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Kun valitset kodiksesi osakehuoneiston, et voi miltei koskaan etukäteen tietää, minkälai-
sia ihmisiä naapurissa asuu – nyt tai tulevaisuudessa. Airbnb-tyyppisen lyhytaikaisen 
vuokraustoiminnan yleistyminen on osaltaan lisännyt todennäköisyyttä sille, että sei-

nän takana asukkaat vaihtuvat usein.
Omataloyhtiö.fi:n Kysy, vastaamme -palveluun tuli hiljattain kysymys lyhytaikaisen vuok-

rauksen kieltämisestä. Onko se mahdollista? Kyseisessä taloyhtiössä kielto onnistuu melko 
helposti yhtiöjärjestyksen muutoksella, sillä kaikki osakkaat ovat yksimielisiä siitä, että alle 
kuukauden pituisia vuokrasopimuksia ei tulisi sallia. Hankalammaksi asia menee, jos taloyh-
tiössä on jo Airbnb-tyyppistä vuokraustoimintaa, sillä yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaik-
kien – myös lyhytaikaista vuokrausta tarjoavien – osakkaiden suostumuksen. Taloyhtiössä 
on siis syytä olla valppaana ja ottaa lauseke yhtiöjärjestykseen hyvissä ajoin, mikäli osakkaat 
kokevat, että lyhytaikaisesta vuokrauksesta olisi taloyhtiölle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Jos lyhytaikaisen vuokraustoiminnan kieltäminen ei ole mahdollista yhtiöjärjestyksen muu-
toksella, toimintaa voi pohtia yhtiöjärjestyksessä mainitun käyttötarkoituksen perusteella. 
Olennainen käyttötarkoituksen vastainen käyttö voi muodostaa huoneiston hallintaanotto-
perusteen, eli osakehuoneisto otetaan taloyhtiön hallintaan määräajaksi. Tällä tavoin toimin-
taan puuttuminen on kuitenkin hyvin vaikeaa tai mahdotonta, koska lyhytaikaisessa vuokrauk-
sessakin huoneisto on edelleen asumiskäytössä, joskin lyhytaikaisessa.

Hallintaanoton avulla voidaan tarvittaessa puuttua mahdolliseen häiritsevään käyttäyty-
miseen, kuten meluamiseen, roskaamiseen ja järjestyssääntöjen noudattamatta jättämiseen. 
Asunto-osakeyhtiölaki kuitenkin edellyttää tällöin toiminnalta toistuvuutta ja jatkuvuutta. 
Pohdittavaksi tuleekin, voiko häiriökäyttäytyminen olla toistuvaa ja jatkuvaa, jos vuokraus on 
lyhytaikaista ja vuokralaisetkin vaihtuvat usein.

Kannustan taloyhtiön hallitusta ja osakkaita avoimeen keskusteluun lyhytaikaisesta vuok-
rauksesta, sen pelisäännöistä ja käytännön asioista. Kaikkien edun mukaista on, että tietä-
mättömyydestä johtuvia ongelmia ei synny. Siksi hyvä Airbnb-majoittaja tiedottaa etukäteen 
vieraitaan taloyhtiön järjestyssäännöistä, yhteisten tilojen mahdollisesta käytöstä, pelastus-
suunnitelmasta ja erityisesti avainturvallisuudesta. Lyhytaikaista vuokraustoimintaa harjoitta-
valta on myös hyvä ele ottaa puheeksi vesimaksujen määrittäminen hänen asuntonsa kohdalla.

Onko Airbnb-tyyppisen toiminnan yleistyminen todellinen ongelma vai onko sittenkin kyse 
ennakkoluuloista uutta ilmiötä kohtaan? Aiheuttaako asuntojen lyhytaikainen vuokraus tur-
vattomuuden tunnetta tai jopa taloyhtiön maineen menetyksen − vai voisiko se parhaimmil-
laan tuoda taloyhtiöön lisää eloa, iloisia kohtaamisia ja hymyssä suin huikattuja hyvän päivän 
toivotuksia?

Heidi Uusitalo,
päätoimittaja

Yhden yön naapuri
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Kolumni

Asunnonostajat hakevat yhä 
enemmän tietoa, rohkaisua ja 
tukea tehdäkseen oikean asun-

tovalinnan lukuisten vaihtoehtojen 
joukosta. Asuntokaupasta uutisoidaan 
erilaisia tilastoja ja keskiarvoja asunto-
jen hinnoista. Usein näistä koko maan 
kattavista keskiarvoista ei ole kovin-
kaan paljon hyötyä asunnon vaihtajal-
le. Enää ei ole olemassa koko Suomen 
asuntomarkkinoita, eikä yleistyksiä voi 
tehdä edes kaupunkien tasolla.

Viime vuodesta odotettiin asunto-
kaupan huippuvuotta, sillä korot oli-
vat matalat, talous kasvoi vahvasti, 
palkat nousivat ja kuluttajien luotta-
mus oli korkealla. Kaupankäynti jäi 
odotettua vaisummaksi, mutta vuosi 
ei kuitenkaan ollut huono. Oikotiellä 
näkyi myös sama trendi: uusia myy-
täviä kohteita oli lähes saman verran 
kuin edellisenä vuonna. Asuntokauppa ei tule hyytymään tänä-
kään vuonna, jos ennustemittarina käyttää Oikotiellä jatkuvasti 
kasvaneiden yhteydenottojen määrää. 

Haluamme Oikotiellä auttaa asunnonostajia ja tarjota asunto-
jen lisäksi tietoa päätöksenteon avuksi. Haastattelimmekin juuri 
Hypon pääekonomisti Juhana Brotherusta asuntomarkkinoiden 
tilanteesta.  Hänen mukaansa markkina on sirpaloitunut. Hinnat 
eivät välttämättä nouse kaikkialla, vaan asuntokauppaan liittyy 
myös riskejä. Yhteenvetoa menneestä ja arvioita tulevasta voi kui-
tenkin esittää. Niistä ovat kiinnostuneita niin ostajat kuin myyjät.

Brotherus neuvoo kiinnittämään asunnon ostohetkellä huo-
mion muutamaan asiaan. Kauppamäärien muutos kertoo mark-
kinan kehittymisestä, ja kasvu on hyvä merkki. Korkojen kehi-
tystä kannattaa tarkkailla mieluiten monesta eri lähteestä. Nii-
den Brotherus ei näe nousevan vielä vähään aikaan, eikä hän os-
taisi viiden vuoden korkosuojaa asuntolainaan. Markkinoilta voi 
arvioida sijoittajien yhteisen näkemyksen, jonka mukaan korot 
nousevat plussan puolelle ensi vuosikymmenen puolella ja sen 
jälkeenkin korkokehitys on maltillista. Pienemmillä paikkakun-
nilla tulisi seurata, rakennetaanko uutta. Näkyykö kunnantalon 
katolta rakennusnostureita? 

Juhana Brotherus arvioi asuntojen hintatason olevan maltilli-
nen suhteessa kotitalouksien palkkoihin ja muihin ansioihin sekä 
vuokriin; ei ole asuntoalea eikä toisaalta kuplaakaan. Toisaalta 
suurelle osalle suomalaisista asuntojen hintamuutoksilla ei ole 
juuri merkitystä, jos omistusasunnossa asuu itse. Mikäli hinnat 
laskevat kymmenen prosenttia ja asukas muuttaa seuraavaksi 
suurempaan asuntoon, myös sen asunnon hinta on luultavasti 
laskenut saman verran. Eniten merkitystä onkin asuntojen hin-
tatasolla ensiasunnon ostohetkellä. 

2019 on asuntokaupoilla  
hyvä vuosi

Asuntosijoittajalla ja kodinomista-
jalla on hieman erilaiset intressit, ja jo 
jonkin aikaa asuntosijoittajat ovat ol-
leet aktiivisia markkinalla.  Nyt asun-
tosijoittamisen buumi on hieman hii-
punut, ja myös esimerkiksi hitaam-
mat ensiasunnon ostajat pääsevät 
asuntokaupoille. Taloyhtiössä, jossa 
on huomattavan paljon asuntosijoit-
tajia, on hieman erilaisia riskejä kuin 
pääosin omistusasujista koostuvas-
sa yhtiössä. Kun kyseessä ei ole oma 
koti, sen myyminen on helpompaa, 
kun ei tarvitse huomioida muuttoon 
liittyviä käytännön järjestelyjä.

Uudiskohteita on markkinalla 
myynnissä enemmän kuin aiempina 
vuosina. Ennen niiden osuus kaikista 
Suomessa myynnissä olevista asun-
noista oli noin neljännes, kun nyt 
osuus on jopa vajaat 40 prosenttia. 

Varsinkin uudisasunnon hinnassa kannattaa yrittää tinkiä tänä 
vuonna, sillä kohteita valmistuu yhä paljon ja rakennusliikkeet 
haluavat saada ne nopeasti kaupaksi. Tällaisessa tilanteessa kan-
nattaa yrittää saada asunto niin sanotusti alennuksella ja tehdä 
alle listahinnan oleva tarjous. 

Usein mietitään, onko juuri itselle oikea aika ostaa tai myydä 
asunto. Tärkeä vinkki asunnon ostajalle on tehdä tarkka arvio 
omasta taloustilanteesta ja tarpeista.  Se on paras lähtötilanne 
asunnon etsintään ja turvaa tilanteen niin, ettei tarvitse liikaa 
spekuloida asuntomarkkinan romahduksella tai hintojen kar-
kaamisella. Kun oma tarve on selkeä, on aina hyvä aika vaihtaa 
asuntoa. Sivustoltamme Oikotie.fi/asunnot löydät myös vinkit 
ja oppaat asunnon myyntiin ja ostamiseen.

Katri Tenström
johtaja, Oikotie Asunnot

Asuntokauppa käy ympäri vuoden
Oikotie on mukana suomalaisten elämän suurissa valinnoissa. 
Meiltä löytyvät niin asunnot kuin työpaikat, ja molempia voi 
hakea myös Oikotien sovelluksessa. Asunnonvaihdossa seson-
git ovat poistumassa, ja heinäkuu on jo lähes yhtä vilkas kuu-
kausi kuin muutkin. Silloin on aikaa pohtia asumista ja miettiä 
vaihtoehtoja. Erityisesti lapsiperheissä asuntopäätökset ha-
lutaan tehdä ennen lukukauden alkua mahdollisten koulujen 
vaihtojen vuoksi.
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Teksti: Sampsa Heilä   Kuvat: WeberJulkisivut

Ilmastonmuutos lisää julkisivujen säärasitusta

MonoRoc 
-paksurappauseristejärjestelmällä 

kaunis, kestävä ja  
energiatehokas julkisivu

Ilmastonmuutos lisää Suomessa julkisivuja rasittavia voimakkaita sateita ja tuulia sekä jääty-
mis-sulamissyklien määrää, kun lämpötila vaihtelee talvisin enemmän nollan molemmin puolin. 
Weberin MonoRoc on moderni ja tasavärinen sekä erittäin kestävä paksurappauseristejärjestel-
mä, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota rappauksen suojaavaan vaikutukseen. Järjestelmällä 
saadaan huoltovapaan rapatun julkisivun lisäksi energiatehokas vaippa niin uuteen kuin van-
haan korjattavaan rakennukseen.
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Rappausratkaisujen valinnassa kestävyyden merkitys on 
viime vuosina korostunut. Nykyaikaisten kestävien ja ta-
saväristen rappausjärjestelmien yleistyminen on lisännyt 

rappauksen suosiota.
Myös elementtijulkisivuihin halutaan yhä useammin yhte-

näinen rappauspinta, ja eristerappauksella tämä on mahdollista 
toteuttaa. Korjausrakentamisessa eristerappaus tarjoaa esimer-
kiksi vanhoissa elementtitaloissa mahdollisuuden kiinteistön 
ulkonäköä oleellisesti parantavaan saumattomaan rapattuun 
julkisivuun ja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen 
samalla kertaa.

Ei ole kuitenkaan samantekevää, millaisia materiaaleja ja jär-
jestelmiä eriste- ja muissa rappauksissa käytetään. Kuten kai-
kessa rakentamisessa, ratkaisujen valitseminen vain halvimman 
hinnan perusteella ja säästäminen materiaalien laadussa on joh-
tanut monesti ongelmiin.

”Monet suuretkin urakoitsijat ja tilaajat ovat alkaneet rappa-
usratkaisujen valinnassa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota 
laatuun ja hyvään pitkäaikaiskestävyyteen. Urakoitsijat ovat to-
denneet usein kantapään kautta, että halvimpien tuotteiden si-
jaan edullisimmaksi tulee Suomen ankaria sääoloja hyvin kestävä 
laadukas rappausjärjestelmä, josta ei aiheudu korjausta vaativia 
reklamaatioita”, Kauhax Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Mark-
ku Kaukinen sanoo.

Kauhax Oy on Etelä-Suomessa toimiva rappaus-, maalaus- ja 
tasoiteurakoitsija, jonka kotipaikka on Masku.

”Olemme rapanneet julkisivuja 21 vuoden aikana yli miljoona 
neliötä. On ollut ilo nähdä, että rappauksen käyttö julkisivuissa 
on jatkuvasti kasvanut. Nykyaikaiset pitkälle kehitetyt, kestävät 
ja tasaväriset rappaus- ja pinnoitusjärjestelmät ovat varmasti 
osaltaan vaikuttaneet rapatun julkisivun suosion kasvuun. Myös 
elementtijulkisivuihin halutaan yhä useammin yhtenäinen rap-
pauspinta, koska asukkaat arvostavat ja suunnittelijat suosivat 
nykyaikaisten rappausjärjestelmien mahdollistamaa saumatonta 
julkisivupintaa”, Kaukinen sanoo.

Kestävyys lisännyt MonoRocin suosiota
Kauhax Oy:n rappaamasta reilusta miljoonasta julkisivuneliöstä 
jo yli 400.000 neliötä on toteutettu Weberin MonoRoc-eristerap-
pauksella, josta on Suomessa hyvät käyttökokemukset kymmenen 
vuoden ajalta. MonoRoc on moderni ja tasavärinen paksurappa-
us-eristejärjestelmä, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota rap-
pauksen suojaavaan vaikutukseen.

”MonoRoc-järjestelmä on lisännyt jatkuvasti suosiotaan, kos-
ka urakoitsijat ja tilaajat ovat todenneet sen erittäin kestäväksi. 
Me olemme korjanneet sillä rapattuja julkisivuja niin vähän, että 
emme ole joutuneet montaa ämpärillistä käyttämään tavaraa kor-
jauksiin koko tässä hyvin suuressa neliömäärässä. Kestävyydel-
tään MonoRoc on tällä hetkellä ylivoimainen ykkönen rapatuissa 
julkisivuissa”, Markku Kaukinen sanoo.

MonoRoc-eristerappausjärjestelmä on kehitetty alun perin ele-
menttijulkisivujen saumattomaan rappaukseen, mutta sen käyt-
tö on kestävyyden ansiosta yleistynyt myös muunlaisissa julki-
sivuissa. Järjestelmä sopii uudiskohteiden lisäksi erittäin hyvin 
myös korjausrakentamiseen, koska sillä saadaan vanhaan raken-
nukseen julkisivuremontin yhteydessä uuden hyvännäköisen ja 
kestävän julkisivupinnan lisäksi energiatehokkuutta parantava 
yhtenäinen lisäeristys.

Järjestelmän pohja- ja täyttölaasti Unirender on kuituvahvis-
tettu ja sillä on alhainen vedenimu. Laasti läpäisee hyvin vesihöy-
ryä, joten rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan.

”MonoRocin Unirender-pohjalaasti on edistyksellinen, kos-
ka se on jo itsessään hydrofobinen ja imee siten vettä huomat-
tavasti vähemmän kuin perinteiset kalkkisementtilaastit. Tar-
jousvaiheessa jotkut urakoitsijat saattavat tarjota tilalle hal-
vempaa tuotetta sanoen sitä täysin vastaavaksi, mutta se ei pidä 
paikkaansa, sillä ominaisuuksiltaan täysin vastaavaa tuotetta ei 
markkinoilla ole.”

Kun julkisivu on viimeistelty Weberin Silcomaalilla ja Silco-
pinnoitteella, saadaan erittäin tasavärinen ja pitkäikäinen ra-
pattu julkisivu.

”Ennen kun käytettiin pelkkiä kalkkisementtilaasteja, jul-
kisivuissa oli aina jonkin verran värivaihteluita. Nykyaikaisilla 
Silco-pinnoitteilla saavutetaan todella tasavärinen ja tasalaatui-
nen lopputulos, mikä varmasti on osaltaan lisännyt rappauksen 
suosiota”, Kaukinen sanoo.

Weberin testit ankarampia kuin  
Euroopassa vaaditaan
MonoRoc-järjestelmällä rapattu ja pinnoitettu julkisivu hylkii vet-
tä, minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana. Rakenteella on myös 
hyvä vesihöyrynläpäisevyys, jolloin mahdollinen kosteus pääsee 
poistumaan. Näiden ominaisuuksien ansiosta julkisivu kestää erit-
täin hyvin Suomen ankaraa säärasitusta kaikkina vuodenaikoina.

”Lopputuloksen laadun varmistamiseksi on erittäin tärkeää, 
että julkisivussa käytetään yhtenäistä tuoteperhettä joka on tes-
tattu Suomen olosuhteissa. Weberin MonoRoc-eristerappaus-
järjestelmä on yhteistyössä rappausurakoitsijoiden kanssa ke-
hitetty ja täällä testattu. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on aivan 
erilaiset olosuhteet kuin meillä, ja siksi eurooppalainen testaus 
ja tuotehyväksyntä eivät riitä varmistamaan julkisivuratkaisun 
kestävyyttä Suomessa.”

MonoRoc-eristerappaus on läpäissyt vaurioitumatta Weberin 
omat, äärimmäisissä sääoloissa toteutetut 400:n jäätymis-sula-
missyklin testit, kun yleisesti julkisivuja testataan Euroopassa 
vain viiden syklin testein.

Pohjoinen ilmastomme suurine vuodenaikojen ja lämpötilan 
vaihteluineen rasittaa julkisivuja paljon ankarammin kuin läm-
pimämmissä maissa, ja ilmastonmuutos kasvattaa säärasitusta 
entisestään.

”Nykyisin talvet ovat usein sellaisia, että joka toinen päivä 
sataa vettä ja joka toinen päivä on pakkasta. Se on julkisivujen 
kannalta paljon kuluttavampaa kuin tasainen kuiva pakkaskeli. 
Kesällä taas voi monesti sataa paljon normaalia enemmän vettä”, 
Markku Kaukinen toteaa.

Ilmatieteen laitos on ollut mukana laatimassa Ilmasto-opas.fi 
-sivustoa, jossa kerrotaan Suomen muuttuvasta ilmastosta. Suo-
men keskilämpötila on noussut yli kaksi astetta 1800-luvun puo-
livälistä, ja joulukuussa lämpeneminen on ollut lähes viisi astet-
ta. Ilmastomallien perusteella kasvun arvioidaan jatkuvan tällä 
vuosisadalla usealla asteella.

Ilmastonmuutos rajuinta  
pohjoisessa ilmastossamme
Ilmastonmuutos kasvattaa julkisivuihin kohdistuvaa säärasitus-
ta kaikkein eniten juuri pohjoisessa ilmastossamme. Sateisuus li-
sääntyy Suomessa kaikkina vuodenaikoina, mutta erityisesti tal-
vella. ilmastovyöhykkeiden siirtyessä pohjoisemmaksi lämpötila 
vaihtelee talvisin nollan asteen molemmin puolin suuressa osas-
sa maata. Tiheät jäätymis-sulamissyklit sekä rankkasateiden ja 
tuulten voimistuminen nostavat julkisivujen säärasituksen huo-
mattavasti aiempaa korkeammaksi.
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Lisätietoja:
www.e-weber.fi/julkisivut/tuotteet/eristerappausratkaisut/
monoroc-eristerappaus.html

”Kaikkien suunnittelijoiden ja rakennuttajien pitäisi ottaa tämä 
kehitys huomioon valitessaan julkisivuratkaisuja. Rannikkoalu-
eilla säärasitus on jo muutenkin kovien tuulten ja viistosateen 
vuoksi vielä voimakkaampi kuin sisämaassa, ja siksi rantarakenta-
misessa täytyy vielä tarkemmin ajatella ratkaisujen kestävyyttä.”

Kauhax Oy on toteuttanut paljon rapattuja julkisivuja meren 
rannalle rakennettuihin asuinkerrostaloihin muun muassa Hel-
singin Kalasatamassa, Jätkäsaaressa ja Eiranrannassa sekä Turun 
Telakanrannassa ja Porin Makasiininrannassa.

”Olemme me Saimaankin rannalla rapanneet. Niin kuin muual-
lakin maailmassa, selkeä suuntaus on että teollisuus siirretään 
ranta-alueilta kauemmaksi ja rakennetaan asuntoja tilalle. Meri on 
suurimman osan vuodesta auki yhä pohjoisempana, ja kosteudet 
ja tuulen voimakkuudet ovat aivan eri luokkaa kuin sisämaassa”, 
Markku Kaukinen sanoo.

Rantarakentamisessa kestävyys korostuu
Rantarakentamisessa kosteutta hylkivän mutta hengittävän ja 
lujan MonoRoc-julkisivun hyvä pitkäaikaiskestävyys on erityisen 
tärkeä ominaisuus. Kauhaxin toteuttamat rantarappauskohteet 
onkin toteutettu lähes poikkeuksetta MonoRoc-järjestelmällä. 
Tänä keväänä yhtiöllä on käynnistymässä Helsingin Jätkäsaares-
sa kokonaisen korttelin, suomenruotsalaisten säätiöiden rahoi-

   MonoRoc-eristerappauksen edut
– Paksurappaus-eristejärjestelmällä saavutetaan pa-

ras äänen eristävyys kaikista eristerappauksista.
– Järjestelmä hylkii vettä, minkä ansiosta rakenne 

pysyy kuivana.
– Hyvä vesihöyrynläpäisevyys varmistaa, että mah-

dollinen kosteus pääsee poistumaan seinäraken-
teesta.

– Tasavärinen, lukuisia väri- ja pintavaihtoehtoja.
– Erittäin hyvä iskunkestävyys, palamaton.
– Pitkäikäinen ja kestävä ratkaisu.

1. ISOVER FS5+
2. weber EE Kiinnikepaketti
3. weber Teräsverkko
4. webervetonit 414
5. weber Silcomaali
6. weber Silcopinnoite+

tuksella rakennettavan niin kutsutun ruotsalaiskorttelin, julkisi-
vu-urakka MonoRoc-eristerappauksella.

”Jos saamme tarjouspyynnön, jossa rappaus on suunniteltu 
tehtäväksi kestämättömillä ratkaisuilla emmekä saa suunnitel-
mia muutetuksi, emme anna edes tarjousta. Emme halua tehdä 
kenellekään huonolaatuisia rappauksia, joita pitää myöhemmin 
korjata”, Markku Kaukinen sanoo.

”Mitä vähemmän meillä on takuukorjauksia, sen paremmin 
meillä itsellämmekin menee. Koko alan kannattaisi suosia vain 
kestäviä ratkaisuja, koska se on varmin tapa lisätä entisestään 
kauniin ja arvokkaan näköisten rapattujen julkisivujen määrää 
rakennuskannassamme.”

Tällä hetkellä julkisivurappausten kysyntä näyttää Kaukisen 
mukaan hyvältä. ”Kysyntä on rappauspuolella erittäin vilkasta. 
Tuleva kesäkausi on meillä todella työntäyteinen, ja olen kuullut 
monelta kilpailijalta että heilläkin on kädet täynnä töitä.”
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Kartoituksen yhteydes-
sä käydään läpi mm. ve-
denpoistojärjestelmä.

Teksti ja kuvat: LA Kattohuolto OyJulkisivut

Lisätiedot: 
www.la-kattohuolto.fi, info@la-kattohuolto.fi, 
puh. 010 233 0240

Katon kuntokartoitus on paikallaan, kun tarvitaan tietoa ve-
sikaton kunnosta ja halutaan varautua tuleviin korjauksiin 
hyvissä ajoin. Toimimalla ennakoivasti, mahdolliset korja-

ustoimet voidaan suorittaa suunnitelmallisesti ja kustannuste-
hokkaasti. Kaikkein kustannustehokkainta on tehdä vuosihuol-
tosopimus, jolloin katto on kattoammattilasien säännöllisessä 
tarkkailussa ja hoidossa, eikä ikäviä yllätyksiä pääse tapahtumaan.

Mitä kuntokartoitus tarkoittaa?
Kuntokartoituksemme tuloksena saat selkeän kuvan taloyhtiösi 
katon kunnosta ja jäljellä olevasta elinkaaresta sekä tiedot huol-
loista, jotka ovat tarpeen katon elinkaaren aikana. Kartoituksessa 
listataan havaitut riskit, jotka kannattaa korjata kuntoon ennen 
kuin suurempaa vahinkoa pääsee syntymään. Ennakoivat korjaus-
toimet tuovat aina säästöä tilaajille, varsinkin pitkässä juoksussa.
Asiantuntijamme suorittaa katon kuntokartoituksen huolellisesti 
tarkistuslistan mukaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään aluskatteen kuntoon, vesikat-
teen pinnan kuntoon, vuotoriskikohtiin, läpivienteihin ja veden-
poistojärjestelmään, pellityksiin ja kattoturvatuotteisiin.

Kuntokartoituksen tuloksena  
saat havainnollisen raportin
Kuntokartoituksen päätteeksi asiantuntijamme laatii kuvallisen 
raportin ja selostuksen tarkastetuista kohdista. Tilaaja saa näin 
tietoa puutteista, riskeistä, tulevista huolloista/korjauksista ja 

Oletko perillä taloyhtiösi 

katon kunnosta?
Katto on rakennuksen tärkein osa, se suojaa muuta rakennusta. Jos on epävarmuutta katon kunnosta, 
kannattaa tilata kuntotarkastus. Se antaa vastaukset ja pohjan huolto- ja korjaussuunnitelmalle.

LA KATTOHUOLLON PALVELUT:
• kattovuotojen paikannukset ja -korjaukset
• kattokorjaukset kaikille katemateriaaleille
• kattojen puhdistukset ja sammalentorjuntakäsittelyt
• tiili- ja peltikattojen pesut ja maalaukset
• vuositarkastukset ja -huollot
• kattoturvatuotteiden asennukset

katon odotettavasta käyttöiästä. Kuntokartoituksen jälkeen an-
namme seikkaperäisen tarjouksen havaittujen puutteiden kor-
jaamisesta, jos tilaaja sitä haluaa.

Jyväskylän Vuokra-asunnot on tyytyväinen  
kuntokartoituksiin
Jyväskylän Vuokra-asuntojen projekti-insinööri Pasi Kolu on teh-
nyt noin vuoden ajan yhteistyötä LA Kattohuollon kanssa. Kunto-
kartoituksia on tehty useita kymmeniä ja 
viidentoista kerrostalon kattokorjaukset 
viime kesänä siihen päälle. Omataloyh-
tiö.fi-sivultamme sekä oheisen QR-koo-
din päästä löydät videon, jossa Pasi Kolu 
kertoo yhteistyöstä LA Kattohuollon 
kanssa. Käy hän katsomassa!
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: BMI OrmaxJulkisivut

Saneerauksella kestävä ja tyylikäs tiilikatto
Katto on rakennuksen viides julkisivu, joten oikeaan osunut mate-
riaalivalinta on erittäin tärkeä, paitsi koko talon rakennusteknisen 
toimivuuden ja kestävyyden, myös sen arkkitehtuurin kannalta. 
Kattotiili onkin mitä parhain valinta vanhan katon korjaukseen. 
Se sopii kaikille harjakatoille, olipa nykyinen katemateriaali mikä 
tahansa. Tiilikate kestää hyvin ilmansaasteita, sateita, auringon 
paahdetta ja myös pohjoisen äärimmäisiä sääolosuhteita. Jyke-
vä tiilikatto eristää tehokkaasti ulkoa tulevia ääniä – se ei ropise 
eikä kolise ankarammissakaan olosuhteissa.

Tyylikäs ja eläväpintainen tiilikatto antaa talolle uutta ilmettä 
ja nostaa kiinteistön arvoa. Suomalainen BMI Ormax -tiilikatto 
on iätön ja ajaton. Se edustaa klassista rakentamista ja on aina 
muodissa. Ormax-kattotiilillä toteutettu kattoremontti takaa ra-
kennukselle tehokkaan säänsuojan vuosikymmeniksi.

Hengittävä aluskate tehostaa yläpohjan kosteuden 
poistoa
Yläpohjaan pääsee kosteutta monesta lähteestä. Diffuusion mu-
kana kosteutta voi tulla niin sisäilmasta kuin ulkoakin. Ilmavuo-
dot sisältä ja virtaukset ulkoilmasta voivat sateen tavoin tuoda 
kosteutta yläpohjaan.

Sisätiloista yläpohjaan vuotava ilma on lämmityskaudella ylä-
pohjan ilmaa lämpimämpää ja kosteampaa. Mitä suurempi ilma-
vuoto on, sitä enemmän se lämmittää yläpohjan ilmaa, mutta tuo 
myös suuremman kosteuskuorman. Yläpohjan tuulettaminen on-
kin olennaista kosteuskuorman poistamiseksi.

Pelkkä ilmanvaihdon parantaminen vanhoissa taloissa ei ratkai-
se ongelmaa. Kylmät yläpohjat on eristettävä tehokkaasti, mutta 
lisäksi tarvitaan vesihöyryä tehokkaasti läpäisevä aluskate. Dif-
fuusioavoimet aluskatteet kuivattavat allaan olevia rakenteita ja 
lämmöneristeitä. Ne antavat hieman anteeksi tuuletuksen puut-
teita ja kosteudella on paremmat mahdollisuudet päästä poistu-
maan rakenteesta.
Diffuusioavoin aluskate toimii kuten ulkoiluvaate, jossa on gore-
tex-kalvo. Se ei päästä vettä ulkoa sisään, mutta hengittää sisäisen 
höyryn ulos. Ormaxin diffuusioavoimet aluskatteet ovat Divoroll 
Top RU ja Divoroll Universal.

Kattoremontti onnistuu myös talvella
Vaikka toisin luullaan, vanhan katon vaihtaminen uuteen tiilikat-
toon voidaan toteuttaa myös talviaikaan. Kestävät ja hengittävät 
Divoroll-aluskatteet varmistavat rakenteisiin jäävän kosteuden 
turvallisen poistumisen, joten lumi ja jää eivät tuota ongelmia tii-
likatteen asentamiselle. Talviasennuksella on myös mahdollista 
vaikuttaa hankkeen kustannuksiin, sillä normaalista sesongista 
poiketen resursseja toteutukseen on enemmän tarjolla.

Ormax-kattotiilet ovat suunniteltu kestämään ankaria sää-
olosuhteita ja kovaa rasitusta, joten niiden asentaminen ei ole 
ongelma kovillakaan pakkasilla. Kattorakenteen muutostöissä 
tasakaton päälle pystytetään suojateltta, joka mahdollistaa har-
jakaton asennustyöt säästä riippumatta. Tilaajan kannattaa kui-
tenkin aina kiinnittää erityistä huomiota urakoitsijan osaamiseen.

Osaava urakoitsija tärkeä osa remonttia
Vaikka halpa tarjous houkuttaisi, on tilaajan syytä punnita muut-
kin näkökohdat kuin hinta. Pitkään alalla toimineen, suuremman 
kattourakointiyrityksen valinta on turvallinen ja kustannuste-
hokas vaihtoehto. Asialla ovat aina ammattilaiset, jotka osaavat 
paitsi rakentaa kattoja myös valita kohteeseen sopivan katema-
teriaalin.

Työ tehdään laadukkaasti määräysten mukaan, aikataulut pitä-
vät ja takuuseen voi luottaa. Remontti tehdään kokonaisurakka-
na eikä sitä tarvitse pilkkoa. Näin tilaajan on mukava ja tehokas 
asioida vain yhden toimittajan kanssa.

BMI Ormaxin yhteistyökumppanin avulla remontti on helppo 
toteuttaa. Valtuutetut kattoasentajat ovat itsenäisiä yrityksiä, joi-
ta Ormax kouluttaa säännöllisesti tuotteidensa ja kattoratkaisu-
jen osalta. Urakoitsijat osaavat kaikki tuotteisiin liittyvät seikat 
laatu- ja turvallisuuskysymyksiä myöten ja tietävät, miten jokai-
nen yksilöllinen katto asennetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Takuu laatukatolle
Ormax on aina vastannut tuotteiden korkeasta laadusta tarkalla 
laadunvarmistuksella. Ormax myöntääkin kaikille toimittamilleen 
kattotiilille kolmenkymmenen (30) vuoden takuun vastaanotto-
tarkastuspäivästä alkaen.

