
S�

Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Omataloyhtiö.fi
Talvi 2010-11

TILAA
VELOITUKSETTA

sivustolta kaikille

hallituksen jäsenille

vuodeksi 2011!

Osaava hallitsee riskit

lukitus ja  
palOturvallisuus

ÄlÄ unOhda ÄÄnieristystÄ

vesikatOt kuntOOn
– kOrjaten ja huOltaen



S�

Taloyhtiössä nyt
Omataloyhtiö.fin kehyskolmio: Hallinta – Tieto – Ratkaisut

Omataloyhtiö.fi-palvelu on nyt reilun vuoden ikäinen, mutta on jo nyt noussut 
Google Analyticsin mukaan ylivoimaisesti käytetyimmäksi taloyhtiö-sivustok-
si Suomessa. Ilmaispalveluja käyttävät jo tuhannet taloyhtiöt ja kehitysehdo-
tuksia ”satelee”. Hyvä niin, sillä kyllähän käyttäjät tietävät todelliset tarpeet. 
Parhaana palautteena – jopa palkintona – koemme kuitenkin lukuisat kyselyt 
ja suoranaiset kehotukset uuden kattojärjestön perustamiseksi. Konseptina 
ja toimintaperiaatteena tulisi olla kaikkia taloyhtiön osapuolia tasapuolisesti 
huomioiva liitto. Mitä mieltä Sinä olet? Lue aiheesta lisää sisäsivuilta ja osal-
listu tutkimukseen. Ihan mielellään ottaisimme vastaan kantasi ja näkemyk-
sesi myös joka numerossa olleeseen lukijatutkimukseen, joka on täytettä-
vissä sekä paperi- että nettiversiona. Palautetta voi antaa toki kasvokkainkin, 
esimerkiksi tammikuun viimeisenä viikonloppuna Vantaan Myyrmäki-hallissa 
pidettävillä Rakenna & Remontoi -messuilla, joiden taloyhtiöille kohdistuvasta 
ohjelmallisesta tarjonnasta enemmän tässä lehdessä.
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Korjausrakentamisessa on ollut tapana esit-
tää laskelmia investoinnin takaisinmaksuajas-
ta eli kuinka nopeasti esimerkiksi erilaisiin 
energiansäästöratkaisuihin sijoitetut eurot on 
kurottu kiinni vähentyneinä lämmityskuluina. 
Hyvänä rajana on pidetty seitsemää vuotta, 
jolloin kokonaissäästöt lämmityslaskuissa 
vastaavat laite- tai lisäeristysinvestointia ja 
kahdeksantena saadaan jo suoraa säästöä.

Vaan näin ei välttämättä mennä enää. Ta-
kaisinmaksuajaksi hyväksytään kymmenen-
kin vuotta, jopa enemmänkin. Kysymyksessä 
ovat muuttuneet asenteet. Aika moni kulut-
taja kokeekin olevansa tässä muuttuneessa 
ilmastossa tai ainakin seuraamiensa ilmas-
tokeskustelun kautta jotain velkaa luonnol-
le, elinympäristöllemme ja koko maapallol-

le. Niinpä kuluttaja äänestääkin omien ja taloyhtiössä tehtävien ratkaisujen puolesta usein 
ympäristön, ei lompakon ehdoilla. Takaisinmaksuajattelua on silti syytä harrastaa jatkos-
sakin. Ainakin silloin, jos puhutaan muusta kuin energiansäästöstä. Sitä näkökulmaa on 
vain aika vaikea ohittaa, sillä melkein aina tulee tarkastella myös hiilijalanjälkeämme niin 
materiaalien tuottamisessa kuin jokapäiväisissä elintoiminnoissamme; liikkumisessa, asu-
misessa ja jopa ruokailussa.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori on edennyt energiamääräyksien kiristämisessä oleelli-
sesti ripeämpää tahtia kuin moni muu ministeri omalla vastuusektorillaan, eikä pelkästään 
määräyksiä kiristämällä vaan myös asennekasvattajana. Jarrumiehiäkin on toki matkassa, 
kun rakennusmateriaaliteollisuus ei meinaa pysyä aurinko- ja tuulivoimalla kulkevan ener-
giajunan kyydissä. Taustalla on toki kansainväliset sopimukset ja tavoitteet, joiden täyt-
tämisessä haluamme olla mallikansa. Tai näin ainakin mennään, eikä kansalaisvastustus 
järin suurta ole ollutkaan. Olisiko sittenkin niin, että maailman myrskyt ja tulvat, metsi-
en palot, tulivuorien purkaukset, öljykatastrofit ja muut maailmanlopun ennusmerkit ovat 
saaneet meidät suomalaiset vajaan yhden promillen ääniosuudellamme äänestämään sen 
puolesta, että ympäristön turha kuormittaminen loppuu nyt ja takaisinmaksuaika henki-
lötasolla meni jo.
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Kiinteistöjen isännöinnistä ja huollosta vas-
taa Siltamäen Huolto Oy, joka on Siltamäes-
sä toimiva alueellinen isännöinti- ja kiinteis-
töhuoltoyhtiö. Kerrostalolähiön rakennukset 
ovat pääosin toisiaan vastaavia, joten raken-
nuskannan yleispätevä tarkastelu voidaan 
suorittaa yhden kohteen kautta. Alueen 
vahva yhteisöllisyys on lähtöisin jo kaavoi-
tusvaiheesta; kompaktikaupunki on kontak-
tikaupunki. Alueen suunnitelleen arkkitehti 
Pentti Aholan ajatus hyvästä yhteishenges-
tä onkin periytynyt Siltamäen asukkaisiin. 
Se heijastuu vielä tänäkin päivänä taloyh-
tiöiden hallintoon sekä yhteisöön, kertoo 
Siltamäen Huollon toimitusjohtaja Helena 
Tammisto. Siltamäen asukkaiden yhteise-
nä mottona onkin: ”Päämääränä on pitää 
Siltamäki hyvänä, mukavana asuinpaikkana, 
jossa kaikki viihtyvät.”

Korjaushankkeiden osalta alueella toimii 
koordinointiryhmä, joka koostuu kolmesta 
alueen taloyhtiön puheenjohtajasta sekä Sil-
tamäen huollon teknisestä isännöitsijästä, 
Jarmo Haapalehdosta. Haapalehto kertoo 
korjaustoiminnan olevan tärkeä osa talo-
yhtiöiden kiinteistöstrategiaa ja näin ollen 
myös arkipäiväistä kiinteistön hallintaa.

Ensimmäiset mittavat investoinnit tehtiin noin 
20 vuoden kuluttua valmistumisesta

Alueen kerrostalot ovat kaksi- tai kolme-
kerroksisia, kellariperustuksille rakennet-
tuja kerrostaloja. Julkisivut yhtiössä ovat 
pesubetonia ja huoneistoissa on element-
tiparvekkeet. Mittavimmat jo suoritetut in-
vestoinnit yhtiössä tehtiin 80- ja 90-luvun 
vaihteessa. Lämmitysjärjestelmä uudistet-
tiin lähes täysin vuonna 1985, kun yhtiöissä 
päätettiin siirtyä kaukolämpöön. Alkuperäis-
ten bitumikattojen pinnoitus PVC:llä sekä 
kolmansien ikkunalasien lisääminen tehtiin 
rakennuksissa edellä mainittujen vuosikym-
menten vaihteessa.

Tulevia hankkeita suunnitellaan

Lienee itsestään selvää, että 44 rakennuk-
sessa, jotka ovat lähes puolivuosisataa 
vanhoja löytyy korjaustarvetta. Noin kuusi 
vuotta Siltamäellä teknisenä isännöitsijänä 
toiminut Haapalehto tuntee talot lähes läpi-
kotaisin, mutta tunnustaa, että vieläkin vä-

Vuosikymmenelle 
tyypilliset taloyhtiöt

Ensimmäinen vuosikymmenelle tyypillinen kohde, jonka esitte-
lemme on 60- ja 70-luvulla rakennettu kerrostalolähiö Helsin-
gin Siltamäessä. Siltamäen kerrostaloalue koostuu seitsemästä 
vuosina 1968–1974 rakennetusta asunto-osakeyhtiöstä. Asuinra-
kennuksia yhtiöissä on 44 kpl, mikä tarkoittaa yhteensä noin 1000 
asuntoa. Lisäksi alueella on yli 300 autotallia. 
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lillä eteen tulee sellaisiakin paikkoja, joissa 
ei ole ennen tullut käytyä.

Suuria investointeja yhtiöllä on edessä, 
mutta yllätyksenä ne eivät ole tulleet. Jul-
kisivuremontteja on suunniteltu yhdessä 
lähiöprojektin kanssa ja tulevaan putkire-
monttiinkin on valmistauduttu talojen välisiä 
viemäriputkia uusimalla. Oman haasteensa 
julkisivuremontille antaa alueen yhtenäisyy-
den säilyttäminen. Aikoinaan yleisesti käy-
tössä ollutta pesubetonia ei juurikaan voida 
korjata, vaan se vaatii täydellisen uudista-
misen. Samalla se toki antaa mahdollisuu-
den lisäeristämiseen ja moneen muuhunkin 
ehostukseen, joten kyseessä on aikaa vievä 
hanke, toteaa Haapalehto.

Hankkeina nämä kaksi edellä mainittua 
ovat varsin laajoja ja tämä korostuu etenkin 
siinä, että kunnostettavia kohteita on 44 
kappaletta. Ryhmähankkeet ovat kuitenkin 
Siltamäessä varsin hyväksi ja kannattavak-
si todettu toimintatapa, sanoo toimitusjoh-
taja Tammisto.

Perusteellisella ja hyvin organisoidulla 
korjaustoiminnalla saadaan suurikin koko-
naisuus kunnostettua. Hankkeiden järjes-
tys tulee valita johdonmukaisesti ja niin, 
että valmiisiin kokonaisuuksiin ei tarvitse 
seuraavassa vaiheessa palata, painottaa 
Tammisto.

PTS-suunnitelma viidelle vuodelle

Kiinteistön kunnossapito on Siltamäessä 
hyvissä käsissä. Kuntoarvioitakin aiemmin 
työkseen laatinut Haapalehto näkee, että 
uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisen 
PTS-suunnitelman tarkoitus on ottaa esille 
paitsi kiireellisimmät hankkeet myös herä-
tellä pitkällä aikajänteellä lähestyviin hank-
keisiin. Esimerkkinä viitattakoon Siltamäes-
sä lähestyviin julkisivuhankkeisiin.

Hanke itsessään tulee olemaan hyvin 
monimuotoinen, sillä julkisivukorjaukseen 
tulee sisältymään ikkunat, parvekkeet, par-
vekeseinät, lämmöneristys tulevine mää-
räyksineen, ääneneristysasiat, porrashuo-
neen teräs-lasielementit sekä ilmanvaihto. 
Kaikkien näiden osasten nivominen yhteen 
ja erikseen, riviin tai jonoon vaatii huolelli-
sia suunnitelmia ja työtapoja. Putkiremon-
tin yhteydessä taas tulee ajankohtaiseksi 
sähköistys- sekä tiedonsiirtoasiat, mainit-
see Haapalehto. Näiden kokonaisuuksien 
valmiiksi saattaminen Siltamäen kaltaisen 
kokonaisuuden osalta vie vuosia.

Seuraavalle viidelle vuodelle kohdistu-
vat toimenpiteet ovat osaltaan laajempien 
hankkeiden valmistelua, mutta mm. kerros-
talojen saunatilojen, taloautomaation sekä 
kellarikäytävien kuntoon on suunnitteilla 
ehostuksia.

Vaikka taloyhtiön saunan uusiminen ei 
laajempien hankkeiden yhteydessä kuulosta 
kovinkaan suurelta investoinnilta, on kyse 
kuitenkin kymmenistä tuhansista euroista 
per rakennus, muistuttaa Tammisto.

Tieto ei lisää tuskaa

Vaikka korjaustarvesuunnitelmat tuovatkin 
taloyhtiöille paljon euromääräistä tietoa tu-
levista hankkeista, ei sen tarkoitus kuiten-
kaan ole aiheuttaa paniikkia. On itsestään 
selvyys, että lähes puolivuosisataa vanhaan 
kiinteistöön korjaushankkeita on tulossa. 
Eri rakenneosien käyttöiän sisäistäminen 
jo itsessään on tärkeää, mutta toki eroavai-
suuksiakin löytyy.

Omataloyhtiö.fi:n tarjoama kuntoarvio on 
varsin hyvä työkalu taloyhtiöille, joissa kor-
jaustarvetta halutaan selvittää. Sen pohjalta 
on hyvä herättää paljon kaivattua keskuste-
lua taloyhtiökorjaustarpeesta. Rakenteellis-
ten tutkimusten tärkeyttä sekä maalaisjär-
keä korjaushankkeita valmisteltaessa ei saa 
kuitenkaan unohtaa ja pitää muistaa, että 
tiedostamaton korjaustarve tulee aina kaik-
kein kalleimmaksi, päättää Haapalehto.

Siltamäki oli Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston lähiöprojektikohde vuonna 2007-2009. Projektin val-
mis raportti on luettavissa esim. Siltamäen Huollon kotisivuilla.
Lisäksi Rakennusteollisuus RT on käynnistänyt syksyllä 2009 kehityshankkeen, jonka tavoitteena on 
helpottaa asunto-osakeyhtiöiden tuskaa liittyen perusparannus- ja korjaushankkeiden käynnistämiseen. 
Hankkeessa luodaan malli, miten taloyhtiöt voivat yhdessä viedä perusparannushankkeitaan eteenpäin 
nostaen samalla koko alueen arvoa.
Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimialaorganisaatioiden kanssa. Lisäksi mukana ovat Hel-
singin kaupunki ja pilottialueena toimiva Siltamäen lähiö. Hanke on tarkoitus saada päätökseen vuoden 
2011 loppuun mennessä ja hanketta koordinoi Talonrakennusteollisuus ry.
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K: Yhtiöjärjestys vs. asunto-osakeyh-
tiölaki
Yhtiössä on 4 erillistaloa ja yhtiöjärjestyk-
sessä todetaan että: “Osakkeenomistajat 
vastaavat hallitsemiensa rakennusten ja 
maa-alueiden rakentamisesta, huollosta, 
kunnossapidosta ja peruskorjaamisesta en-
sisijaisesti itse”. Kysymys: Pitääkö hallituk-
sen tässäkin tapauksessa valvoa ja olla vas-
tuullinen kunkin huoneiston korjauksista? 
Entä 5-vuotis korjaussuunnitelmat, hallituk-
sen vai osakkeenomistajien vastuulla?

V: Osakkaan on kunnossapitotöitä tehdes-
sään oltava riittävän huolellinen ja huoleh-
dittava siitä, että hänen suorittamansa työt 
eivät vahingoita yhtiön vastuulla olevia ra-
kennuksen osia. Lain mukaan yhtiöllä on 
oikeus valvoa, että osakkeenomistajan 
kunnossapitotyö suoritetaan rakennusta ja 
kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän raken-
nustavan mukaisesti sekä noudattaen yh-
tiön tai toisen osakkeenomistajan asetta-
mia ehtoja. Tässä suhteessa uusi asunto-
osakeyhtiölaki on tuonut asiantilaan muu-
toksen, sillä aiemmassa laissa säädettiin 
yhtiön valvontaoikeudesta vain osakkaan 
muutostyön osalta. Yhtiön valvontaoikeus 
koskee myös tilanteita, kun osakas haluaa 
teettää kunnossapitotyön urakoitsijalla ym. 
ulkopuolisella taholla.

Lähtökohtana on, että kunnossapitotyön 
suorittava osakas vastaa viime kädessä itse 
vahingoista, jotka aiheutuvat kunnossapi-
totyöstä yhtiölle tai toiselle osakkeenomis-
tajalle. Toisaalta yhtiö on pääsääntöisesti 
velvollinen valvomaan kunnossapitotyötä. 
Vaikka laissa puhutaan yhtiön valvontaoikeu-
desta – ei velvollisuudesta – yhtiön johdon 
yleisistä tehtävistä seuraa, että hallituksella 
ja isännöitsijällä on velvollisuus valvoa kun-
nossapitotyötä yhtiön ja muiden osakkeen-
omistajien edun valvomiseksi. Valvonta on 
järjestettävä silloin, kun kunnossapitotyö 
vaikuttaa merkittävästi yhtiön vastuulla 
oleviin rakennuksen osiin tai kiinteistöön. 

Omataloyhtiö.fi -palvelussa 
vastataan lakikysymyksiin

Internetissä toimivan, taloyhtiön eri osapuolia palvelevan portaalin eräs suosituimpia aihealueita on ollut 1.7.2010 
uudistunut asunto-osakeyhtiölaki. Omataloyhtiö.fi:stä löytyvälle Kysy, vastaamme -palstalle käyttäjämme voivat 
lähettää lakiaiheisia kysymyksiä, joihin vastataan aina torstaisin. Kysymysten vastauksista huolehtii Nordius-
asianajotoimistot, joka on valtakunnallinen, 13 paikkakunnalla toimiva, 12 itsenäisen asianajotoimiston muodos-
tama ketju. Alla syksyn mittaan esitettyjen kysymysten sekä vastausten satoa.

Yhtiöllä on velvollisuus valvontaan myös 
silloin, kun haitta voi aiheutua vain toiselle 
osakkeenomistajalle. Mikäli yhtiö laiminlyö 
valvonnan, ja vahinko olisi voitu valvonnal-
la estää, myös hallituksen jäsenet ja isän-
nöitsijä voivat joutua korvausvastuuseen 
vahingosta.

Jotta yhtiö voisi toteuttaa valvontavel-
vollisuutensa, osakkeenomistaja on ilmoi-
tusvelvollinen kunnossapitotyöstään silloin, 
kun kunnossapitotyö vaikuttaa muun kuin 
osakkaan itsensä vastuulla olevaan kiinteis-
tön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai 
toisen osakkeenomistajan hallinnassa ole-
van asunnon käyttämiseen. Kunnossapito-
työn suorittava osakas vastaa kaikista kun-
nossapitotyönsä kustannuksista mukaan 
lukien valvonnasta aiheutuvat kulut.

Jos kunnossapitovastuun jaosta halu-
taan poiketa yhtiöjärjestyksessä, poikkea-
minen on syytä määritellä riittävän selke-
ästi. Kunnossapitoon sisältyy ainakin asun-
to-osakeyhtiölain mukaan paitsi juoksevat 
pienet korjaukset kuin vuosikorjaukset kuin 
myös suuremmat korjaushankkeet. Yhtiö-
järjestyksen sanamuoto viittaisi näin ollen 
siihen, että 5-vuotis korjaukset kuuluisivat 
osakkeenomistajien vastuulle.
Vastaaja: Nordius / Eero Hyytinen

K: WC:n pintaremontti ja taloyhtiön vas-
tuut
Tyttäreni asuu 1974 rakennetussa kerrosta-
lossa ja he aikovat tehdä pintaremontin al-
kuperäiskuntoiseen WC:hen. Tarkoituksena 
on uusia vanhat ja kuluneet seinä- ja lattia-
pinnat. Vesikalusteita (lavuaari ja WC-pönt-
tö) ei uusita ja WC:ssä ei ole lattiakaivoa eikä 
suihkua. Seinien osittain repaleinen muovi-
tapetti poistettaisiin ja seinäpinnat maalat-
taisiin ja lattiaan kiinnitettäisiin uusi muovi-
matto vanhan päälle. He tekivät remontti-
ilmoituksen isännöitsijälle ja asia käsiteltiin 
taloyhtiön hallituksessa. Hallitus ei myön-
tänyt heille toimenpidelupaa perusteluina, 
että tilassa pitäisi tehdä vesieristykset. Millä 

perusteilla taloyhtiö voi evätä pintaremontin 
teon ja edellyttää vesieristyksen tekemistä, 
kun kyseessä ei ole märkätila?

V: Ongelmasi ei täysin perustu juridiikkaan 
eikä uuteen asunto-osakeyhtiölakiin, joten 
vastausta asiaan on etsittävä myös muu-
ta kautta.

Lähtökohtaisesti osakkaalla on muutos-
työoikeutensa rajoissa oikeus päättää itse 
hallitsemansa huoneiston laatutasosta. 
Osakas voi siten itse päättää, minkä tasoi-
sessa huoneistossa hän haluaa asua. Hän 
voi myös vapaasti muuttaa huoneiston al-
kuperäistä varustusta ja laatua ilman, että 
yhtiö voi puuttua siihen, jos muutoksista ei 
aiheudu yhtiölle tai muille haittaa. Sallittuja 
muutoksia ovat mm. huoneiston lattia-, sei-
nä- ja kattomateriaalien muutokset.

Yhtiön vastuulle kuitenkin kuuluu huo-
neistojen sisäpuolisista eristeistä huoleh-
timinen eli lämmön-, äänen- ja vedeneris-
teiden osalta. Varsinkin vedeneristeiden 
kunnossapitovastuista syntyy usein erimie-
lisyyttä. Vedeneristeenä on ainakin aiemmin 
voinut toimia samalla pintamateriaalina ole-
va muovimatto tai -tapetti. Vaikka pinnoit-
teet sinänsä kuuluvat osakkeenomistajan 
vastuulle, yhtiön on tämän rakenneosan 
eristeominaisuuden vuoksi korjattava myös 
niissä olevat viat ja puutteet.

Joka tapauksessa on muistettava, että 
muutostyöprosessin ja sen lopputuloksen 
tulee olla hyvän rakennustavan mukaisia. 
Jos osakkeenomistaja toimii vastoin mää-
räyksiä ja hyvää rakennustapaa noudatta-
matta, hänelle voi syntyä vahingonkorva-
usvelvollisuus.

Pyytäisinkin sinua tutustumaan myös 
rakennuskokoelmamääräysten D1, D2 ja 
D3 osiin. Sieltä mahdollisesti voisi löytyä 
perustetta sille, tarviiko tällaisessa tilan-
teessa WC-tilaan vesieristettä tai mahdol-
lisesti kääntyä tämän alan ammattilaisen 
puoleen.
Vastaaja: Nordius/Piia Jeremejeff
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K: Äänieristyksestä
Voiko taloyhtiön ylimääräisessä yhtiökoko-
uksessa päättää 1953 vuonna rakennetun 
4 asunnon talon yhteen asunnon sisäkat-
toon rakennettavasta äänieristyksestä? 
Erään asukkaan mielestä yläkerran kissat 
pitävät liikaa meteliä. Tässä tapauksessa-
han kaikki osakkaat joutuisivat maksamaan 
äänieristyksestä, jos näin enemmistö päät-
tää, vaikkei mitään selvityksiä tai mittauk-
sia äänien terveysvaikutuksista tms. ole 
tehty? Yksi henkilö ei nimittäin ilmestynyt 
kokoukseemme, ja jos hän olisi ilmestynyt, 
päätöstä ei olisi tehty, äänet olisivat silloin 
menneet toisin. Ennen kokousta luvattiin 
myös toimittaa kullekin kustannuslaskel-
mat eristyksestä, mutta ne tuotiin vasta 
kokoukseen. Voiko asiasta esim. järjestää 
uuden kokouksen?

V: Uuden ASOYL:n mukaan yhtiön vastuulle 
kuuluvat huoneiston sisäpuoliset eristeet eli 
lämmön-, äänen- ja vedeneristeet. Näin ol-
len äänieristyksen rakentamisesta on voitu 
tehdä sitova päätös yhtiökokouksessa yk-
sinkertaisella enemmistöllä. Kustannusarvi-
on esittäminen vasta yhtiökokouksessa ei 
ole sellainen muotovirhe, jonka perusteella 
asia pitäisi käsitellä uudestaan.

Yhtiökokouksen päätöstä on mahdol-
lisuus moittia sillä perusteella, että osak-
keenomistajien yhdenvertaisuuden peri-
aatetta on loukattu. Moitekanne yhtiötä 
vastaan on nostettava kolmen kuukauden 
kuluessa päätöksen tekemisestä. Kanteen 
menestyminen edellyttää sen osoittamis-
ta, että äänieristyksen rakentaminen ei ole 
lainkaan tarpeellista tai että toimenpiteellä 
suositaan yhtä osakasta muiden kustan-
nuksella.
Vastaaja: Nordius/Markku Lunkka

K: Tarvitaanko ilmoitus?
Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan on 
huoneistojen muutos- ja kunnossapitotöis-
tä tehtävä ilmoitus hallitukselle. Kun vaih-
taa esim. silikonit kylpyhuoneesta onko 
tästä tehtävä ilmoitus? Hommahan on si-
nänsä pieni, mutta joku saattaa kaivaa van-
hat silikonit liian syvältä ja vesieriste on 
entinen? Tarvitseeko siis tämä työ tuon il-
moituksen?

V: Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n 1 
momentin mukaan osakkeenomistajan on 
ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen 
kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos 
se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeen-
omistajan vastuulla olevaan kiinteistön, ra-
kennuksen tai huoneiston osaan taikka yhti-
ön tai toisen osakkeenomistajan osakehuo-
neiston käyttämiseen.

Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty sen 
vuoksi, että yhtiö voi varmistua siitä, että työ 
suunnitellaan, toteutetaan ja dokumentoi-

daan riittävällä tavalla. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee esimerkiksi vanhan kylpyhuoneen 
pinnoitteiden, rakenteiden ja putkistojen 
korjaamista.

Ainoastaan silloin, kun on selvää, ettei 
työstä aiheudu edellä kuvattuja vaikutuksia 
ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Yleensä silloin 
kun osakas ainoastaan saattaa vastuulleen 
kuuluvan rakennuksen osan takaisin siihen 
kuntoon, kuin se on alun perin ollut, sitä mi-
tenkään parantamatta tai muutoin muutta-
matta, työn tulos ei oikein toteutettuna voi 
säännöksessä tarkoitetulla tavalla vaikuttaa 
rakennuksen osiin tai tilojen käyttöön. Tällai-
sissa tilanteissa mikään ei muutu kunnossa-
pidon johdosta alkutilanteeseen verrattuna. 
Käytännössä tyypillinen ilmoitusvelvollisuu-
den ulkopuolelle jäävä työ on pinnoitteen 
uusiminen siten, että vanha pinnoite kor-
vataan uudella ilman, että puututaan yhtiön 
vastuulla oleviin rakenteisiin tai eristeisiin. 
Esimerkki tällaisesta korjauksesta on sisä-
tilojen maalaus. Näin ollen silikonien vaih-
taminen ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden pii-
riin, mikäli sen uusiminen ei vaikuta yhtiön 
vastuulla oleviin rakenteisiin tai esimerkiksi 
vesieristeisiin.
Vastaaja: Nordius/Eero Hyytinen

K: Vakuuden vapauttaminen
Ostin asunnon vuonna 2005 valmistuneesta 
kerrostalosta. Huomasin pian, että saunan 
lattian kaadot eivät johda vettä lattiakaivoon 
vaan vesi lammikoituu lattialle. Asunnon en-
simmäinen omistaja ei ollut asiasta rekla-
moinut. Onko tällainen virhe saunan lattias-
sa asuntokauppalain 4 luvun 20 §:n tarkoitta-
ma törkeä huolimattomuusvirhe rakentajal-
ta? Asunnon osalta on vielä vapauttamatta 
rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus. Onko 
tällainen virhe perusteltu syy olla edelleen 
vapauttamatta vakuutta, kun rakentaja ei 
suostu virhettä korjaamaan?

V: Kysymyksessä oleva rakentamistapa on 
nyt voimassaolevien rakennussäädösten ja 
hyvän rakennustavan vastainen ja voit vaa-
tia sen osalta oikaisua tai hinnanalennusta 
myyjältä. Aiheellista voisi olla taholtasi sel-
vittää, onko tuo virheellinen rakentamistapa 
aiheuttanut kosteusvaurioita pesutiloihin, 
mitkä eivät ole poikkeuksellisia edes noin 
uudessa rakennuksessa. Reklamaatioaikasi 
myyjää kohtaan on kohtuullinen aika siitä, 
kun huomasit virheen tai sinun olisi se pitä-
nyt huomata. Käytännössä tuo kohtuullinen 
aika asettuu 3-4 kuukauden ajanjaksolle. Ra-
kentajavakuus on edelleen voimassa. Voit 
siten vaatia myös virheen oikaisua suoraan 
rakentajalta. Taloyhtiön hallitus (käytännös-
sä isännöitsijä) on tarpeellista pitää ajan 
tasalla juuri tuosta rakentajavakuudesta va-
pauttamista koskien.
Vastaaja: Nordius/Mikko Tuomi

K: Kosteusvauriokorjausten kustannus-
tenjako taloyhtiössä
Kyseessä viiden huoneiston rivitalo, joka 
on rakennettu 70-luvulla. Neljään huoneis-
toon on tehty laajennusosa 80-luvun alus-
sa. Yhden laajennusosan remontissa havait-
tiin kosteusvaurio, joka mahdollisesti myös 
muissa laajennusosissa. Jos kaikkien neljän 
huoneiston laajennusosat joudutaan korjaa-
maan, onko lain mukaan oikein, että myös 
viidennen huoneiston osakas, jolla ei laa-
jennusosaa ole, joutuu maksamaan muiden 
huoneistojen laajennusosien korjaukset?

V: Yhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuun 
jakautumisesta säädetään asunto-osakeyh-
tiölain 4 luvussa.

4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan yh-
tiön on pidettävä kunnossa osakehuoneis-
tojen rakenteet ja eristeet. Yhtiön on myös 
korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, 
jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön 
kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuk-
sen muun osan vian tai sen korjaamisen 
vuoksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu vastuu 
koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja pe-
rusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut 
tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneisto-
jen sisäosien korjaamista ajankohdan pe-
rustasoon yhtiössä. Yhtiö vastaa myös sel-
laisesta osakkeenomistajan tekemästä tai 
teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu 
yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväk-
symään toimenpiteeseen ja jonka toteutta-
mista yhtiö on voinut valvoa siten kuin tässä 
laissa säädetään.

Jos kyse on yhtiön vastuulle kuuluvan 
rakenteen korjaamisesta, yhtiön maksamat 
kustannukset tulevat lähtökohtaisesti kaikki-
en osakkeenomistajien maksettavaksi.

Kysymyksestä ei selviä, onko laajennus-
osat toteutettu yhtiön toimesta tai onko yh-
tiö ottanut niitä muuten vastuulleen. Yhtiö-
järjestystä on myös mahdollisesti muutettu 
siten, että laajennusosat on otettu mukaan 
huoneistoselitelmään. Jos asia on edellä 
todetulla tavalla, kyse on yhtiön vastuulle 
kuuluvista rakenteista, joiden korjauskus-
tannuksiin myös viidennen huoneiston osa-
kas joutuu osallistumaan.
Vastaaja: Nordius/Piia Jeremejeff
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Ensimmäiset vuodet ovat olleet Omataloyhtiö-palvelulle vahvaa 
kehityksen ja kasvun aikaa. Kiinnostus palveluitamme kohtaan on 
ollut suurta ja palaute todella positiivista. Heinäkuussa voimaan tul-
lut uusi asunto-osakeyhtiölaki paitsi mahdollistaa ja myös velvoittaa 
taloyhtiöitä monipuolistamaan ja ammattimaistamaan toimintaansa. 
Tämä osaltaan korostaa tosiasiaa, että murros sähköisten palve-
luiden osalta on nyt käsillä myös taloyhtiöissä. Näitä vaatimuksia 
vastaamaan kehitämme jatkuvasti uusia, käyttäjiämme palvele-
via ominaisuuksia, kertoo Omataloyhtiö-palvelun kehityspäällikkö 
Topi Aaltonen.

Omataloyhtiö-palvelu

Omataloyhtiö.fi on täysin ilmainen, taloyhtiöille suunnattu verkkosi-
vusto, joka tarjoaa taloyhtiöille ajankohtaisen informaation, ratkaisut 
korjaushankkeisiin sekä apuvälineet taloyhtiön hallintaan.

Asumisviihtyisyyttä ja hallinnoinnin tehokkuutta taloyhtiössä voi-
daan parantaa varsin vaivatta kun käytössä on oikeat apuvälineet. 
Omataloyhtiö.fi:n tarjoamien palveluiden tarkoituksena on madaltaa 
taloyhtiön päättäjien kynnystä toiminnan aktivoimiseksi ja näin ollen 
edesauttaa suunnitelmallisen kiinteistönpidon merkitystä.

Suunnitelmallisuus hallinnoinnissa sekä korjausrakentamisessa 
ovat ensi sijaisen tärkeässä asemassa kun taloyhtiön suuntana on 
tehokas kiinteistönhallinta ja toimiva kokonaisuus. 

TaloyhtiöOptimi – avain tehokkaaseen hallinnointiin

TaloyhtiöOptimi on taloyhtiöille sekä sen osapuolille kehitetty toi-
mintaympäristö, johon  uusia hallinnointia sekä asumismukavuutta 
edesauttavia ominaisuuksia lisätään jatkuvasti. Kokonaisvaltaisen 
tehokkuuden saavuttamiseksi TaloyhtiöOptimiin on mahdollista liit-
tää kaikki taloyhtiön toimintaan liittyvät osapuolet kuten isännöitsi-
jä, huoltoyhtiö, urakoitsijat ja tietenkin myös osakkaat sekä asuk-
kaat. TaloyhtiöOptimi toimii taloyhtiön toiminnan keskipisteenä. 
Suurimman hyödyn taloyhtiö saa kun kaikki mahdolliset osapuolet 
liitetään osaksi palvelua.

Vaivattomuutta viestintään

Taloyhtiön sisäisessä viestinnässä koetaan usein olevan puuttei-
ta. Viestintää hoidetaan vain pakollisten ilmoitusten osalta ja sekin 
usein viime hetkellä. Toimintaa tehostaessa tärkeää osaa esittää-
kin juuri viestintä ja sen monipuolisuus.

TaloyhtiöOptimi mahdollistaa sähköisen viestinnän vaivatta. Kai-
kille TaloyhtiöOptimiin liitetyille osapuolille voidaan viestiä  taloyhtiön 

Omataloyhtiö-palvelu
Omataloyhtiö.fi on täysin ilmainen, taloyhtiöille suunnattu 
verkkosivusto, joka tarjoaa taloyhtiöille ajankohtaisen infor-
maation, ratkaisut korjaushankkeisiin sekä apuvälineet talo-
yhtiön hallintaan.

