkeen seinään ilmestyi esimerkiksi tussilla 
tehty taideteos, joka kuvan tai tekstin muodossa ilmensi tekijän-
sä olotilaa. Tässä tapauksessa valaistus katkaisi taiteilijoiden urat 
välittömästi. 

Teko seuraa toista

Ilkivallan teko aiheuttaa nopeasti dominopalikka-efektin. Kun töhryl-
le tai rikotulle ikkunalle ei välittömästi tehdä jotain, on jo seuraava 
tekijä valmiina iskuun. Taloyhtiöt asukkaineen voivat taistella tehok-
kaastikin ongelmia vastaan, vaikka se tuntuisikin turhalta. Näin esi-
merkiksi kiinteistöissä, jotka ovat jatkuvasti ilkivallan kohteina. 

Ilkivaltakierteen syntymisen lisäksi sotkuiset alueet leimautuvat 
erittäin helposti. Mikäli kiinteistöä ei edes yritetä pitää siistinä, sille 
syntyy uhkaava ja epämiellyttävä imago. Pahimmassa tapaukses-
sa asukkaita muuttaa pois eikä uusia saada tilalle. Kun asiakkaita 
ei enää ole, alueen palvelujen kannattavuus heikkenee ja lopulta 
niidenkin on pantava lappu luukulle. Kerran muodostettu mielipi-
de pysyy vankkumattomana pitkään. Vuosikymmeniäkin aiemmin 
huonossa maineessa ollut asuinalue tai yksittäinen kiinteistö kärsii 
huhupuheista ja mielipiteistä, vaikka todellinen tilanne olisikin päin-
vastainen. Kerran menetettyä mainetta on vaikea saada takaisin.

Kuppi kahvia omalla parvekkeella, ilma on tyyni ja tunnelma seesteinen. Naa-
purin ovi kolahtaa ja parin minuutin kuluttua parvekkeellesi putoaa savuava 
tupakantumppi. Töihin lähtiessäsi väistät tuoretta virtsalammikkoa rapun oven 
pielessä. Illalla kotimatkalla huomaat naapurikaupan rikotun ikkunan. 
- Kuulostaako tutulta? Ilkivalta ja välinpitämättömyys ovat valitettavan yleis-
tä nykypäivän taloyhtiöissä.

Teksti: Sonja Saukkosaari
 Kuvat: Jarno Kylmänen
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Asumisturvallisuus on asia, joka vaikuttaa 
paitsi asumisviihtyvyyteen myös asunnon 
hintaan. Niinpä joitain asuntoalueita arvos-
tetaankin oleellisesti enemmän kuin aluei-
ta, joissa sattuu keskimääräistä enemmän 
asuntomurtoja, autovarkauksia, pahoinpite-
lyjä tai muita välikohtauksia, joihin tarvitaan 
yleensä virkavallan puuttumista. Asukas voi 
jonkin verran vaikuttaa erilaisilla suoja- ja 
teknisillä ratkaisuilla itse asunnossa tapah-
tuvan asumisen ja elämisen turvallisuuteen 
– tai ainakin turvallisuudentunteeseen.

aita, portti ja tunnistus

Asuintalo, oli se sitten kerros-, rivi- tai oma-
kotitalo voidaan ”eristää” aidalla muusta 
ympäristöstä. Rakennettu aita on usein 
enemmänkin kosmeettinen, joka kertoo 
vain siitä rajapinnasta, joka erottaa talon ka-
dusta. Toki meilläkin tehdään myös varsinai-
sia turva-aitoja – kivestä, tiilestä, metallista 
ja puusta – joissa on lukittava portti ja aidan 
yli kapuaminen edellyttääkin jo apuvälineitä. 
Sähköistettyä aitaa meillä ei sentään ole ja 
ehkä lähetystöjä ja vastaavia erikoisraken-
nuksia lukuun ottamatta valvontakameratkin 
ovat varsin harvinaisia. Sen sijaan ovipuhe-
limet ovat ainakin uusissa taloyhtiöissä jo 
varsin tavanomaisia kuuluen perusvarus-
tukseen. Nähtäväksi jää, koska Suomessa 
siirrytään amerikkalaisista elokuvista tuttui-
hin asuintalojen aulavartijoihin, jotka tunte-

vat jokaisen talon asukkaan ja osan heidän 
vieraistaankin. Isommissa yrityksissähän 
on nykyään vartiointi- tai turvaliikkeen mie-
hitys kontrolloimassa sisään tulevien vierai-
den tarkoitusperiä. Kulunvalvonta koskettaa 
myös yhtiön omaa henkilökuntaa. Pari ul-
koista turvallisuustekijää koskettaa hieman 
eri tavoin omakoti-, rivi- tai kerrostalossa 
asuvaa. Lumityöt, hiekoitus ja sulanapito 
koskettavat muitakin kuin kiinteistön asuk-
kaita. Vastuukysymykset loukkaantumista-
paukissa on hyvä tiedostaa. Lukittava, teräk-
sinen postilaatikko on myös turvaratkaisu. 
Jos ei muuta, niin ilkivaltaa vastaan.

Ulko-ovelta asunnon ovelle

Kerrostalon porraskäytävään saattaa vielä 
päästä helpostikin, jos ulko-ovella on vaan 
summerinappi, jota painamalla ko. asunnon 
haltija voi avata ulko-oven. Uusissa taloissa 
sisään pyrkivän henkilöllisyys tai asia var-
mistetaan ulko-oven ja huoneiston välisellä 

puhelinyhteydellä. Jos ”hämärämies” saa 
jotenkin selvitettyä itsensä porraskäytä-
vään, on tietysti kunkin asukkaan vastuul-
la kenet päästää sisään asuntoon. Vanhan 
hyvän ajan varmuusketju ei enää ole ns. 
vakiovaruste. Sen sijaan ovisilmän kautta 
voi varmistaa, kuka oven takana on. Mikä-
li asunto onkin tyhjänä ja sisään halutaan 
kepulikonstein, on ensimmäisenä jarruna 
modernimmat lukot, joihin ei kovin helpos-
ti saa kopioitua avainta, eikä lukko avaudu 
tiirikoimallakaan. Asunnon ulko-oveen voi li-
säksi asennuttaa erilaisia telkiä, ovirautoja ja 
mm. postiluukun kautta tapahtuvan oven si-
säpuolelta avaamisen estävän lukkosuojan. 
Saranapuolelle asennettavat salvat vaikeut-
tavat oleellisesti oven murtamista. Jos tun-
keilija onnistuu kuitenkin pääsemään sisään 
asuntoon, on varokeinona vielä liiketunnisti-
miin kytketyt hälyttimet, joiden kautta voi-
daan murtoviestihälytys välittää asukkaan 
tai vartiointiliikkeen puhelimeen.

Asumisen 
kokonaisturvallisuus

autohalliin pääsyn estää puomi, jonka voi avata 
kiinteistökohtaisella kauko-ohjausavaimella

Turvallinen asuminen puhuttaa meitä päivä päivältä 
enemmän. Valitettavasti usein myös aiheesta. Asumis-
turvallisuutta voidaan pohtia kahdesta näkökulmasta; 
asuinympäristön turvallisuudesta ja teknisten ratkaisu-
jen tuomasta turvallisuudesta.

