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Taloyhtiössä nyt
Uusi vuosi ja uudet haasteet

Taloyhtiössä uusi toimintakausi on juuri alkanut ja ensimmäiset yhtiökokoukset 
ovat lähiviikkoina käsillä. On siis jälleen päätöksenteon aika. Korjaushankkeita 
suoritetaan nyt enemmän kuin koskaan. Vaikka korjausrakentamisen volyymi on 
korkealla, ovat suoritettavat hankkeet yksittäiselle taloyhtiölle ja sen asukkaille 
kuitenkin yleisesti ensimmäisiä laatuaan. Korjaushanke voidaan mieltää niin, että 
tehdään vain se, mikä on pakko, tai niin, että tehdään se, mikä on mahdollista ja 
kannattavaa. Omataloyhtiö.fi pyrkii esittelemään hankekokonaisuudet niin, että 
kaikki mahdollisuudet tulee huomioitua.  Kun osakkailla on tieto mahdollisuuksis-
ta, saadaan aikaan onnistuneita korjaushankkeita.
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Miksi emme  
korjaisi  
yhdessä?
Kerrostalolähiömme on rakennettu pitkälti 
1960- ja 70-luvuilla – teollisesti, tehokkaasti 
ja rakennus toisensa perään. On siis enem-
män kuin perusteltua pohtia, voitaisiinko 
nämä rakennukset korjata samalla kertaa 
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Tilaajina asunto-osakeyhtiöt toimivat it-
senäisesti, joskus jopa turhankin itsenäi-
sesti. Joillekin korjaushankeen alulle pa-
neva tekijä voi olla naapurissa jo suoritettu 
hanke. Miksi naapurissa sitten tehdään esimerkiksi putkiremonttia? Tyypillisesti syynä on 
putkiston elinkaaren päättyminen. Samalla lailla putkistojen elinkaari on saavuttamassa 
päänsä myös mitä suurimmalla todennäköisyydellä useissa lähialueen muissa taloyhti-
öissä. Miksi korjaushankkeita ei suunnitella ja toteuteta yhdessä?

Ongelmaksi on muodostunut kommunikoinnin vaikeus. Taloyhtiöiden hallitukset vaih-
tuvat, päätöksenteko ja hankkeiden valmistelu kulminoituu pitkälti muutamaan vuosittai-
seen yhtiökokoukseen ja mikä oleellisinta, apuvälineet taloyhtiöiden väliseen yhteyden-
pitoon puuttuvat täysin. Prosessoitunut ja turhan taloyhtiökeskeinen hallinnointitapa ei 
mahdollista täydellistä suunnitelmallisuutta. Uudistuneen asunto-osakeyhtiölain muka-
naan tuomat velvoitteet kääntyvät tässä mielessä eduksi. Kannattaa leikkiä ajatuksella, 
mitä hyötyä taloyhtiöissä voidaan saavuttaa, jos kaikki antaisivat kunnossapitotarvesel-
vityksensä myös naapuritaloyhtiön käyttöön. Yhteiselle kahvituokiolle olisi varmasti ti-
lausta, jos edellä mainittu putkiremontti sattuisi olemaan useammalla seuraavassa vii-
sivuotissuunnitelmassa.

Maastammehan löytyy myös ihailtavan positiivisia esimerkkejä siitä, kuinka yhdessä 
saavutetaan paljon kaivattuja säästöjä. On olemassa lukuisia toimikuntia ja alueseuroja, 
joissa esimerkillisesti käsitellään alueen yhteisiä asioita. Mutta, jos tätä yhteyttä ei vie-
lä ole, miten taloyhtiössä tulisi toimia? Tähän me Omataloyhtiö.finä haluamme panos-
taa. Lukuisten yhteydenottojen ja käyttäjäkuntamme toivomusten siivittämänä olem-
me avaamassa Suomen taloyhtiöille uutta ja omaa kontaktipalvelua nimeltä TaloyhtiöT-
reffit. Palvelun ideologinen tavoite on tarjota maamme taloyhtiötä hallinnoiville toimiva 
vertaistuki ja keskustelufoorumi ajankohtaisiin hankkeisiin ja teemoihin. Haluankin siis 
lämpimästi toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi ”päiväkahvikeskusteluun” osoitteeseen 
www.omataloyhtiö.fi.

Topi Aaltonen
Päätoimittaja
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TaloyhtiöTreffit – 
tietotaitoa taloyhtiön 

hallinnoimiseen

Ilmoittaudu TaloyhtiöTreffeille osoitteessa www.omataloyhtio.fi/taloyhtiotreffit

Taloyhtiön tehokas hallinnoiminen edellyt-
tää tietyn määrän tietoa. Tietoa voi luonnol-
lisesti aina etsiä ja omaksua, mutta asioiden 
hoitamiseen tarvittava taitohan karttuu teke-
misen ja kokemuksen myötä. Maastamme 
löytyy reilusti yli 80 000 taloyhtiötä, joista jo-
kainen on tavalla tai toisella oma yksilönsä, 
mutta yhtymäkohtia toiminnassa on enem-
män kuin äkkiseltään arvaisikaan. Kokemus-
ten jakaminen, asioista keskusteleminen ja 
toteutettuihin korjaushankkeisiin tutustumi-
nen ovat keinoista parhaimmat tehokkaa-
seen hallinnointiin siirtymisessä.

Hallituksessa edustat osakkaita

Taloyhtiön hallituksessa edustat niitä osak-
kaita, jotka omistavat kiinteistön. Edellytyk-
senä ei luonnollisestikaan ole ammattitaito 
korjausrakentamisen tai taloudenhallinnon 
osalta, mutta asiantuntemus on tietysti teh-
tävänkuvan kannalta eduksi. Tärkeimmän 
panoksen taloyhtiön eteen annat kuiten-
kin uhraamalla aikaasi siihen, että osoitat 
kiinnostusta käsillä olevia asioita kohtaan. 
Kun ongelma tai hanke on käsillä, siihen 
etsitään ratkaisu. Taloyhtiösi hallituksen jä-
senenä olet velvollinen tekemään parhaasi 
asian hoitamiseksi.

Kattava tietopankki verkossa

Kuluneen kolmen vuoden aikana Omatalo-
yhtiö.fi on imenyt sisäänsä aimo annoksen 
tietoa ja ratkaisuja taloyhtiön toimintaan. 
Noin kaksi vuotta sitten uudistunut asun-
to-osakeyhtiölaki nosti esille jälleen kerran 
yhteisen omaisuuden arvon - eikä suotta. 
Taloyhtiöissä tehtyjen korjausten määrä tuo-
na samaisena vuonna 2010 oli 1,2 miljardia 
euroa. Se, mihin tämä raha käytettiin, tie-
detään yllättävänkin hyvin. Mutta millä pe-
rusteilla taloyhtiöissä tehtiin päätökset, jää 
täysin arvailujen varaan.

Omataloyhtiö.fin rooli taloyhtiömaailmas-
sa on niin ongelmien, ratkaisujen kuin vai-
kutustenkin esille ottaminen unohtamatta 

kuitenkaan jatkuvasti käsillä olevaa asunto-
osakeyhtiöiden lainsäädäntöä sekä normaa-
leja toimintaperiaatteita.

Kokemuksilla on merkitystä

Puhutaanpa sitten ihmisistä tai kiinteistöis-
tä, on meillä kaikilla omat kokemuksem-
me. Taloyhtiön hallitustyöskentelyn osalta 
olemme lähes kaikki untuvikkoja, kunnes 
jotain merkittävää tapahtuu. Sen jälkeen, 
kun jotain on koettu, olemme kokemuksil-
tamme jälleen hieman rikkaampia. Suurin 
osa Suomen rakennuskannasta on ainut-
laatuisessa tilanteessa, korjattavaa löytyy 
niin, että korvia kuumottaa. Ne, jotka ovat 
taloyhtiön hallituksen näkövinkkelistä koke-
neet miljoonien eurojen korjaushankkeen, 
ovat kokemuspohjaltaan muita selvästi rik-
kaampia. Kertomalla taloyhtiösi ja hallitus-
toimintasi historiasta voit auttaa niitä, jotka 
apua eniten tällä hetkellä kaipaavat. Juuri 
tähän tarkoitukseen olemme avaamassa 
TaloyhtiöTreffejä.

TaloyhtiöTreffeillä jaetaan kokemuksia

Omataloyhtiö.fin järjestemien Taloyhtiö-
Treffien tavoite on yksinkertainen: yhdistää 
taloyhtiöt ja ihmiset niin alueellisesti kuin 
intressienkin puolesta. Osa meistä tietää 
jotain ja toinen toista, miksi emme siis ja-
kaisi kokemuksiamme. TaloyhtiöTreffeillä 
sinun ei ole pakko aktiivisesti etsimällä et-
siä itsellesi keskustelukaveria, vaan yhdis-
tämme teidät ilmoittamienne kiinnostuk-
sen kohteiden kautta. Muodostamme siis 
foorumeita.

Olipa kyseessä sitten vaikka julkisivure-
montti Tampereella, saat kontakteja niihin 
taloyhtiöihin, joissa esimerkiksi Tampereel-
la on jo suoritettu julkisivuremontti. Tai toi-
saalta voit löytää toisen taloyhtiön lähialu-
eeltasi, joka on suunnittelemassa vastaa-
vaa hanketta kuin tekin ja voitte näin ollen 
yhdessä miettiä parhaan mahdollisen tavan 
yhteistyölle. Tarkoituksenamme on toimia 
vain yhdistävänä välikätenä ja tarjota apu-
väline yhteydenpitoon.

Teksti: Topi Aaltonen
 Kuva: Keijo Aulu



S�

Omataloyhtiö.fi

Uudisrakentamisessa siirrytään 1.7.2012 
alkaen kokonaisenergiatarkasteluun

Ympäristöministeriö on 30. maaliskuuta 
2011 antanut uudet energiatehokkuutta pa-
rantavat rakentamismääräykset. Alan toimi-
joilla oli vuosi ja kolme kuukautta aikaa val-
mistautua uusiin määräyksiin, jotka tulevat 
voimaan 1.7.2012.

Rakentamismääräysten uudistuksella 
halutaan ohjata sekä energiansäästöön että 
päästöjen vähentämiseen. Määräysten tiu-
kennus tarkoittaa keskimäärin 20 prosen-
tin parannusta nykyisten määräysten vaati-
maan energiatehokkuuteen. Investointikus-
tannusvaikutukset ovat pienet verrattuna 
nykyisiin, vuonna 2010 voimaan tulleisiin 
määräyksiin. Rakennuskohtaisesti voidaan 
saavuttaa jopa säästöjä.

Myös korjausrakentamiseen ollaan laati-
massa energiatehokkuusmääräyksiä, jotka 
perustuvat taloudellisesti kustannustehok-
kaisiin parannuksiin. Ympäristöministeriön 
mukaan määräykset ovat tulossa lausunto-
vaiheeseen maaliskuussa. Samalla myös 
energiatodistusmenettelyä uudistetaan.

Muutoksia verovähennyksiin

Arkipäivään vaikuttavista asioista merkittä-
vin lienee kuitenkin asuntolainojen verovä-
hennyskelpoisuuden pieneneminen. Vero-
vähennysoikeutta kavennetaan maltillises-
ti ja asteittain niin, että vuonna 2012 enää 
85 % asuntolainan koroista on vähennys-
kelpoisia.

Toinen merkittävä uudistus liittyy koti-
talousvähennykseen. Vuoden 2009 alussa 
korotetun kotitalousvähennyksen enim-
mäismäärä laskettiin 3000 eurosta 2000 
euroon, korvattavan prosenttiosuuden ol-
lessa jatkossa 45 %.

Korjausavustuksia vuodelle 2012

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuk-
siin on varattu valtion vuoden 2012 talousar-
viossa 56,3 miljoonaa euroa. Energia-avus-
tuksia myönnetään tänä vuonna asuinta-
loille, joissa siirrytään uusiutuvan energian 
käyttöön, energiakatselmusten laatimiseen, 
rakennusten ulkovaipan korjaamiseen sekä 
lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin liitty-
viin toimenpiteisiin.

Ylläpitokustannuksissa jälleen korotuksia

Verouudistusten lomassa on käyty myös 
vilkasta keskustelua kiinteistöveron muu-
toksista. Vero on kuntakohtainen, joten 
alueellisia eroavaisuuksia on huomattavas-
ti. Korotuksia on jälleen tulossa myös mm. 
vesi- ja jätevesimaksuihin sekä lämmitys-
kuluihin. Toki näissäkin kustannuksissa on 
alueellisia eroja.

Kustannusten muutokset mielessä, kun teh-
dään päätöksiä

Käytöstä johtuvien kustannusten nousu on 
pidettävä mielessä myös korjaushankkeita 
valmisteltaessa. Kustannussäästöjä voidaan 
saada aikaan monella tapaa. Aina ei ole tar-
vetta suorittaa massiivista peruskorjausta, 
vaan välillä myös normaaliin kiinteistön yllä-
pitoon liittyvällä toimenpiteellä voidaan saa-
vuttaa säästöjä. Huomiota on syytä kiinnit-
tää mm. vesikalusteisiin ja eri taloteknisten 
järjestelmien säätöihin.

Onnistunut korjaushanke alkaa osakkai-
den tarpeen selvittämisestä ja perusteelli-
sesta suunnittelusta.

Kuinka suoriutua 
vuodesta 2012  

edellistä paremmin?

Jälleen on vuosi vierähtänyt eteenpäin ja on aika summailla asioita, 
jotka ovat muuttuneet tai muuttuvat kuluvana vuonna. Taloyhtiöiden 
osalta mielenkiinto kiinnittyy erityisesti myönnettäviin tukiin sekä käyt-
tökustannusten nousuun. Pohdittaessa asioita pidemmällä aikajän-
teellä on todettava, että vuorovaikutus eri kokonaisuuksien välillä on 
huomattavaa. Vuosi vaihtui – mikä muuttui?

Ovatko taloyhtiösi vastuuhenkilöt ajan tasalla?

Avasimme viime syksynä palvelun, jonka avulla käyttäjämme voivat tarkastaa taloyhtiön 
vastuujäsenet ja tarvittaessa tehdä tarvittavia muutoksia. Syöttämällä taloyhtiösi nimen 
ja y-tunnuksen näet ne tiedot, jotka meillä kaupparekisterin mukaisesti taloyhtiöstänne 
on. Päivitä taloyhtiösi tiedot ja mikäli päivitettävää löytyy, on syytä tarkastaa myös talo-
yhtiönne kaupparekisteriin tekemä viimeisin päivitys.

Tarkasta vastuuhenkilöiden tiedot osoitteessa www.omataloyhtio.fi/yhtiotiedot

Teksti: Topi Aaltonen
 Kuva: Keijo Aulu
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Kohti uusiutuvia energiamuotoja

Päälämmitysjärjestelmän vaihto edessä? 
Kun asuinrakennuksen päälämmitysjärjes-
telmä vaihdetaan suorasta tai varaavasta 
sähkölämmityksestä taikka öljystä pääasi-
allisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävään 
järjestelmään, kannattaa remonttiin hakea 
valtion energia-avustusta. Sitä voi hakea 
yhtä hyvin pien-, rivi- kuin kerrostalollekin, 
mutta asuinhuoneistojen ja niitä palvelevien 
tilojen on katettava yli puolet huoneistojen 
yhteenlasketusta pinta-alasta, jotta raken-
nus kuuluisi avustuksen piiriin. Rakennuk-
sen on lisäksi oltava jo ennestään ympäri-
vuotisessa asuinkäytössä, mikä tarkoittaa, 
ettei avustusta voi hakea rakennukselle, 
jota vasta remontoidaan ympärivuotisesti 
asuttavaksi.

Uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi pää-
lämmitysjärjestelmäksi luetaan esimerkiksi 
maalämpöpumppu-, ilma-vesilämpöpump-
pujärjestelmän sekä pelletti- tai muun puu-
lämmitysjärjestelmän rakentaminen. Tuen 
piiriin kuuluu myös polttoainevaraston ra-
kentaminen pelletti- tai muuta puulämmi-
tysjärjestelmää varten.

Yhdistelmälämmitysjärjestelmän raken-
tamista tuetaan silloin, jos järjestelmä hyö-
dyntää 1-3 lämmitystapaa edellä mainituis-
ta tai niiden lisäksi joko yhtä tai useampaa 
lisälämmitystapaa. Lämmitysjärjestelmän 
korvaamista ei tueta kuitenkaan silloin, jos 
se rakennetaan korvaaman kauko- tai alue-
lämmitystä.

Päälämmitysjärjestelmäksi lämmitys-
muoto katsotaan silloin, jos sen suunni-
telmien mukainen lämmitysteho kattaa yli 
puolet vuotuisesta tehontarpeesta. Hakijan 
tulee tarvittaessa kunnan pyynnöstä osoit-
taa uusiutuvaa energiaa hyödyntävän läm-
mitysjärjestelmän toimivuus päälämmitys-
järjestelmänä.

Avustettavien toimenpiteiden tulee olla 
tarkoituksenmukaisia rakennuksen odotet-
tavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyt-
tötarve huomioon ottaen. Lisäksi avustetta-
vien toimenpiteiden kustannusten on oltava 
kohtuulliset. Avustuksen suuruus on enin-
tään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista. 
Avustusprosentti saattaa olla pienempi sil-
loin, jos määräraha ei riitä täysimääräisten 
avustuksen myöntämiseen kaikille hyväk-

syttäville hakemuksille. Avustussumma 
määräytyy toteutuneiden kustannusten 
perusteella.

Uusiutuvan energian käyttöönottoon 
myönnettäviä energia-avustuksia varten 
on vuonna 2012 varattu kaikkiaan 10 mil-
joonaa euroa.

Muut energia-avustukset

Muihin tarkoituksiin kuin uusiutuvan ener-
gian käyttöönottoon myönnettyjä energia-
avustuksia varten on vuonna 2012 varattu 
yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Tästä 2 mil-
joonaa euroa on tarkoitettu pientalojen tar-
veharkintaisiin energia-avustuksiin. Muilla 
energia-avustuksilla tuetaan asuinrakennuk-
sissa tehtäviä toimenpiteitä, jotka paranta-
vat rakennusten energiataloutta.

Tällaisia rakennusten energiataloutta pa-
rantavia toimenpiteitä, jotka kuuluvat ener-
gia-avustuksen piiriin, ovat esimerkiksi ra-
kennuksen ulkovaipan korjaus, ikkunoiden 
parantaminen kunnostamalla ne ja asen-
tamalla lisälasit tai etuikkunat, ikkunoiden 
uusiminen U-arvoltaan enintään 1 W/m2K 
ikkunoiksi sekä parvekeovien parantaminen 
tai uusiminen ikkunoiden uusimisen yhtey-
dessä U-arvoltaan enintään 0,7 W/m2K ovik-
si (umpiovet) tai U-arvoltaan enintään 1 W/
m2K oviksi (ikkuna-aukolliset ovet).

Tuettavia toimenpiteitä ovat myös ulko-
seinän lisäeristäminen vähintään 100 milli-
metriä paksulla mineraalivillalla tai toteut-
tamalla vastaava eristystason parantami-
nen muulla tavoin. Yläpohjan yläpuolinen 
lisäeristäminen vähintään 150 millimetrin 
paksuisella mineraalivillalla tai toteuttamalla 
vastaava eristystason parantaminen muulla 
tavoin kuuluvat myös tuettaviin toimiin.

Ilmanvaihtojärjestelmän tuet koskevat 
ilmanvaihdon perussäätöä, joka on aina 
tehtävä ulkovaippaan kohdistuvien avustet-
tavien toimenpiteiden jälkeen, lukuun otta-
matta yläpohjan yläpuolista lisäeristämistä. 
Lisäksi korvataan erillisten korvausilmavent-
tiilien ja poistoilmaventtiilien asentaminen 
silloin, kun se on tarpeen em. remonttien 
yhteydessä.

Myös ilmanvaihdon lämmön talteenoton 
rakentaminen sekä lämmön talteenoton 
rakentamisen jälkeen edellytettävä lämmi-

tysjärjestelmän perussäätö kuuluvat kor-
vausten piiriin. Myös liittyminen kauko- tai 
aluelämmitykseen korvataan muista ener-
gia-avustuksista.

Miten avustuksia haetaan?

Energia-avustus haetaan kunnalta, joka 
tarkistaa, että toimenpiteet ovat tarkoituk-
senmukaisia. Jos kohteen omistaa suoraan 
kunta tai kuntayhtymä, näissä tapauksissa 
avustuksen myöntäjä on Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskus ARA. ARA suo-
sittelee, että korjauksesta on tehty sitova 
päätös ennen avustuksen myöntämistä. 
Korjaustoimia ei saa aloittaa ennen avustus-
päätöstä, ellei avustuksen myöntäjä päätä 
toisin erityisestä syystä. Erityinen syy voi 
olla esimerkiksi toimenpiteen kiireellisyys 
tai välttämättömyys.

Avustuksen hakijana on asuinrakennuk-
sen omistaja tai se, jolle rakennuksen kun-
nossapitovastuu on lain nojalla tai kirjallisella 
sopimuksella siirretty joko pysyvästi tai pit-
käaikaisesti. Hakuaika päättyy 11.4.2012.

Vuoden 2012 energia-avustuksia myön-
nettäessä noudatetaan lakia asuntojen kor-
jaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista, 
valtionavustuslakia sekä valtioneuvoston 
asetusta korjaus-, energia- ja terveyshait-
ta-avustuksista.

Korjattaessa asuntoa tai asuinrakennus-
ta, voidaan tuen piiriin hyväksyttäviin kus-
tannuksiin sisällyttää korjaustöiden edellyt-
tämien rakennustarvikkeiden ja rakennuk-
seen kiinteästi asennettavien laitteiden han-
kintakustannukset, vesi-, viemäri-, sähkö- ja 
kaukolämpöön liittymismaksu sekä kustan-
nukset arviointi-, tutkimus-, laatimis-, suun-
nittelu-, rakennus-, asennus-, katselmus-, 
säätö-, mittaus- ja purkutöistä sekä töitten 
valvonnasta. Laskennalliset kustannukset 
omasta työstä tai kustannukset vastikkeetta 
tehdystä työstä eivät kuitenkaan kuulu kor-
vattaviin kustannuksiin.

Lähteet:
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, ener-
gia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuk-
sen muuttamisesta http://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2010/20101255
sekä
Aran (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) 
Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämi-
seen ja maksamiseen 2012  http://www.ara.fi/down-
load.asp?contentid=25336&lan=fi

Vuoden 2012 energia-
avustukset taloyhtiöille
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Suunnitelmallisen korjaustoiminnan avustaminen

Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi myönnetään 
avustuksia kuntoarvion laadintaan, kuntotutkimukseen ja huoltokir-
jan laadintaan. Myös nämä avustukset haetaan kunnalta. Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustukset silloin, jos 
hakijana on kunta tai kuntayhtymä.

Kuntoarvioavustus

Kuntoarvioavustuksen saaminen edellyttää, että kuntoarvion taso vas-
taa alalla sovittua hyvää tasoa. Sen tulee sisältää rakenteiden sekä ra-
kennusosien, lämmitys- ja ilmavaihtojärjestelmän, vesi- ja viemärilait-
teiden, sähköjärjestelmän sekä piha-alueen kunnon arviointi teknisel-
tä ja tarvittaessa toiminnalliselta kannalta. Kiinteistön toiminnallisuus 
(esteettömyys) on syytä selvittää aina kuntoarviota laadittaessa.

Kuntoarvioavustuksen saaminen edellyttää kuntoarvioon liitet-
tyä PTS-ehdotusta sekä laajennettua energiataloudellista selvitystä. 
Avustusta kuntoarvion kustannuksiin voidaan myöntää enintään 50 
% kuntoarvion hyväksytyistä kustannuksista.

Kuntotutkimusavustus

Avustettavalla kuntotutkimuksella tarkoitetaan rakennuksen laitejär-
jestelmän tai osa-alueen yksityiskohtaista tutkimista korjaustarpeiden 
täsmentämiseksi. Kuntotutkimusavustusta voidaan myöntää, jos ky-
seessä on betonijulkisivun, rapatun julkisivun, sisäilmaston, vesi- ja 
viemäriverkoston, sähköjärjestelmän tai kosteusvaurioituneen raken-
nuksen kuntotutkimus. Tutkimus tehdään käyttäen tarvittavassa laa-
juudessa rakenteiden koestusta, näytteidenottoa ja mittauksia.

Avustusta kuntotutkimuksen kustannuksiin voidaan myöntää 
enintään 50 % kuntotutkimuksen hyväksytyistä kustannuksista.

Huoltokirja-avustus

Asuinrakennuksille laadittavan huoltokirjan kustannuksiin voidaan 
myöntää avustusta, jos huoltokirja koskee koko rakennusta, siihen 
sisältyy sekä kunnossapito- että huolto-osa ja sen taso vastaa alal-
la noudatettavaa hyvä tasoa. Avustusta huoltokirjan kustannuksiin 
voidaan myöntää enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Kuntien päätösvallassa olevien avustusten vuosiaikataulu

Tammi-maaliskuu
Ajanjaksolla tulee usein uusia säännöksiä ja säännösmuutoksia. 
ARAn uudet ohjeet ja lomakkeet valmistuvat. Kunnat julistavat 
avustukset haettaviksi.

huhtikuu
Avustusten valtakunnallinen hakuaika päättyy kuukauden alkupuo-
lella muilla paitsi ARAn myöntämillä hissi- ja terveyshaitta-avustuk-
silla, joilla on jatkuva haku. Kuntien määrärahaesitykset lähtevät 
huhtikuun lopussa ARAan.

Touko-kesäkuu
Avustusmäärärahan jaon yleisperiaatteet ARAn johtokunnassa.

kesä-marraskuu
Määrärahaosuudet toimitetaan kuntiin kesäkuun alussa. Avustus-
päätökset tehdään kunnissa pääsääntöisesti syyskuun loppuu men-
nessä. Lokakuussa määrärahojen tarkistuskierros palautuksineen 
ja lisäyksineen. Marraskuussa ARA toimittaa kuntien määräraha-
osuuksien tarkistukset, eli lisäykset ja vähennykset kuntiin.

Teksti: Satu Evilampi
 Kuva: Jarno Kylmänen
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Omataloyhtiö.fi-palvelussa 
vastataan lakikysymyksiin

Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyksiin törmätään huomattavan 
usein taloyhtiöissä. Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta antaa täysin veloituksetonta 
apua taloyhtiötä koskeviin lakikysymyksiin. Joka torstai otamme vastaan viisi lakiin liittyvää 
kysymystä. Kysymysten vastauksista huolehtii Nordius-asianajotoimistot, joka on valtakun-
nallinen, 13 paikkakunnalla toimiva, 10 itsenäisen asianajotoimiston muodostama ketju.

k: Taloyhtiö pimittää tietoja?
Taloyhtiössämme vaihdettiin oma talon-
mies/siivooja huoltoyhtiöön, joka on samaa 
konsernia isännöintifirman kanssa, tuotan-
nollisista ja taloudellisista syistä. Isännöitsijä 
halusi ottaa tilalle oman yhteistyökumppa-
ninsa. Kyseessä siis oman edun tavoittelu. 
Talonmiehen kanssa ei neuvoteltu työajan 
vähennyksestä ja palkan alennuksesta, vaan 
päätös ajettiin läpi asukkaille valehtelemal-
la (oletettu säästö 10 000 euroa puolessa 
vuodessa). Nyt haluaisimme tietää, paljonko 
huolto nykyään maksaa tai mitä edes huol-
tosopimukseen kuuluu, mutta isännöitsijä 
ja hallitus eivät sitä halua kertoa.

Mitä mahdollisuuksia osakkailla on saada 
nämä tiedot, kun nyt epäilemme, että nyt 
maksammekin enemmän kuin oman talon-
miehen aikana? Voiko yksi osakas viedä asi-
an yhtiökokoukseen?

v: Se, mitä huoltosopimukseen kuuluu ja 
mitä se maksaa on sopimuksenvarainen 
asia.

Huoltokulujen tulisi ilmetä yhtiön tilinpää-
töksestä. Uuden ASOYL 6 luvun 3 §:n 3 mo-
mentin 1 kohdan mukaan yhtiökokouksessa 
päätetään tilinpäätöksen (= tuloslaskelma ja 
tase) vahvistamisesta. Tässä yhteydessä 
osakkeenomistajan on mahdollista saada 
tieto myös huoltokuluista.

Mikäli huoltokulut eivät jostain syystä 
ilmenisi yhtiön tilinpäätöksestä, osakkeen-
omistaja voi tällöin käyttää yhtiökokoukses-
sa kyselyoikeuttaan. Kyselyoikeudesta sää-
detään uuden ASOYL 6 luvun 25 §:ssä, jon-
ka 1 momentin mukaan hallituksen ja isän-
nöitsijän on yhtiökokouksessa osakkeen-
omistajan pyynnöstä annettava tarkempia 
tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa ko-
kouksessa käsiteltävän asian arviointiin. 
Jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, 
velvollisuus koskee myös yhtiön taloudel-
lista asemaa yleisemmin. Ja edelleen 2 mo-
mentin mukaan jos osakkeenomistajan ky-
symykseen voidaan vastata vain sellaisten 

tietojen perusteella, jotka eivät ole kokouk-
sessa käytettävissä, vastaus on annettava 
kahden viikon kuluessa kirjallisesti.

Ylimääräinen yhtiökokous on uuden AS-
OYL 6 luvun 5 §:n mukaan pidettävä, jos 
sitä vaativat osakkeenomistajat, joilla on 
yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyk-
sessä määrätty pienempi osa kaikista osak-
keista. Vaatimus ylimääräisestä yhtiökoko-
uksesta on tehtävä kirjallisesti ja kokouksen 
pitämistä on vaadittava tietyn asian käsitte-
lemistä varten.

Nordius/ Markku Lunkka

k: Hallituksen toimivalta ja vastuu?
Viime keväänä oli eripuraa tehdäänkö n. 
200 000 euroa maksava piharemontti vai ei. 
Hallitus, joka ei ollut edes yhtiöjärjestyksen 
mukainen, oli päättänyt tehdä tämän remon-
tin ilman äänestystä. Olivat jo teetättäneet 
pihasuunnitelmakuvat sekä valvonnan so-
pineet. Isännöitsijä oli jo maksanut nämä 
suunnitelmat (7000 euroa).

Piharemontti peruttiin, kun isännöitsijä 
suostui kovan ”väännön” jälkeen järjestä-
mään ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa 
kallis piharemontti äänestettiin nurin.

Kysymys on nyt siitä, että saadaan-
ko perittyä takaisin noita rahoja (7000 eu-
roa), jotka menivät suunnitelmiin, joista ei 
koskaan ole mitään 
hyötyä. Tuon pihare-
montin oli päättänyt 
hallitus, jossa oli kak-
si osakkeenomistajaa 
sekä isännöitsijä.

v: Hallituksen jäsenet 
valitaan yhtiökokouk-
sen päätöksellä. Jos 
tämä päätös on lain tai 
yhtiöjärjestyksen vas-
tainen, sitä on moitit-
tava 3 kuukauden ku-
luessa. Ellei näin ole 
tehty, päätöstä pide-

tään lähtökohtaisesti pätevänä. Tässä ta-
pauksessa on siis mahdollista, että yhtiö-
kokouksen päätös, jolla hallitus on valittu, 
on pätevöitynyt.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöko-
kous päättää kunnossapidosta, joka on laa-
jakantoinen, taikka vaikuttaa olennaisesti 
asumiseen tai asumiskustannuksiin. Edel-
leen säädetään, että hallitus tarvitsee yhtiö-
kokouksen päätöksen toimiin, jotka ovat yh-
tiön koko ja toiminta huomioon ottaen epä-
tavallisia ja laajakantoisia. Näillä perusteella 
katsoisin, että 200.000 euron piharemontti 
kuuluu yhtiökokouksessa päätettäviin asi-
oihin eli hallituksen olisi pitänyt tuoda asia 
yhtiökokoukseen käsiteltäväksi.

Hallituksen jäsenten vahingonkorvaus-
vastuusta säädetään asunto-osakeyhtiölain 
24 luvun 1§:ssä. Säännöksen mukaan halli-
tuksen jäsenen ja isännöitsijän on korvatta-
va vahinko, jonka hän on tehtävässään lakia 
tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, 
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. 
Taloyhtiöissä tulisikin nyt pohtia, halutaan-
ko pihasuunnitelmiin käytettyä 7000 euroa 
lähteä hallituksen jäseniltä vahingonkorvauk-
sena vaatimaan.

Nordius/Eveliina Tammela
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k: Taloyhtiön vastuu liukastumisista?
Voiko taloyhtiö olla korvausvelvollinen osak-
kaalle, asukkaalle tai vieraille pihan liukkau-
den johdosta tapahtuneesta tapaturmasta, 
kun yhtiökokouksessa on päätetty lumitöi-
den teosta talkoilla vai onko tällaisessa ti-
lanteessa jokainen omillaan ja oman vakuu-
tusturvansa varassa?

v: Kyllä, yhtiö ja hallitus voivat olla korvaus-
velvollisia.

Kysymys on hallituksen tuottamusvas-
tuusta ja arvioitavaksi tulee se, onko halli-
tus toiminut huolellisesti. Mikäli hallitus lai-
minlyö valvontavastuun, on se vastuussa 
mahdollisista vahingoista. Ylipäätänsä täl-
laisiin asioihin on syytä suhtautua varauk-
sellisesti ja niitä on syytä ottaa rajoitetusti 
osakkaiden hoidettaviksi. Ongelmia voi tul-
la siitä, että työtaakka jakaantuu epätasai-
sesti osakkaiden kesken. Huomioitava on 
myös se, ettei ketään voida velvoittaa tal-
kootyöhön. Osakas ei voi myöskään johtua 
vastuuseen sillä perusteella, että hän olisi 
laiminlyönyt talkootyöt.