Takuu kattaa kattotiilien vedenpitävyyden, pakkaskestävyyden 
ja kuormituskestävyyden normaalissa ja alkuperäisessä käytössä 
edellyttäen, että katto on tehty voimassaolevien asennusohjeiden 
mukaan. Takuun perusteella virheelliset kattotiilet korvataan vas-
taavalla määrällä uusia tiiliä.

Katto on rakennuksen 

tärkein suoja
Kiinteistön kattoremontissa on huomioitava monta seikkaa, jotta saavutetaan hyvin 
toimiva ja pitkäikäinen vesikatto. Avainasemassa ovat laadukkaat kattotuotteet, jotka 
takaavat katon toimivuuden kaikissa olosuhteissa koko suunnitellun käyttöiän. Vesikat-
teen sekä aluskatteen on yhdessä varmis tettava yläpohjarakenteiden vedenpitävyys.

Ota yhteyttä: 
katot@bmigroup.com tai 09-2533 7200
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Diffuusioavoin aluskate toimii kuten 
ulkoiluvaate, jossa on goretex-kalvo.

Kattotiilien ladonta käy nopeasti.

Ormaxin valtuuttamat kattoura-
koitsijat tietävät, miten jokainen katto 
asennetaan parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Laattamalliset Ormax EVO -kattotii-
let lukittuvat tiiviisti paikoilleen.

Uusi ja tyylikäs Ormax EVO -tiilikat-
to pidentää rakennuksen käyttöikää ja 
nostaa sen arvoa. 
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Teksti: Rami Mustonen   Kuvat: Katepal OyJulkisivut

Remontin kohteesta riippumatta kattoremontti etenee usein 
vaiheittain tarvekartoituksesta suunnittelun kautta toteu-
tukseen. Lopuksi tarkastellaan työn jälkeä ja hoidetaan 

maksupostit. Olkoon kyseessä taloyhtiön, omakotitalon tai hal-
lin kattoremontti tietyt askeleet otetaan aina. Olemme koonneet 
viisi kohtaa, jotka tulisi toteutua, jotta kattoremontin tekeminen 
olisi oikea-aikaista, tarjousten vertailu helpompaa ja syntyisi hyvä 
käsitys remontin toteutuksen kokonaisuudesta.

1. Katon kuntokartoitus, kattoremontin sisällön 
määritteleminen ja suunnitelmat
Remontin tarve on helpoin todeta kuntokartoituksella. Kuntokar-
toituksia tekevät alueelliset Katepal-Kattaja -urakoitsijaverkoston 
kattourakoitsijat. Isoimmissa ja suunnittelutyöltään enemmän 
vaativissa kohteissa suosittelemme kuntokartoittajaksi vesikat-
tojen korjausrakentamiseen erikoistunutta suunnittelijaa. Re-
montin vaiheiden jouheassa etenemisessä auttaa, kun mukana on 
alusta alkaen alan ammattilainen. Pyydä asiantuntija ja/tai ura-
koitsija aina käynnille kohteeseen. Kysy aina tarkentavia kysymyk-
siä, mikäli alan termistö ja toimintatavat eivät ole sinulle tuttuja.

Kuntokartoitus antaa vastauksia mm. näihin kysymyksiin:
- Millaisessa kunnossa vanha katto ja alusrakenteet ovat?
- Millaisella laajuudella ne täytyy uusia vai onko pelkkä uuden 
pinnan tekeminen riittävä toimenpide?
- Missä menee raja, mitä muuta kannattaa samalla laittaa uusiksi?

Kattoremontin sisällön määrittämisessä tärkeitä asioita ovat:
• vesikaton materiaalivalinta
• pohjarakenteiden uusimisen laajuus
• tekninen toimivuus mm. toimiva tuuletus
• sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden määrät ja uusi-

misen tarve
• määräyksien asettamat rajoitukset ja ehdot.

Oikeat ja laadukkaat materiaalivalinnat ja ammattitaitoinen 
remontin laajuuden määrittely, ovat tärkeät ensi askeleet onnis-
tuneessa kattoremontissa.

2. Tarjouspyyntö
Määritellyn sisällön pohjalta tehdään yhtenevä tarjouspyyntö 
urakoitsijoille. Kun tilaaja tai tilaajan edustaja kertoo mitä haluaa 
katolleen tehtävän, ei tarjouksen rajojen määrittely ole yksittäi-
sen urakoitsijan käsissä. Näin tarjoukset kattoremontin tarjous-
kilpailuun valittujen urakoitsijoiden välillä ovat mahdollisimman 
yhtenevät ja tarjousten vertailu on helpompaa.

Poikkeavat tarjoukset kannattaa pyytää vaihtoehtoisina pe-
rusteluiden kera. Entä jos vaihtoehtoinen tarjous vaikuttaa si-
sällöltään paremmalta kuin alkuperäinen suunnitelma? Tässä ti-
lanteessa kannattaa pyytää myös muilta urakoitsijoilta tarjouk-
set vastaavalla sisällöllä. Tarjouskilpailussa ei ole syytä paljastaa 

kilpailutukseen osallistuville urakoisijoille muiden urakoitsijoi-
den tietoja – tieto muista urakoitsijoista voi vaikuttaa yksittäisen 
urakoitsijan kattoremontin tarjoukseen hinnan ja sisällön osalta.

Tilanteet, joissa urakoitsija yksipuoleisesti määrittelee remon-
tin laajuutta ja käytettäviä materiaaleja tulisi pyrkiä välttämään. 
Usein näihin tilanteisiin ajaudutaan omakotitalojen kattoremon-
teissa. Remonttia tarjoaa urakoitsija ilman tarjouspyyntöä esi-
merkiksi ovelta ovelle kaupustelulla. Koskaan ei kannata tarttua 
ensimmäiseen tarjoukseen tai ostaa remonttia painostuksen alla. 
Kannattaa ottaa aikalisä, tutustua tarjoukseen ja näyttää tarjo-
usta sitoutumattomalle alan ammattilaiselle.

Kun lähdetään kartoittamaan, keneltä tarjouspyyntöjä ote-
taan, kannattaa tarkastella tarjouskilpailuun valittavien urakoit-
sijoiden valinnassa mm.:
• yrityksen yleiset taloustiedot
• yrityksen taloudellinen kyky suoriutua urakasta
• muut vastaavat kohteet / muut referenssit
• yhteiskuntavelvoitteiden suorittaminen
• RALA ja Tilaajavastuu ovat kaksi hyvää lähdettä näiden selvit-

tämiseen.
Urakoitsijan valinta on kuin työhaastattelu, tarkistetaan taus-

tat ja haastatellaan hakija. Katepal-Kattajat ovat luotettava ura-
koitsijaverkosto, joka kattaa koko Suomen, joiden taustat on 
kartoitettu.

3. Urakoitsijan valinta ja sopimuksen tekeminen
Luotettavan urakoisijan löydyttyä määritellään yrityksen kanssa 
rajaehdot remontin toteutukselle. Ehtojen määrittely on vuoro-
vaikutusta tilaajan edustajan ja urakoitsijan välillä. Sopimuksessa 
ehdot ovat kirjallisessa muodossa.

Sopimuksesta tulisi löytyä:
• tilaajan ja urakoitsijan tiedot
• maksuehdot
• työvaiheet
• työn laadun määritelmät
• tilaajan vastuut
• riitatapauksien ratkaisutapa
• urakointiaika
• työturvallisuuden järjestäminen
• sähköjen, jätehuollon hoitaminen
• viivästyksien vaikutukset ja korvaukset urakan myöhästymi-

sestä
• käytettävät materiaalit ja niiden takuuajat
• työn takuu ja sen ehdot
• takuuajan vakuus
• työn suorittava taho (mahdollinen aliurakointi)
• lisätöiden yksikköhinta ja kuka voi päättää lisätöiden teettä-

misestä (usein tuntihinta)
• kotimyynnissä urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle ilman 

erillistä pyyntöä kotimyyntiasiakirjat osana urakkasopimusta.

Kattoremontti edessä?  
– Viisi vinkkiä kuinka kilpailuttaa 
kattoremontti
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Kysymyksiä teknisistä asioista tai kattoremontin  
toteuttamisesta? Soita Katepal-tukeen:
Tuoteinsinööri Rami Mustonen, puh. 040 153 6179
katepal.fi/kattoremontti/

Sopimuksen tarkka määrittely ei ole urakoitsijan luotettavuu-
den kyseenalaistamista – tarkkuus sopimuksessa antaa turvaa 
kaikille osapuolille riidan syttyessä.

HUOM! Otathan huomioon, että esim. tilaajan vastuu työ-
maan aikana on hyvä määrittää jo sopimusvaiheessa. Ilman eril-
listä poissulkevaa pykälää sopimuksessa tilaaja käsitetään työ-
maan päätoteuttajana. Päätoteuttajalla on vastuu mm. työmaan 
turvallisuudesta.

4. Rakentaminen
Rakentamisen aikana tilaajan etua olisi hyvä olla valvomassa ra-
kennusalan ammattilainen. Omakotitalon kattoremontissakin on 
hyvä varautua työvaiheiden oikeaoppisen suorittamisen seuraa-
miseen. Se vähentää jälkeenpäin selvitettävien asioiden taakkaa, 
mikäli tulee erimielisyyksiä. Rakentamisen aikana valvotaan sitä, 
että sopimuksen eri osapuolet tuottavat sopimuksen mukaisia 
palveluita, käyttävät sovittuja tuotteita ja toteuttavat sopimuk-
sessa mainittuja vastuita.

5. Lopputarkastus ja korjaavat toimenpiteet
Lopputarkastuksessa katon toteutus tarkastellaan materiaalin 
toimitusten, eri työvaiheiden laatuun perustuen ja muiden työ-
osien, kuten työmaan siisteyden toimittamisen perusteella. Kor-
jattavaa usein löytyy. Kun jotain korjataan, ei työtä luovuteta sil-
tä osin tilaajalle.

Katon luovutuksen jälkeen alkaa katon takuuaika työn ja ma-
teriaalin osalta. Takuuaikojen päättyessä katon kunto tarkastel-
laan ja mahdollinen takuuajan vakuus luovutetaan urakoitsijal-
le. Pienemmissä remonteissa ei usein erillistä vakuutta aseteta, 
vaan urakkasummasta jätetään odottamaan maksua esimerkiksi 
2–4 % osuus urakkasummasta vakuudeksi takuuajankorjauksille.
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Ruukki OyJulkisivut

Uusi katto, parempi mieli
Ruukin teräskatot ovat suojanneet koteja yli 50 vuotta ja niiden 
kestävyys ja laatu ovat vertaansa vailla. Laajasta värien ja tyylien 
valikoimasta löytyy varmasti erinomainen vaihtoehto kotiisi: tyyli 
voi olla mitä tahansa modernin ja perinteisen välillä.

Kattoremontti suunnitellaan aina kohdekohtaisesti ja remontti 
aloitetaan kartoittamalla lähtötilanne. Ruukin kattomestari tulee 
paikan päälle tekemään arvion katon kunnosta ja remontin tar-
peesta sekä antaa kirjallisen tarjouksen. Tarvittaessa kattomes-
tarin voi pyytää myös yhtiökokoukseen kertomaan remontin vai-
heista ja vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiin. 

Ruukin kattoasennuspalvelu hoitaa rivitalojen kattoremontit 
vanhan katon purkamisesta aina loppusiivoukseen asti vuosien 
kokemuksella, luotettavasti ja turvallisesti. Valitsemalla Ruukin 
helpotat myös taloyhtiösi remontin valvontaa, sillä kohteelle ni-
metään aina vastuullinen projektipäällikkö, joka vastaa remontin 
sujumisesta. Projektipäällikkö hoitaa yhdessä taloyhtiön kanssa 
myös remontin aikaisen asukastiedottamisen.

Ruukin kattopaketin kaikki osat on testattu ja ne ovat varmasti 
yhteensopivia. Turhia välikäsiä ei tarvita: sekä tuotteet että asen-
nus tulevat luotettavalta toimittajalta.

Katon varusteet tikkaista vesikouruihin
Rakennusmääräysten mukaiset kattoturvatuotteet, kuten tikkaat 
ja kattosillat varmistavat, että katolla on turvallista suorittaa esi-
merkiksi huolto- ja puhdistustoimenpiteitä. Sadevesijärjestelmät 
taas ohjaavat sadeveden tehokkaasti viemärijärjestelmään ja es-
tävät sen vahingollisen pääsyn perustuksille.

Mittatarkat sadevesijärjestelmät
Ruukin sadevesijärjestelmän sileäksi muotoillut mutkat vähen-
tävät roskien kerääntymistä ja miellyttävät silmää. Kätevät ul-
kopuoliset kiinnityskoukut eivät kerää roskia kouruun eivätkä 
haittaa puhdistusta. Valmis sadevesijärjestelmä on lähes huol-
tovapaa: kevyt puhdistus vuosittain riittää antamaan kodillesi 
parhaan suojan sadevesien varalta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Sadevesijärjestelmän kaikki osat on valmistettu kuumasinki-
tystä, molemmin puolin maalipinnoitetusta 0,6 mm teräksestä. 
Tehdasvalmisteiset osat ovat mittatarkkoja, tiiviitä ja helppoja 
asentaa. Ruukin sadevesijärjestelmillä on 30 vuoden takuu ja ne 
on suunniteltu sopiviksi niin teräs, tiili kuin huopakatollekin.

Omistaja vastaa turvallisuudesta
Katon huoltaminen on turvallista, kun kaikki katon turvallisuu-
den varmistavat välineet ovat paikoillaan. Rakennusmääräykset 
velvoittavat rakennuksen omistajaa huolehtimaan, että käytös-
sä on turvalliset seinä- ja lapetikkaat sekä tarvittaessa kattosillat 
katolla liikkumiseen ja huoltotoimenpiteisiin. Muista, että kat-
toturvatuotteiden tarkoituksena on suojella sinua, kattoasi ja 
muita ihmisiä. Esimerkiksi ulko-oven ja kulkuväylien yläpuolella 
olevien lumiesteiden tehtävänä on estää lumen putoaminen alla 
olevien ihmisten päälle.

Vain yhteensopivat tuotteet takaavat 

tiiviin lopputuloksen
Katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät vesikatelevyt. Kaikki 
katon erilliset osat ovat tärkeitä – pienimmistä ruuveista aina suuriin katelevyihin ja 
tikkaisiin asti. Jokaisella osalla on tärkeä tehtävä katon turvallisuuden, kestävyyden 
ja ulkonäön kannalta.

Lisätietoa Ruukista ja alueesi edustaja löytyy sivuilta: 
www.ruukki.fi

Lumiesteiden tehtävänä 
on estää lumen putoami-
nen alla olevien ihmisten 
päälle.
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Ruukki Viktoria™ -kateruuvi hoitaa kiin-
nityksen tehokkaasti, huomaamattomasti ja 
vesitiiviisti.

Katto viimeistellään käsityönä tehtävillä 
pellityksillä.

Kätevät ulkopuoliset kiinnityskoukut eivät 
kerää roskia kouruun eivätkä haittaa puhdis-
tusta.

Sileäksi muotoillut mutkat vähentävät roskien kerääntymistä.

Rakennusmääräysten mukaiset kattoturvatuotteet, kuten tikkaat ja kattosillat 
varmistavat, että katolla on turvallista liikkua.

   Myrskyvarmat tiivistykset täyskorkeissa ponteissa takaavat 100 % vesitiiviyden.
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Teksti: Jari Pohja   Kuvat: Vesivek OyJulkisivut

Uudisrakennuskohteissa tämä riski on huomioitu jo pitkän 
aikaa, ja turvallisuuden tasoa myös valvotaan tehokkaasti. 
Uudisrakennustyömaat ovat aidattuja alueita, joihin ulko-

puolisilla henkilöillä ei ole pääsyä ilman kypärää ym. suojavarus-
teita ja ilman perehdytystä turvallisuusnäkökohtiin.

Taloyhtiöissä arkielämä pyörii remontin ohessa
Saneerauskohteiden työmaa-alueilla sen sijaan vilskettä riittää re-
montin aikana; kuljetaan töihin ja kouluun, pihalla leikkivät lem-
mikit ja lapset. Ovatko he turvassa? Asukkailla ei ole työturvalli-
suusasioiden tai riskien tietämystä, eikä voida olettaa olevankaan, 
arkielämän on voitava jatkua turvallisesti ja huoletta urakan ajan.

Kattoremonteissa käsitellään korkealla suuria määriä paina-
vaa purkujätettä, rakennusmateriaaleja ja työkaluja. Mitä jos esi-
merkiksi purkutiili tai porakone luiskahtaa alas, tai pahimmillaan 
asentaja kompastuu, putoaa ja osuu alla kulkevaan asukkaaseen? 
Isossa taloyhtiössä kattoremontti on usein muutaman viikon pro-
jekti; sinä aikana kuljetetaan suuret määrät työkaluja ja materiaa-
leja katolle ja sieltä alas, joten riskin paikkoja on monia.

”Käytäntö on muodostunut aika absurdiksi. Saneeraustyömaat, 
joilla saattaa olla paljon enemmän elämää ja liikennettä kuin uu-
disrakennuksilla, ovat turvallisuuden kannalta jääneet jostain 
syystä vähemmälle huomiolle ja valvonnalle,” kertoo Vesivekin 
työturvallisuusvastaava Jari Pohja.

Lainsäädännön mukaan remontista ei saa aiheutua 
vaaraa ulkopuolisille
Työturvallisuuslaissa ja rakennustyön turvallisuudesta annetus-
sa valtioneuvoston asetuksessa käsitellään laajasti saneeraustyö-
maiden turvallisuutta. Asetuksen mukaan työnantajan on huo-
lehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaan vaikutuspiirissä 
oleville henkilöille. Lisäksi määritellään, että rakennusjätteen ja 
-tarvikkeiden putoaminen kulkuteille ja työskentelypaikoille on 
estettävä kaiteilla, aitauksilla, suojakatoksilla tai muilla turvalli-
suuslaitteilla.

Koko rakennuksen ympäri kulkevat telineet ovat luotettavin 
tapa turvata sekä työntekijöiden että asukkaiden turvallisuus. 
Telineiden 0,7–1 metrin levyinen työtaso, tasojen reunassa oleva 

Asukkaan turvallisuus 
kattoremontissa?

15 senttiä korkea jalkalista ja suojakaiteet suojaavat tehokkaasti 
katolta mahdollisesti putoavilta kappaleilta. Räystäiden reunoi-
hin kiinnitettävä kaidesuojaus, puhumattakaan turvavaljaista, ei-
vät tuo asukkaille minkäänlaista suojaa putoavalta materiaalilta.

Käytäntö laahaa lainsäädännön perässä
Vaikka asukkaiden ja muiden remonttityömaalla kulkevien turval-
lisuuden varmistamista edellytetään lainsäädännössä, käytännös-
sä suojaustoimenpiteet ovat huolestuttavan heikosti järjestettyjä.
”Turvavaljaat ja huterat kaiteet ovat edelleen valitettavan yleinen 
näky taloyhtiöiden kattoremonteissa. Turvallisin vaihtoehto, eli 
koko rakennuksen ympäri kiertävät telineet, ovat luonnollisesti 

Puhuttaessa työturvallisuudesta kattoremontin yhteydessä viitataan 
usein vain työntekijöiden turvallisuuteen. Entäpä asukkaiden ja muiden 
alueella kulkevien ihmisten turvallisuus?

”Rakennustelineet ovat tehokkain 
tapa taata asukkaiden remontin 

aikainen turvallisuus.”
Yhteystiedot:
Tilaa ilmainen katon kuntoarvio sekä Meidän katto™-kunto-
raportti. Soita 019 211 3800 tai lue lisää vesivek.fi

”Saneeraustyömaiden 
turvallisuus on saatava 

samalle tasolle kuin  
uudisrakennuksillakin.”

myös kustannuskysymys. Kiireessä ja kustannuspaineessa usein 
tingitään turvallisuudesta. Näin ei tietenkään missään tilantees-
sa saisi tapahtua”, painottaa Jari Pohja.

Urakoitsijoita ja heidän tarjouksiaan punnittaessa kannattaa-
kin ehdottomasti tarkistaa, miten työturvallisuus ja putoamis-
suojaus on urakoitsijan toimesta hoidettu ja ovatko ne lain vaa-
timalla tasolla. Tämä senkin takia, että taloyhtiön hallituksella ja 
isännöitsijällä on toiminnassaan ns. yleinen huolellisuusvelvoi-
te. Heidän on varmistettava, että remontti suunnitellaan, toteu-
tetaan ja valvotaan niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa yhtiölle tai 
osakkeenomistajalle.

Vesivek on käyttänyt rakennustelineitä putoamissuojaukse-
na vuoden 2018 alusta. Haluamme tarjota paitsi työntekijöil-
le, myös asukkaille mahdollisimman turvallisen remontin sekä 
osaltamme olla edelläkävijänä nostamassa kattosaneerausalan 
yleistä turvallisuutta.

Jari Pohja, tekninen 
johtaja, työturvallisuus-
vastaava, DI
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Turvallisuuden lisäksi telineet lisäävät asentamisen 
laatua, kun työtä ei tarvitse tehdä epäergonomisessa 
asennossa katolta kurkottamalla.

Vesivek-katon työturvallisuus koostuu monesta eri 
osatekijästä.

   Kattoremontin tilaajana varmista, että urakoit-
sijan työturvallisuusdokumentit ovat kunnossa. Ra-
kennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset 
osat on esitettävä työmaasuunnitelmana kirjallisesti. 
Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti 
sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden 
merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vai-
kutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.
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Teksti: Kati Alakoski   Kuvat: Sampsa HeiläJulkisivut

Vanhojen lämmöneristeiden uusiminen kannattaa silloin, 
kun alkuperäinen eristevahvuus on pieni, eristekerros on 
vaurioitunut tai se on jäänyt asennettaessa vajaaksi. Uuden 

lämmöneristyksen myötä vanha rakenne saadaan nykyaikaiseksi 
ja energiatehokkaaksi, jolloin säästyy energiaa ja tätä kautta saa-
daan myös säästöjä lämmityskustannuksiin.

Nykyeristeet ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana ja nii-
den eristävyys on parantunut selkeästi vanhoihin verrattuna. Te-
hokkailla Kooltherm -lämmöneristeillä eristettäessä vanhan ulko-
seinän lämmöneristävyys jopa kaksinkertaistuu seinärakenteen 
paksuuden pysyessä alkuperäisenä.

Kooltherm K15 Julkisivueriste
Energiatehokas ja lämmityskuluissa säästöjä tuova seinäraken-
ne voidaan toteuttaa helposti ja kosteusteknisesti turvallisesti 
Kingspanin Kooltherm K15 Julkisivueristeillä. Kooltherm -läm-
möneristeet ovat nykyaikaisia ja tehokkaita lämmöneristetuot-
teita, joilla on todella alhainen lämmönjohtavuusarvo (λd= 0,020 
W/mK). Ne ovat jopa polyuretaania paremmin lämpöä eristäviä. 
Kooltherm-eristeen vaahtoydin on myös kuiduton.

Kooltherm-lämmöneristeellä 

energiatehokkuutta
Julkisivuremontin yhteydessä vanhojen lämmöneristeiden uusimisella voidaan parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta huomattavasti ja tämän myötä saada selkeitä säästöjä taloyhtiön lämmityskuluihin. 
Tehokkailla Kooltherm -lämmöneristeillä vanhakin rakennus voidaan päivittää matalaenergia- tai jopa 
passiivitasoon asti.

Kooltherm -eristeet ovat kosteusturvallisia, sillä ne ovat raken-
teeltaan ns. diffuusioavoimia. Tällöin mahdollinen rakenteeseen 
päässyt kosteus pääsee kulkemaan ajan myötä ulospäin.

Joustavuutta julkisivumateriaalin valintaan
Kooltherm -eristys voidaan tehdä kerrostaloon sen julkisivumate-
riaalista riippumatta. Julkisivuksi voidaan valita vaikkapa paikal-
lamuurattu tiilijulkisivu, puuverhous tai tuulettuva järjestelmä, 
jossa pinta voi olla esim. rapattu tai tiililaattapintainen.

Rakennepaksuus pysyy maltillisena
Tehokkaita lämmöneristeitä käytettäessä seinärakenteen pak-
suutta ei useinkaan tarvitse kasvattaa hyvän lämmöneristävyy-
den vuoksi ja täten räystäs- ja sokkelilinjat voitaneen pitää alku-
peräistasossa. Myös ikkunat pysyvät alkuperäissyvyydessä, jolloin 
rakennuksen arkkitehtuuri ja sisätilojen valoisuus eivät kärsi liian 
paksuista seinärakenteista ja hyvin syvälle jäävistä ikkunoista.

Lisätiedot:
Kingspan Insulation Oy, www.kingspaneristeet.fi
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Teksti: Mervi Salonen   Kuva: Lumon OyJulkisivut

Lasitettu parveke tuo taloyhtiöasumiseen ripauksen luksus-
ta. Parveke toimii parhaimmillaan olohuoneen jatkeena ja 
tarjoaa asuntoon hyödyllisiä lisäneliöitä. Lasituksen tuo-

mat edut voi maksimoida parvekkeelle asennettavilla kaihtimilla.
Kaihtimien ansiosta nautit lasitetusta parvekkeestasi läpi vuo-

den ja teet siitä entistä viihtyisämmän. Auringonpaiste ei enää 
tuota ongelmia, sillä parvekekaihtimet estävät liiallisen valon pää-
syn sisään ja pitävät kuumuuden tehokkaasti loitolla.

Kaihtimet lisäävät asuinmukavuutta myös muilla tavoin. Kun 
parveke ei hohkaa kuumuuttaan, pysyy myös asunnon sisätilat 
viileämpänä. Energiatehokkuus parantuu ja viilennyksen tarve 
asunnoissa vähenee. Sen lisäksi kaihtimet toimivat erinomaisi-
na näkösuojina ja tuovat yksityisyyttä silloin, kuin sitä kaipaat. 
Valon ja katseiden torjumisen lisäksi kaihdin on myös sisustuk-
sellinen elementti.

Taloyhtiöissä kannattaa hankkia parvekekaihtimet kustannus-
tehokkaasti yhteishankintana. Kun kaikissa asunnoissa on käy-
tössä samanlaiset kaihtimet, näyttää taloyhtiön julkisivu siistiltä 
ja se taas on omiaan nostamaan taloyhtiön arvoa. Yhteishankinta 
säästää myös asennus-, toimitus- ja valmistuskuluja.

Visor-kaihdin on kestävä ja turvallinen valinta. Parvekekaihti-
met voidaan asentaa kaikkiin yleisesti käytössä oleviin parveke-
lasituksiin. Asennus tapahtuu ilman reikien poraamista, jolloin 
myös lasitusvalmistajan tuotetakuu säilyy. Kaihtimet eivät estä 
parvekelasituksen normaalia käyttöä. Portaaton säätö mahdollis-
taa kaihtimen jättämisen juuri sille kohdalle kuin haluat - vaikka 
lasin keskiosaan. Kaihtimia on saatavilla erilaisilla tekstiileillä 
aina läpikuultavista maisemakankaista peittäviin, valoa ja läm-
pöä pois heijastaviin kankaisiin.

Parvekekaihtimien yhteishankinnalla 

taloyhtiölle selkeitä etuja

Jääkö lasitettu parvekkeesi kesäisin käyttämättä, koska aurinkoisina päivinä lämpötila 
nousee siellä tukalaksi? Moni kerrostaloasukas vastaa tähän kysymykseen myöntävästi. 
Tuttu tilanne.

Lisätietoa: 
www.visor.fi

Lasitettuja parvekkeita  
verhotaan moninkirjavin tavoin.  

Tämä ei imartele taloyhtiötä.

MIKSI VISOR-KAIHDIN?
• Helppohoitoinen. Vesipestävän erikoiskankaan ansiosta kaih-

timet on helppo pitää puhtaina.
• Kestävä. Kangas palautuu takaisin muotoonsa, vaikka sitä ry-

pistäisi käsillä.
• Turvallinen. Ei roikkuvia naruja.
• Käytännöllinen sisustuselementti kaksisuuntaisen säätöme-

kanismin ansiosta.
• Toimii näkö- ja aurinkosuojana sulkematta luonnonvaloa pois.
• Saatavana läpikuultavalla tai tehokkaan näkösuojan antavalla 

peittävällä kankaalla.
• Kaihdinta voi säätää suoraan siinä olevasta kahvasta tai te-

leskooppisauvalla.
• Sopii erinomaisesti myös kapeisiin ikkunankarmeihin ja liu-

kulasiovien väliin.
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Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Lumon OyJulkisivut

Yksilöllisiä ratkaisuja
Lasiterassia suunniteltaessa kannattaa miettiä sen tulevaa käyt-
tötarkoitusta ja mitoittaa ja sijoittaa terassi sen mukaan. Jos tilaa 
käytetään usein ruokailuun, on yhteys keittiöön tärkeä. Välitön 
yhteys oleskelutiloihin on yleensä eduksi sekä toimivuuden että 
tilanmuodostuksen kannalta. Vilvoittelukuistilta pitäisi olla suo-
ra yhteys saunatiloihin.

Ilmansuunta vaikuttaa lasiterassin valoisuuteen ja lämpöti-
laan eri vuodenaikoina. Suljettuna ollessaan yksikertaisellakin 
lasilla varustettu lasiterassi suojaa sateelta ja tuulelta. Jo pelkäs-
tään tuulettomuudella on yllättävän suuri vaikutus lämpötilaan.

Terassilasituksia myös rivitaloihin
Yhtiökokouksessa voidaan päättää lasitetun terassin hankki-
misesta jokaiseen asuntoon. Kustannukset voidaan kattaa joko 
omalla tai lainapääomalla ja periä ne osakkailta kuukausivastik-
keena. Osakkailla on myös mahdollisuus maksaa lainaosuuten-
sa heti pois.

Toisessa vaihtoehdossa yhtiökokouksessa hyväksytään lasite-
rassien hankkiminen. Yhtiö hakee lasitukselle toimenpideluvan. 
Halukkaat hankkivat luvan mukaiset lasiterassit itse yhteistilauk-
sena ja muilla on halutessaan lupa hankkia terassi myöhemmin. 
Usein lasiterassit vaikuttavat valmistuttuaan niin houkuttelevil-
ta, että naapurit seuraavat perässä.

Onko oikeutta?
Lasitettujen terassien lupakäytäntö ja tulkinnat vaihtelevat lasi-
terassin rakenteen, rakennuskohteen, tontin rakennusoikeuden, 
kunnan ja viranomaisten suhteen.

Jokaiselle tontille on määritelty suurin sallittu rakennusoikeus 
eli kerrosala ja se saattaa vaikuttaa luvan saamiseen. Tulkinnat 
lasitetun terassin muodostamasta alasta vaihtelevat kunnittain.

Jossain lasitettu terassi katsotaan ulkotilaksi, toisissa kunnis-
sa sen tulkitaan lisäävän kokonaisalaa ja toisissa taas kerrosalaa. 
Vaikka kerrosala olisikin käytetty, myöntävät jotkut kunnat pie-
niä ylityksiä rakennusoikeuteen.

Isoissa kaupungeissa voi alan tulkinta vaihdella jopa lupakä-
sittelijän mukaan. Useimmiten toteutukselle kuitenkin löydetään 
hyväksyttävä ratkaisu ja yleensä lupa myönnetään.

Jos katsotaan, että toimenpiteeseen liittyy turvallisuuteen tai 
terveellisyyteen vaikuttavia seikkoja, tarvitaan toimenpiteelle 
aina lupa sekä selventäviä piirustuksia ja muita ammattilaisten 
laatimia suunnitelmia toteutuksesta.

Jos lasitettavassa terassissa jo on katto, eli ainoastaan lasite-
taan olemassa oleva terassi, riittää yleensä toimenpidelupa tai 
-ilmoitus. Joissakin kunnissa vaaditaan myös, että uusien (alle 
10 vuotta) rakennusten lasituksissa tulisi kuulla talon suunni-
tellutta arkkitehtia.

Vaihtoehdoissa valinnanvaraa
Puitteeton terassilasitus
Lumon tuo parvekelaseista tutun tavan liu’uttaa ja avata lasit si-
vulle nyt myös terassilaseihin. Lasit avautuvat valinnan mukaan 
aukkokohtaisesti sisä- tai ulkopuolelle. Lasiovet voidaan lukita ja 
ne voidaan avata sisä- ja ulkopuolelta. Pystypuitteeton lasitus on 
siro ja melkein huomaamaton. Voit nauttia neljän vuoden ajan par-
haista puolista esteettömästi ja kauniilla säällä lasitus on mahdol-
lista avata kokonaan. Uusi puitteeton lasitus on alakantoinen, jo-
ten se ei tarvitse vahvoja kattorakenteita toimiakseen moitteetta.

