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Keittiöremontti putkiremontin yhteydessä kannattaa. Samanaikainen remontti 
säästää osakkailta aikaa, vaivaa ja rahaa sekä nostaa asunnon arvoa.
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Oikotie Oy (jäljempänä Oikotie) ei vastaa yhteistyökumppaneidensa Omataloyhtiö.fi-lehteen (jäljempänä Julkaisu) tuottamasta tietosisällöstä tai sen oikeellisuudesta eikä tällaisen tietosisällön noudatta-
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ta virheelliset tai riittämättömät tiedot mahdollisesti aiheuttavat. Oikotie ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät joillain ta valla Julkaisuun taikka 
tietoon tai ilmoituksiin, joita Julkaisussa on saatavilla. Julkaisun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Oikotiellä tai sen sopimuskumppaneilla. 

Vaikka usein kiinteistön arvoa määrittelee eniten sijainti, viereisessä saman ikäluokan 
taloyhtiössä voi olla hyvin erilaiset neliöhinnat. Miksi näin? Mitkä ovat asioita, joilla 
taloyhtiön arvoon voidaan vaikuttaa ja joihin tunnutaan nykyään kiinnitettävän yhä 

enemmän huomiota?
Olennaista on aina se, miten kiinteistöstä on huolehdittu. Korjauksilla on suora vaikutus 

paitsi osakkaan omaan talouteen myös asunto-osakkeen arvoon. Korjausten ennakoinnilla ja 
hyvällä suunnittelulla voidaan säästää jopa 30 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren aikai-
sista korjauskustannuksista.

Mikäli taloyhtiössä on lykätty välttämättömäksi tiedettyjä korjauksia, se tarkoittaa korkeam-
pia korjauskustannuksia myöhemmin tulevaisuudessa. Korjaustapa muuttuu ajan myötä ras-
kaammaksi ja ns. kevyt korjaus ei ole enää välttämättä edes mahdollinen vaihtoehto. Taloyh-
tiössä tulisikin sitoutua pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen ja ennakoivaan kunnossapitoon. 
Sen avulla äkillisten ja odottamattomien korjausten tarve vähenee. 

Tärkeä on myös hyvä ensivaikutelma − olipa se sitten taloyhtiön kutsuva rappukäytävä, upe-
asti viimeistelty piha tai vaikka taideseinä taloyhtiön aulassa. Näistä syntyy vaikutelma, että 
taloyhtiössä on yhteisesti sitouduttu huolehtimaan kunnossapidosta ja vedetään yhtä köyttä 
päätöksenteossa. Yksi yhä arvostetumpi asia on myös taloyhtiön oma perinteinen talonmies, 
joka ennättää korjata rappurallinkin ennen kuin se ehtii asukasta edes pahemmin häiritsemään.

Esteettömyyskin tulisi olla nykypäivänä asianmukaisesti huomioitu. Kaikilla on oltava mah-
dollisuus nauttia taloyhtiön yhteisistä tiloista ja kulkea kiinteistöllä turvallisesti. Samoin talo-
yhtiön tulisi panostaa yhteisten tilojen käytännöllisyyteen, siisteyteen ja turvallisuuteen – ja 
voisihan taloyhtiön tiloista löytyä jopa pientä arjen luksusta, kuten yhteinen poreallas. Kai-
kessa tässä vain taloyhtiön mielikuvitus ja yhteisöllisyys ovat rajana.

Väestön ikääntyessä on hyvä huomioida myös taloyhtiön oheispalvelujen tarjonta. Talo-
yhtiön aulassa voisi olla käytössä esimerkiksi Postin automaatti, josta on mahdollista noutaa 
verkkokaupan ostokset ja muut paketit ja johon voi jättää lähteviä paketteja tai vaikka pesula-
pussin. Myös taloyhtiön porrasnäytöt kätevine asukassovelluksineen lisäävät houkuttelevuutta.

Kokonaisvaltaisella ja pitkäjänteisellä työllä nostetaan paitsi kiinteistön arvoa myös arvostus-
ta. Hyvä maine on taloyhtiölle ehdoton valttikortti, jonka eteen tehty työ on kannattava sijoitus.

Heidi Uusitalo,
päätoimittaja

Arvo on monen tekijän summa
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Kolumni

Väestömme vanhenee vauhdilla. Suomi 
on kaikista Pohjoismaista harmain – 
eikä nyt ole kyse säästä. 

Se tarkoittaa nopeasti heikentyvää huol-
tosuhdetta: yhä vähemmän työikäisiä jokais-
ta ikäihmistä kohti. Kasvavaa palvelutarvet-
ta ja nousevaa veroäyriä.