Nordius/Jaana Kitusuo

k: Kun isännöintitoimisto laiminlyö tehtävät?
Olemme viiden huoneiston taloyhtiö. Isän-
nöitsijätoimisto on hoitanut hallintomme v. 
2007 lähtien. Pari vuotta sitten meillä vaihtui 
isännöitsijätoimiston puolesta isännöitsijä, 
joka ei ole hoitanut asioita hyväksyttävästi. 
Tässä karkeimmat esimerkit:

1. Eräässä huoneistossa todettiin kylpy-
huoneen kosteusvaurio alkuvuodesta 2011. 
Isännöitsijä lupasi hoitaa urakkakilpailutuk-
sen ja remontin valvonnan. – Isännöitsijä ei 
kilpailuttanut remonttia, vaan valitsi ilmei-
sesti jonkun tutun urakoitsijan. – Isännöit-
sijän valvonta rajoittui yhteen käyntikertaan 
paikan päällä. – Urakoitsija tuplalaskutti yh-
tiötä, mutta isännöitsijä ei tarkistanut las-
kuja, vaan kehotti osakkaita maksamaan 
osuutensa. Tuplalaskutuksen huomasivat 
osakkaat itse pyytäessään saada nähdä las-
kut. – Urakan alkuperäinen kustannusarvio 
oli 3700 euroa, mutta lopullinen summa n. 
13000 euroa(kylpyhuoneen koko 10m2). 
Isännöitsijä ei keskeyttänyt urakkaa, vaik-
ka hallitus ei antanut lupaa jatkaa remont-
tia epäselvien kustannusten nousujen takia. 
– Taloyhtiö oli juuri täyttänyt 10-v. Taloyhtiön 
hallitus pyysi isännöitsijää useaan kertaan 
olemaan yhteydessä rakentajaan – isännöit-
sijä ei pyyntöä noudattanut.

2. Taloyhtiössä on ollut tapana tasata 
huoneistokohtaiset vesimaksut kerran vuo-
dessa. Isännöitsijä ei tehnyt sitä kahteen 

vuoteen. Loppujen lopuksi häneltä tuli joko 
lasku, jossa oli ainoastaan lisää maksetta-
va loppusumma, tai suoraan palautus liikaa 
maksetuista tilille. Kukaan ei saanut mitään 
laskelmaa, josta olisi voinut todentaa sum-
mat oikeiksi.

3. Eräässä huoneistossa on vakituisen 
asukkaan lisäksi muut asukkaat vaihtuneet 
viimeisen vuoden aikana. Kukaan taloyh-
tiön osakkaista ei tiedä, kuka oikeasti on 
kirjoilla ko. huoneistossa. Isännöitsijä ei 
ole pyynnöistä huolimatta toimittanut asu-
kasrekisteriä.

4. Isännöitsijätoimisto on avannut taloyh-
tiölle omat nettisivut, jonne se sopimuksen 
ja puheidensa mukaan tallentaa taloyhtiön 
dokumentaation. Sivut ovat lähes tyhjät: 
mm. viimeinen yhtiökokouspöytäkirja on 
tallennettu v. 2009.

Tässä siis tärkeimmät laiminlyönnit. Kun 
taloyhtiö viimeisessä yhtiökokouksessaan 
pyysi isännöitsijätoimistolta (taas kerran) 
selvityksiä mm. em. asioihin, se ei ole niitä 
antanut. Sen sijaan yrityksen toimitusjohtaja 
irtisanoi sähköpostitse taloyhtiömme sopi-
muksen, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on 
minimaaliset mahdollisuudet saada mm. re-
montissa tuplalaskutettuja kuluja takaisin.

Miten voimme toimia tässä asiassa? 
Oikeuteen emme haluaisi lähteä, mutta 
emme myöskään antaa helpolla periksi 
isännöitsijätoimiston selkeälle epärehelli-
syydelle.

v: Heinäkuussa 2010 voimaan tulleen asun-
to-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijä huo-
lehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja 
hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa 
hallituksen antamien ohjeiden ja määrä-
ysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, 
että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestet-
ty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle 
ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen 
hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Isän-
nöitsijän on huolellisesti toimien edistettä-
vä yhtiön etua.

Kysymyksessä on mainittu esimerkkejä 
siitä, miten isännöitsijä on hoitanut tehtävi-
ään. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole yksityis-
kohtaisesti säännelty, miten isännöitsijän 
tulisi tehtäviään hoitaa, mutta lähtökohtana 
on, että isännöitsijän on toimittava huolelli-
sesti ja edistettävä yhtiön etua. Isännöitsi-
jän tehtävistä ja niiden hoitamistavasta on 
mahdollisesti sovittu tarkemmin taloyhtiön 
ja isännöitsijän välisessä sopimuksessa.

Kysyjän kertoman mukaan isännöitsijä 
on irtisanonut hänen ja taloyhtiön välisen 

isännöintisopimuksen. Isännöitsijällä on 
isännöintitehtävien päättyessä velvollisuus 
palauttaa kaikki hallussaan oleva taloyhtiön 
materiaali takaisin yhtiölle. Mikäli isännöit-
sijä ei ole palauttanut asiakirjoja, yhtiön pi-
täisi esittää isännöitsijälle vaatimus yhtiön 
asiakirjojen palauttamisesta. Kun asiakirjat 
on saatu yhtiön haltuun, epäselvät laskutus- 
ym. asiat tulisi selvittää. Niin kauan kuin on 
epäselvää, onko isännöitsijän toimista ai-
heutunut taloyhtiölle vahinkoa, suosittelen, 
ettei isännöitsijälle myönnetä yhtiökokouk-
sessa vastuuvapautta.

Tiedossa olevista isännöitsijän virheistä 
ja laiminlyönneistä tulisi kirjallisesti rekla-
moida isännöitsijää mahdollisimman pian. 
Näistä virheistä tai laiminlyönneistä aiheu-
tuneista vahingoista on mahdollista vaatia 
vahingonkorvausta isännöitsijältä. Asunto-
osakeyhtiölain mukaan isännöitsijän on kor-
vattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 
huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan 
tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiöl-
le. Mikäli isännöitsijä kiistää vastuunsa tai 
ei vain suostu korvaamaan vahinkoa, suosit-
telen, että viimeistään siinä vaiheessa yhtiö 
ottaisi itselleen asiantuntijan avustamaan 
asian selvittämisessä.

Jos on selvää, että remonttia tehnyt ura-
koitsija on laskuttanut tekemistään töistä 
yhtiötä kaksi kertaa, yhtiön tulisi mahdolli-
simman pian reklamoida virheestä urakoitsi-
jaa ja vaatia virheellisesti maksettua osuutta 
takaisin taloyhtiölle.

Nordius/Tomi Eloluoto

Lisää kysymyksiä ja niihin annettuja vas-
tauksia löydät osoitteesta www.omata-
loyhtio.fi. Sivustolla esitellään viikoittain 
mm. mielenkiintoisin kysymys. Liitty-
mällä jäseneksi, saat viikoittaisen verk-
kolehden yhteydessä kysymyksen aina 
suoraan sähköpostiisi.
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Vastuunjako 
taloyhtiön  
henkilö- ja  
omaisuus- 
vahingoissa

Taloyhtiön toimintaan liittyy runsaasti tilanteita, joissa on pohdittava etukäteen myös korvausvas-
tuuta ja sen jakautumista. Esimerkiksi taloyhtiön asukkaiden talkootyöt ja lasten leikkiminen pi-
halla taloyhtiön omistamissa leikkivälineissä sisältävät aina mahdollisuuden myös erilaisiin haa-
vereihin. Toisaalta yhteiselle omaisuudelle voi tulla vaurioita. Kun vaikkapa parvekelasi menee 
pirstaleiksi tai jätekatos rikkoutuu, vakuutusten olisi hyvä olla kunnossa ja asianosaisten perillä 
siitä, kuka on missäkin tapauksessa korvausvelvollinen.

Pihan leikkivälineet ja taloyhtiön vastuu

Lasten leikeissä taloyhtiön pihalla voi olla ns. 
vauhtia ja vaarallisia tilanteita, jolloin tapah-
tuu helposti myös vahinkoja. Perinteisten 
leikkivälineiden ohella taloyhtiöiden asuk-
kaiden käyttöön ostamat trampoliinit ovat 
yleistyneet pihoilla. Trampoliineja koskevat 
samat säännökset kuin muitakin asunto-
osakeyhtiön leikkivälineitä, mutta trampolii-
neilla tapahtuu käytännössä enemmän va-
hinkoja kuin keinuissa ja kiipeilytelineillä.

Trampoliinit ovatkin herättäneet paljon 
keskustelua ja kysymyksiä tapahtuneista 
onnettomuuksista ja niihin liittyvistä vahin-
gonkorvauskysymyksistä. Tapaturmien syy-
nä on usein trampoliinin virheellinen käyttö. 
Trampoliinilla tehdään vaarallisia hyppyjä tai 
useampi hyppii sillä yhtä aikaa. Kuluttajavi-
rasto on laatinut ohjeen trampoliinien turval-
lisesta käytöstä, ja lasten vanhempien olisi 
hyvä tutustua ohjeisiin.

Lähtökohtaisesti jokainen vastaa itse it-
seään tai omaa lastaan kohdanneesta on-
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nettomuudesta. Jos vahingon kärsinyt voi 
osoittaa onnettomuuden aiheutuneen jon-
kun toisen huolimattomasta menettelystä 
tai laiminlyönnistä, voi vahingon aiheutta-
nut taho olla korvausvastuussa. Asunto-
osakeyhtiö vastaa siitä, että sen hankkima 
trampoliini on ehjä, turvallinen ja kunnos-
sapidetty sekä asennettu oikein ohjeiden 
mukaan.

Trampoliiniin kannattaa asentaa tarkoi-
tuksenmukainen turvaverkko, joka on myös 
pidettävä kunnossa. Vaikka turvaverkon 
puuttuminen ei välttämättä johda haaverin 
tapahtuessa vahingonkorvausvastuuseen, 
sen puuttuminen voi kuitenkin helpommin 
johtaa siihen, että taloyhtiön katsotaan toi-
mineen huolimattomasti trampoliinin pi-
dossa.

Taloyhtiöllä on siis aktiivinen kunnossapi-
tovelvollisuus. Korvausvastuuta ei voi vält-
tää sillä, että trampoliinin käytön ohjeissa, 
pihalle asennettavissa kylteissä tai muu-
toin ilmoitetaan, että trampoliinia käytetään 
omalla vastuulla. Taloyhtiö on korvausvel-

vollinen samojen sääntöjen mukaan, vaikka 
trampoliinia olisi käyttänyt luvatta ulkopuoli-
nen, esimerkiksi naapuritalon lapsi.

Korvausvelvollisuuden ja usein tapahtu-
vien onnettomuuksien vuoksi taloyhtiössä 
on syytä miettiä, kannattaako trampoliinin 
hankinta ja onko taloyhtiö valmis aktiivisesti 
valvomaan sekä huoltamaan onnettomuus-
altista leikkivälinettä.

Vahingon sattuessa vastuuvakuutus auttaa

Taloyhtiölle voi siis syntyä korvausvastuu 
niin trampoliinilla kuin muussakin taloyh-
tiön pihan leikkivälineessä loukkaantunutta 
kohtaan. Jos leikkivälineessä loukkaantunut 
vaatii vahingonkorvausta taloyhtiöltä, kan-
nattaa asiasta tehdä vahinkoilmoitus talo-
yhtiön vastuuvakuutukseen.

Vastuuvakuutusyhtiö tutkii, onko vahinko 
johtunut taloyhtiön laiminlyönnistä trampolii-
nin tai muun leikkivälineen pidossa. Vahinko 
korvataan vastuuvakuutuksesta, mikäli talo-
yhtiö on vahingosta voimassaolevan oikeu-
den mukaan korvausvastuussa. Jos vahinko 
ei johdu minkäänlaisesta laiminlyönnistä, va-
kuutusyhtiö kustantaa taloyhtiön puolusta-
misen korvauksen vaatijaa vastaan. Vahin-
gon kärsineen oikeutta vahingonkorvauk-
seen voi alentaa hänen oma myötävaiku-
tuksensa vahingon syntyyn.

Leikkivälineessä aiheutunut vahinko voi 
olla myös seurausta tuotteen valmistus- tai 
suunnitteluvirheestä. Silloin korvausvastuu 
vahingossa ratkeaa tuotevastuuta koskevi-
en säännösten mukaan, lähtökohtaisesti 
korvausvelvollinen on tuotteen valmistaja 
tai EU-alueelle tuoja.

Taloyhtiön yhteisten rakennelmien ja  
huoneiston osien vakuuttaminen

Leikkipaikan kalusteet sekä auto-, jäte- ja 
grillikatokset ovat kiinteistön ns. tavanomai-
sia rakennelmia. Tällaiset kiinteistön omis-
tamat, kiinteät, tavanomaiset rakenteet ja 
rakennelmat sisältyvät asunto-osakeyhtiöi-
den ja kiinteistöjen vakuutuksiin. Kiinteis-
tövakuutuksissa on kuitenkin vakuutusyh-
tiökohtaisia eroja.

Pohjolan kiinteistövakuutuksiin sisälty-
vät 40 m2 ja sitä pienemmät auto-, jäte- ja 
muut katokset ilman eri mainintaa. Mahdol-
lisissa vahinkotilanteissa korvattavuuteen 
vaikuttaa myös kiinteistön vakuutusturvan 
laajuus. Osakkaiden ja asukkaiden itse teke-
mät rakennelmat ja itse asentamat laitteet 
eivät kuitenkaan sisälly kiinteistövakuutuk-
seen, joten ne pitää vakuuttaa oman koti-
vakuutuksen kautta.

Kiinteästi asennetut rakenteet parvek-
keilla, kuten parvekelasit, valaistus ja ulko-
markiisit sisältyvät kiinteistövakuutukseen 
silloin, jos ne ovat joko alkujaan kuuluneet 
kiinteistöön tai mikäli ne on hankittu taloyh-
tiön yhtiökokouksen yhteisellä päätöksellä 
kaikkiin asuntoihin.

Osakkaan itse hankkimat parvekelasi-
tukset eivät kuitenkaan sisälly kiinteistö-
vakuutukseen, vaan tällaiset lasitukset on 
osakkaan sisällytettävä omaan kotivakuu-
tukseensa. Pohjolan Omakoti-vakuutuksella 
voi lisätä vakuutusturvaa silloin, kun asukas 
itse asentanut, rakentanut tai teettänyt pa-
rannuksia asunnossa. Taloyhtiö korjaa esi-
merkiksi vuotovahingon jälkeen asunnon 
perustasoon asti, mutta se ei vastaa sisus-
tuksellisista lisäyksistä ja erikoisrakenteista. 
Jos huoneistoon on esimerkiksi valittu ta-
sokkaammat sisustusmateriaalit, kuin mitä 
on taloyhtiön muissa asunnoissa, Omakoti-
vakuutuksella saa turvaa myös näille huo-
neiston osina vakuutettaville pinnoitteille ja 
rakenteille. Parvekkeella olevat istutukset ja 
kalusteet kuuluvat myös asukkaan Omako-
ti-vakuutukseen.

Huoneiston osina voi kerros-, rivi- tai pa-
ritalossa vakuuttaa esimerkiksi vuokra- tai 
osakehuoneiston kiinteät sisustukset ja 
kalusteet, pinnoitteet seinässä, lattiassa 
ja katossa, kiinteät koneet ja laitteet sekä 
rakenteet.

Kiinteistön talkoovakuutus

Silloin kun taloyhtiössä tehdään talkootöinä 
esimerkiksi piha-, maalaus- tai lumitöitä, on 
taloyhtiöllä syytä olla kiinteistövakuutuksen 
yhteyteen liitettävä kiinteistön talkoovakuu-
tus. Jos talkoisiin osallistuvilla asunto-osa-
keyhtiön osakkailla on henkilökohtaisia va-
paa-ajan tai täysajan tapaturmavakuutuksia, 
kattavat ne heille talkootöissä mahdollisesti 
sattuvat vahingot. Mikäli talkootöistä mak-
setaan palkkaa tai muuta vastiketta, tulee 
tällaiset henkilöt vakuuttaa erikseen lakisää-
teisellä tapaturmavakuutuksella.

Kiinteistön talkoovakuutuksella korva-
taan talkootyön tai muun palkattoman työn 
aikana aiheutuneet tapaturmat asunto-osa-
keyhtiön asukkaille. Se antaa turvaa tapatur-
maisesti aiheutuneiden ruumiinvammojen 
varalle, joita voivat olla esim. pensaiden leik-
kuutyössä itsensä vahingoittaminen, tikkail-
ta putoaminen ym. tapaturmat.

Kiinteistön talkoovakuutusta myönne-
tään vain Pohjolan Kiinteistövakuutuksen 
yhteyteen.

Laaja talkooturva korvaa asunto- tai kiin-
teistöyhtiön asukkaille talkoissa sattuneet 
tapaturmavahingot. Vakuutus on voimassa 
paitsi yhteisten piha-alueiden kunnostustal-
koissa, myös niissä asunto- ja kiinteistöyh-
tiön piha-alueen kunnostustehtävissä, jotka 
tehdään etukäteen ja yhteisesti sovituilla 
talonmiesvuoroilla.

Tapaturmissa hoitokulujen enimmäiskor-
vausmäärä on 8000 euroa ja tapaturman 
aiheuttamasta pysyvästä haitasta 5000 
euroa tapaturmaa kohden. Tapaturman ai-
heuttamasta kuolemasta korvaus on 1700 
euroa. Kiinteistön talkoovakuutus on oma-
vastuuton.

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Pohjola
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Kehittäminen on yhteinen asia

Maunula-Seura ry on perustettu vuonna 
1964. Sen tavoitteena on alueen asukkai-
den viihtyvyyden, hyvinvoinnin ja turvalli-
suuden lisääminen, sosiaalisten pyrkimys-
ten edistäminen sekä Maunulan vetovoi-
man ja positiivisen imagon kehittäminen. 
Helsingin Maunulassa yhteisöllisyys näkyy 
paitsi rakennuskannassa myös yhteisön 
toiminnassa.

Seuran tavoitteisiin on helppo samaistua. 
Kukapa ei näitä tekijöitä haluaisi korostaa, oli-
pa kyse sitten asuinalueesta tai yksittäisestä 
taloyhtiöstä. Kun asuinympäristöä tai kuten 
tässä tapauksessa taloyhtiötä kehitetään tai 
saneerataan, tulee tavoitteet asettaa niin, 
että käyttäjän kokema haitta minimoituu ja 
saavutettava hyöty maksimoituu.

Maunulan taloyhtiöissä saatiin aikaan 
sopu ja päätös saneerata yhtenevät kiinteis-

töt ryhmässä. Tällä mentaliteetilla lähdettiin 
Maunulan taloyhtiöissä valmistelemaan no-
peaa ja kustannustehokasta linjasaneeraus-
ta ryhmäkorjausmallilla.

Ryhmäkorjaustoimintaa ohjaa Maunulas-
sa ryhmäkorjaustoimikunta, johon jokainen 
hankkeeseen mukaan lähtenyt taloyhtiö on 
nimennyt kaksi edustajaa. Ryhmäkorjaustoi-
mikunta on edelleen valinnut keskuudes-
taan itselleen puheenjohtajaksi tekniikan 
tohtorin Eino Rantalan. Lisäksi toimikunta 
on valinnut linjasaneeraushankkeelle projek-
tinjohtajan (rakennuttajakonsultin) tarjouskil-
pailun perusteella. Hän on Juuso Hämäläi-
nen Valvontakonsultit Oy:stä.

– Ryhmäkorjausmallin kehittäminen 
käynnistettiin Maunula-Seuran aloitteesta. 
Suurena kysymyksenä tuolloin oli, voivatko 
taloyhtiöt teettää yhdessä putkiremontin. 
Vaikkakin Maunula-Seura ry toimii alueel-
la aktiivisesti, taloyhtiöiden yhdistämiseen 

tarvittiin apuja Ympäristöministeriöstä asti. 
Kun taloyhtiöt sittemmin saatiin yhden pöy-
dän ääreen, ministeriö irtaantui hankkeesta, 
ja vetovastuun otti ryhmäkorjaustoimikun-
ta. Toimikunnan ensimmäiseksi tehtäväksi 
tuli projektipäällikön löytäminen 36:n ehdok-
kaan joukosta. Tehtävä sinällään ei ollut yk-
sinkertainen, sillä projektinjohtajalta odotet-
tiin innovatiivista näkemystä hankkeen läpi-
vientiin, ryhmäkorjaustoimikunnan puheen-
johtajana toimiva Eino Rantala kertoo.

Ryhmäkorjaamisen tavoitteena  
kustannustehokkuus ja laatu

Ryhmäkorjaushankkeissa taloyhtiöille tuo-
tetaan kustannustehokkaampia, mutta yhtä 
laadukkaita korjauksia kuin yksittäisen talo-
yhtiön remontissa. Maunula toimii ryhmä-
korjausten pilottikohteena, joten hankkeen 
aikana kehitetään ryhmäkorjauksessa tar-

Maunulassa taloyhtiöt saneerataan ryhmässä

– nopea ja kustannustehokas 
linjasaneeraus

Taloyhtiössä mikään ei ole ikuista, eivät edes putkistot. Tämä todellisuus on jouduttu koh-
taamaan yhä useammassa suomalaisessa taloyhtiössä. Kun puhutaan kaupunkiemme 
lähiöistä, tulee vääjäämättä mieleen toisensa kaltaiset rakennukset. Syy tähän on var-
sin ilmeinen: eri aikakausille tyypilliset rakennustavat ja käytettävät materiaalit yhdessä 
kaavoituksen kanssa ovat luoneet meille yhteneviä asuinalueita.
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vittavia menettelytapoja ja prosessia. Lisäk-
si toteutunutta prosessia dokumentoidaan 
mahdollisimman kattavasti, jotta oppiminen 
hankkeesta on mahdollista. Se, että Mau-
nulaa vastaavat asuinalueet on rakennettu 
alueellisella mallilla, mahdollistaa myös kor-
jaamisen alueellisella mallilla. Edellytyksenä 
kuitenkin on, että taloyhtiöiden hallitukset 
ja asukkaat saadaan keskustelemaan kes-
kenään, vasta sitten voidaan saada aikai-
seksi tuloksia.

– Ryhmäkorjauksen perusedellytyksenä 
on vahva yhteistyö. Yhteistyön aloittaminen 
ei kuitenkaan onnistu ilman aktiivista toimi-
jaa tai alullepanijaa. Tällaisena alullepanijana 
voisi toimia vaikkapa alueellinen isännöitsijä, 
huoltoyhtiö tai rakennuslupa-asioista vastaa-
vat kuntaviranomaiset. Tärkeintä on saada 
nämä alueella sijaitsevat taloyhtiöt tietoisik-
si siitä, että korjaushanke on ajankohtainen 
myös alueen muissa taloyhtiöissä ja että 
yhdessä saneeraamalla saavutetaan huo-

mattaviakin etuja. Ongelmaksi saattaa muo-
dostua se, että taloyhtiössä päätöksenteko 
perustuu pitkälti tunteisiin eikä välttämättä 
tunnistettaviin faktoihin. Mitä korjaushank-
keisiin tulee, niin valitettavan usein oma 
tietämyksen taso yliarvioidaan taloyhtiöiden 
hallituksissa. Tämä osaltaan aiheuttaa sen, 
että ammattilaisten apuun turvaudutaan va-
litettavan myöhässä. Suunnitteluvaiheessa 
tehdään hankkeen kannalta tärkeimmät pää-
tökset, muistuttaa Rantala.

Taloyhtiöt tekevät erilliset sopimukset

Ryhmäkorjaushankkeen perusideana on kil-
pailuttaa korjaushankkeet yhdessä. Tavoit-
teena on saavuttaa tällä kilpailuttamisella 
10-15 % säästöt urakkavaiheen kustannuk-
sista. Säästöjä saadaan paitsi työmaan pe-
rustamiskustannuksista, aliurakoiden ja ma-
teriaalin kilpailuttamisesta myös työmaalla 
oppimisesta.

Uponor Cefo -järjestelmän hyödyt tukevat sanee-
rattavien taloyhtiöiden tavoitteita:
– projektin pituus ja eteneminen voidaan määrit-
tää tarkasti etukäteen
– lyhentynyt linjasaneerauksen läpimenoaika
– pienentynyt rakennusteknisten töiden osuus
– vähentynyt purkujätteen määrä
– mahdollisuus vaikuttaa kylpyhuoneen toiminnal-
lisuuteen uusin kalustejärjestelyin (layout)
– elementtien avattavuus ja vuotojen havaittavuus 
tuovat turvallisuutta ja helpottavat huoltoa
– rakennukseen saadaan uudet putket
– rakennuksen energiatehokkuus paranee

– Kun urakoidaan monta samanlaista 
rakennusta samalla alueella, toiminta no-
peutuu ja tehostuu koko ajan toteuttajien 
oppiessa edellisistä vaiheista. Lisäksi tu-
lee muistaa, että hyvä suunnittelu vähen-
tää sähläystä ja laatuongelmia urakointivai-
heessa. Yhdessä toteutettu suunnittelu on 
tämänkin hankkeen yksi merkittävimmistä 
vaiheista. Vaikka taloyhtiöiden korjaushank-
keissa on kiinteistökohtaisia yksityiskohtia, 
suunnitteluvaihe sisältää niin paljon yhte-
neväisyyksiä, että yhdessä suunnittelemalla 
saadaan paljon kaivattuja lisäsäästöjä, ryh-
mäkorjaustoimikunnan puheenjohtaja Ran-
tala päättää.

Hankkeen kilpailutus tehdään yhdes-
sä, mutta päätökset taloyhtiökohtaisesti. 
Ryhmäkorjaushankkeessa kukin taloyhtiö 
on yksilö ja aivan kuten kaikissa muissakin 
taloyhtiöiden korjaushankkeissa päätökset 
tehdään yhtiökohtaisesti yhtiökokouksissa. 
Huomattavaa toki on, että paras mahdolli-

Teksti: Topi Aaltonen
 Kuvat: Cefo Elementit Oy
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nen kustannustehokkuus perustuu yhdessä 
saneerattavien taloyhtiöiden ostovoimaan 
ja näin ollen volyymin mukanaan tuomaan 
kustannusvaikutukseen.

– Ryhmäkorjaamisessa yhtiöiden hal-
linnon kannalta kysymys on siitä, että tek-
nisten samankaltaisuuksien tai korjausme-
netelmien löydyttyä volyymi on olemassa. 
Sitten vaan yhtiöiden pitäisi tehdä aikatau-
lupäätökset samanaikaisesti muiden yhti-
öiden kanssa kukin kohdaltaan. Aikataulun 
ja suunnittelun ohjauksen keinoin yksilöis-
tä tehdään ryhmiä. Sillä, miltä talo näyttää 
tai kuinka monta asuinhuonetta kussakin 
asunnossa on, ei ole merkitystä. Sen sijaan 
sillä, mitkä valinnat korjaussuunnitelman si-
sällön suhteen tehdään, on merkitystä. Ta-
loyhtiöistä yksilön tekevät sen osakaskun-
ta ja huoneistot. Ne ovat ihmisten koteja ja 

siinä mielessä ainutkertaisia omistajalleen. 
Siksi niihin liittyvät asiat myös koetaan niin 
voimakkaasti erityisesti yhtiön päätöksen-
tekotilanteissa. Kunkin oven takana on sen 
omistajan elämäntilanne. Hankkeen johta-
jan olisi keskeistä ymmärtää tämä ja nähdä 
huoneistojen ovien taakse. Toisaalta hank-
keen ja sen johtamisen kannalta huoneis-
tot ovat korjattavaa massaa, jossa saman-
tapaiset märkätilat ja ratkaisut on nähty jo 
moneen kertaan. Ne ovat osakeomisteisia 
sijoituksia, realisoitavaa omaisuutta, jon-
ka arvoa tulisi vaalia korjaamalla. Mitä lä-
hemmäs 1960- ja 70-lukua mennään, sitä 
vähemmän taloyhtiö tai itse rakennus on 
yksilö. Teknistä samankaltaisuutta löytyy 
paljon, projektinjohtaja Juuso Hämäläinen 
Valvontakosultit Oy:stä toteaa.

Ajatuksesta toteuttamiseen,  
osaamista tarjoaa ammattilainen

Korjaushankkeet ovat prosesseina aina 
runsaasti aikaa vieviä, mutta etenemisryt-
mi on säilynyt Maunulassa ryhmäkorjaus-
hankkeen osalta hyvänä. Ryhmäkorjaus-
toimikunta kilpailutti rakennuttajakonsultit 
keväällä 2009 ja taloyhtiöt tekivät sopi-
muksen valitun rakennuttajakonsultin eli 
Valvontakonsulttien kanssa keväällä 2010. 
Kun sopimus Valvontakonsulttien kanssa oli 
saatu aikaan, kilpailutettiin hankkeen suun-
nittelija. Suunnittelu aloitettiin syyskuussa 
2010 ja saatiin päätökseen maaliskuussa 
2011. Välittömästi tämän jälkeen aloitettiin 
urakkatarjousvaihe. Jo aiemmin taloyhtiöt 
olivat tehneet päätöksen, että urakointivai-
heessa käytetään projektinjohtourakointia, 
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Ryhmäkorjaushanke Maunulassa

– Kuuden taloyhtiön linjasaneeraus toteutetaan yhteisen kilpailutuksen lopputulokse-
na Helsingin Maunulassa.

– Saneerausmenetelmänä käytetään Uponor Cefo -linjasaneerausta.
– Ensimmäinen saneerattu kohde palkittiin vuoden 2011 putkiremonttina.
– Urakkamuotona käytetään projektinjohtourakointia, jossa tavoitehinnan alittava osuus 

jaetaan taloyhtiöiden ja urakoitsijan kesken tasan.
lisätietoja www.omataloyhtio.fi/uponor

jossa tavoitehinnan alittava osuus jaetaan 
taloyhtiöiden ja urakoitsijan kesken tasan. 
Urakkamuodon katsottiin osaltaan tukevan 
juuri niitä tavoitteita, jotka hankkeelle oli 
asetettu: kustannustehokkuus ja laatu.

– Asuntosaneeraushankkeissa päätök-
senteon valmistelu on yksi projektinjohta-
jan keskeisimmistä tehtävistä. Tähän liittyy 
havainto ”hallitse kuluttaja, hallitset hank-
keet”. Mitä suuremmasta osakkeenomis-
tajajoukosta on kysymys, sitä suurempi 
haasteesta tulee. Valmistelussa tulee eteen 
kolme kysymystä: mitä minä saan, paljon-
ko maksaa ja hyvä ihme, mihin minä sen 
remontin keskellä menen? Osakkeenomis-
tajat haluavat yksilöllisyyttä, mutta toisaalta 
korjataan yhteistä tekniikkaa. Tämä huomi-
oiden esitykset ja päätöksen valmistelu oli-
si viisasta rakentaa johdonmukaisesti niin, 
että teknisen välttämättömän korjauksen 
sisältö minimoidaan. Muista mukavista li-
säyksistä vaikkapa yhteistiloihin tehdään 
erillishintaisia, erikseen yhtiökokouksessa 
päätettäviä asioita.

Maunulan hankkeessa valittu projektin-
johtourakka on osoittanut onnistuneeksi 
valinnaksi. Projektinjohtourakassa on sopi-
japuolten yhteinen ajallinen, laadullinen ja 
taloudellinen tavoite suunnitelma-asiakirjo-
jen kuvaamasta teknisestä sisällöstä. Tavoit-
teiden toteutumisesta myös palkitaan urak-
kasopimuksessa sovitulla tavalla. Osapuo-
let ovat olleet tyytyväisiä hankkeen toimin-
tatapoihin ja ohjaukseen. Reilusti yli puolet 
osakkaista on valinnut kotiinsa jotain yksi-
löllisyyttä laattojen värin vaihdosta kokonai-
siin huoneistosaneerauksiin ja tilamuutok-
siin. Nämä on voitu huomioida joustavasti 
ja oikea-aikaisesti urakan hankinnoissa sekä 
aikataulutuksessa, ennakoiden ja hallittuna. 
On tärkeää valita kunkin kohteen kannalta 
paras hankinta- ja urakkamuoto. Maunulas-
sa näyttää siltä, että löysimme sen parhaan 
yhdistelmän, Hämäläinen päättää.

Ratkaisuksi hankkeelle valittiin  
Uponor Cefo -linjasaneeraus

Maunulassa putkiremontti haluttiin tehdä 
kunnolla. Ryhmäkorjaushankkeella saavu-
tettavat säästöt eivät saaneet tulla laadus-
ta tinkimällä. Osaan huoneistoista haluttiin 
myös uudet kylpyhuoneet, joten laajamittai-
nen saneeraus oli tarpeen. Ratkaisuksi va-
littiin Uponor Cefo -linjasaneeraus, joka on 
ratkaisuna modulaarinen. Modulaarisuudella 
tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että uu-
det putket ja talotekniikka asennetaan sa-
neerattavaan kohteeseen esivalmistettuina 
elementteinä. Uponor Cefo -elementit koo-

taan siis valmiiksi tehtaalla. Elementti muo-
dostuu teräskulmasta, johon kannakoidaan 
valmiiksi paloeristetyt viemäri- ja käyttöve-
siputket. Tehtaalla suoritettavan esivalmis-
tuksen ansiosta remonttiaika taloyhtiössä 
lyhenee olennaisesti, ja näin ollen saadaan 
aikaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Mahdollisuus talotekniseen parannukseen

Cefo-elementtejä käyttämällä on mahdollis-
ta tehdä putkiremontista laajamittainen talo-
tekniikan uudistusprojekti ja vieläpä kustan-
nustehokkaasti. Elementtiin on mahdollis-
ta sisällyttää paitsi vesi- ja viemäriputkisto, 
myös ilmanvaihtokanavat, sähkö- ja tietolii-
kennekaapelointi sekä linja vesikiertoiselle 
lattialämmitykselle.

– Tällaisessa mittavassa projektissa on 
monta osapuolta. Kun katsomme asiaa 
hyötynäkökulmasta, niin lopullisen hyödyn 
saa asukas. Juuri asukkaiden tarpeista on 
linjasaneerauselementtien tuotekehitys ai-
koinaan alkanut. Uponor haluaa olla muka-
na hankkeissa, joissa kehitetään pitkän elin-
kaaren omaavia, energiatehokkaita ja pitkälti 
teollisesti esivalmistettuja ratkaisuja yhteis-
työssä tilaajien, urakoitsijoiden ja toimitta-
jien kanssa, myyntipäällikkö Toni Wahlfors 
Uponor Suomi Oy:stä kertoo.