Teksti: Raimo Holopainen
 Kuvat: Raimo Holopainen, Jarno Kylmänen
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asunnon sisäpuoliset hälyttimet

Varkaat ja murtomiehet eivät ole ainoa asuk-
kaan uhka. Varsin usein pahin uhka on asu-
kas itse. Niinpä asunnon sisäisiä varoittimia 
ja hälyttimiä voidaan asentaa yhä lukuisam-
piin paikkoihin lähes kaikkien teknisten häiri-
öiden varalle. Palovaroittimen osaltahan as-
tui vuoden alusta voimaan määräys, jonka 
mukaan jokaista alkavaa 60:tä neliötä koh-
den täytyy olla palovaroitin. Suosituksen 
mukaan myös kaikissa makuuhuoneissa 
pitäisi olla varoitin (vuoteessa tupakointi), 
joten pienessäkin asunnossa tulisi olla 2-
3 varoitinta. Uudisasunnoissa palovaroitti-
met on kytketty sähköverkkoon, jolloin ei 
tarvitse huolehtia patterien toiminnasta ja 
vaihtamisesta. Nykyisin kodit ovat täynnä 
lukemattomia sähkövirralla toimivia laitteita 
(liesi, kahvinkeitin, leivinpaahdin, televisio, 
pesukoneet…), joihin voi tulla jokin häiriö. 
Useat tulipalot ja läheltä piti –tilanteet tai-
tavat vaan johtua siitä, kun laite jää valvo-
matta päälle, kuten tyhjä kahvinkeitin, katti-
la liedelle jne. Pienlaitteisiin voi aina kytkeä 
muutaman euron hintaisen ajastimen. Pa-
lovaroittimen yhteydessä toimiva palovahti 
katkaisee siihen kytketyistä laitteista virran, 
kun palovaroitin alkaa hälyttää. Varsinkin lap-
siperheiden ja huonomuististen kannattaa 
lieden valinnassa päätyä ns. turvalieteen, 
joka on varustettu ajastimella ja toimintalu-
kolla, joka estää lasta tai koiraa laittamassa 
virtaa päälle vahingossa. Liesituulettimeen 
kiinnitettävä hellahälytin vahtii ja hälyttää, 
jos levy jää vahingossa päälle. Muutaman 
kympin hintainen häkävaroitin kannattaa 
hankkia, jos asunnossa on tulisija. Se rea-
goi myös kaasuvuotoihin.

vettä tupaan

Asunnossa on yleensä kaksi pesukonetta; 
astioille ja pyykille. Pesuohjelma kestää jopa 
parikin tuntia ja aina ei ole mahdollista vahtia 
toimivuutta vieressä. Vuoto- ja kosteushä-
lytin tunnistaa koneen ja putkiston vuodot 
ja hälyttää olosuhteiden muuttuessa. Pe-
sukoneeseen voidaan kytkeä myös sähkö- 
ja vesivahti, joka reagoi mahdolliseen säh-
kövikaan tai vesivuotoon ja katkaisee sekä 
vedentulon että sähkövirran. Suomalaiset 
saunovat monta kertaa viikossa, mutta tu-
lipalot eivät juurikaan syty kiukaan sähkövi-
asta, vaan liian lähelle kiuasta kuivumaan 
jätetyn pyykin tai vaatteen kautta. Kiukaissa 
on tosin oma ajastin, mutta jos jokin vaate-
kappale putoaa kiukaan päälle pian virran 
katkeamisen jälkeen, on syttymisvaara to-
dennäköinen.

Kaikkein paras ”hälytin” on kuitenkin 
asukkaan hartioiden välissä. Useimmat vaa-
rat ja vauriot voidaan välttää järkevällä toi-
minnalla, laitteita huoltamalla ja jopa silloin 
tällöin tehtävällä silmämääräisellä tarkaste-
lulla. Erityisen tärkeätä on huolehtia paris-
toa vaativien laitteiden säännöllisestä tes-
taamisesta. Kutsumattomat vieraat tai lait-
teiden äkilliset rikkoontumiset ovat tietysti 
asioita, joihin huolellisellakaan ennakoinnilla 
ei voi aina vaikuttaa. Siksipä kannattaa aika 
ajoin tarkistaa minkälaiset vakuutukset on 
tullut hankittua. 

ote Pelastustoimen  
(www.pelastustoimi.fi)  
turvallisuusmäärittelystä

Asunto-osakeyhtiön turvallisuudesta ja sii-
hen kuuluvista toimenpiteistä vastaavat 
asunto-osakeyhtiön hallitus ja yhtiökoko-
us. Isännöitsijän tehtävänä on valvoa, että 
viranomaisten antamia turvallisuusmäärä-
yksiä noudatetaan talossa. Asukkailla on 
oikeus vaatia, että hallitus hoitaa turvalli-
suuteen ja omatoimiseen varautumiseen 
liittyvät järjestelyt vähintään säädösten 
mukaisesti.

Vähintään viiden asuinhuoneiston ta-
loissa on pelastuslain mukaan (9§) laadit-
tava pelastussuunnitelma.

Turvallisuushenkilöstö

Yli neljä asuinhuoneistoa käsittävässä ta-
loyhtiössä tulee olla asukkaista valittu tur-
vallisuuspäällikkö. Suurissa taloyhtiöissä 
tarvitaan useampia turvallisuushenkilöitä 
esimerkiksi yksi jokaisessa rakennukses-
sa. Lisäksi jokaista kiinteistössä olevaa 
väestönsuojaa varten on nimettävä väes-
tönsuojan hoitaja. Poikkeusoloissa talossa 
tarvitaan riittävästi ensiapu-, sammutus- ja 
pelastustaitoisia henkilöitä.

Turvallisuuspäällikkö laatii ja pitää ajan 
tasalla pelastussuunnitelman. Hän tekee 
talon hallitukselle esityksiä palo-, väestön-
suojelu- ja muun turvallisuuden parantami-
seksi. Turvallisuuspäällikkö huolehtii asuk-
kaille tiedoksi pelastus- ja muut turvalli-
suusjärjestelyt. Turvallisuuspäällikkö pitää 
yhteyttä pelastusviranomaiseen sekä joh-
taa talon pelastus- ja turvallisuustoimen-
piteitä tarvittaessa. Väestönsuojan hoitaja 
vastaa kiinteistön väestönsuojan kunnos-
sapitämisestä ja turvallisuusmateriaalista. 
Päävastuu talon turvallisuusjärjestelyistä 
on kuitenkin aina talon hallituksella. Tur-
vallisuustehtävissä toimiminen edellyttää 
tehtäviin kouluttautumista.

Uusissa kerrostaloissa alkaa olla vakiovarustee-
na ovipuhelin, jolla otetaan yhteys asuntoon, jonka 
haltija voi sitten asunnosta käsin avata ulko-oven 
tunnistettuaan sisäänpyrkijän. 
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Kadonneiden avainten muodostama riski saa-
daan poistettua sarjoittamalla lukot uudelleen. 
Mikäli lukitus on vanhentunut eli lukot on 
asennettu ennen 1980-luvun alkua, joudutaan 
ovessa ja karmissa olevia lukon ja vastalevyn 
upotuksia muuttamaan nykyaikaisille tuotteil-
le sopiviksi. Muutostyötä varten on edullisia 
tuotepaketteja, ns. vaihtolukkopaketteja, jois-
sa on lukkorungon, avainpesän ja painikkeen 
lisäksi mukana kaikki tarvittavat muutoskap-
paleet ja peitekilvet uuden lukon asentami-
seksi vanhaan oveen. Tuotepakettien pintakä-
sittelyksi on valittavissa joko kromi tai satiini, 
avainjärjestelminä on sekä mekaanisia että 

elektronisia vaihtoehtoja ja lukkorungoissakin 
on kolme erilaista vaihtoehtoa.

Avainturvallisuuden ylläpitämiseksi olisi 
ehdottomasti kiinnitettävä huomiota käy-
tettävään avainjärjestelmään sekä avainten 
jakamiseen ja säilytykseen. Esimerkiksi me-
kaaniset ABLOY® SENTO tai ABLOY® PRO-
TEC -avainjärjestelmät tai elektromekaani-
nen ABLOY® PROTEC CLIQ tarjoavat nyky-
aikaista avainturvallisuutta kaikkiin uusiin ja 
uudelleenlukittaviin kiinteistöihin. Lisäavai-
met tilataan tehtaalta avainkortin ja tunnus-
lukujen avulla. Korkean avainturvallisuuden 
takaa patentoitu järjestelmä ja Abloy Oy:n 

toimintatapa. Avainten toimitus on paitsi tur-
vallista, myös joustavaa ja nopeaa. 