Se myös näkyy arjessa. Kylänraitilla rol-
laattoreita ruuhkaksi asti, eivät pärise mo-
pot edes keväisin.

Ihan niin paha tilanne ei kuitenkaan ole 
kaikkialla, vaikka väki toden totta keskittyy. 
Niissäkin maakunnissa, joissa väestö vähe-
nee – lapsia ei synny, muuttoliike vie vain 
etelään tai taivaallisiin asumuksiin – usein 
maakuntakeskukset pitävät pintansa. Isolla 
kirkolla on vetovoimaa.

Monet ikäihmiset muuttavat ajoissa keskustan hissitaloon ja 
jättävät puutarhat nuorempien ruokottavaksi. Pääsy palvelujen 
piiriin on ratkaisevaa paitsi ihmisen itsensä, myös yhteiskunnan 
kannalta. 

Tarkoituksenmukainen asunto tuo asujalleen tyytyväisyyt-
tä. Työmarkkinat eivät toimi ilman toimivaa asuntomarkkinaa. 
Siksi onkin valitettavaa, että hallitusvalta on jättänyt asuntojen 
varainsiirtoveron laskemisen kokonaan pois keinovalikoimas-
taan, vaikka jo VATT:n ja Helsingin kaupunginkanslian raportti 
vuodelta 2018 yksiselitteisesti tukee näkemystä, että varainsiir-
tovero vähentää muuttoja. On myös erikoista, että hallintamuo-
to vaikuttaa niin dramaattisesti asunto-omaisuuden kohteluun 
– asunto-osakeyhtiömuotoinen omakotitalo on verotuksellisesti 
ja juridisesti aivan eri sarjassa kuin naapurin identtinen, mutta 
kiinteistömuotoinen pytinki.

Sijainti, sijainti, sijainti – vai kunto, kunto, kunto?
Taloyhtiöiden kipeästi kaipaamat korjauslainat voivat kuitenkin 
olla kiven alla myös kasvukeskuksissa. Rakennusten elinkaarta 
pidentävät korjaukset voivat olla ainoa mahdollisuus ylläpitää 
asuntojen myyntikelpoisuutta matalamman kysynnän alueella. 

Suomalaisen talokannan ainoa haaste ei ole harmaa, vaan myös 
vihreä. Meillä on muuttuvan ilmaston myötä vastassamme leudot 
ja sateiset talvet myrskyineen ja tulvineen, ja kosteuteen pitää va-
rautua entistä paremmin. Rakennusten osuus hiilidioksidipääs-
töistä on noin 38 %*. Samaan aikaan monessa talossa on energia-
päivitys tekemättä, ja Suomi on asettanut tiukat päästökriteerit. 
On selvää, että suuret ratkaisut ovat systeemisiä eikä naapurin 
makkaransyöntiä siksi kannata kyttäillä – keskivertosuomalaisen 
hiilijalanjäljestä asumisen osuus kun on peräti neljännes, siinä 
missä ravinnon siivu on 14 % ja liikkumisen 12 %. 

Tärkeintä ja kiireellisintä on päästä eroon fossiilisista poltto-
aineista. Moni talo lämpenee yhä öljyllä. Lämmitystapa ei ole ai-
noa kriittinen tekijä, vaan energiatehokkuutta voidaan parantaa 
eri toimenpitein. Älyteknologia tekee tuloaan vauhdilla taloyh-
tiöihinkin. Tässä erot uusien ja vanhojen asuinrakennusten koh-
dalla voivat olla huimat. Taloyhtiöillä ja isännöitsijöillä on iso työ 
hallita kustannuspainetta ja samalla parantaa rakennusten kun-
toa. Esimerkkejä ihmisen kekseliäisyydestä on kuitenkin jo käyt-
töasteella: esimerkiksi Kirkkonummelle on rakennettu energia-

Väki vähenee – paraneeko pidot?  
Näin Suomi tiivistyy

omavarainen taloyhtiö, jossa lämmöt tulevat 
maasta ja auringosta – ja yhtiö onkin lähes 
hoitovastikkeeton.

Arvon nekin ansaitsevat
Suomessa on totuttu luottamaan asuntoon 
sijoituksena. ”Saada edes omat pois” on aiem-
min viitannut epäonnistumiseen. Monella 
omistusasujalla inflaatio on ensin jyrsinyt pois 
pankkivelat ja arvonnousu tuottanut hyvää 
ehkä moninkertaisestikin alkuperäiseen hin-
taan verrattuna. Nyt omien pois saaminen 
voi olla paikoin jo toiveajattelua. Markkina on 
arvaamattomampi kuin mihin ollaan totuttu. 
Demografia ja nopea kaupungistuminen teke-
vät tulevasta arvonmäärittelystä hankalaa.