Nopea ja yksinkertainen

Perinteiseen putkiremonttiin verrattuna 
säästetään merkittävästi kustannuksia ja 
aikaa, sillä kohteella ei tarvitse purkaa van-
hoja putkia eikä hormeja. Uponor Cefo –lin-
jasaneerauksessa tehdään uusi putkistoreit-
ti timanttiporaamalla reiät kylpyhuoneiden 
lattioihin ja kattoihin. Tämä kylpyhuoneisiin 
muodostettu pystylinja kootaan elementeis-
tä, jotka on esivalmistettu tehtaalla. Käyttö-
vesipisteet ja lattiakaivot yhdistetään muo-
dostettuun pystylinjaan vaakaelementein.

Hankkeen ryhmäkorjausvaihe aloitettiin 
syyskuussa 2011

Maunulan ryhmäkorjaushankkeeseen kuu-
luu kuusi taloyhtiötä, As Oy RM-talo 62, 
As Oy Säästölaita, As Oy Metsäpurontie 
16, As Oy Haavikontie 15–17 ja As Oy Pa-
kilantie 50. As Oy Säästötuki, joka palkit-
tiin vuoden 2011 putkiremonttina, on myös 
kuulunut Maunulan ryhmäkorjausryhmään, 
mutta sen urakkavaihe päättyi huhtikuussa 
2011. As Oy Säästötukea saneerattaessa 
testattiin projektinjohtourakointia, jota nyt 
sovelletaan ryhmäkorjaushankkeen urak-
kavaiheessa. Ensimmäisenä korjaustyöt 
aloitettiin RM-talo 62:n yhteisissä tiloissa 
5.9.2011.
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Maankäytön ja rakennuslain mukaisesti rakennushank-
keeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suun-
nitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan 
mukaisesti. Halutun laadun varmistaa osaava valvoja, 
jonka valinta on taloyhtiöiden korjaushankkeissa tilaa-
jana ja rakennuttajana toimivan taloyhtiön vastuulla.

Valvoja toimii taloyhtiön edustajana valvoen taloyhtiön puolesta kor-
jausurakan toteutusta. Hän seuraa, että urakka etenee työmaalla 
urakkasopimuksen ja suunnitelmien mukaan ja että työt toteute-
taan sovittua laatutasoa noudattaen.

Pätevän yrityksen tai henkilön valintaan ja asianmukaiseen val-
vontaan taloyhtiöiden korjaushankkeissa kannattaa panostaa paitsi 
siksi, että hyvin tehdyt suunnitelmat tuottaisivat onnistuneen lop-
putuloksen, myös rakentamiseen liittyvien vastuiden vuoksi.

Saneerauksen vastuut eivät poikkea muussa rakentamisessa ole-
vista vastuista, vaan jakaantuvat tyypillisesti eri toimijoiden kesken 
rakennuttajan, suunnittelijan, valvojan ja urakoitsijan vastuuseen. 
Saneeraushankkeille on kuitenkin ominaista vastuiden ja mm. se-
lonottovelvollisuuden korostuminen. Kun taloyhtiön korjaushank-
keessa ulkopuolinen valvoja edustaa taloyhtiötä, osapuolten roolit 
ja vastuut pysyvät selkeinä.

Rakennuttajan vastuu

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n mukaan 
rakennuttajan vastuuseen kuuluvat mm. yleinen myötävaikutus-, 
valvonta- ja tiedonantovelvollisuus, joista tiedonantovelvollisuudel-
la on keskeinen merkitys rakentamisen virheiden vastuukysymys-
ten ratkaisemisessa. Rakennuttajan on tarjousvaiheessa annettava 
urakoitsijalle kaikki tiedot, jotka vaikuttavat urakan hinnoitteluun ja 
virheettömään toteuttamiseen. Lisäksi on tuotava julki myös mah-
dolliset epävarmuustekijät. Urakoitsijalla on vastaavasti oikeus luot-
taa annettuihin tietoihin.

Rakennuttajan on vastattava antamiensa virheellisten tietojen 
seuraamuksista. Rakennuttajan tiedonantovelvollisuuteen liittyy 
myös urakoitsijan selonottovelvollisuus, joka edellyttää urakoit-
sijaltakin aktiivisuutta ja omatoimisuutta tarvittavien tietojen saa-
miseksi.

Suunnittelijan vastuu

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnitelma on laadittava 
siten, että se täyttää lain, säännösten ja määräysten sekä hyvän 
rakennustavan vaatimukset. Rakennuksen suunnittelusta, koko-
naisuudesta ja laadusta vastaa pääsuunnittelija, joka on nimettävä 
kaikkiin rakennushankkeisiin.

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Jarno Kylmänen ja Raimo Koivukorpi

Hyvä valvoja tuo laatua 
saneeraukseen
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Erityissuunnitelmien vaatimusten mukaisuudesta huolehtivat 
osaltaan tehtävään nimetyt vastuuhenkilöt. Suunnittelijan vastuut 
määrittyvät usein sopimusperusteena sovellettavien konsulttitoi-
men yleisten sopimusehtojen (KSE 1995) mukaisesti. Lisäksi suun-
nittelijan vastuita koskevia määräyksiä on annettu myös rakenta-
mismääräyskokoelmassa, jonka mukaan suunnittelijan on mm. in-
formoitava rakennuttajaa liian suppeista suunnitelmista.

Virheelliseksi suunnittelijan työ voi muuttua, jos se poikkeaa em. 
lakien ja määräysten tai suunnittelusopimuksen asettamista vaa-
timuksista. Sopimusehtoihin sisältyy vastuunrajoituslauseke, jolla 
suunnittelijan vastuu rajataan määrältään enintään suunnittelijalle 
maksettavan palkkion suuruiseksi.. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, 
jos suunnittelijan virhe on ollut tahallinen tai törkeällä tavalla tuot-
tamuksellinen. Tällöin siirrytään vahingonkorvauslain piiriin, jonka 
korvaussummat määrittyvät pitkälti todellisen aiheutetun vahingon 
tai taloudellisen menetyksen mukaisesti. Tilaajan on ilmoitettava 
suunnittelijalle virheestä välittömästi sen havaittuaan. Suunnittelija 
ei kuitenkaan vastaa suunnitteluvirheistä, jotka ilmenevät 10 vuo-
den jälkeen rakennuksen valmistumisesta.

Urakoitsijan vastuu

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n mukaan 
urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuutena on sopimuksen mukaisen 
työn tuloksen luovuttaminen tilaajalle sovittuna ajankohtana. Työn 
tulos määritellään urakkasopimuksessa ja siihen liittyvissä muissa 
urakka-asiakirjoissa.

Urakka otetaan vastaan vastaanottotarkastuksessa, jossa raken-
nuttajan on esitettävä vaatimuksensa havaittavista tai tiedossa ole-
vista puutteista. Rakennuttajan hyväksyessä kohteen huomautuk-
sitta, ei virheisiin voi pääsääntöisesti vedota enää myöhemmin.

YSE 1998:n mukaan takuuaika on kaksi vuotta, ellei urakkaso-
pimuksessa ole toisin määrätty. Ensisijaisesti takuuajan vastuu on 
korjausvastuuta. Urakoitsija ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat 
aiheutuneet esimerkiksi muiden toimenpiteistä, huoltotoimenpi-
teiden laiminlyönnistä tai luonnollisesta kulumisesta. YSE 1998:n 
vastuunrajoituslausekkeen mukaisesti urakoitsija vastaa takuuajan 
jälkeen ainoastaan sellaisista virheistä, joiden näytetään aiheutu-
neen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä 
suorituksesta tai laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä, 
jota tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita vastaanottotarkastuk-
sessa tai takuuaikana.

Käytännössä urakoitsijan törkeä laiminlyönti voi täyttyä, jos ura-
koitsija on esimerkiksi selvästi rikkonut voimassa olleita rakennus-
määräyksiä tai laiminlyönti on aiheuttanut selvän terveysriskin. Ta-
kuuajan jälkeinen vastuu on voimassa 10 vuotta vastaanottotarkas-
tuksesta tai kohteen käyttöönotosta.

Valvojan merkitys

Rakentaminen on organisoitua ja hierarkkisesti johdettua toimintaa, 
jossa henkilöiden vastuut on määritelty varsin yksityiskohtaisesti. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että työnjohdon merkitys on hankkeen 
onnistumisessa keskeisellä sijalla.

Esimerkiksi taloudellista hyötyä tavoittelevissa, mutta monesti 
pirstoutuneissa urakkamuodoissa tai aliurakoittamisessa korostu-
vat erittäin vahvasti sekä hankintaosaaminen, urakkarajauksen ym-
märtäminen että työnjohdon velvoitteet.

Huono valvonta voi johtaa siihen, että hyvin tehdyt suunnitel-
mat menettävät merkityksensä. Toisaalta hyväkään valvoja ei pysty 
vaikuttamaan urakan lopputulokseen, jos hankkeessa ei ole tehty 
kunnollisia suunnitelmia eikä määritelty laatuvaatimuksia. Jos val-
voja havaitsee urakkasuorituksessa virheen, hänen on huomautet-
tava virheestä urakoitsijalle, jonka on korjattava virhe viipymättä. 
Urakkasopimuksessa määriteltyjen töiden toteuttamisesta vastaa 
aina urakoitsija. Valvoja valvoo, että tämä tehdään laadukkaasti, ai-
kataulussa, taloudellisesti ja teknisesti oikein.

Onnistunut lopputulos saadaan taloyhtiöiden korjaushankkeissa 
tilaajan projektijohdon sekä urakoitsijoiden ja valvonnan toimival-
la yhteistyöllä sekä selkeällä roolijaolla. Tilaajan projektijohtoa hoi-
tamaan hankitaan usein ulkopuolinen ja ammattitaitoinen toimija, 
rakennuttajakonsultti.

Rakennuttajakonsultti hankkeen ohjaajana

Rakennuttajakonsultin tehtäväkenttänä on koko hankkeen ajan tar-
veselvityksestä takuuvaiheeseen asti ohjata hanketta tilaajan ta-
voitteiden mukaisesti. Lisäksi rakennuttajakonsultti kilpailuttaa eri 
toimijat ja laatii tavoitteita tukevat kaupalliset asiakirjat.

Mallikkaan esimerkin rakennuttajakonsultoinnista ja valvonnasta 
tarjoa Vuoden Putkiremontti 2011 –kilpailun voittaja, helsinkiläinen 
As Oy Säästötuki, jossa putkiremontin rakennuttaminen ja valvon-
ta oli kilpailun tuomariston mielestä huippuluokkaa. Valvontakon-
sultit rakennuttajatoimisto Oy:n projektinjohtaja Juuso Hämäläinen 
vastasi tässä korjausurakassa putkiremontin rakennuttamisesta ja 
valvonnasta.

– Tärkeintä on, että 
valvoja toimii ammat-
timaisesti ja sopimuk-
sen mukaisesti. Aito 
halu tehdä asiat hyvin 
kuuluu osaavan valvo-
jan perusasenteeseen. 
Hankkeen kussakin vai-
heessa on sekaannus-
ten välttämiseksi pidet-
tävä eri toimijoiden roo-
lit selkeinä, Hämäläinen 
sanoo.

– Rakentaminen on 
parhaimmillaan yhteis-
työtä ja jatkumo hyvis-
tä, perustelluista va-
linnoista ja päätöksis-
tä. Ajattelemalla, että 
tehtäisiinkin porukalla 
eikä aina otsa hiessä 
urakalla, voitaisiin saa-
vuttaa jotain uutta, hän 
toteaa.
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1960-70-lukujen talojen ulkokuorien ongelmat liittyvät yleensä ajalle 
tyypillisiin rakennusvirheisiin sekä betonin silloisiin ominaisuuksiin 
verrattuna tämän päivän betonilaatuihin. Lisäksi vanhojen julkisi-
vujen rakenteissa ilmenee usein kosteusteknisiä ongelmia, jopa 
homeen kasvua eristekerroksissa. Myöskään tuon ajan eristeiden 
lämmöneristysominaisuudet ja määrät eivät vastaa nykypäivän 
vaatimuksia.

SPU Oy:ssä on kehitetty julkisivusaneerauskonsepti, jossa on 
otettu huomioon tuon aikakauden rakennuskannalle tyypilliset on-
gelmat. SPU:n kehittämät eristeet ovat ominaisuuksiltaan kosteut-
ta hyvin kestäviä ja diffuusiotiiviillä laminaatilla pinnoitettuna ne 
toimivat täydellisenä höyrynsulkuna. Lisäksi oikein toteutettuna 
eristeratkaisulla saavutetaan erinomainen ilmatiiviys. Erittäin hy-

Julkisivusaneerauksella 
lisää  

energiatehokkuutta

Korjausrakentamisen volyymi tulee kasvamaan lähitu-
levaisuudessa entistä voimakkaammin, kun 1960-70-lu-
vuilla rakennettujen kerrostalojen julkisivujen käyttöikä 
lähenee loppuaan. Uusissa julkisivujen korjaushankkeis-
sa tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota ener-
giatehokkuuteen sekä rakenteen toimintaan.

vän lämmöneristävyytensä ansiosta näillä eristeillä voidaan hel-
posti päästä myös matalaenergia- ja passiivitasoon. Energiasääs-
töä saadaan tehokkaasti liittyviä rakenteita vahventamatta vaihta-
malla vanhojen vaurioituneiden eristeiden tilalle saman paksuinen 
SPU-järjestelmä.

Julkisivuremontti käyntiin kuntotutkimuksella

SPU-eristeiden käyttöön päädyttiin myös Rastilantie 5:ssä, kun 
julkisivuremontti tuli ajankohtaiseksi. Vuonna 1974 rakennetussa 
neljän kerrostalon kiinteistöosakeyhtiössä herättiin julkisivusanee-
rauksen tarpeellisuuteen, kun ulkoseinien pesubetonipinnoissa ha-
vaittiin halkeamia ja pakkasrapautumista. Tehtyjen kuntotutkimus-

Teksti: Erik Rahiala
 Kuvat: SPU Oy
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ten tulosten perusteella myös ulkokuoren 
kiinnikkeet alkoivat olla heikossa kunnossa, 
joten päätös korjaustoimenpiteiden aloitta-
misesta oli varsin helppo.

Ulkoseinärakenteena oli monille vanhoil-
le kerrostaloille tyypillinen sandwich-beto-
nielementtirakenne, jonka betoniulkokuori 
purettiin koneellisesti piikkaamalla. Myös 
vanha eristekerros poistettiin ja betonisei-
nän pinta puhdistettiin epätasaisuuksista. 
Purku- ja asennustyö suoritettiin taloittain 
siten, että vain yksi sivu oli kerrallaan työn 
alla. Lisäksi töiden ajoitus tehtiin siten, että 
kylminä talvikuukausina pidettiin rakennus-
töistä talvitauko. Tällä vältyttiin asuntojen 
suurelta lämpöhukalta seinän ollessa eris-
tämättömänä.

Uusi ulkoseinä rakennettiin asentamalla 
ensin betonirungon pintaa vasten tasaava 
ohut mineraalieriste. Sen päälle kiinnitettiin 
tehokas SPU-polyuretaanilevy. Tämän eris-
televyn lämmönjohtavuusarvo on erinomai-
nen (0,023 W/mk) ja lisäksi eristelevyn pinta 
on diffuusiotiivis.

– Tässä haettiin selvää parannusta ul-
koseinärakenteen lämmöneristävyyteen 
ilman, että rakenteen paksuus olennaises-
ti muuttuisi, selvittää tekninen isännöitsijä 
Timo Tynkkynen Heka-Vuosaari Oy:stä.

Kaikkien seinärakenteiden saneerauksis-
sa SPU-eristeillä noudatetaan samaa peri-

aatetta. Siinä pyritään säilyttämään vanhan 
seinärakenteen paksuus mahdollisimman 
lähellä vanhaa rakennetta sekä samalla pa-
rantamaan rakenteen lämmöneristyskykyä 
sekä tiiviyttä ja höyrynpitävyyttä. Tällä saa-
vutetaan paitsi energiatehokas rakenne, 
myös alhaisemmat korjausrakennuskustan-
nukset, kun räystäs- ja sokkelimuutoksia ei 
tarvitse tehdä.

Energiatehokkuus ja yleisilme paranivat

Vuosaaren korjausrakennusprojektin yh-
teydessä haluttiin myös uudistaa talojen 
yleisilmettä, ja julkisivujen pinnaksi päätet-
tiin asentaa vaalea tiiliverhous. Ulkoasu sai 
muultakin osin uudistusta, kun talojen yksi-
öihin rakennettiin parvekkeet. Tämän lisäk-
si talojen kaikkien parvekkeiden kaidelasit 
vaihdettiin sinertävän sävyisiksi ja samalla 
tehtiin myös parvekelasitukset.
– Korjaustyöt valmistuivat suunnitellun ai-
kataulun mukaisesti vuoden 2011 lopussa, 
kun viimeinen talo saatiin valmiiksi. Hanke 
onnistui kaikkien työvaiheiden osalta hyvin, 
ja asukkaat ovatkin olleet todella tyytyväisiä 
tehtyihin korjaus- ja muutostöihin, Tynkky-
nen iloitsee.

Alustavia merkkejä uuden seinäraken-
teen rakennusteknisestä paremmuudesta 
on jo havaittu. – Ensimmäisenä valmistu-

neen talon osalta lämmityslukemat näyttä-
vät alentuneen ja arvion mukaan energian-
kulutus on vähentynyt n. 15–20 prosenttia. 
Tulevaisuudessa energiasäästöt tulevat 
olemaan varmasti vielä isommat, kun koko 
lämmityskauden lukemat saadaan kaikkien 
talojen osalta, arvioi tekninen isännöitsijä 
Timo Tynkkynen.

Laadukkaalla ulkoseinien eristämisellä 
on merkittävä rooli kiinteistöjen energian-
kulutuksen vähentämisessä, sillä rakennuk-
sen ulkoseinien lämpöhukan osuus koko 
rakennuksen vaipasta on suuri. Panosta-
malla tehokkaasti eristävään ulkoseinära-
kenteeseen, saavutetaan selvää säästöä 
lämmityskustannuksissa. Myös korjaus-
hankkeiden kokonaiskustannusten alenta-
minen on mahdollista tehokkailla työtavoil-
la ja ratkaisuilla, joissa otetaan huomioon 
rakenteiden yksinkertaisuus ja helppous. 
Tällöin myös työvirheiden osuus vähenee 
selvästi ja lopputulos on laadukas.
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Innova-hanke loppusuoralla:

Eristyksellä ja ilmanvaihdolla 
energiatehokkuutta sekä 

viihtyisyyttä

Tämän lehden edellisessä numerossa 
seurattiin elokuussa 2011 käynnistyneen 
rakentamisen alkua purkutöineen, uuden 
eristyskerroksen ja julkisivuelementtien 
asentamista ja kerrottiin myös asukasvies-
tinnän tärkeydestä. Vain vajaa puoli vuotta 
myöhemmin myös yläpohjarakenteet ja mit-
tavat ilmanvaihtotyöt ovat jo loppusuoralla. 
Parvekkeiden asennus alkaa helmikuussa ja 
julkisivurappaus tehdään myöhemmin ke-
vään 2012 aikana.

Lyhyt rakennusaika – vähäinen asumishäiriö

Tuotepäällikkö Jukka Sevòn Parocilta ko-
rostaa, että Innova-hankkeeseen kehitetty 
prosessi lyhentää korjausaikaa tavanomai-
seen verrattuna noin puoleen. Asukkaita 
on vaivattu vain IV-kanavien läpimenorei-
kien porauksilla ja keittiön liesituulettimen 
uusinnalla. Vanhat ikkunat poistettiin sil-
loin, kun asukas lähti töihin tai muuten ulos 
asunnostaan. Uudessa asennetussa julki-

sivuelementissä olivat ikkunat paikoillaan. 
Lisäarvona tulivat vielä entistä leveämmät 
ikkunapenkit, naurahtaa Sevòn. Uusilla jul-
kisivuelementeillä saatiin elävyyttä julkisi-
vuun, kun eristekerroksen paksuus vaihte-
li 350 mm:stä 400 mm:iin. – Oman vivah-
teensa tulee antamaan se, kun julkisivun 
viimeistelyssä tullaan käyttämään kahta eri 
väriä, sanoo Sevòn. Kaiken kaikkiaan uusi 
tekniikka antaa arvokasta kokemusta seu-

Teksti: Raimo Holopainen
Kuvat: Paroc Oy, Recair Oy ja Holarion Oy

Lyhyt kokonaisrakentamisaika tyydyttää asukkaita-
kin, sanoo Jukka Sevòn.

Riihimäen Innova-hanke on edennyt 
suunnitelmien mukaisesti. Pääosa 
rakennustöistä on tehty. Asukkaat 
ovat voineet lupausten mukaises-
ti elää omaa elämäänsä asunnois-
saan. Huoneistokohtaiset liitännät 
ja muutostyötkin on tehty ilman 
asukkaiden ”häätämistä”. Loppu-
tulemana on oleellisesti energiate-
hokkaampi rakennus ja täysin uu-
situn ilmanvaihdon tuoma asumis-
viihtyisyys.

Raikasta ilmaa energiatehokkaasti, lupaa Olli Pe-
runka.
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Vesikattoelementit 
nostettiin vanhan ylä-
pohjan päälle.

Moderni ilmanvaihto-
laitteisto on raken-
teeltaan ja designil-
taan varsin laadukas.

Näin mittava IV-put-
kisto tarvitaan, kun 
halutaan paras mah-
dollinen lopputulos.

Vanhan kattorakenteen 
purku oli iso, mutta 
välttämätön työ.

raaviin kohteisiin. Lisätietoa saamme myös 
VTT:n julkisivuelementteihin, pari senttiä 
rappauspinnasta sisäänpäin asennuttamis-
ta kosteusanturoista, joiden antamia arvoja 
VTT tulee seuraamaan.

Yläpohjaan mittava remontti

Yläpohjarakenne oli aikanaan Puolimatkan 
kehittämä Nilcon-esijännitetty kotelolaatta. 
Sen kansirakenne purettiin ja kaikki vanhat 
eristeet poistettiin. Remontin aikana käytet-
tiin eristeenä väliaikaisesti vuorivillamattoa. 
Uusi puurakenteinen, varsinainen huopapin-
noitteinen vesikattorakenne nostettiin ele-
mentteinä paikalleen. Sen suojiin jäivät sit-
ten  ilmanvaihtokone ja eristetyt iv-putket. 
Uusi eristys tehtiin siten, että kotelolaatan 
ns. U-rakenteen pohja täytettiin vuorivillale-
vyillä ja päälle puhallettiin vielä puhallusvilla 
ilmanvaihtoputkien asennuksen jälkeen. Ko-
konaiseristevahvuudeksi tuli 400 mm.

Uutta, tehokasta ilmanvaihtotekniikkaa

– Tämän hankkeen kaksi tärkeintä osa-
aluetta ovat tarkoitukseen kehitetyt sanee-
rauselementit ja tämän päivän parhainta 
tekniikkaa edustavat ilmanvaihtoratkaisut. 
Kotikulman ilmanvaihtoratkaisu oli tyypil-
linen viime vuosikymmeninä rakennetulle 
kohteelle: pelkkä poisto, jolloin korvausil-
ma tulee lähes hallitsemattomasti ikkuna- 
ja oviraoista puhdistamattomana ja aiheut-
taen vedon tunnetta, kuvaa myyntijohtaja 
Olli Perunka Recair Oy:stä lähtötilannetta. 
– Meidän Reacair Smart -sarjan ratkaisum-
me käsittää kaksi ilmanvaihtokonetta pyö-
rivällä lämmöntalteenottolaitteistolla. Sekä 
tulo- että poistoilma hoidetaan koneellisesti. 
Laitteisto on varustettu sähkösuodattimella, 
mikä poistaa tehokkaasti hajut ja bakteerit. 
Vaikka poisto- ja tuloilmavirrat sekoittuvat-
kin, tehokkaan kolmiportaisen suodattimen 
ansiosta asuntojen mahdolliset tupakansa-
vut ja silakanpaistokäryt eivät siirry muihin 
asuntoihin, vakuuttaa Perunka. Päiväko-
din osalla on oma ilmanvaihtolaitteiston-
sa. Myös Riihimäen kaupungin tekninen 
osasto on hyväksynyt järjestelmän, jossa 
tehokkaalla lämmöntalteenotolla saadaan 
hyödynnettyä jopa 75 % poistettavan ilman 
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Taustaa Innova-hankkeesta

Riihimäen Peltosaaressa sijaitseva Koti-
kulma Oy on Riihimäen kaupungin omis-
tama vuokratalo, joka valittiin Parocin 
keväällä 2010 käynnistämän kilpailun 
perusteella toteutuskohteeksi. Hanke 
on edennyt Innova-hankkeen nimellä 
jo lähes täyteen rakennusvalmiuteen. 
Hankkeen kattoideana on kehittää kon-
septi, jota noudattamalla vanhojen ker-
rostalojen energiatehokkuus voidaan 
nostaa monipuolisten korjausratkaisu-
jen avulla jopa passiivitalon tasolle. Itse 
rakennus on vuonna 1975 valmistunut 
nelikerroksinen, betonielementtiteknii-
kalla rakennettu kerrostalo. Lisävivah-
teen hankkeelle antoi rakennuksessa 
toimiva päiväkoti. Innova-hankkeessa 
ovat Parocin lisäksi mukana materiaali- ja 
laitetoimittajina Lammin Ikkunat, Recair, 
Teeri-Kolmio ja Lujatalo sekä yhteiskun-
nallisilta tahoilta VTT, ARA, Tekes ja Sitra. 
Pääsuunnittelijana toimii passiivitalo-ex-
pertti arkkitehti Kimmo Lylynkangas.

Hanketta voi seurata www.omatalo-
yhtio.fi/innova

Puhallusvillakerros 
varmistaa vielä, että 
lämpö ei karkaa ylös-
päinkään.

Ilmastointikanavien 
eristystyöt täydessä 
vauhdissa

Tuulettuvan seinära-
kenteen (päiväkodin 
osuus) tuulensuoja-
tuotteet PAROC Cortex 
asennettu. Kuvassa nä-
kyy myös julkisivun 50 
mm:n porrastukset.

Tähtikuvioilla koristetun 
julkisivulevyn asennus.

lämmöstä. –Tässä projektissa käytetty sa-
neerauselementti sisältää jo itsessään huo-
neistokohtaisen ilmanvaihtokanavan, jolloin 
kutakin asuntoa kohden tarvitaan liitoskoh-
dan poraus ulkoseinään. Näkyviin ei siis jää 
mitään, kun tuloilmasäleikötkin sijaitsevat 
kattorakenteessa. Asukkaat siis näkevät ja 
kokevat vain paremman sisäilman laadun ja 
vedottomuuden eli lisääntyneen asumisviih-
tyvyyden! Mielestämme tämä Innova-han-
ke on edennyt varsin sujuvasti. Uskomme-
kin, että vastaavaa konseptia voidaan hyö-
dyntää lähivuosina tuhansissa remontoita-
vissa kohteissa. Tällainen kokonaisprojekti 
edellyttää tietysti suunnittelijalta hyvää ko-
konaisnäkemystä, kuten tässä Riihimäen 
kohteessa on ollutkin, kiittelee myyntijoh-
taja Olli Perunka Recair Oy:stä. Vastaavasti 
tuotepäällikkö Jukka Sevòn Parocista lupaa, 
että hankkeen onnistumisesta kerrotaan jat-
kossakin, kun mm. VTT:n mittaustulokset, 
asukaskokemukset ja tilaajan Riihimäen 
kaupungin lopulliset arviot on saatu. – Näin 
tulevilla saneerauskohteilla on sitten koke-
muspohjainen konsepti käytettävissään ja 
me olemme tietysti mielellämme mukana, 
sanovat Sevòn ja Perunka.
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Lämpökuvaukset ovat yleistyneet 
viime vuosina mm. niissä taloyhtiöis-
sä, joissa ajankohtaiseksi on tulossa 
ikkuna- tai julkisivuremontti. Kuvauk-
sella voidaan varmistaa taloyhtiön 
todellinen remontoimistarve, tarvit-
tavien toimenpiteiden laajuus sekä 
varmistaa jo suoritetun korjauksen 
laatu. Suunnitteluvaiheessa toteu-
tettu lämpökuvaus antaa taloyhtiön 
päättäjille tarvittavaa tietoa päätök-
senteon tueksi.

Lämpökuvauksella kiinni ongelmiin

Lämpökuvaus on rakenteiden kun-
non ja laadun arviointiin tarkoitettu 
menetelmä. Lämpökamera kuvaa kohteen 
lähettämää lämpösäteilyä, jota kaikki ra-
kennuksen pinnat lähettävät. Kylmät, kuu-
mat ja kosteat pinnat omaavat omanlaisen 
lämpösäteilyn ja ne näkyvät selkeästi läm-
pökuvassa. Käyttökohteita kuvaukselle on 
siis monia.
Kunnon arvioinnin menetelmänä lämpö-
kuvaus on kiistaton. Suomessa lämpöku-
vausta on käytetty ongelmien havainnointiin 
1970-luvulta lähtien paperitehtaissa, voima-
laitoksissa sekä suurjännitteisissä sähkölai-
teissa. Kiinteistön rakennusvirheet, kuten 
eristyksen puutteet tai virheet näkyvät kyl-
mempinä alueina rakennuksen sisäpinoilla. 
Lämpökuvaus on myös nopea menetelmä 
tutkia mm. suurien teollisuushallien huopa-
kattojen kuntoa tai kuljetinlinjojen satojen 
laakereiden lämpötiloja.

Kuvauksella laatua uudisrakentamiseen

Rakennusaikainen lämpökuvaus on mer-
kittävästi vähentänyt takuukorjauksia ja li-
sännyt laadukasta rakentamista, sillä läm-
pökuvista saadaan luotettavia tuloksia jat-
kotoimenpiteiden suunnitteluun.

Ilmavuodot ovat yleisimpiä rakennusvir-
heitä, joiden takia asumisviihtyvyys laskee 
ja energiankulutus kasvaa. Vastaanotetta-
essa esim. taloyhtiön ikkunaremonttia voi-
daan lämpökuvista tarkastaa asennuksen ja 
eristyksen onnistuminen.

Ammattilainen tulkitsee kuvat ja  
antaa kattavan raportin

Lämpöindeksi kertoo, mikä on hyväksyttä-
vä pintalämpötila rakennuksen vaipan sisä-
pinnalla suhteessa sisä- ja ulkolämpötilaan. 
Lämpökuvauksen jälkeen tulkinnanvaraisia 
korjauskohteita ei jää, vaan annetut ohjeet
sekä määräykset antavat arvot, joihin verra-
ta saatuja tuloksia. Kuvauksella saatuja läm-
pökuvaustuloksia verrataan mm. rakenta-
mismääräyskokoelman vaatimuksiin.

Tilaajalle jää tehdystä lämpökuvauksesta 
selkeä raportti digi- ja lämpökuvien kanssa. 
Oikein laaditusta raportista saa selkeän kä-
sityksen rakennuksen ulkopintojen lämpö-
teknisestä toimivuudesta. Raportti antaa 
vastauksen, mihin korjaukset kannattaa 
kohdentaa.

Dokumentointi ostajan ja myyjän 
tukena

Rakennuksen osto- ja myyntitilan-
teessa osapuolet saavat luotettavaa 
tietoa sopiessaan kohteen hinnasta 
sekä hintaan vaikuttavista tekijöistä. 
Kiinteistössä esiintyvät viat eivät estä 
kaupantekoa, kun ne on mitattu ja ar-
vioitu luotettavasti. Lämpökuvaus käy 
dokumenttina kaupanteon aikaisesta 
rakennuksen kunnosta.

Jälkeenpäin tapahtuneet mahdol-
liset muutokset eivät johda korvaus-
vaatimukseen myyjälle. Mahdollises-
sa rakenteen laadun todentamisessa 
lämpökuvaus käy mittaustulosten 

ja kuvien kera oikeudessa lisätodistusma-
teriaalina arvioitaessa työn onnistumista 
suhteessa rakentamismääräyksiin. Tilaajan 
tulee kuitenkin muistaa, että rakennus on 
aina yksilö ja kokonaisuus. Lämpökuvaa-
ja tutkii kattavasti kohteen teknistä laatua 
tehden tarvittaessa lisämittauksia muilla 
menetelmillä.

VTT Expert Services Oy pitää julkista listaa 
sertifioiduista lämpökuvaajista, jotka ovat 
osoittaneet osaamisensa koulutuksessa 
ja kokeissa.

Karkaako taloyhtiöstäsi 
lämpö?

Lämpöhäviöt ovat taloyhtiölle kustannuksia ai-
heuttavia ongelmia. Näiden ongelmien ratkai-
semiseksi on tarkoituksenmukaista kohdistaa 
toimenpiteet oikeisiin paikkoihin.

Teksti: Riku Ikonen
 Kuva: Energiapulssi

Lämpökuvauksia tekee

uusimaa ja länsi-rannikko:
Energiapulssi Oy
Riku Ikonen, 0400-908 010
pirkanmaa:
MP-Yhtymä Oy
Matti Puranen, 050-451 0002
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Vuoden 2011 alussa valmistuneiden Hä-
meenkyrön Maalämpötalojen lämpö tulee 
omalta tontilta. Hämeenkyrön Asuntohan-
kinnan rakennuttamalle kiinteistölle oli tar-
jolla useita ratkaisuja, mutta kustannuste-
hokkaimmaksi ja sopivimmaksi ratkaisuksi 
näistä nousi maalämpö. Neljänkymmenen 
huoneiston taloyhtiön lämmitykseen valittiin 
Oilon Home Oy:n tarjoama 83 kW:n Oilon 
RE 85 -maalämpöpumppu.

Keskivertotaloyhtiössä noin 30 % menoista 
menee lämmitykseen

Lähes poikkeuksetta taloyhtiöiden vuoteen 
kuuluu kausi, jolloin lämmityskustannukset 
aiheuttavat paitsi vastikkeiden korotuspai-
neita myös päänvaivaa. Eipä ole tämäkään 
vuosi poikkeus. Käyttökustannukset taloyh-

Lämpöä omalta tontilta 
– Hämeenkyrössä ollaan tyytyväisiä maalämpöratkaisuun

Teksti: Topi Aaltonen
 Kuvat: Jarno Kylmänen

tiöissä ovat jälleen kasvaneet ja keinoja näi-
den hallintaan kaivataan. Keskivertotaloyh-
tiön menoista noin 30 % menee lämmityk-
seen, joten säästöpotentiaalia tällä saralla 
tulee todella tarkastella.