ABLOY® PROTEC CLIQ on elektrome-
kaaninen lukitusjärjestelmä, jossa yhdis-
tyvät korkean turvatason mekaaninen AB-
LOY® PROTEC lukitus sekä kulunseurannan 
ja kulkuoikeuksien muutokset mahdollista-
va elektroninen CLIQ-teknologia. ABLOY® 
PROTEC CLIQ -lukitusjärjestelmä on turval-
linen ja tehokas kiinteistöjen lukitusratkaisu, 
joka voidaan toteuttaa asteittain ja kustan-
nustehokkaasti, koska olemassa oleva me-
kaaninen ABLOY® -lukko on muutettavissa 
milloin tahansa ABLOY® PROTEC CLIQ -lu-

Turvallisuusriskin 
poistaminen on nyt 

edullista
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koksi vaihtamalla ainoastaan avainpesähe-
lan sisällä oleva avainpesä.

Koska ABLOY® PROTEC CLIQ -avaimes-
sa on sekä mekaaninen sarjoitus että yksilöl-
linen “sähköinen” sarjoitus, niin yhdistelmä 
sallii myös mekaanisten ja elektromekaanis-
ten lukkojen sekä avainten yhdistämisen 
samaan lukitukseen. Toisin sanoen kaikki-
en tilojen lukkoihin ei tarvitse laittaa CLIQ 
-toimintoa vaan normaali mekaaninen lukko, 
joka avataan ABLOY® PROTEC CLIQ -avai-
men mekaanisella osalla. 

Kaikissa ABLOY® PROTEC CLIQ -avaimis-
sa ja lukoissa on kello- ja kalenteritoiminto il-
man erillisiä kellopiirejä tai johdotuksia. Avain 
voidaan ohjelmoida toimimaan haluttuihin 
lukkoihin joko aina (esim. asuntojen ovet) 
tai rajoittaa kulku johonkin tilaan vaikkapa 
tunnin ajaksi tiettynä päivänä (esim. sauna). 

Isännöinnillä sekä taloyhtiöiden hallituksilla on ratkaiseva merkitys asuinympä-
ristön ylläpidossa, viihtyvyydessä sekä turvallisuudessa. Ilkivalta, varkaudet ja 
erilaiset väärinkäytökset ovat taloyhtiöissä valitettavan tuttuja ongelmia. Ongel-
mat eivät ainakaan pienene mikäli avaimia on kadonnut teille tietymättömille tai 
lukitus on vanhentunut, eikä vastaa nykyisiä lukitusmääräyksiä ja suosituksia. 
Kadonneet avaimet tai vanhentunut lukitus ovat aina turhia turvallisuusriskejä, 
joiden poistamiseksi on nyt tarjolla useita helppoja ja edullisia tapoja. Tutustu 
lukituksen uudistamisen vaihtoehtoihin ja edullisiin tarjouksiin kotisivullamme 
www.abloy.fi

Avainpesän rekisteristä voidaan lukea millä 
avaimella lukko on avattu ja milloin. Samoin 
avaimen rekisteristä voidaan lukea mitä luk-
koja sillä on avattu tai yritetty avata. Avainten 
kulkuoikeudet voidaan nopeasti ja helposti 
mitätöidä esimerkiksi avaimen kadotessa. 
Koska avaimet ovat yksilöllisiä, voidaan jo-
kainen avaimen käyttö liittää aina henkilöön 
ja avaimen kulkuoikeuksia muokata kunkin 
henkilön yksilöllistä tarvetta vastaavaksi. 

ABLOY® PROTEC CLIQ on ratkaisu koh-
teissa, joissa avainten hallinta sekä kulkuoi-
keuksien nopeat muutostarpeet ovat merki-
tyksellisiä. Taloyhtiön vastuuhenkilöiden nä-
kökulmasta CLIQ -teknologian etuja ovat:

– Turvallisuus: mekaanisen lukituksen 
parhaisiin ominaisuuksiin yhdistyy nyt myös 
elektroniikka. Avainkohtaisia kulkuoikeuksia 
voidaan helposti muuttaa.

– Tehokas kulunseuranta: avainpesissä 
ja avaimissa on kulkurekisteri, josta näh-
dään päivä ja kellonaika, jolloin avainta käy-
tettiin .

– Markkinoilta saadun palautteen mu-
kaan kulunseurantaominaisuudesta on käy-
tännössä muodostunut positiivinen ”pelo-
te”. Pelote-vaikutus on kohteissa näkynyt 
selkeänä ilkivallan ja rikollisuuden vähen-
tymisenä.

– Tyytyväiset lukituksen käyttäjät – vas-
tuuhenkilöillä on vähemmän päivittäisiä 
murheita.

Lisätietoa lukituksen uudistamisesta ja tar-
jouksista saat lähimmästä ABLOY-valtuu-
tetusta lukkoliikkeestä tai kotisivuiltamme 
www.abloy.fi.

Teksti: Jukka Jokinen
 Kuvat: Abloy Oy ja Jarno Kylmänen
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Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, VTT ja Työsuojelurahasto ovat 
rahoittaneet aihetta käsittelevän oppaan; Talotekniikan käytettä-
vyys ja sen kehittäminen: Kohti helppokäyttöisyyttä. Oppaan sisältö 
pohjautuu erikoistutkija Sami Karjalaisen aihetta käsittelevään väi-
töskirjaan. – Talotekniikan käytettävyysongelmat ovat valitettavas-
ti hyvin yleisiä. Huono käytettävyys johtaa asumisessa mm. epä-
viihtyisämpiin sisäolosuhteisiin ja kasvavaan energiakulutukseen, 
toteaa Karjalainen, joka LVI-puolen DI:n taustalla on ollut mukana 
erilaisiin säätötekniikkaan liittyvissä projekteissa, joiden tavoittee-
na on ollut ensisijaisesti energiansäästö.

hukkaan heitettyä energiaa

On helppo kuvitella, että ihmiset käyttävät laitteita optimaalisesti 
ymmärtäen niiden säätömekanismin vaikutuksen haluttuun tulok-
seen pyrittäessä ja ovat siten motivoituneita käyttämään niitä jo 
oman viihtyvyydenkin parantamiseksi, varsinkin jos oheistoimintona 
säästyy energiaa. Näin ei vain ole, ihmiset eivät oikeasti ymmärrä 
ohjauspaneelin merkintöjä. Usein myöskään käyttöohjeet – jos ovat 
yleensäkään saatavilla – eivät ole riittävän kansantajuisesti laadittu-
ja. Ikään kuin rakennusta ja sen teknisiä laitteita ei olisi suunniteltu 
lainkaan loppukäyttäjäkeskeisesti, summaa Karjalainen.

mikä tämä laite on?

Jopa yksinkertaisen huonetermostaatin tehokas käyttö herättää lu-
kuisia kysymyksiä: Mikä tämä laite yleensäkin on, saako siihen kos-
kea, onko laite aktiivinen vai passiivinen tällä hetkellä, mitä merkin-
nät + ja – tarkoittavat, kuinka paljon asetusta on muutettava, jotta 
haluttu muutos huonelämpötilassa saadaan aikaan ja vielä mahdol-
lisen säädön jälkeen; onko huonelämpötila jo muuttunut asetuksen 
mukaiseen arvoon vai onko se vielä muuttumassa. Karjalainen on 
laatinut kysymyspatteristosta ongelmakenttää kuvaavan mittavan 
taulukon, josta esimerkki alla.