Lumon terassilasitus soveltuu monentyyppisille terasseille. 
Lasitus voidaan yhdistää Lumon valmisterassiin ja se sopii myös 
katetun terassin lasittamiseen. Lisäksi uusi lasitus soveltuu ulos-
päin avautuvan lukittavan käyntioven ansiosta myös omakotita-
lon katoksien ja sisääntulojen suojaksi.

Uudet kahvat, vetimet ja helat tekevät Lumon parvekelaseis-
ta ja lasiterasseista monipuolisesti hyödynnettäviä, turvallisia ja 
helppokäyttöisiä. Lasit voidaan varustaa Lumon auringonsuo-
javerhoilla, joilla voidaan säätää auringonvaloa ja yksityisyyttä 
terassilla.

Perinteinen puitteellinen liukulasitus
Muotoilun lisäksi lasituksessa on kiinnitetty erityistä huomio-
ta helppokäyttöisyyteen, lukitukseen ja turvallisuuteen. Uuden 
avaus- ja lukitusmekanismin ansiosta lasitus voidaan halutessa 
avata molemmista reunoista, vain toisesta tai valita avautumi-
nen keskeltä kumpaakin reunaan. Jämäkkään design – kahvaan 
on helppo tarttua. Järjestelmän ovissa käytämme 6, 8 ja 10 mm 
karkaistua turvalasia.

Monikäyttöinen Lumon liukulasitus sopii katetuille avoteras-
seille sekä talojen sivustoille rakennettavien uusien terassien la-
sioviksi.

Lumon valmisterassi
Lumon tarjoaa koko terassipaketin toimituksen: perustuksen, lat-
tian, rungon, katon ja seinät. Siksi käytämme termiä valmisterassi. 
Valmisterassin seinäaukkoihin voi valita joko uudet liukulasit tai 

Terassi- ja kuistilasitukset 

rivitalohuoneistossa
Lasikuistit, porstuat ja verannat ovat kuuluneet perinteiseen, suomalaiseen talonrakentamiseen. 
Vuosien saatossa ovat talojen ilme ja rakennusmateriaalit muuttuneet ja lasikuistit pelargonioineen 
ovat päässeet unohtumaan. Energiansäästötavoitteet, rakennusten kalliit neliöhinnat ja luontoarvo-
jen korostuminen ovat nostaneet nykyajan lasikuistit uuteen kukoistukseen.
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Lue lisää lasituksista: 
www.lumon.fi/terassilasitus

esteettömät pystypuitteettomat lasit. Osassa seinärakennetta voi 
käyttää kiinteätä lasitusta, kaidetta ja parvekelasitusta, umpi- tai 
paloseinää. Katto- ja seinälasitukset voidaan varustaa lasikohtai-
sin auringonsuojaverhoin.

Lumon suosikkiterassit
Lumon tarjoaa nyt mittatilauslasiterassien lisäksi valmiiksi mie-
tityt suosikkimallit. Näistä kolmesta edukkaasta mallista löytyy 
useimmille mieleinen ja kooltaan sopiva vaihtoehto.

Suosikkien perusmalleissa sivuseinät ovat kiinteät. Lisävarus-
teena on saatavana avattava sivuseinä. Etuseinän ja mahdollisen 
sivuseinän avaustavaksi voi valita parvekelasien tapaan kokonaan 
avautuvat, pystypuitteettomat lasielementit tai omilla raiteilla 
liikkuvat liukulasit. Molemmissa vaihtoehdoissa on reunassa lu-
kittava käyntiovi.

TERASSILASITUKSIA MYÖS RIVITALOIHIN
Yhtiökokouksessa voidaan päättää lasitetun terassin hankki-
misesta jokaiseen asuntoon. Kustannukset voidaan kattaa joko 
omalla tai lainapääomalla ja periä ne osakkailta kuukausivastik-
keena. Osakkailla on myös mahdollisuus maksaa lainaosuuten-
sa heti pois.

Toisessa vaihtoehdossa yhtiökokouksessa hyväksytään lasi-
terassien hankkiminen. Yhtiö hakee lasitukselle toimenpideluvan. 
Halukkaat hankkivat luvan mukaiset lasiterassit itse yhteistilauk-
sena ja muilla on halutessaan lupa hankkia terassi myöhemmin. 
Usein lasiterassit vaikuttavat valmistuttuaan niin houkuttelevil-
ta, että naapurit seuraavat perässä.



22 Omataloyhtiö.fi   2019

Pihan kunto ja toimivuus kertovat taloyhtiön ja asukkaiden 
arvostuksesta kiinteistöään kohtaan. Asfalttipiha soveltuu 
lähinnä autojen pysäköintiin, mutta istutusten avulla siitä-

kin voi saada oleskelupaikan asukkaille. Selkeät rajaukset kulku-
reiteille ja kasvillisuudelle helpottavat pihan toimintojen määrit-
tämistä ja kunnossapitoa.

Pihapiirin kalusteet on hyvä huomioida kohteen mukaan. Yleis-
maailmallisesti tarpeet ovat samat eli jätepiste, tomutus- ja naru-
telineet, penkit ja pöydät, leikkivälineet, polkupyörätelineet, tuh-
kakupit sekä roska-astiat. Taloyhtiön ikärakenne voi olla melko 
laaja, mutta Lehtovuoren valikoimasta löytyy erilaiset ratkaisut 
niin vanhusten kuin nuortenkin käyttöön. Ratkaisevinta valin-
nassa on se, että kalusteet miellyttävät asukkaita ja ne soveltu-
vat ympäristöön.

Jätepisteet
Yleensä jäteastiat on sijoitettu pihan sisäänkäynnin yhteyteen, 
jotta jätehuolto olisi helppoa. Lajittelun merkitys ja sen järjes-
täminen on yksi avainasioista kestävän ja viihtyisän ympäristön 
puolesta. Mitä isompi taloyhtiö, sitä enemmän tarvitaan eri jäte-
lajikkeille astioita. Tämä voi johtaa erilaisten astioiden sekamels-
kaan, mikä vaikuttaa heti kiinteistön yleisilmeeseen. Irrallisiin jä-
teastioihin voi helpommin kohdistua ilkivaltaa tai jätehuolto voi 
tyhjennyksen yhteydessä palauttaa ne vähän suurpiirteisemmin 
paikalleen. Lehtovuoren Modul on joustava ja kompakti taloyh-
tiön ympäristöön istuva jäteastiansuoja, jolla lajittelua voidaan 
ohjata oikein ja siististi. Täyttöluukussa olevien kaasujousien 
ansiosta kansi pysyy helposti auki roskia viedessä ja tekee siitä 
helppoa asukkaille. Kaareva katto johtaa vedet ja lumet jäteas-
tiansuojan taakse.

Modul jäteastiansuoja soveltuu yleisesti käytetyille jäteas-
tiamalleille ja siitä voi rakentaa useamman astiasuojan koko-
naisuuden. Modul jäteastiansuoja on valmistettu alumiinista, ja 
siihen on saatavilla erilaisia panelointivaihtoehtoja. Alumiinira-
kenne ja jauhepolttomaalaus varmistavat, että tuote kestää ai-
kaa ja korroosiota. Viimeistelty ulkonäkö myös lisää pihapiirin 
viihtyisyyttä.

Kalusteet
Kuluneet tai rikkinäiset kalusteet eivät houkuttele käyttämään 
niitä eivätkä vanhentuneet leikkivälineet täytä turvallisuusnor-
meja. Ennen kuin kalusteet uusitaan, kannattaa miettiä niiden 
paikkaa; onko sijainti pihalla hyvä, onko pohja kunnossa vai pi-
täisikö tehdä piharemontti.

Tylsästä tamppaus- ja pyykinkuivauspaikasta saa kauniin, kun 
telineet ovat tarkoituksenmukaiset ja pohja on kivetetty. Lehto-
vuoren tomutus- ja kuivaustelineet ovat joko vapaasti seisovia 
tai kiinteästi asennettavia. Koska materiaalina on käytetty vah-
vaa teräsrakennetta, ovat telineet erittäin tukevia ja rakenne ta-

Teksti: Virve Rintasalo   Kuvat: Lehtovuori OyPiha

Lisätietoja
info@lehtovuori.fi, 03-784 6777
www.lehtovuori.fi

Piha-alueen peruspilarit

kaa pitkäaikaisen käytön sekä toimivuuden. Tomutustelineessä 
tärkeä ominaisuus on mattopöydän käännettävyys. Tarvittaessa 
vapaasti seisova malli voidaan ankkuroida alustaansa pulteilla.

Mikäli taloyhtiön pihalla on lasten leikkialue, kannattaa huo-
lehtia siitä, että se vastaa niille asetettuja standardeja. Lehtovuo-
ren valikoimassa on tarkasti harkittuja laadukkaita leikkivälineitä 
yhteistyökumppanilta.

Varttuneemmille asukkaille oman oleskelupaikan voi sijoit-
taa lasten leikkipaikan tuntumaan. Pöytäryhmille ja penkeille 
suunnitellut tilat houkuttelevat ulkona oleiluun, ja naapureihin 
tutustuu helposti. Myös penkkejä ja pöytiä saadaan asennettua 
kiinteästi tai vapaasti seisovasti. Tämä on tärkeä ottaa huomioon 
taloyhtiön tarpeita kartoittaessa, jos esimerkiksi penkkien paik-
koja halutaan vaihtaa. Penkit ovat teräsrakenteisia, ja puuosina 
on käytetty kestävää kotimaista mäntyä, joka on maalattu ympä-
ristöystävällisin vesiohenteisin maalein. Puuosiin voi valita myös 
tyylikkään kovapuuvaihtoehdon.

Roska-astioista ja tuhkakupeista vaihtoehtoja löytyy runsaas-
ti niin koon kuin asennustavan puolesta; kyse on enemmänkin 
siitä, mikä niistä palvelee taloyhtiötä parhaiten. Roska-astiat ja 
tuhkakupit valmistetaan galvanoidusta teräksestä, jonka kestä-
vyys on ensiluokkaa.

Pyörätelineet
Taloyhtiön yleisilmeeseen ja jopa turvallisuuteen voi vaikuttaa 
asianmukaisesti järjestetyllä pyöräpysäköinnillä. Teline, johon 
pyörä on helppo pysäköidä, ohjaa telineen käyttämiseen sen si-
jaan, että pyörät jätettäisiin esimerkiksi sisäänkäynnin eteen tien 
tukoksi. Luvaton lainaaminenkin vähenee, kun pyörän saa lukit-
tua telineeseen kunnolla. Lehtovuoren kaarimallinen Treo pol-
kupyöräteline muokkautuu erilaisiin kohteesiin ja soveltuu sekä 
seinään kiinnitettäväksi tai maahan upotettavaksi. Monenlaiseen 
arkkitehtuuriin soveltuvat runkolukitustelineet joko upotetaan 
maahan tai pultataan alustaan kiinni.

Myös sisätiloihin saadaan järjestys aikaan esimerkiksi Lehto-
vuoren kaksikerroksisella Velopark-järjestelmällä, jossa jokaisel-
le pyörälle on oma paikkansa. Ylätelineenkin käyttö on helppoa, 
sillä kaasujousella varustettu mekanismi avustaa telineen ylä-
asentoon, jolloin se saadaan työnnettyä kiskoa pitkin paikoilleen 
pyörän kanssa.

Pyörätelineiden materiaalina Lehtovuori käyttää terästä, joka 
on joko sinkitty tai sinkitty ja maalattu. Tämä varmistaa, että te-
lineet säilyttävät siistin ulkomuotonsa sekä kestävät aikaa koval-
lakin käyttöasteella.

Taloyhtiön piha on tärkeä osa asuinympäristöä. Kasvillisuus, kulkureitit, eri toimintojen sijoitus ja 
pihan varusteiden materiaalit vaikuttavat kaikki pihan yleisilmeeseen. Toimiva ja viihtyisä piha lisää 
asukkaiden asuintyytyväisyyttä ja nostaa taloyhtiön arvostusta sekä arvoa. Vaikka asfaltoitu piha 
voi olla toimiva, se tuskin on viihtyisä. Kasvillisuus auttaa viihtyisyyden luomisessa, mutta piha tar-
vitsee muutakin kuin pari puuta ja nurmikkoalueen ollakseen sekä toimiva että viihtyisä.



232019 Omataloyhtiö.fi

Blocq-penkissä on massiivinen puutaso 
terävien jalkojen varassa.

Lehtovuori Kuru on tyylikäs ja kestävä.

   Vera -sarjan saa joka tarpeeseen sopi-
villa väreillä ja materiaaleilla.

Lehtovuori Treo koostuu pyörätelinemoduuleista sekä aitajärjestelmästä.              Tyylikäs jätteiden keräyspiste rakentuu Modul jäteastiansuojalla.
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Teksti: KerabitPro Oy   Kuvat: Kari Palsila Craps OyPiha

Pihakansi vuotaa – alla olevat tilat vaarassa
Taloyhtiöiden pihakansien alta löytyy perinteisesti kellaritiloja, 
autotalleja ja parkkihalleja. Isommista kaupungeista näitä löytyy 
enemmänkin, mutta nykyään tila alkaa olla tiukassa pienemmis-
säkin kaupungeissa.

Vielä noin 20 vuotta sitten pihakansien vedeneristys toteu-
tettiin eri tekniikalla kuin nyt. Vedeneristeitä ei kiinnitetty kaut-
taaltaan alustaan, joten vesi voi vapaasti liikkua alustan ja ve-
deneristeen välissä. Tästä syystä vuotokohtien paikantaminen 
1980-luvun ja sitä vanhemmilla pihakansilla on hyvin vaikeaa, 
ellei mahdotonta.

Pihakansi voi vuotaa useammasta syystä. Yleensä ajan ham-
mas on purrut, mutta joskus kyse saattaa olla suunnittelu- ja/tai 
toteutusvirheestä. Vuoto ilmenee jälkinä betonissa: tummia länt-
tejä, kalkkeutumista, rapautumista. Vuoto on yleensä helposti to-
dettavissa, asiaan vaan pitää tarttua heti eikä myöhemmin. Mitä 
pidempään vuoto saa jatkua, sitä suuremmat ovat kantavien ra-
kenteiden sekä alapuolisten tilojen vauriot ja sitä isompi lovi tu-
lee taloyhtiön pussiin. Pahimmassa tapauksessa koko pihakansi 
on purettava pois ja rakennettava uudestaan. Tähän ei tilannetta 
kannata päästää.

Hulevedet pois pihoilta
Varsinkin vanhemmissa keskustojen kerrostaloissa hulevesien 
poisjohtaminen on ongelmallista. Saattaa olla, että pihaan on 
rakennettu aikanaan vain yksi kaivo. Katolta valuvia sade- ja su-
lamisvesiä ei ole huomioitu, vaikka kattopinta-alaa on monesti 
enemmän kuin piha-alaa. Kun aurinko alkaa lämmittää, katolta 
sulava vesi valuu pihalle ja kylminä öinä jäädyttää pihan luistin-
radaksi. Paitsi että liikkuminen tällaisella pihalla on vaarallista, 
jäätyvä vesi myös rapauttaa pihakiveystä ja sokkeleita.

Asia voidaan korjata pihakannen remontilla. Rakennetaan jo-
kaisen rännin alle oma kaivo ja putkitukset, joita myöden huleve-
det johdetaan viemäriin. Mikäli näin ei voida toimia esimerkiksi 
pihakannen alla olevien tilojen vuoksi, voidaan asiaa korjata pi-
hakannen kaadoilla.

Viihtyisä piha on asukkaiden ilo  
– esimerkkinä As Oy Runeberginkatu 44
Vaikka lähtökohtaisesti pihakansiremonteissa on yleensä kysymys 
vesivuodoista tai hulevesien ongelmallisesta poisjohtamisesta, kan-
nattaa piharemonttia katsoa myös viihtyvyyden näkökulmasta. 
Viihtyisä piha on asukkaiden ilo: siellä voi viettää aikaa yhdessä 
naapureiden kanssa, pitää grillijuhlia tai seurustella ystävien kans-
sa. Kun remonttia lähdetään suunnittelemaan, saadaan viihtyvyyt-
täkin parannettua samalla kertaa, kunhan asia vain huomioidaan.

As Oy Runeberginkatu 44:ssä Helsingin Töölössä piharemon-
tin suunnitteluun lähdettiin, koska harmaat kuluneet betonilaa-
tat eivät tuottaneet iloa kenellekään. Tilalle haluttiin kauniit pi-
hakiveykset. Pihan korkeus oli jo maksimissaan pihalle aukeaviin 
oviin nähden, joten paksumpien kivien asennus laattojen tilalle 

Kesä tulee – 
onko taloyhtiösi piha kunnossa?

Pihalla voi myös leikkiä, vaikka se 
onkin suunniteltu aikuisten viihtymistä 
silmällä pitäen.

Hulevesien poisto optimoitiin kiveyk-
sen kaadoilla niin, että vesi valuu sadeve-
sikaivoon. Asennus on tehtävä tarkasti, 
jotta pihalle ei synny lätäköitä painumien 
tai virheellisten kaatojen seurauksena.

Kevät paljastaa pihakansien mahdolliset vuodot. Asiaan on syytä tarttua pikaisesti, 
jotta pihakannen alla olevat tilat säilyvät käyttökunnossa ja remontista selvitään ilman 
kantavien rakenteiden uusimista. Myös hulevesien poisjohtaminen aiheuttaa ongelmia.

Lue lisää:
kerabitpro.fi/pihakansiremontti/ 

vaati muutakin kuin laattojen poispurkamisen. Pihan edellisestä 
remontista oli aikaa parisenkymmentä vuotta, joten rakenteiden 
kunto päätettiin selvittää.

Insinööritoimisto Vahasen tekemässä selvityksessä kävi ilmi, 
että vanhat rakenteet olivat niin rapautuneita, ettei niiden pääl-
le kannattanut uutta kiveystä rakentaa. Kaikki piti purkaa pois 
kantavaan rakenteeseen asti, jotta pihasta saatiin kestävä ja toi-
miva. Samalla hulevesien poisjohtaminen suunniteltiin uudes-
taan. Pihakannen alla olevat tilat rajoittivat putkirakentamista, 
joten hulevesien poisjohtamista optimoitiin pihakannen kaadoilla.

Nykyinen piha on toimiva, aikuisille suunniteltu pelkistetty 
keskustapiha. Kauniit pihakiveykset ovat helppohoitoiset, kukkia 
ja ylipäätään vihreää on vain istutusaltaissa. Altaiden lisäksi pihaa 
kalustavat istuinryhmä ja ahkerassa käytössä olevat pyykkitelineet.
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Finera Aitateollisuus OyPiha

Pane pensselit santaan ja rukkaset naulaan

– unohda maalaus
Kaunis, aina kunnossa ja siistinä oleva aita, terassi tai parveke nostaa kiinteistönne arvoa 
samalla kun postilaatikkotelineet ja jätekatokset viimeistelevät pihan ilmeen. Perinteiseen 
puuhun verraten vinyyli on huoleton vaihtoehto; vinyyliä ei koskaan tarvitse pintakäsitellä, 
sillä se ei haalistu tai ime likaa itseensä.

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

Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä kaukonäköisyys kan-
nattaa. Edulliset hankintakustannukset eivät yksinään kerro 
koko totuutta; huolto ja ylläpito voivat nostaa edullisen tuotteen 
kalleimmaksi. Kokonaisvaltainen kustannusvertailu onkin vält-
tämätöntä, jotta yhtiön rahat voidaan ohjata oikeaan paikkaan. 
Kaikkien etu on, että kustannukset pysyvät mahdollisimman al-
haalla myös pidemmän ajan kuluessa. Pelkkään ostohintaan kat-
sominen ei olekaan se järkevin vaihtoehto, vaikka kilpailutetta-
essa usein niin tehdäänkin.

Vinyyli on materiaali, joka maksaa itsensä takaisin muutamassa 
vuodessa. Vinyyli kestää tuulet ja tuiskeet, kovat pakkaset ja au-
ringon porotuksen. Vinyyliin eivät myöskään tuhoeläimet pääse 
käsiksi, eikä lehtivihreä tartu. Vinyyli ei vaadi huoltomaalausta, 
maali ei hilseile eikä se tikkuunnu.

Huoltotoimenpiteeksi vinyylille riittää pelkkä pesu ja kalliis-
ta huoltomaalauksesta säästyneet rahat voidaan käyttää johon-
kin mukavampaan. Monessa yhtiössä on tapana talkoilla huoltaa 
yhtiön yhteistä omaisuutta ja yhteisiä tiloja. Valitettavan usein 
talkooväen kokoaminen ei aina olekaan kovin helppoa, eikä va-
paaehtoisia maalareita löydy. Tällöin puuaitojen maalaus- ja kor-
jaustyöt on teetettävä jollakin muulla taholla.

Vaihtoehtojen valtava määrä
Fineran valikoimissa on useita ratkaisuja, joilla juuri teidän yh-
tiönne piha viimeistellään. Näkösuoja-aidat pitävät ylimääräiset 

katseet pois piha-alueilta, aitaukset jakavat autosyvennykset ja 
raja-aidat erottavat pihan naapurista. Viimeisen silauksen luovat 
katokset postilaatikoille ja jäteastioille. Helppohoitoisuuden lisäk-
si tuotteiden työstö ja asennus sujuvat helposti asianmukaisten 
asennusohjeiden avulla. Tuotteet voi myös purkaa ja kasata uu-
delleen ja niillä on materiaalivalmistajan takuu.

Miksi Finera?
Kaikki Finera vinyyli- ja alumiinituotteet valmistetaan tuotteiksi 
Suomessa, omassa nykyaikaisessa tehtaassa, suomalaisella työ-
voimalla. Finera Aitateollisuus oy on johtava vinyylisten piha- ja 
puutarharakenteiden / tuotteiden valmistaja, tuotekehittäjä ja 
kokonaispalvelun tuottaja Suomessa ja alan kiistaton edelläkä-
vijä. Yhtiön toiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön, 
asiakas- ja tuotekonsepteihin, nopeisiin ja joustaviin toimitus-
aikoihin, luotettavaan logistiikkaan, korkealaatuisiin, kestäviin 
materiaaleihin ja tuotteisiin sekä luotettaviin yhteistyökump-
paneihin.
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Ennen tarjouspyyntöä hallituksen tulisikin tehdä perusteel-
linen tarvekartoitus, mitä palveluita halutaan ostaa, millaista 
asiakaspalvelua ja viestintää halutaan, mitä edellytetään työs-
kentelyltä hallituksen kanssa ja millä kriteereillä isännöintiyri-
tys kaikkiaan valitaan.

Tarjouspyyntö sisältää seuraavat asiat:
• Kuvaus yhtiöstä
• Palvelut, jotka halutaan ostaa
• Taloyhtiön tärkeimmät tavoitteet
• Muut tiedot, jotka halutaan tarjoukseen: esim. tehtäväluettelo, 

kk-hintaan kuuluvat sekä erikseen veloitettavat palvelut, isän-
nöintiyrityksen referenssit yms.

• Liitteinä: isännöitsijätodistus ja yhtiöjärjestys, uusin tilinpää-
tös ja toimintasuunnitelma, kunnossapitotarveselvitys

Taloyhtiön edun mukaista on pyytää tarjoukset siten, että jo-
kainen isännöintiyritys tarjoaa samalla hallituksen hyväksymäl-
lä sopimussisällöllä. Näin tarjouksista saadaan todella vertailu-
kelpoisia.

Huomiota laatuun ja ammattitaitoon
Jos tarjouksia tulee riittävästi, hallituksen kannattaa haastatel-
la vastaava isännöitsijä ennen sopimuksen tekoa. Haastattelu 
on samalla myös ensimmäinen kontakti uuteen isännöitsijään.

Hallitus avaa ja käsittelee tarjoukset kokouksessaan ilman isän-
nöitsijää. Vertailussa on viisasta painottaa laatua, ei pelkästään 
hintaa: Onko yrityksellä riittävästi henkilökuntaa, kokemusta 
ja ammattitaitoa? Onko isoihin korjauksiin teknistä osaamista? 
Onko yrityksellä auktorisointi tai muu laatujärjestelmä? Myös 
yrityksen taustat kannattaa tarkistaa.

Isännöitsijä on taloyhtiössä avainasemassa ja paljon haltijana. 
Valinta on tehtävä harkiten. Isännöitsijän arvioinnissa on kuiten-
kin pidettävä realismi mukana: Jos yhdellä isännöitsijällä on 21 
taloyhtiötä, aikaa on yhtiötä kohden alle 8 tuntia kuussa. Ennen 
vanhan isännöitsijän irtisanomista, puntaroi kokonaistilanne 
odotuksineen ja edellytyksineen huolella.

Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: Jarno KylmänenOpastus

Isännöitsijän valinta ja siitä huolehtiminen, että yhtiöllä on pä-
tevä isännöintiyritys, kuuluu taloyhtiön hallitukselle. Yleensä 
etsimisen hoitaa puheenjohtaja. Isännöitsijöistä on kuitenkin 

nykyisin pulaa, mikä on johtanut siihen, että kaikki tarjouspyyn-
nön saaneet toimistot eivät edes anna tarjousta. Isännöitsijöitä 
jää eläkkeelle sadan henkilön vuosivauhtia ilman, että uusia saa-
daan tilalle. Monella isännöitsijällä on kädet täynnä töitä eikä 
uusia asiakkaita haluta tai edes voida ottaa.

Pienen yhtiön vaikeinta löytää uusi isännöitsijä
Pienen asunto-osakeyhtiön voi olla vaikeampi vaihtaa isännöit-
sijää kuin suuren. Moni isännöintitoimisto ei ota pieniä kohtei-
ta lainkaan, koska niiden hoitaminen ei ole kovin kannattavaa.

Jos palvelu on ostettu isommalta isännöintiyritykseltä, jossa 
on useita isännöitsijöitä, on yksi mahdollisuus, että yrityksen si-
sällä vaihdetaan taloyhtiölle nimettyä isännöitsijää. Jos kyseessä 
on yksityinen isännöitsijä, voi taloyhtiön hallitus isännöintiso-
pimuksessa mainitun irtisanomisajan jälkeen tehdä sopimuksen 
uuden isännöitsijän kanssa, mikäli löytää sellaisen. Lain mukaan 
vaihtamista ei tarvitse perustella.

Ensimmäinen haaste on siten mahdollisten ehdokkaiden etsi-
minen. Jos tiedossa on hyväksi tunnettuja isännöitsijätoimisto-
ja, niistä kannattaa kysellä jo etukäteen, kiinnostaako niitä tehdä 
tarjous. Kysellä kannattaa myös muiden talojen hallituksilta, onko 
niillä sopimuksia sellaisten isännöitsijöiden kanssa, joita voisi 
suositella. Tunnetut isännöintiyritykset paikkakunnalla on hyvä 
käydä läpi. Jos paikkakunta on pieni eikä vaihtoehtoja ole, kysy-
mykseen tulevat myös naapurikunnan isännöintitoimistot. Isän-
nöintiliitolla on omilla sivuillaan myös hakupalvelu, johon voi tu-
tustua osoitteessa http://www.isannointiliitto.fi/haeisannointia/

Eikö halvin ollut hyvä?
Jos edelliseen isännöitsijään on ollut tyytymättömyyttä, kannat-
taa taloyhtiön hallituksen katsoa valintaprosessiin osalta myös 
peiliin: Miten valinnan voisi tehdä paremmin? Onko valintape-
rusteena aikaisemmin kenties ollut pelkästään hinta? Onko eh-
dokkaita edes haastateltu? Onko tehtävät määritelty selkeästi ja 
tarpeet kartoitettu etukäteen riittävän hyvin?

Isännöitsijän vaihtaminen 
voi olla haasteellinen hanke

Taloyhtiöt vaihtavat isännöitsijää vain harvoin. 
Valituksia isännöitsijöistä tulee kyllä asukkailta – 
ennen kaikkea siitä, ettei isännöitsijää saa kiinni 
silloin kuin tarvitsisi. Uutta isännöitsijää voi olla 
kuitenkin vaikea löytää, ja vielä vaikeampaa on 
tietää, muuttuuko palvelu parempaan vaihtamal-
la. Miten taloyhtiössä kannattaa menetellä, jos 
isännöitsijän vaihtaminen on harkinnan tasolla?
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Rakentaja.fiOpastus

Kaikki eivät kuitenkaan tule
Talkoisiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Kaikki eivät vält-
tämättä lähde liikkeelle makkaran ja virvokkeiden houkuttamina, 
vaan jättäytyvät talkoista pois. Tämä saattaa aiheuttaa eripuraa 
naapurustossa. Useissa taloyhtiöissä katsotaankin, että kaikilta 
vaaditaan sama panos yhteisten asioiden tekemisessä. Talkoiden 
tarkoituksenahan voi olla hoitaa siivous- tai kunnostustyö omin 
voimin, ilman palkattua apua. Parhaassa tapauksessa talkoista 
syntyy taloyhtiölle suuri säästö.

Toisille talkoot ovat mitä suuremmassa määrin iso sosiaalinen 
tapahtuma, jopa odotettu kevään kohokohta. Joillekin talkoot 
ovat välttämätön pakko. On hyvä muistaa, ettei ketään taloyhtiön 
osakasta tai asukasta voi pakottaa osallistumaan talkootyöhön ei-
vätkä kaikki jää talkoista pois silkkaa laiskuuttaan. Taloyhtiössä 
saattaa myös olla asukkaita, esimerkiksi vanhuksia tai liikunta-
rajoitteisia, joille talkoihin osallistuminen ei ole yksinkertaisesti 
mahdollista, vaikka he sitä haluaisivatkin. Poissaolo talkoista ei 
siis aina tarkoita yhteisen omaisuuden hoidon tarkoituksenmu-
kaista laiminlyöntiä. Jokaisella on oikeus olla osallistumatta il-
man selityksiä.

Maalataanpa aita talkoilla
Yhteisen raja-aidan tai julkisivun maalaaminen talkootyönä on 
hyvä idea, mutta ketään siihen ei kuitenkaan voi pakottaa. Ta-
loyhtiö hankkii välineet, maalit ja tiedottaa asukkaille talkoista 
hyvissä ajoin. Mukavan puuhastelun jälkeen on kiva paistaa mak-
karaa taloyhtiön grillikatoksessa ja jutustella mukavia.

palvelun ostaa yritykseltä/yrittäjältä, yrittäjä huolehtii vakuut-
tamisensa itse. Jos palvelu ostetaan yritykseltä, taloyhtiön tulee 
tarkistaa kuuluuko työn suorittaja ennakonpidätysrekisteriin. Jos 
ei kuulu, taloyhtiön on tehtävä ennakonpidätys.

Entä jos jotain tapahtuu?
Asukkaiden ottamat vapaaehtoiset vapaa-ajan tai täysajan tapa-
turmavakuutukset kattavat myös heille talkoissa sattuneet va-
hingot. Ellei kaikilla talkoisiin osallistuvilla ole tällaista vakuu-
tusta, taloyhtiön on hyvä ottaa heitä varten ns. talkoovakuutus. 
Talkoovakuutuksen saa vakuutusyhtiöstä.

Hyvällä menestyksellä talkoot tekevät taloyhtiölle suuren sääs-
tön, joka voi vaikuttaa vastikkeisiin. Talkoiden päätarkoituksen 
ei kuitenkaan tarvitse olla säästöissä vaan yhteisöllisyydessä ja 
yhteishengen nostattamisessa.

Mitä talkoissa tehdään?
Kevättalkoiden näkyvin asia lienee yleinen siivous. Pihalla lumen 
alta paljastuvien jätösten ja roskien siivous, yhteistilojen järjes-
täminen sekä tarvittavien työkalujen huolto. Talkoilla voi hoi-
taa myös pienimuotoiset korjaustoimenpiteet, elleivät nämä ole 
kiinteistöhuoltoyhtiön toimenkuvaan kuuluvia. Syksyllä yleensä 
siistitään pihat haravoimalla ja leikataan pensaat.

Kerros- ja rivitaloissa tarpeet ja toimenpiteet poikkeavat jon-
kun verran.

Onko talkoisiin 

pakko osallistua?
Kevät on talkoiden kulta-aikaa. Talven jäljiltä ränsistyneet aidat, epäsiistit pihat ja romua 
keränneet varastot herätellään uudelleen loistoonsa auringon kurkkiessa pilven takaa. 
Talkoot herättävät kuitenkin monia tunteita. Samalla kun toinen riemuitsee sosiaalisesta 
tapahtumasta, toinen käpertyy tiukemmin sohvan nurkkaan. Onko talkoisiin kuitenkin 
pakko osallistua? Mitä sitten, jos en menekään?