– Hämeenkyrön Maalämpötalojen lämmi-
tysmuodoksi kaavailtiin alunperin kaukoläm-
pöä. Se oli hyvin ilmeinen vaihtoehto, sillä 
sitä pidettiin toimitusvarmuudeltaan ja kus-
tannuksiltaan varteenotettavimpana ratkaisu-
na. Kun suunnitelmat kiinteistön osalta edis-
tyivät, nostettiin esille myös maalämpöratkai-
sut. Kaikki laskelmat osoittivat maalämmön 
olevan paras vaihtoehto. Lisäksi maalämmön 
ekologisuus kiinnosti ja Hämeenkyrön kunta 
halusi tällä ratkaisulla toimia suunnannäyt-
täjänä muille, kertoo kohteen isännöitsijänä 
toimiva Anssi Honkilahti Hämeenkyrön tili- ja 
kiinteistöpalvelu Oy:stä.

Hämeenkyrön maalämpöpumppu on ol-
lut nyt toiminnassa hieman yli vuoden ja tu-
lokset ovat olleet yllättävänkin positiiviset. 
Vaikkakin osa kiinteistöstä otettiin käyttöön 
vasta keväällä, osoittavat kaikki kulutustie-
dot jo nyt maalämmön kannattavuuden.

– Koko kiinteistön sähkönkulutuksek-
si arvioitiin mitoitusvaiheessa noin 310 
MWh vuodessa. Kun saimme viime vuo-
den lukemat, epäilin niissä olevan virheen. 
Maalämpö ei lämmitysmuotona ollut meil-
le entuudestaan tuttu, joten luonnollisesti 
odotimme tulosta realistisen toiveikkaana. 
Kävimme lukemat läpi vielä muutamaan ot-
teeseen ja pakkohan se oli todeta, että maa-
lämpö todella on edullinen ratkaisu. Vuoden 
2011 osalta kiinteistön energiankulutus jäi 
alle 200 MWh. Maalämpöjärjestelmän ansi-
oista kiinteistön lämmitysenergiankulutuk-
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Mitä tehtiin:

Hämeenkyrön Maalämpötaloja lämmitettään Oilon RE 85 -maalämpöpumpulla. Kiin-
teistön lämmitysenergiasta 2/3 on ilmaista maalämmöllä tuotettua energiaa. Maaläm-
pöjärjestelmän käyttöönottoon myönnetään tänä vuonna jopa 20 % energia-avustusta, 
hakemukset tulee jättää kunnan ilmoittamalle viranomaiselle viimeistään 11.4.2012.

Lisää aiheesta www.omataloyhtio.fi/oilon

sesta kaksi kolmasosaa on ilmaista, sum-
maa Honkilahti.

Laitteiston oikea mitoitus ehdottoman tärkeää

Maalämpöjärjestelmän mitoitus kiinteistön 
todelliseen käyttötarpeeseen on merkittä-
vässä roolissa. Itse maalämpöpumpun lisäk-
si kohteelle valitaan sopivat varaajat sekä 
määritellään porattavien maalämpökaivo-
jen määrä. Hämeenkyrön Maalämpötalo-
jen pihaan porattiin kahdeksan 200 metriä 
syvää kaivoa.

– Olemme asentaneet maalämpöjärjes-
telmiä kymmeniin kohteisiin ja olen näistä 
jokaisessa painottanut sitä, että mitoitus on 
syytä antaa laitetoimittajan tehtäväksi. Mm. 
tästä syytä Oilon on aina ollut meille luotet-
tava kumppani. Liiallinen kiirehtiminen kos-
tautuu pahimmassa tapauksessa niin, että 
järjestelmä on alimitoitettu ja lämpöä ei rii-
tä kaikkiin huoneistoihin talven kovimmilla 
pakkasilla, kertoo Hämeenkyrön Maalämpö-
talojen asennuksesta vastanneen LVI-Emal 
Oy:n toimitusjohtaja Esko Mäkelä.

Hämeenkyrön Maalämpötalojen läm-
mönjaosta löytyy maalämpöpumpun lisäksi 

kaksi 2000 litran varaajaa, joista toinen on 
käyttövedelle ja toinen lämmityksen kier-
tovesikäyttöön. Yhtiön käyttöveden läm-
mittämiseen hyödynnetään lisäksi tulistus-
tekniikkaa, jolloin vuosihyötysuhde saadaan 
perinteistä lämpöpumppua paremmaksi. 
Maalämmön varajärjestelmänä toimivat 
sähkövastukset, jotka menevät päälle mah-
dollisessa vikatilanteessa, kaikki nämä te-
kijät huomioidaan maalämpöjärjestelmää 
mitoitettaessa.

– Tällä hetkellä ulkona on -20 astetta ja 
huoneistojen lämmitykseen tarkoitetun kier-
toveden lämpötila on +37 astetta. Teimme 
juuri huoneistokohtaiset lämpötilamittauk-
set ja totesimme, että kiertoveden lämpö-
tilaa voisi hieman laskea. Kun lämmitysjär-
jestelmä otetaan käyttöön tai vaihdetaan, 

on lämpötiloja syytä tarkkailla, jotta opti-
maalinen säätö kohteelle saadaan aikaisek-
si. Ehkäpä tällä säädöllä saamme alennet-
tua jo ennestään alhaisia lämmityskuluja, 
päättää Mäkelä.

Maalämpö soveltuu niin uudis- kuin  
saneerauskohteisiinkin

Uudiskohteiden lisäksi maalämpö on kus-
tannustehokas ratkaisu myös saneeraus-
kohteisiin. Mikäli taloyhtiössä on jo entuu-
destaan vesikiertoinen lämmitysjärjestel-
mä, on maalämpöön siirtyminen todella 
vaivatonta ja taloyhtiön lämmityskuluissa 
alkaa kertyä säästöä välittömästi, tote-
aa Oilon Home Oy:n liiketoiminnanjohtaja 
Petri Virta.

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.
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Vanhoilla taloyhtiöillä on juuri nyt menossa 
tai tulossa kahdenlaisia isoja saneerauksia: 
putkistoremontti ja energiatehokkuuden 
parantaminen. Joissain yhtiöissä tehdään 
jopa molempia samanaikaisesti. – Kun pu-
hutaan pelkästään energiatehokkuudesta, 
niin pääkomponentit ovat lisälämmöneris-
tys, ikkunoiden vaihtaminen, ilmanvaihdon 
uusiminen ja lämmitysjärjestelmän kunnos-
tus, summaa erityisasiantuntija Eero Otro-
nen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Kattila, poltin, säiliö ja aurinko

Öljykattiloiden tekninen kehitys hyötysuhteen 
parantamisena on ollut viime vuosina luokkaa 
10 prosenttia vuosikymmenessä eli jopa lähes 
kolmanneksen säästö 30 vuotta vanhaan jär-
jestelmään verrattuna, summaa Otronen. Ny-
kyisten kattiloiden hyötysuhde onkin jo 95 pro-
sentin luokkaa. Vaikka vuosikymmeniä vanhat 
laitteet saattavatkin toimia vielä sinänsä moit-
teettomasti, suosittelen kattilan vaihdon yh-
teydessä myös polttimen vaihtoa. Öljysäiliön 
tarkastaminenhan on pakollista tärkeillä poh-
javesialueilla. Iäkkään öljysäiliön vaihtaminen 
uuteen onkin aina järkevämpää kuin vanhan 
korjaaminen. Nykyaikaisen öljylämmityksen 
neljäs elementti, aurinkoenergia kannattaa 
liittää rinnakkaisjärjestelmäksi. Suomeen 
hankituista aurinkojärjestelmistä arviolta 70-
80 prosenttia on asennettu öljylämmitteisiin 
pientaloihin, kuvaa Otronen suuntausta, joka 
on näkyvissä yhä yleisemmin myös rivi- ja 
kerrostalokiinteistöissä.

Vähäpäästöisyys lisäargumentti

Öljylämmityksen uusiminen tuo huoletonta 
toimintavarmuutta, mutta vähentää myös 
ympäristökuormaa, sillä uudet kattilat ovat 
niukemman energiakulutuksen lisäksi myös 
vähäpäästöisempiä, korostaa Otronen. Öl-
jylämmityssaneeraus voi käsittää vain kat-
tilan ja polttimen vaihdon, mutta asiantun-

Öljylämmitykseen 
luotetaan

Teksti: Raimo Holopainen/Holarion Oy
 Kuvat: Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljylämmitys on edelleen varsin varteenotettava vaihtoehto lämmi-
tysenergian tuottamisessa. Kun myös tällä sektorilla laitteiden tekni-
nen kehitys on ollut huimaa, voidaan hallitulla saneerauksella turvata 
huoleton lämmitys vuosikymmeniksi eteenpäin ja pienentää samalla 
oleellisesti myös lämmityskustannuksia jopa kymmeniä prosentteja. 
Öljylämmitykseen luotetaankin Suomessa edelleen, sillä vuodesta 1997 
lähtien on maassamme uusittu peräti 110 000 öljylämmityskattilaa.

teva LVI-suunnittelija saattaa suositella 
samalla myös lämmönsäätöautomaation, 
paisunta-astioiden ja pumppujen vaihtoa 
sekä kenties samalla myös teknisen tilan 
putkistojen uusimista. Vaikka remontti olisi 
laajempikin, vie se LVI-asennusliikkeeltä kor-
keintaan 3-5 työpäivää, kuvaa Otronen pro-
sessin nopeutta. Lopputulemana on sitten 
kiivaimmankin lämmityskauden turvallinen 
toiminta, lämmintä käyttövettä riittää eikä 
muutakaan reistailua ole.

Vanhoilla taloyhtiöillä on lähivuosina ja 
vuosikymmeninä ratkaistavana useitakin 
rakennus- ja laiteteknisiä saneerauksia, joi-
ta nyt osataan jo ennakoida aiempia vuosia 
paremmin. Lämmitysjärjestelmä tulee sekin 
kaikilla joskus pohdittavaksi. Hyvin suunni-
teltuna ja toteutettuna vanhan öljylämmityk-
sen uusintakustannusten takaisinmaksuaika 
jää kuitenkin verrattain lyhyeksi, toteaa eri-
tyisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Pal-
velukeskuksesta.

Erityisasiantuntija Eero Otronen
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NewLinerin kehittämä uusi materiaali ja menetelmä muuttavat 
suomalaista putkiremonttikenttää. Aiemmin ei ole ollut mahdollista 
tehdä ruiskuvalulla uusia itsekantavia putkia vanhojen muoviputkien 
sisään. Alalla on jo jonkin aikaa kaivattu vaihtoehtoja muoviputkien 
saneerauksiin. Lisäksi suuri määrä muoviputkikiinteistöjä tulee lä-
hivuosina saneerausikään.

Uudet itsekantavat putket ilman purkutöitä

NewLinerin putkisaneerausmenetelmissä putket kunnostetaan 
käyttämällä vanhoja putkia muotteina, joiden sisälle ruiskuvaletaan 
tai sukitetaan uudet itsekantavat ja rengasjäykkyyden omaavat put-
ket. Näin saadaan aikaan uudet putket, joiden kestoikä on verratta-
vissa perinteisesti rakennettuihin putkiin. Käytettävä tekniikka vali-
taan putkien sijainnin ja ominaisuuksien mukaan. Ruiskuvalutekniik-
ka soveltuu parhaiten rakennuksien sisäpuolisiin viemäriputkistoi-
hin, kun sukitus puolestaan soveltuu erityisesti maanalaisiin putkis-
toihin sekä viemärilinjojen pystynousuihin ja sadevesiputkiin.

Sisäpuolisten putkiremonttimenetelmien etuja ovat nopeus, 
kustannustehokkuus ja erittäin vähäinen asukkaille aiheutuva re-
monttihaitta verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Pystyviemärien sukitus

Toisena uutuutena NewLiner tarjoaa asiakkaiden toivomuksesta 
nyt myös pystyviemärien sukitussaneerausta. Tasalaatuisuuden 
varmistamiseksi NewLiner käyttää sukituskohteissaan ainoastaan 
tehdastekoisia yhdepaloja ja haarayhteitä.

Pystysukitus on NewLinerille uusi menetelmä, jonka yhtiö otti 
käyttöönsä markkinoiden toiveesta. NewLiner on jo pitkään käyt-
tänyt sukitusta muun muassa pohjaviemäreissä, mutta tarjoaa nyt 
myös pystyviemäreiden ja haaraviemäreiden sukituksen. Tilaajan 
toiveen mukaan kohteessa käytetään joko ruiskuvalua, sukitusta 

Muoviputkilla varustetut kiinteistöt tulevat saneerausikään 
parhaillaan ja alalla on kaivattu vaihtoehtoja niiden sanee-
rauksiin. NewLiner tuo Suomessa markkinoille menetelmän 
muoviputkien sisäpuolisiin saneerauksiin. Menetelmässä 
tehdään uusi itsekantava putki vanhojen muoviputkien si-
sälle.

tai näiden yhdistelmää. NewLinerilta löytyy pystysukituksen teke-
miseen erittäin hyvä ammattitaito ja lisäksi sillä on käytössään ny-
kyaikainen laitteisto. Lue lisää sukitusmenetelmistämme ja katso 
videomme www.newliner.fi/palvelut.

Kotimaisesti ja laadukkaasti

NewLiner panostaa laadunvarmistukseen. Yritys on itse kehittänyt 
työmenetelmänsä ja työssä tarvittavat erikoislaitteet. NewLiner 
kouluttaa myös itse omat erikoisosaajansa. He tekevät työtään si-
toutuneesti yhteisten laatuperiaatteiden mukaisesti.

NewLiner on julkaissut kesäkuussa 2011 RT-korttinsa, josta 
saat lisätietoa saneerausmenetelmistä. Kortin numero on 38104. 
Voit käydä lataamassa sen myös osoitteesta www.newliner.com/
fi/uutiset

NewLiner saneeraa  
nyt myös muoviviemärit

Teksti: NIina-Susanna Moilanen
 Kuvat: Newliner Oy
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Suurin osa kansallisvarallisuudestamme on 
sidottu rakennuksiin. Kuitenkin vasta nyt on 
syntymässä rakennusten ylläpidon kulttuu-
ri, kun merkittävä osa kiinteistöistä on pe-
rusparannusvaiheessa. Ylläpidon kulttuuri 
on kuitenkin vielä passiivista: korjauksia 
lykätään tulevaisuuteen ja ylläpidon merki-
tys ohitetaan, mikä puolestaan synnyttää 
massiivista korjausvelkaa. Suunnitelmalli-
nen käyttäjien ja rakennuksen tarpeet huo-
mioonottava kiinteistönpito on niin asukkai-
den, taloyhtiön kuin yhteiskunnankin etu. 
Rakennusten korjaus- ja ylläpitotoiminnassa 
tehdään kuitenkin vielä paljon virheitä, joista 
monet ovat myös hallinnollisia. Tällöin omai-
suuden säilyminen ja rakennuksen pitkäai-
kainen käytettävyys heikkenevät.

Rakennus tarvitsee jatkuvasti ylläpitoa py-
syäkseen toimintakykyisenä. Vain huoltamalla 
ja kunnossapitämällä voidaan saavuttaa tavoit-
teelliset käyttöiät ja aika ajoin tarvitaan myös 
perusteellisempia korjauksia. Ellei rakenteita 
huolleta, niitä joudutaan uusimaan kalliisti ja 
liian aikaisin. Siirtymällä suunnitelmalliseen 
kiinteistönpitoon taloyhtiö säästää pitkällä 
tähtäimellä moninkertaisesti siihen sijoitetun 
summan. Usein jo pelkästään laitteiden sää-
dön ja oikeiden käyttötottumusten korjaami-
nen tuo huomattavia säästöjä. Valitettavasti 
ennakoivaan kiinteistönpitoon siirtymisen es-
teenä on lyhytnäköinen kustannusten säästö. 
Suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon suhtau-

Aktiivinen ylläpitokulttuuri = 
yksityinen, yhteinen ja yleinen etu

dutaan vielä ylimääräisenä kustannuksena ja 
houkutus on säästää nämäkin rahat varsinai-
siin kiinteistön tarvitsemiin toimenpiteisiin 
vasta vikojen ilmaannuttua.

Tällä hetkellä kunnossapitotoimenpiteet 
kohdistuvat pääsääntöisesti vain havaittuihin 
ongelmiin, kunnes ollaan jo siinä tilanteessa, 
että rakennus vaatii peruskorjausta. Tämä 
synnyttää ainakin kolme suurta ongelmaa. 
Ensinnäkin useissa tapauksissa kustannuk-
set ovat huomattavasti suuremmat, jos kor-
jauksiin ryhdytään vasta ongelmien ilmettyä 
eikä ennalta ehkäisevänä huoltotyönä. Toi-

seksi korjauksia ei yleensä voida tehdä heti 
ongelmien ilmestyttyä, koska tarvittavia ra-
havaroja ei ole ennalta kerätty. Pahimmassa 
tapauksessa korjausten aloitus viivästyy ja 
joudutaan tekemään ylimääräisiä kustannuk-
sia tuovia hätäratkaisuja, jolloin asukkaat jou-
tuvat elämään epätyydyttävien olosuhteiden 
keskellä. Kiinteistövakuutuskaan ei korvaa 
vahinkoja, jotka johtuvat kiinteistönhoidon 
laiminlyönnistä. Kolmanneksi riittämätön kun-
nossapito voi aiheuttaa vaaratilanteita, onnet-
tomuuksia ja terveysongelmia asukkaille.

Rakennus tarvitsee ylläpidon lisäksi aika 
ajoin korjaustoimenpiteitä, jotka ovat usein 
ennakoitavissa muutaman vuoden aikajän-
teellä. Uusi asunto-osakeyhtiölaki haluaa 
synnyttää keskustelua taloyhtiössä myös 
suunnitelmallisesta korjausrakentamisesta. 
Korjaustarvetta synnyttävät rakennusten ja 
laitejärjestelmien tekninen vanheneminen 
sekä tilatarpeiden muutokset. Pitkäjänteisen 
suunnittelun tarkoitus on tuoda esiin merkit-
tävimpien rakennusosien uusimisajankoh-
dat, jotta uusimistarve ei pääsisi yllättämään. 
Korjausten ennakkosuunnittelulla pysytään 
selvillä rakennuksen kunnosta sekä tiede-
tään, mitä korjauksia on tulossa ja mitä ne 
maksavat. Näin voidaan varautua ennakolta 
korjauskustannuksiin eikä olla niin riippuvai-
sia ulkoisesta rahoituksesta ja koroista. En-
nakkosuunnittelulla myös varmistutaan siitä, 
että korjaushankkeen kokonaisuus on selvil-
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lä, jolloin korjauksia voidaan toteuttaa myös 
osissa ja vältytään turhilta korjauksilta. Li-
säksi suunnittelu auttaa ajoittamaan korjaus-
toimet oikein: hankkeet pystytään priorisoi-
maan ja sijoittamaan tasaisin väliajoin. Ilman 
korjausten ennakkosuunnittelua korjaukset 
voivat tulla yllätyksenä ja pahimmassa ta-
pauksessa kertarysäyksenä, jolloin monen 
osakkaan talous joutuu koetukselle.

Korjaukseen käytetty raha on hukkaan 
heitettyä, jos rakennuksesta ei pidetä hyvää 
huolta korjauksen jälkeen. Rakennuksen jär-
jestelmällinen, koko elinkaaren kattava kun-
nonseuranta ja ennakoiva kiinteistönpito on 
enemmän kuin suotavaa aloittaa viimeistään 
peruskorjauksen yhteydessä. Huoltokirja on 
oiva apuväline näiden toteuttamiseen. Mo-
nista vanhemmista taloyhtiöistä pitkän täh-
täimen käyttö- ja huolto-ohje kuitenkin vielä 
puuttuu. Laki määrää, että huoltokirja tulee 
tehdä uusiin rakennuksiin ja mittavimpien 
korjausten jälkeen myös vanhoihin. Sen 
avulla pystyttäisiin tekemään tarkoituksen-
mukaiset kiinteistönhoitosopimukset, jol-
loin tarvittavat määräaikaishuollot ja kun-
nossapitojaksot toteutuvat ja rakennuksen 
tavoitteellisen elinkaaren saavuttaminen 
mahdollistuu. Ilman huoltokirjaa ajaudutaan 
helposti siihen, että halvin sopimus voittaa, 
mikä harvoin kattaa rakennuksen toiminnan 
kannalta olennaiset toimenpiteet ja käyttäji-
en tarpeet. Pelkästään huoltokirjan teettä-

minen ei ole kuitenkaan yhtä kuin suunni-
telmallinen kiinteistönpito, vaan sitä pitää 
myös ymmärtää käyttää ja päivittää.

Kun tiedot niin rakennuksesta kuin käyt-
täjien tarpeistakin ovat hyvin selvillä, päätök-
senteko yhtiössä helpottuu. Tällöin pystytään 
siirtymään pitkäjänteisempään kiinteistön 
hallinnointiin, jolloin voidaan määrittää kiin-
teistön ylläpidon, korjaamisen ja kehittämi-
sen tavoitteet pitkälle tulevaisuuteen. Näin 
varmistutaan siitä, että kiinteistön järjestel-
mät ja laitteet pysyvät kunnossa, asukkaiden 
tyytyväisyys kasvaa ja asunnon arvo säilyy 

Teksti: Heini Koiranen
 Kuvat: Jarno Kylmänen, 
 Virve Rintasalo, 
 Raimo Koivukorpi

paremmin. Myös osakkaiden maksurasitus 
pysyy tasaisena ja asukkaat ovat selvillä siitä, 
mihin heidän maksamansa vastikkeet kulu-
vat. Ennakoivalla ja suunnitelmallisella kiin-
teistönpidolla sekä kiinteistön pitkäjänteisellä 
kehittämisellä saadaan siis aikaan selvästi pa-
rempia tuloksia. VTT:n tutkimuksen mukaan 
suunnitelmallisella kiinteistöjen kunnossapi-
dolla voitaisiin säästää kiinteistön elinkaaren 
aikana jopa 30 % kiinteistön kunnossapito-
kustannuksista (Lähde: Asuinrakennusten 
perusparannus vaihtoehtoja 1996–2005, 
Nippala, Nuutila, Rintanen).

Aktiivisen ylläpitokulttuurin saavuttami-
nen vaatii kuitenkin kiinteistön omistajilta 
aktiivisuutta asian suhteen. Omataloyhtiön 
tekemän tutkimuksen mukaan suurin osa 
vastaajista on sitä mieltä, että kiinteistön 
pitkäjänteinen kehittäminen on tärkeää ja 
että hyvä hallintotapa vaikuttaa taloyhtiön 
arvoon. Vastaajien mielestä taloyhtiöille tu-
lisi myös tarjota lisää tietoa huolto- ja yllä-
pitotoimista. Näiden toiveiden perusteella 
omataloyhtiön palveluntarjontaa ollaan laa-
jentamassa opinnäytetyön avulla tämän ke-
vään aikana. Tarkoituksena on luoda taloyh-
tiöille suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon 
toteuttamisen avuksi määräaikaishuoltoka-
lenteri. Sen avulla taloyhtiössä pystytään 
seuraamaan rakennuksen kuntoa, suunnit-
telemaan kiinteistön kunnossapito oikein 
sekä ennakoimaan tulevia korjauksia.



S�0

Teksti: Laura Cankar
 Kuvat: Jarno Kylmänen ja Fenestra Oy

POrrAsKäyTäVäT 
OVAT TALOyHTIÖN KäyNTIKOrTTI

Kerrostaso-ovien uusiminen raikastaa taloyhtiön ilmeen 
sekä lisää asukkaiden turvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä. 
Kauniisti ylläpidetyt yleiset tilat nostavat kiinteistön arvoa. 

1960–1980-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa kerrostaso-ovet 
alkavat olla käyttöikänsä päässä sekä ulkonäön puolesta että tek-
nisesti. Huoneistojen kuluneet ovet tekevät useasti koko porras-
käytävän nuhjuisen näköiseksi.

– Kymmeniä vuosia vanhoissa ovissa alkaa näkyä jo häiritsevästi 
elämän jäljet ja ne antavat pahimmassa tapauksessa koko taloyh-
tiöstä huonosti hoidetun kuvan, sanoo Fenestran myyntipäällikkö 
Taneli Lundén.

Siisteillä porraskäytävillä on suuri merkitys paitsi asukkaiden viih-
tyvyydelle, myös kiinteistön ja sen huoneistojen arvolle. Yhteiset tilat 
talossa viestittävät siitä, miten hyvin kiinteistöstä pidetään huolta.

Viihtyvyys- ja turvallisuustekijät kuntoon

Rispaantuneen ulkonäön lisäksi vanhat ovet eivät muutenkaan vas-
taa nykyajan vaatimuksia. Esimerkiksi ääneneristävyys on yksi erit-
täin tärkeä asumisviihtyvyyteen vaikuttava tekijä.

– On ärsyttävää, jos porraskäytävän äänet kuuluvat suoraan ko-
tiin ja vastaavasti hiukan kiusallista, jos kodin äänet kuuluvat suo-
raan porraskäytävään, Lundén kuvailee.

Modernien ovien ääneneristävyys saattaa olla jopa 50 prosenttia 
parempi kuin vanhoissa ovissa. Tiivis asennus on hyvän äänieris-
tyksen salaisuus.

– Toki myös oven tukeva rakenne itsessään eristää ääntä.

Stoltinmajaan asennettiin viilupin-
tainen malliovi helmikuussa. Uudet 
ovet tuovat lämpöä ja tyyliä rappu-
käytävän ilmeeseen.

jälkeen ennen
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Kipinä ovien vaihtamiselle taloyhtiös-
sä syntyy yleensä useiden eri tekijöiden 
summana. Joskus vanhojen ovien käyttö-
kelvottomuuteen herätään vasta ikävien 
tapahtumien, kuten tulipalojen tai murto-
jen jälkeen.

– Turvallisuusasioissa nykyajan ovet ovat 
onneksi aivan eri tasolla kuin aiemmin, ker-
too Lundén.

Useasti ovien vaihdon yhteydessä vaih-
detaan myös lukitusjärjestelmät uusiin, mikä 
omalta osaltaan parantaa murtoturvallisuut-
ta. Uusissa ovissa on myös nykyaikaiset, 
murtosuojatut lukitusjärjestelmät ja saranoin-
nit. Paloturvallisuutta puolestaan parantavat 
oven paloa hidastavat, testatut rakenteet.

Ovi vaatii ammattitaitoisen asennuksen

Jotta nykyaikaisten ovien hyvät ominaisuu-
det saadaan käyttöön, ne täytyy osata asen-

Seuraa Stoltinmajan kasvojenkohotusta
Omataloyhtio.fi-portaalissa seurataan kevään mittaan turkulaisen asun-
to-osakeyhtiö Stoltinmajan porraskäytävän uudistamisremonttia.

As.Oy Stoltinmaja on valmistunut 1975. Alun perin kaupungin vuok-
rataloiksi rakennetussa kohteessa on nykyään omistusasuntoja. Ta-
loyhtiön hallitus panostaa aktiivisesti kiinteistön arvon nostamiseen: 
viime vuonna yhtiössä valmistui laaja julkisivu- ja piharemontti, jonka 
yhteydessä talon ulkonäköä kohennettiin ulkoapäin muun muassa 
uudistamalla julkisivun värimaailmaa. Taloyhtiöön on vaihdettu myös 
Fenestran ikkunat. Tänä vuonna kasvojenkohotusta jatketaan talon si-
sätiloissa: alkuperäiset harmaat laakaovet vaihdetaan pähkinäviiluisiin 
moderneihin oviin ja porraskäytävät maalataan.

Seuraa Stoltinmajan remonttia osoitteessa: www.omataloyhtio.fi/fenestra

Tuunaa taloyhtiöllesi uniikki ilme 
edullisesti!
Jos vakiomallistosta ei löydy mieluista vaihtoehtoa, Fe-
nestra tarjoaa palvelua, jolla taloyhtiöille voidaan toteut-
taa täysin uniikit kerrostaso-ovet. Verrattain pienillä kus-
tannuksilla on mahdollista tehdä oman talon porraskäy-
tävistä täysin ainutlaatuinen kokonaisuus.

– Kokonaan kustomoidun oven toteuttaminen on mak-
simissaan vain noin 20 % kalliimpaa kuin perusmalliston 
oven hankkiminen, vinkkaa Taneli Lundén.

– Jos on hyvä ovi-idea hahmoteltuna vaikka ihan pa-
perille, kannattaa Fenestralta pyytää tarjous sen toteut-
tamisesta!

taa. Taitamattomasti asennettu ovi ei ole tii-
vis, ei eristä ääntä eikä ole paloturvallinen. 
Oleellista on asemoida ja säätää ovi oikein.

– Oven täytyy olla kiilattu oikein ristimit-
taan, jotta se toimii kunnolla. Ammattitai-
toinen asentaja tarkistaa vielä asennuksen 
jälkeen, että ovi avautuu ja sulkeutuu sula-
vasti ja että tiiviysasiat ovat kunnossa, Lun-
dén selvittää.

– Viimeistely on myös tärkeää: kauniisti 
tehty listoitus kruunaa oven.

Sisustuksellisuus nousevana trendinä  
ovi-valinnoissa

Oven toiminnallisuuden lisäksi huomiota on 
entistä enemmän alettu kiinnittää sisustuk-
sellisiin asioihin.

– Nykyään ei välttämättä enää haluta 
juuri samannäköistä ovea kuin millainen on 
aiemmin ollut, Lundén sanoo.

– Viime vuosina trendi on muuttunut 
selvästi. Perinteisistä ovista siirrytään vä-
hitellen rohkeampiin ja yksilöllisempiin rat-
kaisuihin: kokeillaan ehkä aivan uutta väri-
maailmaa, millä voi olla huima positiivinen 
vaikutus porraskäytävän ulkonäköön.

Asukkaalle pieni vaiva

Asukkaalle kerrostaso-ovien remontti on 
kohtuullisen kivuton ja nopea toimenpide. 
Asukkaita informoidaan etukäteen asennus-
aikatauluista ja Fenestra toimittaa jokaisel-
le myös asuntokohtaisen ilmoituksen oven 
vaihtamisesta.

– Yhden oven vaihtaminen vie noin puo-
litoista tuntia, Lundén kertoo.

– Asukkaille koituva vaiva on, että asenta-
jille täytyy järjestää työskentelytilaa eteiseen 
ja jos huoneistossa on kotieläimiä, ne pitäisi 
järjestää pois tieltä asennuksen ajaksi.
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Kohtaaminen 
kunnostetulla 
parvekkeella

Teksti: Pete Lattunen
 Kuvat: Lumon Oy
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Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 
parvekelasituksesta on tullut luonnollinen 
osa asuinhuoneistoja. Lasittamisen suosio 
on tarjonnut esimerkiksi Lumon yhtiöille 
mitä mainioimmat olosuhteet laajentua ja 
kehittää toimintaansa. Parvekelasituksen 
hyöty asukkaalle on selvä; se luo oivan pus-
kurin sisä- ja ulkoilman välille, säästää läm-
mitysenergiakuluja keskimäärin 5,90 %, 
lisäksi melun, pölyn ja sateen määrät par-
vekkeella pienevät. Globalisaation vaikutuk-
set arkkitehtuurisessa suunnittelussa ovat 
huomattavat. Eri puolilla maailmaa käytetyt 
korjausratkaisut, materiaalit ja designit ovat 
nyt kaikkien saatavilla.

Lasitetut parvekkeet muokkaavat  
kaupunkikuvaa

Lasitetut parvekejulkisivut ovat ilmestyneet 
kaupunkikuvaan, usein vielä rantamaise-
maan. Talojen lasitetut parvekkeet näyttävät 
houkuttelevilta sekä valoisilta. Vaikkakaan 
vanhaan rakennuskantaan ei ole tarkoitus 
kajota, on julkisivuremontin yhteydessä 
kuitenkin mahdollista modernisoida talon il-
mettä. Yleensä talot korjataan mahdollisim-
man samannäköisiksi kuin ennen remont-
tia. Arkkitehti Pete Lattunen ja moni hänen 
suunnittelijakollegansa toivoisi näkevänsä 
välillä myös radikaalimpia kokeiluja. Tosin 
kaupunkikuvaviranomaiset ja nykyään lähi-
öille usein laaditut korjausohjeet rajoittavat 
kokeilujen mahdollisuuksia. Jos esimerkik-
si vanha betonikaide päätetään korjata alu-
miinisella versiolla, miksi ei samalla hakisi 
ilmeeseen päivitystä, varsinkin jos talolla ei 
ole suurta arkkitehtonista arvoa. Tämän päi-
vän tekniset toteutukset mahdollistavat jo 
aika suurtenkin muutosten tekemisen. Kaik-
kia lähiöitä ei tarvitse suojella, vaan lähiöille 
voisi suunnitella yhdessä alan johtavien ura-
koitsijoiden kanssa elävää julkisivua tämän 
päivän vaatimustason parvekkein.

Tuotekehitys on kaksisuuntaista – menestyvä 
yrittäjä kuuntelee, mitä asiakkaat tahtovat

Pete Lattusen mukaan suunnittelijoiden ja 
arkkitehtien toiveet huomioidaan tänään 
alan johtavien yritysten tuotekehityksessä 
ja meidän ideoitamme kuunnellaan avoi-
min mielin. Tuotevalikoimaa uudistetaan 
jatkuvasti täyttämään alan ammattilaisten 
kriteerit. Ilman aktiivista vuorovaikutusta ei 
tuotekehitys esimerkiksi Lumonilla olisi niin 
innovatiivista. Eristyksissä tai kopioimalla on 
vaikea kehittyä.

Kohtaaminen 
kunnostetulla 
parvekkeella

Eräänä talvisena iltana arkkitehti Pete Lattunen istahti alas ja pohti lasitettujen 
parvekejulkisivujen merkitystä nykyajan arkkitehtuurissa. Yksi ajatus nousi ylitse 
muiden. Hänen mielestään on tärkeää, että lasitusalan ammattilaiset ja arkkiteh-
dit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Julkisivujen kasvavien korjaustarpeiden 
myötä nyt on oikea aika tuotekehitykselle.