Tekniikan ja ihmisen 
kilpajuoksu

Asunnoissa on asumisviihtyvyyden kohentamiseksi ja 
energiatalouden tasapainottamiseksi yhä enenevässä 
määrin asukkaan itsensä säädettävissä olevia koneita 
ja laitteita. Vaan pysymmekö me enää lisääntyvän au-
tomatiikan tuomien laitteiden vauhdissa niin, että ky-
kenemme hyödyntämään kaikkia tarjolla olevia ominai-
suuksia – oman mukavuutemme ja jopa taloutemmekin 
kannalta?

Tarvittava tieto Oikea tieto Mahdollinen väärinymmärrys Väärinymmärryksen seuraukset
Mikä tämä laite on? Huonetermostaatti, jonka avulla Laitteen käyttötarkoitus jää Huonetermostaattia ei käytetä kylmyyttä
 käyttäjä voi vaikuttaa huoneen ymmärtämättä tai kuumuutta koettaessa
 lämpötilaan
Mitä merkinnät + + tarkoittaa huonelämpötilan + tarkoittaa suurempaa ja  Asetuksen muuttaminen väärään suuntaan
ja – tarkoittavat?  korkeampaa asetusta ja  – pienempää jäähdytystehoa johtaa huonelämpötilan muuttumisen 
 – matalampaa asetusta  halutusta päinvastaiseen eli lisääntynee-
   seen kylmyyteen tai kuumuuteen

erikoistutkija 
sami karjalainen
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Talotekniikan käytettävyyson-
gelmat ovat valitettavasti hyvin 

yleisiä. huono käytettävyys 
johtaa asumisessa mm. epäviih-
tyisämpiin sisäolosuhteisiin ja 

kasvavaan energiankulutukseen

Kuvattu tilanne korostuu erityisesti toi-
mistotiloissa, joissa säätötoimenpiteen 
vaikutus saattaa vaikuttaa vasta pitkän ajan 
kuluttua. Niinpä liian kylmästä tai kuumas-
ta huonelämpötilasta kärsivälle jää mieli-
kuva, ettei tehty säätö vaikuta mitenkään 
olosuhteisiin ja jatkossa laitteita ei sitten 
juurikaan käytetä. Ongelmalliseksi laitehal-
linnan tekee se, ettei säätölaitteesta saa 
välittömästi selkeää palautetta, kuten valo-
katkaisijan painalluksesta valo joko syttyy tai 
sammuu, volyyminappula reagoi välittömäs-
ti ja mm. auton ilmastointilaitteen säädöstä 
seuraa huminaa. Tilannetta korjaisi paljon, 
jos kaikissa laitteissa olisi selkeä symbo-
liikka, joka kertoisi mitä on tapahtumassa 
ja mihin suuntaan. Esimerkiksi asuntojen 
ilmanvaihtolaitteiden suodattimien vaihdos-
ta, lämmön talteenoton säädöistä ja muista 
asetuksista tulisi olla selkeä varoitusjärjes-
telmä, jos nämä on laiminlyöty tai asetuk-

syyllinen vaan tekniikka, kritisoi Karjalainen. 
Tekniikan kehittyessä on menty yhä enem-
män tekniikan ehdoilla. Aina eivät laitteita 
hallitse edes ne, joilla tehtävän tai perus-
koulutuksen kautta tulisi olla parhaat edel-
lytykset. Monelta teknisen koulutuksen 
saaneelta ei onnistu auditoriossa oman tie-
tokoneen ja vieraan videotykin yhdistämi-
nen, eikä muustakaan kokousväestä löydy 
välttämättä apua. Laitteiden suunnittelu ei 
ole helppoa, mutta suunnitteluvaiheessa 
tulisi käyttää testihenkilöitä, jotta tiedettäi-
siin ihmisen vastaanottokyky. Ihminen on 
loppujen lopuksi aika herkkä kapistus, jolle 
tekniikka pitäisi tarjota vastaavasti kuin leh-
tikirjoitus; on otsikoitu uutinen, sisältötiivis-
telmä ingressissä ja lopuksi tarkka kuvaus 
tapahtumasta kuvineen, vertaa erikoistutkija 
Sami Karjalainen VTT:stä.

Teksti: Raimo Holopainen
 Kuvat: Raimo Holopainen 
ja Jarno Kylmänen

set selkeästi olosuhteiden vastaiset, kritisoi 
Karjalainen. En usko, että asian korjaaminen 
on edes hintakysymys.

monitahoinen vastuu

Vastuu on aika monitahoinen. Jo valmis-
tajien pitäisi suunnitella laitteet loppukäyt-
täjälähtöisesti, urakoitsijan valita helppo-
käyttöiset ratkaisut, asentajan asennettava 
paikkaan, jossa säätöpaneeli on hyvin esillä 
ja käyttäjän perehtyä ohjeisiin. Jos ketju ei 
toimi, on yleensä seurauksena epätyytyväi-
syys ja lisäksi tarpeetonta energian kulutus-
ta, johon kaikki automatiikka ei välttämättä 
yksiselitteisesti ohjaa. Jos esimerkiksi toi-
mistoissa on automatiikka, joka sammuttaa 
kaikki valot tiettynä aikana, eivät ihmiset 
juurikaan sammuta valoja omasta työhuo-
neestaan poistuessaan aiemmin. Yleises-
ti ottaen voidaan sanoa, ettei ihminen ole 
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hyvä lukija!

Tämä on jo kolmas Taloyhtiö-lehti. Olemme 
saaneet arvokasta palautetta jo aiemmista-
kin lehdistä, mutta haluamme kehittää leh-
teä jatkuvana prosessina vastaamaan aina 
vaan paremmin sen tärkeintä tehtävää: olla 
lukijoidensa lehti. Niinpä pyydämmekin, että 
osallistuisit vain pari minuuttia kestävään lu-
kijatutkimukseen. Helpoimmin vastaat ky-
selyyn netin kautta, jolloin vastauksesi tal-
lentuu suoraan järjestelmäämme.

Tutkimus löytyy linkistä 
www.rakentaja.fi/taloyhtiolehti

Voit myös palauttaa tämän sivun joko postit-
se osoitteeseen Suorakanava Oy/lukijatutki-
mus, Luotsinmäenpuistokatu 1, 28100 Pori 
tai faxilla 02-634 6449.

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

1. lehden kansi asteikolla 10-4

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

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

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

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

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

Taloyhtiö-lehden lukijatutkimus
4. valitse 3-5 oman toimintasi ja näkökulmasi 
kannalta mielenkiintoisinta juttua. järjestyk-
sellä ei ole väliä.

___ Osakkaat maksavat 3
___ Rakentaja.fi/taloyhtio –palvelun uudis-

tukset 4
___ Rakentaja.fi -palvelu messuilla 5
___ Rakentaja.fi/taloyhtiö -palvelussa vasta-

taan lakikysymyksiin 6
___ Asunto-osakeyhtiön vastuunjako 8
___ Anna mielipiteesi kuulua! 10
___ Energiatehokkuutta rakenteilla 11
___ Energiatehokkuustutkimus 12
___ Uusi energiatehokkuussopimus 14
___ Avustusta energiatehokkuuden paran-

tamiseen 15
___ Remontin prosessikuvaus 16
___ Teetä kattoremontti oikein 18
___ Ensi kesän kattourakat 20
___ Kuntoarvio kertoo korjaustarpeet 21
___ Putkiremontti nopeammaksi 22
___ Kohtaaminen parvekkeella 26
___ Uudet ja isommat parvekkeet 28
___ Julkisivujen elinkaaritavoitteet 30
___ Uusi tuulettuva julkisivu 33
___ Rakentaja.fi-palvelukokonaisuus 34
___ Kotimaisten laattojen valmistusta 36
___ Kylpyhuoneen kalustus 39
___ Rivitalokodin keittiölle uusi ilme 40
___ Parkettilattia nostaa asunnon arvoa 43
___ Sisäilma huomioitava remontissa 44
___ Huonekasvit ja hyvinvointimme 46
___ Säästä energiaa – älä hehkuta 48
___ Karjasillassa on hyvä asua 49
___ Unohda korjaushuolet 50
___ Jätettä tulee joka tapauksessa 52
___ Töhryä, virtsaa, rikottuja ikkunoita 54
___ Asumisen kokonaisturvallisuus 56
___ Turvallisuusriskin poistaminen 58
___ Tekniikan ja ihmisen kilpajuoksu 60
___ Kerrostalosta passiivitaloksi –kilpailu 64
___ Pinnalle Pulpahtaneita 66

5. näkökulmasi

 Isännöinti
 Hallitus
 Kiinteistönhuolto
 Omistaja/ei asukas
 Omistaja-asukas
 Suunnittelu
 Urakointi
 Viranomainen
 Muu ammattilainen
 Muu taho

6. mitä asioita seuraavaan lehteen?