”Parhaassa tapauksessa  
talkoista syntyy taloyhtiölle 

suuri säästö.”

Työ pääsee hyvin vauhtiin, mutta kaikkia asukkaita ei vieläkään 
näy. Joskus kultaisen keskitien löytäminen on kovinkin haasta-
vaa ja yhteisymmärryksen syntyminen tuntuu mahdottomalta. 
Jos taloyhtiön muut asukkaat maalaavat oman osuutensa, mitä 
tehdä sille yhdelle maalaamattomalle osalle? Koska ketään ei tal-
kootöihin voi pakottaa, yhtenä vaihtoehtona on hankkia maalari, 
joka hoitaa työn loppuun.

Kun taloyhtiö palkkaa työvoimaa, tulee siitä työnantaja. Tällöin 
yhtiön on selvitettävä, mitä lakisääteisiä työnantajamaksuja täs-
tä koituu. Myös lyhyet työsuhteet on vakuutettava. Aina maala-
rin palkkaaminen ei kuitenkaan tee taloyhtiöstä työnantajaa. Jos 
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Teksti: Annika Arminen   Kuvat: Kristo Vedenoja, Annika ArminenOpastus

Kun taloyhtiö on päättänyt toteuttaa pihan korjauksen, al-
kaa pihan suunnittelu. Yhtenä suunnittelun lähtökohtana 
voi toimia osakkaille ja asukkaille teetetty asukaskysely. 

Usein pihaan kohdistuu erilaisia tunteita, muistoja, odotuksia 
ja tarpeita. Kun ne on kyselyllä kartoitettu, ja sen lisäksi tehty 
pihaan kuntokartoitus, on suunnittelulle määritelty lähtökoh-
dat ja tavoite.

Asukkaat tuntevat pihan parhaiten, joten silmämääräinen ja 
kokemukseen perustuva kuntokartoitus voi olla yhtenä osana 
asukaskyselyä. Siinä voidaan tiedustella asukkailta esimerkiksi 
havaintoja pihan huonokuntoisista pinnoitteista, välineistä, kas-
villisuudesta jne. Tämän lisäksi arboristin on hyvä tehdä puus-
tosta kuntokartoitus. Siitä selviää, mistä puista on luovuttava ja 
mitkä säästetään. Tarvittaessa voidaan tutkia erilaisten pihara-
kenteiden esimerkiksi tukimuurien, portaiden ja kansipiharaken-
teiden kuntoa ja saada näin vahvistusta mahdollisten rakentei-
den uusimistarpeesta.

Pohjatiedot ovat suunnittelun perusta
Laadukkaan suunnitelman pohjatietona toimii tarkka ja ajanta-
sainen mittausaineisto. Jos pihasta ei ole olemassa muuta mit-
tausaineistoa kuin kaupungin kantakartta, useimmiten on tarve 
tehdä pihan tarkemittaus sekä vaaka- että pystysuunnassa. Hy-
vät korkotiedot auttavat hahmottamaan alueet, joilla tarvitaan 
esimerkiksi tukimuureja maantuentaan tai joilla esteettömyyttä 
tulee parantaa.

asemakaavan vastaisten toimenpiteiden tekeminen, kuten paikoi-
tuksen siirto alueelle, jossa ei asemakaavan mukaan ole merkitty 
paikoitusta. Puiden kaataminen on kunta- ja kaupunkikohtaista, 
joten puun kaadon ohjeet ja määräykset tarkistetaan kunnalta tai 
kaupungilta. Jos pihakorjaukselle haetaan toimenpidelupa, sen 
yhtenä asiana voi olla myös puiden kaato.

Kaupungit ja kunnat tiukentavat odotuksiaan ja vaatimusta-
soaan myös pihojen suhteen. Prosessin aikana voi tulla esille vaa-
timuksia, jotka on täytettävä, jotta pihan korjaukselle annetaan 
lupa. Tällaisia voivat olla hulevesiin ja viherkattoihin sekä viher-
kertoimiin liittyvät odotukset ja vaatimukset sekä kaupunkiku-
valliset seikat, kuten jonkin pihan tai rakennuksen osan ennallis-
taminen alkuperäisiin muotoihin tai tyyliin. Näiden vaatimusten 
takana on suurempi koko kaupunkia tai kuntaa koskeva kokonai-
suus. Tarkoituksena on taata meille monimuotoinen elinympäris-
tö, vähentää luonnon kuormittumista ja ilmaston lämpenemistä 
sekä pitää kiinni historiallisesti merkittävästä kaupunkikuvasta 
tai kulttuurimaisemasta.

Suunnittelu on yhteistyötä
Suunnitteluvaihe on kehittyvä prosessi, ja hallituksella on tärkeä 
rooli sen etenemisessä. Suunnittelua viedään eteenpäin yhteisis-
sä suunnittelukokouksissa ja tehdään päätöksiä, jotka ovat tär-
keitä seuraavaan vaiheeseen siirryttäessä. Suunnittelija esittelee 
ratkaisuja ja niistä käydään keskustelua. Prosessi voi olla hyvin 
mielenkiintoinen ja hedelmällinen myös henkilöille, jotka eivät 
aiemmin ole päässeet suunnittelemaan pihaa. Pihasuunnittelija 
odottaa hallitukselta vuorovaikutusta ja myös nopeaa reagoin-
tia avoimiin asioihin. Toisaalta hallitus odottaa pihasuunnitteli-
jalta hyvien ratkaisujen lisäksi luovia ideoita ja näkemystä sekä 
suunnitteluprosessin etenemisen ohjaamista. Parhaimmillaan 
yhdessä saadaan luotua toimiva ja kaikkien asukkaiden tarpeita 
huomioiva piha.

Osakkaiden ja asukkaiden osallistaminen ja tiedotus suunnit-
teluprosessin aikana helpottavat hallituksen työtä lopussa. Suun-
nitteluratkaisut on helpompi hyväksyä, kun ymmärtää miten nii-
hin on päädytty. Myös toteutuksen kustannukset on perustelta-
va osakkaille. Hyvä kustannuslaskelma erittelee kustannukset ja 
niiden pohjalta voidaan laskea erilaisia toteutuskokonaisuuksia, 
jos on esimerkiksi tarvetta jakaa kustannuksia useammalle vuo-
delle. Mitä tarkemmin osakas tietää itselle lankeavan kustannuk-
sen summan, maksuajan sekä perustelut suunnitteluratkaisulle 

As.oy Remontti-Mallinnus

Pihakorjauksen 
suunnittelu

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 5: Piha

Pihan korjaussuunnittelu voi saada kimmokkeen suuremmasta korjaustarpeesta. Monesti pihan 
korjaus tehdäänkin jonkun isomman remontin kuten putki- tai salaojaremontin yhteydessä. Toi-
saalta pienemmätkin muutokset kuten paikoitusalueiden tai jätejärjestelyjen uudelleen sijoittami-
nen antavat syyn piharemontille. Olkoon kimmoke uudistuksille mikä tahansa, muutamia asioita 
kannattaa huomioida pihakorjauksen suunnittelun alkaessa.

”Usein pihaan kohdistuu 
erilaisia tunteita, muistoja, 

odotuksia ja tarpeita.”

Pihasuunnitelman tulee pohjautua asemakaavaan, joka toimii 
pihan toimintoja määrittävänä tekijänä. Jo alkuvaiheessa pidetty 
ennakkoneuvottelu rakennusvalvonnan kanssa voi ratkoa asema-
kaavaan liittyvät kysymykset ja mahdolliset haasteet ja helpottaa 
suunnittelua. Rakennusvalvonta voi toimia suunnittelun ohjaa-
jana myös kaupunkikuvallisissa asioissa.

Luvanvaraisuus riippuu siitä, mitä pihassa tehdään. Tästäkin 
voi tarvittaessa pyytää varmistusta rakennusvalvonnasta. Toi-
menpideluvan varaista on mm. rakennelmien lisääminen pihaan ja 
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Tutustu as.oy Remontti-Mallinnukseen www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo

ja pihan korjauksen hinnalle, sitä helpommin hallitus saa piha-
suunnitelman ja korjauksen läpi osakaskokouksessa.

Kun pihan korjaus vihdoin alkaa, saattaa vielä tulla tarvetta 
toteutuksen aikaiselle suunnittelulle. Näin on usein, koska kaik-
kea kaivuun esiin tuomaa ei aina pysty etukäteen selvittämään 
tai ennakoimaan. Jotta suunnitelma toteutuu ja ratkaisut säily-
vät toivottuina, suunnittelija kannattaa ottaa aktiivisesti mu-
kaan myös työmaakokouksiin ja korjausprosessiin. Ja kun korjaus 

Konsultointi, remontin suunnittelu sekä valvonta:
Sitowise Oy, 020 747 6000, www.sitowise.fi

Korjaustyön aikana suunnittelija tekee yhteistyötä urakoitsijan 
kanssa, jotta saadaan aikaiseksi laadukas lopputulos.

Kasvillisuuskartoituksen avulla voidaan päättää mitä kasveja 
säästetään ja mitkä on syytä uusia. (kuvissa juhannusruusu Rosa 
pimpinellafolia ’Plena’ sekä hurmehappomarja Berberis x ottawensis)

Tarve paloturvalliselle ja selkeästi jaotellulle jätteiden kierrätys-
järjestelmälle voi toimia yhtenä kimmokkeena pihakorjaukselle.

Piharakenteiden kunto kannattaa tutkia ennen pihasuunnittelun 
aloittamista. Tarvittaessa uusilla rakenteilla, kuten tukimuureilla ja 
aidoilla saadaan pihaan lisää tilaa ja järjestystä.

”Suunnitteluvaihe on kehittyvä prosessi, ja hallituksella on tärkeä rooli sen etenemisessä.”

päättyy, vaatii uusi kaunis piha hyvää hoitoa ja huoltoa. Kunnos-
sapidon ansiosta piha säilyy hyväkuntoisena vuosien ajan. Hy-
vin hoidettu piha pitää arvonsa ja antaa kasveille ja pinnoitteille 
rutkasti lisävuosia.
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As.oy Remontti-Mallinnus

Piha- ja julkisivuvalaistus 
energiatehokkaaksi

Teksti: Taru Kantonen   Kuvat: Rakentaja.fi ja EnstoOpastus

Kolmikerroksisen kerrostalon ulkovalaistus oli toteutettu 
kymmenisen vuotta sitten. Ulkovalaistuksen uudistamisella 
haetaan lisää valoa julkisivuun ja pihapiiriin sekä säästöjä 

asuinkiinteistölle. Tavoitteeksi asetettiin myös pihapiirin ilmeen 
päivittäminen modernin valaistuksen keinoin. Valaistusremontis-
sa kohteeseen valittiin laadukkaat Enston valaisimet ja ratkaisut 
niiden toimintaa ohjaamaan. Valaisinten sijoittelulla haluttiin pa-
rantaa valon laatua ja määrää. Valaistusta lisättiin kulkuväylille ja 
pihapiiriin tuomaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta kulkemiseen.

Laadukas ulkovalaistus on pitkäikäinen hankinta, joka tuo 
huomattavia säästöjä, parantaa energiatehokkuutta, käyttömu-
kavuutta  ja nostaa kiinteistön arvoa. Valaisinten elinkaariarvo 
nousee esiin ajan kanssa. Uusilla valaisimilla saavutetaan kor-
keampi valaistustaso, huoltovapautta ja pitkä käyttöikä. Myös 
julkisivun ilme kirkastuu samalla.

Enston pitkäikäiset valaisimet valittiin vastaamaan 
taloyhtiön valaistustarpeisiin
Ulkovalaistusremonttia suunnitellessa kiinnostaa, kuinka pal-
jon pihapiirin valaisinten uudistaminen tuo säästöjä taloyhtiölle. 
Valaisinten uusiminen ei ole pelkkä menoerä, vaan pitkäikäinen 
hankinta, joka takaisinmaksun jälkeen näkyy taloyhtiöllä ener-
giansäästönä. Investoinnin suuruus riippuu taloyhtiöstä ja liite-
täänkö valaistusremontti esimerkiksi osaksi pihasuunnitelmaa. 
Tällöin kannattaa konsultoida sähkösuunnittelijan lisäksi valais-
tussuunnittelijaa, jotta lopputulos on halutunlainen. Jos tiedossa 
on laajamittainen remontti ja pihanlaiton yhteyteen kuuluu myös 
kaivuutyöt, kannattaa pihavalaistustyöt toteuttaa siinä samalla. 
Kustannuksiltaan edullisempaa on, jos uudet valaisimet vaihdetaan 
päittäin vanhojen tilalle. Samalla tarkistetaan onko johdot ja pyl-
väät kunnossa, ja tarvitseeko niille tehdä jotain muuta remonttia.

Tuotepäällikkö Janne Anderson Enstolta kertoo: “Valaistus-
suunnittelulla ja Enston valaistusratkaisuilla vähennät energia-
kustannuksia. Uusittu valaistus vähentää huoltokustannuksia, 
sillä LED-moduulin elinikä on jopa 100 000 tuntia. Polttimoita 
ei tarvitse vaihtaa juuri koskaan.”

Enston ulkovalaisinvalikoima koostuu energiatehokkaista, pit-
käikäisistä ja laadukkaista valaisimista. LED-valaisimet sopivat 
hyvin myös eri vuodenaikoihin – ne kestävät vaihtelevat sääolot, 
eikä kylmyys aiheuta viiveitä niiden syttymiseen. Valaisimiin on 
saatavilla energiatehokkaita ohjausratkaisuja ja ne ovat helppo-
ja ja nopeita asentaa sekä huollon tarve on vähäistä. Valikoimas-
ta löydät sopivan valaisimen julkisivujen valaisemiseen, piha- ja 
pysäköintialueille sekä aukioita ja puistoja valaisemaan, Enstol-
ta kerrotaan.

Keski-Suomessa sijaitsevan 1974 rakennetun taloyhtiön piha- ja julkisivuvalaistus uusittiin vastaamaan 
tämän päivän tarpeita. Valaistusremontin tavoitteeksi asetettiin valon määrän ja laadun lisääminen sekä  
rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen. Laadultaan entistä parempi valaistus saavutetaan moder-
neilla Enston valaisimilla, energiankäyttöä tehostamalla ja aiempaa pienemmillä käyttökustannuksilla.

Energiatehokkuutta Enston AVR8- ja  
Opera-valaisimilla
Remontti-Mallinnuksen julkisivuun valittiin Enston AVR8- ja ul-
kovalaisimiksi Opera LED-valaisimet. Enston AVR8-ulkovalaisin 
soveltuu erinomaisesti pien- ja kerrostalojen sisäänkäyntien valai-
semiseen. Valaisimen muotoilu istuu tyyppitalon arkkitehtuuriin 
ja moderni LED-valaistus kirkastaa kohteensa yleisilmettä. Ensto 
AVR8-valaisimet ovat laadukkaita ja kestäviä. Niiden runko on ra-
kenteeltaan alumiinivalua ja kupu polykarbonaattia. Valaisimessa 
on kolme valovirtavaihtoehtoa (lm), joista asennusvaiheessa voi-
daan valitaan kohteeseen sopivin. Valovirrat (4K): 790 lm/1080 
lm/1450 lm. Ottotehot: 9W/13W/18W.

Kestävät Opera-pylväsvalaisimet valikoituivat kohteeseen 
energiatehokkuuden ja erinomaisen valotehon ansiosta. Valaisi-
missa on häikäisyä estävä uritettu kupu, joka soveltuu erinomai-
sesti valaisemaan tyyppitalon pihapiiriä. Tyylikkäät helmenhar-
maat valaisimet istuvat hyvin kohteen pihapiiriin. Valaisimet 
asennetaan korkeisiin pylväisiin, joiden asennuskorkeus on kol-
mesta viiteen metriin. Valaisinten muotoilu sopii hyvin uudis- ja 
remonttikohteisiin, piha- ja pysäköintialueille, aukioille, kävely-
kaduille sekä puistoihin.

Energiatehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä haettiin valitse-
malla kohteeseen kestävät LED-valaisimet liiketunnistimilla ja 
NightDim-tehonalennustoiminnolla, jossa on automaattinen  
50 %:n yöhimmennys 8 tunnin ajan. Kun valaistus palaa yöai-
kaan vain tarvittaessa, energiaa voi säästyä jopa 60 %  jatkuvaan 
hämärän ajan valaistukseen verrattuna. Ohjelmoitavat valaistuk-
sen ohjausjärjestelmät, hämärä- ja kellokytkimet sekä liiketun-
nistimet helpottavat ja tekevät valaistuksen käytöstä helppoa, 
tarpeenmukaista ja energiatehokasta.

Taloyhtiöille hankintatukea sähköauton  
latauspistehankintoihin
Valaisinremontin yhteydessä tyyppitaloon asennetaan sähköau-
ton latauspiste. Tyyppitalon parkkipaikalle katsottiin taloyhtiö-
käyttöön soveltuva kompakti tehopakkaus Ensto Wallbox, kah-
den pistokkeen latauspiste. Tehokas 22 kW lataus on saatavilla 
molemmista pistokkeista ja mahdollistaa nopean latauksen käyt-
täjilleen. Sähköautonlatauspiste varustettiin EV-manager taus-
tajärjestelmällä. Järjestelmässä on käyttäjänhallinta, joten vain 
sovitut käyttäjät pääsee lataamaan ja käyttökulut pystytään näin 
kohdistamaan oikeille henkilöille. Wallboxin (hinta n. 2 000 €) hin-
ta vaihtelee riippuen laturin ominaisuuksista, esimerkiksi tausta-
järjestelmän osalta.

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 5: Piha
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Tutustu as.oy Remontti-Mallinnukseen www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo

Sähköautojen latauspisteen investoinnin suuruus riippuu talo-
yhtiöstä ja siitä, miten sähköautonlatausympäristön rakentami-
nen liitetään osaksi muuta remonttia. EU:n Rakennusten Ener-
giatehokkusdirektiivin mukaan asuinrakennusten parkkialueille 
tulee laajojen korjausten yhteydessä valmistella latausmahdolli-
suus, mikäli alueella on yli 10 autopaikkaa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää talo-
yhtiöille tukea sähköautonlatauspistehankintoihin. Sähköauto-
jen latausinfra-avustuksella edistetään sähköautojen kotilataus-
mahdollisuuksien yleistymistä. Avustusta voivat hakea asuin-
rakennuksen omistavat yhteisöt esimerkiksi taloyhtiöt. Tukea 
voidaan hakea sähköautojen edellyttämiin kiinteistöjen sähkö-
järjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Laitteiden lisäksi esimer-
kiksi hankesuunnittelu ja tarvekartoitus, älykäs latauspalvelu ja 
latauslaitteeseen liittyvät kustannukset voidaan sisällyttää tuki-
hakemukseen. Lataustukea voidaan hakea ja myöntää kohteisiin, 
joissa latausmahdollisuus toteutetaan vähintään viidelle autopai-
kalle. Lisätietoja www.ara.fi

• Mikä nykyvalaistuksessa on toimivaa, missä laajuudessa va-
laistus uusitaan?

• Onko suunnitelmissa remonttia, jonka yhteydessä valaistus 
kannattaa uusia? Lisätäänkö sähköautonlatausvaraus samalla?

• Mikä on hankkeen budjetti ja aikataulu?
• Miten suunnittelu hoidetaan? Onko kiinteistö suojeltu tai onko 

hanke muuten luvanvarainen? Onko taloyhtiöstä olemassa poh-

VALAISIMET JA KUSTANNUKSET
• AVR8-valaisimen kulutuslukema on 9 W, kun vanhat va-

laisimet kuluttivat 60 wattia. Valaisimien kulutus pieneni ja 
energiansäästöä tulee aiempaan nähden 85 % enemmän.

•	 Pihavalaisin	Operan	kulutuslukema	on	38	W.	 Vanhat	valai-
simet kuluttivat 125 W, joten energiansäästöä saavutetaan 
valaisinuudistuksella aiempaan nähden lähes 70 %. 

AVR8, hinta 200 €/kpl, 12 kpl 2 400
Opera, hinta 300 €/kpl, 4 kpl 1 200
Wallbox, hinta n. 2 000 €/kpl, 2 kpl 4 000
Työaika noin viikko, työt ja muut tarvikkeet 
sähköliikkeen hinnaston mukaan, alkaen 2 000
Yhteensä  9 600

Valaisinremontista aiheutuneet kustannukset taloyhtiön osak-
kaalle ovat noin 6,70 €/m2.
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jakuvia, joita voidaan hyödyntää suunnittelussa? Mitkä raken-
teet	 vaikuttavat	valaisinten	sijoitteluun?

• Mitä valaistuksen ohjausjärjestelmiä hankitaan?
• Miten asennus toteutetaan? Käytetäänkö taloyhtiön huolto-

yhtiötä vai kilpailutetaanko urakoitsija?
• Tuen hakeminen valaistusremonttiin esimerkiksi Motivalta tai 

ELY-keskukselta?

Lisätietoja valaisimesta www.ensto.com/
fi/tuotteet/valaistus/ulkovalaisimet/avr8/ 

Julkisivua valaisemaan valittiin seinäasenteinen AVR8 -valaisin. 
Rap pu käytävien yläpuolella on valaistulla numerokyltillä varustet-
tu AVR-8, joka toimii opasteena, luo turvallisuutta ja viihtyvyyttä 
sisäänkäyntiin. Pihan ulkovalaisimina on Opera LED-valaisimet. 
Valaisinremontin yhteydessä tyyppitaloon asennettiin sähköauton 
latauspisteet.

MUISTILISTA TALOYHTIÖILLE VALAISTUSREMONTTIA SUUNNITELTAESSA:

Lisätietoja valaisimesta www.ensto.com/
fi/tuotteet/valaistus/ulkovalaisimet/opera/

www.ensto.com/fi/tuotteet/ 
sahkoauton-lataus/wallbox/

Remontin toteutti:
www.ensto.fi



32 Omataloyhtiö.fi   2019

Teksti: Kymen Lämpöpalvelu Oy   Kuvat: Kymen Lämpöpalvelu Oy ja NIBEOpastus

Projektin aloitus
Hyväksytyn päätöksen jälkeen haettiin toimenpidelupa energia-
kaivojen poraamiselle. Luvan saamiseen kuluva aika vaihtelee yh-
den ja kahden kuukauden välillä, rakennusvalvonnasta riippuen. 
Lupaa varten tarvittavan poraussuunnitelman laati urakoitsija. 
Sen voi myös laatia erillinen tehtävään palkattu suunnittelija. Ta-
loyhtiö olisi myös voinut palkata projektille ja/tai tarjouspyynnön 
laadinnalle suunnittelijan/valvojan, jonka tehtävänä olisi ollut 
valvoa taloyhtiön etua projektin aikana.

Toimenpideluvasta tositoimiin
Luvan myöntämisen ja sen lainvoimaisuuden jälkeen alkoivat var-
sinaiset asukkaille näkyvät työt kiinteistön tontilla. Kuuden 220 
m syvän lämpökaivon poraus kesti vain noin viikon, minkä jäl-
keen pihalla tehtiin tarvittavat kaivuu- ja putkityöt. Kaikki kuusi 
kaivoa yhdistettiin yhteen kokoojakaivoon, josta tekniseen tilaan 
vietiin paksut syöttöputket (meno ja paluu). Näihin töihin meni 
noin viikko, jonka jälkeen pihat siistitiin ja lisäksi istutettiin uusi 
nurmikko, tuotiin kivituhka pihateille ja asfaltoitiin pois kaivet-
tu asfalttiosuus takaisin. Pihat saatettiin samaan kuntoon kuin 
ne olivat ennen projektin aloittamista. Taloyhtiö päätti samassa 
yhteydessä uusia pihavaloja ja istutuksia, mikä olikin järkevää, 
kun pihalla tehtiin kaivutöitä.

Sitten päästiin teknisessä tilassa tehtäviin asennustöihin. Käyt-
tövesivaraajat asennettiin ennen kaukolämpöpaketin purkua val-
miiksi paikalleen ja niissä olevat sähkövastukset kytkettiin päälle. 
Näin lämpöisen käyttöveden katkos kohteessa oli lähes huomaa-
maton. Tämän jälkeen kaukolämpölaitteisto purettiin ja tilal-
le asennettiin maalämpöpumppujärjestelmä; maalämpöpump-
pu NIBE F1345-60 ja varaajat sekä tehtiin tarvittavat sähkö- ja 
LVI-asennukset. Lämpimän käyttöveden tuotannossa käytetään 
lisäksi lämminvesilatausryhmää, joka tuottaa maalämpöpumpun 
kompressoriteholla myös lämpimän käyttöveden kierron lämpö-
häviöt. Näin saatiin vielä enemmän säästöä aikaan.

Teknisen tilan asennustöihin kului aikaa noin kaksi viikkoa, 
jonka jälkeen maalämpöjärjestelmä otettiinkin jo käyttöön. Käyt-
töönoton jälkeen tehtiin vielä eristys- ja muita viimeistelytöitä 
ennen koko projektin luovutusta asiakkaalle. Tiukemmalla aika-
taululla asennustöitä olisi ollut mahdollista tehdä samanaikaisesti 
porausten ja pihatöiden kanssa, jolloin aikataulu olisi lyhentynyt 
1–2 viikolla, kun nyt aikaa töihin meni yhteensä noin neljä viikkoa.

As.oy Remontti-Mallinnus

Maalämpöön siirtyminen
Taloyhtiössä herättiin alati kohoaviin kustannuksiin, etenkin rakennuksen 
lämmityksen osalta. Hallitus käynnisti selvitystyön, jonka lopputuloksena 
päätettiin luopua kaukolämmöstä ja siirtyä maalämpöön.

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 5: Piha

Neuvonta, projektin johto ja urakointi:
Kymen Lämpöpalvelu Oy
www.kymenlampopalvelu.fi

Käyttöönotto
Projektin urakoitsija piti taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijäl-
le ja huoltoyhtiölle käyttöönottokoulutuksen, missä käytiin läpi 
laitteiston toimintaa, säätöjä ja ylläpitoa.

Koska edellisestä patteriverkoston tasapainotuksesta oli jo ai-
kaa, tehtiin tämäkin maalämpöön siirtymisen yhteydessä. Näin 
saatiin taas yksi energiahävikki minimoitua.

Projekti toteutettiin kesällä, kuten usein tehdään, joten käyt-
töönoton jälkeen lämmityskauden alkaessa urakoitsija teki vie-
lä erillisen käynnin kohteessa varmistuakseen, että kaikki toimi 
kuten pitikin. Taloyhtiö teki maalämpölaitteistosta urakoitsijan 
kanssa huoltosopimuksen, jolloin asennusliike käy säännöllises-
ti kerran vuodessa tarkastamassa koneen toiminnan ja tekemäs-
sä tarvittavat huoltotoimenpiteet. Tämän lisäksi lämpöpumpun 
toimintaa on mahdollista valvoa etänä. Yleensä tämä etävalvonta 
liitetään mukaan huoltosopimukseen.

Kannattiko?
Maalämpöön siirtyminen maksoi noin 129  000 € laitteineen, 
porauksineen ja asennustöineen. Taloyhtiö otti koko summaa 
vastaavan lainan pankista 3 %:n vuotuisella korolla ja 14 vuoden 
takaisinmaksuajalla.

Kaukolämpöä yhtiössä kului keskimäärin 260 000 kWh/v, mikä 
maksoi yhtiölle 22 100 €/v. Maalämpöön siirtymisen jälkeen ra-
kennuksen lämmitykseen on kulunut sähköä 95 945 kWh/v, mikä 
maksaa yhtiölle 10 554 €/v (0,11 €/kWh). Säästöä kertyi siis noin 
11 500 €/v. Koska taloyhtiö päätti, ettei yhtiövastikkeita korote-
ta, käytettiin ja käytetään jatkossakin lainanlyhennyksiin vain 
investoinnista kertyneet säästöt.

Maalämpöön siirtymisen jälkeen kiinteistön eli osakkeiden 
arvo nousi ja taloyhtiö on kiinnostavampi ja halutumpi asunto-
markkinoilla. Taloyhtiö osallistuu samalla hiilijalanjälkensä pie-
nentämiseen. Laina-ajan päätyttyä taloyhtiö voi käyttää vuotuiset 
lämmityssäästöt parhaakseen katsomallaan tavalla, mikä parantaa 
yhtiön kassavirtaa. Nyt yhtiöllä on omavarainen lämmitysjärjes-
telmä, jonka käyttämän sähkön voi aina halutessaan kilpailuttaa.
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Remontti-Mallinnuksen maalämpökaivojen sijoittu-
minen tontille. Kaivot ovat 15 metrin etäisyydellä toi-
sistaan. Kaivuu-urat on kaivettu kahteen suuntaan kai-
vojen vierestä. Kokoomakaivolta on yksi oja viimeiselle 
kaivolle asti ja putket ovat samassa ojassa kaikkien 
muidenkin kaivoputkien kanssa.

NIBE F1345 lämmittää joustavasti, tehokkaasti ja 
hiljaisesti. Kaksikompressorirakenteen ansiosta läm-
möntuotto ei keskeydy, vaikka toinen kompressori olisi 
irrotettu huoltoa varten.

Tutustu as.oy Remontti-Mallinnukseen www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo

PROJEKTIN LYHYT YHTEENVETO
Energiakaivoja 6 kpl, 220 m syviä
1 kpl NIBE F1345-60 maalämpöpumppu
2 kpl NIBE UKV20-1000 lämpöpumppu-
varaaja

Aikataulu
Toimenpidelupa: 1–2 kk
Kaivojen poraus: 1 vko
Kaivuutyöt pihalla: 1 vko
Asennus- ja purkutyöt: 2 vkoa
Työt yhteensä 4 vkoa

Kustannukset
Laitteet ja työt: 129 000 e
Remontti maksettiin lainalla, joka rahoite-
taan investoinnista kertyneellä säästöllä. 
Vaikutus osakkaan maksamaan yhtiövastik-
keeseen:  0 e

Kuvitteellinen taloyhtiö as.oy Remontti-Mal-
linnus perustuu 1970-luvun tyyppitaloon. Jossain 
päin Keski-Suomea sijaitseva talo on kolmikerrok-
sinen betonielementtitalo, jossa on 27 huoneistoa 
ja kolme rappukäytävää.
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KUSTANNUKSET
Tila 1: 10 kpl Compact PTL-2 1 130
Tila 2: 9 kpl PyöräNoja PN-2 1 890
Tila 3: 5 kpl SkiRack STM-5 240
 6 kpl Multirack MT-6 120
 1 kpl Lastenvaunutanko 80
 2 kpl hyllyt miniMAX® 220
Tila 4: 1 kpl Masto 290
Tila 4 ja autotallit: 27 kpl rengasteline PST-4 1 790
Autotallit: 24 kpl Megakonsoli PST-2 840
       12 kpl naulakko N-3 100
Asennustyö 1920
Yhteensä € 8 620 

Kustannukset taloyhtiön osakkaalle ovat noin 5,95 €/m2. Re-
montti rahoitettiin kahdella ylimääräisellä hoitovastikkeella, 
ylijäävä osuus säästettiin remonttitilille.

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 5: Piha

Teksti: Mika Laukkonen   Kuvat: Rakentaja.fi ja OvellaOpastus

Urakka toteutettiin suunnitelman mukaisesti noin viidessä 
päivässä, kun isännöitsijä oli informoinut talon asukkaita 
erillisellä tiedotteella rappukäytävissä ja kellaritiloissa. Ti-

loja voitiin käyttää säilytystiloina myös osin remontin aikana ja ne 
olivat käyttövalmiita nopeasti koko remontin valmistuttua. Asen-
nustyön voi tehdä paikallinen asennusliike asennusohjeita nou-
dattaen, mutta taloyhtiö valitsi työhön Ovellan oman asentajan.

Työhön ryhdyttiin tyhjentämällä varastotilat siten, että asen-
taja pystyi työskentelemään tilassa turvallisesti.  Epäkäytännöl-
liset perinteiset kaaritelineet vietiin hävitettäväksi. Ennen asen-
nusta tilojen pinnat kannattaa tasoitettiin, maalattiin ja tehtiin 
sähkötyöt. Järjestelmän ratkaisut asennettiin suoraan seinään 
ruuvein ja propuin seinämateriaali huomioiden. Mahdollisesti 
asennuksen esteenä oleva talotekniikka, esimerkiksi patterit ja 
putket, ylitettiin erillisin metallirakentein, jotka valmistettiin 
projektikohtaisesti.