Suunnittelijoiden ja arkkitehtien käyttöön 
on luotu ainutlaatuinen GDL-objektikirjasto 
parvekejulkisivuista ja lasiterasseista. Älyk-
käiden, kolmiulotteisten objektimallien avul-
la tuotemallisuunnitelmat visualisoituvat ja 
kertovat parvekejulkisivuista entistä enem-
män niin suunnittelijoille kuin yhteistyö-
kumppaneillekin. Havainnekuvilla voidaan 
näyttää maallikkohallituksille ja osakkeen 
omistajille, miltä heidän talonsa näyttää re-
montin jälkeen. Suunnittelun apuohjelma on 
ArchiCAD:iä täydentävä GDL-objekti, jonka 
tarkoituksena on palvella suunnittelijoita ja 
helpottaa nimenomaan itse suunnittelupro-
sessia. Kirjastot on laadittu helppokäyttöi-
siksi ja silti mahdollisimman laajoiksi. Kir-
jastoilla on mahdollisuus mallintaa kohteita 
kokonaisista parvekelinjoista kantavine ra-
kenteineen aina yksittäisiin parveke- ja te-
rassilasituksiin.

Vaikka kehitystyö on jatkuvaa, löytyvät 
kuitenkin olemassa olevasta tuotevalikoi-
masta ratkaisut moneen tarpeeseen. Vali-
koima on standardisoitu, mutta kehitystyön 
ansiosta sitä koko ajan muokataan täyttä-
mään haastavimmatkin vaatimukset.

Tutkittavaa, suunniteltavaa ja korjattavaa 
riittää

Yleisessä tiedossa on, että 1960–1985 ra-
kennettujen talojen vesi- ja viemärijohdot 
ovat käyttöikänsä päässä. Kiitos median.

Harvempi tiedostaa, että kaikki saman 
aluerakentamisen aikakauden kerrostalo-
jen betonijulkisivut ja parvekkeet ovat myös 
raskaimpien korjausten tarpeessa ja niissä 
tulisi tehdä heti perusteellinen kuntotutki-
mus sekä sen pohjalta valita optimaalinen 
korjausratkaisu ja aikataulu.

Viidellä vuodella siirretyn julkisivu- ja 
parvekeremontin kustannus voi jopa kak-
sinkertaistua. Sillä yleisin vaurion aiheutta-
ja pakkasrapautuminen etenee kiihtyvänä 
reaktiona.

Korjausten kansallistaloudellista vaiku-
tusta voidaan arvioida, kun tiedostamme 
faktan, että suomalaisissa kerrostaloissa on 
n. 44 miljoonaa neliömetriä betonijulkisivua 
ja 975.000 parveketta. Oikein ajoitettunakin 
niiden korjausten yhteissumma lienee noin 
3,5 miljardia euroa. On arvioitu, että beto-
nijulkisivuista ja parvekkeista on korjattu 
vasta 18–19 %.

Nykyisellä julkisivujen ja parvekkeiden 
korjausvolyymilla ”korjausvelka” kasvaa 
edelleen.

Ennen…
 
 …ja jälkeen.
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Ulkolämpötila -18°

– 4° +17°

– 5° +18° – 9° +11°

– 4° +16°

– 7° +16° – 10° +16°

Tiivistyslistan vaikutus 
mitattuihin
pintalämpötiloihin
keskimäärin

+ 12°

Huoneen
sisälämpötila +19°
2 m etäisyydellä ovesta

Oven pintalämpötilat ennen ja jälkeen 
Binja Tiivistyslistojen asennuksen
Hyvä yksitiivisteinen ovi

Binja Tiivistelista on nopea ja edullinen tapa 
ratkaista ikkunoiden ja ovien vetoisuus

Binja Tiivistelista ikkunoihin ja oviin on mark-
kinoiden nopein ja edullisin energiaa sääs-
tävä tiivisteratkaisu. VTT:n testissä tutkittu 
ratkaisu sai huipputulokset: Energiansäästö 
Binja Tiivistelistoja käytettäessä oli testitu-
losten mukaan jopa 15 %. Binja Tiivistelista 
on osoittautunut myös erittäin tehokkaak-
si ääneneristäjäksi, joka vaimentaa ja estää 
kerrostaloissa ylimääräiset käytävistä tule-
vat melu- ja hajuhaitat. Ovien kolahtelu ja 

Nopein ja edullisin 
energiansäästöremontti  
oviin ja ikkunoihin

On laskettu, että pelkästään Suomessa vetoisista ovista karkaa 
vuosittain yhden ydinvoimalan verran kallista energiaa harakoil-
le. Onko sinunkin talosi mukana energianhukkatalkoissa? Ei hätää 
– nopea ja edullinen ratkaisu on Binja Tiivistelista.

veto loppuu – asumismukavuus ja palotur-
vallisuus paranevat. Ja koko hyöty saadaan 
vain muutamalla kympillä!

Poista vedon tunne

Onko sinulle tuttu tilanne, että istuessasi 
sohvalla, tunnet vetoa jaloissa tai niskassa. 
Esimerkiksi kylmä parvekkeen ovi toimii 
”kylmäpatterina”, joka hohkaa kylmää ilmaa 
siihen tilaan, jossa se on. Jo pelkästään se 
aiheuttaa vedontunnetta, vaikka oven ra-
oista ei tuntuisikaan vetävän. Pinnaltaan 
kylmää ovea voisikin verrata käänteisesti 
lämpöpatteriin.

Yksinkertainen ja nopea asennus

Tiivistelistan asentaminen on helppoa ja se 
onnistuu myös kaikkein haasteellisimpiin 
oviin: Myös kuluneista kynnyksistä, ku-
luneista saranoista ja vääntyneistä ovista 
tulee tiiviitä. Tiivistelista naulataan karmiin 
niin, että listan tiiviste painautuu tiiviisti ovea 
tai ikkunaa vasten sulkien kerralla suurem-
matkin raot. Binja Tiivistelistan asentaminen 
ei vaadi ammattilaista vaan se on helppo 
asentaa itsekin. Myyntipaketit sisältävät 
kaiken tarpeellisen yhden oven tai ikkunan 
tiivistämiseen. Työkaluiksi tarvitset listasa-
han, vasaran ja sakset. Binja Tiivistyslistat 
soveltuvat ulko-ovien, parvekeovien sekä ik-
kunoiden tiivistämiseen. Värivaihtoehtoina 
ovat valkoinen sekä eri puulajien sävyt.

Tiivistä kerralla kaikki huoneistot

Energiansäästön merkitys korostuu kylmi-
nä vuodenaikoina, mutta mukavuuden pa-
rantuminen on havaittavissa ympäri vuo-
den. Binja-tiivistyslistoilla voidaan parantaa 
yksittäisen huoneiston asuinmukavuutta ja 
keskittämällä tiivistykset koko taloyhtiöön, 
saavutetaan samalla merkittävää energi-
ansäästöä.

Isännöitsijä suosittelee Binja tiivistyslistaa

Kiinteistö Oy Maunulan Asunnoissa tiivistet-
tiin sekä käytäville avautuvat ovet, että par-
vekkeiden ovet. Isännöitsijä Juha Vuoren-
maa kertoo, että asukkaat ovat olleet erit-
täin tyytyväisiä. Ensinnäkin asennus ei juu-
rikaan häirinnyt asumista, sillä aikaa yhteen 
oveen kului vain noin 15 minuuttia. Listat 
on helppo asentaa ja asukas voi tehdä sen 
itsekin. Asumisviihtyvyyden kohottaminen 
onnistui meidän tapauksessa erittäin hyvin. 
Vetoisuuden tunne loppui, hajujen, pölyn ja 
äänien kulkeutuminen myös loppui. Säästöä 
syntyy energiakustannuksissa. Tämä Binja 
Tiivistyslista on kokonaistaloudellisesti edul-
lisin ja myös tehokkain tapa tiivistää ovet ja 
ikkunat. Asukaspalautteen perusteella voin 
suositella Binja Tiivistyslistaa muillekin.

Tiivistyksen myötä oven pintalämpötila nousee, ku-
ten VTT:n tutkimus osoittaa.

Isännöitsijä Juha Vuorenmaa suosittelee Binja-tii-
vistyslistaa mm. asiakaspalautteen perusteella.

Teksti: Tapio Näslund
 Kuvat: Binja Oy



S��

Pyykin kuivauksesta aiheutuva kosteus ei 
luonnollisestikaan tee hyvää sisäilmalle saa-
ti sitten kiinteistön rakenteille. Kun pyykki-
huolto keskitetään taloyhtiön yhteisiin tiloi-
hin, saadaan aikaan tyytyväisiä asukkaita, 
kustannussäästöjä sekä vältytään myös 
mahdollisilta vahingoilta.

Suomalaista osaamista 1970-luvulta lähtien

Talopesulat Oy on suomalainen vuonna 
1978 perustettu perheyritys, jonka erikois-
osaaminen pyykinpesu- ja kuivaustilojen 
osalta on merkittävä etutekijä.

Talpet on Talopesulat Oy:lle rekisteröi-
ty tuotemerkki, jonka alla yritys valmistaa 
itse kaikki muut pesulan koneet, laitteet ja 
kalusteet paitsi pesukoneet ja lingot. Talpe-
tin omaan tuotekehitykseen perustuvat kui-
vaushuoneisiin asennettavat lämpöpump-
puperiaatteella toimivat kuivauskoneet ovat 
menestyneet kotimaan lisäksi Ruotsin kiin-
teistöpesulakonemarkkinoilla.

Asutaan asunnossa ja pestään pesulassa

Monessa tapauksessa kerrostaloasukkaan 
huoneistoneliöt ovat kultaakin kalliimpia. 
Jos keskimääräiset huoneistoneliöhinnat 
Suomessa ovat lähempänä 2000 euroa, on 
syytä miettiä, mihin nämä arvokkaat neliöt 
käytetään. Onko siis tarkoituksenmukaista 

Valitse  
taloyhtiöllesi sopiva 

pyykinhuoltoratkaisu

Pyykkihuolto on eräs arkipäiväisim-
mistä askareistamme. Taloyhtiön 
asukkaalle toimiva pesutupa on to-
dellinen pelastus. Syitä tähän on 
monia, mutta tärkeimpinä näistä 
voidaan pitää asumismukavuuden 
ja -terveellisyyden merkittävä pa-
raneminen.

uhrata kolmannes kylpyhuoneesta pesu-
koneelle ja muutama neliö olohuoneesta 
kuivaustelineelle, jos vaihtoehtojakin on 
tarjolla? Talopesulan pesukoneissa voidaan 
pestä isompiakin pyykkieriä, kuivaushuo-
neessa vaatteet kuivuvat ilmavassa ja läm-
pimässä tilassa.

Vanhojen koneiden päivitys kannattaa

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

– Talpet-pesulakoneemme ovat käynti-
ääneltään hiljaisia, mutta kiinteärumpuisia 
pesukoneita käytettäessä on huolehditta-
va lattian ja koneiden alustan ääneneristyk-
sestä – irrottaa alusta runkorakenteesta. 
Uusien laitteiden myötä käyttömukavuus 
ja pesutulokset paranevat sekä energia-
kustannukset pienevät merkittävästi, ker-
too Talopesulat Oy:n markkinointipäällikkö 
Jorma Hyrske.

Toimiva talopesula vaatii suunnittelua

Taloyhtiön yhteisistä tiloista tärkeimpiä ovat 
pesutupa ja kuivaushuone. Tilojen käyttö-

aste riippuu kuitenkin vahvasti niiden toi-
mivuudesta ja tällöin suunnittelu on ensisi-
jaisen tärkeässä roolissa. Pesulahankkeet 
suunnitellaan aina tarpeen pohjalta.

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

Talpet -tuotevalikoimaan sisältyvät kaik-
ki nykyaikaisessa pesulassa tarvittavat ko-
neet, laitteet ja kalusteet. Talpet-pesulako-
neiden parhaat ominaisuudet ovat kestä-
vyys ja helppokäyttöisyys – ominaisuudet, 
jotka on testattu jo tuhansissa kohteissa 
pesuteollisuudessa, sairaaloissa, hoitolai-
toksissa, taloyhtiöissä, opiskelija- ja nuoriso-
asuntokohteissa sekä siivouskeskuksissa.

Lisätietoja:
Jorma Hyrske/Talopesulat Oy
p. 09-686 9750

Teksti: Minna Saha
 Kuvat: Talopesulat Oy
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Asunto-osakeyhtiö Veijarivuo-
renpuisto merenrannalla Helsin-
gin Lauttasaaressa käsittää upei-
ta, vanhaan teollisuusrakennuk-
seen tehtyjä loft-tyylisiä asunto-
ja. Rappukäytävät ja huoneistot 
ovat avaria ja verhottu laadukkail-
la materiaaleilla. Ikääkin yhtiöllä 
on vasta kahdeksan vuotta. Mik-
si tällaisessa yhtiössä on tarvetta 
ilmanvaihtoremontille?

– Ilmanvaihtoasioita ei oltu 
mietitty rakennusvaiheessa 
ihan viimeisen päälle. Täällä on 
koneellinen poistoilmanvaihto ja 
korvausilmaa tulee sisään perin-
teisesti venttiileiden kautta. Sii-
nä ei sinänsä ole mitään vikaa, 
kertoo taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja Kaj Wallin.

– Ongelmia syntyi siitä, kun 
vanhoissa venttiileissä oli kar-
keasuodattimet, jotka eivät py-
säyttäneet likaa ja pienhiukka-
sia. Toinen ongelma oli se, että 
venttiilit olivat käsisäätöisiä ja 
vaativat asukkaan toimesta jat-
kuvaa säätöä. Usein ne olivat 
väärässä asennossa, lämpötila-
han saattaa vaihdella paljon jo 
vuorokaudenkin aikana. Asuk-

Kun taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä tiedostavat hyvän 
sisäilman merkityksen, siitä hyötyvät kaikki asukkaat.

kaat kokivat, ettei ilma asun-
noissa kiertänyt kunnolla.

Wallin alkoi selvitellä mah-
dollisuuksia ilmanvaihdon koko-
naisvaltaiseen parantamiseen. 
– Terveysilman kotisivuilta koh-
dasta ”Tietoa ilmanvaihdosta” 
löytyi sitä tietoa mitä kaipasin.

Ennen koko taloyhtiön ilman-
vaihtoremonttia Wallin asennut-
ti kokeeksi omaan huoneistoon-
sa Terveysilman Velco-venttiilit 
ja niihin kuuluvat Filtrete-suo-
dattimet.

Velco-venttiilin etu muihin 
nähden on siinä oleva termos-
taatti. Automaattisesti toimiva 
termostaatti säätää itse vent-
tiililautasen avausta muuttuvan 
ulkolämpötilan mukaan. Kylmäl-
lä ilmalla venttiilin avaus kiertyy 
pienemmälle, lämpimällä suu-
remmalle. Tällöin ilmanvaihto 
toimii ympäri vuoden ilman, 
että asukkaan tarvitsee kiinnit-
tää siihen erityistä huomiota. 
Ja koska asukkaiden ei tarvit-
se säätää venttiiliä itse, se ei 
myöskään unohdu tarpeetto-
masti kiinni. Isännöitsijällekin 
lämpölaajenemiseen perustu-

va, tekniikaltaan yksinkertainen 
ja siksi huoltovapaa venttiili on 
vaivaton ratkaisu.

Venttiilien yhteydessä käy-
tettävä Filtrete-suodatin es-
tää paitsi pölyn ja lian pääsyn 
asuntoon, pysäyttää se myös 
terveydelle haitalliset ulkoilman 
pienhiukkaset. Filtretessä teho-
kas suodatus yhdistyy hyvään 
ilmanläpäisykykyyn. Erityisesti 
allergiaa tai astmaa sekä veri- ja 
sydäntauteja sairastavien kan-
nattaakin huomioida pienhiuk-
kasten ja toimivan ilmanvaih-
don merkitys jokapäiväisessä 
elämässään. Jopa 2000:n suo-
malaisen on arvioitu vuosittain 
kuolevan ennenaikaisesti pien-
hiukkasten aiheuttamiin sairaus-
kohtauksiin.

– Havaitsin jo muutamassa 
viikossa uudet suodattimet ja 
venttiilit toimivaksi ratkaisuksi. 
Sisään tuleva ilmavirta tasoittui, 
kun venttiilin avaus on aina oi-
kea. Myös sisäilman laadussa 
on tuntuva ero aiempaan. Kär-
sin itsekin allergioista, mutta 
viime kesänä sain niistä huoli-
matta nukuttua hyvin. Pystyin 

vilpittömästi suosittelemaan 
samaa remonttia koko taloyh-
tiöön. Täällä asukkaat ovat fik-
sua väkeä ja ymmärtävät toimi-
van ilmanvaihdon tärkeyden, 
joten aiheesta ei yhtiökokouk-
sessa tarvinnut vääntää kättä. 
Kun isännöitsijäkin otti homman 
tosissaan, venttiilien vaihto saa-
tiin heti työn alle, Wallin toteaa 
tyytyväisenä.

Asentajat Mika Valkokallio ja 
Sirpa Virta urakoivat uudet vent-
tiilit paikoilleen. Kahden rapun 
asuntojen venttiilien vaihtoon 
kului aikaa muutama työpäivä: 
vanha venttiili irti, siisti asennus-
levy peittämään vanhan jäljet ja 
uusi venttiili suodattimineen si-
sään. Rivakka työpari ei yhden 
venttiilin parissa häärinyt kuin 
muutaman minuutin.

– Taloyhtiölle tämä ei ole 
rahallisesti mikään iso juttu: 
kaikkineen kustannus venttii-
liä kohden on noin sata euroa 
kappaleelta. Itse tosin olen sitä 
mieltä, että kaikkea ei edes voi 
määrittää rahassa. Terveydelle 
ja hyvinvoinnille on aika vaikea 
laittaa hintaa, tuumii Wallin.

Hyvän sisäilman 
merkitykseen herätään 

vähitellen
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Teksti ja kuvat: Mari Kangasmaa

Kaj Wallinin asunto toimi 
ilmanvaihtoremontin pilotti-
na. Kuvassa ylhäällä näkyvä 
venttiili on siisti ja toimiva 
ratkaisu. Korkealuokkainen 
Filtrete-suodatin pysäyt-
ti neljässä kuukaudessa 
likaa jo selvästi näkyvän 
määrän.– Sisäilma parani 
ja siivouksen tarve väheni, 
hymyilee Wallin.

Mika Valkokallio viimeistelee venttiiliasennuksen. – Venttiili-
en vaihto sujuu ripeästi ja asukkaat hyötyvät, kun ilma vaihtuu 
ja epäpuhtaudet jäävät suodattimeen, hän toteaa.

Lisätietoja ilmanvaihdon korvausilmaratkaisuista antaa Suomen Terveysilman asiantuntija Seppo Hurskainen 0400-600 978
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Pesukoneesta oli vesi päässyt lattialle. Vuo-
den 2002 mallia olleen koneen tiivisteiden 
ja vesipinnan haistajan epäiltiin sanoneen 
sopimuksensa irti (sen enempää asiaa tut-
kimatta). Tilanteen pelastivat astianpesu-
koneen käynnistys aikaan, jolloin perhe oli 
vielä hereillä sekä isännän ripeä toiminta – 
ensin hanat kiinni ja sen jälkeen kaikki mah-
dolliset pyyhkeet lattian kuivaukseen.

Hetimiten arjen saavuttua otettiin yh-
teyttä isännöitsijään, joka hälytti paikalle 
kuivausyrityksen tarkastamaan vahingot. 
Vesi oli ehtinyt mennä remontin yhteydes-
sä laminaatin alle jätettyä muovimattoa pit-
kin huoneesta toiseen ehtien kastella lattian 
pintamateriaalit sekä keittiön ja makuuhuo-
neen välisen seinän kipsilevyn alareunan 
keittiön allaskaapin lisäksi. Teräsrankainen 
väliseinän runko säästyi vahingolta. Be-
tonilattian pelastukseksi koitui laminaatin 
alla alusmaton virkaa tehnyt muovimatto. 
Aikanaan asuntoa remontoidessaan isäntä 
päätti jättää muovimaton paikalleen. Niin-
pä kahdella laatalla tehty alapohja ei pääs-
syt kastumaan juuri ollenkaan, sen varmis-
ti vielä reikien poraus laattaan. Kuivureita 
asuntoon ei tarvinnut ottaa, sillä kastunut 
lattiapinta kuivui sitä mukaa, kun märät ma-
teriaalit saatiin purettua pois.

Vahingosta tehtiin ilmoitus tietenkin talo-
yhtiön isännöitsijälle ja samalla ilmoitettiin 
keittiöremontista. Ylimääräistä yhtiökokous-
ta ei ollut tarpeen kutsua koolle, sillä vesi-
pisteiden paikkaa ei vaihdettu ja vaikka keit-

tiö päätettiin samalla remontoida kokonaan, 
sitä ei toiminnallisesti juuri muutettu.

Kuka korvaa ja mitä korvaa?

Perheen oma vakuutusyhtiö, Lähivakuu-
tus, korvasi tietenkin väliaikaismajoituksen 
vuokrakuluista 85 %. Isännöitsijä teki va-
hinkoilmoituksen taloyhtiön vakuutusyhti-
öön, Ifiin. Taloyhtiön vakuutus korvasi pi-

laantuneet rakennusmateriaalit sekä uudet 
pintamateriaalit ja remonttityön sovittuun 
summaan asti.

Taloyhtiön omavastuu astianpesuko-
nevahingoissa on 25 %. Tästä taloyhtiön 
omavastuun maksajasta perhe sekä talo-
yhtiön hallituksen puheenjohtaja olivat eri 
linjoilla. Puheenjohtajan mielestä perheen 
olisi pitänyt suorittaa tämä osuus vedoten 
vastuunjakotaulukkoon (määritellään talo-

Perheessä vietettiin leppoisaa marraskuista sunnuntai-iltaa, kun olohuo-
neen puolella istuskellut isäntä höristeli korviaan oudolle lorisevalle äänelle. 
Isäntä lähti etsimään äänen alkuperää ja löytyihän se – keittiöstä.
Rouva oli laittanut astianpesukoneen päälle ennen lähtöään saunaan. Nyt 
vettä oli laminaatilla ja isännällä kova kiire.

Kun vesivahinko kohtaa
Teksti: Minna Saha
 Kuvat: Jarno Kylmänen
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yhtiössä korjaus- ja kunnossapitovastuut 
eri osapuolien kesken) sekä yleiseen käy-
täntöön. Perhe taas ymmärrettävästi oli 
toista mieltä.

Perheen taloyhtiössä aiemmissa tapah-
tuneissa vastaavissa vahingoissa asukkaat 
maksoivat myös taloyhtiön omavastuuosuu-
den itse. Yhtiöjärjestyksessä käytännöstä ei 
ole mainintaa.

Lähivakuutus päästi perheen pinteestä 
luvaten ottaa taloyhtiön omavastuuasian 
huolekseen.

Remontti alkaa…

If hyväksyi perheen valitseman rakennus-
yrityksen vesivahingon korjaukseen. Työn 
laskutus hoidettiin niin, että rakennusyritys, 
JST-Rakennus Oy, neuvotteli hinnan vakuu-
tusyhtiön kanssa laskuttaen Ifiä sovittuun 
summaan asti. Urakkasumman yli menneen 
osan maksoi tietenkin perhe itse.

Sisäseinät maalattiin ja lattiaan valikoi-
tui laminaatti. Keittiöremontista oli puhuttu, 

nyt se päätettiin toteuttaa. Keittiö hankittiin 
paikallisesta Puustellista. Perheen äiti päät-
ti keittiön väreistä heti nähtyään Puustellin 
myymälässä ”sen oikean”. Keittiöedustaja 
kävi sen jälkeen tutustumassa purettuun 
keittiöön tehden tarvittavat mittaukset ja 
toimitti keittiön piirustukset. Perhe kiittelee 
edelleen edustajaa, joka toimi asiantuntevas-
ti ja neuvoi ongelmatilanteen sattuessa.

Keittiökalusteiden rungot toimitettiin ka-
sattuina, mikä on iso aikataulullinen helpo-
tus sekä urakoitsijalle että asunnon omista-
jille. Uusi astianpesukone ostettiin tietenkin 
sekä liesitaso ja uuni. Jääkaappi, pakastin ja 
mikro ovat muutaman vuoden vanhoja, jo-
ten ne saivat jäädä. Kodinkoneiden pinnat 
katsottiin toisiinsa sopiviksi.

…ja loppuukin aikanaan

Keittiöremontti kesti kaikkinensa puolisen-
toista kuukautta. Aikataulua jaksottivat juh-
lapyhät, lomat sekä rakennusyrityksen toi-
nen urakka.

Perhe on tyytyväinen vakuutusyhtiöiden 
toimintaan. Ahdinko otettiin heti todesta, 
apua ja neuvoa sai sitä kysyttäessä.

Taloyhtiön osalta ilmoitus oli ainoa toi-
menpide. Tarkastuksia ei sen enempää 
suoriteta.

Myös uuteen keittiöön ollaan tyytyväi-
siä. Se on tilava ja keittiösuunnittelija osa-
si suunnitella siitä toimivan. Remontin yh-
teydessä purettu seinänpätkä keittiön ja 
olohuoneen välistä avarsi vielä molempia 
tiloja. Perheen äidin kommentti kuvannee 
parhaiten remontin lopputulosta: – On ol-
lut omakotitalokuumetta ja asunnonvaih-
tomietintää isompaan, mutta tähän uuteen 
keittiöön on niin tyytyväinen, ettei kotoaan 
halua pois lähteä.
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PUUsTELLI
All Inclusive.

Palvelukonseptimme ydinajatuksena on, että voimme 
palvella juuri Sinua kaikissa keittiöremonttiin liittyvissä 
asioissa mahdollisimman hyvin ja joustavasti. Olemme 
alan ammattilaisia ja tiedämme, mitä teemme ja mistä 
puhumme.  Me kaikki Puustellin ammattilaiset olemme 
palveluksessasi!

Suunnittelu

Me Puustelli-suunnittelijat olemme alamme vahvoja ammattilaisia, 
joten sinun ei sitä tarvitse olla. Voit huoletta kääntyä keittiöasioissa 
puoleemme.Varmistamme, että kalusteet ja koneet sopivat moit-
teettomasti yhteen ja että ne suunnitellaan keittiöösi myös ergono-
misesti oikein. Laatu on Puustellissa ollut aina tärkeä ja siksi meillä 
suunnittelijoillakin on käytössämme alan uusimmat suunnitteluoh-
jelmat, laadukkaimmat materiaalit sekä monipuolisin kodinkoneva-
likoima. Viimeisimmät tiedot saat aina ensimmäisenä, Puustellista. 
SuunnitteluPalvelumme on luonnollisesti Sinulle maksuton.

Mittaus

Oikea mitoitus on yksi onnistuneen lopputuloksen peruspilareis-
ta. Ammattilaisina haluamme tehdä lopullisen mittatarkastuksen 
puolestasi ja varmistaa paikan päällä, että kaikki tarpeellinen on 
otettu huomioon. MittausPalvelumme on luonnollisesti Sinulle 
maksuton.

Purku

Vanhojen kalusteiden purkamisessa on monta huomioitavaa asiaa. 
Alta paljastuvista materiaaleista on hyvä olla tietoinen, miten niitä 

käsitellään ja kuinka ne kierrätetään. Myös korjaustarpeet on tärkeä 
selvittää ennen uusien kalusteiden asennusta. Viimeistään kalustei-
den purkuvaiheessa sisustustyöt tulevat eteen. Siksi nekin on hyvä 
ottaa jo alussa suunnitteluun ja kustannusarvioon mukaan. Meille 
niin purkamiset, kierrättämiset kuin sisustustyötkin ovat jokapäiväis-
tä työtä ja toteutamme ne joustavasti ja ammattitaidolla. Purkukus-
tannukset voit myös sisällyttää Puustelli-rahoituksen piiriin.

Valmistus

Alan huippua edustava kalustetehtaamme sijaitsee Harjavallassa 
samalla tontilla, johon yli 90 vuotta sitten ensimmäinen tiili muurat-
tiin. Laatu on ollut meille Puustellissa aina kunnia-asia ja siitä myös 
meidät tunnetaan. Käytämme vain korkealuokkaisia ja luotettavis-
ta lähteistä olevia raaka-aineita. Valmistamme pitkäikäisiä ja kestä-
viä tuotteita ympäristöä kunnioittaen. Investoimme jatkuvasti yhä 
uudenaikaisempiin koneisiin ja pidämme näin myös statustamme 
yllä. Puustelli-kalusteet kestävät aikaa ja katseita ja niitä on mah-
dollisuus täydentää vuosienkin jälkeen. Puustellista tilattu keittiö 
ohjautuu automaattisesti myymälästä tuotantoon, ilman välikäsiä. 
Samoin ohjautuvat kaikki siihen liittyvät tilaukset yhteistyökump-
paneillemme. Näin minimoimme inhimilliset virheet ja voimme pal-
vella Sinua joustavasti ja tehokkaasti. Haluamme myös varmistaa, 
että kaikki ne tuotteet, joita emme itse valmista, ehtivät samaan 

Teksti: Paula Rahkola
 Kuvat: Puustelli Group Oy



S��

SUUNNITTELU MITTAUS KULJETUS ASENNUS RAHOITUSREMONTTIPURKU TAKUU TYYTYVÄISYYSVALMISTUS

toimitukseen kalusteidemme kanssa. Siksi jokainen näistä tuot-
teista toimitetaan tehtaallemme hyvissä ajoin ennen varsinaista 
toimitusta Sinulle. Kaikki Puustelli-hankintasi voit sisällyttää myös 
Puustelli-rahoituksen piiriin.

Remontti

Puustelli-remontti on aina ammattilaisten käsissä. Keittiöremontin 
yhteydessä kohennetaan usein myös muun ympäristön sisustusil-
mettä. Remontin joustava eteneminen vaatii hyvän etukäteissuun-
nittelun ja työvaiheiden aikatauluttamisen. Jokainen työvaihe seuraa 
toistaan ja vaatii osaamista, että työ edistyy suunnitellusti. Remont-
tikustannukset voit myös sisällyttää Puustelli-rahoituksen piiriin.

Kuljetus

Puustelli-kuljetuksen yhteydessä huomaat jälleen, että kaikki on hoi-
dettu puolestasi. Kalusteiden valmistumisen jälkeen ne pakataan 
huolellisesti kuljetusta varten. Kaikki muut mallistomme tuotteet*, 
jotka on tilattu samaan toimitukseen, ovat valmiina odottamassa ja 
siirretään samaan autoon kalusteiden kanssa. Näitä ovat esim. ko-
neet, altaat ja hanat. Kaikki vakuutettuna ja turvallisesti kotiin asti 
kannettuna. Yksi toimitus ja moninkertainen hyöty. Ilmoitamme hy-
vissä ajoin etukäteen tarkan toimituspäivän ja tarkennamme myös 
kelloajan. Puustelli-kuljetuskustannukset sisältyvät myös Puustel-
li-rahoituksen piiriin.

* Kivitasot ja Festivo-kylmälaitteet painavat paljon ja ne toimitetaan kotiin eril-
lisenä kuljetuksena, mutta aikataulutetaan samoin muun toimituksen kanssa.

Asennus

Puustelli-asennus tehdään aina ammattilaisten ottein ja takuutyö-
nä. Kodinkoneiden ja vesikalusteiden asennukset kuuluvat oman 
alansa ammattilaisille ja ne hoituvat samalla luotettavien ja jous-
tavien Puustellikumppaneiden kanssa.  Purkutöiden yhteydessä 
aloitetut sisustustyöt viimeistellään tässä vaiheessa. Kun keittiö 
on valmis, on loppusiivouksen ja työn hyväksymisen aika. Samal-

la luovutamme Sinulle keittiön huolto- hoito- ja takuuasiakirjat tyy-
likkäässä Puustelli-kansiossa. AsennusPalvelun kustannukset voit 
myös sisällyttää Puustelli-rahoituksen piiriin.

Rahoitus

Puustelli-rahoituksen piiriin voit sisällyttää kalusteiden ja sähkö-, 
putki- ja asennustyön lisäksi myös kaikki muut Puustellista hanki-
tut tuotteet kuten kodinkoneet, altaat, hanat ja kaikki sisustusma-
teriaalit lattiasta kattoon kiinnitysaineineen päivineen. Näin tiedät 
valmiin keittiösi kokonaishinnan jo myymälässä ja myös rahoitus-
päätöksen kokonaisuudelle saat heti. Yksi kokonaislasku juuri Si-
nulle sopivissa erissä. Helppoa ja vaivatonta.

Takuu

Puustelli-keittiökalusteiden toimivuustakuu on 10 vuotta. Lisäksi 
annamme Puustelli-asentajien tekemälle asennustyölle kahden 
vuoden takuun. Tuotteissa, joita emme itse valmista, kuten esimer-
kiksi kodinkoneet, altaat ja hanat, takuuaika on 2 vuotta. Takuuasi-
oissakin on helppo muistaa vain yksi osoite – Puustelli.

Tyytyväisyys

Tyytyväinen asiakas on meille tärkein asia, siksi emme tingi pal-
veluistamme emmekä tuotteittemme laadusta, vaan kehitämme 
niitä jatkuvasti. Puustelli-kalusteet kestävät aikaa ja niitä on mah-
dollisuus täydentää vielä vuosienkin jälkeen. Lähetämme jokaiselle 
asiakkaillemme palautekyselyn, toimituksemme jälkeen ja palaut-
teiden perusteella olemme onnistuneet työssämme erinomaises-
ti. Ulkopuolisten** tekemien tutkimustenkin mukaan 93% asiak-
kaistamme on tyytyväisiä toimintaamme ja suosittelee meitä ys-
tävilleen. Olemme olleet alan markkinajohtaja ja suunnannäyttäjä 
jo lähes 30 vuotta. Tämä ei liene sattumaa.

** Rakennustutkimus RTS Oy
 Innolink Research Oy
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Miksi pitäisi uusia lattialiesi?