Jos haluat esittää toivomuksen seuraavas-
sa/seuraavissa lehdissä käsiteltävistä ai-
heista, listaa niitä alle vaikka vain otsikko-
tasolla, kiitos!

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

edelliseen lukijatutkimukseen vastanneista 
onnetar suosi seuraavia:

Mikael Aminoff, Helsinki
Tuula Aarniovuori, Äänekoski
Ari Kukkonen, Helsinki
Leena Koskinen, Tampere
Tiina Rinne-Laturi, Tuusula
Ari Penttilä, Espoo
Ritva Virtanen, Jyväskylä
Jaana Jokisalo, Hämeenlinna
Vilho Heikkinen, Ähtäri
Marko Kivimäki, Pori 

kiitos vastauksistasi. jos haluat osallistua arvontoihin, täytä alla olevat tiedot. vastaukset käsitellään nimettöminä.

Nimi _______________________________________________________________________________

Osoite _______________________________________________________________________________

Puh _______________________________________________________________________________

Sähköposti _______________________________________________________________________________
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Suomen ensimmäinen passiivitaloksi 
saneerattava kerrostalo haussa

Löytyykö teidän taloyhtiöstänne innovatiivisuutta ja 
halua olla passiivisaneerauksen edelläkävijä Suomessa?

1960 - 1980  -luvun taloyhtiöillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus 
ilmoittautua kilpailuun, jonka voittajataloyhtiön yksi rakennus 
saneerataan yhteisvoimin passiivitaloksi

Kilpailun voittaja saa saneeraustoteutukseen huomattavia 
tuote-etuja sekä rakentamisen ja rahoituksen asiantunte-
musta. Sen lisäksi asuntojen arvo nousee, taloyhtiölle syntyy 
säästöjä ja asumismukavuus paranee, sillä tulevat toimenpiteet 
parantavat huomattavasti taloyhtiön energiatehokkuutta. 

Kilpailun hakuaika on 11.1 – 21.2.2010

Mene osoitteeseen www.paroc.fi/innova ja ota selvää miten 
juuri teidän taloyhtiönne voi olla mukana kilpailussa ja saada 
edut käyttöönsä!

Yhteistyössä mukana
Paroc, ARA, VTT, Sitra, Tekes, Enervent, 
Lammin Ikkuna Oy
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Rakenna & Remontoi
Myyrmäki-halli, Vantaa 29.-31.1.2010

11.30 Tee parannus -ohjelma 
 – Toimitusjohtaja Juha Salmi, 
  Suomen Asuntotietokeskus 

12.00 Taloyhtiön oman  
 palveluportaalin esittely 
 – Kehitysjohtaja Pentti Teponoja, 
	 	Rakentaja.fi-palvelut	

12.30 Valtioneuvoston kosteus- ja hometalkoot  
 toimenpideohjelma 2009-2013 
	 –	Hyvinvoinnin	ja	terveyden	edistämisen			
		 	osaston	johtaja	Jari	Keinänen,	STM	

13.00 Kannattavia energiansäästötoimenpiteitä  
 asunto-osakeyhtiöissä 
	 –	Tuotepäällikkö	Pekka	Rönkkö,	Paroc	Oy	Ab	

13.30 Matalaenergiaratkaisut 
	 –	Toimitusjohtaja	Arto	Toivonen,	
	 	Soklex	Oy	

14.00 Rakenna radonturvallisesti 
	 –	Laboratorion	johtaja	radon-rakentamisessa		
	 	Hannu	Arvela,	Säteilyturvakeskus	STUK	

14.30 Työnäytös: Vedeneristys 
 – Rustholli Remontit 

15.00 Energiatodistus 
	 –	TkL	Mika	Vuolle,	Equa	Simulation	Finland	Oy	

15.30 Terveen talon ilmanvaihto 
	 –	DI	Jorma	Säteri,	Sisäilmayhdistys	ry

Taloyhtiöpäivä	pe	29.1.
Luennot	ja	työnäytökset	isännöitsijöille	ja	hallituksen	jäsenille:

Ilmoittaudu	mukaan	maksuttomaan	tilaisuuteen:	www.rakentaja.fi/taloyhtioseminaari
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kilpailuohjelma

Kilpailun tavoitteena on etsiä ja toteuttaa 
kustannustehokkaasti ja teollisesti hyödyn-
nettävissä oleva betonielementtirakentei-
sen kerrostalon korjaus passiivitasoon si-
ten, että ratkaisu parantaa asumisen laatua, 
vähentää asumisen kustannuksia ja sisältää 
innovatiivisia ratkaisuja. 

voittajalle on luvassa rahanarvoisia etuja ja 
jotain todella arvokasta!

• Paloturvalliset PAROC kivivillat veloituk-
setta.
• Kymmenien tuhansien eurojen tuote-edut 
yhteistyökumppaneilta.
• VTT:n seurantamittaukset usean vuoden 
ajaksi.
• VTT:n passiivirakentamisen osaamisen 
ja palveluja.
• Aran rahoitusneuvontaa ja rahoitusta.

arvokkain etu on pitkäkestoista

• Asuntojen arvonnousu.
• Viihtyisät kodit, paremman asumismuka-
vuuden sekä arvokasta tietoa energianku-
lutuksesta.
• Turvalliset rakenneratkaisut 

kilpailu on kaksivaiheinen:

1) ilmoittautuminen
2) hankesuunnittelu

kilpailuaika:
• Ensimmäinen vaihe: ilmoittautuminen 
21.2.2010 mennessä 
• Toiselle kierrokselle valituille ilmoitetaan 
päätöksestä 7.3.2010 mennessä.
• Toinen vaihe: hankesuunnittelu 7.3. – 
30.7.2010
• Voittajan valinta 20.8.2010
• Rakentaminen vuoden 2011 loppuun 
mennessä

Innova – kerrostalon passiivisaneeraus

Kerrostalosta 
passiivitaloksi –kilpailu

Kilpailun voittaneen taloyhtiön yksi rakennus saneerataan 
yhteisvoimin passiivitaloksi, joka on energiatehokkain asu-
misen muoto. Asuntojen arvo nousee, taloyhtiölle syntyy 
säästöjä ja asumismukavuus paranee!

Taloyhtiön osallistumisen edellytykset

• Rakennusvuosi 1960–1980.
• Talotyyppi betonielementtikerrostalo.
• Taloyhtiön hallituksen sitova päätös kil-
pailuun osallistumisesta. Lisäksi taloyhtiön 
tulee sitoutua palkkaamaan rakennuttaja-
konsultti, mikäli se valitaan hankesuunnit-
teluvaiheeseen. 
• Realistinen rahoitussuunnitelma.
• Taloyhtiö sitoutuu toteuttamaan hankkeen 
v. 2010–2011 aikana.