Tila 1:
Pyörävarastossa, johon on esteetön kulku pihalta, on 20 pyörä-
paikkaa. Pyörille asennettiin 10 ovella® Compact PTL-2 -telinet-
tä seinäkiskoille, joilla ne liukuvat kevyesti rullien varassa. Tilan 
ollessa kapea käytävä, noin 17 m², kyseinen säilytysratkaisu on 
optimaalinen tilankäytöllisesti, koska pyöriä säilytetään pystys-
sä tehokkaasti.

Järjestelmässä pyörä käännetään pystyasentoon lattialla taka-
renkaan varassa ja asetetaan koukkuun. Pyörä voidaan lukita sii-
hen omalla lukolla. Pyörä otetaan käyttöön liuttamalla se omalle 
kohdalle ja kääntämällä pyörä lattialle.

Tila 2:
Koska rakennuksen päädyssä oleva 25-neliöinen pyörävarasto on 
leveämpi ja tilavampi, voidaan pyörät parkkeerata lattialle vaivat-
tomasti. Telineeksi valittiin yhdeksän PyöräNoja PN-2 -järjestel-
mää. Tässä ratkaisussa kaksi polkupyörää nojaa telineeseen, johon 
pyörä on lukittavissa rungosta omalla lukolla. Telineessä on ns. 
tuplaputkirakenne, joka pitää pyörät irti toisistaan ja järjestyk-
sessä pareittain. Kulku pihalle ja rappukäytävään on esteetöntä, 
kun pyörät ovat telineissään.

Varastotila 3:
Varasto järjestettin monitoimitilaksi suksien, sauvojen, lastenvau-
nujen ja muiden välineiden säilytykseen. Tilan seinään asennet-
tiin riviin SkiRack STM-5 -telineet, joista sukset on helppo ottaa 
käyttöön ilman, että naapureiden sukset aiheuttaisivat kaaosta. 
MultiRack MT-6 -telineet ovat rivissä monitoimitilan ovella. Tässä 
monitoimitelinerivistössä voidaan säilyttää mm. sauvoja, kypäriä, 
mailoja ja työkaluja siten, että ne eivät vie turhaa tilaa lattialta. 
Lastenvaunutankoon voidaan lukita lastenvaunut ja ohjata ne 
säilytettäväksi ko paikalla eikä esimerkiksi porraskäytävissä. Le-

veällä miniMAX® verkkotasolla varastoidaan pitkät ja suuremmat 
ulkoiluvälineet, kuten pulkat, golfbägit ja lätkämaalit. Koska taso 
on kantattu verkkoelementti, se on tukeva eikä pölyty.

Varastotila 4:
Koska kaikille autollisille asukkaille ei riitä tallipaikkaa, päätettiin 
varasto muuttaa paikaksi, jossa autonrenkaat voi säilyttää lukit-
tuna kiinteistössä rengashotellin sijaan. PST-4-teline asennettiin 
kolmeen kerrokseen päällekkäin ja numeroitiin. Rengaspaikat 
vuokrataan asukkaille, jolloin taloyhtiö saa tuloja.

Varastoon jäi sopivasti tilaa myös puuhastella ja huoltaa pol-
kupyörät Masto-telineessä, jossa on neljä ovella® Fillarikoukku 
FK-1:a. Pyörä voi olla koukussa ja huoltovälineet pehmeällä sa-
tulatuella, joka on solumuovia.

Autotallit:
Muutamaa autotallia oli käytetty tavaravarastona, joten siihen-
kin saatiin muutos remontin ja sääntöuudistuksen myötä. Tallit 
varustettiin telineillä renkaiden, polkupyörien ja pientarvikkei-
den ripustamista varten. Renkaat ovat rengasteline PST-4:ssa 
tallin päätyseinällä ylhäällä, jolloin on hyödynnetty turha tila. 
Polkupyörät tai muut pitkänomaiset tarvikkeet, kuten airot ja 
kanootit, säilytetään seinänsuuntaisesti Megakonsoli PST-2:ssa. 
Tekstiileille ja käsityökaluille on naulakko N-3, joka on laadukas 
ja kestävä yhdeksän säilytyspaikan koukku. Kun seinätilat on ka-
lustettu ja tavarat telineissä, mahtuu autokin sisään eikä ole pi-
halla viemässä tilaa.

As.oy Remontti-Mallinnus

Järjestys varastoihin
Taloyhtiössä oli hankala organisointiongelma varastoissa. Ongelman ratkaisua mietittiin kauan ja 
erilaisia ratkaisuja etsittiin. Koska taloon haluttiin vain parasta ja hintalaatusuhteeltaan sopivaa, 
päädyttiin kotimaiseen ovella®-säilytysratkaisuun.

Remontin toteutti:
www.ovella.fi
Ota yhteyttä 0103372720 tai ovella@ovella.fi



352019 Omataloyhtiö.fi

Tutustu as.oy Remontti-Mallinnukseen www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo
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Näin taloyhtiön 

korjaushanke onnistuu

Teksti: Sanni Björkman, Maria Mäkelä   Kuvat: Opa LatvalaOpastus

Perusteellinen tilannearvio on onnistuneen korjaushank-
keen lähtökohta. Mikäli korjaustarve ilmenee yllättäen, 
on syy selvitettävä huolellisesti. Näin tiedetään tarkalleen, 

mitä lähdetään korjaamaan. Ammattilaisten tekemillä säännöl-
lisillä kuntoarvioilla ja -tutkimuksilla voidaan minimoida yllät-
tävät korjaustarpeet.

”Pelkkien teknisten tutkimusten tai arvioiden perusteella ei 
hankkeita kuitenkaan kannata vielä lähteä toteuttamaan, vaan 
tutkimukset toimivat suunnittelun lähtökohtana. Niiden lisäksi 
tarvitaan riittävää suunnittelua ja projektinjohtoa. Puutteellis-
ten suunnitelmien varaan rakennettu hanke harvoin onnistuu 
ilman ongelmia”, Realian rakennuspalveluista vastaava Jesse 
Lehtinen toteaa.

Hallituksen jäsenten ei tarvitse olla rakentamisen 
asiantuntijoita
Kokonaisvastuu korjaushankkeesta kuuluu taloyhtiön hallituk-
selle. Hallituksen jäsenten ei kuitenkaan tarvitse olla rakentami-
sen asiantuntijoita. Taloyhtiön isännöitsijällä on merkittävä rooli 
hallituksen työn tukena ja hänen tehtävänään on hallituksen toi-
meksiannosta muun muassa etsiä korjaushankkeelle oikeanlaiset 
rakennusalan asiantuntijat ja huolehtia hankkeen hallinnollises-
ta johtamisesta.

Hallituksella on oikeus ja velvollisuus käyttää korjaushankkeis-
sa rakennusalan asiantuntijoita. Isännöitsijän tärkein tehtävä on 
tarjota hallitukselle ratkaisuja. Hän vastaa hankkeen talouden 
suunnittelusta sekä auttaa etsimään sopivat rakentamisen, pro-
jektinhallinnan ja työmaavalvonnan ammattilaiset, jotta hallitus 
voi keskittyä päätöksentekoon. Hallituksen tärkein tehtävä on 
puolestaan tuoda hankkeisiin asumisen näkökulmaa ja huolehtia 
avoimesta tiedonkulusta osakkaisiin ja asukkaisiin päin.

Osakkaat mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa
Korjaushankkeen suunnittelulle on erittäin tärkeää varata riit-
tävästi aikaa. Osakkailla on oltava mahdollisuus perehtyä kun-
nolla usein haastaviinkin teknisiin asioihin, jotka liittyvät kor-
jaushankkeen toteutukseen. Hyvin valmistellussa hankkeessa 
osakkaiden on helppoa seurata teknisiä vaihtoehtoja ja niiden 
kustannusvaikutuksia.

Hankesuunnitteluvaiheessa kartoitetaan korjaustyön erilaiset 
toteutusvaihtoehdot kustannusarvioineen ja rahoitusmalleineen.

”Hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää selvittää asiantunti-
joiden avulla myös mahdolliset vaihtoehtoiset korjausratkaisut. 
Energiatehokkuus ja kestävät ratkaisut kannattaa huomioida, 
koska näillä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä kiinteistön 
ylläpidossa. Aina edullisin korjaustapa ei ole kokonaiskannatta-
vin”, Lehtinen huomauttaa.

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tehdään korjaussuunnitel-
ma, jonka pohjalta urakka kilpailutetaan. Hallituksen tehtävänä 

Lisätiedot:
Realia Isännöinti Oy, www.realiaisannointi.fi

on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hankkeen toteutukses-
ta ja rahoituksesta.

Osakkaat on hyvä kutsua koolle esittelytilaisuuksiin tai yli-
määräisiin yhtiökokouksiin jo hankesuunnitteluvaiheessa, jotta 
heille pystytään tarjoamaan mahdollisimman paljon asiantunti-
joiden koostamaa tietoa. Perusteellisten selvitysten pohjalta yh-
tiökokouksessa on helpompi päättää vaihtoehdosta, jota lähde-
tään toteuttamaan.

Hallitus määrittelee taloyhtiön edustajat suunnittelu- ja toteu-
tusvaiheen päätöksentekoon ja työmaakokouksiin. Lisäksi kan-
nattaa kartoittaa taloyhtiöstä löytyvä rakennusalan osaaminen, 
sillä myös osakkaat voivat osallistua hankkeen läpiviemiseen. 
Vaativimmissa peruskorjauksissa on suositeltavaa harkita erilli-
sen projektijohtajan palkkaamista. Projektijohtaja pitää hallituk-
sen ohjaamana huolen korjaushankkeen kokonaiskuvasta ja sii-
tä, että taloyhtiö tekee oikeassa järjestyksessä oikeita päätöksiä.

Menestyksen mittarina viestintä
Korjaushankkeen toteutusvaiheessa hallitus valvoo yhdessä isän-
nöitsijän ja asiantuntijoiden kanssa, että suunnitelmat etenevät 
sopimuksen mukaan. Tärkeintä tässä vaiheessa on huolehtia siitä, 
että osakkaat ja asukkaat pysyvät ajan tasalla korjaushankkeen 
kustannuksista, aikataulusta ja laadullisesta etenemistä.

”Korjaushankkeen viestinnästä tulee sopia jo alkumetreillä ja 
hankkeelle laaditaan selkeä yhteystietoluettelo, jotta jokainen 
tietää, kehen olla yhteydessä missäkin asiassa. Hankkeen tiedot-
tamisesta sovitaan yhteiset pelisäännöt, joita noudatetaan hank-
keen loppuun saakka”, Lehtinen sanoo.

Nykyään korjaushankkeiden menestystä arvioidaan pitkälti 
viestinnän näkökulmasta. Toiminta hankkeen jokaisessa vaihees-
sa kannattaa tehdä läpinäkyväksi ja hoitaa päätökset avoimesti 
epäselvyyksien välttämiseksi. Tämä vähentää myös hallituksen 
jäsenille tulevia yhteydenottoja.

”Tärkeintä on, että viestintätavasta, oli se sitten rapputiedote, 
huoneistotiedote tai vaikka sähköposti, on sovittu yhteisesti, ja 
että viesti varmasti tavoittaa kaikki asianosaiset hyvissä ajoin”, 
Lehtinen kertoo.

Onnistumisen edellytyksiä:
1. Taloyhtiön hallitus on hyödyntänyt riittävästi rakennusalan 

ammattilaisten apua.
2. Suunnitteluun ja valmisteluun on käytetty tarpeeksi aikaa.
3. Viestintä on ollut avointa ja selkeää koko hankkeen ajan.

Realia Isännöinti tarjoaa korjaushankkeiden tueksi kunnossapi-
to- ja muutostyöohjeita.

Mittava korjaushanke omassa kiinteistössä saattaa nostaa hikikarpaloita niin taloyhtiön 
hallituksen jäsenten kuin asukkaidenkin otsalle. Turhalta stressiltä voidaan kuitenkin 
välttyä, kun hankkeen perustana on isännöitsijän tuki, rakentamisen asiantuntijoiden 
osaaminen, huolellinen suunnittelu ja avoin viestintä.
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TIIMITYÖN TAIDONNÄYTE: RUMIEN PELTILEVYJEN ALTA 
KUORIUTUI UPEA, PUINEN LUHTITALO
Vielä muutama vuosi sitten tamperelainen As Oy Aleksanterinkatu 9 oli 
ankean näköinen, peltilevyillä verhoiltu rakennus, jonka ikkunoista veti. 
Kesällä 2017 talo oli palautettu uuden lautaverhoilun avulla alkuperäi-
seen, 1930-luvun ilmeeseen ja siitä oli kuoriutunut alueen ja omien asuk-
kaidensa ylpeyden aihe. Miten hanke toteutettiin?

Onnistuneen hankkeen alullepanijana toimi yhteen hiileen puhaltava 
taloyhtiön hallitus, joka oli jo pitkään miettinyt ympäristöön sopimattoman 
rakennuksen korjaamista. Realia Isännöinnin Lauri Kolehmaisen aloitettua 
taloyhtiön isännöitsijänä, päätettiin ryhtyä konkreettisiin toimiin ja aloittaa 
hankesuunnittelun kilpailutus.

Hankesuunnitteluvaiheen alussa kävi ilmi, että viisirappuinen kerrostalo 
oli kauttaaltaan rapattu. Ensimmäinen asuinkerros oli tehty kivestä ja toi-
nen hirrestä. Rakenneselvityksen avulla tutkittiin rappausten, betoniraken-
teiden ja hirsien kunto sekä avattiin peltiverhottujen alueiden rakenteita.

Huolellisten rakenneselvitysten ja laboratoriotutkimusten perusteella 
päätettiin tehdä kolme vaihtoehtoista korjausehdotusta: molempien ker-
rosten rappaus, alemman kerroksen rappaus ja ylemmän verhoilu tai koko 
talon verhoaminen laudoituksella. Yhtiökokouksessa päätettiin yksimieli-
sesti molempien kerrosten lautaverhoamisesta.

Julkisivu-urakka valmistui aikataulun mukaisesti heinäkuussa 2017. 
Uuden ilmeen lisäksi rakennuksen energiatehokkuutta saatiin parannet-
tua huomattavasti, kun seinän materiaalit vaihdettiin ja ikkunat uusittiin. 
Rakennuksen muodonmuutos keräsi kiitosta paitsi osakkailta, myös jul-
kisivu-urakoiden asiantuntijoilta, ja se sai kunniamaininnan Julkisivure-
montti 2017 -kilpailussa. Tuomaristo kiinnitti huomiota muun muassa 
ammattimaiseen ja laadukkaaseen suunnitteluun sekä taloyhtiön halli-
tuksen, isännöitsijän, suunnittelijoiden, arkkitehdin, valvojan ja urakoitsi-
jan väliseen tiiviiseen yhteistyöhön.

”Ehdottomasti tärkein onnistumisen edellytys oli hankkeen takana ollut 
hyvä tiimi. Kun hankkeen osapuolten roolit olivat selkeät, kommuni-
kaatio ja yhteistyö toimivat saumattomasti koko urakan ajan”, isän-
nöitsijä Lauri Kolehmainen sanoo.

Tärkein onnistumisen edellytys oli hankkeen takana 
ollut hyvä tiimi, kertoo isännöitsijä Lauri Kolehmainen.

As Oy Aleksanterinkatu 9 palautettiin uuden lautaver-
hoilun avulla sen alkuperäiseen 1930-luvun ilmeeseen. 

Rakennuksen energiatehokkuutta saatiin parannettua 
huomattavasti, kun seinän materiaalit vaihdettiin ja 

ikkunat uusittiin. 
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Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: NovartOpastus

Tarkempi tapahtumasisältö ja ilmoittautumiset: 
omataloyhtio.fi/putkiremontti

Putkiremonttikiertuetilaisuudet ovat suunnattuja isännöit-
sijöille sekä muille ammattilaisille ja hallitusten jäsenille 
(sekä osakkaille). Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikki 

osallistujat saavat mukaansa kattavan tietopaketin, joka auttaa 
tulevassa hankkeessa. Putkiremonttikiertuetilaisuudet järjeste-
tään Keittiömaailman tiloissa. Näin ollen voit samalla tutustua 
Keittiömaailman palvelukonseptiin ja laajaan näyttelyyn.

Kaikki, mitä haluat tietää LVIS-peruskorjauksesta
Putkiremonttikiertue 2019 on järjestyksessään neljäs kiertue. Yli 
1000 ammattilaista ja taloyhtiöiden hallitusten jäsentä tai osa-
kasta on jo osallistunut aikaisempina vuosina kiertueelle. Putki-
remonttikiertueen yhteistyökumppaneiden asiantuntijat Novar-
tilta, Uponorilta, Valloxilta, Vertolta ja ABB:ltä takaavat laajan 

Putkiremonttikiertue 
tulee taas!

Putkiremonttikiertue starttaa tänä vuonna syyskuun alussa Lahdesta ja päättyy lokakuun lopulla Turkuun. 
Välissä ehditään kiertää Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Seinäjoella, Tampereella sekä Van-
taalla jakamassa tärkeää tietoa putkiremonteista ja siitä, mitä muuta kannattaa tehdä samalla.

KIERTUEAIKATAULU:
25.9. Jyväskylä
26.9. Kuopio
9.10. Seinäjoki

3.9. Lahti
5.9. Helsinki
10.9. Oulu

10.10. Tampere
23.10. Vantaa
24.10. Turku

Palautteita:
”Napakat puheenvuorot jokaiselta esittelijältä. Näin tuli tietoa 
putkiremontista monesta eri näkökulmasta. Jos halusi itseä kiin-
nostavaan asiaan lisätietoja, sai kysellä esityksen jälkeen lisää eikä 
kaikkien aikaa kulutettu tähän. Myös mukaan jaetusta materiaa-
lista saa tietoa muistin virkistykseksi.”

”Itse tilaisuus oli hyödyllinen. Esillä oli hyvin koko kirjo mitä tar-
vitaan ja voidaan tehdä putkiremontin yhteydessä.”

”Luennoitsijat kertoivat asiansa todella lyhyesti ja ytimekkäästi, 
ilman oman yrityksensä voimakasta mainontaa. Kiitos järjestä-
jille ja mukavaa syksyn jatkoa.”

”Tilaisuus on paras missä olen ollut ja materiaali oli hyvä.”

”Kokeneet luennoitsijat, myös aikaa keskustella luennoitsijoiden 
kanssa, hyvät puitteet kaiken kaikkiaan: Kiitos!”

”Kokonaiskuva putkiremontista muodostui ja mahdollisuuksis-
ta siinä.”

Vuoden 2018 Putkiremonttikiertueelle  
osallistuneista 95 % koki tapahtuman 
hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä.

asiakattauksen kaikissa tilaisuuksissa. Kiertueella selviää muun 
muassa, miksi osakkaan keittiöremontti kannattaa tehdä putki-
remontin yhteydessä ja millaisia putkisto- ja järjestelmäratkaisuja 
on tarjolla putkiremontin toteuttamiseen. Paikalla on rakennut-
tamisen, LVI- ja sähköalan asiantuntijoita, joilta saat halutessa-
si vinkkejä ja neuvoja putkiremonttihankkeesi eri vaiheisiin ja 
vaihtoehtoihin. Illan päätteeksi on myös aikaa kysyä kysymyksiä 
paikalla olevilta ammattilaisilta ja tutustua rauhassa eri ratkai-
suihin, niin halutessaan.
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Teksti: DNA   Kuvat: DNAHuoneisto

Laadukas nettiyhteys kuuluu nykyaikaisen taloyhtiön perus-
palveluihin siinä missä lämpö, vesi ja kiinteistönhuolto. No-
pea netti on valttia esimerkiksi asuntoa myydessä. Nykyisille 

asukkaille taloyhtiönettiin siirtyminen tarkoittaa usein myös sitä, 
että nettiyhteyden kuukausihinta putoaa roimasti. Kun taloyhtiö 
päättää hankkia yhteyden, kannattaakin saman tien valita paras 
mahdollinen tekniikka – se tarkoittaa tänä päivänä valokuitua.

Mitä hyötyä taloyhtiö ja sen asukkaat saavat, jos 
yhtiö hankkii valokuituyhteyden?
“Valokuituyhteys tyydyttää asukkaiden nettitarpeita pitkälle 
tulevaisuuteen. Aiemmin koko perheellä oli ehkä yksi yhteinen 
tietokone, eikä kenenkään puhelin ollut yhteydessä verkkoon. 
Nykyisin kaikilla on oma älypuhelin ja usein myös tietokone tai 
tabletti. Kodin nettiin liitetään entistä enemmän laitteita, kuten 
esimerkiksi televisio, älylamppuja ja Alexan tai Amazon Echon kal-
taisia virtuaaliassistentteja”, DNA:n taloyhtiöpalveluiden myyn-
tijohtaja Tiitus Ranta kertoo.

Tällä hetkellä DNA pystyy toimittamaan kaikkiin verkkoonsa 
liitettäviin taloyhtiökohteisiin nettiyhteyden, joka nopeimmil-
laan on jopa kaksi tuhatta megaa eli kaksi gigabittiä ja tulevai-
suudessa vieläkin enemmän. Mihin asukkaat tarvitsevat tällaisia 
nopeusluokkia?

”Tämän vauhdin edun ymmärtää, kun ajattelee moottoritie-
tä, jolla on kaksi kaistaa suuntaansa. Kun on oikein paljon lii-
kennettä, kaistat menevät tukkoon. Jos kaistoja onkin samaan 
suuntaan tuhat, tielle mahtuu paljon enemmän liikennettä”, Tii-
tus Ranta sanoo.

Kun nettiyhteys toimii valokuidun varassa, jopa uusimpia 
4K-teräväpiirtotarkkuuden tv-ohjelmia, elokuvia ja muita vi-
deoita voi katsella sujuvasti – monella laitteella samaan aikaan.

“Teräväpiirtotarkkuuden edut huomaa heti urheiluohjelmissa, 
kuten jääkiekossa tai formuloissa, joissa kuvassa tapahtuu paljon 
ja nopeasti. Myös elokuvien ja sarjojen seuraaminen teräväpiirtoi-
sena tuottaa katsojalle aivan eri elämyksen”, Tiitus Ranta sanoo.

Saako valokuidun helposti?
Äkkiseltään valokuitu saattaa kuulostaa vaativalta ja hintaval-
ta hankkeelta. Monissa taloyhtiöissä asukkailla voi olla huono-
ja kokemuksia esimerkiksi liian pitkäksi venähtäneestä putkire-
montista, jonka vuoksi joutui olemaan poissa kotoa pitkään ja 
venyttämään lompakkoa loputtomiin. Valokuidun kohdalla näin 
ei kuitenkaan ole.

”Useimmiten ei tarvita mitään uusien kaapelien asennuksia. 
Koko ajan laajentuva DNA:n Valokuitu Plus -verkko ulottuu suu-
reen osan Suomen kaikista taloyhtiöistä erityisesti suurimmissa 
taajamissa. Operaattorit rakentavat ja maksavat valokuituverkot 
itse, eli siitä ei koidu taloyhtiölle ylimääräistä vaivaa tai kulua”, 
Tiitus Ranta kertoo.

Valokuitunopeuden saa usein myös sellaisiin taloyhtiöihin, 
joihin valokuituverkko ei ylety. DNA Valokuitu Plus -saatavuu-
delle ei ole merkitystä sillä, onko yhteyden viimeinen 200 met-
riä valokuitua vai kaapelitelevisiolle tehty koaksiaalikaapeli, sillä 
sama nopeus saadaan molemmilla. Silläkään ei ole merkitystä, 

onko taloyhtiön sisäverkko valokuitua vai antennikaapelia. Mo-
lemmilla saa sellaisia nopeusluokkia kuin nykyaikana ja tulevai-
suudessa tarvitaan.

Taloyhtiönetti yhtiökokouksen esityslistalle
Kun taloyhtiöllä on tarve päivittää nettipalvelut nykyaikaan, tar-
jouspyyntö on hyvä tehdä operaattorille hyvissä ajoin ennen yh-
tiökokousta.

Operaattorin myyjä tekee aluksi teknisen arvion taloyhtiön si-
säverkosta ja tarkistaa, miten lähelle taloa operaattorin valokui-
tuverkko yltää. Katsauksen perusteella operaattori tekee tarjouk-
sen. Hinnoitteluun vaikuttavat muun muassa taloyhtiön koko ja 
sopimuksen kesto.

Kun operaattorin tarjous on saatu, taloyhtiönetin hankinta 
pitää sisällyttää yhtiökokouksen viralliselle esityslistalle päätö-
sasiana. Hankintapäätöksen jälkeen palveluiden toteutus onnis-
tuu operaattorin puolesta parhaissa tapauksissa muutamassa vii-
kossa. Kaikki on taloyhtiölle vaivatonta.

“Taloyhtiö ja operaattori sopivat yhdessä käyttöönottopäivän, 
jolloin palvelut alkavat. Operaattori myös tiedottaa etukäteen 
kaikille asukkaille, jotta käyttöönotto menee sujuvasti. Prosessi 
voi haluttaessa edetä hyvinkin nopeasti, mutta yleensä on syy-
tä varata pari kuukautta aikaa tiedonkulun takia. On hyvä an-
taa asukkaille aikaa tutustua uusiin palveluihin rauhassa”, Tiitus 
Ranta kertoo.

Parhaan hyödyn uudesta nettiyhteydestä saa hankkimalla ope-
raattorilta uuden, siihen sovitetun modeemin. Rekisteröityminen 
taloyhtiönetin käyttäjäksi onnistuu helposti joko nettisivun kaut-
ta tai olemalla yhteydessä operaattorin asiakaspalveluun.

Valokuitu taloyhtiöön

Mitä, miksi, miten?
Valokuitunetti nousi monessa taloyhtiössä kevään yhtiökokouksen puheenaiheeksi. Päätöksenteko vaatii 
tietoa. Miksi valokuitu taloyhtiöön on hyvä asia, mitä se merkitsee ja miten se hankitaan?

Lisätiedot:
www.dna.fi/kiinteistoille

TALOYHTIÖN VALOKUIDUN NELJÄ ETUA
1. Nopea. Valokuituyhteys taloyhtiöön mahdollistaa huippuno-

peat liittymät koteihin. Samalla se varmistaa, että asukkaat 
voivat nauttia kaikista tulevaisuudenkin netti- ja tv-palve-
lujen eduista.

2. Edullinen. Taloyhtiösopimuksella asukkaan maksamat net-
tiyhteyden lisänopeuden ja tv-palveluiden kuukausihinnat 
jäävät jopa puoleen normaalihinnoista. Vaihtoehtoja on tar-
jolla jopa gigabittiin asti.

3. Helppo. Kun taloyhtiö hankkii valokuidun, netistä tulee vastik-
keeseen kuuluva peruspalvelu. Asumismukavuus huipentuu, 
kun netti toimii vauhdilla ja varmasti. Taloyhtiölle kaikki on 
myös helppoa: ei tarvitse rakennuttaa itse mitään uutta tek-
niikkaa ja huoltopalvelu tulee operaattorilta.

4. Varma. Operaattori vastaa valokuituyhteyden teknisestä 
toimituksesta, tietoturvasta sekä netti-ja tv-palveluiden toi-
mittamiseen tarvittavien laitteiden toiminnasta. Myös asuk-
kaiden palvelun toimintavarmuus ja laatu on operaattorin 
asiakaspalvelun hoidossa.
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Kysy lisätietoja:
info@oviku.com

Teksti ja kuvat: OvikuHuoneisto

Hybridilukko 
haastaa markkinat

Nero helpottaa taloyhtiön avainten hallintaa
Suomalaisen Oviku Oy:n kehittämä ja patentoima älylukituslai-
te on mahdollista asentaa tavalliseen olemassa olevaan lukkoon, 
jolloin perinteisen ja älylukon parhaat ominaisuudet yhdistyvät. 
Vanhat avaimet toimivat haluttaessa edelleen.

Taloyhtiöissä avainhallinta tulee hoitaa järkevällä tavalla. Eteen 
saattaa tulla tilanteita, jolloin avaimia joudutaan jakamaan monil-
le käyttäjille. Huoneistojen vuokralaisten vaihtuminen tuo oman  
haasteensa. Pienissäkin asunto-osakeyhtiöissä asukasvaihtuvuus 
saattaa olla suuri ja avainten hallinta vaikeaa. Lisäksi taloyhtiössä 
esimerkiksi huoltoyhtiöt ja siivousfirmat tarvitsevat omat avai-
mensa. Entäpä jos kotona käy siivooja tai kotiapu tai vieraat saa-
puvat ennen kuin isäntäväki? Entä jos perheen lapsi on unohta-
nut tai hävittänyt avaimensa, mikä avuksi silloin?

Suomalaisen Oviku Oy:n kehittämä ja Suomessa valmistettu 
Nero-älylukituslaite poistaa useita lukitus- ja avainhallintaongel-
mia. Se tekee olemassa olevasta lukosta ns. hybridilukon – älyk-
kään ja nykyaikaisen. Haluttaessa perinteisiä avaimia voidaan 
käyttää edelleen.

Vanhasta lukosta älylukko
Uudessa Nero-hybridilukossa vanha lukkopesä toimii kuten en-
nenkin. Sen lisäksi vanhaan lukkoon tulee älyteknologian monet 
käyttömahdollisuudet. Innovaatiolukko avautuu normaalisti avai-
mella sekä sen lisäksi älylaitteella. Digitaalisena avaimena toimii 
älypuhelin tai tabletti bluetooth-yhteydellä.

Nero on helppo asennetaan sisäpuolelle oven ja vääntönupin 
väliin. Asennuksen jälkeen oven ulkopuoli lukkoineen ei ole muut-
tunut. Se sopii erilaisiin asumismuotoihin kuten esimerkiksi ker-
rostaloon, rivitaloon ja myös vuokra-asuntoon, sillä asennukses-
ta ei jää jälkiä. Älylukko on helppo ottaa mukaan, kun muuttaa.
Neron asentaminen on vaivatonta, koska se ei vaadi erityisiä di-
gitaitoja. Ohjeet ovat  ymmärrettävät ja suomenkieliset.

Kulunvalvonta
Nero-älylukko tarjoaa kulunvalvontaa parhaimmillaan myös talo-
yhtiöihin. Sen avulla on mahdollisuus nähdä kuka on ovea käyt-
tänyt ja koska. Älylukko mahdollistaa tarpeen mukaan määräai-
kaisen avausoikeuden tai vastaavasti kertaluontoisen.

Digitaalisen älylukon avulla voi jakaa esimerkiksi siivousfir-
malle, huoltoyhtiälle, remontti- tai postimiehelle aikarajoitteiset 
avaimet. Kestoavaimet toimivat aina ja ne voi jakaa perheelle ja 
ystäville. Molempia avaimia voi poistaa ja muuttaa koska tahansa.

Oviku Nero on avain nykypäivään.  Se soveltuu hyvin 
käytettäväksi pienissä asunto-osakeyhtiöissä, rivita-
loissa, paritaloissa, erillistaloissa ja omakotitaloissa.
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Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Kosken Metalli OyHuoneisto

Siivous helpoksi
Saunakäynnin onnistumiseen liittyy myös oleellisesti saunan puh-
taus. Saunan tulee olla helposti puhdistettava. Kun saunassa on 
kääntyvät lauderungot, saunan puhdistus käy käden käänteessä. 
Älykkään keksinnön ansiosta KIKKA-lauderungot kääntyvät ke-
vyesti seinälle. Mikäli lauteet varustetaan vielä noston keventä-
jällä, rungot nousevat seinälle lähes itsestään. 

Runkojen ruostumattomuus on tärkeää
Myös runkomateriaalilla on merkitystä puhtaanapidon ja kestä-
vyyden kannalta. KIKKA-lauderunkojen materiaali on helposti 
puhtaana pidettävää alumiinia, joka on anodisoitu. Anodisointi 
eli eloksointi lisää alumiinin luontaista korroosionkestävyyttä 
ja kestoikää. Pinta on kova ja kulutusta kestävä. Lauderunkojen 
nivelet ovat ruostumatonta terästä. Käytännössä rungot ovat lä-
hes ikuiset.

Kääntyvät mekanismit eri mallisiin lauteisiin
Kääntyvät lauderungot sopivat muihinkin kuin suoriin lauteisiin. 
Kääntyvillä KIKKA-lauderungoilla voi tehdä myös muun muas-
sa U-lauteet sekä L-lauteet, ja kaikki sivut kääntyvät tarvittaes-
sa ylös seinälle.

Syvyyskokoja löytyy useita eri vaihtoehtoja. Lauteiden lopulli-
nen ja tarkka pituus tehdään laudepuilla. Kosken Metalli toimit-
taa myös mittojen mukaan tehdyt puiset laudetasot ja verhoilut. 
Lauteiden etureuna on aina pyöristetty ja valittavana on useita 
puumateriaaleja.