Lattialiesi on tyypillisesti kodinkone, joka 
kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä. Mo-
nissa taloissa ja huoneistoissa on edelleen 
alkuperäinen täysin toimiva lattialiesi, jonka 
vaihtaminen tuntuu turhaltakin. Käytännös-
sä kuitenkin hyviä syitä lattialieden vaihta-
miselle löytyy. Peruslähtökohdaksi voidaan 
ottaa energialuokka. Vanhojen lattialiesien 
energialuokka on huono. Kaikkien uusien 
Whirlpool lattialiesien energialuokka on A. 
Toinen syy vaihtamiseen voi olla levyjen hi-
das lämpeneminen. Uusissa lattialiesissä on 
valittavissa myös runsaasti ominaisuuksia, 
joita vanhemmista koneista ei löydy.

Lukuisia vaihtoehtoja

Kun lieden uusimispäätös on tehty, on edes-
sä pohdinta, mitä uudelta lattialiedeltä edel-
lytetään. Whirlpoolin uusissa lattialiesissä 
energialuokka on automaattisesti A ja kai-
kissa malleissa on myös mekaaninen lapsi-
lukko. Turvallisuutta lisää myös takaosassa 
oleva, kaatumisen estävä kiinnityskappale 
sekä liesitason jälkilämmön näyttö, joka 
sammuu, kun taso on kokonaan jäähtynyt. 

Leveysvaihtoehtoja on kaksi, 50 cm ja 60 
cm, käytettävissä olevan tilan mukaan. Lie-
sien osalta valittavissa ovat valurautalevyt, 
keraaminen liesitaso tai induktiotaso. Valit-
simissa vaihtoehtoina ulkoiset tai sisään pai-
nettavat push-push valitsimet. Uunin osalta 
voidaan valita staattinen uuni tai kiertoilma-
uuni. Uusissa lattialiesissä on tarjolla myös 
uuneja, joissa on monitoimi-ominaisuuksia: 
sulatus, grilli, tehostin, kiertoilma, puhallin 
yhdistettävissä ylä- tai alalämpöön ym. Jois-
tain malleista löytyy myös elektroninen ter-
mostaatti ja ajastin, jotka vapauttavat jatku-
valta vahtimiselta.

Kaikissa uusissa malleissa varusteina 
mukana tulee 1 uuniritilä, 2 leivinpeltiä ja 1 
syvä uunipannu. Liesien korkeutta voi sää-
tää välillä 850- 930mm.

Design ja väri

Laadukkuuden ja moninaisten ominaisuuk-
sien lisäksi, uusien lattialiesien designiin on 
kiinnitetty huomiota ja värivaihtoehtoina on 
valkoinen ja teräs.

Uudet lattialiedet
Integroitavat liesitasot ja uunit ovat yleistyneet, mutta 
edelleen on kysyntää perinteisille lattialiesille. Jos keittiö 
uusitaan kokonaisuudessaan, voidaan miettiä liesi ja uu-
niratkaisut uudelleen, mutta haluttaessa uusia vain vanhat 
kodinkoneet lattialiesi on helppo ja nopea vaihtoehto.

Teksti: Tapio Näslund
 Kuvat: Whirlpool Oy
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Lattia jätetäänkin usein uusimatta, koska 
sen tekeminen on hidasta, kallista, pölyistä 
ja remontti yleensä häiritsee normaalia asu-
mista ja naapureitakin melko pitkään.
Lattiapinnalla on kuitenkin melkoinen vaiku-
tus huoneiston sisustukselliseen ilmeeseen 
ja myyntiarvoon, joten esim. putki- ja keittiö-
remontin yhteydessä se kannattaisi uusia.

Liimaamatta vanhan päälle

Lattiaremonttiin on helpompikin tapa, asen-
nus suoraan vanhan pinnoitteen päälle Allu-
re-vinyylilankuilla.

Mikäli nykyinen pinnoite on alustassaan 
kiinni eikä alustassa ole kosteusvaurioita, 
sen päälle voidaan asentaa suoraan Allure-
vinyylilankku. Merkittävä etu on, että van-
haa pinnoitetta ei tarvitse poistaa eikä uutta 
liimata alustaansa kiinni. Uusi lattiamateri-
aali voidaan poistaa jälkiä jättämättä sitten, 
kun uudistamisen aika taas tulee.

Allure-vinyylilankut voidaan asentaa suo-
raan lähes kaikkien vanhojen, ehjien lattia-
pintojen päälle. Ainoastaan tekstiilipohjaiset 
materiaalit tekevät poikkeuksen. Asennus 
sujuu yleensä ongelmitta ihan tee se itse 
-remontoijaltakin. Työkaluksi riittää matto-
puukko.

Mikä parasta lattian korkeus nousee ai-
noastaan 3,8 mm, jolloin ovet aukeavat re-
montin jälkeenkin lyhentämättä.

Paremmat käyttöominaisuudet

Miellyttävä ulkonäkö, helppohoitoisuus ja 
kulutuksen kesto ovat tärkeitä tekijöitä lat-
tiapinnan valinnassa. Aitoa puuta muistut-
tava Allure-vinyylilankku kestää hyvin kos-
teutta, ei elä eikä rakoile ilmankosteuden 
muutoksista sekä eristää myös tehokkaasti 
ääntä. Asennettaessa vinyylilankku vanhan 

pinnoitteen päälle askelääneneristävyys säi-
lyy vähintään entisellään. Huoneääni jopa 
pienenee, mikäli vanha pinnoite on ollut 
esim. laminaatti tai parketti. Alluren pinta 
ei ole liukas, vaan turvallinen ja miellyttävä 
niin ihmisille kuin kotieläimillekin.

Materiaali on hieman kalliimpaa, mutta 
asennuksessa taas säästää kustannuksia, 
koska lankkuja ei tarvitse liimata alustaan-
sa kiinni. Materiaalin paino on yli 7 kg/m², 
jolloin se pysyy tukevasti paikallaan.

Lankkujen eri värisävyjä hyödyntämällä 
voi huonetiloihin tuoda erilaista ilmettä.

Värin vaihto käy missä kohdassa tahansa 
ja vaihtokohta on saumaton.

Asennuksen takia ei asumiseen eikä 
naapureille aiheudu käytännössä juuri mi-
tään häiriöitä.

Periaatteessa riittää, että kyseinen lat-
tiatila on vapaana. Remontista ei tule pölyjä 
eikä liimahaittoja, se on erittäin siisti asen-
taa. Tilan voi myös ottaa välittömästi käyt-
töön asennuksen jälkeen.

Vanhan pinnoitteen päälle  
    uusi lattiaAsuintilojen lattian uusiminen 

tuottaa usein asukkaalle ja isän-
nöitsijälle päänvaivaa. Remont-
ti on luvanvaraista, koska pitää 
varmistaa, että askeläänitasot 
säilyvät vähintään entisellä ta-
solla. Lisäksi lattiaremontti on 
pölyistä, äänekästä ja hidas-
ta hommaa, koska vanhat pin-
noitteet joudutaan useimmiten 
poistamaan sekä tasoittamaan 
ja hiomaan lattia.

Katso asennusvideo:
www.upofloor.fi/asuintilat/ irtoasennet-
tavat vinyylilankut/allure/asennus

Teksti: Jouko Siltanen
 Kuvat: Upofloor Oy
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Teksti: Henri Alinen
 Kuvat: Pukkila Oy

Monissa taloyhtiöissä mietitään tälläkin het-
kellä putkiremontin aloittamista. Niiden yh-
teydessä uusitaan usein myös asuntojen 
märkätiloja. Saneerauskohteen laajuudesta 
riippuen urakan toteutus voi joskus venäh-
tää, esimerkiksi jos asukkaat eivät pääse 
yhteisymmärrykseen materiaalivalinnoista. 
Tätä ongelmaa helpottaakseen Pukkila on 
tuonut markkinoille aivan uuden, taloyhtiöil-
le suunnatun palvelun, jossa talon asukkaat 
voivat valita omaan asuntoonsa parhaiten 
sopivan laattakokonaisuuden.

– Käytännössä palvelu tarkoittaa sitä, 
että laadimme jokaiselle taloyhtiölle yksilöl-
lisen kohde-esitteen, johon on suunniteltu 
tietokoneella erilaisia wc- tai märkätilojen 
3D-laattaratkaisuja, myyntijohtaja Virpi Sa-
volainen Pukkilasta kertoo.

– Näistä vaihtoehdoista asukkaat voivat 
sitten valita itselleen mieluisimmat vaih-
toehdot.

Tehoa ja nopeutta saneeraukseen

Taloyhtiöstä riippuen saneerauspäätöksen 
teko voi joko olla läpihuutojuttu tai tuskien 
taival. Vaikka itse saneerauksesta oltaisiin-
kin yhtä mieltä, valinnanvaikeus tuotevaihto-
ehtojen osalta voi teettää yhtiölle ja urakoit-
sijalle paljon ylimääräisiä työtunteja.

-esite helpottaa  
 laattojen valintaa

Keittiösuunnittelusta tuttu 3D-mallinnos on arkipäivää myös wc- ja märkätiloissa. 
Pukkilan uudessa, maksuttomassa palvelussa taloyhtiöt voivat tilata eri laattavaih-
toehtoja sisältävän räätälöidyn neliväriesitteen esimerkiksi märkätilojen linjasa-
neerauksen yhteydessä.

Kotimaisen Pukkilan edut

– Korkea laatu, palkittu design.
– Suunniteltu suomalaiseen makuun.
– Värit ja muodot kestävät aikaa.
– Pitkäikäiset tuotesarjat takaavat saata-
vuuden.

�D
saneerauskohteissa

Seiniin valittiin Pukkilan Brancos 
ja Lasitettu musta mosaiikki ja latti-
aan Arkitekt Color.

Valokuva valmiista kylpyhuoneesta.

– Vaikka seinä- ja lattialaatoista tehtäisiin 
mallilevyjä, joiden perusteella asukas voi 
tehdä valintansa, monien on vaikea hahmot-
taa valmista kokonaisuutta pelkkien laatta-
mallien perusteella.

– Kun päätöksenteon tukena on selkeitä 
värikuvia valmiista kylpyhuoneesta, oman 
maun mukainen valinta on paljon helpom-
pi tehdä. Näinhän niitä keittiöitäkin suunni-
tellaan, miksi ei siis märkätiloja? Savolai-
nen kysyy.

Esitteen laatimista varten tarvitaan poh-
japiirustus saneerattavista tiloista. Tämän 

jälkeen voidaan tehdä esimerkiksi neljä eri 
toteutusvaihtoehtoa, joihin on käytetty so-
vitun laatuisia ja hintaisia laattoja. Myös ka-
lusteet, kuten suihkut, lavuaarit, kaapit ja 
wc-istuimet voidaan sijoittaa kuviin.

Kun esite on valmis, siitä monistetaan 
jokaiselle osakkeenomistajalle oma kappa-
le, josta he voivat valita itselleen mieluisim-
man vaihtoehdon.

– On huomattava, että esite toimii myös 
arkkitehdin tukena projektin suunnittelussa. 
Lisäksi on aina hyödyllistä, että taloyhtiölle 
ja osakkeenomistajille jää tieto siitä, millaisia 
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Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty

Rakennusliike Kemppe Oy:n johtaja Risto 
Kemppe ottaa Pukkilan uuden suunnittelu-
työkalun ilolla vastaan.
– Aina välillä tulee vastaan tapauksia, joissa 
asukas ei ole ollut tyytyväinen tekemiinsä 
laattavalintoihin sen takia, ettei ole osan-

nut mallilevyistä päätellä lopputulosta. Täl-
lainen Pukkilan tekemä laattaesite on ollut 
käytössä yhdessä turkulaisessa saneeraus-
kohteessamme ja voin vilpittömästi todeta, 
että se on helpottanut niin asukkaiden, talo-
yhtiön kuin meidänkin työtämme.
– Ensinnäkin asukkaat näkevät siitä selvästi, 
millainen kokonaisuudesta tulee ja he voivat 

pohtia valintojaan kotona aidossa ympäris-
tössä. Kuvasta on helppo nähdä, millainen 
esimerkiksi kylpyhuone on valmiina ja mi-
ten pesukoneet ja muut kalusteet sijoittuvat 
tilaan. Tämä vähentää erilaisten väärinym-
märrysten syntyä. Lopputuloksena remontti 
etenee entistä tehokkaammin onnistunee-
seen päätökseen.

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

Valokuva valmiista kylpyhuoneesta.

tämättä ole täysin suoria. Laatta on kooltaan 
kustannustehokas käyttää ja helppo työs-
tää, Latvanen kertoo. – Myös perinteisen 
Harmony-sarjan värikartta on juuri uudis-
tettu vastaamaan tämän päivän trendejä ja 
suomalaista makua.

Värivalinnoissa kannattaa huomioida 
lopputuloksen pitkäikäisyys, joka tietenkin 
vaikuttaa asunnon jälleenmyyntiarvoon. 
Pukkilan valikoimista löytyy hillittyjä skan-
dinaavisia sävyjä, jotka kestävät hyvin aikaa 

materiaaleja remontissa on käytetty. Pukki-
laan kannattaa olla yhteydessä mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa, jolloin asukkailla 
on aikaa rauhassa miettiä päätöstään. Täl-
löin virhevalintojen mahdollisuus vähenee 
ja urakka etenee joutuisasti.

Esitteen laatiminen on taloyhtiöille ja 
asukkaille maksuton palvelu, kun tuotteet 
hankitaan Pukkilan valikoimista. Palvelua 
tarjoavat kaikki Pukkilan myymälät Vantaal-
la, Espoossa, Turussa, Oulussa, Kuopiossa 
ja Tampereella sekä alueiden piiri- ja pro-
jektipäälliköt.

Pukkilan kaakelit kestävät aikaa

Miksi laatat kannattaa valita Pukkilas-
ta, on piiripäällikkö Anne Latvasen mukaan 
helppo perustella.

– Kotimaassa valmistettujen tuotteidem-
me toimitusajat ovat lyhyitä ja useita tuote-
sarjoja saa vielä vuosienkin päästä. Tämän 
lisäksi voimme tarjota viimeisimmät laat-
tatrendit maailmalla kansainvälisen konser-
nimme kautta.

Pukkilan tuotteet ovat korkealaatuisia – 
siitä hyvänä todisteena Pala-malliston saa-
vuttama palkinto kansainvälisessä Red Dot -
muotoilukilpailussa sekä Suomi-laattamallis-
tolle myönnetty Fennia Prize -kunniamainin-
ta. Molemmat tuotesarjat on suunnitellut 
muotoilutoimisto Helorinne & Kallio.

Korkean laadun ohella Pukkilalla on tarjo-
ta vankkaa asiantuntemusta eri ikäisten sa-
neerauskohteiden materiaalivalintoihin.

– Esimerkiksi kotimaiset 20x25 cm sei-
nälaatat soveltuvat erittäin hyvin vanhoihin 
saneerauskohteisiin, joissa seinät eivät vält-

Pukkilan kevään uutuuslaatassa Aavassa on selkeän raitamainen kohopinta.

sekä vaihtoehtoja rohkeammistakin väreis-
tä pitäville.

– Vanhaakin taloa voidaan nykyaikaistaa pe-
rinteitä kunnioittaen, Latvanen huomauttaa. 
– Perinteisten valkoisten ja harmaiden sävy-
jen rinnalla voidaan toteuttaa erikoisempiakin 
vaihtoehtoja, joihin voidaan ottaa laattoja esi-
merkiksi Pukkilan monipuolisesta tuontimal-
listosta. Mahdollista on myös toteuttaa täysin 
yksilöllisiä ratkaisuja, jolloin laattavalinnat rää-
tälöidään asiakkaan maun mukaisesti.
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Wc-istuimia on erikorkuisia ja -syvyisiä. 
Korkeat mallit sopivat erityisesti pitkille tai 
iäkkäille henkilöille. Wc-istuimen molem-
mille puolille kannattaa jättää riittävästi ti-
laa, sillä ahtaassa wc:ssä on ikävä asioida. 
Wc:n minimileveytenä pidetään yleensä 
noin 80 senttiä.

Kun tilaa on vähän

Varsinkin vanhempia taloyhtiöitä remontoi-
dessa tila luo haasteen kylpyhuoneen uu-
distamiselle ja antaa tiukat puitteet sisus-
tukselle. Nykyään tarjolla on toinen tois-
taan upeampia kylpyhuonekalusteita, mut-
ta usein näyttävimmät ratkaisut joudutaan 
jättämään pois harkinnasta, koska tilaa on 
liian vähän.

IDO tuo helpotusta pienen wc- tai kyl-
pytilan remontoijalle tuomalla markkinoille 
lyhyen wc-istuinmallin, joka auttaa säästä-
mään tilaa. IDO Seven D 18 -wc-istuin on 
markkinoiden vähiten tilaa vievä wc-istuin. 
Sen kokonaissyvyys on vain 61 senttiä eli 
useita senttejä vähemmän kuin normaali-
kokoisissa wc-istuimissa.

Mallin syvyyttä on saatu nipistettyä te-
kemällä vesisäiliöstä aiempaa litteämpi. 
Istuimen design ei ole muutoksesta kärsi-
nyt, istuin on pikemminkin muuttunut si-
rommaksi. Wc-istuin voidaan asentaa kiinni 
seinään, eli se ei tarvitse ylimääräistä tilaa 
taakseen. Wc-istuimen maksimi huuhtelu-
vesimäärä on 6 litraa ja istuinkorkeus latti-
asta 42 senttiä, kuten muissakin vastaavis-
sa malleissa.

Lisävarusteet

Tarvittaessa voit varustaa wc:si esimerkik-
si kyynärtuilla tai automaattisella huuhtelul-
la. IDO-wc-istuimille on myönnetty Nordic 
Quality -merkintä. Se takaa, että ostaessasi 
IDO-wc:n saat parasta mahdollista laatua. 
Se tarkoittaa nopeaa ja varmaa varaosien 
saantia vähintään 10 vuotta sen jälkeen-
kin, kun malli on poistunut tuotannosta. 
Kaikki wc-istuimemme ovat myös CE-hy-
väksyttyjä.

Wc:n tai kylpyhuoneen ilmettä saa hel-
posti raikastettua vaihtamalla wc-istuimeen 
värillisen kannen. IDOn kevään uutuuksis-
ta löytyy esimerkiksi Trend-kalustesarjan 
kanssa samaa sävyä oleva tummanharmaa 
istuinkansi. Yhtenäisellä värimaailmalla tilas-
ta tulee tyylikäs ja harmoninen.

Wc-istuin on pitkäikäinen hankinta. Se on käytössä monta kertaa 
päivässä, joten sen on oltava niin toimiva, tyylikäs kuin kestäväkin. 
Jos remontoit vanhaa, istuimen malli määräytyy yleensä viemäröin-
nin mukaan. Vanhan wc-istuimen paikalle on helpointa laittaa le-
veäjalkainen malli, joka peittää kätevästi ruuvin reiät. Jos rakennat 
kokonaan uutta, valinnanvaraa on enemmän.

IDO säästää vettä ja työtä

Muotoilun ansiosta IDO toimii tehokkaasti 
vähälläkin vedellä. Normaalihuuhtelu kulut-
taa vain 4 litraa, ja kaksoishuuhtelumallien 
pieni huuhtelu vain 2,5 litraa. Halutessasi 
voit toki muuttaa huuhtelumääriä.

Helppoa puhdistusta

Wc-istuimen Siflon-pinnoite tekee puhdis-
tuksesta helppoa. Se toimii kuten autova-
ha: huuhteluvesi poistaa lian ja keräytyy pi-
saroiksi. Siflon-pinnoitteella käsitellyt IDO-
wc-mallit tunnistat Siflon-merkistä.

Wc raikkaaksi jokaisella huuhtelulla

Fresh WC on sisäänrakennettu raikastin, 
joka annostelee huuhteluveteen automaat-
tisesti sopivan määrän raikastetta. Fresh wc 
-raikastin on mukana kaikissa IDO Seven D 
-malleissa sekä IDOn seinä-wc-telineissä.

Teksti: Hanne Koveshnikov
 Kuvat: IDO kylpyhuone Oy
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Kotimainen wc  
  tarpeeseen kuin  
    tarpeeseen
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Sähköautojen läpimurto on ollut hidasta. 
Onko niiden aika vihdoin käsillä?

Sähköautotekniikka on kehittynyt huimas-
ti viime vuosina, eivätkä sähköautot häviä 
enää käyttöominaisuuksiltaan perinteisille 
autoille muuten kuin toimintasäteen osalta. 
Sähköautot ovat päästöttöminä ja lähes ää-
nettöminä ihanteellisia kaupunkiautoja. Kau-
punkiolosuhteissa ajomatkat jäävät lyhyiksi 
ja pikalatausasemien yleistyessä latauspaik-
koja tulee olemaan tiheässä. Sähköautojen 
yleistymisen viimeinen hidaste onkin enää 
hinta. Kun kannustimet saadaan kuntoon 
ja autojen hankintakustannukset kohtuulli-
semmiksi, ovat viimeisetkin esteet sähkö-
autojen läpimurrolle poissa.

Kuinka paljon sähköauton lataus  
vie energiaa?

Nykyisten akkujen kapasiteetti on 15–30 
kWh:a, jolloin yhdellä latauksella voi ajaa 
noin 100–200 km. Tavallinen eli ”hidas” la-
taus vaatii 30 kWh:n akulle 16 A virran 8-12 
tunnin ajan. Suomalainen ajaa henkilöautol-
la keskimäärin alle 50 km päivässä, joten 
todellisuudessa sähköauton akkuja ei ajeta 
ihan tyhjiksi. Keskimääräinen sähköenergian 
päivittäinen tarve on noin 7 kWh eli pienen 
sähkökiukaan verran. Nykyaikainen lataus-
pylväs lataa tämän määrän energiaa muu-
tamassa tunnissa.

Soveltuvatko lämmitystolpat sähköauton 
lataukseen?

Perinteinen autonlämmityskotelo tarjoaa 
yleensä 10 A enintään kahden tunnin ajan, 
joten sen kapasiteetti ei ole riittävä sähkö-
auton lataukseen. 

Kymmenen kysymystä 
sähköautojen latauksesta

Sähköautoilun ennustetaan kasvavan lähitulevaisuudessa merkittävästi. 
Sähköautojen yleistyminen täytyy ottaa huomioon myös asuntoyhtiöissä, 
tapahtuuhan suuri osa niiden latauksesta oman kodin parkkipaikalla. Pe-
rehdyimme asuinkiinteistöjä askarruttaviin sähköautojen latausta koske-
viin kysymyksiin.

Mitä muutostöitä taloyhtiössä tulee tehdä, 
jotta lataus on mahdollista?

Alussa riittää muutamien autopaikkojen 
muuttaminen latauspaikoiksi vaihtamalla 
niiden piharasiat latauspylväisiin. Lisäksi 
on suositeltavaa asentaa pysäköintiryhmille 
kuormanrajoittimet, jotta ryhmän kuorma ei 
kasva yli sulakkeen keston, jos autoja läm-
mitetään ja ladataan yhtä aikaa.

Sähköautojen lisääntyessä merkittävästi 
ei taloyhtiön sähköverkon kapasiteetti enää 
riitä lataukseen. Tästä ongelmasta päästään 
päivittämällä sähköverkko: vaihtamalla kaa-
pelit tehokkaampiin, kasvattamalla kiinteis-
tön pääsulakkeen kokoa ja sopimalla ener-
giantoimittajan kanssa suuremmasta liitty-
mätehosta. Jos mahdollista, latauspisteet 
kannattaa asentaa ketjutuksen sijaan tähti-
mäisesti, mikä mahdollistaa latauksen oh-
jauksen ja mittauksen keskitetysti.

Millaisia ominaisuuksia latauslaitteella  
tulee olla? 

Minimivaatimukset latausasemille ovat 
lain vaatimat suojaukset, riittävä kaapelin 
virrankesto ja sopiva pistoke. Suojaukseen 
kuuluu ylivirta- ja vikavirtasuoja, joka estää 
vikatilanteessa johtojen ja autojen lataus-
järjestelmän rikkoutumisen ja ehkäisee 
vaaratilanteet. 

Asuinkiinteistöissä latauslaitteen on olta-
va rakenteeltaan kestävä ja helposti puhdis-
tettava, ja siinä on hyvä olla lukitus ilkivallan 

ja väärinkäytön varalta. Laitekohtainen ener-
giankulutuksen mittari on olennainen silloin, 
kun sähköstä halutaan veloittaa käyttäjäkoh-
taisesti. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat 
lataustilan ilmaisu sekä valmius ulkoiseen 
ohjaukseen. Helppo asennettavuus, helppo-
käyttöisyys sekä ympäristöön sopiva muo-
toilu ovat myös huomionarvoisia seikkoja 
laitetta valittaessa.

Voiko sähköautoa ladata parkkihallissa?

Kyllä. Markkinoilla on parkkihalliin sopivia, 
seinään asennettavia latauspisteitä. Lataus-
paikkojen rakentaminen pysäköintihalliin on 
usein ulkoparkkipaikan päivitystä edullisem-
paa, sillä kaapelointi voidaan tehdä pintave-
tona seinillä.

Miten latauksen ohjaus tulee järjestää?

Alkuvaiheessa riittää yksinkertainen ajas-
tus, jossa koko järjestelmän ylikuormituk-
sen välttämiseksi lataus porrastetaan ja 
ajoitetaan ajalle, jolloin verkossa ei ole pal-
jon muuta kulutusta. Yön tunnit riittävät 
hyvin sähköakun lataukseen, ja tällöin voi-
daan usein hyödyntää edullisemman tarif-
fin sähköä.

Autojen ja verkon kuormituksen lisäänty-
essä otetaan käyttöön älykäs ohjaus, jossa 
lataus optimoidaan joko pylväskohtaises-
ti tai keskitetysti akkujen lataustarpeen ja 
verkon kuormittumisen mukaan. 

Sähköautoilu on ekoteko. Sähköajoneuvon hyötysuhde on hyvä ja sen tarvitsema sähkö voidaan tuottaa 
puhtaasti uusiutuvalla energialla.
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Teksti: Riina Silvennoinen
 Kuvat: Ensto Finland Oy
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Muutostöiden kustannukset mietityttävät. Mitä tämä kaikki maksaa?

Fortumin laskelmien mukaan lämmitystolpan vaihtaminen latauspyl-
vääksi maksaa edullisimmillaan 150 euroa autopaikkaa kohden.

Laajamittainen sähköverkon päivitys vaatii suurempia investoin-
teja. Maankaivuu, putkitus, kaapelointi, asfaltointi ja sähkötyöt nos-
tavat kustannukset vähintään kaksinkertaisiksi pelkkään tolpan päivi-
tykseen verrattuna. Muutostyö kannattaakin ajoittaa muun piha- tai 
sähköremontin yhteyteen, mikä pienentää kustannuksia.

Kannattaako sähköautot ottaa huomioon jo rakennusvaiheessa?

Edullisimmin päästään mitoittamalla jo ra-
kennusvaiheessa pysäköintialueen kaape-
lit sähköautojen lataukselle riittäväksi. Näin 
mitoitettua verkkoa voidaan aluksi käyttää 
normaalisti autojen lämmitykseen, ja se 
voidaan myöhemmin helposti muokata la-
tauskelpoiseksi vaihtamalla lämmitystolpat 
latauspylväiksi.

Miksi taloyhtiön kannattaa investoida  
sähköauton lataukseen?

Sähköauton lataustekniikka on osa nykyai-
kaisen pysäköintipaikan perusvarustusta. 
Alkuinvestoinnin jälkeen latausjärjestelmä 
ei vaadi osakkailta muita kuluja. Se kestää 
vuosikymmeniä ja sitä voidaan laajentaa kus-
tannustehokkaasti. Vaikka asia ei kuulostai-
si omassa taloyhtiössä vielä ajankohtaisel-
ta, kannattaa sähköautojen tuloon varautua 
ajoissa. Viivyttely voi lisätä kustannuksia, kun 
suunnitteluun, järkevään aikatauluttamiseen 
ja urakan kilpailuttamiseen ei jää aikaa. 

Sähköauton lataus on merkittävä osa älykästä sähköverkkoa. 
Sähköajoneuvon akkuihin voidaan varastoida edullista yösähköä, 
ja ylijäämäsähkön myyminen takaisin verkkoon kattaa ajan myötä 
investointikustannukset, ja saattaa jopa tuottaa yhtiölle tuloja. La-
tausmahdollisuudesta tulee myös asunnon arvoa nostava ja osto-
päätökseen vaikuttava tekijä. Sähköautoilun edistämisellä on lisäk-
si voimakas imagoetu: toivottamalla sähköautoilijat tervetulleeksi 
asuntoyhtiö profiloituu nykyaikaiseksi, kestävän kehityksen arvojen 
mukaiseksi vaihtoehdoksi. 

Artikkelia varten on haastateltu Olarin Huollon teknisen toimen päällikköä Kai 
Salorantaa ja Enston uusien teknologioiden johtajaa Matti Raetta.

Latauspylväs on parhaimmillaan kestävä, helposti puhdistettava 
ja sen voi asentaa myös seinään. Selkeä lataustilan ilmaisu ja 
ladatun energian mittaus ovat tärkeitä.

lisätiedot
www.ensto.fi
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Valaisimet palvelevat ja säästävät

Rappukäytävän tai pihakatoksen valaisin 
voi toimia älykkäästi ohjaten toimintaansa 
läsnäolon, kellonajan tai hämäryyden mu-
kaan. Tällöin valoa saadaan maksimimäärä 
silloin, kun sitä tarvitaan ja muuna aikana 
säästyy energiaa.

Ulkovalaisimen automatiikka voi seurata 
itse päivän todellista pituutta ja ohjata itse-
ään. Valaisin voi laskea kirkkauden neljän-
nekseen sydänyöksi, mutta nostaa sen jok-
sikin aikaa täydeksi havaitessaan liikettä.

Sisätiloihin on tarjolla valaisimia, joiden 
sisään sijoitetut suurtaajuustunnistimet rea-
goivat liikkeeseen viiveettä myös kylmässä. 
Ne voivat huolehtia itsenäisesti valaistuk-
sesta vaikkapa rappukäytävässä, varastoti-
loissa ja pesutuvassa. Valot syttyvät tarvit-
taessa eivätkä voi unohtua palamaan.

Myös valokytkin osaa enemmän

Esimerkiksi kerhotilan valokatkaisijaksi voi-
daan asentaa perinteisen vipukytkimen si-
jaan helppokäyttöinen ohjauskytkin. Asen-
nuksen yhteydessä tehdään painonapeille 
esiasetukset, jolloin ensi kertaa huonee-
seen astuva saa yhdellä painalluksella ti-

Teksti: Kari Heikkilä
 Kuvat: STK yhteistyökumppanit

Kaikki hyötyvät  
paremmasta valaistuksesta

lanteeseen sopivan valaistuksen. Syn-
tymäpäiväjuhlat, kokoukset ja illanvietot 
saavat kerralla sopivan valaistuksen, jonka 
jokainen osaa kytkeä päälle ja pois ilman 
opastusta.
Valaistuksen ohjaus kannattaa asentaa 
myös taloyhtiön pysäköintihalliin tai auto-
katoksiin. Se sytyttää valaisimet automaat-
tisesti paikalle saavuttaessa ja sammuttaa 
ne viiveellä poistumisen jälkeen.

Piha-alue turvalliseksi ja viihtyisäksi

Ulkotiloihin voidaan rakentaa helposti laajo-
ja yhtenäisesti toimivia valaisinjärjestelmiä 
käyttämällä langatonta tiedonsiirtoa. Koska 
ohjauskaapelointia ei tarvita, on järjestelmää 
myös helppo laajentaa.

Uusi valonlähde ledi on ominaisuuksil-
taan ulkokäyttöön sopiva ja valtaa alaa ta-
sokkaan valon sekä energiatehokkuuden an-
siosta. Kun valaisin suuntaa ledin tuottaman 
valon optimaalisesti haluttuun kohteeseen, 
jää häiritsevän hajavalon osuus minimiin.

Hyvällä valaistuksen suunnittelulla ja uu-
den valaistustekniikan käytöllä saavuttaa ta-
loyhtiössä paljon. Asukkaat ovat tyytyväisiä, 
ja energian säästö alkaa välittömästi asen-
nuksen jälkeen.

Ammattitaitoinen sähköurakoitsija käyttää 
standardien vaatimukset täyttäviä kaape-
leita. Kuva Prysmian Group.

Hyvin suunniteltu valaistus tuo turvallisuutta ja viihtyvyyttä kaikille talon 
asukkaille ja siellä asioiville. Uudet valaisimet ja ohjausratkaisut voivat 
nostaa valaistuksen kokonaan uudelle tasolle, jolla yhtiö erottuu edukseen. 
Käytettävyys paranee, energiaa säästyy ja asuntojen arvo nousee.

Normaalin valokytkimen tilalle mahtuva 
ohjain kytkee valot tai vaihtaa tunnel-
man yhdellä painalluksella. Kuva Oy 
Hedtec Ab

Energiatehokkaat ledivalaisimet tuovat uutta 
laadukasta ilmettä myös ulkovalaistukseen. 
Kuva Alppilux Oy.
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Ongelmat perinteisten materiaalien kans-
sa ovat yleisiä, sillä Suomen ilmasto on ar-
moton, eikä maalattu puu- tai metallipinta 
kestä kovissa sääoloissa siistinä muutamaa 
vuotta pidempään. Huolto-, uudelleenmaa-
laus- sekä uusimistyöt vievät aikaa, henki-
löresursseja ja rahaa. Useimmilla nyt uuden 
puuaidan hankkivilla taloyhtiöillä on 5-10 
vuoden päästä kolme asiaa jäljellä aidasta:  
purkukustannukset, kaatopaikkamaksut 
sekä taas uuden aidan hankinta ja asen-
nus… kaikkien vuosien varrella tarvittavien 
huolto-, maalaus- ja korjaustöiden kustan-
nusten lisäksi.

Kun taloyhtiölle etsitään ankarat sääolot 
kestävää, helppohoitoista ratkaisua, jolla 
vältetään myös hukkainvestoinnit, vastaus 
on vinyyli. Kun aitojen, porttien ja katosten 
materiaaliksi valitaan vinyyli perinteisten 
materiaalien sijasta, saadaan siistit ja huo-
litellut piharakenteet ilman jatkuvaa huolta 
ja vaivannäköä. Huoltopaineet ja kustan-
nukset kaikkoavat, minkä lisäksi alueen ar-
vostus kasvaa. Samalla voidaan unohtaa 
rakenteiden uusimistarve tulevaisuudessa 
– kestäviä vinyylituotteita ei tarvitse uusia 
tai pintakäsitellä.