Kiinteistönvälittäjien tärkeä arviointityö 
ei voi olla pelkästään toteutuneiden kauppahintojen varassa. Tä-
hän asti kauppadata on toiminut hyvin indikaattorina käyvälle 
markkinahinnalle. Mutta pelkkä menneisiin lukemiin toljottami-
nen voi vääristää käsityksiä alueilla, joissa markkinakysyntä on 
pientä. Keskeistä on nähdä alueiden vahvuudet, jos kohta heik-
koudetkin, rehellisessä valossa. Onko tiedossa investointeja? Säi-
lyvätkö suurten työllistäjien työpaikat? Onko muita vetovoima-
tekijöitä – rakennusoikeutta järven rannalla, hyvä lukio, jäähal-
li? Onko tulossa uutta infrastruktuuria? Minkälaisia palveluita ja 
tunnelmanluojia alueella on? Riittääkö hyvää pöhinää? Syntyykö 
lapsia? Mitä tekee kunnanjohtaja? Entä elinkeinojohtaja? 

Omistajien täytyy entistä tarkemmin erottaa käyttöarvo ja 
jälleenmyyntiarvo toisistaan. Jos viihtyy paikkakunnalla, mak-
sukykyä riittää ja koti on mieluinen, mikäpä siinä asuessa sitten! 
Vaikka seiniin sijoittaminen onkin yhä kohtuullisen helppo tapa 
kerryttää varallisuutta, ei paras sijoitusasunto ei aina ole sopiva 
omaksi kodiksi ja päinvastoin. 

Omistamista kannattaa yhä puolustaa, sillä ihminen pitää 
omastaan huolta. Asuinrakennuksissa on Suomen kansallisva-
rallisuudesta lähes kolmasosa**. Ei ole yhdentekevää, kuinka sitä 
ylläpidetään. 

Avoin, rehellinen ja kunnioittava viestintä osakkaiden, välit-
täjien ja isännöitsijöiden välillä on erityisen tärkeää, jotta kulut-
tajansuoja toteutuu asuntokaupassa. Kun myyjä tietää mitä myy, 
välittäjä tietää mitä välittää ja ostaja tietää mihin ostaessaan si-
toutuu, on kodinvaihto kaikille turvallisempaa.

Maria-Elena Ehrnrooth
Toimitusjohtaja, LKV, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto
National Association of Realtorsin johtoryhmän jäsen 2020

*Rakennusfoorumi 2.10.2018/ Pekka Hänninen
**ROTI-raportti 2019

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on välitysalan kattojärjes-
tö ja edunvalvoja. Keskusliitto kerää kauppadataa, vaikuttaa 
sääntelyyn, edistää välittäjien osaamista ja vahvistaa asun-
tokaupan turvallisuutta. Hyvään välitystapaan sitoutuneet 
jäsenyritykset ovat Aktia LKV, Kiinteistömaailma, OP Koti, 
Huoneistokeskus, SKV, Huom!, RE/MAX Suomi, Suomen Kiin-
teistönvälittäjät SKVL ry ja SP-Koti. 
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Teksti: Piritta Ståhlström  Kuvat: Finera Aitateollisuus OyPiha

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

Säästä selvää rahaa 
oikealla hankinnalla ja huoltokustannuksissa

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 kilpailutettaes-
sa usein niin tehdäänkin.

Vinyyli on materiaali, joka maksaa itsensä takaisin muutama-
ssa vuodessa. Vinyyli kestää tuulet ja tuiskeet, kovat pakkaset ja 
auringon 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 kalliista 
huoltomaalauksesta säästyneet rahat voidaan käyttää johonkin 
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 ko-
rjaustyöt on teetettävä jollakin muulla taholla.

Vaihtoehtojen valtava määrä
Fineran valikoimissa on useita ratkaisuja, joilla juuri teidän 
yhtiönne piha viimeistellään. Näkösuoja-aidat pitävät ylimääräi-

set katseet pois piha-alueilta, aitaukset jakavat autosyvennykset 
ja raja-aidat erottavat pihan naapurista. Viimeisen silauksen luo-
vat katokset postilaatikoille ja jäteastioille. Helppohoitoisuuden 
lisäksi tuotteiden työstö ja asennus sujuvat helposti asianmukai-
sten asennusohjeiden avulla. Tuotteet voi myös purkaa ja kasata 
uudelleen ja niillä on materiaalivalmistajan takuu.