Printattavat lomakkeet ja infopaketit, las-
kurit ja muut työkalut löydät verkkosivuil-
tamme. Joten nyt oitis osoitteeseen www.
paroc.fi/innova

Passiivitalo
Passiivitalo on rakennus, jonka lämmitysenergian 
tarve on 20 – 30 kWh/brm2 vuodessa sen sijainnis-
ta riippuen. Tämä energiantarve on noin neljännes 
uusien kerrostalojen kulutuksesta ja vain 10 – 20 % 
vanhempien talojen kulutuksesta. Passiivitaloista 
tulee merkittävä ratkaisija ilmastotalkoissa. Passii-
visaneeraus edellyttää korjauskohteen kokonais-
valtaista tarkastelua ja parantamista.

lähetä kilpailuhakemus 
21.2.2010 mennessä!
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kilpailun vaiheet: 

ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittaudutaan lähettämällä hake-
mus 21.2.2010 mennessä osoitteeseen 
Paroc Oy Ab, Tuula Nordberg, PL 47, 00621 
Helsinki. Ilmoittautumislomake on ladattavissa 
osoitteessa www.paroc.fi/innova

kilpailuhakemukseen tarvittavat tiedot

• Isännöitsijätodistus
• Energiankulutustiedot 2-5 vuoden ajalta (ti-
lojen lämmitys, lämmin vesi, kiinteistösähkö, 
huoneistosähkö)
• Rakennuksessa jo tehdyt peruskorjaustoi-
menpiteet, mahdollinen kuntoarvio sekä huol-
to- ja ylläpitosuunnitelma.
• Luova visio siitä, miten kilpailuun osallistu-
vassa taloyhtiössä voidaan parantaa energia-
tehokkuutta (passiivitalo), asumismukavuutta 
ja alueellista viihtyvyyttä.
• Arvio siitä, miten passiivisaneeraus tulee nä-
kymään taloyhtiön kustannuksissa, vastikkeis-
sa, viihtyvyydessä ja arvossa.
• Ote taloyhtiön hallituksen pöytäkirjasta, jos-
ta ilmenee päätös osallistua kilpailuun ja raken-
nuttajakonsultin palkkaamiseen, mikäli taloyhtiö 
valitaan kilpailun toiselle kierrokselle. 

Taloyhtiöiden valitseminen jatkoon

Kilpailun tuomaristo arvioi saamansa ehdotuk-
set kilpailuhakemuksessa kuvattujen tietojen 
perusteella 

Ehdokkaista valitaan jatkoon kolme talo-
yhtiötä, joiden kanssa ryhdytään tarkempaan 
hankesuunnitteluun. Lopulta kilpailun voittajak-
si valitaan taloyhtiö, joka edustaa hyvin oman 
aikakautensa rakennuskantaa ja on osoittanut 
hakemuksessaan innovatiivisuutta. Taloyhtiöstä 
toteutetaan yksi rakennus kilpailuhankkeena.

hankesuunnittelu

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa esitetty 
ratkaisumalli ei ole sitova, mutta hankesuun-
nitteluvaiheessa siihen tehdyt muutokset ote-
taan huomioon kilpailun voittajan valinnassa. 
Rakennuksen huolto- ja ylläpitosuunnitelma ja 
sen noudattaminen vaikuttavat valintaan.

Jatkoon valittujen taloyhtiöiden tulee esittää 
korjaussuunnitelma kustannusarvioineen sekä 
rahoitussuunnitelma. 
• VTT toimii valittujen taloyhtiöiden apuna kor-
jaussuunnittelussa. 
• VTT voi tarjota kilpailun kustantamina palve-
luina energiakulutuksen laskentapalveluita sekä 
arvioita valittujen ratkaisujen toimivuudesta. 
• Ensimmäisen vaiheen parhaaksi katsotulle 
idearatkaisulle voidaan tarvittaessa etsiä tai eh-
dottaa pääsuunnittelijaa (arkkitehti). 

Kilpailun voittaja ratkaistaan seuraavien tun-
nuslukujen tai toimenpiteiden perusteella:
• Kilpailuratkaisulla saavutettava kokonaisener-
giansäästö.
• Kilpailuratkaisun monistettavuus muihin aika-
kauden kohteisiin.
• Peruskorjauksen arkkitehtuuri.
• Remonttisuunnitelman laatu: kuvaus, toimen-
piteet, prosessi, valvonta, vastuuhenkilöt, kus-
tannusarvio, rahoitus yms. Huom! suunnitelma 
tulee olla toteutettavissa ARAn rahoituskritee-
rien puitteissa.
• Investointikustannus suhteessa saavutettuun 
vuosikustannusten säästöön per rakennuksen 
bruttoalan neliömetri.

kilpailun tuomaristo

Kilpailun voittajan valitsee tuomaristo, johon 
kuuluvat Paroc Oy Ab:n, Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen ARA:n, Suomen itsenäi-
syyden juhlavuoden rahaston Sitran ja Enervent 
Oy:n edustus. VTT toimii tuomariston esittelijä-
nä, mutta ei osallistu voittajan valintaan.

lisätietoja kilpailusta antaa
Tuula Nordberg, Paroc Oy Ab, 040 575 5525, tuula.nordberg@paroc.com 

yhteistyössä mukana
Paroc, ARA, VTT, Sitra, Tekes, Enervent, Lammin Ikkuna Oy
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Pinnalle pulpahtaneita

eristetty ilmanvaihtojärjestelmä valittiin vuoden  
rakennustuotteeksi

Esieristetty Uponor-ilmanvaihtojärjestelmä on vuoden 2009 rakennustuote. Valinnan teki 
Helsingin Rakennuskeskus. Ratkaisun perusteena olivat muun muassa eristetyn ilman-
vaihtojärjestelmän perinteisiä kanavistoratkaisuja nopeampi asennusaika ja helppo työs-
tettävyys. Oleellista oli myös se, että Uponorin järjestelmä pienentää tuloilmaa viilennet-
täessä syntyvää kondensoitumisriskiä.

Eristetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä käytetään valmiiksi tehtaalla asennettuna 15 
mm solumuovikerrosta kanaviston ja osien päällä. Valmis eristys on tiivis ja tasalaatuinen. 
Se vähentää näin muun muassa asennusvirheiden riskiä hankalissa työmaaolosuhteissa. 

Valmiiksi tehtaalla tehty eristys toimii tehokkaana kondenssisuojana. Yhdessä Upono-
rin patentoiman liitosjärjestelmän kanssa se varmistaa kanaviston tiiviyden. Ratkaisu on 
energiatehokas, sillä energia ei huku rakenteisiin.

Palkittu järjestelmä on erittäin kevyt käsitellä ja nopea työstää. Sitä on helppo katkoa 
vaikka käsisahalla. Kylmissä ja usein ahtaissa tiloissa tehtävä työ helpottuu merkittäväs-
ti. Eristeenä käytetty solumuovi on käyttäjäystävällinen, koska se ei perinteisistä tavoista 
poiketen pölyä eikä aiheuta kutinaa. Kanavan päälle riittää esimerkiksi 100 mm:n puhal-
lusvillakerros. 

Eristetty kanava on saatavana kokoluokissa 100, 125, 160 ja 200 mm. Kanavaosissa 
on tarjolla vastaava eristetty tuotevalikoima kuin Uponorin perustuotteissa, eli 45 ja 90 
käyrät, T-kappale ja muuntoliitin.

Uponorin esieristetty ilmanvaihtokanavisto asen-
nettuna yläpohjaan. kokonaisuuden täydentää myö-
hemmin lisättävä puhallusvuorivilla. 

lukittava koodipainike  
aBloy® dh300

Lapsiperheissä ei voida koskaan varautua liikaa mahdollisten vaaratilanteiden ennakoimi-
seksi. Ripeäliikkeisten pienten lasten vanhemmat tietävät, miten estotta ja mielenkiinnol-
la lapset tutkivat ympäristöään. Vanhempien läsnäolo on tärkeää, mutta erilaisilla apuväli-
neillä voidaan vähentää vaaratilanteita tutussa kotiympäristössäkin.