Taloyhtiökohtainen ja muokattavissa oleva vastuunjakotaulukko.

Huoltokirjan avulla isännöitsijä sekä taloyhtiön hallitus pystyvät seuraamaan 
kiinteistön ylläpitoa ja lähestyviä määräaikaishuoltoja.

Huoltopäiväkirja toimii taloyhtiön “vikailmoituslaatikkona”.
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sähköisen ilmoitustaulun lisäksi myös auto-
maattisen sähköposti- sekä tekstiviestipal-
velun avulla. Viestintäominaisuus mahdol-
listaa perinteisen taloyhtiön sisäisen vies-
tinnän lisäksi esimerkiksi huoltoyhtiölle tai 
yhtiössä toimivalle urakoitsijalle käyttökat-
koista informoimisen tarvittaessa hyvinkin 
nopeasti ja vaivattomasti.

yhteydessä, jolloin mahdollisilta lisäkustan-
nuksilta voidaan välttyä.

Kuntoarviolla selvyys korjaustarpeeseen

Omataloyhtiö.fi:stä löytyvää kuntoarviota on 
laadittu jo yli 1200 kohteeseen. Syöttämällä 
taloyhtiön eri rakenneosien rakennus- tai pe-
ruskorjausvuodet laskee kuntoarvio taloyh-
tiölle viitteellisen korjaustarpeen. Viimeisim-
män päivityksen myötä ottaa kuntoarvio nyt 
huomioon myös taloyhtiön pihatilat. 

Kuntoarvion tarkoituksena on kiinnittää 
kiinteistön korjaushankkeita valmistelevi-
en osapuolien huomio ennakoivaan sekä 
suunnitelmalliseen korjausrakentamiseen. 
Palvelusta löytyvä ilmainen kuntoarvio toi-
mii pohjana lakisääteiselle viiden vuoden 
korjaussuunnitelmalle.

Sähköinen ja muistuttava huoltokirja

Tehokkuutta suunnitelmalliseen kiinteis-
tönhallintaan on saavutettavissa mm. säh-
köisen huoltokirjan avulla. Muokattavan 
huoltokirjan avulla on taloyhtiölle muodos-
tettavissa kiinteistökohtainen työjärjestys 
määräaikaisista ja ennakoitavista huoltotoi-
menpiteistä.

Huoltokirjan avulla isännöitsijä sekä ta-
loyhtiön hallitus pystyvät seuraamaan kiin-
teistön ylläpitoa ja lähestyviä määräaikais-
huoltoja. Liittämällä huoltoyhtiö osaksi Ta-
loyhtiöOptimia mahdollistetaan ylläpidon 
vuorovaikutteinen toiminta. Huoltokirjan 
mukaan lähestyvistä huoltotoimenpiteistä 
lähtee automaattinen muistutus suoraan 
määriteltyjen osapuolien sähköposteihin, 
esimerkiksi huoltoyhtiölle.

Sähköinen Huoltokirja sisältää valmiiksi 
kattavan kirjaston yleisiä kiinteistön huol-
to-ohjeita. Yleisten ohjeiden  lisäksi kirjaan 
voidaan lisätä kohteelle yksilöllisiä huolto-
ohjeita tiedostoina.

Huoltopäiväkirjaan merkitään vikailmoitukset

Huoltopäiväkirja toimii taloyhtiön “vikailmoi-
tuslaatikkona”. TaloyhtiöOptimiin kirjattu vi-
kailmoitus voidaan jättää joko taloyhtiö- tai 
huoneistokohtaisena. Taloyhtiökohtaiset il-
moitukset näkyvät kaikille osapuolille, joten 
saman vian moninkertaiselta ilmoittamisel-
ta vältytään. Lisäksi ilmoitukseen voidaan 
määrittää työn kiireellisyys, toissijaiset vi-
kailmoitukset hoidetaan normaalin käynnin 

Muutostöistä ilmoittaminen

Uudistuneen asunto-osakeyhtiölain myötä 
on muutostöistä ilmoittaminen tullut pakolli-
seksi. TaloyhtiöOptimi sisältää oman apuvä-
lineensä myös tähän. Työkalu muutostöiden 
hallintaan mahdollistaa ilmoituksen jättämi-
sen sekä käsittelyn. Ilmoitus suoritettavas-
ta muutostyöstä välitetään automaattisesti 
palveluun määritetylle isännöitsijälle sekä 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja 
jäsenille. Myös ilmoitus hyväksytystä pää-
töksestä hoituu palvelun avulla. 

Hallituksen ja isännöitsijän apuvälineeksi 
Omataloyhtiö.fi tarjoaa hakupalvelun henki-
lösertifikaateille. Yhdessä VTT Expert Servi-
cesin kanssa kehitetty palvelu mahdollistaa 
ilmoitetun muutostyöntekijän ammattitai-
don tarkastamisen, esimerkiksi vesieris-
tystöiden osalta. Henkilösertifikaatteja voi 
tarkastaa Omataloyhtiö.fi:n jäsenpalveluista 
löytyvän sertifikaattihaun kautta. 

Vastuunjako selkeäksi 

Yksi taloyhtiössä eniten päänvaivaa aiheut-
tava asiakokonaisuus on vastuunjako. Talo-
yhtiökohtainen ja muokattavissa oleva vas-
tuunjakotaulukko löytyy TaloyhtiöOptimista. 
Vaikka rakenneosien vastuukysymyksiä on 
selvennetty asunto-osakeyhtiölaissa  on 
monen taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ylei-
sestä käytännöstä poikkeavia kohtia.

TaloyhtiöOptimin vastuunjakotaulukko 
on isännöitsijän muokattavissa ja muokat-
tu taulukko on kaikkien palveluun liitettyjen 
osapuolien nähtävissä. Muokattavissa ole-
van vastuujakotaulukon oletuksena on lain 
suosituksen mukaiset määritelmät.

TaloyhtiöOptimi mukautuu kiinteistön tarpei-
siin

Omataloyhtiö-palvelu on laaja kokonaisuus, 
joka mukautuu yksilöllisesti taloyhtiön tar-
peisiin. Edellä on esitelty vain joitakin hallin-
toa ja kiinteistönylläpitoa tehostavia ominai-
suuksia, lisää tietoa taloyhtiön korjaushank-
keista ja hallinnoimisesta löytyy osoitteesta 
www.omataloyhtio.fi.



S�0

Taloudellisten riskien hallinta ja yhteistyökump-
paneiden taustojen tunteminen on tärkeä osa ta-
loyhtiön toimintaa. Myös 1.7.2010 voimaan tullut 
asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiötä yhä 
vastuullisempaan toimintaan yhteistyökumppanei-
ta valittaessa. Yritysten taloudellinen tilanne kan-
nattaakin tarkastaa aina ennen sopimusten teke-
mistä ja pitkissä urakoissa mahdollisia muutoksia 
kannattaa myös seurata. Näin varmistetaan, että 
yritykset kykenevät hoitamaan sekä sovitut tehtä-
vät että lakisääteiset velvoitteetkin.

Taloyhtiöt joutuvat kumppaneiden ja urakoi-
den tekijöiden lisäksi valitsemaan vuokralai-
sia liiketiloihin, asuntoihin ja autopaikoille. 
Luotettavan vuokralaisen valitseminen il-
man riittäviä tietoja tämän taustasta ja talou-
dellisesta tilanteesta on lähes mahdotonta. 
Kun kaikkia palveluntarjoajia, vuokralaisia tai 
muita yhteistyökumppaneita ei voi henkilö-
kohtaisesti tuntea, kannattaa taustat selvit-
tää Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoamien 
palveluiden avulla. Asiakastiedon palvelut 
auttavat taloyhtiöitä välttämään niin pienet 
kuin suuretkin taloudelliset riskit.

Miten taloyhtiö osaa valita luotettavan ura-
koitsijan?

Korjaustöiden, kiinteistöhuollon tai muun 
urakan toteuttajaa valittaessa on ensisijai-
sen tärkeää perehtyä yhteistyökumppanin 
taustoihin ja taloudelliseen tilanteeseen. Yri-
tyksen taustalla voi olla vaikutusta työn laa-
tuun, aikataulussa pysymiseen ja takuun to-
teutumiseen. Halvimman tarjouksen tehnyt 
urakoitsija ei siis aina ole se paras vaihtoeh-
to. Selvittämällä yritysten tiedot ajoissa väl-
tetään monta turhaa riskiä ja urakat tulevat 
todennäköisemmin hoidettua sovitusti.

Osaava taloyhtiö hallitsee 
yhteistyökumppaneihin 

liittyvät riskit

Kaikkien suomalaisten yritysten tiedot

Asiakastiedon palveluilla riskin ja vastuun-
kantokyvyn arviointi on helppoa ja luotetta-
vaa. Alkuselvityksen yrityksestä voi tehdä 
hakemalla yrityksen perus- ja luottotiedot. 
Näin saat yrityksen perus- ja kontaktitietojen 
lisäksi yrityksen luottotiedot ja liiketoimin-
nan laajuutta sekä luonnetta koskevia luku-
ja. Asiakastiedon tietokannasta löytyy kaikki 
suomalaiset yritykset, elinkeinoharjoittajat 
sekä yhteisöt. Samalla saat myös tietää kuu-
luuko yritys ennakkoperintärekisteriin.

Luottoluokitus antaa turvaa pitkäänkin yhteis-
työkuvioon

Rating Alfa -luottoluokitusraportista saa 
kattavan sekä tarkan selvityksen yrityksen 
tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Rating 
Alfa antaa myös selkeän luottokelpoisuus-
luokituksen (AAA-C) ja kertaluottosuosituk-
sen. Rating Alfa onkin erittäin luotettava 
tapa selvittää urakoitsijan taustat ja yrityk-
seen sisältyvät riskit. Raportin tiedot säily-
vät luotettavana jopa kolme vuotta ja se on 
hyvä työkalu pitkäaikaisenkin kumppanin 
valinnassa. Selkeät graafit helpottavat ra-
portin lukemista.

Kumppaneiden taloudellista tilannetta kan-
nattaa myös seurata

Asiakastiedon Valvomo Express -palvelu on 
tarkoitettu yritysten taloudellisen tilanteen 
seurantaan. Palvelun avulla taloyhtiö voi 

Teksti: Heikki Ruponen
 Kuvat: Rodeo
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vaivatta ottaa selvää käyttämiensä urakoit-
sijoiden taloudellisesta tilanteesta ja seu-
rata sitä jatkuvasti. Palvelulla voidaan seu-
rata 1-10 yrityksen tilannetta. Kun palvelu 
otetaan käyttöön, jokaisesta seurattavas-
ta yrityksestä tehdään alkuraportti. Tämän 
jälkeen tiedoissa tapahtuneet muutokset 
toimitetaan suoraan tilaajan sähköpostiin. 
Tämä mahdollistaa välittömän reagoinnin 
tapahtuviin muutoksiin. Valvomo Express 
on erittäin kustannustehokas palvelu yritys-
ten tietojen jatkuvaan seurantaan.

Täyttääkö kumppani tilaajavastuulain vaati-
mukset?

Onko yritys maksanut veronsa ja löytyykö 
se viranomaisrekistereistä? Ei kai sillä ole lii-
ketoimintakieltoon määrättyjä vastuuhenki-
löitä? Tilaajavastuulain mukaan alihankintaa 
ja vuokratyövoimaa käyttävien tahojen tulee 
selvittää alihankkijoiden taustatiedot. Nämä 
tiedot eivät saa olla yli 3 kuukautta vanhoja. 
Asiakastiedon Vastuullinen yritys -palvelu on 
kaikille avoin ja erittäin helppo tapa tarkas-
taa onko yrityksellä tilaajavastuulain vaati-
mat asiat kunnossa. Vastuullinen yritys -ra-
portti yhdessä samasta paikasta saatavan 
kaupparekisteriotteen kanssa täyttää kaikki 
tilaajavastuulain vaatimukset. Vastuullinen-
yritys.fi-osoitteessa tiedot ovat aina myös 
ajan tasalla.

Tilaajavastuulaki koskee työn tilaajaa, eli 
taloyhtiön tai isännöitsijän tulee selvittää, 
että valittu kumppani täyttää lain vaatimuk-
set. Tilaajavastuulaki koskee työsuhteita, 
jotka kestävät yli 10 päivää tai ovat arvol-

taan yli 7500 euroa. Tilaajavastuulain nou-
dattamista valvovat työsuojeluviranomaiset 
ja sen rikkomisesta voidaan määrätä enin-
tään 15 000 euron sakko.

Mistä hankin viralliset tiedot kiinteistöstä?

Kiinteistöön liittyviin juridisiin toimenpitei-
siin tarvitaan useita virallisia asiakirjoja ja 
rekisteriotteita. Asiakastiedon kautta saat 
Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä KTJ-
selaintietopalvelusta taloyhtiön käyttöön 
kiinteistörekisteriotteet, kiinteistön perus-
tiedot ja kiinteistökartat. KTJ-selaintieto-
palvelusta saatavia asiakirjoja ovat mm. 
lainhuutotodistus, joka näyttää kiinteistön 
omistuksen sekä rasitustodistus, joka ker-
too kiinteistön kiinnitykset, rasitukset ja eri-
tyiset oikeudet.

Kenelle toimitila tai asunto kannattaa vuok-
rata?

Taloyhtiöllä voi olla vuokrattavanaan usei-
ta liiketiloja sekä asuntoja, mutta pitkäai-
kaisen ja luotettavan vuokralaisen löytämi-
nen voi olla hankalaa. Uuden vuokralaisen 
luottokelpoisuus onkin syytä tarkastaa en-
nen sopimuksen sopimista. Huonossa ta-
loudellisessa tilanteessa olevalle yrityksel-
le tai yksityishenkilölle kerääntyy helposti 
vuokrarästejä, joiden periminen on työläs-
tä ja kallista. Yrityksen luottotietojen lisäk-
si kannattaa tarkastaa rekisteröintitiedot ja 
nimenkirjoitusoikeudet.

Yksityishenkilön luottokelpoisuuden saa 
tarkastaa taloyhtiön omistamaa asuntoa tai 

Asiakastiedon 600 000 yrityksen ja yritys-
päättäjän tietokanta päivittyy joka päivä use-
asta eri lähteestä. Sopimusasiakkaana voit 
käyttää yksittäisiä tietoja ja niistä jalostettuja 
palveluja käyttäjätunnuksilla verkossa tai yri-
tyksesi tarpeiden mukaan automatisoituina 
rajapintaratkaisuina.

Aarre on yritystietopalvelu kuluttajille. Se 
tarjoaa ajantasaista tietoa lähes kaikista Suo-
men yrityksistä. Aarteesta saat edullisia ja 
luotettavia yritysraportteja moniin eri käyt-
tötarkoituksiin helposti ja nopeasti

Palvelu on kehitetty tilaajavastuulain vaa-
timien tietojen ja asiakirjojen helppoon ja 
luotettavaan toimittamiseen sekä niiden 
hallinnointiin. Vastuullinen yritys -palvelu 
helpottaa työn tilaajan ja alihankkijan yh-
teistyötä.

Palvelu, josta voit tarkastaa henkilöiden 
luottotiedot lain sallimiin tarkoituksiin, ku-
ten asunnon vuokrauksen yhteydessä. Sa-
masta paikasta löydät myös palvelut omien 
tietojen turvaamiseen.

tilaa isännöitsijäopas!
www.asiakastieto.fi/opas_isannoitsijalle

autopaikkaa vuokrattaessa. Yksityishen-
kilöstä voi mahdollisten maksuhäiriöiden 
lisäksi tarkastaa myös muut luottotieto-
merkinnät, kuten henkilön oikeustoimikel-
poisuuden.
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VTT Expert Services Oy:n henkilöserti-
fioimia voivat olla:
• Märkätilojen vedeneristeen asentajat
• Märkätilatöiden valvojat
• Rakennusten kosteudenmittaajat
• Lämpökuvaajat
• Rakennusterveysasiantuntijat
• Ohutlevykattoasentajat
• Rakennusten tiiviyden mittaajat

Kullekin ammattiryhmälle ovat omat 
osaamisvaatimukset sekä esim. perus-
koulutukseen ja työkokemukseen liitty-
vät vaatimukset

Sertifiointi edellyttää aina valmentavaa 
koulutusta

Henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaa-
dittava osaaminen osoitetaan valmenta-
valla koulutuksella, kirjallisella kokeella 
ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen 
osallistuminen on pakollista ja sen voi 
suorittaa vai ns. hyväksytyssä koulutu-
sorganisaatiossa. Sertifioidun henkilön 
pätevyyden ylläpysymistä myös seura-
taan säännöllisesti.

Lisäksi koulutusorganisaatioiden 
opettajat osallistuvat VTT Expert Servi-
ces Oy:n hyväksymiin koulutustilaisuuk-
siin. Koulutuksen tasoa ja sen ylläpitoa seu-
rataan säännöllisesti.

Sertifikaatti on voimassa kahdesta viiteen 
vuoteen

Henkilösertifikaatti myönnetään ensin kah-
deksi vuodeksi. Jos henkilö täyttää edelleen 
sertifioinnin vaatimukset, uusitaan se myö-
hemmin kahdeksi tai viideksi vuodeksi, ser-
tifiointialueen säännöistä riippuen. Henkilös-

ertifikaatti vanhenee, mikäli haltija ei toimita 
työkohde- ja koulutustietoja säännöllisesti 
tai laiminlyö vuosimaksun.

Sertifikaatin voimassaolo edellyttää aktiivi-
suutta

Henkilösertifikaatin voimassaolo edellyttää 
sertifikaatin haltijan omaa aktiivisuutta.

Hän pitää kirjaa työkohteistaan ja raportoi 
niistä sertifioijalle säännöllisesti (1-2 kertaa 

vuodessa) tekemistään töistä. Lisäk-
si hän ilmoittaa vuosittain muutaman 
työkohteen mahdollista tarkastuskäyn-
tiä varten. Sertifikaatin haltijan on myös 
osallistuttava täydennyskoulutukseen ja 
raportoitava niistä sertifioijalle.

Henkilösertifikaatti voidaan myös peruut-
taa

Henkilösertifikaatti voidaan peruuttaa, 
mikäli haltija ei noudata voimassaolevia 
sääntöjä, toimii hyvän rakentamistavan 
vastaisesti tai osoittaa työssään törkeää 
välinpitämättömyyttä.

Miten henkilösertifikaattia haetaan?

Henkilösertifikaattia haetaan VTT Expert 
Services Oy:ltä. Hakemukseen liitetään 
todistus hyväksytysti suoritetusta ten-
tistä ja näyttökokeesta. Hakemuksessa 
kerrotaan myös aikaisempi työkokemus 
ja koulutus, sillä kullakin alalla ovat omat 
peruskoulutukseen ja työkokemukseen 
liittyvät vaatimukset. Hakemuskaavake 
ja ohjeet henkilösertifikaatin hakemi-
seen löytyvät osoitteesta www.vttex-
pertservices.fi.

Sertifiointipäätös on aina julkinen

Myönnetyt henkilösertifikaatit rekisteröi-
dään ja julkaistaan. VTT Expert Services Oy 
pitää luetteloa voimassa olevista sertifikaa-
teista. Luettelo löytyy osoitteesta www.vt-
texpertservices.fi tai kumppaneiden verk-
kosivuilta. Yksittäisistä sertifikaateista saa 
tarvittaessa kopion.

VTT-henkilösertifikaatti 
varmentaa ammattilaisen 
pätevyyden

Henkilösertifikaatin avulla sertifioitu henkilö voi osoittaa osaamisensa 
ja työn tilaaja varmistua ammattilaisen pätevyydestä. Sertifikaatista 
hyötyvät siis sekä palveluita tarjoava ammattilainen että toimeksian-
non tilaaja esim. remontin teettäjä. VTT Expert Services Oy myöntä-
mät sertifikaatit ovat julkisia. Remontin teettäjän kannattaakin aina 
tarkistaa sertifikaatin voimassa olo julkisesta lähteestä.

Omataloyhtiö.fi on kehittänyt yhdessä VTT Expert Services Oy:n kanssa hakupalvelun sertifioiduille ammattilaisille. Palvelu löytyy 
sivuston kohdasta jäsenpalvelut ja se toimii kaksisuuntaisesti. Voit etsiä suunnittelemallesi työlle mahdollista tekijää määrittelemällä 
paikkakunnan sekä sertifikaatin tyypin tai tarkastaa ilmoitetun muutostyön tekijän sertifikaatin voimassaolon syöttämällä tekijän ni-
men taikka sertifikaattinumeron. Mikäli sertifikaatin voimassaolo on päättynyt näkyy voimassaolopäivämäärä punaisella.
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Valmiit sulanapitoverkot asennetaan ajoluiskien, sisäänkäyntien ja kävelytei-
den betoniin ja hiekkaan. Pistotulpallinen sulanapitokaapeli puolestaan estää 
putkien ja vesimittareiden jäätymisen. Lämpökaapeli on itserajoittuvaa, joten 
termostaattia ei tarvita.

Nyt on oikea aika käynnistää pihan 
sähköistyksen suunnittelu kattaen 
myös lämpötolpat, pistorasiat ja va-
laisimet. 

Sulanpitokaapelin hankinta ja 
käyttö ei maksa paljoa, mutta 
voi säästää viikkojen sairaslomil-
ta. Liukastuminen on yksi ylei-
simmistä lääkärikäynnin syistä 
talvella. Taloyhtiön huolta lisää 
laki, jonka mukaan kiinteistön 
omistaja on vastuussa kunnos-
sapidon laiminlyönnin aiheutta-
mista loukkaantumisista.

Öisen lumipyryn jälkeen kul-
kuväylät ehditään vain harvoin 
puhdistaa kokonaan ennen en-
simmäisiä kulkijoita. Sydäntal-
ven vaarat muuttavat muotoaan 
keväällä, kun penkoilta sulava 
lumi pitää kulkuväylät jäisinä 
pitkään.

Rakennusta ja pihaa tulee 
tarkastella kokonaisuutena ja 
kaapeloida kerralla kulkuväylien 
lisäksi esimerkiksi rappukivet 
sekä postilaatikon ja autotallin 
oven edusta. Myös räystäsko-
uruissa, syöksytorvissa ja sa-
devesiputkissa sulatuskaapeli 
säästää rakennusta vaurioilta.

Kun automatiikka pitää väy-
lät jatkuvasti kunnossa, ei tois-
tuvia lumitöitä enää tarvita eikä 
sisätiloihin kulkeudu hiekoitus-
sepeliä tai suolaa. Sekä kaapeli 
asennuksineen että tarvittava 

Sulanapito säästää 
vahingoilta ja vaurioilta

Jäinen pihakäytävä porrasaskelmineen kauhistuttaa 
eikä syyttä. Liukkauden voi kuitenkin estää sulanapito-
kaapelilla, joka asennetaan käytävälaattojen alle.

sähkö ovat edullisia verrattu-
na tavanomaiseen kunnossapi-
toon. Sähkö on kytkettynä kaa-
peliin ainoastaan silloin, kun on 
tarvetta sulatukselle. 

Sähkö lämmittää myös sisällä

Matalaenergia- ja passiiviraken-
taminen vähentää lämmitystar-
vetta ja tuo sähkölämmityksen 
myös huoneistoihin. Perusta-
miskustannukset ovat pienet, 
sillä sähkö on joka tapauksessa 
käytettävissä kaikissa huoneis-
toissa. Tarkan säädön ansiosta 
lämpöä saadaan täsmälleen tar-
vetta vastaava määrä.

Remonttikohteissakin pääs-
tään nauttimaan sähkön tuo-
masta asumismukavuudesta 
lattialämmityksen muodossa. 
Peruskorjattavien tai putkire-
monttiin joutuvien huoneisto-
jen pesutilat ovat aikakaudelta, 
jolloin lattiat jätettiin kylmiksi. 
Epämiellyttävän tunteen lisäksi 
haittana on kosteus. Lattialäm-
mitys kuivattaa ja luo kosteus-
vaurioita torjuvaa turvallisuutta 
myös taloyhtiölle.

Lattialämmityksen helppoon 
ja taloudelliseen asennukseen 
on tarjolla kaapelisarjoja ja val-
miita auki rullattavia ohuita läm-
pömattoja, joissa on kaapelointi 
valmiina. Lisää ylellisyyttä pe-
sutiloihin saa sähkölämmittei-
sellä pyyhekuivaustelineellä ja 
vaikkapa lämmitettävällä peilillä, 
joka ei huurru suihkun aikana.

Kuvia sähköistyksen uusista 
tuotteista voit selailla osoittees-
sa www.stkliitto.fi/galleria, josta 
on linkkejä tarkempiin tietoihin 
eri valmistajien verkkosivuilla. 
Sähköistyksen toteutukseen 
löydät paikallisen sähköurakoit-
sijan esim. www.urakoitsija.fi–
palvelusta.

Tietoa sähkötarvikkeista helposti

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry 
(STK) tarjoaa Rakentaja.fi-pal-
velun Omataloyhtiö-sivustolla 
perustietoa sähköistyksestä ja 
valaistuksesta. Opastuksen li-
säksi on tarjolla ideoita hank-
keen suunnitteluun.
Kun tarvitaan tarkempaa tietoa 
sähkötarvikkeista tai vertailla eri 
vaihtoehtoja, on käytettävissä 
uudistunut www.sähkönume-
rot.fi –sivusto. Tämä ammat-
tilaisille suunnattu palvelu on 
maksuton ja kaikille avoin. Se 
tarjoaa kattavat tiedot Suomes-
sa myytävistä noin 210.000 säh-
kötarvikkeesta.
Sähköurakoitsija auttaa mielel-
lään tarpeeseen sopivien tuot-
teiden valinnassa. Hän noutaa 
ne sähkötukkuliikkeestä ja asen-
taa ne oikein ja turvallisesti.

Teksti: Kari Heikkilä
 Kuvat Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

Lattian mu-
kavuusläm-
mitys lisää 
viihtyisyyttä 
ja pinenentää 
kosteusvahin-
kojen vaaraa.
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Kuten niin monessa muussakin taloyhtiön 
toimintaan liittyvässä asiakokonaisuudessa, 
myös paloturvallisuuden hallinta helpottuu 
kun osoittaa tiettyjä toimenkuvia eri tahoille. 
Selvä roolien jakaminen edesauttaa tehtä-
viin sitoutumista ja näin ollen koko taloyh-
tiön turvallisuutta. Taloyhtiöille pakollinen 
pelastussuunnitelma on oiva tapa pereh-
tyä pintaraapaisua syvällisemmin vaarati-
lanteiden ennaltaehkäisyyn, riskeihin sekä 
toimintaperiaatteisiin tilanteissa, joissa toi-
mintaa tarvitaan.

Tehtävien jakaminen

Hallituksen tehtävänä on asunto-osakeyh-
tiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä. Koulutusmestari Timo Halme Tam-
pereen aluepelastuslaitokselta muistuttaa, 
että tämä tarkoittaa myös paloturvallisuu-

desta huolehtimista. Vaikkakin isännöitsijä 
toimii taloyhtiön hallituksen alaisuudessa, 
on kuitenkin ammattietiikan mukaista, että 
kiinteistöhallinnan ammattilainen osaami-
sellaan opastaa ja auttaa hallitusta tälle 
osoitettujen velvollisuuksien hoitamisessa, 
Halme painottaa.

Paloturvallisuus on kuitenkin osapuolten 
aikaansaannosten summa, jolloin myös talo-
yhtiön asukkaat ja huoltohenkilökunta omal-
la toiminnallaan siihen vaikuttavat. Suositel-
tavaa on, että taloyhtiössä asuvien henkilöi-
den parista valitaan henkilö, joka on valmis 
panostamaan paitsi paloturvallisuuteen 
myös taloyhtiön turvallisuuteen ylipäätään. 
Tarkoituksena ei ole saattaa ketään henkilö-
kohtaiseen vastuuseen vaan pikemminkin 
löytää taloyhtiöstä henkilö, joka on aidosti 
kiinnostunut turvallisuuden edistämisestä 
sekä valmis näkemään vaivaa yhteisen tur-
vallisuuden eteen, sanoo Halme.

Paloturvallisuus on taloyhtiön 
eri osapuolten panostusten 
summana aikaan saatu tu-
los. Lähtökohtana turvallisel-
le asuinympäristölle voidaan 
pitää ennen kaikkea oikeaa 
asennoitumista hyvinkin arki-
päiväisiin asioihin. Suuri osa 
todellisista vaaratilanteista 
on ehkäistävissä sopimal-
la yhteiset pelisäännöt sekä 
toimintaperiaatteet taloyh-
tiön sisällä.

Teksti ja kuvat: Topi Aaltonen

Koulutusmestari Timo Halme 
Tampereen aluepelastuslaitos
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Taloyhtiön turvallisuuspäällikölle on tarjolla 
koulutusta

Yhtiökokouksessa valitulle taloyhtiön tur-
vallisuuspäällikölle sekä muille asiasta kiin-
nostuneille, on tarjolla koulutusta. Koulutus 
auttaa tunnistamaan taloyhtiössä sekä sen 
ympäristössä vallitsevat riskit, ennaltaeh-
käisemään vaaratilanteet, sekä toimimaan 
hätätilanteessa.

Koulutusmestari Halme kertoo, että ta-
loyhtiön pelastussuunnitelma laaditaan ta-
loyhtiötä varten ja juuri suunnitelman laati-
miseen koulutus antaa oikeat eväät. Pelas-
tussuunnitelman laatiminen yhdessä yhtiön 
muiden vastuuhenkilöiden kanssa onkin 
yksi turvallisuuspäällikön tärkeimmistä teh-
tävistä ja kerralla kunnolla laadittu suunni-
telma on vaivan väärti. Pelastuslaitokselle 
suunnitelmasta toimitetaan vain ilmoitus-
kortti, jonka tiedot on syytä päivittää aina 
muutosten yhteydessä.

Pelastussuunnitelma toimii ohjenuorana 
taloyhtiölle  

Taloyhtiön pelastussuunnitelma toimii pa-
loturvallisuuden ohjenuorana. Se kuinka 
hyvin sitä noudatetaan riippuu asukkais-
ta. Suurimmat riski liittyvät ennen kaikkea 
huolimattomuuteen ja tarpeettoman palo-
kuormaan. Tarpeeton irtaimisto nopeuttaa 
paitsi palon etenemistä, aiheuttaa myös 
tarpeettoman riskin tuhopoltoille. Joten 
esimerkiksi lastenvaunujen säilyttäminen 
porraskäytävässä on kiellettävä. Asukkaiden 
huolellisuudella on suuri vaikutus taloyhtiö 
paloturvallisuuteen.

Piha- ja huoltorakennukset

Pihatilat ovat erityisen alttiitta ilkivallalle, 
mikä tulisi huomioida mm. valaistuksen, 
lukituksen, sijoituksen sekä käytettävien 
ratkaisuiden osalta. Suuri osa roskakatos-
paloista on tahallaan sytytettyjä. Vahinkojen 
laajuutta voidaan ehkäistä pelastussuunni-
telmassa tehtyjen huomioiden perusteella. 

Taloyhtiöiden 
paloturvallisuus

Erityisesti palavien nesteiden säilyttämi-
seen tulee kiinnittää huomiota.

Paloturvallisuus osaksi suunnitelmallista 
kiinteistön hallintaa

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisen 
suunnitelmallisen korjausrakentamisen 
keinoja olisi syytä soveltaa hallinnan muil-
lakin saroilla. Selkeät linjaukset toimintape-
riaatteissa auttavat hallitsemaan taloyhtiön 

kustannuksia ja lisäävät turvallisuutta sekä 
asumisviihtyvyyttä.

Turvallisuusasiat on hyvä pitää mielessä 
siinä missä muutkin määräaikaistarkastuk-
set. Liian usein paloturvallisuus kulminoituu 
vain sammuttimien huoltoon, parempi tapa 
olisi tehdä taloyhtiön operatiivisen ryhmän 
kesken vuosikatselmus, joka huomioi ja do-
kumentoi pelastussuunnitelman mukaiset 
asiat, kiteyttää Halme.

– Ensimmäinen askel kohti turvallisuutta on turvallisuusriskien tiedostaminen.
– Pelastussuunnitelma antaa ohjeet kaikille taloyhtiössä asuville ja asioiville vaarati-

lanteisiin varautumisessa.
– Pelastussuunnitelman sisällön ja toimintamallien tiedottaminen/neuvonta asukkaille 

on ensiarvoisen tärkeää.
– Turvallisuusasioiden noudattamisten valvonta ja -dokumentointi tulee olla osa talon 

turvallisuuskulttuuria.
– Tarpeettoman palokuorman poistaminen taloyhtiön tiloista ehkäisee ilkivaltaisten pa-

lojen sytyttämistä sekä hidastaa syttyneen palon leviämistä.
– Riittävällä alkusammutuskalustolla ja niiden käytön opettelulla voidaan ehkäistä suu-

rempien vaaratilanteiden syntyminen.
– Huoneistoissa tulee olla vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen alkavaa 60 

huoneneliötä kohden.
– Kaikille talon asukkaille tai siellä asioiville tulee tiedostaa: SAVUISEEN PORRASHUO-

NEESEEN TAI MUUHUN SAVUISEEN TILAAN EI TULE MENNÄ.
– Taloyhtiön osoite ja porraskäytävät tulee olla selkeästi merkitty, koska se nopeuttaa 

pelastusorganisaatioiden toiminnan aloittamista.
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Viherrakentamisen hinta-laatu-suhde on 
yleensä hyvä. Pienilläkin kustannuksilla voi-
daan saada merkittäviä laatuparannuksia. 
Tämä kuitenkin edellyttää, että pihaa ovat 
toteuttamassa ja suunnittelemassa vihera-
lan ammattilaiset, joilla on riittävä erikois-
osaaminen. Riittämättömästä osaamisesta 
syntyy korjaus- ja hoitokustannusten kas-
vua, kuten pihojen painumista, kiveys- tai 
asfalttipintojen vaurioita ja vesivahinkoja.