Miksi Finera?
Kaikki Finera vinyyli- ja alumiinituotteet valmistetaan tuotteiksi 
Suomessa, omassa nykyaikaisessa tehtaassa, suomalaisella työvo-
imalla. Finera Aitateollisuus oy on johtava vinyylisten  piha- ja 
puutarharakenteiden /tuotteiden valmistaja, tuotekehittäjä  ja 
kokonaispalvelun tuottaja Suomessa ja alan kiistaton edelläkävijä. 
Yhtiön toiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön, asi-
akas- ja tuotekonsepteihin, nopeisiin ja joustaviin toimitusaikoi-
hin, luotettavaan logistiikkaan, korkealaatuisiin, kestäviin mate-
riaaleihin ja tuotteisiin sekä luotettaviin yhteistyökumppaneihin.

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.

FINERA® TUOTTEIDEN EDUT
• palamaton ja myrkytön materiaali
• ei aiheuta terveys- tai ympäristö-haittoja
• vahva, kestävä ja kevyt rakenne, käyttölämpötilat -50 °C 

…+65 °C
• helppo ja nopea asentaa, säästät jo asennuskustannuksissa
• ei tarvitse koskaan pintakäsittelyjä
• käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai betonituotteiden tilalle
• ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseensä
• ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää auringon UV-säteilyn
• ei lahoa, homehdu tai tikkuunnu, ei halkeile, hilseile tai lii-

tuunnu
• luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteistölle
• hyvännäköinen, helppohoitoinen ja turvallinen
• erittäin hyvä hinta–laatu–elinkaari suhde

Finera® tuotteet:
• pien-, rivi- ja kerrostalojen piha-aidat
• terassien ja parvekkeiden kaidejärjestelmät
• taloyhtiöiden tilanjako-/näkösuoja-aidat
• ajo- ja käyntiportit, myös auto-

maattiset liukuportit
• jätekatokset, puutarhavajat, 

kompostikehät
• maaseutu- ja eläinaitaukset 

sekä niiden portit
• mittatilausterassit
• pergolat, terassikatokset
• tilanjako-/viherseinäkkeet
• valmislaiturit sekä laitureiden 

kaiteet

”Wash and go”
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www.omataloyhtio.fi/artikkelit/
12445/finera-aitalaskuri.htm

Vertaa vinyyli- ja puuaidan hintaa
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Teksti: Antti Kinnunen   Kuvat: LehtovuoriPiha

Riittävä tila estää polkupyörien kolhiintumiset
Polkupyöriä käytetään yhä enemmän kulkuvälineenä esimerkik-
si työmatkaliikenteessä. Asuinkiinteistön suunnittelussa onkin 
tärkeää huomioida, että polkupyörien pysäköinnille ja säilytyk-
selle on tilaa riittävästi nyt ja tulevaisuudessa. Haasteita voi tul-
la etenkin vanhoissa kiinteistöissä, joissa tilavaraukset eivät ole 
riittäviä tämän päivän tarpeisiin.

Suunnittelussa käytetään ohjeellisia mitoituksia polkupyörä-
paikkojen määrissä. Ongelmia syntyy, jos ohjeelliset pyöräpaik-
kamäärät yritetään täyttää liian tiiviillä tilaratkaisuilla, jolloin 
todellisia käyttökelpoisia pyöräpaikkoja ei ole tarpeeksi. Ei riitä, 
että paperilla saadaan täytettyä vaatimukset, vaan suunnittelus-
sa ja rakentamisessa on huomioitava riittävä tila kullekin polku-
pyöräpaikalle. Riittävä tila helpottaa paikkojen käyttöä sekä estää 
polkupyörien rikkoutumiset ja kolhut.

Polkupyöräpysäköintiä ja -säilytystä  suunnitellessa on hyvä 
huomioida eri tarpeet: päivittäinen käyttö ja pitkäaikainen varas-
tointi. Päivittäisessä pysäköinnissä kannattaa varata pyöräpaik-
kaa kohden enemmän tilaa kuin pitkäaikaisessa varastoinnissa, 
kuten talvisäilytyksessä.

Polkupyöriä käytetään entistä aktiivisemmin myös talviaikaan, 
joten pysäköinnin suunnittelussa ja telineiden valinnassa kannat-
taa huomioida talvikunnossapito. Jos sisävarastointitilat eivät 
ole riittävät helppokäyttöisille telineille ympärivuotiseen käyt-
töön, polkupyörien säilytystä pihalla voidaan parantaa huomat-
tavasti katosratkaisuilla, jotka antavat suojaa sateilta ja lumelta.

dukkaasta ja turvallisesta polkupyörän säilytyksestä samaan ta-
paan kuin autopaikan vastikkeesta.