Turvaa lapsille 

Uusi elektroninen koodipainike ABLOY® DH300 on tarkoitettu käytettäväksi sisäpuoliseen 
lukitukseen pitkäsalvalla varustetuissa parvekeovissa. Paristokäyttöisen painikkeen käyttö 
on helppoa. Lukitus ja avaaminen tehdään kätevästi näppäimiä käyttäen. Kuusinumeroinen 
koodi avaa painikkeen käytön ja punainen lukitusnäppäin lukitsee käytön. Avaimia ei siis 
tarvita. Kun painike on lukittu, niin avauskoodia tuntematon ei voi avata ovea. Näin esim. 
pienet lapset eivät pääse vahingossa yksin ulos tai parvekkeelle, josta on mahdollista pu-
dota. Uudella lukittavalla koodipainikkeella saadaan koti turvallisemmaksi lapsille.

Kuusinumeroinen avauskoodi on helppo ohjelmoida, ja se voidaan vaihtaa niin usein kun 
on tarvetta. Pintakäsittelyn vaihtoehdot painikkeelle ovat kromi sekä satiinikromi.

Myynti ABLOY® –valtuutetut lukkoliikkeet.

ammattitaidon ja osaamisen 
päivitystä

Isännöitsijä, hallituksen jäsen, huoltotyön 
tekijä tai muu taho, jonka toimenkuvaan tai 
intressiin kuuluu huolehtiminen kiinteistön 
kunnosta ja asukkaiden asumisviihtyvyydes-
tä: Onko tietämyksesi ja osaamisesi ajan ta-
salla vai haluatko kohentaa ammattitaitoasi 
koulutuksella?

Taloyhtiö-projektimme saamassa palaut-
teessa on kyselty paljon myös erilaisten kou-
lutustapahtumien järjestämistä ja siihen meil-
lä on toki valmius ja käytettävissä on koko 
kumppanuusverkostomme osaavat resurs-
sit. Vastaamalla alla olevaan kyselyyn, saam-
me tietoa siitä, millä alueilla on polttavin tarve 
lisäkoulutukseen. Vastaaminen ei ole ilmoit-
tautuminen vaan henkilökohtainen kannanot-
to omista lähiajan tarpeista. Palaamme vas-
tausten painopisteiden mukaisella tarjonnalla 
aiheeseen jo lehden seuraavassa numerossa 
ja todennäköisesti jo aiemmin palvelun netti-
sivuilla www.rakentaja.fi/taloyhtio. 

koulutustarvekysely

osa-alueet
0 hallinnointi
0 rakennustekniikka
0 remonttikustannuslaskenta
0 remontin organisointi ja hallinta
0 viranomaisyhteistyö
0 vuorovaikutussuhteet
0 nelikanta isännöitsijä-hallitus-kiinteistön-
huolto-asukas
0 kokousten organisointi ja veto
0 internetin käyttökoulutus 
0 internetin laajempi hyödyntäminen
0 muu_______________________________

sopivin koulutustapa
0 kirjekurssi
0 paikkakuntakohtainen seminaari
0 henkilökohtainen valmennus
0 internet-välitteinen
0 muu_______________________________

oma näkökulma
0 isännöinti
0 hallitus
0 kiinteistönhuolto
0 omistaja-asukas
0 asukas/ei omistaja
0 muu_______________________________

Kyselyyn voi vastata parhaiten netissä: 
www.rakentaja.fi/taloyhtiokoulutus
Voit palauttaa kyselyn myös postitse:
Suorakanava Oy, 
Luotsinmäenpuistokatu 1, 28100 PORI
Fax 02-6346 449
Nimi: ________________________________
Osoite :______________________________
Sähköposti: __________________________
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Fenestralta kustannustehokas  
a-energialuokan ikkuna

Fenestra on tuonut Primus-mallistoonsa uu-
den kustannustehokkaan energiaikkunan, 
joka on hyväksytty Motivan A-energialuok-
kaan. Koko ikkunan U-arvo on 1,0 ja lasiosan 
U-arvo on 0,87, jolloin se pitää hyvin lämmön 
huoneistossa ja sopii myös matalaenergiata-
loihin. VTT:n testauksissa Primus Energia on 
todettu erittäin tiiviiksi ikkunaksi.

Primus Energian tiiveys on saavutettu 
lisäämällä lukituspisteitä ja käyttämällä uu-
sia tiivisteratkaisuja, joiden avulla estetään 
ilman hallitsematon virtaus ulos. Huolellinen 
asennus on tärkeä osa tiiveyttä. 

Primus Energian energialuokituksen 
määrittelevä vuotuinen energiankulutus-
arvo on 82 (kWh/m2/a), mikä alittaa ener-
gialuokituksen A-luokan rajan 85. Arvo on 
saavutettu erityisesti hyvällä tiiveydellä ja 
lämmönpitävyydellä. 

Ikkunan oikeaoppisesti liimatut puitteet ja 
karmit ovat vankat ja vääntymättömät, joten 
ikkuna säilyttää tiiveytensä vuosikymmeniä. 
Karmin uloin pinta ja ulkopuite ovat alumiinia, 
joka suojaa puuosia kosteudelta.

monipuoliset mallit, värit ja varusteet

Ikkunasta on lukuisia malli- ja värivaihtoja, 
ja siihen saa halutessa korvausilmaventtii-
lit, hyönteispuitteet, sälekaihtimet, tuule-
tusikkunat ja -luukut sekä irtoristikot tai ja-
kopuitteet. 

Fenestran ikkunoita saa joko Fenestran 
palvelevalta asiantuntijalta tai lähimmästä 
rakennustarvikeliikkeestä kautta maan.

Tee parannus! -hanke  
palkitsi neljä

Tekesin, ympäristöministeriön ja Sitran yh-
dessä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa 
käynnistämä Tee parannus! -viestintäohjel-
ma on konkretisoitunut käytännön tasolle, 
kun korjausrakentamisen innovaatiokilpai-
lussa valittiin neljä eri tahoa jatkoseurannan 
kohteeksi. Valitut yritykset/yhteenliittymät 
palkittiin kukin 50 000–100 000 euron kehit-
tämisrahalla idean jatkojalostamiseksi.

Huhtikuussa käynnistettyyn kilpailuun 
osallistui erilaisina alliansseina peräti 105 
yritystä, jotka jättivät kaikkiaan 39 ehdotus-
ta. Korjausrakentamisen palveluntarjoajille 
suunnatun kilpailun tavoite oli luoda uusia, 
asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja erityises-
ti taloyhtiöiden remontteihin ja perusparanta-
miseen. Yhtenä kilpailun tavoitteena oli, että 
yritykset löytävät uudenlaisia kumppanuuk-
sia. Kilpailun tuomariston puheenjohtaja Kari 
Hiltunen Tekesistä kommentoi kilpailua: – Lä-
hivuosina perusparannusten buumi pääsee 
vauhtiin toden teolla. Kilpailulla halusimme 
herättää alan yrityksiä kehittämään asiakas-
tarpeista lähteviä palveluja.

aurinkoenergiaa hissikuilusta

– Kuilujen seinät ovat tavallisesti betonia tai 
lasia, eikä pintaa hyödynnetä. Miksei hissi-
kuilun seinäpintaa päällystettäisi aurinkopa-
neelein, jolloin auringon säteilyenergia saa-
daan talteen lämmittämään rakennuksen 
käyttö- tai lämmitysvettä? Tekniset ratkaisut 
ovat jo olemassa, ne on vain yhdistettävä 
kokonaisuudeksi ja mitattava koko järjestel-
män energiantuotto ja -kulutus. Konseptina 
tämä on maailman ensimmäinen hissikoko-
naisuus, joka tuottaa enemmän energiaa 
kuin kuluttaa”, kertoo idean isä, projekti-
päällikkö Ari Hänninen Koneelta.