Myös runkoja voidaan tarvittaessa korottaa tai 
madaltaa
Runkoja voi tarvittaessa madaltaa jalkoja lyhentämällä. Vakio-
korkeus on rungoilla tasaisella lattialla puuosien kanssa noin 
110 cm. Saatavana on myös vakiomittoja korkeammat rungot, 
esimerkiksi 120, 130 ja 140 cm. Runkojen korotus tapahtuu jal-
kojen alaosasta, jolloin ala-askelma nousee ylemmäksi. Tällaises-
sa tilanteessa kannattaa hankkia myös lisäaskelma, jolloin nousu 
lauteille helpottuu.

Madalletut askelmat helpottavat lauteille kulkua
On tärkeää, että saunat ovat turvallisia, helppokulkuisia ja mah-
dollistavat saunanautinnon jokaiselle kävijälle lapsista ikäihmi-
siin. KIKKA-lauteiden yhteyteen on saatavilla liikuntarajoitteiset 
huomioon ottaen madalletut askelmat tai tupla- ja triplapenkit 
sekä lisäaskelma, jolloin nousu lauteille helpottuu.

Lisäksi on mahdollista rakentaa pituus- ja leveyssuunnassa 
halutun kokoinen, erittäin tukeva saunapenkki alumiinijaloilla 
saunaan, pukuhuoneeseen ja muuallekin. Kosken Metallilta saa 
myös kääntöpenkit. Penkki seinälle käännettynä mahdollistaa 
siivouksen vaivattomasti myös penkin alta.

Lisäinfo: 
www.koskenmetalli.net

Sauna on paikka, jossa rentoudutaan ja nautitaan olosta. Ei ole aivan sama, millaisilla lauteilla 
saunotaan. Taloyhtiön saunalta vaaditaankin kestävyyttä, mukavuutta ja helppohoitoisuutta. 
Seinälle nousevat lauderungot täyttävät kaikki nämä vaatimukset. Saunan peseminen käy 
käden käänteessä, kun saunassa on tyylikkäät kääntyvät lauderungot.

Kun lauteet saa nos-
tettua ylös, siivous on 
niiden alta helppoa.

KIKKA-lauderunkoja 
on käytetty niin taloyh-
tiöiden, omakotitalojen 
kuin yritystenkin sauna-
tiloissa.

Materiaalivaihtoeh-
toina on leppä, haapa, 
tiikeri (leppä/haapa-yh-
distelmä), lämpökäsi-
telty haapa sekä radiata 
mänty.

MONIPUOLISET LAUDERUNGOT SAUNAAN
• Voidaan kääntää tarvittaessa ylös seinälle lauteiden ja lat-

tian pesua sekä siivousta varten.
• Lauteet voidaan sijoittaa myös kulmiin tai u-muotoon.
• Laudetasot asiakkaan toivomien mittojen mukaan.
• Laudepaketeilla nopea toimitus.
• KIKKA-lauderungoilla on ruostumattomuustakuu.
• KIKKA-lauderungot ovat täysin kotimaisia ja niillä on avain-

lipputunnus.

Kääntyvät lauderungot 
helpottavat arkea taloyhtiössä
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Piilevä vuoto nostaa lämmityskustannuksia ja  
laskee asumisviihtyvyyttä
Mikäli ulkoseinän läheisyydessä tai nurkassa tuntuu kylmää ve-
toa, on tilanne syytä tarkistaa. Vuotokohta voi olla silmin havait-
tavissa, mutta se saattaa sijaita myös pintamateriaalin alla, jolloin 
lämpökamerakuvaus tai tiiviysmittaus on tarpeen. Paikannetut 
ilmavuodot aiheuttavat lämpöhukkaa, joka osaltaan lisää raken-
nuksen lämmitysenergian tarvetta.

Ilmavuotojen seurauksena myös sisäilman laatu saattaa hei-
ketä. Epäpuhtaudet ja hajut kulkeutuvat asuntoon virheellises-
ti korvaus ilman tullessa osittain vuotokohtien kautta. Yhdessä 
kosteuden kanssa mikrobit alkavat muodostamaan rakenteisiin 
hometta, josta seuraa oireita tilojen käyttäjille. Lisäksi alueilla, 
joilla on todettu olevan radonriski, maaperästä sisätiloihin nou-
seva radioaktiivinen kaasu aiheuttaa merkittävän terveyshaitan 
asukkaille.

Ilmanvuodot tulee aina korjata huolellisesti
Tilanteen kartoittamisessa ongelmakohdat selvitetään kunto-
tutkimuksen avulla, jonka jälkeen laaditaan korjaussuunnitel-
ma. Lähtökohtana korjaamisessa on rakojen tiivistäminen huo-
lellisesti siten, että vuotokohdat tulevat kauttaaltaan umpeen. 
Käsiteltävä väli puhdistetaan ja täytetään massalla, jonka jälkeen 
asennetaan saumanauha yhdessä vedeneristesivelyn kanssa. On 
kuitenkin huomioitava, että jokaisen kohteen vuotokorjaukset 
tulee suunnitella tarkemmin aina tapauskohtaisesti.

Menetelmästä riippuen korjauksessa käytettävät tuotteet kan-
nattaa valita huolella, jotta varmistutaan lopputuloksen laadus-
ta. Kiilto on pitkään kehittänyt erilaisia massoja liimaamiseen, 
tiivistämiseen ja eristämiseen sekä ulko- että sisäkäyttöön. Laa-
jasta valikoimasta löytyvät tarvittavat tuotteet luotettavan ilma-
vuoto- ja radonkorjauksen suorittamiseen.

Ilmavuodot 
syytä selvittää ja korjata ajoissa

Rakenteiden liitos- ja saumakohdista saattaa joskus löytyä rakoja tai halkeamia. Syyt voivat johtua 
esimerkiksi perustusten alapuolisen maa-aineksen painumisesta, rakennusosien siirtymisestä tai 
rakennusaikaisesta asennusvirheestä. Näiden seurauksena syntyvät ilmavuodot aiheuttavat raken-
nukseen lämpövuotoja, ongelmia sisäilmaan sekä riskin radonkaasun haitoista kiinteistön sijainnista 
riippuen. Jotta vuotokohdat tulevat asianmukaisesti korjattua, on asennuksessa käytettävä vain tähän  
tarkoitukseen soveltuvia tuotteita.

TYÖOHJE ILMAVUOTOJEN KORJAUKSIIN
• Tiivistettävät saumat avarretaan tarvittaessa, ja poistetaan 

saumasta irtonainen aines.
• Korjausalue imuroidaan ja pohjustetaan ohjeen mukaan Kiil-

to Keraprimerilla.
• Mikäli raon tai halkeaman leveys on yli 5 mm, voidaan se 

esitäyttää Kiilto Masalla, uretaanivaahdolla tai solumuovitii-
visteillä, joita käytetään esim. elementtien saumauksessa.

• Kiilto KeraSafe Saumanauha tai Kiilto Butyylinauha asenne-
taan tuoreeseen Kiilto KeraPro tai Kiilto Keramix Vedeneris-
teeseen, ja vedeneristettä sivellään saman tien nauhojen yli.

• Samalla tavalla voidaan tiivistää erilaisten ovi- ja ikkunakar-
mien sekä runkorakenteiden välit. Tiivistyksessä käytetään 
Kiilto KeraSafe Saumanauhaa tai Kiilto Butyylinauhaa.

Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: KiiltoHuoneisto

Lisätietoa:
Kiillon tuoteneuvonta puh. 0207 710 200, 
kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com
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Teksti: Mariana Ravonius  Kuvat: Eskon OyHuoneisto

Ratkaisut vallinneisiin ongelmiin
Putkiremontin laajuus pieneni suunnitellusta, kun huomattava 
osa taloyhtiön kylpyhuoneista ei ollut saneerauksen tarpeessa. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaisen perinteisen putkiremontin 
sijasta päädyttiin pitkän pohdinnan jälkeen toteuttamaan viemä-
reiden pinnoitukset sekä uusien vesijohtojen asentaminen uusiin 
paikkoihin. Koska rakennusteknisten töiden tarve väheni, pää-
tettiin myös, ettei ilmanvaihtohormeja lähdetä kunnostamaan.

”Koska toisaalta ilmanvaihdon kohentamista pidettiin erittäin 
tärkeänä, todettiin hallituksen selvityksen pohjalta hormi-imu-
rit käytännössä ainoaksi kustannuksiltaan järkeväksi ratkaisuksi. 
Osakkaat hyväksyivätkin yksimielisesti hormi-imureiden lisäämi-
sen perusparannukseen”, Niskanen kertoo.

”Alan lehdistöä tutkimalla löysimme pari toimijaa, joilta pyy-
simme tarjouksen taloyhtiötämme koskien. Toimijoiden tarjous-
ten esittelyjen sekä hankkeen kumppaneiden kokemusten poh-
jalta Eskonin tuotteisiin päätyminen oli helppo päätös”, Niska-
nen jatkaa.

Hormi-imureiden hankinta osana taloyhtiön monimuotoista 
perusparannushanketta sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Hankkeen 
aikana suurimmaksi haasteeksi paljastui taloyhtiön hormiston 
monimuotoisuus sekä siihen ullakkorakentamisen myötä koh-
distuneet muutokset.

”Hankkeen aluksi tehty hormikartoitus valitettavasti paljas-
tui epäluotettavaksi ja tarkennustöitä jouduttiin suorittamaan. 
Omalta osaltaan tämä tarkoitti Eskonin toimitussisällön kasvat-
tamista alkuperäisestä sekä toimitusaikojen muuttumista aiem-
min suunnitellusta. Toimitusaikaa pidensi myös ullakkorakenta-
misen yhteydessä uusitun peltikaton viimeistelytöiden sekä Es-
konin toimituksen yhteensovitus”, Niskanen kiteyttää prosessia.

Hankkeen valmistumisen jälkeen  
ilmanvaihto parantunut selkeästi
Pekka Niskasella on omakohtaista kokemusta ilmanvaihdon pa-
rantumisesta. Omassa asunnossa on ollut helppo seurata tilan-
teen kehittymistä sekä todeta kokemusperäisesti ilmanvaihdon 
parantuneen. Asunnossa ei ole enää ollut havaittavissa myöskään 
hajuhaittoja, jotka olivat johtuneet vedon riittämättömyydestä. 
Hajuhaitat ovat poistuneet käytännössä kokonaan.

”Meidän kokemuksemme pohjalta hormi-imurit, etenkin ko-
koojakammioita hyödyntäen ovat kustannustehokas ja toimiva 
tapa parantaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Voimme suositella 
Eskonia toimittajaksi toisaalta heidän käytännössä todistetun 
ammattitaitonsa ja toisaalta laajan tuotevalikoimansa puolesta, 
sillä he olisivat voineet toimittaa myös harkitsemiamme hormien 
osittaiskorjauksia useammalla menetelmällä”, Niskanen kertoo.

”Hormi-imureiden hankkimista harkitseville taloyhtiöille ha-
luamme korostaa huolellisen hormikartoituksen tärkeyttä. Jälki-
viisaana voimme todeta, että se olisi kannattanut tehdä Eskonin 
kanssa yhteistyössä siten, että he olisivat asiantuntijana voineet 
valvoa kartoittajan työnlaatua.”, Niskanen opastaa.

Ilmanvaihdon parantamisessa 

huolellisuus on avain 
onnistuneeseen lopputulokseen

As Oy Museokatu 30ssa toteutettiin putkiremontin yhteydessä laaja perusparannus 
ja ullakkorakentaminen. Hanketta suunniteltaessa osakkaat nostivat esille paino-
voimaisen ilmanvaihdon parantamisen tärkeyden. Asunto-osakeyhtiön tarinaa avaa 
hankkeen aikainen hallituksen puheenjohtaja Pekka Niskanen.

Kiinnostuitko ilmanvaihdon parantamisesta tai  
hormien kunnostamisesta?
Kutsu asiantuntija paikalle kartoittamaan taloyhtiösi tarve.
Eskon Oy, Juha Jutila/040 8306701
eskon@eskon.fi

Hormi-imurit ovat kustannustehokas 
ja toimiva tapa parantaa  

painovoimaista ilmanvaihtoa.
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varmistua, ettei ilmanvaihdon kautta kulkeudu epäpuhtauksia 
asuintiloihin. Laadukas suodatin pysäyttää esimerkiksi siitepö-
lyn 100 %:sti ja estää myös terveydelle haitallisten pienhiukkas-
ten tunkeutumisen sisätiloihin.

Äänenvaimennin vaikka jälkiasennettuna
Kaikkiin Velco-korvausilmaventtiileihin on saatavilla tehokkaat 
ja testatut äänenvaimentimet. Äänenvaimentimet on myös mah-
dollista asentaa jälkikäteen, jos sellaisen tarve havaitaan.

Vaatiiko korvausilmaventtiili säännöllistä huoltoa?
Ainoa huoltotoimenpide on säännöllinen suodatinvaihto. Suo-
dattimen vaihtaminen onnistuu ilman työkaluja. Suodatin on 
syytä vaihtaa 1–2 kertaa vuodessa. Vastaavasti tuuletusluukkun 
hyönteisverkkoon asennettava suodatinkangas kannattaa vaih-
taa pari kertaa vuodessa.

Venttiilimallin valinta ja asentaminen
Mikäli asunnosta löytyy vanhat manuaaliset korvausilmaventtii-
lit, voi niiden tilalle asentaa Velco VSR-mallin. Velco-venttiileitä 
on saatavilla eri kokoisina. Vanha venttiili poistetaan ja tilalle 
asennetaan peitelevy ja uusi sopivan kokoinen, suodattimella va-
rustettu korvausilmaventtiili.

Mikäli venttiileille tehdään kokonaan uudet läpiviennit, vali-
taan Velco VLR-malli. Läpiviennin tekemiseen saatetaan tarvita 
ammattilaisen apua. Taloyhtiöissä kannattaa myös olla yhtey-
dessä isännöitsijään, mikäli uusia läpivientejä tarvitaan. Uuteen 
läpivientiin asennetaan korvausilmaventtiili.

Mikäli vanhoja korvausilmareittejä ei ole käytössä on venttiilit 
mahdollista asentaa puisiin tuuletusluukkuihin. Tällöin valitaan 
Velco VTR-malli. Puiseen tuuletusluukkuun tehdään reikä, johon 
venttiili asennetaan ja hyönteisverkon päälle asennetaan Filtre-
te-suodatinkangas. Äänenvaimennin asennetaan tuuletusluukun 
sisäpintaan piiloon, mikäli sellaiselle on tarvetta.

Korvausilmaventtiilit tulee sijoittaa kaikkiin makuhuoneisiin 
ja olohuoneeseen. Paras paikka venttiilille on ikkunan yläpuolel-
la ja mielellään patteriseinällä. Riittävä määrä oikein sijoitettu-
ja korvausilmaventtiileitä takaa vedottoman korvausilman koko 
asuntoon.

Teksti: Tapio Näslund   Kuvat: Petteri Toivonen ja Jenni KollaniHuoneisto

Huonosti toimivan ilmanvaihdon taustalla voi olla toimi-
mattomat tai kokonaan puuttuvat korvausilmaventtiilit. 
Tällöin asuntoon ei virtaa riittävää määrää korvausilmaa 

poistuvan ilman tilalle ja ilmanvaihto ei toimi niin kuin se on tar-
koitettu. On myös mahdollista, että korvausilmaa tulee, mutta 
se on hallitsematonta. Korvausilma saattaa tulla kaikenlaisista 
raoista, postiluukusta tai jopa lattiakaivosta. Tällöin aiheutuu 
huonon sisäilman lisäksi myös vedontunnetta. Tässä ongelmas-
sa on kuitenkin yksi hyvä puoli. Se on varsin helppo korjata ja ei 
aiheuta suuria kustannuksia.

Mistä pitäisi aloittaa?
Ihan ensimmäisenä kannattaa selvittää, mistä korvausilman pi-
täisi tulla. Korvausilmaventtiilit saattavat olla olemassa, mutta 
ne on tukittu. Korvausilmaventtiilit on voitu tukkia vedontun-
teen, melun tai pölyn takia. Ne kannattaa avata ja niihin voi tar-
vittaessa asentaa suodattimella varustetut venttiilit.

Jos korvausilmaventtiilit puuttuvat tai niitä on liian vähän, 
selvitetään mihin ja miten voisi tehdä uusia läpivientejä korvaus-
ilmaventtiileille. Tyypillisesti ilman poisto tapahtuu keittiöstä, 
WC:stä ja pesutiloista. Korvausilmaventtiilit taas tulee sijoittaa 
kaikkiin makuhuoneisiin ja olohuoneeseen. Jos korvausilmavent-
tiili on tukittu vedontunteen takia, se saattaa kertoa siitä, että 
venttiileitä on liian vähän ja yksittäisen venttiilin kautta tuleva 
virtaus on turhan voimakas. Tällöin kannattaa lisätä korvausil-
maventtiilien määrää.

Velco-korvausilmaventtiileistä löydät helposti  
sopivan ratkaisun
Velco-korvausilmaventtiileistä löydät sopivan ratkaisun koko-
naan uuteen läpivientiin, vanhaan läpivientiin tai tuuletusluuk-
kuun. Kaikissa tapauksissa käytetään Filtrete-suodatinkankaasta 
valmistettuja, sähköisesti varattuja suodattimia, jotka täyttävät 
F7-luokan erotusastevaatimuksen. Kaikkiin korvausilmaventtii-
leihin on saatavilla lisävarusteena myös äänenvaimennus.

Venttiilin toimintaperiaate lämpötilan vaihdellessa
Velco-korvausilmaventtiileissä on vahatermostaatti, jonka toi-
minta perustuu lämpölaajenemiseen. Venttiili vetäytyy kylmällä 
ilmalla pienemmälle ja avautuu lämpötilan noustessa. Venttiilin 
toimiessa automaattisesti, se ei unohdu vahingossa kiinni eikä 
edellytä jatkuvaa käsin säätämistä.

Tehokas vaihdettava suodatin
Velco-venttiilien laadukas, hyvin ilmaa läpäisevä suodatin on 
korvausilmaventtiilin tärkeimpiä ominaisuuksia. Näin voidaan 

Aikeissa parantaa 
ilmanvaihtoa? 
– Ota huomioon ainakin nämä seikat

Huonon sisäilman pääasiallisin syy on toimimaton ilmanvaihto ja siitä voi aiheutua 
myös kosteusongelmia, jotka edelleen heikentävät sisäilman laatua.

Lue lisää:
www.terveysilma.fi
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KUN KORVAUSILMAN SAANTIA LÄHDETÄÄN  
PARANTAMAAN, ON SYYTÄ OTTAA HUOMIOON  
AINAKIN SEURAAVAT SEIKAT:
• Hyvä korvausilmaventtiili säätyy lämpötilan mukaan.
• Korvausilmaventtiilissä tulisi olla vaihdettava, tehokas suodatin.
• Korvausilmaventtiilissä tulisi tarvittaessa olla äänenvaimennus.
• Helppo asennettavuus mahdollistaa niiden asentamisen, vaikka itse.

Velco VLR-malli uuteen läpivientiin.             Velco VSR-malli vanhaan läpivientiin.

Velco VTR-malli voidaan asentaa puiseen ikkunaluukkuun.

Ikkunaluukun takana olevaan hyönteisverkkoon kiinnitetään vaihdettava suodatin-
kangas.

   Velco VTR-mallin värivaihtoehtoina ovat ruskea ja valkoinen.
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Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat:  GyprocHuoneisto

Pienen remontin aika? 
– Paikkaa kolhut itse

Iskunkestävät kulmat
Gyprocin valikoimasta löytyy kahta suojalistaa. Guproc AquaBead 
sekä Gyproc AquaBead Flex PRO. Näiden suojalistojen toiminta-
periaate on keskenään samanlainen. AquaBeadin ollessa suoraa 
ja jäykkää listaa, on AquaBead Flex PRO pakattuna rullalle laa-
tikkoon.

Nämä tuotteet on kehitetty varta vasten suojaamaan kipsile-
vystä rakennettujen seinien kulmia kovien iskujen aiheuttamil-
ta murtumilta. Kulma- ja reunasuojalistat ovat nopeita ja help-
poja asentaa, ja saa kulmista iskunkestävämmät kuin tavallisilla 
teräsprofiileilla.

Listojen ytimet ovat polymeeria ja ydintä ympäröi kartonki. 
Kartongin sisäpinta on vuorostaan käsitelty liimalla, joka akti-
voidaan vesisumutuksen avulla. Vedellä aktivoituna lista voidaan 
kiinnittää ilman erillisiä kiinnitystarvikkeita tai erikoistyökaluja. 
Suojalista on rei’itetty, jotta tasoitemassa pääsee kiinnittämään 
listan optimaalisesti sekä suojalistaan että kipsilevyyn. Suojalistan 
varsinainen lopullinen kiinnitys tapahtuu valmistasoitteen avulla.

Huomioi, että vettä tulee käyttää liiman aktivointivaiheessa 
riittävästi, mutta ei kuitenkaan liikaa. Vettä ei pidä levittää sie-
nellä, siveltimellä tai muulla vastaavalla, koska silloin liima voi 
hankautua irti.

Entäs sitten paikkaus?
Kipsilevypaikka on erinomainen apu reiän korjaamiseen, sillä 
paikkaus sisältää vain kolme helppoa työvaihetta: paikan asen-
taminen, kittaus ja hionta. Valmis pinta voidaan pintakäsitellä 
halutulla tavalla.

Kipsilevypaikka on rei’itetty ja lujitettu alumiinilevy, jonka 
päällä on lasikuituharso. Lisäksi paikassa on asennustyötä hel-
pottava tarraliimapinta, jonka ansiosta paikka pysyy paikallaan 
seinäpinnassa, kunnes se on kiinnitetty kunnolla paikalleen val-
mistasoitteella.

Parhaiten Kipsilevypaikka soveltuu pienten reikien paikkauk-
seen. Paikkoja on saatavilla kolmea eri kokoa 150 x 150, 100 x 
100 ja 50 x 50 mm. Yhdessä pakkauksessa on kaikkiaan 12 paik-
kaa: 5 kpl 150 x 150 mm, 5 kpl 100 x 100 mm sekä 2 kpl 50 x 50 
mm paikkoja.

Tutustu kipsilevyihin ja niiden ominaisuuksiin
Jos tarvitset erityistä kestävyyttä seinäpintaasi, tutustu Gypro-
cin Habitoon, levyyn, joka kestää kuormaa. Tutustu levyyn: ko-
vassaiskussa.fi tai www.gyproc.fi/tuotteet/43/levyt/3955/gyp-
roc-habitoR. Muut Gyprocin levytuotteet löydät osoitteesta: www.
gyproc.fi/tuotteet/43/levyt

Väliseinien ulkokulmat ovat usein kovalla koetuksella. Isoja huonekaluja siirrettäessä, tai 
vaikka lasten leikkien tiimellyksessä ei ole tavatonta, että kipsilevystä tehdyn väliseinän 
ulkokulma saa osakseen kovan iskun ja mahdollisesti murtuu. Tuttu näky on myös kipsi-
levyseinään ilmestynyt reikä juuri oven kahvan kohdalla. Näihin pulmiin löytyy kuitenkin 
ratkaisut Gyprocin AquaBead Kulma- ja reunasuojalistoista sekä Gyproc Kipsilevypaikasta.

Lue lisää:
www.gyproc.fi

Vesi aktivoi Gyproc AquaBeadin  
liiman, jolloin suojalistan voi kiinnittää 
ilman erillisiä kiinnitystarvikkeita.

Kipsilevypaikka so-
veltuu pienten reikien 
paikkaukseen.
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Putkikoteloiden rakenne on itsessään jäykkä. Siksi kotelot voi-
daan toteuttaa ulkomitoiltaan pienempinä kuin paikan päällä teh-
dyt ja rankojen varaan rakennetut koteloinnit. Asennus nopeutuu, 
kun putkikotelot voi kiinnittää sellaisenaan paikoilleen. Erillistä 
rimoitusta ei tarvita, jos kotelot kiinnitetään Halltex Oy:n omiin 
kannakkeisiin. Samaan kannakkeeseen kiinnitetään siis sekä put-
kitus että sitä peittävä kotelo.

– Samalla kipsilevytöille tyypilliset sotkuiset ja aikaa vievät työ-
vaiheet, kuten kittaaminen, hionta ja maalaus, voidaan unohtaa. 
Tämä säästää kustannuksia sekä vähentää asennuksesta syntyvää 
sotkua, Hakkarainen toteaa.

– Asennusvalmiista putkikoteloista on iloa erityisesti putkire-
monteissa, joissa asukkaat elävät remontin keskellä. Putkiremont-
tia suunnittelevissa taloyhtiöissä kannattaa muistuttaa isännöit-
sijää, että putkien kotelointiin löytyy nyt kustannustehokas vaih-
toehto, joka samalla lyhentää ja keventää asukkaille remontista 
koituvaa häiriötä, Hakkarainen jatkaa.

Teksti: Mikko Hakkarainen   Kuvat:  Halltex OyHuoneisto

Putkiremontin viimeistelyyn 
siisti, helppo ja nopea vaihtoehto

Kotimainen Halltex Oy on laajentanut tuotevalikoimaansa asennusvalmiisiin MDF-levystä valmistettuihin 
putkikoteloihin, joissa on valkoinen struktuuripinta. Käyttövesiputket, lämmityskierron ja lämpöpumppujen 
putket saadaan nyt helposti piiloon, ja lopputulos sulautuu saumattomasti muihin pintoihin. Putkikotelot 
toimitetaan valmispintaisina ja valmiiksi kasattuina, joten asennus työmaalla tapahtuu vauhdikkaasti. Seit-
semän vakiomittaisen mallin lisäksi saatavana on tarvittaessa myös räätälöityjä ratkaisuja. Putkikotelot val-
mistetaan Halltex Oy:n tehtailla Hankasalmella ja Juvalla.

Lue lisää:
halltex.fi

Varsinkin put-
kiremonteissa no-
peasta asennuk-
sesta on etua.

Kun kotelo ei 
ole liian massiivi-
nen, sen sijoittelu 
on vapaampaa.

Pieni on kaunis-
ta. Kotelointi voi 
olla varsin pieni 
ulkomitoiltaan.

Ulko-ovia ja sisustuslevyjä valmistava Halltex Oy on tuonut 
markkinoille putkikotelon, jonka avulla putket saadaan pii-
loon paitsi tyylikkäästi myös siististi ja kustannustehokkaas-

ti. Lopputulos ei ole muovisen tai metallisen näköinen, sillä kotelon 
maalattua kiviseinää tai hyvin maalattua kipsilevyä muistuttava, 
hieman epätasainen pinta sulautuu hillitysti seiniin ja kattoihin.

– Halltex Oy:n putkikotelot on suunniteltu ensisijaisesti käyt-
tövesiputkien koteloimiseen, mutta ne soveltuvat myös huoneis-
tojen sisällä kulkeville lämmityskierron, keskuspölynimurien ja 
lämpöpumppujen putkille. Kotelot toimitetaan työmaalle asen-
nusvalmiina, joten ne täytyy vain ruuvata paikoilleen valmiisiin 
kannakkeisiin, kertoo Halltex Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hak-
karainen.

MDF-levystä valmistettuja putkikoteloita on saatavana U- ja 
L-mallisina. Levyn vahvuus on 12 millimetriä. Kotelon pinnoit-
teena on M1-luokiteltu, struktuuripintainen kalvo, jonka sävy on 
valkoinen (värikoodi NCS S 0500-N). Pinta on valmis sellaisenaan, 
mutta sen voi halutessaan maalata seinien tai katon väriin sopi-
vaksi. Hiomista tai muita pohjatöitä ei tarvita.
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Teksti: Satu Halla   Kuvat: KeittiömaailmaHuoneisto

VINKKI 1: Säilytä oikein
Kotitalouksissa syntyy ruokahävikkiä jopa 25 kg henkilöä kohden 
joka vuosi (lähde: Luonnonvarakeskus). Hävikkiä voi vähentää jo 
kaupassa; osta vain tarpeeseen.

Elintarvikkeiden ikää voi pidentää kotona säilyttämällä niitä 
oikein. Esimerkiksi A la Carten Urban-vihanneslaatikossa säilyvät 
niin leipä kuin suuri osa vihanneksista ja hedelmistä paremmin 
kuin pöydällä tai jääkaapissa.

VINKKI 2: Lajittele oikein
Lajittelu on yksi helpoimpia tapoja kantaa vastuuta ympäristöstä. 
Vielä helpompaa se on, kun teet keittiöön tai kodinhoitohuonee-
seen lajittelupisteen, jossa on oma paikkansa muoville, metallille, 
paperille, ruoantähteille ja muille jätteille.

VINKKI 3: Valitse keittiö, joka kestää
Keittiö on investointi, jonka haluaa kestävän aikaa ja elämää. Pa-
nosta laadukkaisiin materiaaleihin ja mekanismeihin, sillä laadu-
kas keittiö kestää kymmeniäkin vuosia, eikä sitä tarvitse remon-
toida jo muutaman käyttövuoden jälkeen.

Valitse keittiöön ilmeeltään ajattomia materiaaleja. Persoonal-
lisuus tulee jo luonnostaan keittiön varusteista ja henkilökohtai-
sista esineistä. Kun mieli ja trendit muuttuvat, niitä on helpompi 
vaihtaa kuin koko keittiötä.

VINKKI 4: Valitse vastuullinen keittiö
Sillä, mistä uuden keittiösi hankit, on merkitystä. Sinulla on oi-
keus tietää keittiön alkuperä ja tuotantotapa. A la Carte- ja Pet-
ra-keittiöitä valmistavan Novart Oy:n tuotepäällikkö Eeva Kok-
konen pitää kestävän kehityksen kysymyksiä merkittävinä keit-
tiövalmistajalle.

– Puu on tärkein raaka-aineemme ja on erittäin tärkeää, että 
toimittajamme noudattavat vastuullista metsäpolitiikkaa. Novar-
tille myönnetyt sertifikaatit kertovat puolestaan panostuksesta 
materiaalien vähäpäästöisyyteen ja turvallisuuteen.

Vastuullisuus näkyy nyt myös keittiössä

Viisi vinkkiä 
ekologisempaan keittiöön

VINKKI 5: Valitse kotimainen keittiö
Kotimainen keittiö on kestävä valinta. Kun tuotanto on Suomessa, 
minimoidaan kuljetuksesta aiheutuvat ympäristöhaitat. Kotimai-
suudella on myös työllistävä vaikutus. Lisäksi tuotteiden alkupe-
rä, laatu ja valmistusmenetelmät ovat tiedossa ja niitä valvotaan.

– A la Carte- ja Petra-keittiöt ovat Avainlippu-tuotteita. Merkki 
kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa ja työllistää Suomes-
sa. Keittiömme valmistetaan Lahdessa, omalla Nastolan tehtaal-
lamme, joten kuljetusmatkat eivät ole pitkiä, Kokkonen kertoo.

Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen on yhä tärkeämpää. Keittiö on kodin sydän 
myös tässä asiassa; keittiön kautta kulkee iso osa kodin pakkausjätteestä, ja keittiö on se paikka, 
jossa ympäristöä kuormittavaa hävikkiä joko syntyy tai sitä vältetään. 
Näillä viidellä vinkillä voit tehdä keittiöstäsi ympäristöystävällisemmän.

UUSI KEITTIÖ PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ
Kun taloyhtiössä suunnitellaan putkiremonttia, on hyvä ottaa 
ajoissa puheeksi myös keittiöremontin mahdollisuus. Keitti-
öiden uusiminen putkiremontin yhteydessä säästää ylimää-
räisiltä remonttipölyiltä. Keittiöremontissa voidaan huomioi-
da ympäristökysymykset jo suunnitteluvaiheessa. Myös ko-
dinkoneiden vaihtaminen nykyaikaisempiin malleihin paitsi 
parantaa keittiön toiminnallisuutta myös säästää energiaa ja 
näin ympäristöä.

Parhaimmillaan keittiön uusiminen vaikuttaa positiivisesti 
osakkaiden putkiremonttiin suhtautumiseen; uudesta keitti-
östä jää konkreettinen muisto vuosiksi eteenpäin.

Lue lisää:
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus
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Sisustus tuo keittiöön persoonallisuut-
ta. Materiaaleissa kannattaa puolestaan 
suosia ajattomuutta ja laatua.

Lajittelu on helppoa, kun eri materi-
aaleille mietitään astiat jo keittiön suun-
nitteluvaiheessa. Keittiömaailman vali-
koimasta löytyy lukuisia vaihtoehtoja.

A la Carten Urban-vihanneslaatikossa 
leipä ja vihannekset säilyvät pidempään 
tuoreina.