Mitoituksen huolellinen suunnittelu kannattaa
Polkupyöräpaikkojen ohjeelliset määrät kerrotaan rakentamisjär-
jestyksessä. Ohjeellinen määrämitoitus asuinkiinteistöissä vaihte-
lee kunnan ja kiinteistön tyypin mukaan. Usein ohjeistuksena on 
esimerkiksi 2 pyöräpaikkaa asuntoa kohden tai 1 pyöräpaikka 30 
kerrosneliötä kohden. Näistä puolet on rakennettava katetuiksi 
tai katutasossa olevaan pihavälinevarastoon.

Polkupyörän tilankäytön perusmittoina voidaan käyttää 
0,6 x 2 m ja korkeus 1,2 m. Erikoisempien pyörien pysäköinti-
tarve kannattaa arvioida erikseen tai jättää telineiden viereen 
vapaata tilaa esimerkiksi monipyöräisille tai tavarapyörille. Py-
säköintipaikan eteen on hyvä jättää 1,75–2 metriä tilaa polku-
pyörän käsittelytilaksi.

Erilaiset polkupyörätelinetyypit vaikuttavat telineiden välien 
mitoitukseen. Telinetyyppi kannattaa valita sen mukaan, onko te-
line lyhytaikaiseen pysäköintiin vai pitkäaikaiseen varastointiin. 
Lyhytaikaisessa pysäköinnissä 0,5−0,6 metrin tila polkupyörää 
kohden on yleensä riittävä. Mikäli teline mahdollistaa vierekkäis-
ten pyörien laittamisen telineisiin etupyörät hieman eri tasoille 
ilman tankojen osumista yhteen, voidaan välejä tiivistää jopa 
35−40 cm:iin. Tätä tiiviimpi telinejako vaikuttaa huomattavasti 
käytettävyyteen, jolloin polkupyörät jäävät helposti laittamatta 
telineisiin, ja investointi menee hukkaan.

Onko polkupyöräilyn 
kasvava suosio huomioitu taloyhtiössänne?

Polkupyörien asianmukaiset säilytysratkaisut lisäävät taloyhtiön viihtyisyyttä ja helpottavat arkea. 
Mitä kalliimpi menopeli on kyseessä, sitä tärkeämmäksi nousee myös säilytyksen turvallisuus.

Ota yhteyttä:
Lehtovuori Oy, 03-784 6777, info@lehtovuori.fi
www.lehtovuori.fi

Sähköpolkupyörä on hintavampi kuin vastaava perinteinen polkupyörä,  
joten turvallinen säilytys nousee entistäkin tärkeämmäksi.

Huolimattomasti säilytetyt polkupyörät  
kiinnostavat varkaita
Pihapysäköinnissä kannattaa huomioida lisäksi turvallisuus. Var-
kauksia pystytään ehkäisemään, kun pysäköintipaikka on riittä-
västi valaistu ja polkupyörät saadaan lukittua telineeseen.

Myös pysäköintipaikan sijoittamista syrjäiseen pihanurkkaan 
kannattaa välttää. Valvontakameroiden asentamistakin voi harki-
ta, sillä nykyisin niillä pystytään kustannustehokkaasti torjumaan 
tai ainakin vähentämään varkaiden innokkuutta.

Sähköpyörät yleistyvät, mikä tuo lisää vaatimuksia säilytysrat-
kaisuille. Sähköpolkupyörä on hintavampi kuin vastaava perin-
teinen polkupyörä, joten turvallinen säilytys nousee entistäkin 
tärkeämmäksi. Polkupyörää ei ole kovin kätevää kuljettaa päivit-
täin portaissa tai hississä sisälle asuntoon tai omalle parvekkeel-
le. Tällöin kannattaa harkita lukittavia säilytyskaappijärjestelmiä 
pihalle tai esimerkiksi autojen pysäköintihalliin. Erityisesti moni 
hintavamman polkupyörän omistaja on valmis maksamaan laa-

Tilatehokkaimmin polkupyörät säilytetään kaksikerrosratkai-
suissa, joissa ne pysäköidään kahteen tasoon päällekkäin. Tällai-
set nykyaikaiset ratkaisut soveltuvat myös lyhytaikaiseen pysä-
köintiin. Pitkäaikaiseen varastointiin tarkoitettuja tilatehokkaita 
telineratkaisuja ovat esimerkiksi seinille kiinnitettävät koukut, 
joihin polkupyörä nostetaan roikkumaan eturenkaasta.