Onko nurmikko todella paras vaihtoehto?

Huolella hoidetun ja siistin ympäristön on to-
dettu vähentävän ilkivaltaa ja roskausta. Hy-
vin toteutettu ja helppohoitoiseksi suunniteltu 
piha vähentää pitkällä aikavälillä merkittäväs-
ti myös hoito- ja korjauskustannuksia. Usein 
nurmikko mielletään edulliseksi ja helppohoi-
toiseksi ratkaisuksi. Todellisuudessa kuitenkin 
vuositasolla suurin yksittäinen kuluerä on nur-
mikon leikkuusta syntyvät kustannukset. Kor-
vaamalla osa nurmikosta rajatulla, yhtenäisellä 
ja helppohoitoisella pensasistutuksella syntyy 
säästöjä jo rakentamista seuraavana vuonna. 
Pensasistutuksen perustamiskustannukset 
ovat noin kolminkertaiset nurmikon perusta-
miseen verrattuna, mutta oikein perustettu, 
rajattu ja katettu pensasistutus on lähes hoi-
tovapaa useita vuosia.

Elinympäristön laatu  
on elämän laatua

Viihtyisä piha lisää asunnon arvoa

Viihtyisä piha lisää asunnon arvoa, asumis-
mukavuutta sekä yhteisöllisyyttä. On sel-
vää, että lähiviheralueiden kunto vaikuttaa 
asuntojen hintoihin. Piha on osa kiinteistöä 
ja osa asukkaan elinympäristöä, jota arvioi-
daan asuntoa ostettaessa. Pihan toiminto-
jen oikea sijoittelu lisää naapurisopua, esim. 
kun lasten leikkipaikka on riittävän kaukana 
pysäköintialueesta ja koristeistutuksista.

Hyvä suunnitelma huomioi asukkaiden toiveet 
ja minimoi hoitokustannukset

Asiansa osaava suunnittelija aloittaa taloyh-
tiön pihan suunnittelun selvittämällä asuk-
kaiden toiveet ja tavoitteet esimerkiksi jär-
jestämällä asukaskyselyn tai keskusteluillan, 
jossa kerrotaan mahdollisuuksista ja vaihto-
ehdoista. Suunnittelija osaa kertoa myös 
hoidon ja rakentamisen kustannuksista. 
Rakennuskustannukset jäävät usein murto-
osaan vuosien varrella syntyvistä hoito-kus-
tannuksista, mikäli pihasta ei ole suunniteltu 
helppohoitoista. Pihasuunnitelman mukana 
voidaan tilata myös hoitosuunnitelma, jossa 
ammattilainen valmiiksi erittelee suositel-
tavat hoitotoimenpiteet, niiden ajankohdat 
sekä muut mahdolliset yksityiskohdat pihan 
kunnossa pitämiseksi.

Suunnittelun lähtökohtana käytetään 
asukkaiden toiveiden lisäksi ympäröivää 
luontoa ja rakennettua ympäristöä. Eri toi-
minnot kuten jätteidenkeräys, pyykinkuiva-
tus ja tuuletus, pysäköintialue, grillipaikka ja 
leikkialue pyritään sijoittamaan sopiville pai-
koille huomioiden viereiset toiminnot, valo- 
ja varjopaikat sekä turvallisuus ja toiminnal-
lisuus. Isoilla piha-alueilla erityishuomiota 
suunnitteluvaiheessa vaativat pintavesien 
valunta ja lumien läjitys. Useimmiten talo-
yhtiöiden pihat hoidetaan koneellisesti, jo-
ten myös työleveydet, kääntösäteet ja pin-
tamateriaalien kestävyysvaatimukset pitää 
huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelija voi tarvittaessa hoitaa ura-
kan kilpailutuksen ja urakoitsijan valinnan. 
Monet suunnittelijat toimivat myös työn 
valvojina, jolloin rakentamisen aikana tule-
vat ongelmat ja muutokset voidaan ratkaista 
suunnittelijan avustuksella. Näin ollen työn 
laatu saadaan pysymään asiakkaan toivo-
malla tasolla. Ammattitaitoisen suunnitte-
lijan palkkaaminen on paras vakuus pihan 
perusparannuksen onnistumiseen ja pihan 
viihtyisyyden paranemiseen myös tulevai-
suudessa.

TEksti: Pauliina Pykälä
 Kuvat: Kari Palsila, Craps Oy

Asunnon ostaja arvioi 
pihaa osana kiinteis-
töä ja tulevaa elin-
ympäristöään. Hyvin 
toimiva, kaunis piha 
edistää naapuriso-
pua, on huoltokustan-
nuksiltaan edullinen 
ja nostaa kiinteistön 
arvoa.
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Taloyhtiöiden pihat ja ulkoalueet saatetaan nähdä ”ei kenenkään maa-
na”, vaikka toivottavampaa olisi kokea piha yhteisenä ympäristönä. Talo-
yhtiöillä on usein hyvää kokemusta ja osaamista rakennusten toimivuu-
desta ja korjaushankkeista, mutta tärkeää olisi huomioida koko kiinteistö 
eli rakennusten ja pihan muodostama kokonaisuus. Rakennusten kunnon 
lisäksi asumiseen ja elämänlaatuun merkittävästi vaikuttava tekijä on ul-
koalueiden viihtyisyys ja toimintojen sujuvuus.
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Taloyhtiöiden pihoihin kuuluvat luonnollisena osana ai-
dat, portit, jäteastia- ja postilaatikkokatokset. Pihapiirin 
tulisi olla siisti, viimeistelty ja viihtyisä, mutta lahonneet, 
hilseilevät puupinnat eivät juurikaan kaunista muuten 
siistiä aluetta. Suomen ilmasto on armoton, eikä vas-
tamaalattu puu- tai metallipinta kestä sääoloissamme 
siistinä kuin muutaman vuoden. Huolto-, uudelleenmaa-
laus- sekä uusimistyöt vievät aikaa, henkilöresursseja 
ja rahaa. Useimmat puuaidat ovat tiensä päässä n. 5-10 
vuoden kuluttua, ja silloin on hukkaan heitettyä kaikki 
aitaan investoitu raha huolto- ja uudelleenmaalauskus-
tannuksista  korjauksiin. Lisäksi päälle tulevat purkukus-
tannukset ja kaatopaikkamaksut.

Vinyyliset aidat ja portit  
kruunaavat kiinteistön

Kylänraitti-mallisto taas säteilee eleganttia arvokkuutta. Valmismal-
lien vaihtoehdot antavat valinnan vapauden, mutta aina ei tarvitse 
tyytyä valmiisiin malleihin. Kaikki  Finera® tuotteet valmistetaan 
Suomessa, joten niitä voi  tilata myös mittatilaustyönä.

Vinyyli on nykypäivää

Puuaidat ja -kaiteet ovat jo aikansa eläneet. Nykyään tilalle kannat-
taa valita kestävät ja helppohoitoiset Finera vinyylituotteet, sillä 
korjaustalkoot eivät nykyään ole asukkaiden suosiossa entisaiko-
jen tapaan. Talkoovoimaan ei siis voi enää luottaa, jotta yleisilme 
pysyisi aina hyvänä. Vinyylirakenteiden ansiosta aidat ja katokset 
ovat takuuvarmasti huoliteltuja vuodesta toiseen.

Vinyylituotteet tarjoavat monia helpotuksia eritoten taloyhtiöille: 
vinyyliaidan voi rakentaa puiden ja pensaiden välittömään läheisyy-
teen, koska lehtivihreä ei tartu aitaan. Lisäksi vinyyliaidat kestävät 
UV-säteilyn haalistumatta ja ovat myös kosteuden- ja tuhoeläinten 
kestäviä. Puhdistamisen perussääntö on, että tuotteet pestään 
muutaman vuoden välein, esim. syksyisin, painepesurilla tai vedellä 
ja sienellä. Sade hoitaa puhdistamisen muina aikoina.

Tuotteita ei tarvitse eikä saa koskaan pintakäsitellä. Vinyylituot-
teisiin 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. Vinyylituotteiden hinta on kilpailuky-
kyinen, laatu erinomainen ja elinkaari todella pitkä – edut ovat siis 
moninkertaiset perinteisiin materiaaleihin verrattuna.

Teksti: Sonja Ekola
 Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy

Miten välttää pihapiirin yleisilmeen jatkuva rapistuminen ja inves-
toinnin arvon menetys? Vastaus on vinyyli. Perinteisten materiaa-
lien sijaan aidan ja katoksen voi tehdä vinyylistä, sillä vinyylillä saa 
siistit ja huolitellut piharakenteet vaivatta. Huoltopaineet ja kus-
tannukset kaikkoavat ja alueen arvostus kasvaa. Vinyylituotteita ei 
myöskään tarvitse uusia.

Vaihtoehtoja jokaiseen tyyliin

Kerros- tai rivitalokiinteistöön sopivia aitamalleja on tarjolla moneen 
eri talotyyliin sopivaksi. Kotipiha-malli luo klassista ja kevyttä tyyliä, 
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Säästä selvää rahaa, 50 vuotta ilman huolto-
kustannuksia

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

Kun mietit aita-, portti-, kaide-,  terassi-, 
tai vaikka roskiskatoshankintaa, muista ver-
rata eri tuotteita hinta-laatu-elinkaari-tuote-
takuu periaatteella. Hankintahinta ei aina 
ole yksinomainen hankintaperuste, koska 
huomattavaa kulua tai säästöä syntyy vuo-
sikunnossapito-, huolto- ja remonttikustan-
nuksissa, uudelleenmaalaamis- ja rakenta-
mistöistä puhumattakaan. Vinyylituotteet 
ovat erittäin pitkäikäisiä, kirjallinen materi-
aalitakuu on 50 vuotta. Asennuksen help-
pous ja nopeus tuo niin ikään huomattavia 
säästöjä.  Jos myy asuntonsa, vinyylituot-
teilla on myös hyvä jälleenmyyntiarvo, joita 
esim. vanhoilla puuaidoilla ei ole ollenkaan 
– monestihan valistunut ostaja pyytää hin-
nan alennusta huonokuntoisten piharaken-
teiden vuoksi.

Nopea ja helppo asentaa

Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siis-
tejä ja nopeita asentaa. Asentamisessa ei 
tarvita mitään erityistyökaluja tai -osaamis-
ta. Voit tilata myös tuotteet valmiiksi asen-
nettuina. Tuotteiden mukana tulevat aina 
tarkat asennus- ja huolto-ohjeet, joten itse 
asentaminenkaan ei ole ongelma.

Vinyylin edut

– Ihanteellinen esim. aidoissa, kaiteissa, 
terasseilla, portaissa, parvekkeilla ja laitu-
reilla
– luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteis-
töllesi
– myrkytön materiaali, ei aiheuta mitään ter-
veys- tai ympäristöhaittoja
– erittäin kestävä ja vahva mekaaninen kes-
tävyys
– palamaton, kierrätettävä materiaali
– vahva, kestävä ja kevyt rakenne
– käyttölämpötilat -50…+65 °C
– helppo ja nopea asentaa
– käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai beto-
nituotteiden tilalle
– hyvännäköinen, helppohoitoinen ja lapsi-
turvallinen (sopii hyvin myös kotieläimille)
– ei tarvitse koskaan mitään pintakäsittelyjä, 
erittäin hyvä hinta-laatu-elinkaari suhde
– ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseen-
sä
– ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää au-
ringon UV-säteilyn
– ei lahoa, homehdu, tikkuunnu tai liituun-
nu
– ei ole märkänäkään liukas,  tarvittaessa 
helppo pestä
– kaikkia tuotteita valmistetaan myös mit-
tatilaustyönä.
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Turvallisuusriskin 
poistaminen on nyt edullista

Kadonneiden avainten muodostama riski saadaan poistettua sarjoitta-
malla lukot uudelleen. Mikäli lukitus on vanhentunut eli lukot on asen-
nettu ennen 1980-luvun alkua, joudutaan ovessa ja karmissa olevia 
lukon ja vastalevyn upotuksia muuttamaan nykyaikaisille tuotteille 
sopiviksi. Muutostyötä varten on edullisia tuotepaketteja, ns. vaih-
tolukkopaketteja, joissa on lukkorungon, avainpesän ja painikkeen li-
säksi mukana kaikki tarvittavat muutoskappaleet ja peitekilvet uuden 
lukon asentamiseksi vanhaan oveen. Tuotepakettien pintakäsittelyksi 
on valittavissa joko kromi tai satiini, avainjärjestelminä on sekä me-
kaanisia että elektronisia vaihtoehtoja ja lukkorungoissakin on kolme 
erilaista vaihtoehtoa.

Avainturvallisuuden ylläpitämiseksi olisi ehdottomasti kiinnitettä-
vä huomiota käytettävään avainjärjestelmään sekä avainten jakami-
seen ja säilytykseen. Esimerkiksi mekaaniset ABLOY® SENTO tai 
ABLOY® PROTEC -avainjärjestelmät tai elektromekaaninen ABLOY® 
PROTEC CLIQ tarjoavat nykyaikaista avainturvallisuutta kaikkiin uu-
siin ja uudelleenlukittaviin kiinteistöihin. Lisäavaimet tilataan tehtaal-
ta avainkortin ja tunnuslukujen avulla. Korkean avainturvallisuuden 
takaa patentoitu järjestelmä ja Abloy Oy:n toimintatapa. Avainten 
toimitus on paitsi turvallista, myös joustavaa ja nopeaa.

ABLOY® PROTEC CLIQ on elektromekaaninen lukitusjärjes-
telmä, jossa yhdistyvät korkean turvatason mekaaninen ABLOY® 
PROTEC lukitus sekä kulunseurannan ja kulkuoikeuksien muutok-
set mahdollistava elektroninen CLIQ-teknologia. ABLOY® PROTEC 
CLIQ -lukitusjärjestelmä on turvallinen ja tehokas kiinteistöjen luki-
tusratkaisu, joka voidaan toteuttaa asteittain ja kustannustehokkaas-
ti, koska olemassa oleva mekaaninen ABLOY® -lukko on muutetta-

Isännöinnillä sekä taloyhtiöiden hallituksilla on ratkaiseva merkitys asuin-
ympäristön ylläpidossa, viihtyvyydessä sekä turvallisuudessa. Ilkivalta, 
varkaudet ja erilaiset väärinkäytökset ovat taloyhtiöissä valitettavan tut-
tuja ongelmia. Ongelmat eivät ainakaan pienene mikäli avaimia on kadon-
nut teille tietymättömille tai lukitus on vanhentunut, eikä vastaa nykyisiä 
lukitusmääräyksiä ja suosituksia. Kadonneet avaimet tai vanhentunut lu-
kitus ovat aina turhia turvallisuusriskejä, joiden poistamiseksi on nyt tar-
jolla useita helppoja ja edullisia tapoja. Tutustu lukituksen uudistamisen 
vaihtoehtoihin ja edullisiin tarjouksiin kotisivullamme www.abloy.fi

vissa milloin tahansa ABLOY® PROTEC CLIQ -lukoksi vaihtamalla 
ainoastaan avainpesähelan sisällä oleva avainpesä.

Koska ABLOY® PROTEC CLIQ -avaimessa on sekä mekaani-
nen sarjoitus että yksilöllinen “sähköinen” sarjoitus, niin yhdistel-
mä sallii myös mekaanisten ja elektromekaanisten 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 -avaimen 
mekaanisella osalla.

Kaikissa ABLOY® PROTEC CLIQ -avaimissa ja lukoissa on kello- 
ja kalenteritoiminto ilman erillisiä kellopiirejä tai johdotuksia. Avain 
voidaan ohjelmoida toimimaan haluttuihin lukkoihin joko aina (esim. 
asuntojen ovet) tai rajoittaa kulku johonkin tilaan vaikkapa tunnin ajaksi 
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tiettynä päivänä (esim. sauna). Avainpesän rekisteristä voidaan lukea 
millä avaimella lukko on avattu ja milloin. Samoin avaimen rekisteris-
tä voidaan lukea mitä lukkoja sillä on avattu tai yritetty avata. Avain-
ten kulkuoikeudet voidaan nopeasti ja helposti mitätöidä esimerkiksi 
avaimen kadotessa. Koska avaimet ovat yksilöllisiä, voidaan jokainen 
avaimen käyttö liittää aina henkilöön ja avaimen kulkuoikeuksia muo-
kata kunkin henkilön yksilöllistä tarvetta vastaavaksi.

ABLOY® PROTEC CLIQ on ratkaisu kohteissa, joissa avainten 
hallinta sekä kulkuoikeuksien nopeat muutostarpeet ovat merki-
tyksellisiä. Taloyhtiön vastuuhenkilöiden näkökulmasta CLIQ -tek-
nologian etuja ovat:

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

– Tehokas kulunseuranta: avainpesissä ja avaimissa on kulku-
rekisteri, josta nähdään päivä ja kellonaika, jolloin avainta käytet-
tiin .

– Markkinoilta saadun palautteen mukaan kulunseurantaomi-
naisuudesta on käytännössä muodostunut positiivinen ”pelote”. 
Pelote-vaikutus on kohteissa näkynyt selkeänä ilkivallan ja rikolli-
suuden vähentymisenä.

– Tyytyväiset lukituksen käyttäjät – vastuuhenkilöillä on vähem-
män päivittäisiä murheita.

Lisätietoa lukituksen uudistamisesta ja tarjouksista saat lähimmäs-
tä ABLOY-valtuutetusta lukkoliikkeestä tai kotisivuiltamme www.
abloy.fi.

Teksti: Jukka Jokinen
 Kuvat: Abloy Oy ja Jarno Kylmänen
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Taloyhtiö ja kokonaisurakasta vastannut Ruukki ottivat tietoisen riskin aloittaessaan katto-
remontin syyssateiden ja alkutalven aikaan, mutta tarkka sääennusteiden seuraaminen ja 
olosuhteisiin sopeutetun työvaihejärjestyksen avulla työstä selvittiin kunnialla, ilman alus-
rakenteiden kastumista. – Itse asiassa meillä oli vain neljä pahaa sadepäivää, kertoo pro-
jektipäällikkö Petri Tiainen. Normaalia aiemmin tulleen talven altakin selvisimme kirimällä 
hieman loppuvaiheessa. Vain pieniä viimeistelytöitä, mm. maalauksia, jäi keväälle.

Mallitalolla luotiin standardi

Kaikkiaan 31 asuntoa käsittävän kahdeksan eri rakennuksen kattoremontti aloitettiin teke-
mällä yksi mallikohde, jonka tekemistä valvoivat rakennesuunnittelija Matti Mäntylä, vas-
taava työnjohtaja Jani Termonen, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Oksanen ja 
Ruukin puolesta projektipäällikkö Petri Tiainen sekä kattomestari Matti Väyrynen. – Täs-
sä katsottiin erityisen huolella alusrakenteiden kunto ja sovittiin tarkasti kaikki korjattavat 
ja lisättävät rakenteet, läpimenot jne. kertoo Väyrynen. Kun kaikki osapuolet hyväksyivät 
korjausohjelman, vahdimme vain, että loputkin tehdään vähintään samaan standardiin. 
– Tämä oli kuitenkin aika iso työmaa johtuen runsaista lisätöistä, joihin sisältyivät mm. 
koneellinen poistoilmavaihto, yläpohjan huoltosillat, huoneistojen väliset palokatkot, kat-
toluukut, varastojen kattojen uusiminen ja pääsisäänkäyntiä suojaavat lipat, kuvaa Väyry-
nen kokonaistyömäärää. Kun ohessa varmistimme, että asukkailla on koko ajan avoimet 
kulkureitit, turvallisuusasioista on huolehdittu ja kaikki muut häiriötekijät minimoitu, olivat 
edellytykset hyvälle työilmapiirillekin olemassa, lisää Väyrynen.

Puheenjohtaja päällepäsmärinä

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Oksanen kertoo, että kun hän oli itse korjaushankkeen 
kiivain puolestapuhuja, hän myös osallistui valvontaan päivittäin. Aikanaan pitkän rupea-
man rakennustyömailla kirvesmiehenä työskennellyt Oksanen sanoo seuranneensa erityi-
sen tarkkaan nimenomaan puurakenteiden tekoa. - No, pari kertaa kun näytin kuinka sitä 
vasaraa kädessä pidetään, niin alkoi ote parantua ja työnjälki kelvata, naurahtaa Oksanen. 
Kattopellit pojat kyllä osasivat laittaa sujuvasti. Eikä ollut asukkaillakaan mitään moittimis-
ta. Työmaa oli aina siistinä ja kaikki olivat huojentuneita, kun työ valmistui näinkin nope-
asti. Sama vahvistui remontin aikana pidetyssä yhtiökokouksessa. – Työmäärään nähden 
oli jopa yllättävää, etteivät asukkaat soitelleet meille kertaakaan remontin aikana. Kaikki 
meni sovitusti Oksasen kautta, kehuu Väyrynenkin työilmapiiriä. – Vanhan kattoraken-
teen huonokuntoisuus oli aiheuttanut sittenkin onneksi aika vähän vaurioita rakenteisiin. 

Kantohaassa 
kaikki hyvin

Kirkkonummelaisen taloyhtiön, As Oy Kantohaan kattoremon-
tin käynnistystä kuvattiin lehtemme edellisnumerossa. Nyt, kol-
men kuukauden rivakan työn jälkeen, on talvi laskeutunut upo-
uuden katteen päälle ja asukkaatkin voivat olla huojentuneita 
– kaikki meni hyvin.

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen



S��

Muutamasta kohdasta vaihdettiin lahonneet ruodelaudat uusiksi ja säätilan ennakoinnilla 
selvisimme myös aika vähäisellä pressujen käytöllä, jotka ovat toki välttämättömiä siinä 
vaiheessa, kun kaikki on auki ja vesisadetta luvassa, kertoo Tiainen ja jatkaa, että itse asi-
assa pöllyävä pulverilumi on pahempaa kuin tavallinen vesisade.

Rakennusvalvonnallekin kiitokset

Pekka Oksanen muistaa kiittää myös Kirkkonummen johtavaa rakennustarkastajaa Panu 
Latvalaa joustavasta suhtautumisesta mm. kattopellin värin suhteen. Ja aika hyvinhän nuo 
asentajatkin taipuivat nurkumatta joidenkin asukkaiden uniikkeihin toivomuksiin pienten 
yksityiskohtien osalta. Tämäkin lisäsi asukastyytyväisyyttä. Oksanen muistelee vielä ta-
loyhtiön päätösprosessia, jossa isoin vastustus oli ilmanvaihdon uusiminen. – Lopputu-
los taitaa kyllä nyt tyydyttää kaikkia, Oksanen arvelee. Nyt kun työ on pääosin tehty, on 
Ruukki luovuttanut taloyhtiölle huoltokirjan ohjeineen. Tärkeää olisi nyt pitää ilmanvaihto 
koko ajan päällä, vaikka pienimmällä teholla. Ilmanlaatu pysyy näin oleellisesti parempa-
na ja varmistaa myös rakenteiden kuivana pysymisen ja siten pitkäikäisyyden. – Eivätkä 
kustannukset ole näistä lisäarvoista suuret; iv-koje kuluttaa vain 20 W sähkölampun ver-
ran virtaa eli viitisen senttiä vuorokaudessa, laskeskelee Oksanen. – Kunhan teemme nuo 
viimeistelytyöt, ei taloyhtiön tarvitse huolehtia kattoasioista vuosikymmeniin, vakuuttaa 
Väyrynen. Rakennustekninen takuuhan on YSE:n mukaiset kaksi vuotta, kattopinnoitteelle 
Ruukki antaa 20 vuoden takuun ja itse teräkselle teknisenä takuuna peräti 50 vuotta. Niin, 
ja Ruukki on kyllä vielä silloinkin olemassa, kuittaa Väyrynen vielä.

Vaativa oli työ ja vähintään yhtä vaativa oli taloyhtiötä edustanut hallituksen puheenjoh-
taja, mutta reilulla kädenpuristuksella Pekka Oksanen ja Matti Väyrynen vakuuttivat yhteis-
työn sujuneen hyvässä hengessä ja molemminpuolisella tyytyväisyydellä.
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Vesikaton saneerauksen suunnittelua var-
ten tulee selvittää rakenteen nykyinen kun-
to ja vaurioiden laajuus. Yleensä vesikaton 
korjaukseen ryhdytään vesikatteen uusin-
tatarpeen takia.

Korjattavan vesikaton kuntotutkimukses-
sa selvitetään vanhan eristekerroksen tila. 
Mikäli vesikatteessa on ollut vuotoja pidem-
män aikaa, on vanha lämmöneriste syytä 
poistaa ainakin pahiten kastuneilta alueilta 
ja korvata uudella eristeellä.

Loivien kattojen lisäeristäminen

Asuinkerrostalojen yleisimmät kattorat-
kaisut voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, 
tuuletetut ja tuulettamattomat kattoraken-
teet. Korjausten periaatteet eri kattotyy-
peillä poikkeavat olennaisesti toisistaan. 
Tuuletetuissa katoissa lämmöneristeet ovat 
useimmiten kevyitä, kuormitusta kestämät-
tömiä eristeitä, kun taas tuulettamattomissa 
eristeet ovat kuormitusta kestäviä. Loivissa, 
tuuletetuissa katoissa tuuletustila on yleen-
sä matala, eikä tuuletustilaa ole tarkoitettu
hyötykäyttöön.

1960 ja 1970- lukujen 
kerrostalojen energiatehokas 

vesikattoremontti

Jyrkemmissä katoissa ullakkotila on voi-
tu suunnitella käyttötilaksi, jolloin yläpohjan 
lämmöneristysrakenne on lämmöneristetty 
kaksoislaatta. Vesikatteen alusta on raken-
nettu erillisenä rakenteena ullakkotilan pääl-
le ja ratkaisua voidaan pitää vesikaton osalta 
kylmänä kattorakenteena.

Vesikaton korjauksen yhteydessä voidaan myös parantaa 
katon toimivuutta lisäämällä lämmöneristystä. Lisäeristyk-
sellä saavutettava energian säästö on sitä merkittävämpi, 
mitä alempi vanhan rakenteen eristystaso on.

Teksti: Tuula Nordberg
Lähde: Innova – infopaketti taloyhtiöille
 Kuvat: Paroc Oy ja Jarno Kylmänen

Rakennekuvaus: (vanha rakenne)
Alusta: Ontelolaatta, Betoni TT-laatta tai Profiilipelti
Lämmöneriste: Mineraalivilla
Vedeneriste: Bitumikermit tai 1-kerroskate
Korjausrakenne:
Lisäkallistuskerros: kuivaa kevytsoraa
Lisälämmöneristys: PAROC ROS 30g (uritettu), PAROC ROB 80t, PAROC ROB 50t

1960-luvulla ja sen jälkeen rakennettujen 
asuinkerrostalojen katot ovat tyypillisesti loi-
via kattoja (tasakattoja).

Korjattavan katon ollessa teknisesti toi-
mivassa kunnossa, voidaan lisäeristämi-
nen yleensä tehdä asentamalla lisäeristys-
kerros vanhan katteen päälle ja tekemällä 
uusi vesikate.
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Mikäli olemassa olevan katon kunto 
edellyttää myös lämmöneristyskerroksen 
vaihtamista, tulee katon höyrynsulun kun-
to tarkastaa ja tarvittaessa korjata. Katon 
kosteusteknistä toimivuutta voidaan paran-
taa tuuletuksen avulla käyttämällä uritettua 
lämmöneristettä.

Lisäeristämisen yhteydessä katon kalte-
vuutta ja samalla vedenpoistojen toimintaa 
voidaan parantaa kallistuskerroksilla. Katon 
lävistävien hormien ja muiden läpivientien 
rakenteet samoin kuin räystäsrakenteet on 
suunniteltava ja toteutettava kohdekohtai-
sesti. Ulkoseinien lisäeristäminen vaikuttaa 
myös katon räystäsratkaisuihin. Lisäeristys-
ratkaisut aiheuttavat aina muutostöitä myös 
läpivientirakenteissa. Oheisessa kuvassa on 
periaatekuva uritetulla lämmöneristyksellä 
varustetusta lisäeristetystä katosta.

Lisälämmöneristys tehdään uritetulla 
aluskerroseristeellä, jotta vanhassa vesi-
katteessa oleva kosteus saadaan vähitellen 
kuivatettua. Vanha vesikate jätetään ehjäksi, 
jolloin se toimii ilmasulkuna rakenteen mah-
dollisia ilmavuotoja vastaan. Lisäeristyksen 
paksuus tulee olla vähintään vanhan raken-
teen eristystä vastaava, jotta päästään ny-
kyiseen eristävyysvaatimukseen (0,09 W/
m2K). Tällä erityksellä on jo energian sääs-
tön kannaltakin merkitystä. Lisäeristys ko-
hottaa vanhan rakenteen lämpötilaa ja edis-
tää siten sen kuivumista. Räystäsrakenteita 
uusittaessa voidaan toteuttaa lisäeristyksen 

vaatima korotus sekä eristeen urituksen liit-
tyminen ylösnostoissa.

Lisäeristyskerros toimii korjatussa vesi-
katossa uuden vesikatteen alustana. Mikäli 
vanha rakenne on pehmeää, käytetään lisä-
eristykseen jäykempiä eristetyyppejä, kuten 
PAROC ROS 40g ja pintakerroseristettä PA-
ROC ROB 80t.

Lisäeristyksen ja uuden vesikatteen me-
kaaninen kiinnitys rakenteen alustaan edel-
lyttää pitkiä kiinnikkeitä. Näiden asennusta 
betonialustaan haittaa kallistusten kohdalla 
kevytsoran tunkeutuminen kiinnikkeelle po-
rattuun reikään.

Lisäeristäminen ullakolle ja kattomuodon 
muuttaminen

Tuuletettujen kattojen lämmöneristyksen 
parantaminen on yleensä helppo toimenpi-
de, mikäli katon tuuletustila on riittävän kor-
kea. Lämmöneristyspaksuutta lisätään van-
han eristeen päälle joko PAROC puhallusvil-
lalla tai levymäisellä PAROC eXtralla.
Lisälämmöneristyksen asennuksessa on 
aina huolehdittava tuuletusrakojen toimi-
vuudesta.

Kattomuodon muuttaminen saattaa jois-
sakin tapauksissa olla perusteltua. Tällöin 
vanhan loivan katon päälle rakennetaan 
uuden harjakaton kannatusrakenteet. Ylä-
pohjan lisäeristäminen kattomuodon muu-
toksissa on yksinkertaista, kun se otetaan 

huomioon uusia vesikattorakenteita suun-
niteltaessa. Lisäeriste voidaan asentaa van-
han katon päälle. Tällöin on huolehdittava 
lisäeristeen riittävästä tuulensuojauksesta 
etenkin katon reunakaistoilla. Kattomuo-
don muuttaminen saattaa edellyttää palo-
katkojen tekemistä yläpohjaan. Palokatkot 
voivat asettaa haasteita yläpohjan tuuletus-
järjestelyille.

Uusien kantavien rakenteiden suunnit-
telussa on otettava huomioon rakenteiden 
tukipisteiden riittävä kantokyky. Myös läpi-
vientien jatkaminen uuden vesikaton läpi, 
lämmön- ja kosteudeneristys sekä vesika-
ton läpiviennit on suunniteltava ja toteutet-
tava huolellisesti kosteusongelmien vält-
tämiseksi.
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Saat 10 % talvialennuksen

Vanha sanonta ”viisas ostaa 
kun muut eivät osta” pitää hy-
vin paikkansa. Erityisesti näin 
on sesonkiluonteisilla palvelu-
aloilla, kuten kattotuotteiden 
asennuksessa. Koska tyypilli-
nen asiakas haluaa ostaa sa-
devesijärjestelmät viimeistään 
syyssateiden lähestyessä, ovat 
kaikki asennusyritykset syksyllä 
töitä täynnä.

Mutta jos olet asiakkaana val-
mis aikaistamaan tai siirtämään 
asennuksen talvelle, tarjoaa Ve-
sivek 10 %:n talvialennuksen 

Talvi on järkevä aika asennuttaa 
Vesivek-sadevesijärjestelmä ja 
kattoturvatuotteet

seiniä tai kivijalkaa. Lisäksi, jos 
esimerkiksi pohjoispuolen sei-
nät pääsevät kastumaan, saat-
taa niiden kuivuminen kestää 
todella kauan. Varsinkin uudisra-
kennuskohteissa tämä saattaa 
siirtää esim. muuraus- tai rap-
paustöitä yllättävän pitkälle.

Samoin, jos lumiesteet puut-
tuvat, kevätaurinko voi helposti 
tiputtaa lumet räystään alle jää-
tyviksi röykkiöiksi. Pahimmillaan 
näihin umpijäisiin kasoihin ei 
pysty edes rautakanki. Paikal-
laan olevat lumiesteet pitäisivät 
sen sijaan lumen katolla, jossa 
se rauhassa sulaisi vedeksi ja 
valuisi räystäskourujen kautta 
sadevesikaivoihin.

Onko syksyllä sitten aina kiire?

Puutteellisen sadevesijärjestel-
män aiheuttamat vauriot aiheu-
tuvat pikku hiljaa, eikä esim. 10 
vuotta viivästynyt sadevesijär-
jestelmäremontti usein enää 
ole muutamasta kuukaudesta 
kiinni. Tällöin talviasennuksen 
hintaedun tuoma säästö voi-
daan suunnata vaikkapa muihin 
korjaustöihin.

Ota yhteyttä ja tee laaturatkaisu!

Toimi siis viisaasti ja ota sade-
vesijärjestelmät, tikkaat ja lu-
miesteet talviasennuksena. Tar-
vitaan vain soitto Vesivekille ja 
asia järjestyy!

kuluttaja- ja asunto-osakeyhtiö-
asiakkaille. Tämä alennus anne-
taan, jotta työllisyyttä saataisiin 
tasattua niin asennuksissa kuin 
tehtaallakin.