A la Carte- ja Petra-keittiöt ovat Avain-
lippu-tuotteita, jotka valmistetaan Suo-
messa, Novart Oy:n Nastolan tehtaalla.
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Kiinteistön sähköjärjestelmät kannattaa uusia viimeistään 
linjasaneerauksen yhteydessä, sillä putkiremontti tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden päivittää rakennuksen sähkö- ja 

tietoverkkokaapelointi kerralla kustannustehokkaasti. Samalla 
korjaukset ja parannukset lisäävät kiinteistön ja asuntojen arvoa 
sekä asumismukavuutta ja -turvallisuutta.

Vinkkejä valaistukseen
Säätimellä saa valaistuksen tilanteeseen sopivak-
si, kirkkaaksi tai himmeäksi. Myös LED-lamppu-
ja voi säätää. Säädin on helppo vaihtaa remontin 
yhteydessä kytkimen tilalle.

Lähestymiskytkin sytyttää valot kytkintä pai-
namatta havaitessaan liikettä noin 5 cm etäisyy-
dellä. Se on kätevä esimerkiksi keittiössä, jolloin 
kytkin ei likaannu.

Kosteusvahti suojaa vesivahingoilta
Kosteusvahti kannattaa asentaa esimerkiksi astianpesukoneen 
alle. Kosteusvahdin anturina toimii teippianturi tai johdinpari, 
jonka kuoritut päät kiinnitetään valvottavaan kohteeseen. Kun 
johtimien väliin ilmaantuu vettä tai kosteutta, antaa kosteus-
vahti hälytyksen. Hälytys kuitataan painikkeella, jonka merkki-
valo jää palamaan, kunnes kosteus on poistunut. Järjestelmään 
liitettävän välireleen avulla voidaan ohjata päävesijohdon mag-

Sähköistysideoita 
keittiöön ja kylpyhuoneeseen

Teksti: Jukka Mäkinen   Kuvat: ABB OyTekniikka

neettiventtiiliä katkaisemaan vedentulo automaattisesti häly-
tyksen yhteydessä.

Riittävästi pistorasioita
Kukapa ei olisi törmännyt siihen, että pistorasiat eivät riitä. Sa-
neerauksen yhteydessä on helppo lisätä pistorasioita keittiön-
kaappien alle pintaan siististi kulma-asennuksena. Pintaan asen-
nettavaan kulma-asennusrasiaan voi asentaa USB-pistorasian, 
jolloin puhelin on helppo ladata, ja pistorasia on käytettävissä 
muuhun tarkoitukseen. Impressivo-sarjan värit ovat valkoinen, 
alumiini ja antrasiitti.

Kaapelit listan alle piiloon
Listapistorasioita ja -koteloita käyttämällä saadaan tehtyä siistit 
asennukset lattianrajaan. Pistorasioita voi lisätä niin, että kaape-
lit jäävät listan taakse piiloon.

Vinkkejä kylpyhuoneeseen
Vikavirtasuojapistorasia on turvallinen vaihtoehto silloin, kun 
pistorasiaa ei ole mahdollista laittaa keskuksessa olevan vikavir-
tasuojan taakse.

Kylpyhuoneessa, wc-tiloissa tai käytävällä mukavuuskytkin sy-
tyttää ja sammuttaa valot automaattisesti. Sitä voi käyttää myös 
kuten tavallista valonkatkaisijaa. Valot eivät pala turhaan, mutta 
syttyvät heti silloin, kun tilaan tullaan.

Kosteusvahti on asennettu seinään. Sen voi hyvin sijoittaa myös allas-
kaappiin, jolloin hälytysääni kuuluu, jos laite havaitsee kosteutta.
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Lisätietoja:
ABB Oy, Asennustuotteet
http://asennustuotteet.fi/catalog/

Kaapiston alle on 
asennettu 2-osainen 
kulmapistorasia. 

 Impressivo-kulma-
rasiaan on asennettu 
DigitalRadio ja kaiutin. 

Pyyhekuivausteli-
ne on lisätty remontin 
yhteydessä ja kytketty 
vikavirtasuojapisto-
rasiaan.

Kylpyhuoneeseen 
sopii hyvin läppäkan-
nellinen 2-osainen pis-
torasia.

Sähköjohdotuksille 
siisti pinta-asennus.
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Teksti: Ali Aaltonen, Elina Paavilainen, Päivi Kaijula   Kuvat: Vallox OyTekniikka

Tutkimusten mukaan asumistyytyväisyys on parempi nii-
den asukkaiden kohdalla, joilla on käytössään huoneisto-
kohtainen ilmanvaihto eli ilmanvaihdon tehoa on mahdol-

lista säätää omien tarpeiden ja oman elämäntavan mukaisesti.  
Uusi Vallox 51K MV -ilmanvaihtokone integroidulla liesikuvulla 
onkin erinomainen ratkaisu huoneistokohtaisen ilmanvaihdon 
toteuttamiseen esimerkiksi yksiöihin ja kaksioihin, jopa niihin 
kaikkein pienimpiin miniasuntoihin. Ohjeellinen enimmäispin-
ta-ala Vallox 51 -konetta käytettäessä on 75 m2. Keittiöön asen-
nettava ilmanvaihtokone integroidaan kylmälaitteiden ja astian-
pesukoneen tapaan keittiökaapistoon, jolloin Vallox 51K MV -il-
manvaihtokoneesta näkyviin jää vain yksinkertaisen pelkistetty 
liesikuvun etupaneeli. Kone on siis katseilta piilossa, mutta sitä 
on kuitenkin helppo käyttää.

Vallox 51K MV:n integroidussa liesikuvussa (Vallox Captura) 
on moottoroitu läppä. Se on muotoilultaan tyylikkään moderni, 
eikä siinä ole muuan muassa ollenkaan lasia. Leveydeltään kupu 
on standardimitoitettu 600 mm, ja se on saatavilla sekä valkoi-
seksi maalattuna että ruostumattoman teräksen värisenä.

Energiatehokasta ilmanvaihtoa hiljaisesti
Vallox 51 -ilmanvaihtokone on energialuokitukseltaan A, ja kun 
se varustetaan lisäanturilla, nousee luokitus jopa A+:ksi. Koska 
kone on suunniteltu sijoitettavaksi keittiöön eli tiloihin, joissa 
oleskellaan, on koneen äänitekniikkaan kiinnitetty suunnittelussa 
erityishuomiota. Kone täyttääkin sen suhteen kriteerit erinomai-
sesti, ja sen vaipan läpi tuleva käyntiääni on hiljainen.

Koneen sisäänrakennettu kosteusanturi lisää sekä energiate-
hokkuutta että käyttömukavuutta. Se tehostaa ilmanvaihtoa au-
tomaattisesti ja juuri tarvittavaksi ajaksi. Myös liesikuvun pois-
toilma kulkee lämmöntalteenottokennon kautta, joten senkin 
lämpöenergia otetaan talteen. Asunnon ilmanpaine pysyy ta-
sapainossa myös lämmönvaihtokennon sulatuksen aikana, sillä 
tuloilmapuhallinta ei enää pysäytetä, vaan muiden uusien Val-
lox-koneiden tapaan myös Vallox 51 -koneessa ulkoilma ohittaa 
kennon sulatusjakson aikana.

Helppokäyttöinen ja paloturvallinen
Ilmanvaihtoa on helppo ohjata Vallox 51K MV -koneen liesiku-
vulta. Etupaneelissa on kapasitiiviset painokytkimet, joissa on 
toimintoa selkeästi kuvaavat ikonit. Liesikuvun tasainen kytkin-
paneeli on myös helppo pyyhkiä puhtaaksi.

Sisäänrakennettu kosteusanturi sekä mahdollisuus kytkeä il-
manvaihtokone taloautomatiikkaan (Modbus ja KNX-väylän kaut-
ta) tai Valloxin maksuttomaan MyVallox Cloud -pilvipalveluun 

Ilmanvaihtokone 
keittiöön?

Paras ratkaisu pieneen kotiin

Yksi yleisimmistä paikoista sijoittaa ilmanvaihtokone kerrostaloasunnossa 
on kylpyhuone. Se ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Kun ilmanvaihtokone 
asennetaan keittiöön, ja siihen on integroitu liesikupu, saadaan yhdistettyä 
ilmanvaihto ja lieden kärynpoisto. Ja mikä parasta, näin säästetään tilaa, mikä 
on merkittävä etu erityisesti pienissä asunnoissa.

Vallox 51K MV -ilmanvaihtokoneesta 
näkyviin jää vain yksinkertaisen  
pelkistetty liesikuvun etupaneeli.
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Sisäänrakennettu kosteusanturi sekä mahdollisuus 
kytkeä ilmanvaihtokone taloautomatiikkaan tai 

MyVallox Cloud -pilvipalveluun tuovat mukanaan 
monenlaisia mahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Vallox Oy, www.vallox.com

SAATAVILLA MYÖS ILMAN INTEGROITUA  
LIESIKUPUA
Ilman integroitua liesikupua olevan koneen mallinimi on Val-
lox 51 MV. Se on ilmamääriltään samankokoinen eli tarkoi-
tettu max. 75 m2 asuntoihin. Vallox 51 MV:n voi asentaa jopa 
wc-istuimen yläpuolelle, koska koneen syvyys on vain 349 
mm. Siihen on saatavilla lisävarusteena magneetilla helposti 
koneen oveen kiinnitty-
vä peitelevy. Peitelevyl-
lä varustettuna hillityn 
eleetön kone sopii tilaan 
kuin tilaan.

Suunnittelija! 
Tiesitkö, että Vallox 
-ilmanvaihtokoneiden 
BIM-mallit ovat ladatta-
vissa veloituksetta Re-
vitille ja AutoCADille? 
Tuki löytyy myös Ma-
giCADille.

tuovat mukanaan monenlaisia mahdollisuuksia. Koneen käyt-
tötietoja voidaan kerrostaloyhtiössä tarvittaessa tarkastella, tai 
jopa ohjata, keskitetysti etäyhteydellä. Tällä tavoin voidaan vält-
tää turhia huoltokäyntejä paikan päälle. Myös Valloxin teknisen 
tuen on mahdollista käyttäjän luvalla ottaa etäyhteys koneeseen. 
Asennuspaikkana keittiö ja sijainti lieden päällä saattaa mietityt-
tää, mutta Vallox 51K MV -koneen metallirakenne tekee siitä pa-
loturvallisen ratkaisun.

Huoltomiehenkin unelma 
Säännöllinen suodatinten vaihto on koneen toimivuuden ja si-
säilman laadun takia ehdottoman tärkeätä. Vallox 51 -koneen 
kohdalla niin suodatinten vaihtaminen kuin muutkin tarvittavat 
huoltotyöt onnistuvat hyvin, sillä lieden edessä on luonnollisesti 
vapaata tilaa huoltotoimille.

Vallox 51 -ilmanvaihtokoneen sähkökokoonpano on suunnitel-
tu siten, että sen voi irrottaa kokonaisena. Se helpottaa koneen 
huollettavuutta sekä nostaa koneen turvallisuutta, kun ovea avat-
taessa ei näkyvillä ole mitään vaaraa aiheuttavaa.
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Teksti: Kaisa Airas-Kojo   Kuvat: UponorTekniikka

Espoon Olarissa sijaitsevan Asunto Oy Hottonian syyskuussa 
2018 valmistunut linjasaneeraus sujui sovitussa aikataulus-
sa ja laadukkaalla lopputuloksella. Laajassa saneerauksessa 

uusittiin vuonna 1971 rakennetun kiinteistön käyttövesi- ja vie-
märiputket sekä sähkökeskukset ja nousut, ja kytkettiin taloyh-
tiö valokuituverkkoon. Lisäksi sukitettiin pohjaviemärit ja katon 
sadevesiviemärit, maalattiin käytävät ja yleiset tilat, remontoitiin 
saunat ja uusittiin pihan valaistusta.

Linjasaneeraus toteutettiin Uponorin tehdasvalmisteisilla 
Reno Port -talotekniikkakaseteilla, jotka sisältävät käyttövesi-
putkien ja pystyviemärin lisäksi seinä-wc:n sekä vesi- ja viemäri-
liitännät viereen asennettavaa pesuallasta varten. Yhteisvastuu-
rakentamis (YVR) -hankkeena toteutetun linjasaneerauksen han-
ke- ja esisuunnittelusta, projektinjohdosta, LVI-suunnittelusta ja 
-valvonnasta vastasi VisioPlan Talotekniikka Oy yhdessä muiden 
United Founders -yhtiöiden kanssa.

Reno Portin valintaa puolsivat aikataulu- ja kustannussäästö-
jen ohella rakenteelliset ja laadulliset seikat.

– Kohteessa säästyttiin vanhojen hormien purkamiselta, kun 
tekniikka saatiin sijoitettua Reno Portiin. Purkaminen on aina 
raskas, pölyinen ja meluisa työvaihe, joten sen välttäminen tuo 
huomattavia aika- ja kustannussäästöjä. Tehdasvalmisteinen 
Reno Port täyttää hyvin myös laadulliset tavoitteet, työmaalla 
tehtäväksi jää vain liitokset pystynousuihin. Lisäksi ratkaisu on 
uusien rakennusmääräysten mukainen, kun vesijohdot sijoittuvat 
avattaviin rakenteisiin, perustelee VisioPlan Talotekniikka Oy:n 
toimitusjohtaja Antti Ollikainen.

Tilatehokkuus ja moderni seinä-wc  
taloyhtiön mieleen
Taloyhtiön näkökulmasta talotekniikkakasetin hyviä puolia ovat 
tilansäästö, helppo huollettavuus ja hinta.

– Hankesuunnitelmassa käytiin läpi kaikki vaihtoehdot, kuten 
sukitus, perinteinen putkiremontti ja vanhan kylpyhuoneen si-
sään sovitettava moduuli, ja Reno Port oli sekä meidän että suun-
nittelijan mielestä paras vaihtoehto. Vanhoja hormeja ei tarvinnut 
purkaa, eikä niihin olisi uudet putket varmaan mahtuneetkaan. 
Haimme ratkaisulla myös aikataulu- ja kustannussäästöjä, kertoo 
Asunto Oy Hottonian hallituksen puheenjohtaja Erkki Torniainen.

– Talotekniikkakasetti vie kylpyhuoneessa aika vähän tilaa, ja 
monet tykkäsivät seinä-wc:n tuomasta modernista ilmeestä. Li-
säksi meitä miellytti helppo huollettavuus ja se, että Uponor on 
kotimainen toimija, Torniainen lisää.

Sujuvalla yhteistyöllä selvitään yllätyksistäkin
Suunnitteluvaiheessa selvisi, että toisessa taloyhtiön rakennuk-
sista kylpyhuoneet eivät olleet piirustusten mukaisia. Uponorin 
vahvat suunnitteluresurssit helpottivat yhteistyötä, ja haastee-
seen tartuttiin ripeästi ja ratkaisuhakuisesti.

– Uponor avusti esisuunnitteluvaiheessa talotekniikkakaset-
tien sijoittelussa kylpyhuonepohjiin, ja saimme hyvän näkemyk-
sen soveltuvuudesta kuhunkin asennuskohtaan. Kohteessa oli 
sellainen erikoisuus, että taloyhtiöön kuuluvan kahden talon 
rakenneratkaisut poikkesivat toisistaan: toisessa talossa oli be-
tonielementtikylpyhuone ja toisessa paikalla valetut välipohja-
rakenteet. Tilanteeseen reagoitiin Uponorin päässä nopeasti, ja 
huomasimme pian Reno Portin soveltuvan hyvin molempiin ta-
loihin, Ollikainen kertoo.

Kohteessa vastaan tulevat yllätykset ja suunnitelmista poik-
keavat rakenteet ovat arvokkaita oppimisen paikkoja. Jokainen 
linjasaneeraus tuottaa tietoa, jonka avulla on mahdollista kehit-
tää tuotetta entisestään.

– Ratkaisuja mietitään yhdessä ja tukea saa aina tarvittaessa. 
Kenttäasennusten yhteydessä myös tuotekehitys etenee, ja olen 
huomannut, että Uponor ottaa mielellään parannusideoita vas-
taan. Voin varauksetta kehua yhteistyön sujuvuutta, toteaa Ol-
llikainen.

Kustannustehokas 
ja tilaa säästävä talotekniikkakasetti 

takaa onnistuneen linjasaneerauksen

Espoolaistaloyhtiössä tehtiin onnistunut linjasaneeraus Reno Port -talotekniikkakasetilla. Ratkaisua 
valittaessa vaakakupissa painoivat kustannustehokkuus, asennusnopeus ja tilansäästö. Taloyhtiön 
näkökulmasta myös helppo huollettavuus ja ratkaisutoimittajan kotimaisuus olivat tärkeitä kriteerejä.

Lisätiedot:
www.uponor.fi

UPONOR RENO PORT  
-TALOTEKNIIKKAKASETTI
• Esivalmistettu ratkaisu kerrostalojen linjasaneeraukseen
• Sisältää käyttövesi- ja viemäriputket, seinä-wc:n sekä vesi- 

ja viemäriliitännät pesuallasta varten
• Vuototurvallinen: mahdolliset vuodot havaitaan vesieriste-

tystä tilasta
• Helppo ja nopea asentaa, säästää aikaa työmaalla
• Voidaan huoltaa rakenteita rikkomatta
• Säästää tilaa pienissä kylpyhuoneissa
• Lukuisia eri pintamateriaalivaihtoehtoja
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Esivalmistetut talotekniikkaelementit 
soveltuvat erinomaisesti elementtitalojen 
korjaamiseen. Reno Port -talotekniikkaka-
setti säästää tilaa ja voidaan asentaa vanhaa 
hormia purkamatta.

TIETOA KOHTEESTA
Kohde: As Oy Hottonia
Sijainti: Olari, Espoo
Koko: 50 huoneistoa
Rakennusvuosi: 1971
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Teksti: Mari Siukonen   Kuva: VertoTekniikka

1. Kattavat kulutustiedot
Verto-vesimittarin kulutuslukema on reaaliaikainen. Sen ansiois-
ta me vertolaiset voimme auttaa sinua myös takautuvasti: löy-
tää syyn poikkeuksellisen isoon vesilaskuun, paikallistaa mah-
dollisen vuotopaikan tai kertoa tarkan kulutuslukeman muuton 
yhteydessä.

2. Ajantasainen huolto
Verto-vedenmittausjärjestelmä hälyttää vesimittarin huoltotar-
peesta automaattisesti. Sen ansiosta pystymme huoltamaan lait-
teistoa lähes reaaliaikaisesti ja varmistamaan, että kulutusluke-
masi on aina täysin luotettava.

3. Luotettava mittaus
Vastaamme siitä, että Verto-vedenmittausjärjestelmä on aina ajan 
tasalla ja toimintakunnossa. Älyteknologiamme on kotimaista ja 
teemme myös kaiken kehitystyön Suomessa, Sastamalassa.

4. Huippuluokan asiakaspalvelu
Olemme Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija ja 
asiakkaamme tutkitusti tyytyväisiä. Asiakaspalvelumme auttaa 
asukkaita viisaassa vedenkäytössä ja selvittää vastaukset, kun 
taloyhtiössäsi on pulma.

5. Tuotto omalle tilille
Laskutamme taloyhtiösi asukkaita todellisen kulutuksen mukaan. 
Se on kaikkien etu: loppusumman suuruus on jokaisen omissa kä-
sissä, säästynyt raha päätyy omaan käyttöön ja pienentynyt vesi-
lasku näkyy myös pienentyneenä energialaskuna.

6. Oikeudenmukaista asumista
Myös taloyhtiösi maksuvalvonta ja perintä ovat ammattilaisten 
käsissä. Kaikki veteen liittyvät kulut päätyvät aina asukkaiden ja 
osakkaiden maksettavaksi – VertoPro-asiakkuus varmistaa, että 
jokainen maksaa oman osuutensa oikeudenmukaisesti.

VertoPro-älyvesipalvelu 
tuottavaa ja vaivatonta asumista
Kaiken kattava VertoPro on ainoa vesipalvelu, jonka taloyhtiösi 
tarvitsee. Se tekee asumisesta oikeudenmukaista, vaivatonta, 
ympäristöystävällistä ja tuottavaa.

Lue lisää ja pyydä esittely:
verto.fi/vertopro

Tiesitkö? Vasta kulutuksen mukainen 
vesilaskutus muuttaa viisaasta veden-

käytöstä seuraavat säästöt rahaksi. 

Verto on Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija. Asiakkaamme säästävät vuosittain vesilaskuissaan kaksikymmentä miljoonaa euroa. Kehi-
timme VertoPro-älyvesipalvelun asukkaiden, osakkaiden, isännöitsijöiden ja kiinteistön omistajien avuksi.
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Teksti: Tuomo Häyrynen   Kuvat: Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus, Tuomo Häyrynen ja Sami NiemiTekniikka

Asiakkaat tyytyväiseksi, ylläpitokulut kuriin
Vuonna 2011 perustettu Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy 
on kasvanut merkittäväksi toimisto- ja liikekiinteistöjen omis-
tajaksi Pohjois-Suomessa. ”Vuokraustoiminta ja kiinteistöjen 
kehittäminen ovat toimintamme ydin, ja entisten virastotalojen 
hankinnan kautta noin 85 % vuokralaisistamme on kaupunkien 
ja valtion organisaatioita. Hallinnoimme kiinteistöjä erikoistu-
neen kumppaniverkoston kautta, jolloin saamme mm. talotek-
nisten järjestelmien ylläpidon tehokkaasti ja vahvalla ammatti-
taidolla”, Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja 
Jari Kröger kertoo.

Jopa kymmenien prosenttien säästöjä
”Kävimme tarkkaan läpi Bauerin tekniikkaa, tutkimuksia ja käyt-
tökokemuksia, ja päätimme sillä perusteella asentaa ensimmäiset 
laitteet testimielessä. Tulokset olivat erittäin hyviä, ja tällä het-
kellä kiinteistöissämme on jo yhteensä 10 Bauerin vedenkäsitte-
lylaitetta”, Jari Kröger kertoo.

Bauerin laitteiden asentamisen jälkeen Pohjois-Suomen Kiin-
teistösijoitus Oy:n kiinteistökannassa konkreettisia hyötyjä ovat 
olleet mm. energiakustannusten aleneminen, lämmön tasaisempi 
jakautuminen eri tiloissa, huoltokäyntien määrän väheneminen 
sekä lämmönjakojärjestelmän käyttöiän pidentyminen.

”Bauer-laitteistojen käyttöönoton jälkeen esimerkiksi suoda-
tinten vaihtoväli on kasvanut eikä yhtään termostaattia tai patte-
ria ole tarvinnut vaihtaa. Lämmönjakelun häiriöitä ei ole ollut ja 
rakennuksen käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. Käyttökokemukset 
vahvistavat sen, että verkosto toimii aiempaa paremmin. Ener-
giakustannukset ovat alentuneet useissa kiinteistöissä, kohteesta 
riippuen olemme mitanneet jopa kymmenien prosenttien säästö-
jä lämmitysenergian kustannuksissa. Paras tulos on ollut jopa 36 
% alentuneet lämmityskustannukset jo pari vuotta vedenkäsitte-
lylaitteiston asentamisen jälkeen”, sanoo Kröger.

Bauer vedenkäsittely perustuu sähköfysikaaliseen 
ilmiöön
Sähkömagneettisen vedenkäsittelyn teho perustuu siihen, että 
sähkömagneettikentän läpi virratessaan veden sisältämät hiuk-
kaset ja ionit muuttuvat kiteiseen muotoon, jolloin ne eivät tartu 
putkistojen seinämiin. Muodostuessaan kiteet alkavat poistaa jo 
olemassa olevia kerrostumia puhdistaen verkostoa ja parantaen 
sen toimintaa. Kemikaaleja ei käytetä lainkaan. Menetelmässä ei 
siis ole mitään mystiikkaa vaan se perustuu hyvin tunnettuihin 
luonnonilmiöihin.

Lisää huolettomia vuosia 
rakennusten vesikiertoisiin verkostoihin 
hiilijalanjälkeä pienentäen

Käyttö- ja lämminvesijärjestelmien toimintakunnosta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää 
rakennuksen elinkaarikustannusten ja käyttäjien hyvinvoinnin kannalta. Ajan mittaan verkos-
toihin muodostuu sakkakerrostumia, jolloin putkia tukkeutuu, lämmön siirtyminen heikkenee 
ja energiankulutus kasvaa. Ongelman ratkaisemiseksi Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy 
otti käyttöön Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmiä, ja kokemusten perusteella ne päätettiin asen-
taa kaikkiin kiinteistöihin.

Lisätietoa Bauerista ja alueesi edustaja löytyy sivuilta: 
www.bauer-wt.fi

Pohjois-Suomen Kiin-
teistösijoitus Oy osti 
Kuusamon virastotalon 
vuonna 2013.

Toimitusjohtaja Jari 
Kröger Pohjois-Suomen 
Kiinteistösijoitus Oy:s-
tä ja Sami Niemi Bauer 
Watertechnology Oy:s-
tä ovat vakuuttuneita 
Bauerin vedenkäsittelyn 
hyödyistä.

Kuusamon virastotalossa Bauer-vedenkäsittely on asennettu sekä lämmi-
tys- että ilmanvaihtojärjestelmään. Tasainen lämmönjako, energiankäytön 
tehostuminen ja säästöt ylläpitokuluissa ovat olleet merkittäviä hyötyjä.
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Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: ISOVERTekniikka

Kokonaisuus samassa paketissa
ISOVER Facade on tummanharmaalla pinnalla varustettu huip-
puluokan tuulensuojaeriste. Levy ei ole tarkoitettu ainoastaan 
uudisrakentamiseen, vaan se soveltuu käytettäväksi myös van-
han talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen (kaikissa paloluokissa). 
Tuotteen erinomainen vesihöyryn läpäisykyky sekä lämmöneris-
tävyys tekevät levystä erinomaisen vaihtoehdon juuri vanhojen 
rakennusten ulkopuoliseen eristämiseen. ISOVER Facade -tuot-
teiden lämmönjohtavuus (λD) on vain 0,031 W/mK.

Vesitiiviisti pakatut ja kotimaiset Facade-levyt huolehtivat sekä 
tuulensuojauksesta että lämmöneristyksestä samalla kertaa. Tuo-
tetta käytetään lämmöneristeenä ja tuulensuojana rakennusten 
julkisivuissa, mutta myös ullakoilla ja tuulettuvissa alapohjissa. 
Tuote toimii rakentamisen aikaisena sääsuojana ja kestää UV-ra-
situsta kuuden kuukauden ajan ilman lopullista julkisivua menet-
tämättä ominaisuuksiaan.

Homehtumaton ja hajuton
Facade-levyä käyttämällä voidaan välttää kylmäsillat sekä toteut-
taa energiatehokkaampia rakenteita. Levy on valmistettu epäor-
gaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se si-
sällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Facade on lahoamaton ja 
hajuton tuote, eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. 
Tuote täyttää lisäksi rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

Miten levy asennetaan?
Kuten muutkin eristeet, tulisi myös Facade varastoida ja asentaa 
kuivissa olosuhteissa. Asennuksessa tulee noudattaa suunnitte-
lijan antamia ohjeita.

ISOVER Facade kiinnitetään rakennuksen runkoon käyttäen 
joko muuraussiteitä tai naulauslevyjä/-välikkeitä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Termofix+ -kiinnike. Muuraussiteiden määrä on kes-
kimäärin 4-6 kpl/m². Muuraussiteiden todellinen määrä tulee kui-
tenkin mitoittaa suunnittelijan toimesta.

Naulausvälikkeiden määrä jokaisen runkotolpan suuntaisesti 
noin k600-jaolla on keskimäärin 4 kpl/m². Hätäpoistumisteiden, 
seinätikkaiden yms. kiinnityskohdalla välikejako on k300.

Tuuletusrimat kiinnitetään puurunkoisissa taloissa, käytettä-
essä 50-100 mm paksuja eristeitä, aina ruuvein. 30 mm ja Faca-
de EJ 25 mm -eristeillä kiinnitys voidaan toteuttaa naulaamalla.

Rakenteen tiiviys varmistetaan teippaamalla saumat ISOVER 
FacadeTape -saumausteipillä. Huomioi, että saumojen teippaus 

tulee suorittaa levyasennuksen kanssa saman vuorokauden ai-
kana. Saumaamattomia eristeitä ei saa jättää tuulelle alttiiksi pi-
demmäksi aikaa. Asennuksen tapahtuessa kylmissä olosuhteissa, 
on huomioitava, että levyn pinta tulee lämmittää ennen teipin 
asentamista. Teipin asennuksen osalta alin asennuslämpötila on 
-5°C, jotta varmistetaan hyvä tarttuvuus. Asennuksen tapahtu-
essa alle +5°C lämpötilassa, on teippiä painettava normaalia voi-
makkaammin paikoilleen riittävän tarttuvuuden varmistamisek-
si. Teippi saavuttaa parhaan tarttuvuutensa muutaman minuutin 
kuluttua asennuksesta.

Kokonaisuus, jossa on kaikki tarvittava 

– tuulensuoja- ja 
lämmöneristys  

samassa paketissa

Lisätietoa eristeistä ja eristämisestä: 
www.isover.fi

Sekä uudisrakentamiseen, että vanhan talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen tarkoi-
tettu ISOVER Facade tarjoaa kerralla niin lämmöneristyksen kuin tuulensuojauk-
senkin. Facade-levyt ovat helppoja asentaa ja antavat villaeristeiden parhaan läm-
möneristysarvon.
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As Oy Jerikon 
Kräätäriin tulee 
näyttävä vaalea julki-
sivumuuraus. Kuva: 
Sigge Arkkitehdit.

As Oy Jerikon 
Kräätäri havainne-
kuva. Kuva: Sigge 
Arkkitehdit.

ISOVER Facade, 
entiskäkin parempi 
tuulensuojaeriste.

   Rakennuskoh-
teessa on tyylikkään 
harmaa ISOVER  
Facade julkisivu-
pinta.

10 SYYTÄ HANKKIA TUULENSUOJA-
LEVYKSI ISOVER FACADE
1. Huippuluokan tuulensuojaratkaisu
Facade on kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin ke-
hitetty tuulensuojapinnoitettu lämmöneristelevy, joka 
antaa varman suojan tuulta sekä kosteutta vastaan. 
Vaikka levyllä on erinomainen eristyskyky, läpäisee se 
myös hyvin vesihöyryä.
2. Uuteen sekä vanhaan kohteeseen
Facade-levyä voidaan käyttää kaiken tyyppisten ra-
kennusten tuulensuojauksessa sekä vanhojen raken-
nusten lisälämmöneristeenä.
3. Parhaat lämmöneristysarvot
Tuotteella on markkinoilla olevista villaeristeistä par-
haat lämmöneristysarvot (λD 0,031W/mK).
4. Vesitiivis pakkaus
Työmaalla varastointi on usein ongelmallista. Faca-
de-levyt on pakattu jo tehtaalla vesitiiviisti, joten tuot-
teen varastointi on helppoa.
5. Hyvä kosteustekninen toiminta
Uusi Facade on entistä parempi myös kosteustek-
niseltä toiminnaltaan. Tuote ei ime itseensä ilmasta 
kosteutta ja sen ilman- sekä vesihöyryn läpäisevyys 
ovat tutkitusti hyviä*.
6. Parannettu UV-suojaus
Tuotteen UV-suojaa on parannettu entisestään, joten 
levyt kestävät hyvin myös suoraa auringonpaistetta.
7. Käsittely sekä asennus helppoa
Pinnoitettuja sekä kevyitä levyjä on mukava käsitel-
lä. Levyt on mahdollista asentaa ilman lisäkoolausta 
ja Facadea varten suunnitellut kiinnikkeet sekä teipit 
helpottavat asennusta.
8. Paloturvallinen valinta
Facade soveltuu käytettäväksi P1, P2 ja P3 -palo-
luokan uudis- ja korjausrakentamiskohteissa, joissa 
vaaditaan eristetuotteilta palamattomuusluokitusta.
9. Kierrätettävä kokonaisuus
Facade-tuotteissa kierrätetyn sekä kierrätettävän ma-
teriaalin osuus on suuri. Tuote täyttää myös rakennus-
materiaalien päästöluokan M1.
10. Kotimaista laatua
Facade-levyt valmistetaan ISOVERin Forssan tehtaal-
la, joten kyseessä on suomalainen Avainlippu-tuote.