Pyörävarastoissa kannattakin harkita erilaisten telineratkai-
suiden käyttöä. Seinille tai kattoon kiinnitettävät telineratkaisut 
soveltuvat yleensä vain pitkäaikaiseen varastointiin, mutta on 
olemassa myös telineitä, joissa kaasujousiavusteinen varsi nostaa 
pyörän kevyesti seinälle etupyörästä roikkumaan.
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Varkaiden kiinnostus vähenee, kun polkupyörät 
ovat lukittuina telineisiin.

Käytännölliset katosratkaisut palvelevat ympäri-
vuotisesti suojaten sateelta ja lumelta.

Wheelylift-teline tekee pyörän ripustamisen seinälle 
todella helpoksi. Teline nostaa vaivattomasti ylös jopa 
sähköpolkupyörän.

Telinetyyppi kannattaa valita sen mukaan, onko 
tarve lyhytaikaiseen pysäköintiin vai pitkäaikaiseen 
varastointiin.

   Lehtovuoren Klassikko tarjoaa tukevan telineen 
polkupyörän säilyttämiselle.

Liian tiivis telinejako vaikuttaa  
käytettävyyteen, jolloin polkupyörät  

jäävät laittamatta telineisiin,  
ja investointi menee hukkaan.
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Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: PixabayOpastus

Varpunen (Passer domesticus)
Valitettavasti viime aikoina harvinaistunut varpunen on monel-
le tuttu lintujen ruokintapaikoilta. Varpunen ei ole värien kirjol-
la pilattu, vaan on ulkoasultaan hyvinkin vaatimaton. Uroksen 
selkäpuoli on ruskea ja siinä on mustia juovia. myös kurkku on 
musta. Linnun hartiat ovat punertavanruskeat, samoin silmien 
takana oleva juova. Naaras on pääsääntöisesti harmaanruskea ja 
sen selässä on tummia juovia. Rakenteeltaan varpunen on roteva. 
Ravinnokseen varpunen nauttii jyviä, hyönteisiä sekä siemeniä.

Tiesitkö: Tunnettu joululaulu ”Varpunen jouluaamuna” on 
Zacharias Topeliuksen runo, jossa kuultaa isän suru menetet-
tyään poikansa.

Pikkuvarpunen (Passer montanus)
Perinteisen ja tutun varpusen ”pikkuserkku”, pikkuvarpunen, on 
kooltaan pienempi ja palleromaisempi varpuseen verrattaessa. 
Pikkuvarpunen on helppo tunnistaa punertavanruskeasta päälaes-
ta sekä valkoisella poskella olevasta mustasta täplästä. Kaulassa 
linnulla on lisäksi valkoinen rengas. Ravintonaan pikkuvarpunen 
käyttää siemeniä sekä hyönteisiä ja toukkia.

Tiesitkö: Pikkuvarpusilla sekä koiras että naaras ovat saman-
väriset.

Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Vilkas ja seurallinen vihervarpunen on väritykseltään keltaisen-, 
vihreän sekä mustankirjava. Keltaista väriä on erityisestä päässä, 
rinnassa sekä siipijuovissa. Päälaella on mustaa ja kupeissa sel-
keästi tummaa viirua. Naaras on väriltään himmeämpi ja alapuoli 
viiruisempi. Vihervarpunen syö monipuolisesti eri puulajien sie-
meniä eli se on pääasiassa siemensyöjä. Myös hyönteiset maistu-
vat kesäaikaan. Aktiivinen vierailija lintulaudoilla.

Tiesitkö: Vihervarpunen kuuluu peippolintuihin.

Keltasirkku (Emberiza citrinella)
Jos lintulaudalla on kauraa tarjolla, voi sieltä löytää keltasirkun 
ruokailemasta. Keltasirkku koiras on väritykseltään keltainen ja 
ruosteenpunainen, vatsanpuolella on tummia viiruja. Pyrstössä 
on valkeat reunasulat. Naaraan puku on väritykseltään haaleampi. 

Tunne pihan linnut
Oletko vannoutunut lintubongari, vai kuulutko joukkoon, joka tunnistaa ehkä muutaman 
yleisimmän linnun, kuten harakan ja talitintin? Tähän on nyt koottu tavallisimmin piha-
piirissä tutuksi tulevia lintuja. Pesimäalueista sekä vuodenaikojen vaihteluista johtuen 
kaikkia lintuja ei aivan joka pihassa joka päivä näe.

Ravinnokseen keltasirkku käyttää jyviä ja siemeniä sekä erilaisia 
hyönteisiä. Kaura on tämän linnun herkkuruokaa.

Tiesitkö: Keltasirkku rakentaa pesänsä lähelle maata, maahan 
tai hyvin matalalle pieneen kuuseen.