Perustelut: uusiutuvan energian hyödyn-
täminen, uskottava globaalin liiketoiminnan 
mahdollisuus ja monipuolisen osaamisen 
hyödyntäminen.

Yritysryhmä: Lahden Ovitekniikka Oy, Rii-
himäen Metallikaluste Oy, KONE Oyj

kiinteistöluotsi – älykäs sensorijärjestelmä

-Sensorijärjestelmä hyödyntää kiinteistössä jo 
olevia talotekniikkajärjestelmiä ja valvoo talo-
tekniikan kuntoa ja toimintaa. Lisäksi valvon-
ta mahdollistaa korjaustoimien onnistumisen 
arvioinnin ja vakuutustuotteen lisäämisen rat-
kaisuun: jos järjestelmä osoittaa talotekniikan 
vaativan korjauksia ennen arvioitua ajankoh-
taa, vakuutusyhtiö korvaa toimenpiteet, yritys-
ryhmän edustaja Matti Sivunen kuvailee.

Perustelut: Hyödyntää hienosti uuden 
teknologian mahdollisuuksia: ohjaus, moni-
torointi, etätoiminnot, reaaliaikaisuus. Ener-
giatehokkuus ja asumisen laatu keskeisiä 
asukkaita kiinnostavia asioita. Kokonaispal-

velu asiakkaalle: suunnittelu, toteutus, seu-
ranta, ylläpito, vakuutustuote.

Yritysryhmä: Vahanen Oy, Lonix Oy, pe-
rustettava yhtiö 

räätälöityä sijaisasumista putkiremontin 
aikana

– Erityisesti ikääntyneet kärsivät putkiremon-
teista. Vaikka tontille tuotavan, siirreltävän 
asumismoduulin ideaa on käytetty aiemmin-
kin, räätälöityjen oheispalvelujen tarjoaminen 
sijaisasumisen osana on uutta. Palvelut pa-
rantavat yksittäisen asukkaan ja koko talo-
yhteisön asuinoloja ja mahdollistavat arjen 
turvallisen sujumisen”, sanoo RealCase Oy:
n toimitusjohtaja Marja Kallio.

Perustelut: Hyödyt laajasti eri toimijoille: 
asukas, urakoitsija, palveluntuottaja, yhteis-
kunta. Asukaslähtöisyys: palvelun tarjoami-
nen keskeinen elementti konseptissa. Pal-
velu helpottaa asukkaiden, varsinkin ikään-
tyvien asukkaiden remontin aikaista elämää. 
Asumis- ja palvelumoduuli mahdollistaa 
korjaustyön nopeutumisen selvästi. Palve-
lun avulla myös asumisolosuhteet ovat in-
himilliset koko remontin ajan.

Yritysryhmä: NCC Rakennus Oy, RealCa-
se Oy, Ex Veteris Nova ry 

Tehdasvalmisteiset talotekniikkaelementit

– Muunneltavat elementit mahdollistavat 
talotekniikan reitityksen uuteen paikkaan: 
esimerkiksi rivitaloon voidaan asentaa vaa-
kareitti verhokappaan. Olennaista on, että 
asiakkaalle tarjotaan putkiremontin koko-
naispalvelu suunnittelusta valmiiseen re-
monttiin. Tehdasvalmisteisen elementin 
käyttö säästää aikaa ja rahaa, sanoo Ema-
torin toimitusjohtaja Juha Silovaara.

Perustelut: Esivalmistusasteen nostami-
nen. Modulaarisuus, huollettavuus ja laa-
jennettavuus. Kokonaispalvelu asiakkaalle: 
putkiremontti yhdestä osoitteesta. Tuotta-
vuus, laatu ja nopeus parantavat yhdessä 
asiakastyytyväisyyttä.

Yritysryhmä: Emator Oy, Silotek Oy, Cu-
pori Group Oy

kilpailun tuomaristo arvioi saamansa ehdotuk-
set kiinnittäen huomiota erityisesti seuraaviin 
kriteereihin:
Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys 
Liikeidean toteuttamiskelpoisuus 
Uutuusarvo 
Vaikutus palvelun laatuun 
Monipuolinen osaaminen 
Kokonaispalvelu asiakkaalle 
Tuottavuus, kustannus- ja energiatehok-
kuus, elinkaaritalous

kilpailun tuomaristoon kuuluivat 
Kari Hiltunen, Tekes (puheenjohtaja) 
Juha Kostiainen, Sitra 
Veijo Käyhty, Rakennuslehti 

Teppo Lehtinen, Ympäristöministeriö 
Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus ry 
Juha Salmi, Suomen Asuntotietokeskus 
Ilkka Salo, LVI-talotekniikkateollisuus ry 
Jari Virta, Suomen Kiinteistöliitto ry 

Rakennetulla ympäristöllä ja sen käyttäjil-
lä on isot haasteet edessä. Rakennukset 
tulevat vääjäämättä siihen ikään ja kun-
toon, että niille on tehtävä jotain. Viisas 
kiinteistönomistaja ryhtyy korjauksiin ja 
parannuksiin huomattavasti ennen kuin 
on ihan pakko.
– Toimitusjohtaja Juha Salmi, 
Suomen Asuntotietokeskus, 
blogikirjoitus marraskuu 2009
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Liitä taloyhtiösi
palveluun nyt!

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

Yli 300 000 tyytyväistä jäsentä. Liity sinäkin!

www.rakentaja.fi
Suorakanava Oy a Sanoma company

Rakentaja.fi-palvelukokonaisuudesta kaikki rakentamisen ja asumisen tarpeet

Sisältää huolto-
kirjan taloyhtiöille.

Oman kodin
hallintajärjestelmä

osakkaille.

Remonttilaskenta-
ohjelma taloyhtiöille

ja osakkaille.

Liitämme
taloyhtiönne asia-
kirjat puolestanne

palveluun.

Taloyhtiön eri
osapuolten kattava

tietopalvelu.

Täysin maksuton
palvelu taloyhtiöille

ja osakkaille.

Seurantakohteita
osake- ja taloyhtiö-

remonteista.

Taloyhtiön
asiakirja- ja

tiedotepankki.

10 miljoonaa käyntiä 2009

Liitä taloyhtiösi palveluun

Palvelut ja tieto – kattavasti, helposti ja luotettavasti

200920082007200620052004

Vahvaa kasvua vuodesta toiseen

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

Muista salasana

Info Liity jäseneksi

Tunnus Salasana

Hakusana

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

Liitä osakkeesi palveluun

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

Tilaa verkkolehti

Sähköpostiosoite

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

Tilaa Taloyhtiölehti

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

Tulisijat ja hormistot

Maalaustyöt

Sauna- ja pesutilat

Keittiö ja kalusteet

Hissit ja portaat

Sisäpintamateriaalit

Parvekkeet

Rungot

Väliseinät

Vesikatto

Ylä-, ala- ja välipohjat

Ikkunat ja ovet

Julkisivut

Eristäminen

Kunnossapitovastuut

Taloyhtiön asukasrooli

Korjaushanke prosessina

Suunnittelu ja valvonta

Rahoitus, vakuutus

Maa- ja pohjarakenteet

Perustukset

Taloyhtiö ja osapuolet

Asuinhuoneisto

Taloyhtiön talousasiat

Huolto ja kunnossapito

Tekniikka ja varusteet

Pihatilat

Työkalut ja -koneet

Vesi ja viemäröinti

Ilmanvaihto

Sähköistys ja valaistus

Lämmitys

Hae

Liitämme yhtiönne asiakirjat nyt puolestanne palveluun

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

Tuotteita saneeraukseen

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

Sanasto Korttipalvelu Sää Karttahaku

Yhteystiedot Oma yhtiö/asunto Jäsenpalvelut Palveluhakemisto Tapahtumat Jäsentukku

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

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

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

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

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

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

Taloyhtiö
Rakentaja.fi

Seurantakohteita