* Ilmanläpäisevyyskerroin <10*10E-6 m³/m²s Pa, EN 29053 (mi-
tannut	Eurofinns	Expert	Services	Oy,	Espoo)	 /	Vesihöyrynläpäisy-
kerroin	3,66*10E9	kg/m²s	Pa,	EN	12086	(mitannut	Eurofins	Expert	
Services Oy, Espoo)
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Teksti: Markus Olander/ NIBE Energy Systems Oy   Kuvat: Suomen Ekolämpö OyTekniikka

NIBE Energy Systems Oy, kiinteistölämmitysratkaisut:
Ota yhteyttä projekti@nibe.fi tai puh. 09 274 6970

Koska lämmityskustannukset haukkaavat ison osan vuosi-
budjetista, niistä on luontevaa aloittaa säästötarkastelu. 
Tässä vaiheessa yleensä mieleen tulee maalämpöön siirty-

minen, mikä onkin viisas teko silloin, kun siihen on mahdollisuus.
Yksi energiasyöppö kuitenkin usein unohtuu! Jotta kiinteistös-

sä kauimmaisten tai ylimpänä asuvien ei tarvitsisi lorottaa suih-
ku- ja tiskivettä ”tunti tolkulla” lämpimän veden saamiseksi, kiin-
teistössä on yleensä lämminvesikierto. Tällöin lämmin käyttöve-
si kiertää putkistossa jatkuvasti, myös silloin kun sitä ei käytetä. 
Tämä tietysti lisää asumismukavuutta, mutta samalla vesi jääh-
tyy putkistossa kiertäessään. Energiaa menee hukkaan jatkuvas-
ti. Lämminvesikiertohävikin ollessa 1 kW kuluu energiaa vajaat 
9000 kWh vuodessa. Vanhemmissa taloyhtiöissä hukka on jopa 
moninkertainen. Jos asunnoissa on lisäksi ns. rättipattereita, joi-
ta lämminkiertovesi lämmittää, puhutaan jo kymmenkertaisesta 
energiankulutuksesta. Kaukolämpöverkossa olevan talon lämmin-
vesikierto yksistään kustantaa tällöin jo noin 7000 €/vuodessa.

Taloyhtiöön yksi 

energiasyöppö vähemmän

Lämminvesikiertohävikin ollessa 1 kW  
voi energiaa kulua vajaat 9000 kWh  

vuodessa. Vanhemmissa taloyhtiöissä  
hukka on jopa moninkertainen.

Asukkaat tuskailevat korkeiden yhtiövastikkeiden kanssa. Taloyhtiön hallitus tuskailee korkeiden 
kustannusten kanssa. Kaikki kustannukset tuntuvat vain kohoavan. Siksipä monessa yhtiössä on 
herätty tukkimaan reikiä ja keksimään säästön paikkoja. Lämpöpumpulla ja lämminvesilatausryh-
mällä saadaan aikaan huomattavia säästöjä.

Lämminvesilatausryhmä asennettuna tamperelaisen taloyhtiön lämmön-
jakohuoneessa.

Maalämpöön siirtymisen yhteydessä saadaan tämäkin kus-
tannus pienenemään. Haato Lämminvesilatausryhmä tuottaa 
asetusten vaatimaa korkeaa käyttövesilämpötilaa lämpöpumpun 
kompressoriteholla, ilman lisävastuksia. Koska lämpöpumpun 
energiatehokkuus on korkea, se tuottaa lämminvesilatausryh-
män kanssa lämpimän käyttöveden pienemmillä kustannuksilla 
kuin muut lämmitysmuodot. Haato Lämminvesilatausryhmää 
käytettäessä ei varastoida raikasta käyttövettä varaajassa, vaan 
käyttövesi lämpenee suoraan latausryhmässä. Näin lämminvesi-
latausryhmällä lämminvesikierron kustannukset saadaan alen-
nettua jopa puoleen entisestä.

Koska riittävä käyttöveden lämpötila on tärkeää asukkaiden 
terveydelle, lämpötilan hallinta on tärkeää. NIBE lämpöpumpul-
la ja Haato Lämminvesilatausryhmällä hallinta onnistuu ja kus-
tannukset pysyvät alhaisina, kun talon lämmityksen lisäksi myös 
käyttövesi lämmitetään lämpöpumpulla lämminvesilatausryhmää 
hyödyntäen. Haato Lämminvesilatausryhmä on suunniteltu kiin-
teistöihin, pienistä rivitaloista suuriin kerrostaloihin. Se soveltuu 
paitsi uudisrakentamiseen myös saneerauskohteisiin. 
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Teksti: Lotta Laxén   Kuvat: Fortum OyTekniikka

Kaukolämpölaitteiston uusimistarve kannattaa tutkia en-
nen vikojen ilmaantumista. Esimerkiksi vuototilanteessa 
kiireellisesti toteutettu laiteuusinta maksaa huomattavas-

ti enemmän kuin ajoissa tehty. Yli 20 käyttövuoden jälkeen yk-
sittäisiä osia ei kannata uusia, sillä osittainen uusiminen tulee 
useimmiten kokonaisuusintaa kalliimmaksi.

Uuden laitteiston tärkeimmät edut ovat toimivuuden ja luo-
tettavuuden paraneminen. Nykyaikaisten säätölaitteiden ja kier-
tovesipumppujen ansiosta uusinta voi säästää myös selvää rahaa.

Kannattaa myös huomata, että alkuperäinen kaukolämpölait-
teisto on usein mitoitettu kiinteistön rakennusvaiheessa arvioi-
dun kulutuksen mukaan. Laitteiston uusinnan yhteydessä mi-
toitamme laitteiston maksutta taloyhtiön todellisen kulutuksen 
mukaan. Tämä varmistaa laitteiston optimaalisen toimivuuden 
kaikissa olosuhteissa.

Liisi-palvelulla voit uusia kaukolämpölaitteiston 
ilman investointia
Fortumin uusi Liisi-palvelu helpottaa laitteiston uusintaa. Talo-
yhtiön ei tarvitse itse investoida laitteisiin, vaan Fortum hank-
kii ja asentaa kaukolämpölaitteiston sekä pitää lämmityksestä 
huolta kuukausimaksulla. Asukkaat voivat nauttia lämmöstä il-
man huolia.

Tavallisessa 30 asunnon taloyhtiössä Liisi-palvelun kuukausi-
hinta on 118 euroa, eli asuntokohtainen kuukausihinta on vain 
3,90 euroa (sis. alv 24 %). Koska palveluun sisältyy täysi huolto-
palvelu, voit säästää lisäksi huoltoyhtiön käyntien vähentyessä.

Valitse taloyhtiöllesi sopivin tapa uusia laitteisto
Saat Fortumilta koko kaukolämpölaitteiston uusimisen avaimet 
käteen -periaatteella tai halutessasi voit myös uusia laitteiston 
itse. Kaikissa tapauksissa sinun kannattaa olla yhteydessä meihin 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankkeen suunnittelu, 
laitteiston mitoitus, urakan kilpailutus, aikataulutus ja käytännön 
toteutus vaativat aikansa. Itse laiteuusinta sujuu urakoitsijan osal-
ta nopeasti, eikä esimerkiksi vuodenajalla ole suurta merkitystä.

Laitteistouusinnassa lämmityskatkos kestää yleensä yhden 
työpäivän. Asiantuntijamme varmistaa aina uuden asennetun 
laitteiston laadun ja toimivuuden.

Mietityttääkö kaukolämpölaitteiston uusiminen?
Kaukolämpö on edullinen ja vastuullinen tapa lämmittää kiin-
teistöä. Keskitetty tuotanto sekä esimerkiksi uusiutuvien ja huk-
kalämmön hyödyntäminen keventävät tehokkaasti jälkeä, jonka 
jätämme maapallolle.

Jos epäröit kaukolämpölaitteiston uusimisajankohtaa, ole mei-
hin yhteydessä. Tulemme maksutta luoksesi arvioimaan tilanteen.

Suunnitelmallisella  
kaukolämpölaitteiston uusinnalla taloyhtiö 

säästää rahaa ja hermoja

Lämmönjakolaitteet kannattaa uusia, kun niille on kertynyt 20–25 käyttövuotta. Kahden-
kymmenen vuoden jälkeen laitteiston luotettavuus alkaa heiketä ja kustannukset voivat 
nousta. Käyttötapa ja olosuhteet vaikuttavat uusimistarpeeseen. Iän lisäksi uusimistarpeesta 
kielivät laitevuodot, kasvanut lämmönkulutus ja kaukolämpöveden heikentynyt jäähtymä.

Lisätietoa:
www.fortum.fi/laitteistouusinta
Fortum tarjoaa kaukolämpöä ja siihen liittyviä palveluja Es-
poon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Joensuun, Järvenpään ja 
Tuusulan alueilla.
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Miten hallituksen jäsenten on oltava tavoitettavissa?
Miten tavoittaa hallituksen jäsenet? Taloyhtiön hallituksen jäse-
nistä on vain ovinumero ja nimi. Ulko-ovet ovat porraskäytäviin 
lukittuna. Olen pariin otteeseen jättänyt yhteydenottotoiveen 
puheenjohtajalle, oma nimeni ja puhelinnumero sekä sähköpos-
tiosoite – ei yhteydenottoa. Isännöitsijän sähköposti on tiedos-
sa – lupaa ottaa yhteyttä hallitukseen. Ei vastausta siihen, miten 
asia on edennyt. Mistä tiedän, viekö isännöitsijä asiaa eteenpäin? 
Vai käykö kuten viime syksynä, kun otin huolestuneena yhteyden 
isännöitsijään paloturvallisuuteen liittyen. Myös palotarkastaja 
oli sähköpostilla yhteydessä isännöitsijään. Lopulta tehtiin pak-
kotarkastus, runsaasti huomautettavaa. Vastuu yhdessä vai erik-
seen? Eli oliko hallitus tai isännöitsijä yhdessä vai erikseen vas-
tuussa viivyttelystä, kun ei sähköpostivastausta.

VASTAUS: Hallituksella on vastuu valvoa, että isännöinti toimii ja 
yleensä oikeus tarvittaessa vaihtaa isännöitsijää. Lähtökohtaisesti 
isännöitsijän tulisi olla tavoitettavissa arkisin normaalin työajan. 
Hyvään hallintotapaan kuuluu, että hallitus vastaa osakkaiden 
kysymyksiin kohtuullisessa ajassa. Yhtiökokouksessa esitettyihin 
kysymyksiin on kuitenkin vastattava kirjallisesti kahdessa viikos-
sa. Mikäli yhtiön johdon ja isännöitsijän tavoittamattomuutta 
voidaan pitää asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 11 §:ssä säädetyn 
huolellisuusvelvoitteen vastaisena ja tämä aiheuttaa vahinkoa 
yhtiölle tai osakkeenomistajalle, voivat sekä yhtiö, hallituksen 
jäsen, että isännöitsijä joutua vahingonkorvausvastuuseen asun-
to-osakeyhtiölain 24 luvun säännösten nojalla.

Osakkaiden tiedonsaantioikeus ja tasavertaisuus?
Osakkaat saavat vähän tietoa yhtiön menoista ja yhtiön teettämis-
tä huoneistokohtaisista korjauksista. Onko hallituksen ulkopuo-
lisilla osakkailla oikeus tutustua tilikirjanpitoon, laskuihin yms. 
Osakkaiden tiedonsaanti on vähäistä ja rajoitettua.

VASTAUS: Osakkeenomistajilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta 
saada kesken tilikauden tietoja yhtiön menoista ja tuloista. Käytän-
nössä kirjanpito toteutetaan usein tilikauden aikana vaihtelevasti 
siten, että esimerkiksi tositteita ja kohdennuksia täydennetään ja 
korjataan tilikauden jälkeen samalla, kun tilinpäätös laaditaan. Mi-
käli osakkeenomistajille annettaisiin tietoja kesken tilikauden voisi 
se aiheuttaa lähinnä vain epäselvyyttä. Jos kaikissa taloyhtiöissä 
osakkaat voisivat tutustua kirjanpitoon reaaliaikaisesti, voi se ai-
heutua merkittäviä lisäkuluja taloyhtiön hallinnolle. Usein selvi-
tys annetaan osakkaille tilikauden päätyttyä siten, ettei se vaikeu-
ta tarpeettomasti taloyhtiön johtamista. Nämä ovat suosituksia.

Vakio

LUE LISÄÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
ESITÄ OMA KYSYMYKSESI ASIANTUNTIJOILLE

Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta antaa täysin veloituksetonta apua 
taloyhtiöitä koskeviin lakikysymyksiin. Joka viikko otamme vastaan kolme lakia-
sioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten vastauksista huolehtii JuriNet-toimisto-
jen asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöoikeuteen perehtyneet lakimiehet.§

Onko osakkaan pakko maksaa ylimääräinen vastike?
Meillä kerätään yleensä ylimääräinen yhtiövastike taloyhtiön kor-
jauksiin. Viime vuonna kerättiin ylimääräinen vastike, kun suihku-
tiloihin vaihdettiin silikonisaumat. Kahteen asuntoon ei tarvinnut 
vaihtaa, vaikka he maksoivat vastikkeen. Jos tänä vuonna kerä-
tään jälleen vastike korjauksia varten, ovatko he velvollisia mak-
samaan vastikkeen, vaikka eivät voineet hyödyntää sitä omaan 
asuntoon vaan niin sanotusti maksoivat toisten korjaukset. Onko 
tällainen ylimääräinen vastikkeen keräys osakkaan pakko maksaa?

VASTAUS: Yhtiössä tulee noudattaa sitä vastikkeen maksuperus-
tetta, josta on säädetty yhtiöjärjestyksessä. Jos tästä halutaan 
jonkin yksittäisen vastikkeen osalta poiketa, tulee tästä päättää 
yhtiökokouksessa. Jos yhtiökokouksessa päätetään ylimääräisen 
yhtiövastikkeen keräämisestä eikä sovita poikkeavasti sen mak-
superusteesta, osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan sen 
yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan.

Mitä taloyhtiön varastossa saa säilyttää?
Taloyhtiön varasto sijaitsee talon päädyssä ja on lämmin tila. Va-
rastossa ovat sinne sijoitettavat normaalit välineet kuten ruohon-
leikkuri, lumilinko, kottikärryt, hiekoitusvälineet, lapiot, harjat, 
tikkaat, jne. Lisäksi siellä säilytetään palavia nesteitä ruohonleik-
kuria ja lumilinkoa varten.

Eräät osakkaat ovat siirtäneet autonrenkaansa varastoon. Ren-
kaita on uusia ja vanhoja. Lisäksi varastoon on laitettu joltain 
osakkaalta yli jääneitä rakennustarvikkeita esim. lautoja. Varasto 
on täynnä tavaraa. Olen huolissani, jos jostain syystä syttyy tuli-
palo. Korvaako vakuutusyhtiö vahingot? Onko hallitus vastuussa? 
Mitä pitäisi tehdä? Saako palotarkastajan paikalle tarvittaessa? 
Taloyhtiöstä puuttuu muutenkin palo- ja pelastussuunnitelma. 
Ainakaan sitä ei ole annettu osakkaille.

VASTAUS: Tilanteessa, jossa varastossa jostain syystä syttyy tuli-
palo, on valitettavasti vaikea arvioida etukäteen vakuutusyhtiön 
korvauspäätöksen sisältöä, mutta jos varastossa säilytetään jotain 
sellaista, mitä siellä säädösten mukaan ei saisi säilyttää, saattaa 
se vaikuttaa päätökseen korvata vahinkoja. Jos hallitus on tie-
toinen asiasta, olisi sen syytä puuttua tilanteeseen. Hallituksen 
vastuu määräytyy muun ohella asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 
mukaan. Lain 24:1 § säätää, että hallituksen jäsenen ja isännöit-
sijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolel-
lisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta 
aiheuttanut yhtiölle. Vastuu koskee myös puutteellisia suunni-
telmia, jos niiden puuttuminen aiheuttaa vahinkoa. Kannattaa 
tiedustella asiaa palopäälliköltä.

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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Homevaurio asunnossa?
Taloyhtiön hallitus päätti tutkituttaa asunnon ulkoseinän ho-
me-epäilyn vuoksi. Seinää avattiin noin 70*70 cm suuruiselta alal-
ta. Villat revittiin lattialle. Näytettä otettaessa rakennustoimiston 
mielestä oli hajun perusteella selvää, että seinä olisi homeessa. Ali-
paineistusta ei käytetty ja avaus tehtiin huoneen ovi auki. Seinässä 
oli runsaasti homekasvustoa. Villa oli märkää. Asunnossa ei voinut 
enää asua. Taloyhtiö palkkasi myöhemmin toisen yrityksen tutki-
maan asunnossa mahdollisesti olevia muita homevaurioita ja yri-
tyksen antaman raportin mukaan väärä seinän avaustapa oli kon-
taminoinut asunnon ja irtaimiston. Raportissa todettiin ilmeiset 
terveyshaitat mitä väärä seinän avaustapa ja siitä seurannut konta-
minoituminen ja asunnossa oleskelu aiheuttaa. Kenen on vastuu?

VASTAUS: Taloyhtiö on vastuussa rakenteista, ellei yhtiöjärjes-
tyksessä ole muuta sovittu. Yhtiön on myös korjattava ne osake-
huoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön 
kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai 
sen korjaamisen vuoksi. Mikäli rakennustoimisto on tällä virheel-
lisellä menettelyllään aiheuttanut yhtiölle ja osakkaille vahinkoa, 
voivat sekä yhtiö että osakkeenomistajat vaatia kärsimästään va-
hingosta korvauksia kyseiseltä rakennustoimistolta.

Vastuunjakotaulukon tulkinta ja vahingonkorvausvastuu?
Vastuunjakotaulukon mukaan autonlämmitystolpan kunnossapi-
to kuuluu taloyhtiölle. Nyt asukas on lähtenyt autolla siten, että 
auton sähköjohto on jäänyt irrottamatta tolpasta, ja lämmitys-
tolppa on mennyt rikki. Kuka maksaa kulut?

VASTAUS: Vastuunjakotaulukossa eritellään kenen kunnossapi-
tovastuunpiiriin mitkäkin osa-alueet kuuluvat. Vahingonkorvaus-
vastuu on tästä erillinen vastuu. Kun puhutaan vahingonkorva-
uksesta, arvioidaan sitä, onko vahinko aiheutettu tuottamuksel-
lisesti eli huolimattomuudesta tai tahallaan. Tämä tulee erottaa 
kunnossapitovastuusta. Koska lämmityskaapelin irrottaminen 
on johtunut mitä ilmeisimmin huolimattomuudesta tulee kysee-
seen osakkaan oma vahingonkorvausvastuu huolimattomuudella 
aiheutetun vahingon korvaamisesta taloyhtiölle.

Remonttimelusta naapureille ilmoittaminen?
Pitääkö vuokratalo-kiinteistöyhtiön ilmoittaa naapureille, jos 
vuokra-asunnossa tehdään iso, paljon melua aiheuttava remont-
ti? Esim. jos koko kylpyhuone remontoidaan, asunnon lattiapääl-
lysteet uusitaan jne. ja näistä aiheutuu kovaa koneiden ääntä. Lä-
hinnä ajatellen naapureita siinä, että vaikka melu on päiväsaikaan 
tapahtuvaa, olisi naapureiden hyvä etukäteen tietää tulevasta me-
telistä, jotta voisi esim. koiran viedä kyseisten päivien ajaksi hoi-
toon muualle. Tai äitiyslomalla pienen vauvan kanssa ollessaan 
tietäisi olla osan aikaa muualla. Eli onko laissa jokin määräys pi-
tääkö ilmoittaa? Jos pitää, niin mitä pitää ilmoittaa (esim. ylei-
sesti aikajana, jonka sisällä kovaa meteliä voi olla)? Kuinka kauan 
ennen remontin alkua ilmoitus pitäisi antaa ja miten?

VASTAUS: Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoi-
tettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti 
voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai 
naapuriasuntoihin. Jos muutostyö vaikuttaa naapureihin, hal-
lituksen tai isännöinnin tehtävänä on ilmoittaa muutoksesta 
näille naapureille. Remontintekijän kannattaa itsekin ilmoittaa 
naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn mahdollises-
ti aiheuttamasta haitasta. Voisi olla hyvä ilmoittaa remontista ja 
sen suunnitellusta kestosta esimerkiksi ilmoitustaululla hyvissä 
ajoin ennen remontin aloittamista.

WWW.OMATALOYHTIO.FI/VASTAUSPALVELU

JuriNet Oy on täyden palvelun valtakunnallinen, nuorekas ja 
osaava lakitoimisto, joka tarjoaa One stop -periaatteella kor-
keatasoisia lakipalveluja niin yksityisille ihmisille kuin yrityksil-
le. Toimiston juristit ovat erikoistuneet asumis-, rakentamis- ja 
ympäristöoikeuteen. JuriNet noudattaa toiminnassa niitä ar-
voja, joita myös Asianajajaliitto edellyttää asianajotoimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta ei saisi olla asiakkaalle 
este saada korkeatasoisia palveluja. Tämä pätee, on kyse lii-
kejuridiikasta tai yksityishenkilöiden asioista. Jokainen ansait-
see JuriNetin periaatteiden mukaan sellaisen juristin omassa 
asiassaan, jonka käyttämisestä ei aiheudu itselle kohtuutto-
mia kustannuksia, mutta jonka osaaminen on vakuuttavaa.

Kysymyksiin vastaavat:

Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja, JuriNet Oy
Kristian Krokfors, OTM, lakimies, JuriNet Oy
Anni Santanen, OTM, lakimies, JuriNet Oy

”Vastaukset on annettu vain kysymyksistä ilmenevien seikkojen 
perusteella tuntematta asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastauk-
sessa ei näin ollen ole voitu huomioida kaikkia asian ratkaisuun 
vaikuttavia seikkoja. Mikäli käytät vastauksia jossain muussa 
asiayhteydessä, ei vastausten laatija ole niistä vastuussa.”

KUKA KORVAA?
KENEN ON VASTUU?

MITEN TOIMIA?
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MAKSUTON VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄN  
OSTAJAN OPAS

Vedenmittausjärjestelmän hintaa laskettaessa vain elin-
kaarikustannuksella on merkitystä. Hintalappu kipuaa 
korkealle, jos mittaustulos ei ole luotettava tai taloyhtiön 

kaikki vesimittarit pitää vaihtaa uusiin muutaman vuoden välein.
Vedenmittausjärjestelmän valinta vaikuttaa myös mittaukseen 

ja huoltoon liittyviin välillisiin kustannuksiin. Älykäs järjestelmä 
ilmoittaa huoltotarpeesta, hälyttää ve-
sivuodoista, luenta hoituu ilman työ-
voimaa ja lukemat siirtyvät laskutuk-
seen automaattisesti. 

Suomen johtava vedenkulutustie-
don asiantuntija Verto kokosi kat-
tavan ja helppolukuisen Vedenmit-
tausjärjestelmän ostajan oppaan. Sen 
avulla taloyhtiösi on helppo vertailla 
eri toimijoiden tarjontaa.

Lataa maksuton opas:
verto.fi/ostajanopas

TOIMIVA JA KAUNIS PIHA ILAHDUTTAA  
JOKAISENA VUODENAIKANA

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ylläpitämä Löydä 
sähkömies -palvelu kysyi äskettäin omataloyhtiö.fi- ja puu-
tarha.net -sivustojen käyttäjiltä pihapiirin sähköistystar-

peista. Kyselyyn vastasi kaikkiaan lähes tuhat henkilöä.
Sähköistyksen ykköskohteeksi nousi tarve pihan kulkureittien 

valaisemiseen. Valaistukseen liittyi toinenkin piha-alueiden säh-
köistystarve eli valaistuksen liiketunnistin. On energian tuhlaus-
ta pitää koko ajan päällä pihan yleisvalaistusta. Kun asennutetaan 
liiketunnistimet, valot syttyvät silloin, kun joku pihalla liikkuu ja 
sammuvat sitten, kun laitteisto ei liikettä havaitse. Kyselyyn vas-
taajista monet kokivat tarpeelliseksi valaista myös istutukset. Ne 
pääsevätkin oikeuksiinsa kaikkina vuodenaikoina hyvin valaistuina.

Syksyllä ripustetaan ulos koristevaloja ja on kätevää, jos ulkona 
on tätä varten asennutettu pistorasia. Se on tarpeen myös silloin, 
kun pihalla halutaan käyttää sähköisiä työkaluja. Mitä vähemmän 
joutuu turvautumaan jatkojohtoihin, sitä turvallisempaa on säh-
kön käyttäminen piha-alueillakin.

Muita pihan sähköistystarpeita olivat kyselyn tulosten mukaan 
mm. sähkötolppa auton moottorin lämmitystä varten, sähköau-
ton latauspiste sekä kesäkeittiön pistorasiat. 

Asentajien yhteystiedot: www.löydäsähkömies.fi

PYÖRÄTELINE NELJÄLLE PYÖRÄLLE, MASTO!

Ovella Systems Oy on toimittanut useisiin kohteisiin ovella® 
Masto -ratkaisua. Se voidaan asentaa autotalliin, kotiin, 
huoltotilaan tai pyörävarastoon.

Ratkaisulla voidaan nostaa tilan säilytyskapasiteettia huo-
mattavasti. Mastossa on 2–4 säilytyspaikkaa polkupyörille ja se 
asennetaan tilan lattiaan riviin tai yksitellen. Sillä voidaan myös 
rajata tilan käyttöä, jos Mastossa on kaksi säilytyspaikkaa vain 
toisella puolella. Satulasuojana on solumuovielementti, joka es-
tää satulan vahingoittumisen.

Masto käy myös huoltotelineeksi, jossa pyörää on helppo kor-
jata. Lisäksi huoltotarvikkeita voidaan säilyttää solumuoviele-
mentin päällä.

Väri harmaa RAL 7012. Säilytystelineenä on ovella® Fillari-
koukku FK-1, jossa pyörää säilytetään pystyasennossa. Ratkaisu 
on mallisuojattu EU:ssa numerolla 1313043-0001.

Lisäinfo: RT-38941 , www.ovella.fi ja ovella@ovella.fi

LÄHIRUOKAA KEITTIÖSTÄ!

Ruoan alkuperä kiinnostaa yhä enemmän. Mikäpä olisi puh-
taampaa lähiruokaa kuin keittiössä kasvavat yrtit! 
Keittiö lämpötilavaihteluineen ei vain aina ole paras paik-

ka yrteille, sillä ne vaativat menestyäkseen optimaaliset olosuh-
teet. Onneksi tämä on huomioitu myös keittiöiden tuotekehi-
tyksessä. A la Carte -keittiöiden Urban Garden -yrttilaatikot voi 
sijoittaa esille jopa pöytäkaappiin, ja kasvivalo pitää ne virkeänä 
ympäri vuoden.

Lisätietoa: keittiomaailma.fi/urban-garden

P
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Sähköpostiosoite

Postinro ja -toimipaikka

Haluan myös veloituksettoman verkkolehden sähköpostiini

Katuosoite

Nimi

YHTEYSTIEDOT

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 VastauslähetysVarmista, että saat lehden

VELOITUKSETTA jatkossakin
– täytä tilauslomake.

Lehti toimitetaan kotiin 
kannettuna kolme  
kertaa vuodessa.

ONKO TÄMÄ ENSIMMÄINEN  
OMATALOYHTIÖ.FI-LEHTESI?

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

UUTUUKSIA HAITTA-AINEIDEN SULKEMISEEN

Kiilto on tuonut markkinoille uutuustuotteet, joilla voidaan 
ehkäistä haitta-aineiden kulkeutumista sisäilmaan.
Kiilto Block on hajuton ja liuotteeton uuden sukupolven 

elastinen sulkuaine rakennusten sisätiloihin. Tiiviin pinnan muo-
dostava 2-komponenttinen haitta-ainesulku ehkäisee rakenteis-
ta sisäilmaan vapautuvia VOC- ja PAH-yhdisteitä, sekä ammo-
niakkia. Tiheän verkkorakenteen ansiosta tuote on sitkeä 
ja elastinen ja näin ollen soveltuu erinomaisesti erilaisille 
alustoille. Kiilto Block voidaan jättää viimeiseksi pinnak-
si tiloissa, jotka ovat UV-valolta suojattuja.

Kiilto Hydrablock on 2-komponentti-
nen haitta-ainesulku ehkäisemään VOC- ja 
PAH-yhdisteiden ja radonin kulkeutumista 
sisäilmaan, sekä kapillaari- ja diffuusiokos-
teuden hallintaan. Liuotteeton ja viskootti-
nen sulkuaine täyttää huokoisia alustoja ja 

muodostaa erittäin tiiviin kerroksen jo kahdella levityskerralla 
– ei erillistä pohjustetta.

Kiilto Block ja Kiilto Hydrablock on suunniteltu vain ammat-
tikäyttöön. Tuotteilla on M1-hyväksyntä.

Lisätietoja: www.kiilto.fi/fi/tuotteet
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Lakipalvelut
JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

Tilaa tuote-esitteitä 
veloituksetta Sanoma Media/Rakentaja.fi

Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Sähköposti

________________________________________________________________

Puhelin

________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

________________________________________________________________

Yhteystiedot
Nimi

________________________________________________________________

Katuosoite

________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

________________________________________________________________

Kiinnostuitko? 

Lue lisää!
Tilaa ilmainen verkkolehti. Verkkolehden 
avulla pysyt aina ajan tasalla taloyhtiötä 
koskevissa asioissa. Verkkolehtemme yksi 
luetuimpia artikkelisarjoja on ” Viikon Ky-
symys”, jossa käsittelemme jäseniltäm-
me saapuneita lakikysymyksiä vastauk-
sineen. Tilaa osoitteesta 
www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

Ensimmäinen Omataloyhtiö.fi-lehtesi?
Haluaisitko tämän lehden myös 
jatkossa veloituksetta ja kotiin 
kannettuna kolme kertaa vuo-
dessa? Tilaa lehti osoitteesta 
www.omataloyhtio.fi/lehti

Voit lukea aiemmin ilmestyneet numerot 
osoitteessa www.omataloyhtio.fi/lehtiarkisto

Tilaaminen on veloituksetonta. Voit tehdä tilauksen myös osoitteessa www.omataloyhtio.fi/esitepalvelu. Toimitukset vain Suomeen.

Julkisivut ja vesikatot  Keittiöt Tekniikka ja varusteet

Verkkolehti

UPONOR
Kerrostalo-
saneeraus

VALLOX
Ilmanvaihto

RUUKKI
Kattotuotteet
uudis- ja korjaus-
rakentamiseen

LUMON 
Parvekelasit

LUMON
Uusi  par veke-
julkisivu

ORMAX
Suomen 
suosituin katto

ALAVUS
parveke- ja 
ulko-ovet

VESIVEK
Kiinteistöjen katto-
turvatuotteet ja sa-
devesijärjestelmät

PETRA
-keittiöt

A LA CARTE 
-keittiöt

KEITTIÖMAAILMA
Putkiremontti

BOSCH 
-lämpöpumput

ABB
Smarter Home

VALLOX 
Huoneistokoh-
tainen asunto-
ilmanvaihto

KIKKA
-LAUTEET
– täydelliset 
taloyhtiölle

OVELLA
-säilytysratkaisut

OMATALOYHTIÖ.FI
Kyllä, haluan myös ilmai-
sen Omataloyhtiö.fi-verk-
kolehden

Lämmitys

LVI

STIEBEL ELTRON
maalämpöpum-
put

NIBE
-kiinteistölämpö-
pumput
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Lahti 3.9.

Helsinki 5.9.

Oulu 10.9.

Jyväskylä 25.9.

Kuopio 26.9.

Seinäjoki 9.10.

Tampere 10.10.

Vantaa 23.10.

Turku 24.10.

Onko taloyhtiöönne tulossa
putkiremontti?
Omataloyhtiö.fi yhteistyökumppaneineen järjestää syksyllä 2019 suositun 
Putkiremonttikiertueen!

Tilaisuuden aikana saat tietoa LVIS-peruskorjauksesta. Paikalla 
on rakennuttamisen, LVI- ja sähköalan asiantuntijoita, joilta saat 
halutessasi vinkkejä ja neuvoja putkiremonttihankkeesi eri vaiheisiin ja 
vaihtoehtoihin. Kerromme myös, miksi ilmanvaihtoremontti tai osakkaan 
keittiöremontti kannattaa tehdä putkiremontin yhteydessä. Lisäksi voit 
tutustua Keittiömaailman palvelukonseptiin ja laajaan näyttelyyn. 

Kaikki osallistujat saavat mukaansa kattavan tietopaketin.

Tilaisuus on maksuton, mutta tarjoilun vuoksi vaatii ilmoittautumisen.
Vain 40 nopeinta mahtuu mukaan/tilaisuus!

Ilmoittautumiset osoitteessa:
www.omataloyhtio.fi/putkiremontti

Lämpimästi tervetuloa!



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

YLI 1000
TALOPAKETTIA

VERTAILE JA LÖYDÄ ITSELLESI SOPIVA KOTI!

• 24 talovalmistajaa
• Hinnat
• Toimitussisällöt
• Pohja- ja julkisivupiirustukset