Punarinta (Erithacus rubecula)
Tämä pieni palleromainen ja iloinen pomppija on nimeltään pu-
narinta. Punarinnan väritys on sen verran persoonallinen, että 
sitä ei juuri pysty sekoittamaan mihinkään muuhun lintulajiin. 
Linnun selkä on oliivinruskea; rinta, kurkku sekä otsa on selke-
än ruosteenpunaiset. Punaisen sekä oliivin ruskean välissä on si-
nertävä juova. Vatsa on vaalea. Ravinnokseen punarinta nauttii 
hyönteisiä, siemeniä sekä marjoja etenkin loppukesällä ja syksyllä.

Tiesitkö: Punarinta saattaa tehdä pesänsä maakoloon, lahoa-
vaan kantoon tai puun juurakkoon, joka samalla muodostaa pe-
sälle katon.

Peippo (Fringilla coelebs)
Peippo on yleisesti tavattavissa pitkin Eurooppaa. Pesäpaikakseen 
peippo kelpuuttaa kaikenlaiset metsät, puistot sekä puutarhat-
kin. Peippokoiraan pää on väriltään siniharmaa, rinta sekä pos-
ket ovat ruosteenpunaiset. Selän väriä voisi kuvailla kastanjan-
ruskeaksi. Siivissä vastaavasti on nähtävillä selkeästi valkoiset 
siipijuovat. Naaras on yleisväritykseltään kellanruskea alapuo-
len ollessa vaaleampi. Ravinnokseen peippo käyttää siemeniä ja 
jyviä sekä hyönteisiä.

Tiesitkö: Suomen yleisin pesimälintu pajulinnun jälkeen on 
peippo.

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
Punatulkku, tuo joulupukin ikiaikainen kilpakumppani joulukort-
tien aiheissa. Tämä roteva peippolintuihin kuuluva lintu on kaunis 
ilmestys pihakuusen alla. Punatulkku ilmestyy lintulaudoille sekä 
kauralyhteisiin usein vasta silloin kun maa saa lumipeitteen. Pu-
natulkun tunnistaa mustasta päälaestaan, koiraalla vatsa on kirk-
kaan punainen (naaraalla vastaavasti punertavan harmaa). Selkä 
on kummallakin harmaansävyinen. Punatulkku viihtyy havumet-
säalueella ja käyttää ravintonaan siemeniä, marjoja ja silmuja.

Tiesitkö: Punatulkku on Kymenlaakson maakuntalintu.

Varpunen
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Sinitiainen  Talitiainen Töyhtötiainen Hömötiainen

Tilhi (Bombycilla garrulus)
Tilhi on tuttu näky pihapihlajassa marjojen kypsymisen aikaan. 
Linnun yksi selkeä tuntomerkki on päälaella oleva töyhtö, nokan 
alla tilhellä on musta leukalappu ja silmien kohdalla mustavalkoi-
nen silmälaseja muistuttava kaistale. Tilhi on täynnä värikkäitä 
yksityiskohtia, keltaista, valkoista ja lakanpunaista. Yleisväritys 
linnulla on punaharmaa. Kooltaan tilhi on verrattain iso, lähel-
lä kottaraista. Ravinnokseen tilhi käyttää hyönteisiä, siemeniä 
ja marjoja.

Tiesitkö: Tilhi viihtyy pohjoisen pallonpuoliskon taigametsissä.

Sinitiainen (Cyanistes caeruleus)
Terhakas pieni lintulaudan vierailija, sinitiainen, on useammalle 
bongarille tuttu näky. Sinitiaisen tunnistaa päälaella olevasta sini-
sestä ”baskerista”. Linnun siivet, pyrstö sekä pää ovat sinertävät, 
posket ovat valkoiset kuten talitiaisellakin samoin selkä vihertä-
vän siniharmaa. Vatsa on väriltään keltainen. Koiraat ja naaraat 
ovat väritykseltään samanlaiset. Kuten nimestä saattoi päätellä, 
myös sinitiainen kuuluu tiaisten heimoon. Ravintona sinitiainen 
käyttää hyönteisiä sekä siemeniä ja pähkinöitä.

Tiesitkö: Sinitiainen on Satakunnan maakuntalintu.

Talitiainen (Parus major)
Jos annettaisiin palkinto lintulautojen ahkerimmalle vieraalle, 
menisi palkinto ehdottomasti talitiaiselle. Talitiainen kuuluu ti-
aisten heimoon ja on itseasiassa tiaisista suurin. Talitiaisen pää ja 
kaula ovat mustat, suuren keltaisen vatsan halkaisee leveä mus-
ta juova. Posket ovat valkoiset ja selkä vihertävän siniharmaa. 