Asennus onnistuu talvellakin

Mitään todellista estettä tal-
viasennukselle ei ole. Vesi-
vek hakee talvijaksolta säiden 
puolesta järkevimmän hetken 
asennuksille, ja katon lumityöt 
hoidetaan osana asennustyö-
tä, ”kaupan päälle”. Otsalaudat 
voidaan maalata sisällä tai jättää 
tarvittaessa toinen maalausker-
ta kourun asennuksen jälkeen 
tapahtuvaksi.

Kevättä ei kannata odottaa 
– päinvastoin!

Mikäli sadevesijärjestelmä puut-
tuu tai on huonokuntoinen, ke-
vättä ei missään tapauksessa 
kannata odottaa. Tällöin kevääl-
lä auringon lämmittäessä alkaa 
lumen sulaessa vesi tippua pi-
halle, joka öisin uhkaa muuttua 
liukkaaksi luistinradaksi. Tästä 
seuraa luonnollisesti aivan tur-
ha turvallisuusriski, eli liukastu-
misvaara.

Myöhemmin keväällä räys-
täiden alle valuva vesi saattaa 
muokata esim. nurmikon savi-
koksi, ja pian kuraa on juuri siellä 
mihin sitä ei haluta. Vapaasti sei-
nille roiskuva vesi voi myös liata 

Teksti: Sari Lensu
 Kuva: Vesivek
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– Lumenpudotusta suunnitel-
taessa pätee sama kuin katol-
la työskentelyssä yleensä; ei 
kannata hätäillä eikä ainakaan 
panikoida, kertoo Icopalin ”lu-
mimiehiä” johtava Icopal Kat-
tohuollon Jorma Laakkonen. Lu-
menpudotus hoidetaan suunni-
telmallisesti: ennen katolle me-
noa laaditaan kohdekohtainen 
suunnitelma työjärjestyksestä 
ja työturvallisuudesta. Kun ison 
kohteen lumenpudotus teh-
dään suunnitellusti, vältytään 
varmimmin henkilövahingoilta, 
katon vaurioitumiselta ja tämän 
lisäksi työ sujuu rivakasti.

Icopalissa on talvisin lumen-
pudotustöissä iso joukko katto-
alan ammattilaisia, mutta ruuh-
kan sattuessa väkeä otetaan 
töihin myös talon ulkopuolelta. 
Lisäapua lumenpudotustyöhön 
haetaan tarvittaessa tutuilta 
yhteistyökumppaneilta. Ilman 
koulutusta ei Icopalissa kui-
tenkaan lumenpudotusurakoi-
hin pääse.

Lumenpoisto on tekniikkalaji

Paksu ja raskas lumi painavat 
kattorakenteita. Kattoja on jos-
kus sortunutkin lumen painosta. 
Omakotitaloissa sortuman riski 

on pieni, mutta suuremmissa 
kohteissa lunta ei kannata jät-
tää pudottamatta.

Mistä sitten tietää milloin 
lumet pitää katolta pudottaa? 
Kattojen rakenteet kestävät 
kevyttä pakkaslunta parikin 
metriä. Märkä lumi puolestaan 
voi olla riskitekijä rakenteille, 
kun lumipatjan paksuus alkaa 
olla useita kymmeniä senttejä. 
Parhaan arvion lumenluonnin 
tarpeellisuudesta saa mittaut-
tamalla lumikuorman painon. 
Mittauspalvelun voi liittää esi-
merkiksi Icopalin kattohuolto-
sopimukseen. Toki mittauspal-
velun samoin kuin lumenpu-
dotuspalvelun voi tilata myös 
ilman huoltosopimusta.

Lumen rakenteille aiheut-
taman painorasituksen lisäk-
si lumi ja siitä muodostuva jää 

saattavat vaurioittaa esimerkik-
si peltikattojen saumoja. Kun 
ammattilainen hoitaa lumenpu-
dotuksen, huomataan samalla 
mahdollisesti jo tapahtuneet rik-
koutumisvahingot. Korjaukset 
voidaan tehdä heti ennen kuin 
suurempaa ja kalliimpaa vahin-
koa pääsee syntymään.

Aivan kokonaan lunta ei ole 
syytä poistaa. – Katolle kan-
nattaa jättää 5-10 sentin lumi-
kerros; se suojaa kattopintaa 
kolhuilta ja toimii hyvänä läm-
möneristeenä, Jorma Laakko-
nen kertoo. Muutenkin lumen 
ja jään poisto kannattaa tehdä 
huolella ja suunnitellusti. Jäätä 
ei yleensä saa poistettua ilman 
järeitä työkaluja ja huolimaton 
rikkoo helposti kattopinnan la-
piolla.

Lumen pudottaminen 
ei ole hätähousujen 

hommaa
Viime talvi oli lumisin mies-
muistiin. Se laittoi kiinteis-
tönhuollon ja kattoammat-
tilaiset koville. Lumepudo-
tuspalveluille oli kysyntää 
ruuhkaksi asti. Myös tänä 
talvena palvelulle on ollut 
tarvetta.

Icopal Kattohuolto tarjoaa:

Kattohuoltosopimukset
Kattokuntotutkimukset
Raportit
Kustannusarviot, huollot ja korjaukset
Lumikuorman mittaukset
Lumenpudotukset
Kuivatuspalvelut
Savunpoistoluukkujen tarkastukset ja koelaukaisut

Teksti ja kuvat: Icopal Oy
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Tutkimus toteutettiin Suomessa ja siihen liitettiin vertailulaskelmia 
Saksasta. Kenttämittausten ja tietokonesimulaatioiden avulla ver-
tailtiin lasitettujen ja lasittamattomien parvekkeiden lämmitysener-
giankulutusta sekä selvitettiin parveketyypin, lämmöneristyksen ja 
ilmansuunnan vaikutusta lasitettujen parvekkeiden lämpötiloihin.

Uusi tehokas tuulikaappi

Tulokset osoittivat, että korvausilman ottaminen lasitetulta parvek-
keelta parantaa selvästi lasituksella saavutettavaa energiansäästöä. 
Parhaimmillaan parvekkeesta syntyy tehokas tuulikaappi, ja parvek-
keen takana olevan huoneen lämpötilaa voidaan laskea jopa asteel-
la. Asukkaat säästävät ja asumismukavuus lisääntyy.

Sisäänvedetyillä parvekkeilla lasitus on usein vielä tehokkaam-
pi energiansäästäjä kuin ulkonevilla parvekkeilla. Eteläparvekkeilla 
säästöä syntyy hieman enemmän kuin muihin ilmansuuntiin avau-
tuvilla parvekkeilla, mutta kaikilla säästöt ovat merkittäviä. Lasituk-
sen tiiviyttä tutkittaessa todettiin, että rakojen kasvattaminen ei 
juurikaan vaikuttanut energian säästöön.

Ratkaisevaa on myös se, miten asukkaat käyttävät lasitusta. 
Useimmiten suomalaiset käyttävät parvekelasitusta energiatalou-
dellisesti oikein: talvella lasit pidetään kiinni ja kesällä auki. Tarkem-
pia käyttöohjeita kuitenkin tarvitaan säästöjen maksimoimiseksi.

Saksassa vielä suurempia säästöjä

Tutkimusta täydennettiin energialaskelmilla, jotka toteutettiin suo-
malaisten tutkimustalojen kanssa vertailukelpoisissa berliiniläisis-
sä elementtitaloissa.

Parvekelaseilla saavutettu lämmitysenergiansäästö vaihteli Berlii-
nissä 5,6 prosentista 12,0 prosenttiin. Eniten lasituksesta oli hyötyä 
rakennuksessa, jonka parvekkeet oli suunnattu etelään ja korvausilma 
otettiin parvekkeen kautta. Selvimmin energiansäästöön vaikutti se, 
että tuloilma otettiin parvekkeelta eikä ulkoa. Keskimäärin lämmitys-
energiaa säästyi 8,2 % eli vielä enemmän kuin Suomessa.

Rahan arvoinen ratkaisu

Rakennuskannan pysyminen hyvässä kunnossa ja kohtuulliset 
hoitokustannukset vaikuttavat suoraan asumiskustannuksiin – ja 
asukkaiden tyytyväisyyteen. Asumismukavuuden lisäksi laadukas 
ja oikein käytetty parvekelasitus tuo selvää rahallista hyötyä asun-
non asukkaille ja omistajille.

Uusi tutkimus vahvistaa:

Parvekelasitus säästää 
energiaa

Jopa 10,7 prosentin ja keskimäärin peräti 5,9 prosentin säästö asuinta-
lon lämmitysenergiankulutuksessa. – Vaikuttavat tulokset saatiin Tam-
pereen yliopistossa elokuussa valmistuneessa Kimmo Hilliahon tutki-
muksessa parvekelasituksen energiataloudellisista vaikutuksista.

Teksti: Jyrki Hutri
 Kuvat: Lumon Oy
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Tampereella julkistetuista tutkimustu-
loksista syntyy selkeä johtopäätös: erityi-
sesti kaikkiin 1960- ja 1970-lukujen kerros-
taloihin kannattaa asentaa parvekelasitus. 
Suuria säästöjä saavutetaan myös uusissa 
kerrostaloissa, joissa korvausilma otetaan 
lasitetun parvekkeen kautta. 

Energian säästymisen lisäksi parvekela-
situs tuo muitakin merkittäviä taloudellisia 
hyötyjä. Tohtori Jussi Mattilan tutkimuksen 
mukaan parvekkeiden lasittaminen vaikut-
taa talon yleiseen kuntoon: se voi siirtää ta-
lon parvekkeiden remontointitarvetta kuu-
desta kymmeneen vuotta!

Tutkimuksesta käytännön johtopäätöksiin: DI 
Kimmo Hilliaho ja professori Matti Pentti

”Tutkimustuloksia voidaan suoraan hyödyn-
tää monella taholla”, tiivistää Kimmo Hilli-
aho. –”Kiinteistönomistajat pystyvät siirtä-
mään julkisivuremontteja parvekelasituksen 

ansiosta useilla vuosilla. Lämmitysenergiaa 
säästyy ja käyttökulut pienenevät.

Arkkitehdit saavat perusteet suunnitella 
puolilämpimiä tiloja pihan ja sisätilojen väliin 
vihervyöhykkeiksi. Samoin energiaremon-
teissa on perusteltua ottaa suunnitelmiin 
energiaa säästävät lasitukset.

Lasituksen ostajalle tieto energiansääs-
töstä ja rakenteiden paremmasta säilymi-
sestä luo taloudellisen perustan hankin-
nalle.

Suunnittelijoille ja lupaviranomaisille on 
nyt esittää tutkittua tietoa siitä, että eniten 
energiansäästöä saadaan, kun tuloilma ote-
taan lasitetun parvekkeen kautta.”

Kokonaisuus tekee investoinnista kannattavan

”Uudet tutkimustulokset parvekelasitusten 
5 prosentin energiansäästövaikutuksista 
eivät yllättäneet”, toteaa professori Matti 
Pentti Tampereen teknillisestä yliopistos-

ta. ”Lasitus pitää lämmityskausina parvek-
keen muutamia asteita lämpimämpänä ja 
tämä heijastuu sisälämpötiloihin. Tuulen 
vaikutuksen eliminoiminen on merkittävää. 
Myös lasitusten tarjoama suoja rakenteille 
oli odotettavissa. Meillähän oli jo käytössä 
tekniikan tohtori Jussi Mattilan tutkimustu-
lokset lasitusten betonirakenteita suojaa-
vasta vaikutuksesta.

Investoinnin kannattavuutta arvioitaes-
sa pitää ottaa huomioon myös lasitetun 
parvekkeen pidempi vuotuinen käyttöaika, 
käyttömukavuus ja sen tarjoama lisätila.”

Suuria linjoja

”Parempaa energiatehokkuutta kannattaa 
lähteä hakemaan jo kaavoittajan ja arkki-
tehdin työpöydiltä”, painottaa Matti Pentti. 
”Ihanteelliset tontit kaavoitetaan niin, että 
niille voidaan rakentaa taloja ja asuntoja, 
joiden olohuoneen isot ikkunat avautuvat 
etelään ja pieni-ikkunaiset makuuhuoneet 
muihin ilmansuuntiin. Suojaudutaan tuu-
lelta ja päästetään talviaurinko lämmittä-
mään tiloja.

Julkisivut suunnitellaan siten, että lasitet-
tu julkisivu peittää isompia kokonaisuuksia. 
Tämä on ehkä viime aikoina päässyt unoh-
tumaan. Lasitettu parveke on lämmittämä-
töntä tilaa, eikä lasitus muuta sitä rakennus-
luvan kannalta sisätilaksi.”

Asuntojen energiansäästökeskustelussa 
puhutaan paremmista eristeistä, vesikalus-
teista, energiatehokkaista kodinkoneista, 
energiansäästölampuista, asunnon sisä-
lämpötiloista, tuulettamisesta... Lämmön 
talteenotto tarkoittaa useimmiten teknisiä 
järjestelmiä. Tutkimus osoittaa, että aurin-
koa hyödyntävät ulkotilat ovat myös tehok-
kaita lämmön talteenottajia.

lisätietoja:
www.lumon.fi/tutkittua ja
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/
h a n d l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 6 7 6 5 / h i l l i a h o .
pdf?sequence=3

Professori Matti Pentti DI Kimmo Hilliaho

As Oy Myyrinkoto
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Suurin osa tämän hetken ja tulevaisuuden 
julkisivukorjauksista tehdään 70-luvun ele-
menttikerrostaloihin, joiden betoniset ulko-
kuoret ovat varsin huonokuntoisia ja joiden 
korjaamiseksi ei riitä enää pelkkä paikkakor-
jaus tai ohutpinnoitus. Vanhan sandwich-
elementtirakenteen ulkokuori, eristeet sekä 
useimmiten myös ikkunat poistetaan ja tilal-
le rakennetaan uusi ja samalla myös ener-
giatehokkaampi julkisivurakenne. Vaihtoeh-
toja uudeksi julkisivurakenteeksi on monia: 
muurattu julkisivu, eristerappaus, erilaiset 
levyratkaisut jne. Uuden julkisivumateriaa-
lin valintaan vaikuttavat ennen kaikkea kaa-
valliset ja kaupunkikuvalliset tekijät, mutta 
nykyisin yhä enemmän myös energiatehok-
kuus ja vähäinen huollon tarve. Sen sijaan 
uuden rakenteen ääneneristävyyden muut-

tuminen vanhaan rakenteeseen nähden jää 
poikkeuksetta liian vähälle huomiolle. Usein 
vasta jälkikäteen, kun on jo liian myöhäistä, 
alkavat asukkaat kiinnittää huomiota kohon-
neen ulkomelun aiheuttamiin häiriötekijöi-
hin, joita aikaisemmin ennen remonttia ei 
välttämättä esiintynyt. Äänitasoja aletaan 
tutkia ja mitata ja valitettavan usein mitta-
uksien jälkeen todetaan, että vaadittavat 
ääneneristävyydet eivät täytykään. Joskus 
ääneneristävyydet saattavat olla merkittä-
västikin alle sallittujen ohjearvojen tasoa, 
kertoo Heikki Helimäki, jolla on jo vuosien 
kokemus ääniteknisesti oikeaoppisten ra-
kenteiden suunnittelusta ja toisaalta myös 
ääniteknisten rakennusvirheiden mittauksiin 
perustuvasta todentamisesta.

Hyvä ääneneristys on tärkeä osa asumisviih-
tyvyyttä

Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys 
vaikuttaa asumismukavuuteen myös muilla 
kuin melualueilla. Mitä heikommin ulkovai-
pan rakenne eristää ääntä, sitä helpommin 
yksinkertaisetkin äänet, kuten ihmisten väli-
nen keskustelu, lasten pelit ja leikit, autojen 
käynnistämiset jne., jotka tapahtuvat asuin-
rakennuksen välittömässä läheisyydessä 
– kuten piha- tai katualueella – kantautuvat 
sisälle ja häiritsevät asumista. Ihmisen elin-
ympäristön melutaso on tasaisesti kohon-
nut elintason kasvun myötä. Oma koti on 
ihmiselle se paikka, jossa tulisi olla riittävän 
hyvät olosuhteet niin rentoutumiseen kuin 
lepoonkin ja siksi hyvällä ääneneristävyy-

Ääneneristävyys  
– julkisivukorjauksien usein 

unohdettu laatutekijä
Teksti ja kuvat: Juha KarilainenJulkisivukorjauksen eri rakenneratkaisuja toisiinsa verrattaessa, ratkaise-

viksi valintatekijöiksi muodostuvat useimmiten hinta ja ulkonäkö. Sen jäl-
keen mietitään energia-, elinkaari- ja huoltovapaustekijöitä. Ääniasiat jäävät 
useimmiten taka-alalle tai kokonaan vaille käsittelyä, vaikka ääneneristä-
vyys on olennainen osa asumismukavuutta, toteaa ääni ja akustiikka-alan 
asiantuntija DI Heikki Helimäki, Helimäki Akustikot Oy:stä.

Jo pelkkä bussipysäkki talon seinän vieressä 
voi olla häiritsevä, jos ulkoseinän äänene-
ristys ei ole oikein suunniteltu ja toteutettu, 
vaikka talo ei sijaitsisikaan varsinaisella 
liikennemelualueella. Helsingin Arabiassa 
sijaitsevassa kerrostalossa on hyvin ääntä 
eristävä Wienerbergerin tiilistä paikalla 
muurattu ulkoseinä. 
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dellä on myös merkitystä, jatkaa Helimäki. 
Jo muutamankin dB:n ääneneristävyyden 
heikentyminen on jo korvalla havaittavis-
sa ja mikäli pudotus alkuperäiseen näh-
den on useita desibelejä, on siitä jo selke-
ää haittaa.

Haitallisimpia melulähteitä ovat bussit, rekat 
ja moottoripyörät

Yleensä häiritsevimpiä ulkomelun aiheutta-
jia ovat pieni- eli matalataajuista ääntä aihe-
uttavat ulkoiset äänilähteet, kuten linja-au-
tot, jätteidenkeräysautot, moottoripyörät, 
rekat, kuorma-autot jne. Myös satama-alu-
eiden lähettyvillä laivojen äänet saattavat 
olla hyvinkin haitallisia. Pienitaajuinen melu 
on helpoin eristää käyttämällä rakenteissa 
raskaita materiaaleja kuten tiiltä tai betonia. 
Perussääntönä voidaan sanoa myös se, 
että pehmeä eriste eristää ääntä paremmin 
kuin kova eriste. Myöskään eristepaksuut-
ta lisäämällä ei välttämättä saada kaikissa 
rakenneratkaisuissa ääneneristävyyttä li-
säävää lisäarvoa, vaikka usein niin luullaan. 
Esimerkiksi eristerapatuissa taloissa eriste-
paksuuden lisäys yleensä vain huonontaa 
ääneneristävyyttä tieliikennemelua vastaan. 
Kovan eristeen päälle tehty rappaus saa ai-
kaan myös ns. rumpuefektin, jolloin esim. 
sadepisaroiden piiskaava ääni kulkeutuu ra-
kenteen läpi sisälle.

Julkisivurakenteen muutos voi sisältää 
ääniriskin

Vanhan betonielementtitalon ääneneristä-
vyys ulkoista melua vastaan on huolellisesti 
toteutettuna varsin hyvä, mikä uutta julkisi-
vukorjausratkaisua mietittäessä tulisi ottaa 
alusta alkaen huomioon, jotta asumisviihty-
vyys ei julkisivuremontin jälkeen muuttuisi 
ainakaan oleellisesti huonommaksi. Betoni 
ja tiili rakennusmateriaalina eristävät hyvin 
erityisesti pieni- eli matalataajuista ääntä. 
Jos ulkoseinärakenne muutetaan korjauk-

sen yhteydessä esimerkiksi eristerapatuk-
si voi ääneneristävyys huonontua jopa siinä 
määrin, että ero on selkeästi havaittavissa. 
Ulkoseinärakenteen pintamassalla onkin 
varsin merkittävä vaikutus, kun on kysymys 
pienitaajuisen melun, kuten esimerkiksi lii-
kennemelun eristämisestä.

Bussipysäkki talon kohdalla voi olla ongel-
mallinen

Mitä lähempänä ajoväyliä, lentokenttää tai 
satama-alueita rakennus sijaitsee, sitä pe-
rusteellisemmin tulisi Helimäen mukaan ää-
niasioihin kiinnittää huomiota. Toisaalta hai-
tallista melua ja häiriötä voi aiheuttaa vaikka 
yksi ainoa asuintalon kohdalla oleva bussi-
pysäkki, vaikka talo ei muuten sijaitsisikaan 
varsinaisella melualueella. Bussien säännöl-
linen pysähtyminen talon makuuhuoneiden 
puoleisella seinustalla – etenkin myöhäisen 
illan, yön tai varhaisen aamun tunteina – 
voi aiheuttaa poikkeuksellista haittaa talon 
asukkaille, vaikka melu ei olisikaan jatkuvaa, 
muistuttaa Helimäki.

Ääneneristävyysvaatimukset annetaan yleen-
sä kaavassa

Rakennuksen ulkovaipan ääneneristystä 
koskevat vaatimukset on annettu yleensä 
asemakaavassa kaavamääräyksinä. Kaava-
määräyksissä määritellään myös, koskeeko 
vaatimus tie-, raide- vai lentoliikennemelua. 
Lähtökohtana asetetuille melutasoille raken-
nuksen sisätiloissa ovat valtioneuvoston 
asettamat melutasojen ohjearvot sekä päi-
vällä että yöllä. Nämä ohjearvot ovat asuin-
rakennuksien osalta 35 dB päivällä (=LAeq,07-

22s) ja 30 dB yöllä (=LAeq,22-07s). Kyseiset arvot 

perustuvat koko päivän tai yön ajalta mittaa-
malla tai mallintamalla saatuihin keskiäänita-
soarvoihin. Kaavamääräys ΔLA,vaad annetaan 
rakennuksen ulkovaipan kohdalla suurim-
man vallitsevan keskiäänitason LAeq,u ja val-
tioneuvoston päätöksen mukaisen sisällä 
sallittavan keskiäänitason LAeq,s välisenä 
erotuksena. Eri-ikäisissä kaavoissa äänitaso-
vaatimukset eivät aina ole selvästi esillä ja 
tällöin ne on hyvä selvittää suoraan esimer-
kiksi paikallisilta kaavaviranomaisilta.

Tieliikennemelua tarkasteltaessa raken-
nuksen ulkovaippaan kohdistuvaan meluta-
soon vaikuttavat liikennemäärä, nopeusra-
joitus, rakennuksen etäisyys liikenneväyläs-
tä, maaston muodot jne. Kaikkien rakennus-
ten osalta meluongelma ei ole samanlainen, 
vaan liikenteen aiheuttama melutaso riippuu 
aina rakennuksen sijaintipaikasta.

Ulkoseinärakenteen ääneneristävyyden 
muodostuminen

Ääneneristys muodostuu kaikkien ulkovai-
pan osien yhteisvaikutuksesta, seinät, ovet, 
ikkunat, korvausilmaventtiilit ja tapauskoh-
taisesti myös yläpohjat. Useimmiten eri ra-
kenteiden ääneneristävyys ilmoitetaan pel-
kästään arvolla Rw, joka ilmaisee rakenteen 
ääneneristävyyden laboratoriomittausarvoa 
ainoastaan puhetta vastaan. Tieliikenne-
melua vastaan ulkoseinärakenteiden, ik-
kunoiden ja ikkunaovien ääneneristyskyky 

 LAeq,22 – 07,u – LAeq,22 - 07,sΔLA,vaad = Max
 LAeq,07 - 22,u – LAeq,07 - 22,s

Espoon Leppävaaraan rakennettua uudiskerrosta-
lokohdetta mainostettiin ”Suomen hiljaisimpana 
kerrostalona?”, vaikka se sijaitseekin vilkkaasti 
liikennöidyn Kehä-I tien varrella. Kohteen hyvä ää-
neneristävyys perustuu mm. hyvin ääntä eristäviin 
ikkunoihin ja Wienerbergerin tiilistä paikalla muu-
rattuun julkisivuun.

Julkisivukorjauskohteissa ääniasiat jäävät usein 
taka-alalle, vaikka ääneneristävyys on olennainen 
osa asumismukavuutta, toteaa äänialan asiantun-
tija Heikki Helimäki, Helimäki Akustikot Oy:stä. 
Ääneneristävyyspuutteet huomataan usein vasta 
remontin jälkeen, kun se on jo liian myöhäistä.

{
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ilmoitetaan ilmanääneneristyslukuna Rw 
+ Ctr tai raide ja lentomelua vastaan Rw + 
C. Ulkovaipan ääneneristyksen suunnitte-
lussa lähtötietoina tarvittavat ilmaäänene-
ristävyyslukemat määritetään joko lasken-
nallisesti tai laboratoriomittauksin. Raide ja 
lentoliikennemelua vastaan ilmoitettu luku 
Rw + C on yleensä 1…5 dB pelkkää raken-
teen Rw arvoa pienempi ja tieliikenneme-
lua vastaan ilmoitettu Rw + Ctr arvo on jopa 
1…10 dB rakenteen Rw arvoa pienempi. 
Erot tulevat siitä, että liikennemelu painot-
tuu enemmän pienemmille l. ns. matalam-
mille taajuuksille, joilla rakenteiden äänene-
ristyskyky on aina heikompi kuin suurilla l. 
korkeilla taajuuksilla.

Äänivaatimusten täyttymisen osoittami-
nen vaatii lähes aina ammattilaisen lasken-
nallisen selvityksen siitä, että ulkoseinän 
uudeksi rakenneratkaisuksi valittu seinä-
rakenne varmuudella täyttää sille asetetut 
ääneneristävyysvaatimukset.

Tiili on erinomainen ääneneriste

Ulkoseinärakenteen vaikutus rakennuksen 
sisäpuolelle muodostuvaan keskiäänitasoon 
LAeq,s on sitä merkityksellisempi, mitä suu-

rempi kaavamääräyksen äänitasoero ΔLA,vaad 
on. Massiivirakenteilla on helpointa saa-
vuttaa vaadittava ääneneristävyys. Vanhan 
betonielementtirakenteen ääneneristävyys 
liikennemelua vastaan on useimmiten ollut 
50–60 dB luokkaa. Jotta vastaava eristävyys 
pystytään varmuudella säilyttämään myös 
korjauksen jälkeen, ovat järkevät vaihtoeh-
dot uudeksi ulkoseinäratkaisuksi vähissä, 
sillä vain ilmaraolla julkisivusta erotetulla 
130 mm paksuisella tiilirakenteella ja peh-
meällä lämmöneristeellä on mahdollista 
toteuttaa uusi ulkoseinärakenne niin, että 
ääneneristävyys säilyy entisellään tai jopa 
paranee. Toki ikkunoiden ääneneristävyyt-

tä parantamalla saadaan myös vanhaan ul-
koseinärakenteeseen nähden parannusta, 
mutta siitä saatava hyöty saatetaan usein 
menettää ulkoseinään tehtävien huoneisto-
kohtaisten ilmanvaihtoaukkojen myötä. Kor-
vausilmaventtiilien tulisikin aina olla vaimen-
nettuja. Tästä ja monesta muustakin syystä 
kannattaisi nimenomaan korjauskohteissa 
käyttää äänialan asiantuntijaa apuna, jotta 
ääniteknisiltä yllätyksiltä voitaisiin välttyä, 
sillä jälkikäteen tehtävät ääneneristävyyden 
korjaukset ovat useimmiten hankalia ja kal-
liita toteuttaa, kiteyttää Helimäki.

Valtioneuvoston asuntojen sisätiloille asettama 
melutason ohjearvo on päivällä 35 dB ja yöllä 30 
dB. Paikalla muurattu tiiliseinä, jonka takana on 
ilmarako ja lämmöneriste – on käytännössä ai-
noa vanhan betonisen sisäkuoren päälle tehtävä 
julkisivukorjausratkaisu, jolla ääneneristävyys 
vanhaan rakenteeseen nähden jopa paranee. 

Perussäännöt korjauskohteissa hyvälle ulkovaipan ääneneristävyydelle

• Mitä massiivisempi rakenne on, sen paremmin se eristää ulkoista ääntä
• Tiili tai betoni on paras ääneneristäjä haitallisempaa ja vaikeammin hallittavaa pieni- eli 

matalataajuista ulkoista melua vastaan
• Ilmarako julkisivumateriaalin takana parantaa ääneneristävyyttä ulkoseinärakenteessa
• Pehmeä lämmöneriste on parempi ääneneristäjä kuin kova eristemateriaali
• Korvausilmaventtiilit ulkoseinässä alentavat ääneneristävyyttä ja niiden tulee olla ää-

nenvaimennettuja
• Peruskorjauksen yhteydessä myös ikkunoiden ääneneristävyydellä on ratkaiseva mer-

kitys, erityisesti silloin, kun niiden osuus seinäpinta-alasta on suuri

Erilaisia ulkoseinärakenteiden ääneneristävyysarvoja liikennemelua vastaan R+Ctr:

Tiili 130 mm + ilmarako 30-40 mm + 30 mm tuulensuojavilla + pehmeä villaneriste 175 mm + betonirunko 100 mm = 53 dB

Tiili 130 mm + ilmarako 30-40 mm + 30 mm tuulensuojavilla + pehmeä villaeriste 150 mm + betonirunko 100 mm = 52 dB

Tiili 85 mm + ilmarako 30 mm + levy 5* +175 mm pehmeä villaeriste/puurunko + levy 10** = 48 dB

Rappaus 6 -12 mm + kova villa 200-250 mm + betonirunko 100 mm = 42 dB

Rappaus 6 -12 mm + EPS 200 mm + betonirunko 100 mm = 39 dB

Rappaus 6 -12 mm + EPS 250 mm + betonirunko 100 mm = 38 dB

*levy 5 = 5 kg/m2 painava rakennuslevy Lähde: Helimäki Akustikot Oy
**levy 10 = 10 kg/m2 painava rakennuslevy

Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan As.Oy Mel-
konkatu 4:n julkisivukorjauksen yksi valintakriteeri 
kestävän ja huoltovapaan julkisivuratkaisun lisäksi 
oli myös hyvä ääneneristävyys. Siksi uudeksi julki-
sivuverhousratkaisuksi valittiin paikalla muurattu 
tiili.

Lisätietoa ääneneristävyydestä ja äänen häiriötekijöistä: Asumisterveysliitto (www.asumisterveysliitto.fi), Helimäki Akustikot Oy (www.helimaki.fi)
Lisätietoa hyvin ääntä eristävästä ja kestävästä julkisivukorjauksesta: www.wienerberger.fi
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Fenestra vastaa rakennusten vuonna 2012 kiristyviin 
energiankulutusvaatimuksiin tehostamalla ikkunoi-
den ja ovien energiatehokkuutta noin 20 %. Uusia 
vaatimuksia ennakoiden kehitetty Polaris luokitel-
laan suoraan ikkunoiden energiatehokkaimpaan A-
energialuokkaan.

Uusi energiatehokas nelilasinen Polaris-ikkuna U-arvo 
0,75–0,8

Uudella ikkunalla voidaan lasitustavasta riippuen 
saavuttaa lämmönläpäisy- eli U-arvot välillä 0,75–
0,80 W/m2K.

– Ikkunan rakenne on kehitetty siten, että ulko-
puolinen alumiiniverhoilu suojaa puuosia kosteudelta 
ja estää veden pääsyn suoraan kosketukseen puun 
kanssa, kertoo Fenestra Oy:n tuotekehityspäällikkö 
Ahti Syrjäaho.

Nelilasiset ikkunat yleistyvät

Kolmilasisilla ikkunoilla on vaikea vastata kiristyviin 
eristävyysvaatimuksiin, joten tuotekehityksen lähtö-
kohtana ovat nykyisin nelilasiset ikkunat.

Fenestran ikkunamallisto täydentyy syksyn aikana. Polaris-ikkuna kuuluu parhaaseen 
A-energialuokkaan.

Uusi ikkunamalli Polaris –

Enemmän lämpöä, 
vähemmän ääntä

Teksti: Seija Paloheimo
 Kuva: Darwin, kuvan käsittely: Kaisu Toivanen

– Nelilasisella ikkunalla päästään noin 15-20 % 
parempaan U-arvoon kuin kolmilasisella. Lisäksi ää-
neneristysominaisuudet ovat nelilasisessa ikkunas-
sa kolmilasista selvästi paremmat. Rakentamisessa 
meluun ja ääneneristävyyteen kiinnitetään yhä enem-
män huomiota, ja me teemme oman osamme ikku-
noiden kohdalla, Syrjäaho toteaa.

Rakenne ratkaisee

Uudessa Polaris-ikkunassa on kaksinkertainen eris-
tyslasi sisä- ja ulkopuitteessa. Uusi lasitusrakenne 
mahdollistaa tavanomaista suuremmat puitekoot, 
koska ikkunapuitteiden painon jakautuminen sisä- ja 
ulkopuitteelle tulee tasoittumaan. Tämä puolestaan 
vastaa nykyajan rakentamisen kysyntään ja tarjoaa 
lisää mahdollisuuksia arkkitehdeille ja rakentajille.

Polaris-ikkunat sopivat niin korjaus- kuin uudisra-
kentamiseenkin. ikkunasta on lukuisia malli- ja väri-
vaihtoja ja niihin saa tarvittaessa korvausilmaventtii-
lit, hyönteispuitteet, sälekaihtimet, tuuletusikkunat 
ja -luukut sekä irtoristikot.
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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 internetiin, josta on muodostunut viestinnän vah-
vin kasvualusta.

Verkkopalvelu käyttäjien tarpeisiin

Rakentaja.fin, Puutarha.netin, Sisustaja.comin ja Omataloyh-
tiö.fin tavoitteena on täyttää käyttäjien tiedontarpeet sekä to-
teuttaa interaktiivinen palvelukokonaisuus, joka vastaa käyttä-
järyhmän 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 yli 60 %, 
mutta palvelun kuukausittaisesta noin miljoonasta käyttöker-
rasta 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.

OmaTaLOyhTiö.fi PaLVELEE!

Liitä taloyhtiösi
palveluun nyt!

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

Yli 360 000 tyytyväistä jäsentä. Liity sinäkin!

www.rakentaja.fi
Suorakanava Oy a Sanoma company

Rakentaja.fi-palvelukokonaisuudesta kaikki rakentamisen ja asumisen tarpeet

Sisältää huolto-
kirjan taloyhtiöille.