Aita taloyhtiön muun tyylin mukaan

Kerros- tai rivitalokiinteistöihin löytyy Fine-
ralta useita, erilaisiin talotyyleihin sopivia 
aitamalleja. Privaatti-mallit luo modernia ja 
kevyttä tyyliä, VIP-mallisto taas säteilee ar-
vokkuutta, yksityisyyttä ja charmia. Valmis-
mallien vaihtoehdot antavat valinnan vapau-
den, mutta aina ei tarvitse tyytyä valmiisiin 
malleihin. Kaikki Finera® tuotteet valmiste-
taan Suomessa, joten niitä voi tilata myös 
mittatilaustyönä.

Talkootöihin tuntuva vähennys

Korjaustalkoisiin on nykyään yhä vaikeampi 
saada osallistujia. Kun talkootunnit ovat kor-
tilla, on keksittävä uusia keinoja rakennus-
ten ja pihapiirin yleisilmeen säilyttämiseksi 
siistinä ja viihtyisänä. Vinyylirakenteiden an-
siosta aidat ja katokset ovat takuuvarmasti 
huoliteltuja vuodesta toiseen.

Vinyylituotteet helpottavat taloyhtiöiden 
huoltotoimia monin tavoin: vinyyliaidan voi 
rakentaa puiden ja pensaiden välittömään 
läheisyyteen, koska lehtivihreä ei tartu ai-
taan. Lisäksi vinyyliaidat kestävät UV-sätei-
lyn haalistumatta ja ovat myös kosteuden- 

sekä tuhoeläinten kestäviä. Puhdistamisen 
perussääntö on, että tuotteet pestään muu-
taman vuoden välein, esim. syksyisin, pai-
nepesurilla tai vedellä ja sienellä. Sade hoi-
taa puhdistamisen muina aikoina.

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

Säästä selvää rahaa, muista hinta–laatu– 
elinkaari–jälleenmyyntiarvo ajattelu

Kun taloyhtiössä mietitään aita-, portti-, 
kaide-, terassi-, tai vaikka roskiskatoshan-
kintaa, kannattaa verrata eri tuotteita hin-
ta-laatu-elinkaari-tuotetakuu periaatteella. 
Hankintahinta ei aina ole yksinomainen 
hankintaperuste, koska huomattavaa ku-
lua tai säästöä syntyy vuosikunnossapito-, 

Taloyhtiöiden pihoihin kuuluvat luonnollisena osana aidat, portit sekä jäteastia- ja 
postilaatikkokatokset. Jokainen asukas  haluaisi pihapiiristä myös siistin, viihtyisän 
ja viimeistellyn. Piharakenteiden puuosien hilseilevät ja lahoavat pinnat turmelevat 
kuitenkin pihan yleisilmeen, vaikka se olisi muuten huolella suunniteltu.

Taloyhtiöille siistit 
ja helppohoitoiset 
piharakenteet

– valitse suomessa valmistetut Finera® vinyylituotteet
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huolto- ja remonttikustannuksissa, uudel-
leenmaalaamis- ja rakentamistöistä pu-
humattakaan. Vinyylituotteet ovat erittäin 
pitkäikäisiä, niillä on kirjallinen materiaalita-
kuu. Asennuksen helppous ja nopeus tuo 
niin ikään huomattavia säästöjä. Vinyylituot-
teilla on myös hyvä jälleenmyyntiarvo, joita 
esim. vanhoilla puuaidoilla ei ole ollenkaan, 
joten vinyyliset piharakenteet ovat omiaan 
nostamaan osakkeiden arvoa taloyhtiössä 
– monestihan valistunut ostaja pyytää hin-
nan alennusta huonokuntoisten piharaken-
teiden vuoksi.

Nopea ja siisti asentaa

Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siis-
tejä ja nopeita asentaa. Asentamisessa ei 
tarvita mitään erityistyökaluja tai -osaamista. 
Tuotteet voi tilata myös valmiiksi asennet-
tuina. Tuotteiden mukana tulevat selkeät, 
tarkat asennus- ja huolto-ohjeet, joten itse 
asentaminenkaan ei ole ongelma.

Vinyylin edut

– ihanteellinen esim. aidoissa, kaiteissa, 
terasseilla, portaissa, parvekkeilla ja lai-
tureilla

– luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteis-
töllesi

– myrkytön materiaali, ei aiheuta mitään 
terveys- tai ympäristöhaittoja

– erittäin kestävä ja vahva mekaaninen 
kestävyys

– palamaton, kierrätettävä materiaali
– vahva, kestävä ja kevyt rakenne
– käyttölämpötilat -50…+65 °C
– helppo ja nopea asentaa
– käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai be-

tonituotteiden tilalle
– hyvännäköinen, helppohoitoinen ja lapsi-

turvallinen (sopii hyvin myös kotieläimil-
le)

– ei tarvitse koskaan mitään pintakäsittely-
jä, erittäin hyvä hinta-laatu-elinkaari suh-
de

– ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseen-
sä

– ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää 
auringon UV-säteilyn

– ei lahoa, homehdu, tikkuunnu tai liituun-
nu

– ei ole märkänäkään liukas, tarvittaessa 
helppo pestä

Kaikkia tuotteita valmistetaan myös mitta-
tilaustyönä.

Teksti: Satu Evilampi
 Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy

Lisätietoja:
Finera Aitateollisuus Oy
puh. 020 785 6500, fax 03-7810 888
info@finera.fi, www.finera.fi
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Mitä sitten pitäisi tehdä?

Joillakin taloyhtiöillä on sopimukset piha-
alueiden hoitamiseksi – tai ihmisiä, jotka 
ovat kiinnostuneet puutarhanhoidosta ja 
nauttivat saadessaan häärätä yhteiseksi 
hyväksi. Piha-alueista voidaan pitää huolta 
myös talkoilla, mutta tällöinkin olisi hyvä olla 
paikalla joku, joka tietää, mitä tulee tehdä. 
Voihan sitä toki pyytää asiantuntijan paikalle; 
monet puutarhamyymälät sekä alan yrittä-
jät tekevät ns. konsultointikäyntejä. Mikäli 
piha-alueet vaativat suurempaa remonttia 
tai kunnostamista, asiaa pitää käsitellä ta-
loyhtiön kokouksessa. Pitääkö esimerkiksi 
sulamisvesien poisjohtamiseksi uusia pihan 
rakenteita, lisätä sadevesikaivoja ja varmis-
taa kaatoja? Tai pitäisikö kenties piha-alue 
suunnitella entistä käytännöllisemmäksi ja 
viihtyisämmäksi? Silloin pitää kutsua alan 
ammattilaiset avuksi.

Pihojen (ja parvekkeiden) jokakeväiset 
hoitotyöt sujuvat varmasti ihan asukkaiden 
omin voimin. Hieman pihapiiristä riippuu, 
mitä tehtäviä eteen tulee, mutta periaat-
teet ovat samat niin taloyhtiön pihalla kuin 
omakotitalon puutarhassakin. Maalis-huh-
tikuussa käydään läpi leikkausta vaativat 
kasvit; kuolleet, huonokuntoiset ja vahin-
goittuneet oksat poistetaan, nuoria taimia 
ohjataan kasvamaan oikealla tavalla ja liian 
kookkaiksi päässeet kasvit leikataan lajikoh-
taisten ohjeiden mukaan. Kasvien kevätleik-
kaus ei ole mitään salatiedettä, vaan hyvien 
ohjeiden ja oikeiden välineiden avulla työn 
tekee kuka tahansa. Mikäli lajituntemus on 
hieman heikompi, niin kannattaa katsoa leik-
kausohjeet ja tyytyä vain vahingoittuneiden, 
huonokuntoisten ja kuolleiden kasvinosien 
poistamiseen. Varsinaista kasvatusleikkaus-

Kevättyöt pihassa, 
puutarhassa – ja 

parvekkeella
Lisääntynyt auringonpaiste ja lämpenevät ilmat paljastavat usein talven jäljiltä karun näyn: sulamisve-
det makaavat kulkureiteillä (jotka jäätyvät öisin luistinradoiksi), hiekoitussora on levinnyt nurmikoille, 
aurauslumi ja lumikasoilla kiipeilleet lapset ovat katkoneet istutuksia ja parvekkeen lasitkin ovat pesun 
tarpeessa. Kevään edistyessä paljastuvat myös pakkasvauriot ja nurmikon kunto.

ta ei kannata ryhtyä tekemään, ellei tunne 
lajin omia kasvuvaatimuksia ja -tapaa.

Kevätleikkausten jälkeen, lumien jo ka-
dottua sulamisvesinä viemäreihin, päästään 
siistimään koko piha-alue. Kulkureiteiltä har-
jataan hiekoitussorat ja roskat pois, tarkiste-
taan rakenteiden kunto (leikkivälineet, huvi-
majat, katokset, aidat yms.) ja tehdään tar-
kistuksessa havaitut siivous-, kunnostus- ja 
puhdistustyöt mahdollisimman pian. Nurmi-
kot haravoidaan, tyhjät paikat kylvetään uu-
delleen, lannoitetaan ja kalkitaan (nurmikko-
lannoitteissa on yleensä mukana ylläpitoon 
riittävä kalkkimäärä). Myös nurmikon reunat 
siistitään ja tarpeen vaatiessa kulkureiteille 
levinneet ruohomättäät ja muut rikkaruohot 
kitketään, myrkytetään tai poltetaan. 

Myös kukka- ja pensasistutukset siisti-
tään; kasvualusta kitketään ja kukkapenk-
kien reunat kunnostetaan. Istutukset lan-
noitetaan ja tarvittaessa lisätään kasvualus-
taan uutta, ravinteikasta multaa. Lannoitetta 
saattavat kaivata myös pihan nuoret puut. 
Istutus- ja nurmialueiden kalkitus nostaa 
maan pH:ta ja saa ravinteet kasveille hel-
pommin hyödynnettävään muotoon. Lan-
noitus puolestaan antaa kasveille kaikki 
hyvään kasvuun vaadittavat ravinteet. On 
kuitenkin muistettava jättää happamas-
sa maassa viihtyvät kasvit, kuten havut ja 
alppiruusut, kalkitsematta ja jättää köyhäs-
sä maassa kasvavat lajit (mm. niittykasvit) 
lannoittamatta. Vuosittain tehtävä kalkitus, 
lannoitus ja muut keväiset puutarhanhoito-
työt ovat tärkeitä toimenpiteitä hyvinvoivan 
kasvillisuuden ja viihtyisän piha-alueen yllä-
pitämiseksi.

Mikäli kiinteistöllä on oma keittiö- ja/tai 
lehtikompostinsa, niin hyvin maatuneen 

kompostin levittäminen istutusalueille pa-
lauttaa ravinteet maahan kasvien hyödyn-
nettäväksi – ja auttaa alueen lannoittami-
sessa. Hieman karkeampaa, vähemmän 
maatunutta kompostia voi levittää esimer-
kiksi ruusupensaille, jotka kukoistavat tällai-
sen ravinnepommin voimalla. Luonnollisesti 
piha-alueelta kertyneet risu- ja kasvijätteet 
toimitetaan kompostoitavaksi joko omassa 
pihassa tai paikallisen jäteyhtiön biojätteen 
käsittelypaikassa.

Puutarha.net auttaa kaikissa kasveihin ja 
puutarhanhoitoon liittyvissä asioissa

Niin puutarhanhoito kuin muutkin kasveihin, 
pihaan ja puutarhaan liittyvät asiat edellyt-
tävät erityisosaamista ja tietoa. Monella 
meistä on luontainen kiinnostus luontoon 
ja kasveihin – jotkut taas pohtivat näitä asi-
oita vain olosuhteiden pakosta. Apua ja tie-
toa on onneksi helposti saatavilla. Puutarha.
net-palvelussa (www.puutarha.net) on run-
saasti tietoa pihan ja puutarhan hoidosta, yli 
1300 kasvin ja kasvilajin Kasvikortisto sekä 
aktiivinen keskustelupalsta. Tarvittaessa 
sieltä saa myös nopeasti apua kasveihin ja 
pihan hoitamiseen liittyviin ongelmiin; Kysy, 
Vastaamme -palstalla esitettyyn kysymyk-
seen saa parissa päivässä alan asiantuntijan 
vastauksen (ja siitä ilmoituksen sähköpos-
tiin). Puutarha.net tarjoaa mukavaa ajanku-
lua, luotettavaa tietoa ja ajankohtaista asiaa 
kaikille piha-asioiden kanssa painiville; niin 
alan harrastajille, asiantuntijoille, kuin pihan 
rakentajille ja hoitajillekin. Sieltä saa myös 
ideoita ja apua vaikka parvekepuutarhan pe-
rustamiseksi!

Teksti: Saija Rimpelä
 Kuva: Virve Rintasalo
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Kohenna pihan ilmettä 
valokatteella!

Tämän päivän valokatteissa riittää va-
linnanvaraa. Polykarbonaatti on ma-
teriaaleista pitkäikäisin ja putkisauma 
kiinnitysmekanismina takaa taatusti 
tiiviin, läpireiättömän katteen. Esimer-
kiksi Icopalin Fastlock Uni –valokate 
on lisäksi taipuisaa joten siitä voi teh-
dä myös näyttäviä, kaarevia katosrat-
kaisuja. Fastlock Uni –valokatteesta 
on saatavana myös valmiita ovikatos-
pakkauksia. Ovikatos on kevyt, no-
pea asentaa ja se sopii monenlaisiin 
sisäänkäynteihin. Runkomateriaaliksi 
voi valita puun tai alumiinin.

Ovikatokset paitsi kohentavat ra-
kennuksen julkisivun ilmettä, myös 
suojaavat sisäänkäyntiä sään rasituk-
silta ja lumimassoilta. Espoon Pohjois-
Tapiolassa sijaitsevaan As Oy Tervata-
pioon valittiin puurunkoiset Fastlock 
Canopy -ovikatokset. – Valokatelevyt 
ja tukirakenteet olivat valmiiksi mi-
toitetut ja leikatut sopivan kokoisik-
si paloiksi, isännöitsijä Lauri Tiainen 
kertoo. Asennuksen suoritti Raken-
nuslohja Oy. Aikaa valokatepakettien 
asennukseen kului noin puolitoista 
tuntia per katos.

Valokate taipuu moneksi: ovikatos suojaa sisään-
käyntiä, katetulla patiolla voi oleskella tihkusa-
teesta huolimatta ja polkupyörät ovat paremmas-
sa suojassa säältä kun pyörätelineen yhteydessä 
on valokatos.

Fastlock Uni -valokate

– Katepalat on helppo kiinnittää toisiin-
sa putkisaumalla
– Ei läpireikiä
– Valmistettu polykarbonaatista
– Taipuu myös kaareviin muotoihin
– Varastopituudet: 3, 3,5, 4, 5 ja 6 m

Fastlock Canopy -ovikatokset

Faslock Canopy 2.0 yksilehtiselle ovelle
– Pituus (kaari) noin 190 cm
– Leveys (syvyys) noin 82 cm
– Kaaren korkeus noin 28 cm
– Oven leveys max. 110 cm
– Runko saatavana joko alumiinisena 
tai petsatusta puusta

Fastlock Canopy 3.0 kaksilehtiselle 
ovelle
– Pituus (kaari) noin 290 cm
– Leveys (syvyys) noin 102 cm
– Kaaren korkeus noin 35 cm
– Oven leveys 110 – 180 cm
– Runko saatavana joko alumiinisena 
tai petsatusta puusta

Teksti: Marianne Junkkarinen
 Kuvat: Icopal Oy
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Me Ruukilla olemme apunanne, tarvitsette sitten koko katon re-
monttia, uuden katon asennusta tai huoltoa katollenne. Ammat-
titaitoinen ja luotettava kattotiimimme huolehtii katosta puoles-
tanne. Palvelumme kattaa niin uuden katon asennukset, kattore-
montit kuin olemassa olevan kattosi huollon. Asennustyöllämme 
on takuu ja samalla saatte luotettavalta toimittajalta kaiken, mitä 
katollenne tarvitsette.

Katon kunnolla on merkitystä

Me Ruukilla suosittelemme, että katon kunto tarkistetaan vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa. Samalla kannattaa puhdistaa ylimää-
räiset liat katoilta, tarkistaa kiinnitysruuvien ja listojen kunto, sekä 
puhdistaa sadevesijärjestelmät.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, voitte myös ostaa Ruukilta katon 
huoltokartoituksen taloyhtiöllenne ja tehdä tarvittaessa huollosta 
vuosisopimuksen. Vuosisopimus räätälöidään taloyhtiön tarpeiden 
mukaiseksi.

Huoltopalvelumme tekee myös suosituksen katon vaihdosta, jos 
kartoituksessa havaitaan selkeä tarve kattoremontille. Remonttitar-
jouksen saatte asiantuntevilta asennuspalvelumyyjiltämme.

Kun katto kaipaa perushuoltoa

Aloita tilaamalla Ruukin katon huoltokartoitus. Kartoitus tehdään 
silmämääräisenä ja samalla saatte toimenpide-ehdotuksen sekä 
kustannusarvion huoltotarpeesta. Huoltopalvelumme asentaa 
myös tarvittaessa puuttuvat kattoturvatuotteet ja korjaa sadeve-
sijärjestelmät.

ruukin kattopalvelut –

kaipaako kattonne  
huoltoa vai onko jo 
kattoremontin aika

Talo on kokonaisuus ja katto on merkit-
tävässä roolissa sen kokonaiskunnon 
ylläpitämisessä. Vuosittaiset huoltotoi-
menpiteet ja riittävän ajoissa tehty kat-
toremontti säästävät selvästi taloyhti-
öltä myös rahaa. Katto ja sen kunnos-
sapito on siis kannattava sijoitus.
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Onko kattonne remontin tarpeessa

Helpoin tapa tehdä kattoremontti on tilata 
sen asennettuna Ruukin ammattilaisilta. 
Meiltä saatte koko kattopaketin tarvikkei-
neen ja huolehdimme koko remontin suju-
vuudesta. Kattopakettimme on VTT:n laatu-
sertifioima. Asennuspalveluumme sisältyy 
suunnittelu, mittaus, tarviketoimitus, asen-
nus ja loppusiivous.

Apunanne on nimetty projektipäällikkö, 
joka vastaa asukastiedottamisesta, asen-
nuksesta ja aikatauluissa pysymisestä. 
Projektipäällikkö laatii myös kohteelle eril-
lisen työturvallisuussuunnitelman; se suo-
jaa taloyhtiössä asujia ja työntekijöitämme 
vahingoilta.

Asentajamme ovat koulutettuja ja valta-
osalla heistä on VTT:n henkilösertifikaatti. 
Kehitämme määrätietoisesti sekä palvelu-
amme että työmenetelmiä ja siitä hyötyy 
myös taloyhtiö.

katon huoltopalvelu
kattohuolto@ruukki.com

kattoremontti asennettuna
kattoremontit@ruukki.com

Lue lisää tuotteistamme ja palveluistamme 
www.ruukkikatot.fi

Teksti: Pia Toivanen
 Kuvat: Jarno Kylmänen
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Katto kohtasi elinkaarensa pään

Taloyhtiön 40 vuotta vanha bitumikatto pää-
tettiin päästää eläkkeelle. Huolimatta siitä, 
että taloyhtiön katto oli ikänsä puolesta uu-
simista vailla, oli vaurioita kohteella huomat-
tavan vähän. Vuotoja oli havaittavissa vain 
muutaman läpiviennin osalta, joten kohteel-
la päästiin tekemään kattoremonttia varsin 
hyvissä ajoin.

Tiilikatteella laadukas ja näyttävä katto

Vesikattoremontille oli tarjolla monia ratkai-
suja, mutta lähtökohtana kattohankkeelle 
oli, ettei vanhaa tasakattoa haluttu enää 
säilyttää.

Samassa yhteydessä haluttiin paran-
taa taloyhtiön ilmanvaihtoa. Aumakatoksi 
muuttaminen antoi paitsi julkisivulle paljon 
kaivattua uutta ilmettä myös nykyaikaiselle 
talotekniikalle kaivattua tilaa.

– Ajatus kattotyypin vaihtoon lähti siitä, 
että saimme hyvää esimerkkiä lähialueel-
la saneeratuista taloyhtiöistä. Kokemukset 
näistä hankkeista olivat olleet todella posi-
tiivisia. Yhtiökokouksessa kävimme asian-
tuntijan voimin läpi kaksi vaihtoehtoa sekä 
perusteet yleensä vesikattoremontin suo-
rittamiseen. Kävimme rakentavaa keskus-
telua osakkaiden kanssa ja saimme esille 
hyviä huomioita. Lopulta päätös oli kuiten-
kin selvä. Tasakaton korjaus todettiin vain 
ongelman siirtämiseksi, kun taas aumakat-
to satsaukseksi tulevaisuuteen ja omaisuu-
den arvon nostamiseen, kertoo taloyhtiön 
isännöitsijä Petteri Elomaa Kiinteistötahkola 
Tampere Oy:stä.

Ratkaisut löytyivät Monier Oy:ltä

As Oy Tampereen Pohtolaan asennetaan 
tummanharmaat Ormax -kattotiilet ja alus-
katteeksi laitetaan SPAN-FLEX -aluskate 
Suomalaiseen arkkitehtuuriin ja maisemaan 
sopiva tiilikatto on kestävä, äänetön ja talon 
arvoa nostava vesikatevaihtoehto. Tiilikat-
to on vaihtoehtona myös edullinen – koko 
elinkaarensa ajan. Kun otetaan huomioon 
tiilikaton pitkäikäisyys, asentamiskustan-
nukset ja talon käyttöikä, tiilikatto on yksi 
edullisimmista kateratkaisuista.

Tasakatosta 
aumakatoksi 

– As Oy Tampereen Pohtolan katto remontoidaan talvella

– Eri katemateriaaleja vertaillessamme 
koimme positiivisen yllätyksen. Tiili mate-
riaalina tuli mukaan kesken projektin, kun 
sen huomattiin tuovan sekä kaivattua näyt-
tävyyttä että yllättäen myös kustannussääs-
töjä, täydentää Elomaa.

Kattoremontti on oiva tilaisuus parantaa 
kokonaisuutta

Vesikattoremontin yhteydessä on syytä 
huomioida se, mitä rakennusmääräyksissä 
määrätään. Kattosiltojen ym. kattoturvatuot-
teilla järjestetään esteetön kulku savupiipuil-
le sekö katon muille läpivienneille. Lumies-
teet on oltava määräysten mukaan kaikkial-
la, missä on kulkua talon ympärillä.

– Kattoremonttia tehtäessä on muistet-
tava, että kiinteistön omistaja on loppupe-
leissä vastuussa siitä, että mm. kattoturva-
asiat ovat kunnossa. Lumieste täytyy olla 
kaikkialla niissä kohdin, missä ihmisillä on 
vaara jäädä putoavan lumen alle. Kattosil-
loissa ja seinätikkaissa on myös omat mää-
räyksensä. Kun räystäskorkeus ylittää tietyn 
metrimäärän, kattosilloissa ja seinätikkaissa 
täytyy olla tietynlainen turvakisko, johon tur-
vavaljaat kiinnitetään. Kaikki tämä on syytä 
ottaa huomioon kattoremonttia suunnitel-
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Tasakatto, betonielementtirakenteet, neljä kerrosta 
– kuulostaako tutulta? Suurin osa Suomen rakennus-
kannasta on rakennettu 1960-70-luvulla. Tämä raken-
nuskanta on nyt tulossa ikään, joka edellyttää perus-
korjauksia. Tämä tilanne kohdattiin myös vuonna 1972 
rakennetussa As Oy Tampereen Pohtolassa. Sen sijaan, 
että taloyhtiö olisi korjattu entiselleen, päätettiin siitä 
tehdä samalla entistä edustavampi ja nykyvaatimuk-
sia vastaava.

taessa muistuttaa myyntipäällikkö Teemu 
Sivenius Monier Oy:ltä.

Kattoturvatuotteiden lisäksi huomioita 
As Oy Tampereen Pohtolan kattoremon-
tissa kiinnitettiin myös taloteknisiin paran-
nuksiin. Taloyhtiön vanhat ilmastointikoneet 
oli asennettu betonisten kammioiden si-
sälle eikä niiden hyödyntäminen ollut enää 
mahdollista saati sitten järkevää. Lisäksi 
kohteeseen päätettiin asentaa räystäiden 
syöksytorviin lämmityskaapelit ja ullakko-
tilan valaistus uusitaan. Kaiken kaikkiaan 
tehtävät kaapeloinnit vievät yhteensä parin 
kilometrin verran kaapelia.

– Hankimme vanhojen ilmanvaihtoko-
neiden tilalle uudet taajuusmuuttajatoimin-
nolla varustetut puhaltimet, joiden avulla 
ilmamäärät voidaan asettaa portaattomasti 
haluamiksemme. Päätimme lisäksi kanavoi-
da palo-osastojen sisällä aina kaksi vierek-
käistä asuntoporrasta yhteiselle puhaltimel-
le. Säästämme näin puhaltimien hinnassa, 
mutta toisaalta joudumme teettämään vaa-
kasuuntaista ilmanvaihtokanavaa vanhojen 
kammioiden välille, toteaa ammattinsa puo-
lesta talotekniikkaan ja rakennusautomaati-
oon perehtynyt taloyhtiön hallituksen jäsen 
Raimo Kivinen.

Kattoremontti voidaan suorittaa myös talvella

Kattoremontit mielletään tyypillisesti kesän 
aikana suoritettaviksi urakoiksi, mutta hyväl-
lä suunnittelulla se onnistuu myös talvella. 
KerabitPro Oy aloitti As Oy Tampereen Poh-
tolan remontin lokakuussa 2011 ja sen on 
määrä valmistua kokonaisuudessaan huh-
tikuussa 2012. Taloyhtiön kaikki kolme ra-
kennusta ovat samanlaiset ja kuten tämän 
tyyppisissä kohteissa on tapana, ensimmäi-
sen jälkeen seuraavat rakennukset sujuvat 
edellistä vaivattomammin.

– Kattoremontti voidaan suorittaa myös 
talvella ilman sen suurempia ongelmia. 
Tässäkin kohteessa ensi töiksi huputettiin 
katon työstettävä osa, joka osaltaan mah-
dollisti purkutöiden suorittamisen säästä 
riippumatta. Purkutöiden lisäksi hupun alla 
kiinnitetään mm. uudet kattotuolit ja asen-
netaan aluskate. Aluskatteen asennuksen 
jälkeen katto on säältä suojassa ja työvaihei-
ta suojaava huppu voidaan poistaa ja siirtyä 
eteenpäin, toteaa myyntipäällikkö Teemu 
Sivenius Monier Oy:ltä.

Tasakatosta aumakatoksi

KerabitPro Oy remontoi As Oy Tampe-
reen Pohtolan tasakaton aumakatoksi. 
Ensimmäisessä vaiheessa vanha bitu-
mikate purettiin ja tilalle tuli uudet kat-
totuolit, jonka päälle asennettiin Monier 
Oy:n SPAN-FLEX- aluskate. SPAN-FLEX 
on tiivis, tuulen- ja vedenpitävä aluskate, 
joka on valmistettu 4-kerroksisesta ym-
päristöystävällisestä polypropyleenistä. 
Aluskatteena SPAN-FLEX kestää erittäin 
hyvin erilaisia rasituksia ja sillä on erittäin 
korkeat vetolujuusominaisuudet täyttä-
en sekä UV-kestävyysvaatimukset että 
läpiastumistestin. SPAN-FLEX -aluska-
tetta käytetään vain tuuletetuissa kat-
torakenteissa. Hankkeen etenemistä 
seurataan seuraavassa Omataloyhtiö.
fi-lehdessä sekä osoitteessa www.oma-
taloyhtio.fi/monier

Teksti: Topi Aaltonen
 Kuvat: Raimo Koivukorpi
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Saat 10 % talvialennuksen

Vanha sanonta ”Viisas ostaa, kun muut eivät osta” pitää hyvin paik-
kansa. Erityisesti näin on sesonkiluonteisilla palvelualoilla, kuten 
kattotuotteiden asennuksessa. Koska tyypillinen asiakas haluaa 
ostaa sadevesijärjestelmät viimeistään syyssateiden lähestyessä, 
ovat kaikki asennusyritykset syksyllä töitä täynnä.

Mutta jos olet asiakkaana valmis aikaistamaan tai siirtämään 
asennuksen talvelle, tarjoaa Vesivek 10 %:n talvialennuksen kulut-
taja- ja asunto-osakeyhtiöasiakkaille. Tämä alennus annetaan, jotta 
työllisyyttä saataisiin tasattua niin asennuksissa kuin tehtaallakin.

Asennus onnistuu talvellakin

Mitään todellista estettä talviasennukselle ei ole. Vesivek hakee 
talvijaksolta säiden puolesta järkevimmän hetken asennuksille, ja 
katon lumityöt hoidetaan osana asennustyötä, ”kaupan päälle”. Ot-
salaudat voidaan maalata sisällä tai jättää tarvittaessa toinen maa-
lauskerta kourun asennuksen jälkeen tapahtuvaksi.

Kevättä ei kannata odottaa – päinvastoin!

Mikäli sadevesijärjestelmä puuttuu tai on huonokuntoinen, kevättä 
ei missään tapauksessa kannata odottaa. Tällöin keväällä auringon 
lämmittäessä alkaa lumen sulaessa vesi tippua pihalle, joka öisin 
uhkaa muuttua liukkaaksi luistinradaksi. Tästä seuraa luonnollisesti 
aivan turha turvallisuusriski, eli liukastumisvaara.

Talvi on järkevä aika asennuttaa 
Vesivek-sadevesijärjestelmä ja 

kattoturvatuotteet

Myöhemmin keväällä räystäiden alle valuva vesi saattaa muo-
kata esim. nurmikon savikoksi, ja pian kuraa on juuri siellä, mihin 
sitä ei haluta. Vapaasti seinille roiskuva vesi voi myös liata seiniä 
tai kivijalkaa. Lisäksi, jos esimerkiksi pohjoispuolen seinät pääse-
vät kastumaan, saattaa niiden kuivuminen kestää todella kauan. 
Varsinkin uudisrakennuskohteissa tämä saattaa siirtää esim. muu-
raus- tai rappaustöitä yllättävän pitkälle.

Samoin, jos lumiesteet puuttuvat, kevätaurinko voi helposti ti-
puttaa lumet räystään alle jäätyviksi röykkiöiksi. Pahimmillaan näi-
hin umpijäisiin kasoihin ei pysty edes rautakanki. Paikallaan olevat 
lumiesteet pitäisivät sen sijaan lumen katolla, jossa se rauhassa su-
laisi vedeksi ja valuisi räystäskourujen kautta sadevesikaivoihin.

Onko syksyllä sitten aina kiire?

Puutteellisen sadevesijärjestelmän aiheuttamat vauriot aiheutuvat 
pikku hiljaa, eikä esim. 10 vuotta viivästynyt sadevesijärjestelmäre-
montti usein enää ole muutamasta kuukaudesta kiinni. Tällöin tal-
viasennuksen hintaedun tuoma säästö voidaan suunnata vaikkapa 
muihin korjaustöihin.

Ota yhteyttä ja tee laaturatkaisu!

Toimi siis viisaasti ja ota sadevesijärjestelmät, tikkaat ja lumies-
teet talviasennuksena. Tarvitaan vain soitto Vesivekille ja asia jär-
jestyy!

Teksti: Sari Lensu
 Kuva: Vesivek
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Nuo vanhat kerrostalopiiput ovat lähes aina 
monihormisia piippuja, joiden hormeista osa 
on toiminut tai toimii edelleen joko savu- tai 
ilmanvaihtohormeina. Vaikka piipuista mo-
nikaan ei ole enää vuosiin ollut käytössä, 
saattaa niiden kunto kuitenkin olla sen ver-
ran hyvä, että pienillä korjauksilla niistä voi 
saada vielä toimivia.

Vaatimukset vanhan tulisijan ja hormin  
uudelleen käyttöönotolle

Tulisijan ja piipun uudelleen käyttöönotto pit-
kän hiljaiselon jälkeen vaatii aina asiantunti-
jan tarkastuksen ja hyväksynnän. On hyvä 
muistaa, että yli kolme vuotta käyttämättä 
ollutta piippua ja tulisijaa ei saa jo pelkästään 
turvallisuussyistä ottaa ilman tarkastusta ja 
nuohousta käyttöön. Nuohouksen saa suo-
rittaa vain laillistettu ammattinuohooja. Kyse 
on turvallisuuden lisäksi myös siitä, että hor-
mi ja tulisija saadaan kunnolla vetämään, 
toteaa piirinuohoojamestari Petri Valve Hel-
singin Itäisestä nuohouspiiristä. Vanhoissa, 
etenkin kaupunkikeskustojen kerrostalois-
sa saattaa olla kymmeniäkin piippuja taloa 
kohden ja hormeja vielä paljon enemmän. 
Vaikka vanhoja tulisijoja on vuosien varrella 
ehditty paljon purkaa, on huoneistoa kohden 
yleensä ainakin yksi tulisija päätetty säilyt-
tää, ihan vaan tunnelmasyistä. Vanha piippu 
on voinut olla kymmeniäkin vuosia käyttä-
mättä, kunnes joku tai jotkut taloyhtiön asuk-
kaat haluavat ottaa nuo kauniit, tunnelmaa 
luovat, usein kaakeloidut tiilitulisijat uudel-
leen käyttöön, jatkaa Valve. Toisaalta jotkut 
saattavat haluta rakentaa vanhan puretun 
uunin paikalle myös uuden ja modernim-
man version. Ongelmaksi saattaa kuitenkin 
muodostua se, voidaanko vanha hormi ottaa 
sellaisenaan uudelleen käyttöön vai vaatiiko 
piippu suuriakin korjauksia.

Luvat käyttöönotolle  
rakennusvalvontaviranomaisilta

Vanhan kerrostalon pitkään käytöstä pois 
olleen piipun ja tulisijan käyttöönottoa var-

Teksti: Juha Karilainen
 Kuvat: Juha Karilainen ja Pertti Vaasio

Vanhan kerrostalon 
tiilipiippu ja tulisija 
uudelleen käyttöön

Monet vanhat, ennen 1960-lukua rakennetut kerrostalokiinteistöt 
on varustettu tiilestä muuratuilla hormeilla ja tulisijoilla. Uusien 
lämmitysjärjestelmien kehittymisen myötä nuo kaakelipintaiset 
kerrostalotulisijat jäivät kuitenkin pikkuhiljaa pois huoneistojen va-
rustuksista. Monet vanhojenkin kerrostalojen tulisijoista on ajan 
saatossa saatettu myös vähäisen käytön tai tilan puutteen vuoksi 
purkaa pois – piippujen kuitenkin jäädessä vielä paikoilleen.
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Tiilipiippu on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovutta-
maan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilipiippu 
vastaa lämmönvarauskyvyltään jopa toista tulisijaa. Tiilihormiston 
edut korostuvat erityisesti korkeissa huonetiloissa ja useampiker-
roksisissa taloissa.

ten tehtävät korjaus- tai muutostyöt vaati-
vat aina rakennusluvan, sillä asuinkerros-
talot luokitellaan paloluokkaan P1 tai P2. 
Rivi- ja pientaloissa vastaava toimenpide ei 
yleensä vaadi rakennuslupaa, vaan esimer-
kiksi Helsingissä toimenpiteeseen riittää 
ns. ”kevyempi” menetelmä eli Z-lausunto, 
joka perustuu viranomaisen arvioon siitä, 
että korjaus tai muutostoimenpiteellä ei 
vaikuteta rakennuksen käyttäjien turvalli-
suuteen ja terveyteen. Z-lausunto poikkeaa 
rakennusluvasta siinä suhteessa, että siinä 
ei myöskään edellytetä erillisiä viranomais-
katselmuksia tai vastuullisen työnjohtajan 
hyväksyttämistä. Vanhan hormin ja tulisi-
jan uudelleen käyttöönoton tapauksessa 
vaaditaan Z-lausunnossakin ammattilaisen, 
eli esimerkiksi piirinuohoojan, antama hor-

milausunto hormien kunnosta. Lisäksi on 
esitettävä valvontaselvitys, josta selviävät 
mm. kohde, korjaustyön suunnittelijat, työn 
suorittajat jne., kertoo yli-insinööri Kai Miller 
Helsingin rakennusvalvontavirastosta.

Miten vanha hormi saadaan toimivaksi?

Usein vanhojen piippujen yläosat ovat saat-
taneet vuosien saatossa vanhoista kalkki-
laastisaumoistaan hieman hapertua. Syynä 
tähän ovat useimmiten sekä ulkoinen sää-
rasitus että savukaasujen mukana tulevan 
rikkidioksidin kondensoituessa syntyvä hap-
po, joka aiheuttaa sekä saumojen haurastu-
mista että piipun sisäpintojen syöpymistä. 
Vanhojen tiilipiippujen muurauksessa käy-
tetyt tiilet eivät myöskään aina ole olleet 

säänkestäviä. Vanhat ja pitkään käyttämättä 
olleet piiput eivät välttämättä myöskään ole 
tiiviitä, vaan niihin on ajan saatossa voinut 
eri syistä, kuten esimerkiksi rakenteiden liik-
keistä, syntyä halkeamia tai saumavuotoja. 
Piipun yläpään vauriot yhtä hyvin kuin piipun 
eri kohtiin syntyneet vuotokohdatkin ovat 
useimmiten korjattavissa, toteaa Valve.

Vanhan tiilipiipun korjaustavat

Vanhojen 20-, 30- tai 40-lukujen kr-taloissa 
pitkään käyttämättä olleiden ja korjaamatto-
mien piippujen kylmät osuudet ovat yleensä 
lähes aina vuotavia ja siksi ne tuleekin aina 
tarkastaa ja korjata ennen käyttöönottoa. 
Piipun tiiveys tarkastetaan ammattilaisen 
suorittamalla savupainekokeella. Tiilipiipun 

Vanhan kerrostalopiipun korjaustoimenpiteet vaativat aina rakennusluvan. 
Sen sijaan omakoti- ja rivitaloissa korjaustoimenpiteisiin riittää kevyempi 
Z-lausunto, tarkentaa yli-insinööri Kai Miller Helsingin Rakennusvalvontavi-
rastosta.

Poltettu tiili on perinteisin ja kautta aikain yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tii-
lestä muurattu piippu on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan se 
on ylivoimainen. Energiatehokkuutta tarkasteltaessa tiilipiippu on ainoa massiivinen hor-
misto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin. Tiilipiippu 
vastaa lämmönvarauskyvyltään jopa toista tulisijaa. Tiilihormiston edut korostuvat erityi-
sesti korkeissa huonetiloissa ja useampikerroksisissa taloissa. Rakentamiskustannuk-
siltaan tiilipiippu on lisäksi hyvin kilpailukykyinen ja se on valmistettu ekologisista koko-
naan kotimaisista materiaaleista.

Testattua tietoa tiilestä muuratuista savupiipuista

Suomen Tiiliteollisuusliitto ry:n VTT:llä teettämän laajan testiohjelman perusteella perin-
teinen tiilestä muurattu savupiippu osoittautui maineensa veroiseksi. Poltetusta tiilestä 
muurattu savupiippu on nokipalon kestävä ja se täyttää paloturvallisuudessa korkeimman 
T600 lämpöluokituksen mukaiset vaatimukset 100 mm:n suojaetäisyydellä. Se täyttää 
testien mukaan myös tiukat ilma- ja kaasutiiveysvaatimukset.

Tulisijan ja piipun uudelleen käyttöönotto pitkän hiljaiselon jälkeen vaatii aina 
asiantuntijan tarkastuksen ja hyväksynnän. Jo yli kolme vuotta käyttämättä ollut-
ta piippua tai tulisijaa ei saa jo pelkästään turvallisuussyistä ottaa ilman tarkas-
tusta ja nuohousta käyttöön, kertoo piirinuohoojamestari Petri Valve.

Tiilipiippu on tulevaisuuden tehokas energiavaraaja
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Lisätietoja hormeista ja tulisijoista 
www.wienerberger.fi

Massiivinen yli 2 tn painoinen 
tiilitulisija on hyvä lämmön-
varaaja. Sen pintalämpötila ei 
nouse liian korkeaksi ja yhdel-
lä lämmityskerralla se luovut-
taa lämpöä huonetilaan usean 
päivän ajan.

Vaasioiden Helsingin Albertinkadulla sijaitsevan 
asunnon vanha, mutta kaunis tiilirunkoinen kak-
luuni haluttiin ottaa käyttöön pitkän hiljaiselon 
jälkeen. Ennen käyttöönottoa yli 100 vuotta vanha 
hormi piti kuitenkin tarkastaa ja korjata.

kylmän yläosan vauriot korjataan 
yleensä purkamalla vaurioituneet 
osat pois ja muuraamalla yläosa uu-
sista, säänkestävistä reikätiilistä. 
Muurauslaastina kylmissä yläosissa 
käytetään kalkkilaastia lujempaa ja 
paremmin säärasitusta kestävää se-
menttilaastia. Tämän lisäksi kerrosta-
lopiippujen ulkoiset osat useimmiten 
lisäksi pellitetään ja varustetaan sa-
teensuojaavalla hatulla. Välikattoon 
sekä ullakolle jäävä osa slammataan 
tai rapataan. Piipun sisäpuolisten 
vaurioiden kartoitus tehdään usein 
myös kuvaamalla hormit sisältäpäin. 
Mahdolliset tukkeumat piipun eri 
kohdissa korjataan avaamalla hormi 
ja poistamalla tukkeuman aiheuttaja. 
Paikkakorjaukset tehdään alkuperäis-
tä vastaavaa tiiltä ja laastia käyttäen. 
Yleensä, jos hormi todetaan vuota-
vaksi, se korjataan alhaalta ylös asti. 
Hormien tiivistyskorjaus tehdään 
joko putkittamalla tai sisäpuolisella 
slammauksella. Työn suorittamiseen 
löytyy alan erikoisosaajia.

Yleisesti ottaen tiilipiipuista on pitkät ja 
hyvät kokemukset, ne ovat luotettavia ja hy-
vin toimivia, toteaa piirinuohoojamestari Val-
ve. Nykyisin kerrostalopiiput, samoin kuin 
muutkin piiput, tulisi nuohota vuosittain. 
Mikäli nuohous laiminlyödään, vaikuttaa se 
mitä todennäköisimmin palovahinkojen sat-
tuessa myös vakuutuskorvauksiin. Nuohous 
on ennen kaikkea ennakoivaa paloturvalli-
suutta, mutta samalla se pitää myös piipun 
toiminnan hyvänä, kiteyttää Valve.

tulisija luovuttaa lämpöä hitaasti ja pitkään. Tiilitulisijan pintaläm-
pötila ei nouse koskaan kiusallisen korkeaksi, mikä on erityisen 
tärkeää etenkin tulevaisuuden matala-, passiivi- ja +energiata-
loratkaisuissa. Myös v. 2012 kesällä voimaanastuvissa uusissa 
energiamääräyksissä tulisijalla on merkittävä rooli, kun kysees-
sä on esimerkiksi sähkölämmitteinen talo. Tulisijan merkitystä 
tulevaisuuden lämmönlähteenä lisää myös menneen syksyn ja 
talven myrskyjen aiheuttamat, pitkiksikin venyneet sähkökatkot, 
jolloin myös lämmön saanti loppui – paitsi niissä talouksissa, jot-
ka olivat varustettu toimivalla tulisijalla. 

Matalaenergiatalojen tulisijan tulee olla massiivinen

sa monen muun vanhan asuntoyhtiön 
tavoin osa vanhoista hormeista ja tuli-
sijoista on otettu uudelleen käyttöön. 
Rakennusarkkitehti Pertti Vaasio on yksi 
talon monista pitkäaikaisista asukkais-
ta, joka v.1986 vaimonsa kanssa taloon 
muutettuaan halusi ottaa kauniin kak-
luunin uudelleen käyttöön. Aluksi heil-
le oli epäselvää, olisiko tulisijaan liitetty 
hormi vielä toimintakuntoinen. Asiasta 
varmistuakseen he tekivät aloitteen 
hormien kuntokartoituksesta. Hormit 
kuvattiin ja tarkastettiin, mutta kului joi-
takin vuosia kuntokartoituksen jälkeen, 
ennen kuin kakluuniin liitetty hormi 
saatiin vihdoin korjattua ja kaunis kak-
luuni käyttöön. Heidän tapauksessaan 
hormissa havaittiin vuoto naapurihor-
min puolelle. Hormin sisäpuolisessa 
kuvauksessa ilmeni, että hormissa oli 
reikä, jonka arveltiin olevan sotavuosien 
pommitusten aikaisia vaurioita. Hormi 
korjattiin putkittamalla ja kolmetoista-
metrisen rst-putken kävi asentamassa 
Helsingin Hormitekniikka Oy. Nykyisin 

Vaasiot pitävät tulta takassa tunnelmasyis-
tä muutaman kerran vuodessa, sillä vanha 
massiivitiilitalo on ilman uuniakin lämmin ja 
energiatehokas. Vaasioiden tulisija edustaa 
Eliel Saarisen tyylisuuntaa, mutta varmuut-
ta tulisijan suunnittelijasta ei kuitenkaan ole 
tiedossa. Tällä hetkellä heidän taloyhtiös-
sään on käytössä kaikkiaan parisenkym-
mentä yksilöllistä kaakeloitua tiilitulisijaa.

Albertinkadulla otettiin vanha hormi ja  
kakluuni uudelleen käyttöön

Vuonna 1907 rakennettu, arkkitehti Est-
landerin suunnittelema kerrostalo, As.Oy 
Helsingin Albertinkatu 19 on tyypillinen 
esimerkki vanhasta kerrostaloyhtiöstä, jos-

Tulisijojen ja savupiippujen varaavuus on viimeaikaisten tutkimusten 
mukaan noussut kuluttajan kannalta yhdeksi keskeisimmistä ominai-
suuksista. Sen mukanaan tuomia konkreettisia hyötyjä ovat käyttö-
mukavuus, asumisviihtyvyys ja energiataloudellisuus, joka merkitsee 
huomattavia säästöjä jo yhden lämmityskauden aikana.

Tutkimusten mukaan hyvän lämmönvarausominaisuuden lisäksi 
tulisijan toinen tärkeä valintaperuste on tasainen lämmönluovutusky-
ky. Tiilitulisijalla on hyvä lämmönvarauskyky, joka perustuu materiaa-
liominaisuuksien lisäksi sen kokonaismassaan. Alhaisen pintalämpö-
tilan vuoksi tiilestä muurattu massiivinen yli 2 tn painoinen varaava 
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Osakaslähtöinen päätöksenteko taloyhtiöihin

Korjaushankkeeseen ryhtyminen on jo si-
nällään valtaisa yhtiökokouksessa tehtävä 
päätös. Taloyhtiö tarvitsee ratkaisun kiinteis-
tön ongelmaan, mutta osakkaat ovat tyypilli-
sesti kiinnostuneita investoinnin mukanaan 
tuomista vaikutuksista. Vaikutuksia voidaan 
saada aikaan monellakin tavalla. Yksi mah-
dollisuus on luonnollisesti huoneistokohtai-
set parannukset: samalla kerralla – samoilla 
pölyillä. Taloyhtiön päätöksentekijänä voit 
vaikuttaa hankkeen onnistumiseen tarjo-

Kodinkoneet 
taloyhtiöllesi edullisesti

– ja suoraan kotiin toimitettuna!

Keittiössä ja kodinhoitohuoneessa sijaitsevat kodin tärkeimmät koneet, joita käytetään päivittäin. Oi-
kein valitut kodinkoneet tekevät arjesta huomattavasti helpomman. Ne ovat myös näkyvä osa kodin 
ilmettä ja sisustusta. Siksi on tärkeää miettiä kodinkonehankinnat tarkkaan. Onnistunut kodinkone-
hankinta on toimintavarma, energiaa säästävä ja pitkäikäinen. Whirlpoolilla on uusimpien huippulait-
teiden lisäksi saatavilla myös perinteisempiä malleja. 

Kun kysymys on taloyhtiöstä ja käsillä 
oleva tilanne on sama kaikissa huoneis-
toissa, on todennäköistä, että koneiden 
hankintapäätöstä pohditaan useammassa-
kin huoneistossa. Tämä tilaisuus voidaan 
kääntää kaikkien hyödyksi. Whirlpool tarjo-
aa nyt taloyhtiöille mahdollisuutta toteuttaa 
kodinkonehankinnat kootusti. Tarjotun mah-
dollisuuden hyödyt ovat ilmeiset: logistiset 
kustannukset ovat kaikkien kannalta op-
timaaliset ja yhdessä ostamalla yksittäis-
tenkin koneiden hinta saadaan normaalia 
alhaisemmaksi. 

Kukin saa haluamansa koneet

Tarjolla oleva yhteisostomalli ei edellytä sa-
mojen kodinkoneisen massatilausta. Kukin 
saa valita haluamansa koneet Whirlpoolin 
kattavasta mallistosta, josta löytyy uusim-
pien huippulaitteiden lisäksi myös perintei-
sempiä malleja. Tilaukset siis tehdään ja 
maksetaan yksilöinä, mutta tarjous koneis-
ta laaditaan yhteisoston mukanaan tuomaan 
volyymiin nähden.

Whirlpool yhteistyössä Omataloyhtiö.fin 
kanssa

Taloyhtiöille tämän ainutlaatuisen mahdolli-
suuden kodinkoneiden yhteisostoon tarjo-
aa Whirpool Nordic Oy yhteistyössä Oma-
taloyhtiö.fin kanssa. Mikäli taloyhtiössäsi 
on tarvetta yhden tai useamman asunnon 
kodinkoneille on syytä aloittaa osoittees-
ta www.omataloyhtio.fi/whirlpool. Sivulta 
saatte tilattua taloyhtiöllenne esitepaketin, 
joka sisältää kuvauksen tarjolla olevasta 
valikoimasta ja opastuksen tarjouspyyn-
nön laatimiseen. Yhdessä tilaamalla sääs-
tätte rahaa!

amalla ja esittämällä osakkaille mahdollisia 
vaihtoehtoja.  

Yhdessä ostamalla kustannussäästöjä

Taloyhtiöissä tehtävät peruskorjaushank-
keet ovat tyypillisesti myös oman huoneis-
ton ehostamisen kannalta otollista aikaa. 
Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa putki-
remontti, jolloin suuri osa vesikalusteista 
vaihdetaan jo taloyhtiön puolesta. Samalla 
on syytä pohtia, tulisiko myös kodinkonei-
den uusiminen tarpeeseen. 

Teksti: Topi Aaltonen
 Kuva: Jarno Kylmänen
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Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta

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 osallistuisit vain pari minuuttia kestävään lukijatutkimukseen. 
Tutkimus löytyy linkistä:
www.omataloyhtio.fi/lukijatutkimus

1. lehden kansi asteikolla 10-4
2. lehden taitto asteikolla 10-4
3. lehden yleinen kiinnostavuus ja taso verrattuna alan muihin lehtiin
4. valitse 3-5 mielenkiintoisinta juttua. järjestyksellä ei ole väliä.
5. näkökulmasi
6. mitä asioita seuraavaan lehteen?

Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 5 kpl Taloyhtiön vuo-
sikirjaa, arvo 67 euroa.

Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus

Vesiputket pinnassa

k: Kylppäriremontti kerrostaloasunnossa on 
suunnitelmissa ja ajatuksena oli laittaa vesi-
putket piiloon seinän sisään suojaputkella. 
Isännöitsijä ilmoitti, ettei tämä ole mahdol-
lista, koska tuloputki on kuparista ja liitos-
ta ei saa tehtyä asianmukaisesti/laillisesti. 
Onko tässä kohtaa taloyhtiö päättänyt pe-
lata varman päälle vastuukysymyksissä vai 
onko tällainen liitos todellakin mahdotonta 
tehdä asianmukaisesti?
v: Kupariputket ovat ilmeisesti alaslaske-
tussa katossa. Nyt vanhat putket tulevat 
pinnassa sekoittajalle. Nykyisillä liitososilla 
muoviputken liittäminen kupariin on mah-
dollista. Jos taloyhtiö tämän kieltää, se on 
mahdollista. Nykyisillä putkilla pinta-asen-
nus on paljon paremman näköistä kuin ai-
kaisemmin. Siksi en itse asentaisi putkia 
piiloon.

Avustukset taloyhtiöille

k: Taloyhtiössämme joudutaan tekemään 
laajoja kattorakenteiden korjauksia raken-
nusvirheen vuoksi. 1970-80 -luvun taittees-
sa valmistuneen taloyhtiön pellitykset ja 
osa puuosista vaihdetaan sekä suoritetaan 
myrkytyksiä kasvustojen (sädesieni) vuok-
si. Millaisia mahdollisuuksia ja miltä tahoil-
ta taloyhtiö voi saada avustusta tällaiseen 
projektiin?
v: Tietääkseni näihin korjauksiin ei ole saa-
tavissa avustuksia. Kannattaa keskustel-
la paikallisen rakennustarkastajan kanssa 
avustuksista.

Asukkaan tekemä liitäntä kerrostalossa 
ilmanvaihtohormiin.

k: Meille on tulossa taloyhtiössä kolmiker-
roksisen kerrostalon ilmamäärien mittaus ja 
ilmanvaihtokanavien nuohous. Miten me-
netellään, kun joissakin huoneistoissa on 
tehty omat ”viritelmät”, asennettu keitti-
öön kaapistot, joihin on asennettu liesituu-
letin, ja yläkaapit ovat kiinni hormissa niin, 
että on jouduttu vetämään sivuhaara, ja se 
on yhdistetty omin luvin yhteiseen ilman-
vaihtokanavaan. Voiko taloyhtiö määrätä 
korjaamaan tilanteen alkuperäiseen tasoon 
vai miten saadaan ilmamäärät luotettavas-
ti mitatuksi ja säädetyksi sekä hormit puh-
distetuksi?
v: Nuohousta varten liesituuletin on joka 
tapauksessa irrotettava hormista. Kun nuo-
hous on tehty, nuohouksen suorittaja säätää 
ilmamäärät. On ehkä tarkoituksenmukaista 
lasketuttaa ilmamäärät ilmanvaihtosuunnit-
telijalla. Myös tuloilmat asuntoihin on mitat-
tava. Oletettavasti jokaisessa asunnossa 
on oma muurattu ilmanvaihtohormi katolle 
asti. Tällöin liesituulettimesta ei ole haittaa 
muille asunnoille, mikäli hormit eivät vuo-
da hormista toiseen. Jos kuitenkin ilman-
vaihtokanava on asuntojen välillä yhteinen, 
liesituuletin pitää poistaa kokonaan, kos-
ka se saattaa työntää ruuan hajut toiseen 
asuntoon.

Sopiiko verkossa toimiva HuoltoOptimi -huol-
tokirja taloyhtiölle?

k: Tutustuin netissä HuoltoOptimin esittely-
videoon, jossa lomaketekstin epätarkkuus 
jäi vaivaamaan minua. Videon puheääni 
oli selkeä. Kun huoltomies syöttää tietoja 
HuoltoOptimiin, onko se hidasta, monimut-
kaista vai vaivatonta? Millaisia kuukausi- ja 
vuosiraportteja saa HuoltoOptimista? Onko 
HuoltoOptimi tekniikaltaan ja virustorjunnal-
taan luotettava? Jos HuoltoOptimi ei sovi 
15 huoneiston taloyhtiölle, minkä nimistä 
netissä toimivaa tai muuta sähköistä huol-
tokirjaa suosittelet?
v: Taloyhtiöille on meillä aivan oma huol-
tokirjaohjelmansa, TaloyhtiöOptimi, ja se 
on kaiken kukkuraksi täysin ilmainen. Tuon 
ohjelman taloyhtiö saa siis käyttöönsä, kun 
kirjaa taloyhtiön palveluumme, joka siis se-
kin on täysin ilmaista. Tietojen syöttämi-
nen ohjelmaan on helppoa ja nopeaa, ohjel-
masta saa erilaisia seurantaraportteja mm. 
energian- ja vedenkulutuksesta, sen kautta 
voi tulostaa isännöitsijäntodistukset, siellä 
voi tehdä energiatodistuksen, taloyhtiön 
kuntoarviot ym. Niin TaloyhtiöOptimi kuin 
pienrakennuksiin tarkoitettu HuoltoOptimi-
kin ovat tekniikaltaan luotettavia, sillä itse 
ohjelma sijaitsee yrityksen toimitiloissa ja 
varakopiointi ajetaan eri tiloissa sijaitsevil-
le kovalevyille joka päivä. Virustorjunta on 
luotettava. Ohjelma on käytössä niin pienis-
sä rivitalokohteissa kuin useita kerrostaloja 
käsittävissä taloyhtiöissä. Ohjelmaa myös 
kehitetään jatkuvasti.

TaloyhtiöOptimi löytyy www.omataloyh-
tio.fi-sivuston ylävalikosta.

Lehtemme lukijat voivat lähettää Omataloyhtiö.fin lukijapalstalle  niin kommentteja kuin kysymyk-
siäkin taloyhtiötä käsittelevän juridiikan ulkopuolelta. Lähetettyihin kysymyksiin vastaavat alan ko-
keneet ammattilaiset. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi. 
Käsittelemme näitä kysymyksiä taas seuraavassa, kesäkuussa ilmestyvässä lehdessämme.



S��

Pinnalle pulpahtaneita

LOISTOJUTTU: ENSTO eLED

AVD190 LED ja AVD370 LED täydentävät 
energiatehokasta Enston eLED-valaisinper-
hettä. Ne ovat ajattoman tyylikkäitä LED-va-
laisimia taloyhtiöiden julkisten tilojen ener-
giatehokkaaseen yleisvalaistukseen.

Molemmat AVD-tuoteperheen uudet va-
laisimet soveltuvat hyvin yleisvalaisimeksi ja 
liiketunnistimella varustettuna myös julkisiin 
tiloihin ja porraskäytäviin. LED-valonlähteen 
pitkä hyötypolttoikä sekä valaisimien laaduk-
kaat materiaalit ja komponentit takaavat va-
laisimelle pitkän käyttöiän.

AVD190 LED

AVD190 LED on uuden sukupolven tyylikäs 
downlight –valaisin, jonka valonlähteenä on 
LED-moduuli.

Saatavana myös 1-10 V himmennettä-
vällä liitäntälaitteella ja liiketunnistinversio 
sekä PIR- että Radar-tekniikalla.

Tekniset tiedot
• Runko alumiinivalua, liitäntälaitekotelo 

polykarbonaattia, häikäisysuoja lasia.
• Uppoasennus kattoon, pinta-asennus li-

sätarvikkeena saatavalla asennusosalla
• Kytkentä, kiinteä asennus 5x2,5 mm2 

Tekniset tiedot
• Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia 

tai lasia
• Asennus seinä tai kattopintaan tai osit-

tain uppoon
• Kytkentä, kiinteä asennus 2x3x2,5 mm2 

230V/50Hz
• Suojausluokka I
• Kotelointiluokka IP21
• Kokonaisteho 19 W
• Valovirta 1300 lm (moduli)
• Hyötypolttoikä 30000 h / 70 %
• Värilämpötila 4200K
• Värintoistoindeksi Ra> 70
• Vakiovirtalähde 700 mA
• Käyttölämpötila-alue -20....+25
• Valonlähdevaihtoehtoina LED, pienlois-

telamppu-, energiansäästölamppu

230V/50Hz
• Suojausluokka II
• Kotelointiluokka IP44/IP21
• Kokonaisteho 15 W
• Valovirta 900 lm
• Hyötypolttoikä 50000 h / 70 %
• Värilämpötila 3000K
• Värintoistoindeksi Ra> 80
• Vakiovirtalähde 700 mA
• Käyttölämpötila-alue -20....+25

Lisäeristyksen kannattavuus yläpohjassa

Tuotto on veroton ja esim. 8 % tuotto vastaa 11 % pääomaverollista tuottoa

Nykyinen eristys Lisäeristys Lämmitysjärjestelmä Kuoletusaika Tuotto%
 puhalluskivivillalla
200 mm levyvilla 200 mm Sähkölämmitys 4,5 v 22 %
200 mm levyvilla 200 mm Kaukolämpö 9 v 11 %
250 mm levyvilla 200 mm Sähkölämmitys 6 v 17 %
250 mm levyvilla 200 mm Kaukolämpö 12 v 8 %
300 mm puhalluskivivilla 200 mm Sähkölämmitys 7 v 14 %
300 mm puhalluskivivilla 200 mm Kaukolämpö 14 v 7 %

PALJONKO TALOYHTIöSI YLÄPOHJASSA ON LÄMMöNERISTETTÄ?

energiakulutukselle säästöä noin 5–20 
%. Kustannustehokkuuden lisäksi asu-
mismukavuus paranee välittömästi.

Yläpohjan lisäeristäminen on yk-
sinkertainen ja helppo tapa saa-
vuttaa säästöjä lämmityskustan-
nuksissa.

Vuoden 2010 alusta lähtien 
hyvä yläpohjan eristepaksuus on 
ollut reilut 400 mm.  Mikäli talo-
yhtiössäsi on tuulettuva yläpoh-
ja ja eristevahvuus alle 400 mm, 
on syytä selvittää lisäeristämisen 
mahdollisuudet.

Jos nykyinen eristyspaksuus 
on 200 mm tai alle, lisäämällä eris-
tevahvuus vuoden 2010 suositus-
ten mukaiseksi PAROC-puhallus-
kivivillalla,  saadaan lämmitys-

lisätiedot
www.ensto.fi

AVD370 LED

AVD370 LED –plafondivalaisin yhdistää 
energiatehokkaan LED-valonlähteen ja tyy-
likkään muotoilun.

lisätiedot www.paroc.fi

Ratkaisu soveltuu isojen kiinteistöjen ku-
ten rivi- ja kerrostalojen radonsaneerauk-
seen. Järjestelmään kuuluvat kaikki tar-
vittavat putket, kaivot ja osat. Ratkaisua 
on helppo muuntaa tarvittaessa lisävarus-
teilla. Yhdellä paketilla voidaan kattaa noin 
2 000–4 000 m2 pinta-alaa. Asennuksessa 
tarvitaan vain maanrakennusurakoitsija ja 
sähköasentaja. 

Järjestelmä perustuu radonin imemiseen 
pois rakennuksen perustusten ympäriltä ja 
sen ohjaamiseen pois kanavistoa pitkin. 
Ratkaisu on turvallinen, helppokäyttöinen 
ja toimintavarma. Uponor-radonjärjestelmä 
saneeraukseen isoille kiinteistöille tulee 
myyntiin kevään 2012 aikana. Seuraa tilan-
netta www.uponor.fi-sivuilta.

UPONOR-RADONJÄRJESTELMÄ SANEERAUKSEEN ISOILLE KIINTEISTöILLE

Lisäeristys PAROC-puhalluskivivillalla 200 mm, materiaali- ja työkustannus noin 6 e/m2, Jyväskylän säätiedoilla, sähkö-
lämpö 0,10 e/kWh, kaukolämpö 0,05 e/kWh, laskennassa huomioitu 1 e/m2 energia-avustus.



S��

Pinnalle pulpahtaneita

IDO TUO HELPOTUSTA PIENEN VESSAN REMONTOIJALLE

Varsinkin vanhempia taloyhtiöitä remontoidessa tila luo haasteen 
kylpyhuoneen uudistamiselle ja antaa tiukat puitteet sisustukselle. 
Nykyään tarjolla on toinen toistaan upeampia kylpyhuonekalusteita, 
mutta usein tilan puutteen vuoksi näyttävimmät ratkaisut joudutaan 
jättämään pois harkinnasta esim. putkiremontin yhteydessä.

IDO tuo helpotusta pienen wc- tai kylpytilan remontoijalle tuo-
malla markkinoille lyhyen wc-istuinmallin, joka auttaa säästämään 
tilaa pienissä vessoissa. IDO Seven D 18 -wc-istuin on markkinoi-
den vähiten tilaa vievä wc-istuin. Sen kokonaissyvyys on vain 61 
senttiä eli useita senttejä vähemmän kuin normaalikokoisissa wc-
istuimissa.

Mallin syvyyttä on saatu nipistettyä tekemällä vesisäiliöstä aiem-
paa litteämpi. Istuimen design ei ole muutoksesta kärsinyt, istuin 
on pikemminkin muuttunut sirommaksi. Wc-istuin voidaan asen-
taa kiinni seinään, eli se ei tarvitse ylimääräistä tilaa taakseen. Wc-
istuimen maksimi huuhteluvesimäärä on 6 litraa ja istuinkorkeus 
lattiasta 42 senttiä, kuten muissakin vastaavissa malleissa.

IDOn valikoimista löytyy myös runsaasti vaihtoehtoja pesualtai-
siin niin pieniin kuin suurempiinkin tiloihin.

Muiden Seven D -wc-istuinten tapaan myös lyhyt malli on va-
rustettu integroidulla Fresh wc -raikastintoiminnolla. Wc-istuin rai-
kastuu nyt automaattisesti jokaisen huuhtelun myötä.

IDOn wc-istuimet ja pesualtaat on valmistettu Suomessa.

ART DESIGN – UPOFLOORIN LEVEÄT PARKETTIUUTUUDET
– VOIMAA JA UPEITA SÄVYJÄ SISUSTUKSEEN

Art Design on Upofloorin Kartano-parkettien uusi kokoelma. Mallis-
ton 138–188 mm leveät yksisauvaiset parkettilaudat ja Grand-viis-
teet luovat rauhoittavia tunnelmia, tuovat persoonallisuutta tilan 
yleisilmeeseen ja tekevät sisustuskokonaisuudesta harmonisen.

Trendikäs Tammi Kartano Frost on petsattu lämpimän valkoiseksi 
ja syykuvioita on korostettu hopeanvärisellä öljyllä. Tammi Kartano 
Marble Matt -parketin rauhallinen ilme on syntynyt tammen sävyä 
kauniisti vaalentavalla öljykäsittelyllä. Tammi Grand White Marble 
-parketista syntyy upea hohtavanvalkoinen lattia, johon reunaviis-
teet antavat ryhdikkyyttä.

Vaaleisiin uutuussävyihin sisältyy myös kiinnostavia, vesivärimäi-
siä pastellisävyjä: hennon sinertävä Saarni Watery Blue, romantti-
nen, lämmin sävyinen Saarni Watery Pink ja luonnonläheinen, hil-
lityn vihreä Saarni Watery Green.

Graafista ilmaisuvoimaa

Tummien, voimakkaiden sävyjen Forte-mallistossa Art Design -ko-
koelma tarjoaa uudenlaisia keinoja graafisen muotokielen käyttämi-
seksi sisustuksessa. Uudet Kartano-parketit mahdollistavat entistä-
kin henkilökohtaisemmat sisustusratkaisut, joissa jokainen yksityis-
kohta tekee omalla tavallaan lähtemättömän vaikutuksen.

Tammi Kartano Thunder Cloudin voimakas vaalea puunsyyku-
vio ja grafiitinharmaa pohja ovat näyttävä yhdistelmä. Tammi Kar-
tano Silver Mist on sävyiltään kuin negatiivikuva Thunder Cloudis-
ta; se piristää huonetta ilmeikkyydellään. Tasaisen mustan Tammi 
Grand Basaltin dramaattisuus ei jätä ketään kylmäksi. Tumman 
suklaanruskean Tammi Kartano Wengen voimakas sävy luo puit-
teet kokeilla sisustuksessa hyvin erilaisiakin värejä. Tammi Grand 
Fog Shadow:n sumuisesti häilyvä pintakuviointi elävöittää sinertä-
vänharmaata lattiaa.

Pähkinä Grand Festiven kauniin ruskeaa pintaa elävöittävät vaa-
leammat loimukuviot.

Lämpimän ruskeiden sävyjen Tempo-Collectioniin Art Design 
tuo uuden, 188 mm leveän tammiparketin, Tammi Kartano Natu-
ren. Se on näyttävä valinta tiloihin, joihin haetaan perinteisen tam-
miparketin puun tuntua ja värimaailmaa sekä samalla näyttävää il-
mettä. Tammiparkettiin voidaan sujuvasti yhdistää monenlaisten 
tyylisuuntien sisustuselementtejä.

lisätiedot:
Upofloor Oy, puh. 0207 409 600, www.upofloor.fi

lisätiedot:
IDO Kylpyhuoneet Oy, www.ido.fi
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Pihalla taloyhtiöasioista?

Ota asioista selvää – www.omataloyhtio.fi