Oman kodin
hallintajärjestelmä

osakkaille.

Remonttilaskenta-
ohjelma taloyhtiöille

ja osakkaille.

Liitämme
taloyhtiönne asia-
kirjat puolestanne

palveluun.

Taloyhtiön eri
osapuolten kattava

tietopalvelu.

Täysin maksuton
palvelu taloyhtiöille

ja osakkaille.

Seurantakohteita
osake- ja taloyhtiö-

remonteista.

Taloyhtiön
asiakirja- ja

tiedotepankki.

10 miljoonaa käyntiä 2009

Liitä taloyhtiösi palveluun

Palvelut ja tieto – kattavasti, helposti ja luotettavasti

200920082007200620052004

Vahvaa kasvua vuodesta toiseen

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

Muista salasana

Info Liity jäseneksi

Tunnus Salasana

Hakusana

Perjantai 24.9.2010, klo 12:00  Alvar, Auno

Liitä osakkeesi palveluun

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

Tilaa verkkolehti

Sähköpostiosoite

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

Tilaa Omataloyhtiölehti

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

Tulisijat ja hormistot

Maalaustyöt

Sauna- ja pesutilat

Keittiö ja kalusteet

Hissit ja portaat

Sisäpintamateriaalit

Parvekkeet

Rungot

Väliseinät

Vesikatto

Ylä-, ala- ja välipohjat

Ikkunat ja ovet

Julkisivut

Eristäminen
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Taloyhtiö ja osapuolet
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Liitämme yhtiönne asiakirjat nyt puolestanne palveluun

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

Tuotteita saneeraukseen

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

(viikko 39/2010)

Puutarha.net Rakentaja.fiEtusivu

Sanasto Korttipalvelu Sää Karttahaku

Yhteystiedot TaloyhtiöOptimi Jäsenpalvelut Palveluhakemisto Kysy, Vastaamme Jäsentukku

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

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

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

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

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

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

Omataloyhtiö

Seurantakohteita
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Jäsenistö (01/2011) 360 000 taloutta

Rakentaja.fi-palveluiden jäsenmäärä on kasvanut kiihtyväl-
lä vauhdilla palvelun avauksesta 2001 alkaen. Palveluihin 
liittyi vuonna 2010 noin 52 000 uutta jäsentä.

Käyntimäärä jo yli 1.1 miljoonaa käyntiä/kk

Palvelukokonaisuuden käyntimäärät jatkavat kasvuaan li-
sääntyneen rakentamisen ja myös Omataloyhtiö-palvelun 
saamasta kiinnostuksesta johtuen. Yhä useampi käyttäjä 
hakee tietoa ja hyödyntää muutenkin internet-viestinnän 
mahdollisuuksia.

Pitkäjänteinen kehityslinja vahvan omistajan myötä jatkuu

Suorakanava Oy liittyi vuonna 2008 osaksi suurta SANO-
MA-konsernia. Tämä tarjoaa palvelukokonaisuudelle entis-
tä paremmat voimavarat pitkäjänteiseen kehitystyöhön.

OmaTaLOyhTiö.fi PaLVELEE!

Liitä taloyhtiösi
palveluun nyt!

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

Yli 360 000 tyytyväistä jäsentä. Liity sinäkin!

www.rakentaja.fi
Suorakanava Oy a Sanoma company

Rakentaja.fi-palvelukokonaisuudesta kaikki rakentamisen ja asumisen tarpeet

Sisältää huolto-
kirjan taloyhtiöille.

Oman kodin
hallintajärjestelmä

osakkaille.

Remonttilaskenta-
ohjelma taloyhtiöille

ja osakkaille.

Liitämme
taloyhtiönne asia-
kirjat puolestanne

palveluun.

Taloyhtiön eri
osapuolten kattava

tietopalvelu.

Täysin maksuton
palvelu taloyhtiöille

ja osakkaille.

Seurantakohteita
osake- ja taloyhtiö-

remonteista.

Taloyhtiön
asiakirja- ja

tiedotepankki.

10 miljoonaa käyntiä 2009

Liitä taloyhtiösi palveluun

Palvelut ja tieto – kattavasti, helposti ja luotettavasti

200920082007200620052004

Vahvaa kasvua vuodesta toiseen

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

Muista salasana

Info Liity jäseneksi

Tunnus Salasana

Hakusana

Perjantai 24.9.2010, klo 12:00  Alvar, Auno

Liitä osakkeesi palveluun

Liitä nyt osakkeesi palveluun! ->>
Katso opastus ->>
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– Tällaisen kohteen löytyminen 
oli meille kuin lottovoitto. Kaik-
ki työt mitä kohteessa tullaan 
tekemään, tehdään oppilastyö-
nä, kertoo opiskelijatyötiimistä 
vastaava Paavo Vielma Oulun 
Aikuiskoulutuskeskuksesta.

Korjaussuunnitelmien ede-
tessä huoneistojen kokoa ja 
pohjaratkaisuja muutettiin. Kol-
me huonetta ja keittiö ratkaisuja 
vähennettiin ja tilalle suunnitel-
tiin neljän huoneen ja keittiön 
ratkaisuja lapsiperheitä silmäl-
lä pitäen. Lisäksi yhtiön ilmettä 
kirkastetaan pihamiljöön kun-
nostamisella, kuitenkin vanhaa 
ympäristöä kunnioittaen.

as Oy myrskyluodon 

energialuokitus
E-luokasta a-luokkaan
Oulussa sijaitsevat 1980-luvulla rakennetut vuokrarivitalot olivat päässeet 
huonoon kuntoon. Jotta asumismukavuus ja energiankulutus täyttäisivät 
2000-luvun tarpeet, olisi kohteisiin toteutettava mittavat peruskorjaushank-
keet. Suurista, tulevista korjauskustannuksista johtuen Oulun Sivakan Luo-
tolaisentien vuokratalot päätettiin myydä. Uusi omistaja löytyi läheltä, sillä 
Oulun aikuiskoulutuskeskus oli pitkään etsinyt suurta peruskorjaushanketta 
vaativaa kohdetta opetustarkoitukseen.

As Oy Oulun Myrskyluodon 
kokonaisuus on neljän rivitalo-
yhtiön kortteli. Ensimmäisen ri-
vitalon korjaushanke valmistuu 
syksyllä 2011. Asunnot tulevat 
myyntiin vapaille markkinoille.

Tavoitteena A-energialuokka

Energiankulutus muodosti val-
taosan kiinteistön käyttö- ja yllä-
pitokustannuksista, joten ener-
giatehokkuuden parantaminen 
hankkeessa oli itsestään sel-
vyys. Myös kohteen käyttöar-
vo sekä asumisviihtyvyys ovat 
tärkeässä roolissa tässä hank-
keessa.

Energiatehokkuuden paran-
taminen suunniteltiin hyvin tar-
kasti. Ammattilaisen laatima 
energiakartoitus toimi hyvänä 
pohjana suunnitelmalle. Järke-
vimmät parannuskohteet selvi-
tettiin laskennallisesti ja suun-
niteltujen ratkaisujen osalta 
kohteelle laskettiin uusi energi-
aluokka. Alkuperäisen E-luokan 
tilalle saatiin laskennallisesti A-
luokka.

A-luokkaan pääseminen vaa-
tii rakennuksen nykyisen ener-
giankulutuksen puolittumisen. 
Tavoitteeseen vaikuttaa koko-
naisuus, jossa energian kulu-
tusta pienentävät ratkaisut pe-
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rustuvat rakennuksen vaipan ja 
ilmanvaihdon lämpöhäviöiden 
pienentämiseen sekä ilmais-
energian tehokkaaseen hyödyn-
tämiseen.

Tavoitteet saavutetaan asen-
tamalla tehokas ja tiivis lisä-
lämmöneristys, uudet energia-
tehokkaat ikkunat ja huoneis-
tokohtaiset ilmanvaihtojärjes-
telmät. Kohteen ulko-ovet on 
vaihdettu energiatehokkaiksi 
noin kaksi vuotta sitten. Uuteen 
tavoiteluokkaan vaikuttavat kor-
jaushankkeessa kokonaisuus, 
joissa myös uusi lämmitysjär-
jestelmä on suuressa roolissa.

– Korjausrakentamisen mer-
kitys valtakunnallista energia-
kulutusta vähennettäessä on 
huomattava.

SPU-ratkaisuja hyödyntäen 
kohteessa saadaan ohuilla ra-
kennepaksuuksilla merkittävä 
parannus sekä lämmöneris-
tykseen että ilmantiiveyteen, 
kertoo varatoimitusjohtaja Jan-
ne Jormalainen SPU Systems 
Oy:sta.

Lisälämmöneristys sisäpuolelta, 
hyvänkuntoinen julkisivu jää 
ennalleen

SPU Eristeillä lisälämmöneris-
tys voidaan tehdä rakennuksen 
sisäpuolelle ilman kalliita julkisi-
vujen uusimisia.

As Oy Oulun Myrskyluodon 
tiilijulkisivut ovat hyvässä kun-
nossa, joten sisäpuolinen lisä-
lämmöneristys oli kustannus-
tehokkain ratkaisu lisälämmön-
eristämiseen. Ainoastaan julkisi-
vun puuverhouksen osuus vaati 
uusimista.

Ulkoseinärakenteen osalta 
sisäpintarakenteet ja höyryn-
sulku purettiin. Runkotolppien 
väliin asennetut vanhat eristeet 
olivat hyväkuntoiset ja ne jätet-
tiin paikoilleen. Sisäpuoliseksi 
lisälämmöneristeeksi asennet-
tiin 60 mm paksuinen, alumiini-
pintainen SPU-eristelevy suo-
raan runkotolppiin kiinni. Näin 
taataan energiatehokas ja tiivis 
lisäeristys ilman erillistä höy-
rynsukua. 

Energiatehokkuutta paran-
nettaessa yläpohjan lisäeristys-
tä ei kannata jättää tekemättä, 
koska sitä kautta poistuu suurin 
osa rakennuksesta karkaavas-
ta hukkalämmöstä. Kohteessa 
sisäpuoliset yläpohjarakenteet 
purettiin ja alumiinipintaiset 
SPU eristelevyt kiinnitettiin suo-
raan kattoristikkorakenteisiin. 
Lisäksi varmistettiin yläpohjan ja 
ulkoseinän liitoskohdat tiiviiksi, 
yhtenäiseksi kerrokseksi.

– SPU-eristeiset rakenteet 
eivät edellytä erillistä höyrynsul-
kukerrosta, joten kustannushyö-
tyä syntyy pienemmän energi-
ankulutuksen lisäksi myös sääs-
tetyn työn ja rakennusmateriaa-
lien muodossa. SPU Eristeiden 
asennuksessa liitoskohtien tii-
veys varmistetaan saumavaah-
dolla, mikä varmistaa SPU-eris-
teisten rakenteiden erittäin kor-
kean ilmanpitävyyden. Korkea 
ilmanpitävyys merkitsee vastaa-
vasti merkittävästi alhaisempaa 
lämmöntarvetta, Janne Jorma-
lainen jatkaa.

SPU Eristeiden asennus sujuu 
nopeasti ja vaivattomasti

SPU Eristeet on helppo ja nopea 
asentaa. Ne ovat kevyitä, joten 
niitä on helppo käsitellä myös 
ahtaissa ja hankalissa tiloissa. 
SPU Eristeiden asennuksessa 
liitoskohtien tiiveys varmiste-
taan saumavaahdolla. Erillistä 
höyrynsulkua ei tarvita.

Työvaiheiden vähäisyyden 
ansiosta SPU Eristeiden asen-
nus sujuu nopeasti ja kustan-
nustehokkaasti.

– Valitsimme kohteeseen 
energiatehokkaat SPU Eristeet 
aikaisempien, hyvien kokemus-
ten perusteella. SPU Eristeillä 
saadaan tehtyä varmoja ratkai-
suja yksinkertaisella ja luotetta-
valla tavalla, kertoo Paavo Viel-
ma. Odotamme mielenkiinnolla 
korjaushankkeen valmistumista 
ja rakennusten energiankulutus-
ten seurantajakson alkamista, 
Paavo Vielma jatkaa.

Teksti: Janne Jormalainen
 Kuvat: Spu Oy
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Tuulettuva Stonel-
tiiliverhous paransi 

sairaan talon

Vuonna 2007 taloyhtiön hallitus päätti, että 
silminnähden lahovaurioituneet ikkunat uu-
sitaan. Taloyhtiö teetti talon kuntokartoituk-
sen 2008 ja tuossa selvityksessä havaittiin, 
että ikkunoiden lahoaminen johtuikin seinä-
rakenteen virheestä: eristeen ja tiiliverhouk-
sen välissä ei ollut lainkaan tuuletusrakoa. 
Eri puolilta taloa otetut ja tutkitut näytteet 
olivat huolestuttavia: laboratoriotutkimuk-
sissa havaittiin, että eristeissä oli kosteus-
vauriosta johtuvaa mikrobikasvustoa.

Hoitamaton kosteusvaurio johtaa lähes aina 
mikrobivaurioon

Käsitettä kosteusvauriomikrobi ei ole vielä 
tarkasti määritelty, mutta puhekielessä sillä 
tarkoitetaan kosteusvaurioon liittyviä  hiiva- 
tai  bakteerikasvustoja. Kosteusvaurioihin 
on liitetty muutamia mikrobisukuja, joissa 
kaikissa tiedetään myös esiintyvän myrkyn-
tuottokykyisiä, toksisia kantoja.

Kuntotutkimusten ja laboratoriotulosten 
perusteella taloyhtiön hallitus päätti yksimieli-
sesti esittää välittömästi täysimittaista julkisi-
vuremonttia. Tästä tehtiinkin päätös keväällä 
2009 ja jo kesällä alettiin tiiliseinän piikkaus 
ja myrkyllisten villojen poistaminen.

Parvekkeiden uudistus pitkitti remontin 
valmistumista

”Kuntotarkastuksessa selvisi, että pelkkiä ik-
kunoita ei kannattanut korjata, kaikki seinät 
piti ottaa alas”, hallituksen puheenjohtaja 
Jaana Ylitalo sanoo. Samassa yhteydessä 
paljastui parvekkeiden huono kunto. Par-
vekkeet oli ”huoltokorjattu” 1998: ”Laastia 
ja maalia oli vedelty entisten pintojen päälle. 
Nyt myös ne jouduttiin uusimaan osittain.”

”Halusimme säilyttää rakennuksen tii-
lijulkisivun, mutta lisäeristys, tuuletusrako 
ja muuraus olisivat lisänneet rakennuksen 
ulkomittoja ja vaatinut kalliin sokkelin leven-
tämisen. Päädyimme lopulta aivan yksimie-
lisesti tähän Stonel –ratkaisuun.”

Vastuullista saneerausta kasvojenkohotuksen 
sijaan

”Jouduimme rakentamaan uusille ikkunoille 
apukarmit ja kiinnittämään ne runkoon sekä 
poistamaan koko vanhan villoituksen. Hallitus 
ei voinut ottaa sitä riskiä, että mikrobit saastut-
taisivat sisäilman, sanoo Suomi. ”Parvekkeet 
olivat pakkasrapautuneet ja niistä jouduttiin 
piikkaamaan pois jopa 40 cm ja valamaan ne 
uudestaan. Halusimme tehdä asiat kunnolla. 
Tästä syystä remontti pitkittyi alakuperäises-
tä aikataulustaan ja seinäelementtejä päästiin 
asentamaan vasta viime talven kovien pakkas-
ten aikaan. Jälkisaumaus tehtiin sitten kevääl-
lä kelien lämmettyä.”

”Kokoonnuimme hallituksen kanssa val-
mistelemaan ja suunnittelemaan saneera-
usta puolenkymmentä kertaa sekä tutus-
tuimme eri korjauskohteisiin ja -tapoihin niin 
julkisivun kuin parvekelasituksenkin osalta.” 

Syksyinen aurinko saa kauniit punatiilitalot hehkumaan Raision Petäsmä-
essä. 1980 luvun alussa valmistuneen kerrostalon pihalla joukko juuri päät-
tyneen remontin vastuuhenkilöitä tarkastelee uutta julkisivua.
Monivaiheinen urakka on takana ja ”avustusviidakkoseikkailukin” päättyi 
onnellisesti.

Suomi muistelee. ”Yhtiökokous oli lopulta 
yksimielinen, ei tehty edes kysymyksiä. 
Eikä valituksia tai eriäviä mielipiteitä ole tul-
lut jälkeenpäinkään.”

Taloyhtiön konsultti on asiantuntija

Jouni Kourula on toiminut hankkeen konsult-
tina syksystä 2008 saakka. Tämä saneeraus 
on hänelle jo 30. Stonel-korjausratkaisukoh-
de. Hän muistuttaa, että talon ulkomitat py-
syivät noin 5 mm:n tarkkuudella alkuperäis-
mitoissaan, vaikka eristystä saatiin lisää 65 
mm ja lisäksi tuuletusrako. ”Nyt pysyvät villat 
kuivina ja kosteus haihtuu”, hän sanoo.

”Olemme pysyneet muutaman tuhan-
nen euron tarkkuudella alkuperäisessä kus-
tannusarvioissa, kustannukset alittuivat noin 
puoli prosenttia”, hän kuittaa tyytyväisenä.

”Arvostan tätä korjaustapaa, koska Sto-
nel on helppo asentaa, seinästä tulee kevyt, 
jolloin ei tarvita kalliita lisäperustusratkaisu-
ja, eikä läpiporauksia asuntojen sisäpuolelle 
lisäkiinnittämisiä varten. Lisäksi julkisivu on 
näyttävä ja lisäksi suunnittelijalla on mah-

dollisuus vaikuttaa detaljiikkaan”, summaa 
Suomi Stonelin hyötyjä.

”Toki tarkastelimme edullista rappaus-
vaihtoehtoa, mutta se ei ole tuulettuva sekä 
kokonaisuutena kallista (lisäsokkelin raken-
tamisen edellyttämää) muurausvaihtoehtoa, 
mutta päädyimme lopulta yksituumaisesti 
tähän, ja hyvä niin.”

Pääsuunnittelijana ja valvojana toiminut 
Antti Seppänen korostaa taloyhtiön ja ura-
koitsijan välisen tiedonkulun merkitystä. 
”Kaikki yksityiskohdat tulee kirjata tilauk-
seen, näin vältytään jälkipuinneilta; kuka vas-
taa ja mistä, tulkinnoille ei saisi jäädä tilaa”.

Elementtisuunnittelun pohjana ovat ura-
koitsijan mittaukset, jonka pohjalta tehdas 
valmistaa julkisivuelementit. Koska urakoit-
sija ei aikaisemmin ollut asentanut Stonel-
elementtejä, kävi projektipäällikkö Tuomas 
Katainen kouluttamassa ja opastamassa 
neljä asennusryhmää.

”Tässä kohteessa riitti saneerauksen to-
teuttamiseen toimenpidelupa, ja luvatkin 
tulivat kerralla”, sanoo Seppänen. ”Loppu-
tulos näyttää hyvältä”.

Teksti ja kuva: Jukka Klemetti



S��

Omataloyhtiö-projekti on saanut erittäin pal-
jon yhteydenottoja niin isännöitsijöiltä kuin 
taloyhtiön hallituksen jäseniltä ja osakkailta-
kin. Ilmassa leijuu ajatus uudesta kattojär-
jestöstä, joka toimisi tasapuolisesti kaikkia 
osapuolia kohtaan ja loisi aivan uuden, tähän 
päivään sovelletun hallintailmapiirin.

Omataloyhtiö-konseptin ylläpitäjillä on 
ollut tähän jo pitkään valmius jo aiempien-
kin yhteydenottojen perusteella. Tarvitta-
vien palveluiden tarve on tiedossa ja liiton 
alustavat säännöt ovat juristien tarkastel-

tavana. Lähtökohtana perustettavalle jär-
jestölle on:
– jäsenyys on mahdollista kaikille taloyh-
tiön keskeisille osapuolille: isännöitsijöille, 
hallitusten jäsenille, osakkaille ja kiinteistö-
huoltoyhtiöille.
– liitto toimii tasapuolisena edunvalvojana 
ajaen kaikkien etua ilman ristiriitatilanteita
– jäseneksi liittyminen ei maksa mitään
– kaikki jäsenehtojen mukaiset palvelut 
ovat ilmaisia

Uutta kattojärjestöä 
kaivataan

Osallistu tutkimukseen!

Jotta voimme ohjata kehitystyötä oikeaan 
suuntaan, pyydämme Sinua osallistumaan 
pari minuuttia kestävään tutkimukseen, jo-
hon voit osallistua anonyymina, kerrot vain 
roolisi taloyhtiössä. Arvomme kaikkien osal-
listujien kesken Whirlpool AWO/D 6770 
pyykinpesukoneen (arvo 399 e).

Tutkimus toteutetaan Internetissä osoit-
teessa www.omataloyhtio.fi/uusikatto-
jarjesto

Rakennusmestari Susi on raudanluja ammattilainen, joka on vetänyt useita mittavia talonrakennusprojekteja perustuksista viimeiseen listanaulaan. Apunaan hä-
nellä on muutamia luottomiehiä, joiden ammattitaito on kouliintunut vuosien ja vuosikymmenten aikana useilla kymmenillä rakennustyömailla. Aivan kaikki raken-
nusmestarimme 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.

Useissa taloyhtiöissä on kiperät ajat, 
kun meneillään on isojakin korjaus-
remontteja. Lisäksi uuden asun-
to-osakeyhtiölain velvoitteet ovat 
tuottamassa lisäkustannuksia hal-
lintoon. Joissain taloyhtiöissä tut-
kaillaankin nyt millaisia sopimuksia 
on tehty muun muassa isännöinnin 
hoidosta. Erimielisyyksiäkin on il-
maantunut. Niinpä paineet uuden 
kattojärjestön perustamiseksi ovat 
lisääntyneet.
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Teksti: Kari Heikkilä
 Kuvat: Ensto Oy

Porraskäytävän  
LED-valaisin sopii myös 
vanhoihin taloihin

Sähkön säästö 58 % ja valotehon nousu 500 %

Vanhojen talojen energiatehokkuut-
ta voi parantaa nyt yksinkertaisin 
keinoin, kun saatavilla on erityisesti 
kerrostalojen yhteisiin tiloihin suun-
niteltu LED-valaisin. Suuren valote-
hon ansiosta nykyiset valaisinpisteet 
riittävät parempaan valaistukseen 
jasilti sähkön tarve puolittuu. 

Vanhojen talojen energiatehokkuutta voi pa-
rantaa nyt yksinkertaisin keinoin, kun saa-
tavilla on erityisesti kerrostalojen yhteisiin 
tiloihin suunniteltu LED-valaisin. Suuren 
valotehon ansiosta nykyiset valaisinpisteet 
riittävät parempaan valaistukseen jasilti säh-
kön tarve puolittuu.

Kotimainen LED-valaisin sai ensiesitte-
lynsä VVO:n vuokratalossa Vantaan Koi-
vukylässä. Kiulukuja 6:n porraskäytäviin ja 
kellaritiloihin asennettiin yhteensä 82 uu-
simman tekniikan mukaista LED-valaisinta, 
joilla korvattiin alkuperäiset 70-luvun hehku-
lamppuvalaisimet.

Vastaava valaisinasennus on tehty myös 
VAV Asunnot Oy:n vanhusten palvelutalos-
sa Heporinne 1:ssä ja Jakomäen Kiinteistöt 
Oy:n vuokratalossa Louhikkotie 2:ssa.

LED-valaisimen suunnittelu käynnistyi 
juuri näiden kohteiden tarpeista. Sähköura-
kasta vastaava Suomen Sähköhuolto Oy ja 
valaisinvalmistaja Ensto tarttuivat yhdessä 
tehtävään, sillä saatavilla ei ollut rappukäytä-
vään sopivaa LED-valaisinta. Tuloksena syn-
tyi AVR320 LED -valaisin, joka sopii sekä kor-
jauskohteisiin että uusiin kerrostaloihin.

– Kehitystyö lähti liikkeelle nykyisestä va-
laisinperheestämme, johon sijoitimme uuden 
valonlähteen. LEDin etuihin kuuluvat huolto-
vapaus, pitkä ikä ja korkea energiatehokkuus, 
Ensto Building Technology -liiketoiminta-alu-
een johtaja Hannu Keinänen sanoo.

– Kun lampunvaihdon tarve poistuu, kes-
toikä moninkertaistuu ja energiatehokkuus 
kymmenkertaistuu, on LED-valaistuksen 
hankinta taloudellisesti järkevää. Energia-
tehokkuuden lisäksi paranee myös valon 
laatu. Valot syttyvät ilman viivettä, mikä pa-

Uudet valaisimet asennettiin 
suoraan vanhojen tilalle lisää-
mättä valopisteitä. Mitattaessa-
valaistusvoimakkuutta todettiin 
sen viisinkertaistuneen hehku-
lamppuvalaisimen tasosta.



S��

rantaa asumisen turvallisuutta ja 
mukavuutta, Keinänen jatkaa.

Isot vuokrataloyhtiöt ensimmäisi-
nä liikkeellä

Uuden valaisimen tuomat sääs-
töt ovat erityisen tärkeitä korjau-
sikään tulevissa vuokrataloissa, 
joissa halutaan lisätä asumisen 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta py-
symällä kuitenkin järkevällä kus-
tannustasolla.

Suuret vuokrataloyhtiöt ku-
ten VVO, Vantaan VAV Asunnot 
ja Helsingin Asuntotuotantotoi-
misto ovat jo ottaneet uuden 
LED-valaisimen käyttöön. Ne 
toteuttavat näin periaatettaan 

tai jopa viidentoista vuoden ai-
kana ei tarvita lainkaan huolto-
miestä vaihtamaan lamppuja, 
sanoo Auvo Karhu.

LED-valaisimiin liittyy pal-
jon ennakkoluuloja. Ajatellaan, 
että valo on häikäisevän kirkas 
tai ettei valaistus kata riittävän 
laajaa aluetta. Nimenomaan 
porraskäytävien tarpeisiin kehi-
tetyissä valaisimissa nämä on-
gelmat on kuitenkin onnistuttu 
ratkaisemaan.

– Valo muistuttaa päivänva-
loa ja tuo esimerkiksi porraskäy-
tävässä juuri ne hankalimmat 
kohdat, eli portaiden ja kynnys-
ten reunat esille, Karhu kertoo.

Viihtyvyyttä, helppoutta ja turval-
lisuutta

Kiulukuja 6:ssa uudet valaisimet 
asennettiin suoraan vanhojen ti-
lalle lisäämättä valopisteitä. Ver-
tailtaessa valaistusvoimakkuut-
ta todettiin sen viisinkertaistu-
neen hehkulamppuvalaisimen 
tasosta. Suuresta valovoimasta 
huolimatta valaisin antaa lämpi-
män ja tasaisen valon.

Hankkeisiin on lähdetty mu-
kaan kustannusten pienentämi-
nen mielessä, mutta asukkaat 
ovat kertoneet jo muistakin hyö-
dyistä. Asukkaiden mukaan liik-
kuminen on helpompaa uuden 
valaistuksen myötä.

– Ei kuulemma ole kulkemi-
nen niin töksähtelevää. Myös las-
tenvaunujen kanssa on helpompi 
kulkea nyt, kun hissinoven reunat 
ja muut esteet näkyvät selvem-
min. Sitä paitsi porraskäytävä on 
kauniimpi, kun arkkitehdin suun-
nittelemat värit tulevat esiin, sa-
noo Auvo Karhu.

Jokainen vanhassa kerrosta-
lossa asuva tietää, miten han-
kalaa on kaivella verkkokellarin 
uumeniin hautautuneita aartei-

rakentaa ja peruskorjata ener-
giatehokkailla ratkaisuilla ja ym-
päristöarvoja kunnioittaen.

– Vanhoissa taloissa pelkällä 
valaisinten vaihdolla on iso merki-
tys, sillä LED-tekniikan avulla saa-
vutetaan heti säästöjä. Kiulukujan 
lisäksi olemme asentaneet tätä 
Enston valaisinta taloihin, joihin 
halutaan erityisesti valotehon tuo-
maa turvallisuutta sekä arkkiteh-
tuuria korostavaa näyttävyyttä. 
Näihin kuuluvat vanhusten palve-
lutalo Vantaan Hakunilassa sekä 
lasijulkisivuiset porraskäytävät 
Helsingin Jakomäessä, Suomen 
Sähköhuolto Oy:n toimitusjohtaja 
Auvo Karhu kertoo.

LED-valaisimien hinta on 
noin puolitoistakertainen nykyi-
sin markkinoilla oleviin muun 
tyyppisiin valaisimiin verrattu-
na. Vaihdon takaisinmaksuai-
ka on kuitenkin lyhyt, sillä lam-
punvaihtotarvetta ei ole ja ener-
giankulutus on vain noin puolet 
esimerkiksi hehkulamppuun 
verrattuna.

– Plussan puolelle pääsy kes-
tää kolmesta viiteen vuotta ja 
säästyyhän siinä väkisinkin ra-
haa, kun seuraavan kymmenen 

Uudet LED-valaisimet ovat jo käytössä van-
hustentalossa sekä kahdessa vuokratalossa, 
joista kuvassa Kiulukuja 6 Vantaalla.

Parempi valaistus on tehnyt porraskäytävistä 
turvallisemmat erityisesti lastenvaunujen ja 
rollaattorin kanssa liikuttaessa.

– LED-valaistuksella lam-
punvaihto loppuu ja ener-
giatehokkuus kymmenker-
taistuu, kuvailee Ensto Buil-
ding Technology -liiketoi-
minta-alueen johtaja Hannu 
Keinänen.

ta. Huono valaistus tekee tava-
roiden etsimisestä todella haas-
teellista, vaikkei kellarikomero 
ihan tupaten täynnä olisikaan. 
Ilman taskulamppua käynti ei 
onnistu, ellei valaisin satu ole-
maan täsmälleen oman varas-
tokomeron kohdalla.

– Vanhemmissa kerrostalois-
sa tehdään jatkuvasti putki- ja 

muita lvi-alan remontteja. Lisäk-
si kunnostetaan julkisivuja tai 
hissejä ja maalataan rappukäy-
täviä. Pelkkä maali ei kuitenkaan 
auta, jos valaistusratkaisut ovat 
vanhanaikaisia ja tehottomia. Ei 
tämä liity pelkästään näkemi-
seen, vaan myös turvallisuus 
paranee, kun valaistus on kun-
nossa, Karhu toteaa. 
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Teksti: Anna-Kaisa Tuomi 
 Kuvat: Pukkila Oy Ab Keraamisella 

laatalla 
kestävyyttä 

moneen tilaan
Keraamiset laatat ovat erinomaisia pintamateriaaleja taloyhtiön 
asuntojen lisäksi myös yleisissä tiloissa. Ennen kaikkea laattojen kes-
tävä kauneus sekä hoidon helppous ovat oleellisia käyttöarvoja. 

Laatan valinta käyttökohteen mukaan

Keraamiset laatat soveltuvat taloyhtiöissä 
lähes jokaiseen tilaan. Näitä ovat esimerkik-
si yleisessä käytössä olevat porraskäytävät, 
pesutilat ja uima-altaat sekä huoneistokoh-
taisissa tiloissa kylpyhuoneet, wc:t, eteiset 
ym. Erilaiset käyttöympäristöt asettavat laa-
toille erilaisia vaatimuksia, jotka pitää huo-
mioida laattoja valittaessa.

Porraskäytävään kannattaa valita tuote, 
joka on helppo puhdistaa ja kestää kovaakin 
kulutusta. Kovimman kulutuksen kestäviä 
laattoja ovat porcellanato-laatat, jotka ovat 
erittäin tiiviitä ja joko lasitettuja tai lasitta-
mattomia. Mikäli porraskäytävään valitaan 
lasitettu lattialaatta, on huomioitava sen 
kulutuksenkestoluokka, eli ns. PEI-luokka. 
Tällöin PEI-arvon tulee olla 4 tai 5. Myös liu-
kastumisenestoon tulee kiinnittää huomio-
ta; mitä karheampi laatta, sitä turvallisempi 
se on kuljettaessa tilassa esim. märillä ken-
gillä. Porraskäytävien seiniin sopii erinomai-
sesti sileä, lasitettu seinälaatta sen helpon 
puhdistettavuuden vuoksi.

Taloyhtiöiden yhteisissä pesutiloissa 
laattapintojen on kestettävä kovempaa ja 
useammin toistuvaa pesua kuin tavallisissa 
kodin pesutiloissa. Lasitteen pitää kestää 
erilaisia, voimakkaitakin puhdistusaineita, 
joten sen kemikaalinkesto on tärkeää. Huo-
koiset saumat eivät ole yhtä helposti puh-
distettavia kuin laatat, joten käytettäessä 
mosaiikkilaattoja kannattaa huomioida, että 
saumojen määrä on tällöin huomattavasti 
suurempi kuin laatoitettaessa isokokoisilla 
laatoilla. Yleisten tilojen lattialaatoitusten 
saumana suositellaan epoksipohjaista sau-
maa, sillä se kestää paremmin mekaanista 
rasitusta, kuten siivouskoneiden käyttöä.

Pesutilojen lattialaattojen tulee olla tur-
valliset, joten laatan liukastumisenestoluoki-
tus pitää selvittää ennen lopullista valintaa. 
Esteettömyys on tärkeässä osassa varsin-
kin palvelutaloissa. Tällöin ei riitä, että sel-
vitetään laatan liukastumisenestoluokitus, 

vaan huomiota on kiinnitettävä myös laatan 
pintakuviointiin.

Ulkonäkö ja käytännöllisyys kulkevat käsi-
kädessä

Laattoja on moneen makuun, on pieniä ja 
suuria, erilaisilla pinnoilla ja lähes kaikis-
sa sateenkaaren väreissä. Runsaudenpula 
saattaa yllättää laattamaailmaan ensimmäis-
tä kertaa tutustuvan. Valintojen tekeminen 
helpottuu, kun ottaa asiantuntijan avuksi jo 
suunnitteluvaiheessa. Arkkitehdin tai sisus-
tussuunnittelijan ammattitaidon avulla löy-
tää helpommin ulkonäöllisesti ja teknisesti 
sopivimmat laatat kuhunkin tilaan.

Pukkilan kaakelit kestävät aikaa

Taloyhtiön yleisiin tiloihin kannattaa valita 
laatat talon tyylin ja rakennusajankohdan 
mukaan. Lisäksi värivalinnoissa kannattaa 
huomioida lopputuloksen pitkäikäisyys.

Kotimaiset laatat sopivat hyvin korjaus-
rakentamisen tarpeisiin, sillä tuotteiden toi-
mitusajat ovat lyhyitä ja useita tuotesarjo-
ja saa vielä vuosienkin päästä. Esimerkiksi 
kotimaiset 20x25 cm seinälaatat soveltuvat 
erittäin hyvin vanhoihin saneerauskohtei-
siin, joissa seinät eivät välttämättä ole täy-
sin suoria. Laatta on kooltaan kustannuste-
hokas käyttää ja helppo työstää.

Uusien talojen laatoituksiin sopivat vii-
meisimpien trendien mukaiset laatat, joita 
löytyy Pukkilan monipuolisesta valikoimasta 
kansainvälisen konsernin kautta.

Laattojen puhdistettavuus ja suojaus

Kestävä kauneus ja hoidon helppous ovat 
oleellisia käyttöarvoja. Keraamiset laatat 
kestävät vettä ja voimakkaitakin puhdis-
tusaineita. Nykypäivänä graffitien poisto 
seinäpinnoilta voi olla ongelmallista joudut-
taessa käyttämään vahvoja kemikaaleja. 
Tällöin pintamateriaalin kesto on koetuk-

Altaj on lasittamaton porcellanato, joka 
soveltuu sekä seinä- että lattiakäyttöön. 
Sarjassa on myös 30 ja 60 cm leveitä 
askelmalaattoja.
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sella. Keraamisilla laatoilla on erinomainen 
kemikaalinkesto verrattuna moniin muihin 
pintamateriaaleihin.

Laatan karheus vaikuttaa oleellisesti 
puhdistamisen helppouteen. Sileä pinta on 
helpompi pitää puhtaana ja lika irtoaa huo-
mattavasti vähemmällä hankauksella kuin 
karheasta laattapinnasta. Mikäli tila vaatii 
karheapintaiset laatat esim. liukastumisen 
estämiseksi, voi laattapinnat suojata siivo-
uksen helpottamiseksi Pukkilan suoja-ai-
neilla. Suoja-aineita on erityyppisiä eri laat-
tapinnoille, joten on varmistettava aineen 
sopivuus suojattaville laatoille.

Keraamisten laattojen tekniset ominaisuudet

Kansanomaisesti keraamiset laatat jaotellaan 
seinä- ja lattialaattoihin. Keraamiset laatat ovat 
kuitenkin keraamisen laatan tuotestandardin 
mukaan valmistettuja tuotteita, jotka jaotel-
laan eri ryhmiin valmistusmenetelmien ja ve-
denimukyvyn mukaan. Yleisin valmistusme-
netelmä on kuivapuristus, mutta märkäpuris-
tettujakin laattoja valmistetaan edelleen.

Tiiviimpien keraamisten laattojen vedeni-
mukyvyn raja-arvo on alle 0,5 % ja esimer-

kiksi nk. porcellanato-laatta kuuluu tähän 
ryhmään. Huokoisimman laatan vedenimu-
kyky on yli 10 % ja tämän ryhmän laattoja 
kutsutaan kansanomaisesti kaakeleiksi ja 
niitä käytetään seinälaattoina.

Eurooppalainen keraamisten laattojen 
tuotestandardi määrittelee keraamisten laat-
tojen laatuvaatimuksia, kuten laatan pintaa, 
mittatarkkuutta, fysikaalisia ja kemiallisia 
ominaisuuksia. Laatoilla testataan mm. nii-
den pakkasenkestoa, liukastumisenestoa, 
puhdistettavuutta ja kulutuskestävyyttä.

Lattiakäyttöön tarkoitetut lasitetut laatat 
luokitellaan kulutuskestävyytensä mukaan 
viiteen PEI-luokkaan, jossa luokan 1 laatat 
sopivat normaaliin perhekäyttöön tiloissa, 
joihin ei kulkeudu kenkien mukana naarmut-
tavaa likaa, esim. hiekkaa. Luokan 5 laatat 
soveltuvat raskaasti liikennöityihin tiloihin, 
kuten esimerkiksi liiketilojen auloihin.

Kotimaisen laatan valmistusmenetelmä on 
ympäristöystävällinen

Kotimaisten keramiikkalaattojen raaka-ainei-
na käytetään luonnosta saatavia savilaatuja 
ja mineraaleja, jotka muuttuvat poltossa ke-

ramiikaksi. Tuotannon prosessivesi puhdis-
tetaan omassa puhdistamossa ja johdetaan 
uudelleen tuotantokäyttöön. Tässä muodos-
sa prosessivesien kierrätys ei kuormita kun-
nallista jätevesiverkostoa eikä puhdistamoa. 
Tuotannon polttoprosessissa käytetään ym-
päristölle puhdaspäästöistä nestekaasua. 
Uunien hukkalämpö johdetaan lämmönvaih-
timien kautta tuotteiden kuivatukseen sekä 
tehdastilojen lämmitykseen ja näin saadaan 
edelleen kokonaisenergiasäästöä. Lisäksi 
Pukkilan tuotteet pakataan uusiokartongista 
valmistettuihin pakkauksiin ja lastataan puu-
lavoille, jotka ovat uudelleenkäytettäviä.

Keraaminen laatta luo edellytykset puhtaalle 
sisäilmalle

Keraaminen laatta on turvallinen tuote lop-
pukäyttäjälle myös päästöjä ajatellen.

Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asi-
oiden huomioon ottamista suunnittelun, 
rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. 
M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä. Ke-
raamisia laattoja ei tarvitse edes päästöluo-
kitella, vaan ne rinnastetaan M1-tuotteisiin 
ilman testausta. 

Pehmeässä Kielo-sarjassa yhdistyvät orgaaniset ja hienovi-
reiset lehtikuviot sekä luonnonmukaiset vaaleat sävyt.

Muotoilija Markku Piri suunnitteli Pukkilalle Bamboo-laatat, joissa 
reliefimäinen pinta yhdistyy luonnonläheisiin värisävyihin. Taloyhtiön yleisten pesutilojen 

lattialaataksi sopii Metro, joka 
on lasitettu porcellanato.Kotimaisen Kaarna-sarjan värit sopivat 

skandinaaviseen, hillittyyn tyyliin.
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Kylpyhuoneremontti 
alkaa suunnittelulla
Huolellisuus, suunnitelmallisuus ja riittävän asiantuntemuksen käyttö ovat avainsanoja kylpyhuone-
remontin onnistumiselle. Remontissa hyvä suunnittelu maksaa aina itsensä takaisin. Mieti ensin tark-
kaan perheesi kylpyhuoneen käyttöä. Montako ihmistä sitä käyttää, tarvitaanko säilytystiloja, arvos-
tatko helppoa siivottavuutta ja mikä on budjettisi. Hyvä kylpyhuone on siisti, toimiva ja harmoninen.

Puu on materiaalina lämmin ja elävä. IDO Trend –sarjasta 
löytyvät mm. pähkinä ja tammi.
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Mitä kylpyhuoneryhmän ostajan tulisi ottaa 
huomioon valintaa tehdessään?

Näkyvin osa sisustusta syntyy yleensä kaa-
pistoista ja niiden väreistä. Jos kaipaat päi-
vääsi piristystä, valitse värikkäät tai korkea-
kiiltoiset ovet. Jos haluat hillittyä tyyliä, tu-
tustu puunsävyisiin ovivaihtoehtoihin.

Puun elävyys tekee siitä kauniin. Sen ul-
konäkö voi vaihdella esimerkiksi puun iän 
ja kasvupaikan mukaan. Kotiin toimitettu-
jen puukalusteiden värisävyt ja syykuviot 
voivat näin ollen erota hieman kuvastossa 
tai myymälässä esillä olevista kalusteista. 
Vuosien myötä puun väri saattaa syvetä ja 
muuttua tummemmaksi. Värit ja materiaa-
lisuosikit ovat tietenkin makukysymyksiä, 
mutta kaapistojen sijoittelussa kyse on en-
nen kaikkea toimivuudesta.

Kannattaa myös huomioida, onko ka-
lusteen runko valmiiksi koottu vai ei. IDO 
kaapistojen rungot toimitetaan valmiiksi 
koottuina muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta, joten niiden asentaminen on help-
poa ja nopeaa.

Kalusteet asennetaan pääasiassa seinäl-
le tai seinää vasten, ja tapauskohtaisesti on 

tärkeää huomioida tukijalkojen tarve. Tuki-
jalkojen käyttö on suositeltavaa erityisesti 
raskaimpien kaappien asennuksissa.

Miten lähteä liikkeelle?

Kylpyhuoneen suunnittelu kannattaa 
aloittaa piirtämällä käytössä olevasta tilas-
ta pohjakuva esimerkiksi ruutupaperille. 
Merkitse piirrokseen ovet, ikkunat, vesijoh-
dot ja viemäreiden paikat. Suihkun ja wc:
n paikat määräytyvät yleensä putkituksen 
mukaan, mutta kaapistoja voit asetella va-
paammin. Jos et ole aivan varma, millaisen 
tunnelman kylpyhuoneeseesi haluat, kerää 
lehdistä kuvia erilaisista sinua miellyttävis-
tä vaihtoehdoista. Tutki kuvia tarkasti, ja 
mieti, mikä niissä sinua viehättää. Onko se 
seinien ja lattian väri, valaistus, kaapistojen 
materiaali vai ammeen tai suihkukaapin roh-
kea muoto?

Mitä pienempi kylpyhuoneesi on, sitä 
tärkeämpää suunnittelu on. Oikeilla kalus-
teilla pikkuisestakin tilasta saa toimivan. 
Jos haaveilet ammeesta, säästät tilaa yh-
distämällä siihen kylpyammeseinän. Silloin 
et tarvitse erillistä suihkukaappia tai -nurk-
kaa ja voit toteuttaa unelmasi pienessäkin 
kylpyhuoneessa.

Kylpyhuoneremontti kannattaa aina teet-
tää ammattilaisella. LVI-alan ammattilainen 
hallitsee mm. kosteussulkujen sekä kaato-
jen toteutuksen ja sähköasennuksissa jo la-
kikin velvoittaa käyttämään sähkömiestä.

Miten paljon tarvitaan tilaa säilytykselle? 
Entä laskutilaa?

Harvassa kodissa on liikaa säilytystilaa, sik-
si sitä kannattaa tuoda kylpyhuoneeseenkin 
niin paljon kuin tila sallii. Kylpyhuonekaapis-
ton voi valita leveyden mukaan ja IDO Se-
lect –sarjassa myös syvyyden mukaan, jotta 
kaiken vapaan tilan saa varmasti hyödynnet-
tyä. Kaapistot ovat myös tärkeä sisustusele-
mentti, joiden avulla tilaan saa haluamansa 
tyylin. Kätevä ratkaisu säilytystilan lisäämi-
seksi ovat myös seinäkaapit, joiden avulla 
voi hyödyntää esim. wc-istuimen yläpuolella 
olevan tyhjän tilan. Laskutila on kylpyhuo-
neessa arvossaan, koska tiloissa käsitellään 

ja säilytetään erilaisia pulloja ja purnukoita 
päivittäin. Jos halutaan reilusti laskutilaa, 
kannattaa valita esim. keraaminen tasoallas 
tai sisustaa kylpyhuone lasihyllyillä.

Miten materiaalit vaikuttavat tuotteen hin-
taan?

Kaapistojen materiaaleissa edullisin ja myös 
suosituin vaihtoehto on klassisen tyylikäs 
valkoinen sileänä tai fasettihiottuna. Ar-
vokkain materiaali taas on tämän hetken 
trendivaihtoehto eli korkeakiiltoinen pinta, 
jota IDOlta saa mustana ja valkoisena. Sille 
välille asettuvat erilaiset puun sävyt. IDO 
Select –sarjan vapaavalintainen värivaih-
toehto on myös materiaaleissa edullisem-
masta päästä ja maalauttamalla kaapistot 
vapaavalintaisella NCS-värillä saa kaappei-
hin juuri se oman lempisävyn. Kaikki IDOn 
kylpyhuonekalusteet on käsitelty kosteutta 
kestäviksi, mikä luonnollisesti nostaa tuot-
teiden hintaa, mutta käsittelyn ansiosta ne 
ovat pitkäikäinen ja laadukas vaihtoehto kyl-
pyhuoneisiin.

IDO Select sarja lisää väriä kylpyhuoneeseen. Voit 
valita kylpyhuoneesi ilmeen lähes 2000 NCS-väristä.

Poissa silmistä, mutta silti saatavilla. IDO Seven 
D-sarjan laatikoihin saat kylpyhuoneessa tarvit-
tavat tavarat mukavasti järjestykseen.

Korkeakiiltoinen musta tuo tyylikkyyttä kylpyhuo-
neeseen. IDO Trend.

Teksti: Heli Vintturi
 Kuvat: IDO Kylpyhuone Oy
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6Th SENSE Carisma Design kuivausrumpu:

NOPEamPi KUiVaUS 
a-ENERGiaLUOKaN 

KULUTUKSELLa
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Jopa 30% nopeampi kuivaus

Whirlpoolin uusi 6TH SENSE Carisma Design kuivausrumpu lyhen-
tää kuivausaikaa täydellä täyttökapasiteetilla jopa 30 %*, säästäen 
aikaa 45 minuuttia**. Voit siis käyttää säästetyt 45 minuuttia sinul-
le mieleiseen tekemiseen.

Uusi teknologia takaa erinomaisen suorituskyvyn

Uuden tekniikan 6TH SENSE Dual Sensorit yhdessä uuden ilmanvir-
tausjärjestelmän kanssa mahdollistavat nopean kuivauksen jopa täy-
dellä täyttökapasiteetilla. A-energialuokan kuivausrummussa on hii-
liharjaton moottori, joka tekee kuivauksesta entistä hiljaisempaa.

Täyttökohtaista huolenpitoa kaikentyyppisille tekstiileille

6TH SENSE sensorit tarkkailevat jatkuvasti lämpötilaa ja pyykin koste-
utta sopeuttaen rummun pyörimisen jokaisella kuivauskerralla ihan-
teelliseksi tekstiilien tyypille sopivaksi. Uusi ilmanvirtausjärjestelmä 
lyhentää kuivausaikaa kasvattaen ilmanvirtauksen voimakkuutta.

A-energialuokan kulutus

Whirlpoolin 6TH SENSE Carisma kuivausrumpu on vähän energiaa 
kuluttava kuivausrumpu. Energiankulutusluokka on A. Miellyttävä 
käyttää ja edullinen myös kukkarollesi.

NOPEA, ERINOMAINEN KUIVAUSTULOS JA 
HELLÄVARAINEN KÄSITTELY VAATTEILLESI

• 6 TH SENSE tekniikan ansiosta kuivausohjelma 
on jopa 45 minuuttia lyhyempi.
• Suuren 9kg:n rummun myötä kuivauskertoja tu-
lee vähemmän ja pyykit kuivuvat tehokkaasti.

*verrattuna 17 min/ kg B-energialuokan 6TH SENSE Whirlpool kuivausrummulla 
ja 12 min/kg uudella A-energialuokan Whirlpol 6TH SENSE Carisma kuivausrum-
mulla standarditestillä.
** verrattuna kokonaiskuivausaikaan täydellä 9 kg täyttökapasiteetilla uudella 
A-energialuokan Whirlpool 6TH SENSE Carisma kuivausrummulla ja B-energia-
luokan Whirlpool 6TH. Vertailu perustuu keskimääräriseen kuivausaikaan 9 kg 
täyttömäärällä, standarditestillä.

Energian ja ajan säästöä

6TH SENSE sensorit tarkkailevat pyykin kosteutta ja sopeuttavat tar-
vittavien resurssien käytön jokaisella kuivauskerralla pyykin mukaan. 
Nopean kuivausohjelman lisäksi myös energiaa säästyy.

Suuri täyttökapasiteetti – enemmän pyykkiä kuivaksi yhdellä täyttö-
kerralla

Uusissa kuivausrummuissa on suuri täyttökapasiteetti, aina 9 kg 
saakka. Vähemmän kuivauskertoja tarkoittaa sekä energian että 
ajan säästöä. Suuren täyttöaukon ansiosta sekä rummun täyttö 
että tyhjennys on vaivatonta, myös suurten tekstiilien kuivaukses-
sa. Rummun pyörimistiheys on suhteutettu jokaiseen kuivausker-
taan, pyykin määrästä ja laadusta riippuen, ja näin ollen vaatteesi 
saa hellävaraisen käsittelyn jokaisella kuivauskerralla.

Carisman kaunis design

Whirlpoolin kaunis designinen, naisellinen Carisma line sarja ja sii-
hen kuuluva 6TH SENSE Carisma kuivausrumpu on ilo silmälle ja 
miellyttävä käyttää. Se myös sopii täydellisesti yhteen edestä täy-
tettävän 6TH SENSE pesukoneen kanssa.

Puhdasta, vihreää teknologiaa

A-energialuokan 6TH SENSE kuivausrumpu kuuluu Whirlpoolin 
Green Generation tuoteperheeseen ja se takaa parhaan suoritus-
kyvyn omassa luokassaan.

Teksti ja kuvat: Whirlpool Nordic Oy
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Kiinteistöstrategialla tavoitteellista korjaus-
rakentamista

Kiinteistöstrategia on asumisen, omistami-
sen ja ylläpidon suunnitelma, jossa määri-
tellään ensin tavoitteet ja sen jälkeen kei-
not, joilla tavoitteisiin päästään. Tärkeintä 
strategian kannalta on kuitenkin luoda visio 
siitä, missä ollaan ja halutaan olla noin 5-10 
vuoden päästä, millainen taloyhtiö silloin on 
ja ennen kaikkea, mitkä ovat keinot vision 
saavuttamiseksi?

Kun yhtiön nykytila sekä tahtotila, mihin 
ollaan menossa, on määritelty strategiassa, 
on sen pohjalta hyvä määritellä lain velvoit-
tamaa kunnossapitotarvetta seuraavalle 5 
vuodelle. Peruskuntoarvion sekä mahdol-
listen kuntotutkimusten perusteella laadi-
taan PTS 10 vuodelle. Se päivitetään jat-
kossa vuosittain.

– Tavoitteiden asettaminen kiinteistön 
kunnossapidolle ja korjaustoimenpiteille 
ovat osa kiinteistöstrategiaa. Kun kysees-
sä ovat suuret investoinnit, on syytä huo-
mioida hankkeen merkitys kiinteistön koko-
naisarvolle sekä elinkaarikustannuksille. Pe-
ruskorjauksen yhteydessä mahdollisuuksia 
on monia ja vaihtoehtojen punnitseminen 
on osa suunnitelmallista kiinteistönpitoa, 
summaa Lönnberg.

Suunnitelmallisella korjausrakentami-
sella päästään aina kokonaistaloudellisesti 
parhaimpaan lopputulokseen. Tilanne, jossa 
putkiremontin suunnittelu aloitetaan vasta 
vuotojen ilmaantuessa, tulee vääjäämättä 
kalliiksi eikä lopputulos välttämättä vastaa 
sille asetettuja tavoitteita. Erityisen tärke-
ää korjausrakentamisen suunnitelmallisuu-
dessa on, että yhtiön osakkaat ovat muka-
na päättämässä jo hankkeen tarveselvityk-
sen aikana.

– Hankkeen onnistumisen kannalta pää-
määrät on tiedostettava hyvin ja aikataulut 
tehtävä sen mukaisesti. Tämä tarkoittaa 
sitä, että myös osakkaat ja heidän tarpeen-
sa otetaan huomioon hanketta valmistelta-
essa. Viestintään on tästäkin syystä panos-
tettava koko hankkeen ajan.

Putkiremontti on hankkeena mitä oival-

monien mahdollisuuksien 
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lisin tilaisuus kiinnittää huomiota mm. tie-
donsiirto- ja sähköistysvaatimuksiin ja erityi-
sesti energiatehokkuuteen. Uudentyyppistä 
linjasaneerausmenetelmää kehittäessäm-
me olemme panostaneet paitsi tehokkaan, 
edullisen ja asukasystävällisen toimintamal-
lin kehittämiseen myös taloteknisten omi-
naisuuksien parantamiseen, painottaa Tor-
sten Lönnberg.

Uponor Cefo –järjestelmästä tehokas ratkaisu

Valittaessa Uponor Cefo -linjasaneeraus-
järjestelmää jo hankesuunnitteluvaiheessa 
helpottuu perusparannuksen budjetointi 
sekä toteutus merkittävästi.
Uponor Cefo -elementit on vakioituja ja 
suunnittelu voidaan helposti toteuttaa uu-
silla reitityksillä modulaaristen elementtien 
avulla. Osakkaiden eri tarpeet voidaan hel-
posti ottaa huomioon ja hankesuunnittelun 
alussa voidaan esittää eri ratkaisuvaihto-
ehtoja esimerkiksi kalusteiden optimaali-
sen sijoittelun varmistamiseksi, täsmen-
tää Lönnberg.

Elementeillä tehokkuutta hankkeen läpivien-
tiin

Uponor Cefo -linjasaneerausjärjestelmässä 
käyttövesi, lämmitys/viilennys, viemäröinti 
sekä ilmanvaihto tuodaan yleensä huoneis-
toon kylpyhuoneessa sijaitsevilla nousuele-
menteillä, jotka sijoitetaan lähelle WC-ka-
lustetta. Yläkerran lattiaviemäröinnin putki 
yhdistetään yleensä alaslasketun katon ti-
lassa kulkevalla vaaka-elementillä nousuvie-
märiin. Järjestelmään kuuluvat tarvittaessa 
esim. huoneistokohtaisilla sähkökeskuksilla 
varustetut sähkökaapelielementit. Työmaal-
la elementtiratkaisun edut näkyvät ennen 
kaikkea asennustyön nopeutena sekä vai-
vattomuutena. Kytkentävalmiit elementit 
tuodaan kohteelle juuri ennen asennusta 
ja asennus huoneiston osalta on suoritettu 
jopa kolmessa tunnissa. 

Asennustyössä saavutettava tehokkuus 
pienentää putkiremontin kustannuksia mer-
kittävästi. Elementtejä käytettäessä ole-

Yksi laajimmista taloyhtiötä ja sen asukkaita koettelevista korjaus-
hankkeista on kiistämättä putkiremontti. Linjasaneeraus, joka termi-
nä käsittää sekä vesi- että viemärijohtojen uusimisen, on kuitenkin 
mahdollisuuksiltaan paljon laajempi kokonaisuus. Linjasaneeraus 
on ennen kaikkea tilaisuus suorittaa talotekninen perusparannus ta-
loyhtiössä, kertoo myyntipäällikkö Torsten Lönnberg Uponorilta.

Teksti: Topi Aaltonen
 Kuvat: Teemu Inha, Cefo Elementit Oy
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massa olevat putket jätetään rakenteisiin 
eikä pöly- tai meluhaittoja aiheuttavaa piik-
kausta jouduta suorittamaan. Kaikki tämä 
mahdollistaa asukkaalle asumismahdolli-
suuden omassa huoneistossa, mutta asuk-
kailla on oltava mahdollisuus käyttää talo-
yhtiön yhteisiä pesu- sekä wc-tiloja esim. 
taloyhtiön saunan yhteydessä.

Perusparannuksella puututaan käyttö- ja 
ylläpitokustannuksiin

Uponor Cefo -elementeillä tehtävä linjasa-
neeraus on ennen kaikkea perusparannus. 
Menetelmää käytettäessä voidaan pureu-
tua myös muihin kuin vesi- ja viemärijär-
jestelmiin. Merkittävän osan kiinteistön 
käyttö- ja ylläpitokustannuksista aiheutta-
vaa energiakulutusta voidaan hankkeen yh-
teydessä vähentää hyvinkin yksinkertaisin 
toimenpitein.

Perusparannusta tehtäessä on taloyhtiöl-
lä hyvä mahdollisuus paitsi nostaa kiinteis-
tön kokonais-, viihtyvyys- sekä käyttöarvoa 
myös samalla pienentää käyttö- ja ylläpito-
kustannuksia , kertoo Lönnberg Uponorilta. 
Energiansäästöä saadaan tässä tapaukses-
sa aikaan pääpiirteittäin kolmella tavalla:

– vaikuttamalla asukkaiden kulutustottu-
muksiin mm. huoneistokohtaisella veden 
kulutuksen mittauksella, valaistuksen päi-
vävalo-ohjauksella sekä muilla käyttöön vai-
kuttavilla investoinneilla/ohjauksella.

– uudistamalla/parantamalla talotekniik-
kaa sekä

– ostoenergian valinnalla.
Ilmastoinnin poistoilman lämmön tal-

teenotolla (LTO) saadaan säästetyksi noin 
neljänneksen kiinteistön hukkaan mene-
västä energiasta. Vedenkulutus vähenee 
huoneistokohtaisten vesimittareiden sekä 
käyttöveden paineensäädön myötä.

Elementeissä olevien putkien lämpöhävi-
öt pienenevät uuden, paremman eristyksen 
avulla ja näin ollen koko LVIS-järjestelmän 
energiatehokkuus paranee.

Lisäsäästöjä taloyhtiössä voidaan saada 
aikaan esimerkiksi kosteisiin tiloihin asen-
nettavalla vesikiertoisella lattialämmityksel-
lä varsinkin kohteissa, joissa on kauko-, kal-
lio- tai maalämpö energianlähteenä.

Elinkaarikustannukset merkittävä osa koko-
naisuutta 

Uusimalla putket remontin yhteydessä 
saadaan järjestelmälle pisin mahdollinen 
käyttöikä.

Uponor Cefo –elementtien avattavuus 
antaa kiinteistölle sen elinkaaren aikana 
lyömättömän edun putkien huollon kan-
nalta. Vesielementeissä käytetyt Uponorin 

laadukkaat juomavesikäyttöön tarkoitetut 
komposiittiputket eivät altistu korroosiolle 
ja ovat näin ollen käyttöiältään kupariputkia 
pidempiä.

Osana taloyhtiön perusparannusta uu-
sitaan tietenkin myös kosteiden tilojen ve-
deneristys vastaamaan nykyvaatimuksia, ja 
koska käyttövesielementti integroituu osak-
si tätä vesieristettä havaittavalla vuodon il-
maisulla, niin vesivahinkojen riski poistuu.

Uponor Cefo -linjasaneerausmenetelmä 
on perinteistä putkiremonttia edullisempi ja 
asukasystävällisempi sekä putkien pinnoi-
tusta kestävämpi että elinkaarikustannuk-
seltaan huomattavasti edullisempi ratkaisu. 
Teollisesti tuotetut Uponor Cefo –elemen-
tit on vakioitu laadultaan korkealle tasolle ja 
se mahdollistaa taloyhtiölle energiaa sääs-
tävän, asukasystävällisen sekä nopean pe-
rusparannuksen.
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Päijät-Hämeen maakunnallisen INNOSUOMI-palkinnon saivat tänä 
vuonna lahtelaiset pientalojen ja kiinteistöjen lämmitykseen erikois-
tunut Oilon Home Oy ja sähköisiin palveluratkaisuihin erikoistunut 
teknologiayritys Quickclic Finland Oy. Palkinto myönnettiin yritysten 
yhdessä kehittämästä uudesta sähköisestä järjestelmästä takuu-, 
tuote- ja määräaikaishuoltojen sekä asiakasrekisterin hallintaan.

Uusi OilonCare–nimen saanut järjestelmä merkitsee asiakkaalle 
nopeampaa ja parempaa palvelua. Samalla, kun se kehittää liiketoi-
mintamme tuottavuutta, voi asiakas luottaa siihen, että lämmitys-
laitteisto toimii koko ajan optimaalisesti säästäen energiaa, kertoo 
Oilon Home Oy:n liiketoimintapäällikkö Juha Huusko.

Järjestelmä sisältää kaikki tuote-, asennus- sekä asiakastie-
dot niistä asiakkaista, joilla on käytössään Oilon Home Oy:n läm-
mitysratkaisuja ja 
OilonCare-palvelu. 
Järjestelmän avul-
la voidaan mm. ta-
kuu- ja määräai-
kaishuoltoihin liit-
tyviä tehtäviä auto-
matisoida. Reaaliai-
kaisesti päivittyvä 
sähköinen rekisteri 
pitää asiakastiedot 
sekä huoltokirjat 
ajan tasalla. Lisäksi 
se lähettää laitteen 
omistajalle teksti-
viestillä tiedon ta-
kuuaikaisten vuo-
si- ja määräaikais-
huoltojen lähesty-
misestä. Kun asen-
nusliike on suorit-
tanut ja kuitannut 
huollon, tiedot kir-
jautuvat automaat-
tisesti palveluun.

Quickclic Finland Oy:n tuottama uusi järjestelmä korvaa koko-
naan mm. takuu- ja huoltoasioihin aiemmin liittyneen paperisodan, 
tekee siitä nopeampaa, varmempaa ja helpompaa sekä myyjän että 
laitteen ostaneen kannalta.

Sähköinen takuu-, tuote- ja asiakasrekisteri tarjoaa laitteiden 
valmistajille ja asennus- sekä huoltoliikkeille mahdollisuuden lisä-
myyntiin, loppuasiakkaiden parempaan palveluun ja tehokkaaseen 
palveluseurantaan. Monipuolinen palvelukokonaisuus säästää niin 
valmistajien, huolto- ja asennusliikkeiden kuin laitteiden käyttäjien 
aikaa ja kustannuksia.

Laajennamme parhaillaan OilonCare-palvelua Oilonin kansain-
väliseen liiketoimintaan ja tulemme ottamaan palvelun piiriin mu-
kaan myös Oilonin teollisuuspuolen tuotteet, kertoo yhteisistä jat-

kosuunnitelmista 
Quickclic Finland 
Oy:n toimitusjoh-
taja Hannele Lauri-
la. Uusi palvelu on 
helppo ottaa käyt-
töön ja se sovel-
tuu myös monen 
muun vastaavan-
laisia tuotteita val-
mistavien yritysten 
työkaluksi.

Päijät-Hämeen 
maakunnal l isen 
voiton jälkeen Oi-
lonCare–palvelu 
siirtyi kilpailemaan 
valtakunnallisesta 
INNOSUOMI-pal-
kinnosta, jonka tu-
lokset julkistettiin 
joulukuun aikana.

Lahtelaisille  

Oilonille ja Quickclic finland Oy:lle  
Päijät-hämeen  

iNNOSUOmi 2010 -palkinto

Arvostetut, tasavallan presidentin INNOSUOMI-palkin-
not jaettiin tänä vuonna 17. kerran

lisätietoja:
Oilon Home Oy
Juha Huusko, liiketoimintapäällikkö
juha.huusko@oilon.com
Gsm 044 7576 279

Quickclic Finland Oy
Hannele Laurila, toimitusjohtaja
hannele.laurila@qc.fi
Gsm 040 759 0119
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Talossa tehtävä putkiremontti 
toimii yhtä lailla keittiöremont-
tien jarruna kuin lähtölaukauk-
senakin: Jos on tiedossa, että 
taloon tulee putkiremontti, iso-
ja remontteja asunnossa ei ha-
luta tehdä ennen putkiremontin 
mukanaan tuomaa myllerrystä. 
Niinpä moni odottaa putkire-
montin tuloon asti, ja laittaa sit-
ten sen yhteydessä muutkin re-
montoinnin kohteet kuntoon.

Taloyhtiön putkiremontti 
on keittiöremontin 

teettäjälle hyvä tilaisuus
Taloyhtiön putkiremontti on keittiön uusimista harkitse-
valle hyvä tilaisuus, sillä putkiremontin yhteydessä keit-
tiöremontti järjestyy ”yksillä pölyillä”. Puustellin suun-
nittelupalvelulle putkiremontin yhteydessä keittiönsä 
vaihtavat asukkaat ovatkin tärkeä asiakasryhmä.

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

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Puustelli Group Oy
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Kustannussäästöjä järkevällä 
ajoituksella

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

Keittiöremontin teettämis-
tä putkiremontin yhteydessä 
puoltavat monet hyödyt. Sen 
lisäksi, että remonteista sel-
vitään ”yksillä pölyillä”, asun-
non omistajalle syntyy säästöjä 
putki- ja keittiöremontin töiden 
samanaikaisuudesta: keittiöre-
montin hananvaihdossa ei tar-
vita putkimiestä erikseen, jos 
tämä on paikalla putkiremontin 
vuoksi. Samoin sähkötöissä voi-
daan usein hyödyntää remont-
tien samanaikaisuutta riippuen 
putkiremontin toimintatavasta 
ja -mallista. Putkiremontin ta-
kia vanhat keittiökalusteet jou-
dutaan tavallisesti joka tapauk-
sessa purkamaan joko osittain 
tai kokonaan, mikä on oikeal-
la ajoituksella pelkkää säästöä 
keittiöremontissa, kun purku-
työt tehdään yksillä pölyillä ja 
kustannuksilla.

Remonttitöiden yhteensovittami-
nen vuosikymmenien projektiko-
kemuksella

”Silloin kun keittiöremontti ajoi-
tetaan putkiremontin yhtey-
teen, sovimme putkitöistä vas-
taavan urakoitsijan kanssa, mitä 
tehdään ja kuka tekee. Puustel-
lin asentajat eivät missään tapa-
uksessa halua olla putkiremon-
tin tekijöiden tiellä, vaan sovi-
tamme aikataulut ja työvaiheet 
järkevällä tavalla yhteen. Pitkään 
alalla toimineen yrityksen etuja 
ovat selkeät prosessit. Pystym-
me hallitsemaan putkiremontin 
yhteydessä toteutettavan keit-
tiöremontin vuosikymmenien 
projektikokemuksella,” Jalka-
nen toteaa.

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

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

Ergonomisuutta ja energiansääs-
töä

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

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

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

Upofloorilta on juuri ilmestynyt uusi keraa-
misten laattojen 116-sivuinen kuvasto, jos-
ta löytyy kattava mallisto seinäkaakeleita, lat-
tialaattoja, mosaiikkeja, verhoilukiviä ja keittiön 
välitilan laattoja. Kuvastossa on mm. laaja vali-
koima eri kokoisia valkoisia laattoja, joihin voi 
helposti antaa lisäilmettä yhdistelemällä nii-
hin kuviolaattoja ja mosaiikkeja. Prismatics-

Upofloor laattamaailmasta 
ratkaisut linjasaneerauksiin

Upofloor Oy on Suomessa ainoa lattianpäällystetoimittaja, joka 
pystyy tarjoamaan linjasaneerausten yhteydessä myös kuivien 
asuintilojen sekä yhteisten tilojen kaikki pinnoitteet. Tuoteva-
likoimasta löytyvät keraamisten laattojen lisäksi mm. lasitiilet, 
laminaatit, parketit, muovimatot ja linoleumit.

seinäkaakeleiden runsas ja värikäs mallisto 
on suunnittelijoiden mielestä yksi markkinoi-
demme parhaita. Mallistosta löytyy useita 
kokoja sekä kiiltävä- että mattapintaisina.

Uusi kuvasto on hyvä perustyökalu kun 
etsitään ratkaisuja linjasaneerauksiin. Ku-
vasto on selattavissa Upofloorin nettisivuil-
la www.upofloor.fi/Keraamiset laatat/Laat-
tamyymälä.

Espoon myymälä palvelee – 3D-kuvat – no-
peat toimitukset

Upofloorin 600 m2 Espoon myymälässä, Si-
nimäentie 8, on kattava tuotenäyttely, jossa 
isännöitsijät, urakoitsijat ja asukkaat voivat 
tutustua keraamisiin laattoihin. Myymälässä 
on käytössä 3D-ohjelma, jolla voidaan hakea 
vaihtoehtoja ajankohtaisiin projekteihin sekä 
tulostaa niistä kuvia ja tehdä tarjouksia.

Teksti: Jouko Siltanen
 Kuvat: Upofloor Oy
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HUOM: Piirustus ja värit ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Mittakaava: Kehyksiin sovitettu

Tyylikkäät listellot elävöittävät laajoja pintoja. Seinälaatat ja listellot Taffeta-sarjaa.

Myymälän suunnittelustudiossa voi rauhassa tutustua monipuoliseen laattatarjontaan.

Keraamisten laattojen varasto palvelee 
noutoasiakkaita ja tarjoaa nopeat toimituk-
set koko maahan. Samassa rakennuksessa 
on lisäksi laminaattien, parkettien, linoleu-
min ja muovimattojen show-roomit sekä 
myyntikonttorit. Kaikki pinnoiteratkaisut ja 
asiantunteva palvelu löytyvät siten saman 
katon alta.

Laatoista voi 
suunnitella 
jännittäviä 
sisustusrat-
kaisuja. Kuvan 
Satin-laatta-
sarjasta löyty-
vät yksiväriset 
ja kuviolaatat 
sekä listellot.

Upofloor 
Laattamaail-
ma -myymä-
lä Espoossa 
tarjoaa suun-
nitteluapua 
erilaisiin 
laatoituspro-
jekteihin mm. 
3D-mallin-
neohjelmaa 
käyttäen.

Hyödynnä ammattilaisten apu veloituksetta

Upofloorilla on 55 vuoden kokemus suo-
malaisten lattioiden pinnoittamisesta. Tuot-
teiden soveltuvuus varmistetaan aina Suo-
men olosuhteisiin ja rakentamismääräyk-
siin, mm. askelääneneristävyys, paloluokka, 
emissiot (M1), vedeneristys. Upofloorilla on 

kahdeksan myyntikonttoria Suomessa, hyvä 
myynti- ja asiakaspalveluorganisaatio sekä 
nopeat, luotettavat toimitukset. Miksi et siis 
hyödyntäisi näitä palveluita?

Lisätietoja: www.upofloor.fi
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Helsingin kaupungin omistamassa Kiinteis-
tö Oy Auroranlinnassa pesutupa on vilkkaas-
sa käytössä huomaamme heti astuessam-
me kuivaushuonetta esittelemään pyytämä-
ni Seppo Hurskaisen kanssa sisään siistiin ja 
valoisaan pesutilaan. Varaustaulu on lähes 
täynnä, narulla roikkuu kuivaa pyykkiä ja asu-
kas Essi Junikka on parhaillaan etsimässä 
itselleen sopivaa pyykkäysaikaa. 

Junikka kertoo käyttävänsä pesutupaa ja 
kuivaushuonetta hyvillä mielin. Hänellä on 
asunnossaan oma pesukonekin, mutta sen 
rikkouduttua pyykki on tullut pestyä alaker-
rassa sijaitsevan pesutuvan isolla pesuko-
neella. Myös kuivaushuone on Junikan mie-
leen: hän kertoo varaavansa yleensä kahden 
tunnin vuoron, jonka aikana ehtii pestä kaksi 
koneellista pyykkiä. Osan ensimmäisen ko-
neellisen pyykeistä saa kuivina mukaansa 
jo kahden tunnin vuoron loputtua. Farkut 
ja paksummat vaatteetkin kuivuvat oikein 
puhaltimen eteen aseteltuina muutamassa 
tunnissa, eikä vaatteita tarvitse jättää yhtei-
siin tiloihin yön yli. 

Hurskainen myhäilee tyytyväisenä kui-
vaushuoneen täyttävän tarkoituksensa. 
Pesutuvan käyttöaste on noussut huimasti 
uuden laitteen myötä ja Junikan, kuten mui-
denkaan asukkaiden ei tarvitse enää kuivata 
pyykkejään sisätiloissa. Kuivuvasta pyykistä 
nouseva kosteus ei tee hyvää asunnoille: 
monia sisustus- ja rakennusmateriaaleja ei 
ole tehty kestämään hetkellisesti hyvinkin 
korkeiksi nousevia kosteusarvoja ja niis-
tä saattaa kostuttuaan jopa irrota tervey-
delle haitallisia yhdisteitä hengitysilmaan. 

Toimiva pesutupa puhaltaa 
sähkölaskusta puolet pois

Aiemmin kovassa käytössä olleiden kiinteistöjen yhteis-
ten pesutupien käyttö on viime vuosikymmeninä vähen-
tynyt. Pyykit pestään nyt kotona omalla koneella ja vali-
tettavan usein myös kuivataan sisällä asuintiloissa. Moni 
asukas mieltää yhteiset pesutuvat tunkkaisiksi ja araste-
lee vaatteidensa jättämistä kuivumaan yön yli yhteisiin 
tiloihin. Taloyhtiöille erityisesti kuivaushuone sähkökui-
vaimineen näyttäytyy energiasyöppönä. Nykyaikainen 
Velco-kuivaushuonejärjestelmä osoittaa ennakkoluulot 
turhiksi: kunnon laitteilla pyykin kuivauksen ei tarvitse 
olla sen paremmin hidasta kuin kallistakaan. Päinvas-
toin, hyvä pesutupa säästää selvää rahaa sekä asuk-
kaille että taloyhtiölle. Miten niin? Lähdin ottamaan täs-
tä selvää Terveysilman Seppo Hurskaisen kanssa Hel-
singin Länsi-Pasilassa sijaitsevaan kiinteistöön, johon 
Terveysilma on joitakin vuosia sitten toimittanut uuden 
Velco-kuivaushuonejärjestelmän ripustusnaruineen.

Kosteus myös muodostaa suotuisan kas-
vualustan homeelle ja lisää sisätilojen kor-
jauskustannuksia. Vaihtuvien asukkaiden 
huolimattomasti tekemistä vesiliitännöistä 
aiheutuvat vesivahingotkin vähenevät yhtei-
sen pyykkituvan käytön myötä.

“Ja erityisesti vuokratalossa, jossa asuk-
kaiden vaihtuvuus on vilkasta, hyötyä on 
myös siitä, että jokaisella ei tarvitse olla 
omaa pesukonetta tai kuivaustornia. Ne 
ovat ikäviä muutossa ja kalliita ostoksia 
esimerkiksi opiskelijan kukkarolle”, vinkkaa 
Hurskainen. Essi Junikkakin miettii nyt, tar-
vitseeko hän enää lainkaan omaa pesuko-
netta. Myös omassa sähkölaskussa yhtei-
sen pesutuvan käyttö näkyisi: pesukoneen 
ja varsinkin kuivurin käyttö ovat suurimpia 
sähkölaskun lihottajia.

“Tällaisen loppuun saakka mietityn kuiva-
ushuoneen käyttö vaikuttaa monella tapaa 
suoraan asukkaiden lompakkoon”, toteaa 
Hurskainen. “Nopea kuivausaika mahdol-
listaa kuivaushuoneelle useamman käyt-
tökerran päivittäin ja samalla säästää asuk-
kaiden aikaa”.

Velco-kuivausjärjestelmän käyttö säästää 
energiaa

Auroranlinnan pesutuvassa kuivaushuo-
neita on kaksi. Molemmissa huoneissa on 
vesikiertoinen Velco-puhallin. Hurskainen 
selittää, miten sen toimintaperiaate eroaa 
perinteisistä sähkökuivaimista.

“ Lämmin käyttövesi luovuttaa kennos-
toon lämpöä, joka puhalletaan kuivaushuo-

neeseen. Vettä kiertää laitteessa noin 400 
litraa per kuivauskerta ja veden lämpötila 
laskee vain muutaman asteen. Ja vesihän 
jatkaa sitten matkaansa takaisin kattilaan 
uudelleen lämmitettäväksi eli vesi ei mene 
hukkaan.”

Kuivaushuoneeseen puhallettava ilma on 
alle 40 asteista. Pyykki kuivuu sileämpänä 
ja pehmeämpänä. Ja raikkaampana - jo pe-
sutupaan astuessamme kiinnitin huomiota 
puhtaaseen tuoksuun ja pesu- ja kuivausti-
lojen raikkaaseen ilmaan. Monille pesutu-
ville ominaista lämpimän tunkkaista sisäil-
maa ei täältä löydy. Hurskaisella on tähänkin 
selitys: järjestelmään kuuluu olennaisena 
osana kattopuhallin, joka poistaa kostean 
ilman ulos. Sisälle johdettava korvausilma 
puolestaan suodatetaan laadukkaan suo-
dattimen läpi.

“Laitteistossa oleva kosteus- ja lämpö-
tila-anturi tunnustelee jatkuvasti kuivaus-
huoneen lämpötilaa. Kun pyykki on kuivaa, 
laite sammuu itsestään ja turhaa käyttöä ei 
synny”, selittää Hurskainen.

Velco kuivausjärjestelmä säästää valta-
vasti energiaa verrattuna perinteisiin kui-
vauslaitteisiin. Koko laitteiston – kuivaimen 
ja poistopuhaltimen – sähkönkulutus on 
VTT:n tutkimuksen mukaan yhteensä alle 
300 W, kun perinteisessä kuivaushuonees-
sa pelkkä sähkökäyttöinen kuivuri saattaa 
kuluttaa jopa yli 10 000 W ja pyykin kuivu-
misaika on silti huomattavasti pidempi.

Näin suuri ero näkyy jo asukkaiden mak-
samissa vuokrissa ja vastikkeissa. Myös 
yhteiskunnallisesti voitaisiin puhua merkit-

Teksti ja kuvat: Mari Kangasmaa

Terveysilman 
Seppo Hurs-
kainen tuntee 
kuivaushuo-
nejärjestelmiä 
esitellessään te-
kevänsä tärkeää 
työtä. Taloyh-
tiöiden säästöt 
vaikuttavat jo-
kaiseen kotiin ja 
nopeasti kuivu-
va, raikas pyykki 
on asukkaille 
arkinen ilonaihe. 
Energian sääs-
töä ja rakennus-
ten kunnossa py-
symistä voidaan 
tarkastella myös 
yhteiskunnalli-
sesti ja ekologi-
sesti kestävänä 
valintana.
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tävistä säästöistä sekä rakennuskannan kor-
jauskuluissa, että energiankulutuksessa, mi-
käli pesutupien ja kuivaushuoneiden käyttöä 
onnistuttaisiin elvyttämään uudelleen.

Kunnon ripustunarut lisäävät kuivaushuoneen 
toimivuutta

Ihmettelen kuivaushuoneen jämäkän nä-
köisiä ripustusnaruja. Ne osoittautuvat Ter-
veysilman omiksi tuotteiksi, jotka on suun-
niteltu varta vasten tätä kuivaushuonejärjes-

telmää varten. Hurskainen tosin kertoo ri-
pustusnarujärjestelmää myytävän erikseen-
kin. Hän pyytää kokeilemaan niiden välissä 
roikkuvaa muovipintaista kaksoisvaijeria ja 
toden totta: vaikka ripustusjärjestelmä on 
asennettu jo muutama vuosi sitten, se on 
edelleen tiukka ja tukeva, löysänä roikkuvia 
naruja on turha etsiä. Tämä kokonaisuus 
onkin suunniteltu kestämään kulutusta ja 
kosteita tiloja.

“Huomaatko idean?” kysyy Hurskainen. 
“Kun pyykki ripustetaan kaksoisnarujen yli, 

kuivausilma saadaan puhallettua pyykkien 
väliin ja vaatteet kuivuvat nopeammin, raik-
kaammin ja sileämmin”. Se, että esimerkik-
si lakanapyykki kuivuu vain tunnissa, puo-
lestaan mahdollistaa yhä useampia käyttö-
kertoja vuorokaudessa.

Vakuuttavalta näyttää, alan suunnitella 
samanlaisen kuivaus- ja ripustusjärjestel-
män ehdottamista omaankin taloyhtiööni. 
Lämpimän käyttöveden hyödyntämisestä 
ja lyhyestä kuivausajasta johtuva rahallinen 
säästö saavat Velco-järjestelmän maksa-
maan itsensä takaisin nopeasti ja energian 
säästö näkyykin siten pian suoraan asukkai-
den kukkarossa. 

“Pääkaupunkiseudulla Terveysilma tar-
joaa asennuspalvelua, mutta ei mikään 
estä tilaamasta ja itse asennuttamasta täl-
laista kuivaushuonejärjestelmää mihin ta-
hansa”.
Hurskainen kertoo antavansa mielellään 
tarjouksen ja neuvovansa myös ilmanvaih-
toasioissa, mikäli ne eivät ole vielä kun-
nossa.

Miksi VELCO-kuivausjärjestelmä on niin hyvä?

• kaukolämpöenergia uusiokäyttöön
VELCO HT 400 -järjestelmässä kuivaus-
puhallin on kytketty kiinteistön lämpimään 
käyttöveteen. Näin hyödynnetään kerros-
talon lämmitykseen käytettävää kaukoläm-
pöenergiaa. VELCO-järjestelmän tarvitsema 
sähköteho on alle 300 W, kun perinteisissä 
järjestelmissä se saattaa olla yli 10 000 W. 

• näkyvää säästöä
VELCO-järjestelmä maksaa itsensä takaisin 
nopeasti. Vähäinen energiankulutus näkyy 
suoraan sähkölaskussa. Säästöä syntyy 
myös välillisesti kiinteistön korjauskulujen 
pienentymisenä. Vesivahingot vähenevät 
ja asunnot pysyvät paremmassa kunnossa, 
kun pyykkiä ei kuivata huoneistoissa.

• nopeasti raikasta pyykkiä
Käynnistyksen jälkeen kuivain puhaltaa 
korkeintaan 35 °c ilmaa huonetilaan ja ka-

tossa oleva poistoilmapuhallin puolestaan 
puhaltaa kostean ilman ulos. Toimivan il-
manvaihdon ansiosta kuivaushuone pysyy 
kuivana ja raikkaana. Uutta korvausilmaa 
kuivaushuoneeseen virtaa ilmanohjausyk-
sikön alaosassa olevan, automaattisesti ul-
kolämpötilan mukaan säätyvän korvausilma-
venttiilin kautta. Korvausilma virtaa sisään 
laadukkaan FILTRETE G-LAM suodattimen 
kautta. Pyykki kuivuu puhtaassa ilmassa, 
lopputuloksena tavallista 
raikkaampi pyykki.

• laitteisto sammuu auto-
maattisesti – ei turhaa käyt-
töä
Velco-järjestelmässä ole-
va tunnistin tunnustelee 
huonetilan kosteutta. Kun 
pyykki on kuivunut, lait-
teisto sammuu automaat-
tisesti. Taas säästyy ener-
giaa!

• nerokas ripustusnarujärjestelmä viimeiste-
lee hyödyt
VELCO-ripustusnarujärjestelmän voi tilata 
myös erikseen. Muovipintaiset kaksois-
vaijerit on kiinnitetty seinään pultatuilla tu-
kevilla alumiinikiskoilla. Narut eivät löysty 
vuosien saatossakaan. Kaksoisvaijereilla 
pyykki kuivuu sileämmin, nopeammin ja 
raikkaammin, kun ilma pääsee virtaamaan 
vaatteiden väliin.

Toimiva ripustusnarujärjestelmä on olennainen 
osa tehokasta pyykinkuivausta. Terveysilman 
narujärjestelmä muodostaa toimivan kokonai-
suuden. Hyvin kiinnitetyt, muovipinnoitetut narut 
eivät löysty ja kaksoisvaijereilla pyykki kuivuu 
raikkaasti ja nopeasti.

Kuivauspuhallin käyttää 
kiinteistön lämmintä 
käyttövettä ja sammut-
taa itsensä automaat-
tisesti pyykkien kui-
vuttua, joten energian-
kulutus on saatu hyvin 
pieneksi.

Essi Junikka on tyy-
tyväinen pesutuvan 
ja kuivaushuoneen 
käyttäjä. Pyykit kuivu-
vat nopeasti ja oman 
kodin sisäilma pysyy 
raikkaana. Varaustau-
lu näyttää, että tässä 
kiinteistössä muutkin 
asukkaat ovat huo-
manneet yhteisten 
pesu- ja kuivaustilojen 
käytön edut.
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Joskus vaan saattaa tulla tilanne, että oman asun-
non seinät alkavat tuntua tylsiltä. Silloin on kaksi 
vaihtoehtoa: vaihtaa asuntoa tai sisustaa nykyis-
tä. Ja kukaan ei ole määritellyt eikä pystykään 
määrittelemään sinun asuntosi kohdalla, kuinka 
laajan sisustusremontin teet. Kaadatko siis seiniä 
vai maalaatko tai tapiseeraatko vain sen tylsältä 
tuntuvan seinän. Minimillään sisustuksen kohen-
taminen voi olla vaikkapa yhden alle kymmenen 
euron julisteen kiinnittämistä seinälle, kirppikseltä 
löydetyn valaisimen käyttöönotto tai viisi senttiä 
korkean esineen sijoittamista kirjahyllyyn. Joskus 
sekin riittää – ainakin vähäksi aikaa.

Seinä nurin vai…

Kun käsillä on vanhan asunnon, huoneiston tai yk-
sittäisen huoneen sisustamisesta, on lähtökohta 
ihan toinen kuin uudisrakentamisessa, jossa aina-
kin omakotitalon osalta prosessi lähtee jo tilasuun-
nittelusta edeten rinnan rakenne- ja valaistussuun-
nittelun kanssa. Toki nykyään voi vaikuttaa myös 
rivi- ja kerrostaloasuntojen uustuotantokohteiden 
materiaaleihin ja jopa tilaratkaisuihin. Sen sijaan 
vanhan kohteen sisustusremontti edellyttää usein 
tarkkaakin perehtymistä siihen, mitä yleensäkään 
voi ja saa tehdä. Seinää ei siis kannata lähteä pur-
kamaan, vaikka se heppoiselta näyttäisikin, sillä 
se saattaa olla esimerkiksi ns. kantava rakenne. 
Joka tapauksessa aina pitää ja kannattaa keskus-
tella asiasta isännöitsijän kanssa – ainakin ennen 
kuin leka heilahtaa. Jotkut huoneistokohtaiset 
”pikkuremontit” edellyttävät etukäteisilmoitusta 
yhtiön hallitukselle ja varsin usein myös ns. toi-
menpidelupaa.

Vastuun rajat

Silloin kun huoneiston remontti vaatii rakennus-
luvan, tarvitaan tietysti vastaava työnjohtaja. Ta-
loyhtiökohtaisesti voi olla mahdollista, että halli-
tus tai isännöitsijä edellyttää tätä. Keskustele siis 
ennakkoon! Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa on 
muutamia kohtia, jotka on hyvä tiedostaa vastuu-
näkökulmasta. Aivan yksiselitteistä ei ole esimer-
kiksi laminaatin asennuksessa, jossa osakas pois-

Surraako 
sisustuskärpänen?

Oletko tyytyväinen kotisi yleisilmeeseen? Seuraatko kadehtien 
ja kaivaten sisustuslehtien esittelyjä julkkisten ja usein myös 
tavistenkin hohtavan valkoisista ja viimeisen päälle siisteistä ja 
tyylikkäästi sisustetuista  kodeista? Vaivaako sisustuskärpänen 
aina silloin tällöin vai onko paine jo jatkuvaa?

taa paksun huopamaton ja laittaa tilalle laminaatin. 
Se voidaan tulkita äänieristystason muutokseksi ja 
siksi on hyvä tehdä hankkeesta ilmoitus. Muistaa 
täytyy myös, että jos ihastuu Hongkongissa desig-
nhanaan, jonka saa vielä halvalla ja osaa jopa itse 
asentaa, niin vastuu mahdollisista vesivahingois-
ta siirtyy osakkaalle, koska tuote poikkeaa yhtiön 
tavanomaisesta varustuksesta.

Sisustusremontin dokumentointi

Jokamiehenoikeus on vaihtaa kalusteita, valai-
simia, mattoja jne. sekä kiinnittää seinälle tauluja, 
raanuja ja vaikka käkikelloja sekä maalata, tapisee-
rata, hioa parkettia,  käytännössä myös asentaa 
laminaattia ja tehdä mitä tahansa muuta pintare-
monttia. On kuitenkin aina hyvä kirjata ylös teh-
dyissä muutoksissa käytettyjen maalien koodit ja 
kaikki muut vastaavat myöhempää tunnistamis-
ta auttavat tuotekirjaukset. Kannattaa myös aina 
selvittää, minkä tasoisista pintaremonteista täy-
tyy tehdä ilmoitus taloyhtiön isännöitsijälle, joka 
kirjaa ne taloyhtiön dokumenttipankkiin. Vastaa-
vasti kuin käytetyn auton myyntiä helpottaa au-
ton säännöllisestä huollosta kertova huoltokirja, 
myös oman asunnon myynnissä tarkat tuotetie-
dot saattavat kertoa ostajakandille asunnon hyväs-
tä ylläpidosta ja olla kahden vastaavan  tasoisen 
asunnon valintatilanteessa juuri se kriteeri, jolla 
ostopäätös tehdään.

Kevyemmillä vaihtoehdoilla

Jos sisutuksen ehostus tapahtuu pelkästään ka-
lusteita ja tekstiilejä vaihtamalla, ilme saattaa 
muuttua nopeasti ja ainakin helposti. Muutamalla 
sadalla eurolla tai ainakin jo parilla tuhannella saa-
kin paljon aikaan. Silti voi aina harkita, luottaako 
omaan makuun vai käyttääkö sisustussuunnitte-
lijaa, jos ei suunnittelijana niin ainakin tiettyjen lin-
jausten ohjaajana. Asuntomessut, Habitare ja alan 
kirjallisuus, mm. Suomalainen Koti –sisustuskir-
ja antavat esimerkkejä hyvistä kokonaisuuksista, 
joista on toki voitava nähdä ja poimia myös yksit-
täiset ideat, esineet ja muut vinkit. Oheiset kuvt 
ovat vuoden 2010 Habitare-messuilta.

Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen
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Asunnon 80 m2 vuokraus  Asunnon 80 m2 osto, myyntihinta 97 500 euroa. Ensiasunto, ei varainsiirtoveroa
Vuosi	Vuokra/kk	 Vuokra/vuosi	 Korko	%	 Vuosikorko	Verovähennys	 Hoitokulut	 Lyhennys	 Velkaa	v	alussa	 Asunnon	arvo
1999 545 6538 5,0625 4936 1481 2246 836 97500 97500
2000 568 6816 5,8975 5701 1710 2256 569 96664 105159
2001 594 7123 6,0810 5894 1768 2371 626 96094 106389
2002 613 7354 5,0125 4856 1457 2467 1487 95469 106930
2003 635 7622 3,9540 3796 1139 2525 2440 93981 118292
2004 646 7747 3,4192 3250 975 2477 2995 91541 126260
2005 662 7939 3,2692 3090 927 2544 3233 88546 134080
2006 670 8035 3,6900 3478 1044 2717 2883 85313 148541
2007 698 8371 4,7017 4449 1335 2899 2358 82430 156804
2008 723 8678 5,1842 4932 1480 3062 2163 80072 162854
2009 758 9101 2,9292 2793 838 3264 3882 77909 155329
2010 774 9283 1,9900 1863 559 3476 4503 74027 169691
2011        69524 182927
   Yht. 49038 e 14711 e 32305 e 27976 e
Yht.	1999-2010	 94608	e	 		 		 	 	 94608	e	 	 113403

Ainoa oikea tapa verrata vuokralla asumista omassa asunnossa 
asumiseen on asettaa lähtökohdaksi vuokra-asunnon vuokrakulut 
kuukausi- ja vuositasolla. Tätä menoerää sitten vain verrataan vas-
taavan omistusasunnon hankintaa varten otettuun asuntolainaan, 
jota lyhennetään kuukausittain summalla, joka on sama kuin vuok-
rakulu, josta on vähennetty korot ja hoitokulut, sekä huomioitu 
saatu verohyöty. 

Koroilla iso merkitys

Muun muassa Suomen Pankista muistutetaan aika ajoin varautu-
misesta viiden prosentin korkotasoon, joka onkin eräänlainen ”ra-
japyykki”, myös toiseen suuntaan mentäessä. Kuten taulukosta 
huomataan; heti kun lainan korko laski viiteen prosenttiin (2002), 
kasvoi lyhennyssumma oleellisesti vahvistaen omistusasunnon 
edullisuutta. Taulukon luvut ovat lisäksi jopa hieman vuokra-asu-

Ei kahta sanaa:
Omassa edullisempaa kuin 

vuokralla

Asuminen on yksi ihmisen perustarpeista ja lohkaisee aina 
ison osan käytettävissä olevista tuloista. Mikäli on tiedossa, 
että joutuu tai on mahdollista sitoutua jollekin paikkakunnal-
le esimerkiksi työn puolesta vuosikausiksi eteenpäin, on eri 
asumismuodot syytä punnita tarkkaan. Omistusasunto taitaa 
vaan vetää pitemmän korren tässä vertailussa.

mista suosivia, sillä kun vuokrakulut nousivat tarkastelujaksolla noin 
40 %, oli nousu omistusasunnon hoitokuluissa lähes 55 %. Ker-
tooko se siitä, että vuokranantajat eivät ole nostaneet tai voineet 
kenties markkinatilanteesta johtuen siirtää nousseita kustannuksia 
täysimääräisinä vuokriin?

Johtopäätöksenä on helppo nähdä, että vuokrakuluilla mak-
saa helposti vastaavan asunnon lainaa. Tarkastelujakson aikana 
on kumpaankin asumismuotoon mennyt siis 94 000 euroa rahaa. 
Mutta, mikä oleellisinta: omistusasunnon omistajalla on vuoden 
2011 alussa tosin vielä velkaa lähes 70 000 euroa, mutta asunnon 
arvo on kivunnut jo 183 000 euroon eli omistusasunto on tuottanut 
11 vuodessa jo 113 000 euron omaisuuden. Luvuilla voi toki spe-
kuloida, mutta kaikki perustuvat virallisiin lähteisiin, eivätkä pienet 
korjauksetkaan muuta sitä tosiasiaa miksikään: omistusasunto on 
ylivoimaisesti edullisempi!

Laskelman lähtötiedot

1. Vertailtavat asunnot ovat yhtäläisiä. Taulu-
kon esimerkkitapauksena on vuoden 1999 kus-
tannustason keskimääräinen kerrostaloasunto, 
koko 80 m2.
2. Asumiskustannukset pidetään yhtä suurina, eli 
vuokran määrällä maksetaan lainan lyhennykset 
sekä asunnon hoitokulut.
3. Vertailuajankohdaksi on valittu vuoden 1999  alku, 
jolloin nykyiset euribor-korot astuivat voimaan.

4. Asunnon vuosittaiset kuukausivuokrat ovat ti-
lastokeskuksen 3h+k -asuntojen koko Suomen 
vuokrien keskiarvoja. Samoin asuntojen hoitoku-
lut Tilastokeskuksen  julkaisemasta Osahuoneis-
tojen hoitokulut –tilastosta.
5. Ostettava asunto on laskettu otettavaksi ko-
konaan lainoitettuna, jolloin yleensä tarvittava 
omarahoitusosuus ei vääristä laskelmaa. Asunto 
on ensiasunto, kuten yleensä vuokra-asunnosta 
siirryttäessä on.

6. Asuntolainojen vuosikoroiksi on otettu Suo-
men Pankin julkaisemat Asuntolainojen vuosi-
keskiarvot.
7. Verovähennykset on laskettu nykyisen käytän-
nön mukaan, eli 28 % koroista.
8. Omistusasunnon lainalyhennystä on tehty 
vuosittain aina sen verran mitä vertailuasunnon 
vuokrakuluun verrattuna  hyödytään, kun siitä  on 
vähennetty korot ja hoitokulut sekä huomioitu ve-
rovähennyksen tuoma ”tulo”.

Teksti: Raimo Holopainen



S�0

as Oy Raskintornit palkittiin:

Turussa onnistunut 
julkisivuremontti

Turkulaisen As Oy Raskintornien julkisivuremontti valit-
tiin 11 ehdotuksen joukosta voittajaksi ensimmäisessä 
Julkisivuremontti 2010 -kilpailussa. Lisäksi kunniamai-
ninnan saivat helsinkiläisten, As Oy Eerikinkatu 31:n 
julkisivuremontti ja As Oy Urkupillintie 7:n julkisivu- ja 
parvekekorjaus. Palkintojen saajat julkistettiin syksyn 
2010 Finnbuild-messuilla.

Runosmäen lähiössä sijaitse-
van palkitun kerrostaloyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Mika 
Artesola kertoi palkintoa vas-
taanottaessaan vuonna 1975 
valmistuneen talon remontin 
lähteneen todetusta kosteus-
vauriosta, josta syystä korjaus-

hankkeelle tulikin sitten lentävä 
lähtö. – Ja vaikka kiire toisaalta 
painoi, niin teimme kuitenkin 
huolellisen ja perusteellisen kar-
toituksen vaurioista ja mahdolli-
sista muista samalla tehtävistä 
korjaustoimenpiteistä, kertoo 
Artesola. Kävimme rakenne-

suunnittelijaksi valitun Julkisivu-
konsultointi JK:n Jouni Kourulan 
kanssa katsomassa eri toteu-
tus- ja materiaalivaihtoehtoja ja 
pohdimme myös työn toteutus-
tapaa, huputetaanko koko talo 
jne. Esimerkkeinä löytyikin ym-
päristöstä paljon vastaavia koh-

Palkinnon luovuttajat ja voittajat. 
Vasemmalta Julkisivuyhdistyksen 
puheenjohtaja Mikko Tarri, Asunto-
ministeri Jan Vapaavuori, AKHA ry:n 
puheenjohtaja Ben Grass, kilpailu-
toimikunnan puheenjohtaja Juhani 
Siikala, voittajajoukkueen As Oy Ras-
kintornien hallituksen puheenjohtaja 
Mika Artesola, kunniamaininnan saa-
neen As Oy Eerikinkat 31:n isännöit-
sijä Tapio Rusi ja toisen kunniamai-
ninnan saaneen As Oy Urkupillintie 
7:n hallituksen puheenjohtaja Heikki 
Laitinen. 

Teksti: Raimo Holopainen
 Kuvat: Juhani Siikala
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teita, sillä alueen rakentaminen 
tapahtui pääosin 70-luvulla. 

Koko julkisivu purettiin 

Koska julkisivueristeet olivat 
kastuneet, teetettiin Turun Ae-
robiologian laitoksella tutkimus, 
jonka perusteella päätettiin  
koko julkisivun purkamisesta ja 
saman tien kahden talon osalta. 
–Kosteissa eristeissä oli pöpöjä, 
mikä ilmeneni myös huonontu-
neena ilmanlaatuna. Tämä johti 
puolestaan koko ilmanvaihtojär-
jestelmän puhdistamiseen, ku-
vaa Artesola lisätöiden ilmene-
mistä. – Kun julkisivua siten alet-
tiin purkaa, oli hämmästys suu-
ri, kuinka nopeasti purkaminen 
käy, kun uuden rakentaminen 
kestää niin kauan, tuumasi Ar-
tesola. Melkoista hämmästystä 
aiheutui myös eristepaksuudes-
ta. Kuvien mukaan sitä piti olla 
70-90 mm, mutta käytännössä 
olikin osin vain 20 mm. Kun vielä 
työnaikainen syysmyrsky aihe-
utti muutamaan asuntoon lie-
viä lisäkosteusvaurioita – joista 
selvittiin keskustelemalla – saa-
tiin remontilla ”maustetta elä-
mään”. Yleensäkin projektissa 
onnistui tiedottaminen erittäin 
hyvin, sillä isännöitsijämme Ari 
Vuorela Runosmäen Lämpö Oy:
stä hoiti sen loistavasti ollen 

ajoittain suodattimena asukkai-
den ja urakoitsijan välissä, kiit-
tää Artesola. 

Tukkakin pysyi ojennuksessa 

Aikanaan päästiin myös raken-
nusvaiheeseen. Julkisivu muu-
tettiin tuulettuvaksi levyver-
houkseksi, jolloin myös talojen 
värisävy muuttui harmaasta vaa-
leammaksi. Parvekkeet korjat-
tiin perusteellisesti, kaikki par-
vekkeet lasitettiin ja alaosaan 
tuli tumma lasi. Artesola kiittää 
tässä vaiheessa ”maanmaini-
ota, ihanaa” valvojaa Johanna 
Salmista, Julkisivukonsultointi 
JK:sta. – Kampasin tukkaanikin 
jo kaksi päivää ennen sovittua 
tapaamista, nauratti Artesola 

projektikuvauksen kuulijoita. 
Näiden korjausten lisäksi tee-
timme myös uuden jätease-
man, jossa kaikille jätetyypeille 
on omat paikkansa. –Sekin toi-
mii niin hyvin, että naapurita-
lonkin asukkaat käyttävät sitä, 
hersyttelee Artesola. 

Iso kulttuurimuutos 

Rakennusteknisen onnistumi-
sen lisäksi yhtiössä tapahtui 
merkittävä kulttuuri- ja asen-
nemuutos. Asukkaat järjestivät 
itse ”pikkutalkoita”; pihaan il-
maantui istutuksia, vaikka pi-
haremonttikin on vielä tulossa. 
Samoin hissiremonttia ja por-
raskäytävien kunnostusta suun-
nitellaan. Iso asia oli kuitenkin 
aivan uudenlaisen me-hengen 
löytyminen. Nyt turinoidaan ta-
vattaessa, kun kaikki näkivät, 
että remontti ei ole mörkö vaan 
mahdollisuus. Korostan vielä 
tiedottamisen tärkeyttä kaikkien 
osapuolien taholta. Siinä onnis-
tuttiin. Prosessi ja siihen osal-
listuneet ammattilaiset tekivät 
vaikutuksen. Aika moni asukas 
kokeekin prosessin tuomana 
muutoksena uuden ajatteluta-
van: ennen kotini oli tässä ta-
lossa, nyt tämä talo on kotini, 
kiteyttää hallituksen puheenjoh-
taja Mika Artesola.

Kilpailun tuomaristo piti Turun 
Runosmäen lähiössä sijaitse-
van kerrostaloyhtiön As Oy 
Raskintornien julkisivuremon-
tin toteuttamista erinomaise-
na osoituksena asukkaiden 
kuuntelemisen tärkeydestä 
ja merkityksestä laadukkaan 
ja kestävän julkisivukorjaus-
hankkeen läpiviemisessä. Li-
säksi Raskintornien remonttia 
pidettiin erinomaisen onnistu-
neena esimerkkinä erilaisten 
tarpeiden ja toimintaympä-
ristöjen huomioimisesta täl-
laisissa hankkeissa. Korjaus-
hanke oli myös uudistanut 
koko taloyhtiön toiminta- ja 
korjauskulttuurin sekä asu-
misen arvot.

Kilpailutoimikunta kiinnitti 
valinnoissaan huomiota erityi-
sesti korjauksen onnistunei-
suuteen, kestävän kehityk-
sen periaatteisiin ja elinkaari-
talouteen. Konkreettisemmin 
kilpailuun ilmoitetuista koh-
teista arvioitiin muun muassa 
hankesuunnittelun ja päätök-
sentekoprosessin onnistu-
mista, kustannusten hallintaa 
ja toimintaa remontin aikana 
sekä tiedottamista ja lopputu-
loksen laadukkuutta.

Kilpailun tarkoituksena on 
edistää asunto-osakeyhtiöi-
den julkisivukorjaamisen hy-
viä käytänteitä ja viedä niitä 
käytännön esimerkkien avulla 
niille tahoille, jotka tarvitsevat 
julkisivukorjaamista, tekevät 
julkisivukorjaamista koskevia 
päätöksiä, suunnittelevat tai 
toteuttavat hyviä ja laaduk-
kaita julkisivuja.

Kilpailun järjestivät AKHA 
(Asunto- ja Kiinteistöyhdistys-
ten ammattihallitusjäsenet) 
ry, Julkisivuyhdistys ry ja Kiin-
teistöposti-lehti yhteistyössä 
Basf SE:n, Lumon Oy:n, Ma-
xit Oy Ab:n ja Saumalaakso 
Oy:n kanssa.

Tuomaristoon kuuluivat 
AKHA:n puheenjohtaja Ben 
Grass, Julkisivuyhdistyksen 
puheenjohtaja Mikko Tarri, 
Julkisivuyhdistyksen sihteeri 
ja Kiinteistöposti-lehden pää-
toimittaja Riina Takala sekä 
Betoni-lehden päätoimittaja, 
arkkitehti Maritta Koivisto. 
Kilpailutoimikunnan puheen-
johtajana toimi Juhani Siikala 
AKHA:sta.
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Yleisön ja näytteilleasettajien arvostamat 
Rakenna & Remontoi -messut järjeste-
tään jälleen ensi tammikuun lopulla, 28.-
30.1.2011 Myyrmäki-hallissa Vantaalla. Tar-
jolla on runsain mitoin rakentamisen sekä 
remontoinnin tietoa ja tuotteita.

Rakenna & Remontoi -messut järjeste-
tään nyt jo yhdeksättä kertaa. Vantaan Myyr-
mäki-hallilla on niin ikään pitkät perinteet 
näiden asumisen ykkösmessujen areena-
na, sillä vain kerran, vuonna 2007, Rakenna 
& Remontoi -messut on järjestetty muual-
la. Tuolloin ne pidettiin Espoossa. Vantaan 
Myyrmäki-halli on kuitenkin osoittanut vah-
vuutensa, ovathan hyvät liikenneyhteydet 
ja paikan keskeinen sijainti osa reseptiä, 
joka on kasvattanut Rakenna & Remontoi -
messuista vuodesta toiseen suuren suosion 
saavuttavan asumisen suurtapahtuman.

asumisen ykkösmessut 
kokoavat rakentajat ja 
remontoijat Vantaalle

Yleisön ja näytteilleasettajien arvostamat Rakenna & Remontoi -messut järjestetään 
jälleen ensi tammikuun lopulla, 28.-30.1.2011 Myyrmäki-hallissa Vantaalla. Tarjolla on 
runsain mitoin rakentamisen sekä remontoinnin tietoa ja tuotteita.
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Keskeinen sijainti valttia

Neljänneksellä suomalaisista, kolmannek-
sella pientalon rakentajista ja kymmenillä 
tuhansilla remontoijilla on messuille mat-
kaa alle 50 kilometriä. Kun paikalle saapuu 
lisäksi lähes 200 näytteilleasettajaa, jotka 
edustavat markkinoiden johtavia rakenta-
misen, remontoimisen ja suunnittelun asi-
antuntijoita, on jokaisella kodin rakentajalla 
ja remontoijalla hyvä syy suunnata kulkunsa 
Vantaalle. Messut saavatkin liikkeelle joka 
vuosi tutkitusti erittäin potentiaalisen asia-
kaskunnan.

“Ajankohta on menneiden vuosien ai-
kana todettu tulevien rakentajien ja re-
montoijien tarpeiden kannalta erittäin so-
pivaksi. Päätös rakentamisesta on synty-
nyt, hankeen suunnittelu on jo aloitettu ja 
valmistautuminen projektiin alkaa. Vuoden 
ensimmäiset rakennusmessut ovat mainio 
tilaisuus lähteä hakemaan tietoa, tuotteita, 
ideoita sekä vaihtoehtoja ja näin saada pot-
kua omalle rakennus tai remontointi hank-
keelle,” messupäällikkö Jussi Ruotsalai-
nen kertoo.

“Markkinointimme kohdistuu suoraan 
tämän hetken rakentajiin ja remontoijiin. 
Näin ollen lähes kaikilla kävijäperheillä on 
jonkinlainen, messutarjontaan liittyvä pro-
jekti joko meneillään tai tulossa. Tästä joh-
tuen näytteilleasettajat ovat saaneet toimia 
erityisen potentiaalisten asiakkaiden kans-
sa,” hän toteaa.

Noin 15 000 kävijää

Vuoden 2011 Rakenna & Remontoi -mes-
suille odotetaan noin 15 000 kävijää, joiden 
päähankkeet jakautuvat edellisvuotisista 
messuista saatujen kokemusten mukaan 
seuraavasti: 3 000 omakotitalon rakentajaa, 
3 000 omakotitalon remontoijaa, 600 vapaa-
ajan asunnon rakentajaa, 1 200 vapaa-ajan 
asunnon remontoijaa, sekä 1 200 muuta re-
montoijaa. Lisäksi paikalle odotetaan noin 1 
000 rakentamisen ammattilaista.

Jo perinteeksi muodostuneet messut 
avaavat joka talvi vuoden ensimmäisinä 
rakennusalan messuina uuden rakennus-
kauden. Perinne jatkuu luonnollisesti myös 
vuonna 2012. Ja tietenkin Vantaalla.

Rakenna & Remontoi –messujen perjantai 28.päivä on suunnattu isännöitsijöille, taloyhtiön 
hallituksen jäsenille sekä muille taloyhtiötoiminnasta kiinnostuneille. Esillä on teeman mu-
kaisesti paljon tietoa ja tuotteita niin korjausrakentamiseen kuin taloyhtiön hallinnointiinkin. 
Omataloyhtiö-palveluun voit tutustua koko messujen ajan Rakentaja.fi-osastolla.

Perjantain ja muun viikonlopun luennot ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

perjantai 28.1.2010, taloyhtiöpäivä
11:30 Omataloyhtiö-palvelun esittely, Topi Aaltonen
12:00 Taloushallintopalvelut taloyhtiöille, Kari Alhola/Pretax GJP Oy
12:30 Energiatehokkuuden parantamisen keinoja taloyhtiössä, Pekka Rönkkö/ Paroc Oy Ab
13:00 Talotekniikka ja uudet energiamääräykset, Mikko Roininen/Uponor Suomi Oy
13:30 TaloyhtiöOptimi: palvelu taloyhtiön hallinnoinnin tehostamiseen, Topi Aaltonen
14:00 Energiatehokkuuden hallinta ja parantaminen, Risto Ruotsalainen/VTT Expert Services
14:30 Ikkunat ja ovet osana kokonaisuutta, Timo Pernu/Fenestra Oy
15.00 Kosteus- ja hometalkoot, Jari Keinänen/Sosiaali- ja terveysministeriö
15:30 Lasitusten hyödyt, Tero Ruusu/Lumon Oy

lauantai 29.1.2010
11.00 Kaupanvastuuseen liittyvät ongelmatilanteet, Atik Ali/Asianajotoimisto Allianssi
11.30 Energiatehokkuus uudessa pientalossa ja kuinka parannetaan olemassa olevan ta-

lon energiatehokkuutta, Pekka Rönkkö/Paroc Oy Ab
12.00 Uudet energiamääräykset 2012, Mika Vuolle/Equa Simulation Finland
12.30 Rakenna radonturvallisesti, Heikki Reisbacka/STUK
13.00 Talotekniikka ja uudet energiamääräykset, Mikko Roininen/Uponor Suomi Oy
13:30 Terveen talon ilmanvaihto, Jorma Säteri/Sisäilmayhdistys ry
14:00 Kaupanvastuuseen liittyvät ongelmatilanteet, Atik Ali/Asianajotoimisto Allianssi
14:30 Rakenna radonturvallisesti, Heikki Reisbacka/STUK
15:00 Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa, Aila Laine-Sarkkinen/Sisäilmayhdistys ry

sunnuntai 30.1.2010
11.00 Suunnittele ja rakenna homeeton koti, Tuula Syrjänen/Allergia- ja astmaliitto, Heli ry
11.30 Energiatehokkuus uudessa pientalossa ja kuinka parannetaan olemassa olevan ta-

lon energiatehokkuutta Pekka Rönkkö/Paroc Oy Ab
12:00 Rakenna radonturvallisesti, Olli Holmgren/STUK
12:30 Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa, Aila Laine-Sarkkinen/Sisäilmayhdistys ry
13.00 Talotekniikka ja uudet energiamääräykset, Mikko Roininen/Uponor Suomi Oy
13.30 Kaupanvastuuseen liittyvät ongelmatilanteet, Markku Litola/Asianajotoimisto Allianssi
14.00 Suunnittele ja rakenna homeeton koti, Tuula Syrjänen/Allergia- ja astmaliitto, Heli ry
14.30 Rakenna radonturvallisesti, Olli Holmgren/STUK
15.00 Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa, Aila Laine-Sarkkinen/Sisäilmayhdistys ry

Perjantai on messuilla 
Taloyhtiöpäivä

Teksti: Jussi Ruotsalainen
 Kuvat: Jarno Kylmänen
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Welholla tyytyväisimmät 
asiakkaat

Welho piti yksityisasiakkaiden kiinteän laa-
jakaistan kärkisijan pistemäärällä 76,3, kun 
koko toimialan keskiarvo on 65,2. Maksu-
tv-kategoriassa Welho otti ykkössijan piste-
määrällä 73,3, kun koko toimialan keskiar-
vo on 65,8. - Arvostamme asiakkaidemme 
mielipidettä suuresti ja lupaamme jatkossa-
kin tehdä kaikkemme, jotta asiakkaamme 
ovat tyytyväisiä tuotteisiimme ja palveluum-
me, lupaa kiinteistö- ja yritysliiketoiminnasta 
vastaava johtaja Tiitus Ranta Welhosta. 

Joustavaa kanavavalintaa Mix-paketilla

EPSI-tutkimuksen mukaan hyvin toimiva 
laajakaistapalvelu yhdistettynä ystävälliseen 
ja tehokkaaseen asiakaspalveluun pitää 
Welhon asiakkaat tyytyväisinä ja uskollisi-
na. Tutkimuksessa selvitettiin tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa myös maksu-tv-asiak-
kaiden tyytyväisyyttä palveluntarjoajaansa. 
Welho on vastannut maksu-tv-asiakkaiden-
sa toiveisiin mm. tuomalla tarjolle Mix-pake-
tin. – Tämä on erittäin joustava ratkaisu, sil-
lä asiakas voi koota haluamansa kahdeksan 

Welho on ottanut jo viidennen peräkkäisen ykkössijan laaja-
kaista-asiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavassa valtakunnalli-
sessa EPSI Rating -tutkimuksesssa. Uutena kategoriana tänä 
vuonna tutkittiin myös maksu-tv-asiakkaiden tyytyväisyyttä, 
ja Welho on siinäkin selkeä ykkönen.

Kattava tutkimus 

Laajakaista- ja maksu-tv-palveluntarjoajat 
analysoitiin sekä asiakastyytyväisyyden että 
asiakasuskollisuuden osalta. Samalla tutkit-
tiin myös näihin seikkoihin vaikuttavat teki-
jät kuten imago, tuote- ja palvelulaatu sekä 
koettu hinta/laatusuhde. Welho oli ykkönen 
kaikilla osa-alueilla.

– Tutkimus tehtiin samaan aikaan kai-
kissa Pohjoismaissa ja useissa Euroopan 
maissa. Kun Suomenkin otos puhelinhaas-
tattelussa oli yli 6 000, antaa tutkimus kyllä 
varsin kattavan kuvan asemastamme ykkö-
senä, myhäilee Ranta. Nyt kun kuulumme 
DNA-konserniin, voimme tarjota Suomen 
parasta kaapelitelevisiopalvelua ja pian kat-
tavasti läpi Suomen myös parasta taloyh-
tiöille suunnattua laajakaistapalvelua, 

Myös DNA-konsernin operatiivinen joh-
taja Petteri Niemi on tyytyväinen: – Welhon 
jo monta vuotta jatkunut erinomainen me-
nestyminen tutkimuksessa on erittäin hie-
noa. Tavoitteenamme onkin hyödyntää Wel-
hon parhaita käytäntöjä jatkossa koko DNA:
n toiminnassa, Niemi kommentoi.

Welho on loppukesästä 2010 lähtien kuulunut suomalaiseen  tietoliikennekonserni DNA Oy:öön, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yh-
teisöille ja yrityksille laadukkaita, viimeisintä teknologiaa hyödyntäviä puhe-, data-, matkaviestin- ja tv-palveluita. DNA-konsernin lii-
kevaihto vuonna 2009 oli 652 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 63 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3 miljoonaa 
matkaviestin- ja kiinteän verkon asiakkuutta.

kanavaa kymmenien eri vaihtoehtojen jou-
kosta, ja uuden sekoituksen voi tehdä vaikka 
kerran kuukaudessa, kertoo Ranta.
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Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus

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

Nimi ___________________________________________________________________

Osoite ___________________________________________________________________

Puh ___________________________________________________________________

Sähköposti ___________________________________________________________________

Hyvä lukija!

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

Tutkimus löytyy linkistä 
www.omataloyhtio.fi/lukijatutkimus

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

Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 
3 kpl Suomalainen koti 1-3 -sisustuskirjapa-
kettia, arvo 204 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

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

___ Takaisinmaksuaika meni jo 3
___ Vuosikymmenelle tyypilliset 
 taloyhtiöt 4
___ Omataloyhtiö.fi -palvelussa vastataan 

lakikysymyksiin 6
___ Omataloyhtiö-palvelu 8
___ Osaava taloyhtiö hallitsee yhteis-
 työkumppaneihin liittyvät riskit 10
___ VTT-henkilösertifikaatti varmentaa 
 ammattilaisen pätevyyden 12
___ Sulanapito säästää vahingoilta 
 ja vaurioilta 13
___ Taloyhtiöiden paloturvallisuus 15
___ Elinympäristön laatu on 
 elämän laatua 16
___ Vinyyliset aidat ja portit kruunaavat 
 kiinteistön 18
___ Turvallisuusriskin poistaminen 
 on nyt edullista 20
___ Kantohaassa kaikki hyvin 22
___ 1960 ja 1970-lukujen kerrostalojen ener-

giatehokas vesikattoremontti 24
___ Talvi on järkevä aika asennuttaa 
 Vesivek-sadevesijärjestelmä ja 
 kattoturvatuotteet 26
___ Lumen pudottaminen ei ole 
 hätähousujen hommaa 27
___ Parvekelasitus säästää energiaa 28
___ Ääneneristävyys – julkisivukorjauksien 

usein unohdettu laatutekijä 30
___ Uusi ikkunamalli Polaris – Enemmän 

lämpöä, vähemmän ääntä 33
___ As Oy Myrskyluodon energialuokitus 
 E-luokasta A-luokkaan 36
___ Tuulettuva Stonel-tiiliverhous 
 paransi sairaan talon 38
___ Uutta kattojärjestöä kaivataan 39
___ Porraskäytävän LED-valaisin sopii 
 myös vanhoihin taloihin 40
___ Keraamisella laatalla kestävyyttä 
 moneen tilaan 42
___ Kylpyhuoneremontti alkaa 
 suunnittelulla 44
___ Nopeampi kuivaus A-energialuokan 
 kulutuksella 46
___ Monien mahdollisuuksien 
 putkiremontti 48

___ Oilonille ja Quickclic Finland Oy:lle 
 INNOSUOMI 2010 -palkinto 51
___ Taloyhtiön putkiremontti on keittiö-
 remontin teettäjälle hyvä tilaisuus 52
___ Upofloor laattamaailmasta ratkaisut 
 linjasaneerauksiin 54
___ Toimiva pesutupa puhaltaa 
 sähkölaskusta puolet pois 56
___ Surraako sisustuskärpänen? 58
___ Omassa edullisempaa kuin 
 vuokralla 59
___ Turussa onnistunut julkisivu-
 remontti 60
___ Asumisen ykkösmessut kokoavat 
 rakentajat ja remontoijat Vantaalle 62
___ Perjantai messuilla Taloyhtiöpäivä 63
___ Welholla tyytyväisimmät asiakkaat 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?

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

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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Pinnalle pulpahtaneita

UUTUUTENA EKOLOGINEN ENERGIAOVI 
POLAR

Fenestran kaikki ovet täyttävät lämmönpi-
tävyys- eli U-arvovaatimukset, mutta uudet 
erikoisvahvat Polar-energiaovet ovat kannat-
tava sijoitus ekologiseen, energiaa ja lämmi-
tyskuluja säästävään asumiseen.

Energiaovet ovat rakenteeltaan ja ulko-
näöltään Fenestran normaaliovien kaltaisia, 
mutta niiden etuna on tehokkaampi tiivis-
tys ja eristys. Lasiaukollisten Polar-ovien 
U-arvo on 0,8 ja umpinaisten Polar-ovien 
U-arvo on 0,7.

Kaikki Fenestran ulko-ovimallit on mah-
dollista tilata Polar-rakenteella, joka sopii niin 
uudis- kuin korjauskohteisiin

lisätietoja:
Ahti Syrjäaho, tuotekehityspäällikkö,
050-344 3854
Fenestra Oy

VARMA-LUMIESTERITILÄ

Vesivek on kehittänyt korkeiden kiinteistö-
jen lumiesteeksi lumiestetuotteen: VARMA-
lumiesteritilän.

Vesivek Varmalla minimoidaan tehokkaasti 
riski putoavasta lumesta, mm:
– Lumiesteen alta tulevan jään pysäyttämi-
nen: Varma-lumieste voidaan myös sauma-
katolla asentaa hapsujensa ansiosta aivan 
katteen pintaan kiinni.
– Lumiesteen ja räystään välisen lumen vä-
hentäminen: Varma-lumieste saadaan ai-
empaa lähemmäs räystästä. Saumakaton 
rakenteesta riippuen lumieste saadaan 0-
100 mm päähän räystäästä aiemman 300-
500 mm:n sijasta.
– Lumiesteen yli ja läpi tulevan lumen py-
säyttäminen: 180 mm korkea ritilämäinen 
rakenne on tehokas lumenpysäyttäjä, eri-
tyisesti verrattuna putkilumiesteisiin, jot-
ka ovat usein matalampia ja joiden välistä 
pääsee lumi.

Vesivek toimittaa Varma-lumiesteritilät 
takuutyönä paikalleen asennettuna – kaut-
ta maan.

Vesivek VARMA-ritilälumiesteestä on jä-
tetty patenttihakemus (hak.nro 20055563).

lisätietoja Varma-lumiesteestä saa paikallisesta Vesivek-toimipisteestä tai suunnittelukan-
siosta www.vesivek.fi.

Julkisivuremonttien määrä kasvaa lähivuo-
sina rajusti, mikä tarjoaa merkittävän mah-
dollisuuden ilmastonmuutosta hillitseville 
energiatehokkuusteoille. Betonielementti-
julkisivuremonttien yhteydessä kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan aina investoida 
myös rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamiseen, totesi asuntoministeri Jan 
Vapaavuori Finnbuild-messuilla Helsingin 
Messukeskuksessa.

“Suomen asuinkerrostaloissa on betoni-
elementtijulkisivuja yhteensä noin 25 mil-
joonaa neliömetriä. Niiden peruskorjaustar-
ve nelinkertaistuu 2010-luvulla ja kuusinker-
taistuu 2020- luvulla verrattuna 1990-luvun 
peruskorjaustarpeeseen. Korjausurakka on 
suuri haaste, mutta mahdollistaa samalla 
myös talous- ja ilmastolähtökohdista jär-
kevät panostukset energiatehokkuuteen”, 
Vapaavuori sanoi.

“Peruskorjauksien yhteydessä voidaan 
parantaa kustannustehokkaasti rakennus-
ten energiatehokkuutta sekä esimerkiksi 
siirtyä uusiutuvan energian käyttöön lämmi-
tyksessä. Korjausrakentamisen yhteydessä 
tehdyt investoinnit maksavat itsensä takai-
sin energialaskujen pienenemisenä ja osaan 
toimista voi saada lisäksi valtion energia-
avustusta 10 tai jopa 20 prosenttia.”

Suomen kerrostalokannasta suuri osa 
on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Näinä 
vuosikymmeninä rakentamistapa muuttui 
paikalla rakentamisesta elementtirakenta-
miseen. “ Osittain tulevan julkisivu-urakan 
syynä ovat elementtirakentamisen alkuai-
koina tehdyt virheet”, Vapaavuori sanoi.

Puolet 2050-luvun rakennuksista on tä-
nään jo rakennettu. Korjausrakentamisen 
määrä Suomessa ohittaa tulevina vuosina 
sekä arvolla että rakennushankkeiden lu-
kumäärällä mitattuna uudisrakentamisen. 
Siten myös ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seen ja energian säästöön tähtäävien toimi-
en painopiste siirtyy uudisrakentamisesta 
korjausrakentamiseen lähivuosina.

“Nyt korjattavia julkisivuja korjataan seu-
raavan kerran vasta noin 30 vuoden kulut-
tua. 2040-luvun energiatehokkuutta raken-
netaan siis tänään tehtävillä korjauksilla. 
Meillä ei ole varaa tehdä yhtään julkisivure-
monttia ilman että energiaulottuvuus on va-
kavasti mukana”, Vapaavuori summasi.

ASUNTOMINISTERI JAN VAPAAVUOREN KESKEISIÄ LINJAUKSIA

HORMIT VETÄMÄÄN TUULIVOIMAN AVULLA

Ilmanvaihdon kaksi kulmakiveä ovat toimiva 
tuloilmajärjestelmä sekä poistohormi, joka 
vetää käytetyn ilman ulos.

Suomalaisten kaupunkien ja taajamien 
keskustoissa on paljon vanhoja kivitaloja, 
joissa ilmanvaihto toimii painovoiman avul-
la.  Vanhat poistohormit ovat usein rapautu-
neet tai huoltamatta, eikä tarvittavaa vetoa 
hormiin synny. Sääolosuhteista riippuen ilma 
saattaa pyrkiä jopa laskeutumaan hormissa 
alaspäin, jolloin asuntojen ilma muuttuu pois-
toilmanvaihdon puutteessa tunkkaiseksi.

Suomen Terveysilman valikoimassa on 
tuulen voimalla toimiva hormi-imuri, joka te-
hostaa poistohormin imua sähköä käyttämät-
tä. Hormi-imureita on asennettu helsinkiläis-
ten kerrostalojen katoille ilmanvaihdon pois-
tohormien jatkeeksi hyvällä menestyksellä. 
Apua on saatu esimerkiksi tapauksiin, joissa 
naapurista tulviva tupakan- tai ruoankäry kiu-
saa toisten huoneistojen asukkaita.

Alumiininen hormi-imuri pyörii erittäin her-
kästi ja on osoittautunut varmatoimiseksi, 
koska siinä ei ole muita pyöriviä osia kuin tur-
biinin siivet ja akseli. Se on myös ekologinen 
ratkaisu, josta ei aiheudu sen paremmin ym-
päristökuormitusta kuin käyttökulujakaan. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää Terveysilmasta, 
numerosta 09-4778940 tai katso lisää tietoa 
www.terveysilma.fi.
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Innova
kerrostalon passiivisaneeraus

Riihimäen Kotikulman talo 10 saneerataan vuoden 2011 
aikana energiatehokkaaksi passiivitaloksi. Seuraa 70-luvun 
kerrostalon passiivisaneerauksen etenemistä ja hae passiivi-
saneerauksen suunnitteluohjeet www-sivuiltamme. 
Tee teidänkin taloyhtiöstänne enrgiatehokas!

www.paroc.fi/innova

UPOfLOOR  LISÄÄ fTALAATTIVAPAIDEN LATTIOIDEN VALMISTUSTA

PVC- lattianpäällysteissä yleisimmin käytetty pehmitin on DINP 
(di-isonyyliftalaatti), jonka pitoisuudet julkisen tilan matoissa ja laa-
toissa ovat 15-20 % painosta. DINPin käytölle on asetettu rajoituk-
sia Valtioneuvoston asetuksessa 226/2006, joka koskee ftalaatteja 
lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa. 

Kotimainen lattianpäällystevalmistaja Upofloor Oy on siirtynyt 
tuotannossaan pääosin ftalaattivapaisiin tuotteisiin. Juuri lansee-
ratut uudet Hovi-kvartsivinyylilaattojen mallistot valmistetaan uu-
siutuvalla ftalaattivapaalla kasviöljypohjaisella pehmittimellä. Pe-
rinteikäs Hovi-tuote, jota on valmistettu jo vuodesta 1949 vastaa 
näin ajan haasteisiin. Samaan aikaan myös homogeenisen  Podium 
Naturale -muovimaton valmistuksessa on siirrytty kasviöljypohjai-
seen pehmittimeen. Molemmat tuotteet ovat julkisiin tiloihin tar-
koitettuja lattianpäällysteitä. 

Upofloor Oy valmistaa myös täysin pehmitin- ja PVC-vapaita Li-
feLine-lattianpäällysteitä julkisen tilan kohteisiin.

lisätietoja:
www.upofloor.fi, www.lifelinefloors.com

Pinnalle pulpahtaneita

ARGETON -JULKISIVUVERHOUSJÄRJESTELMÄ

Wienerberger on tuonut Suomen julkisivumarkkinoille perinteisen 
muurattavan tiilen rinnalle uuden ArGeTon -fasadijärjestelmän. Jär-
jestelmä koostuu aidoista keraamisista tiililaatoista ja alumiinisesta 
kiinnitysmekanismista. Kevyen rakenteensa ansiosta verhous ei 
vaadi erillistä perustusta, mikä nopeuttaa asentamista ja alentaa 
samalla julkisivun kokonaiskustannuksia. Järjestelmä mahdollis-
taa vapaan eristepaksuuden valinnan ja se soveltuu niin uudis- kuin 
korjausrakentamiskohteiden julkisivuverhoiluun. Järjestelmä sovel-
tuu erinomaisesti käytettäväksi myös täydentävänä rakenteena pe-
rinteisen muurauksen rinnalla, kun kysymyksessä on esimerkiksi 
nauhamaisilla ikkuna-aukotuksilla varustettu talo.

Järjestelmä on helposti asennettavissa

Julkisivulaattojen asennus alumiinirunkoon tapahtuu mekaanisesti 
järjestelmään kehitettyjen kiinnitysklipsien avulla. Perinteistä sau-
mojen laastitäyttöä ei tarvita, vaan julkisivun vesitiiveys on varmis-
tettu älykkäästi suunniteltujen alumiinisten saumaprofiilien ja pon-
tatun laatan yhteensovituksella. Mittatarkkojen laattojen ansiosta 
julkisivusta tulee siisti ja hallittu lopputulos. Kulmat voivat olla mit-
taan viistettyjä tai alumiiniprofiililla korostettuja. Tarvittaessa laattoja 
voidaan työstää myös työmaalla sopivaan mittaan.

Väri ja mittavalikoima 

Keraamisten laattoja on saatavissa 8 eri standardikokoa. Värivaihto-
ehtoja perinteisen tiilenpunaisen lisäksi on vaaleista beigen ja har-
maan sävyistä aina tummiin sävyihin asti. Myös kirkkaan värisiksi 
lasitettuja pintavaihtoehtoja on mahdollista tilata. Pintatekstuureja 
voi perinteisen sileän pinnan lisäksi olla, esimerkiksi uritettu, har-
jattu tai teksturoitu. Järjestelmään kuuluvat myös keraamiset au-
rinkosuojapalkit. 

Referenssikohteita löytyy runsaasti ympäri maailmaa.

lisätietoja: 
www.wienerberger.fi
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Liitä taloyhtiösi
palveluun nyt!

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

Yli 360 000 tyytyväistä jäsentä. Liity sinäkin!

www.rakentaja.fi
Suorakanava Oy a Sanoma company

Rakentaja.fi-palvelukokonaisuudesta kaikki rakentamisen ja asumisen tarpeet

Sisältää huolto-
kirjan taloyhtiöille.

Oman kodin
hallintajärjestelmä

osakkaille.

Remonttilaskenta-
ohjelma taloyhtiöille

ja osakkaille.

Liitämme
taloyhtiönne asia-
kirjat puolestanne

palveluun.

Taloyhtiön eri
osapuolten kattava

tietopalvelu.

Täysin maksuton
palvelu taloyhtiöille

ja osakkaille.

Seurantakohteita
osake- ja taloyhtiö-

remonteista.

Taloyhtiön
asiakirja- ja

tiedotepankki.

10 miljoonaa käyntiä 2009

Liitä taloyhtiösi palveluun

Palvelut ja tieto – kattavasti, helposti ja luotettavasti

200920082007200620052004

Vahvaa kasvua vuodesta toiseen

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

Muista salasana

Info Liity jäseneksi

Tunnus Salasana

Hakusana

Perjantai 24.9.2010, klo 12:00  Alvar, Auno

Liitä osakkeesi palveluun

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

Tilaa verkkolehti

Sähköpostiosoite

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

Tilaa Omataloyhtiölehti

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

Tulisijat ja hormistot

Maalaustyöt

Sauna- ja pesutilat

Keittiö ja kalusteet

Hissit ja portaat

Sisäpintamateriaalit

Parvekkeet

Rungot

Väliseinät

Vesikatto

Ylä-, ala- ja välipohjat

Ikkunat ja ovet

Julkisivut

Eristäminen

Kunnossapitovastuut

Taloyhtiön asukasrooli

Korjaushanke prosessina

Suunnittelu ja valvonta

Rahoitus, vakuutus

Maa- ja pohjarakenteet

Perustukset

Taloyhtiö ja osapuolet

Asuinhuoneisto

Taloyhtiön talousasiat

Huolto ja kunnossapito

Tekniikka ja varusteet

Pihatilat

Työkalut ja -koneet

Vesi ja viemäröinti

Ilmanvaihto

Sähköistys ja valaistus

Lämmitys

Hae

Liitämme yhtiönne asiakirjat nyt puolestanne palveluun

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

Tuotteita saneeraukseen

Omataloyhtiö.fi -palvelu on sekä isännöitsijöille, taloyhtiöille että osakkaille
täysin ilmaista. Palveluun voit liittyä itse, mutta nyt tarjoamme auttavaa
kättämme yhtiöiden päättäjille. Lähettämällä yhtiötänne koskevat tiedot
luomme yhtiöllenne yksilöllisen palvelusisällön ja talletamme asiakirjat
oikeisiin paikkoihinsa palvelussa. Tämä kaikki luonnollisesti veloituksetta.
Lisää aiheesta ->>
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Kattoremontti ajoissa
Kun katto saavuttaa käyttöikänsä
päätepisteen, sen remontointi
kannattaa tehdä välittömästi.
Lisää Kerabit-kattoremontista ->>

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

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

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

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

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

Omataloyhtiö

Seurantakohteita