Naaras on koirasta hieman himmeämpi väritykseltään, muuten 
ei värityksessä ole eroa. Ravinnokseen talitiainen käyttää hyön-
teisiä, toukkia, kirvoja ja hämähäkkejä. Myös siemenet, silmut 
sekä rasva maistuu.

Tiesitkö: Talitiainen voi olla kooltaan jopa 15 cm ja painaa 23 
grammaa.

Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus)
Kotipihojen pieni ja terhakka ”punkkari”, töyhtötiainen on vä-
rityksensä puolesta hyvin vaatimaton. Sen selkein tuntomerkki 
on päälaella oleva mustavalkoinen, terhakkaasti pystyssä oleva 
suippo töyhtö. Kaulassa linnulla on musta rengas, joka laajenee 
leukalapuksi. Muuten vaaleilla poskilla on musta kaarijuova. Vat-
sapuoli on harmahtavan valkoinen. Ravinnokseen lintu käyttää 
hyönteisiä, hämähäkkejä sekä siemeniä.

Tiesitkö: Tavallisimmin töyhtötiainen tekee pesänsä lahopök-
kelöön tai valitsee luonnonkolon.

Hömötiainen (Parus montanus)
Hömötiainen on varsin rohkea ja peloton lintu. Kooltaan lintu on 
kuusitiaista suurempi. Mistä hömötiaisen sitten selkeimmin tun-
nistaa on päälaella oleva tumma himmeänmusta lakki sekä musta 
kaulalappu. Posket ovat valkoiset sekä selkäosa on tuhkanharmaa. 
Ravintona hömötiainen käyttää hyönteisiä, marjoja ja siemeniä. 
Osaa myös varastoida ruokaansa.

Tiesitkö: Hömötiainen pesii tavallisesti itse kovertamassaan 
pesäkolossa lahossa koivun tai lepän pökkelössä, joten sitä har-
voin löytää linnunpönttöä asuttamasta.

Pikkuvarpunen Peippo  Vihervarpunen Punatulkku Keltasirkku Tilhi Punarinta 
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Teksti: Sampsa Heilä   Kuvat: Saint-Gobain Finland OyHuoneisto

Markkinoiden  
tehokkain ratkaisu
radonin diffuusion estämiseen

Weberin kehittämä Superflex D24 Vedeneristys- ja radontiivistyslaasti  
on markkinoiden tehokkain ratkaisu terveydelle haitallisen radonin  
diffuusion torjuntaan.

Noin 300 ihmistä kuolee Suomessa vuosittain maaperästä 
sisätiloihin pääsevän radonkaasun aiheuttamaan keuhko-
syöpään. Radonin ohjearvojen ylitykset rakennuksissa ovat 

yleisiä, ja siksi radonin torjuntaan on tärkeää paneutua uudisra-
kennusten lisäksi myös olemassa olevassa rakennuskannassa. 

DI Ari-Veikko Kettunen Vahanen Oy:n Rakennusfysikaalisis-
ta asiantuntijapalveluista on Suomen kokeneimpia radonasian-
tuntijoita.

”Suomen maaperä aiheuttaa meille radonin osalta esimerkiksi 
Keski-Eurooppaan verrattuna poikkeuksellisen vaikeat olosuh-
teet, koska meillä on paljon soraharjualueita, jotka läpäisevät 
hyvin kaasuja”. 

Esimerkiksi Askolan, Janakkalan, Hollolan ja Lohjanharjun 
alueilla on hyvin ilmaa läpäiseviä soraharjuja ja erityisen korkeita 
radonpitoisuuksia. Pahimmillaan maaperästä on mitattu jopa yli 
kahden miljoonan becquerellin (Bq) radonpitoisuuksia.

”Radonin aiheuttamien terveysriskien vuoksi meidän säteily-
turvalakiamme ja määräyksiä on äskettäin kiristetty. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on lain mukaan huolehdittava siitä, että 
sisäilman radonpitoisuus on mahdollisimman pieni. Sosiaali- ja 
terveysministeriön ionisoivaa säteilyä koskevassa asetuksessa on 
pienennetty asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman 
suurin sallittu radonpitoisuus 400:sta 300:aan becque-
relliin, ja uudisrakentamisessa korkeintaan 200 becque-
relliin”, Kettunen sanoo.

 Tutkimusten mukaan keuhkosyövän riski kasvaa li-
neaarisesti radonpitoisuuden kasvaessa.

Radon pääsee sisätiloihin alapohjan ja maanalaisten 
kellaritilojen seinien ja erityisesti rakenteissa olevien il-
mavuotojen ja rakojen kautta. ”Rakenteiden liittymis-
sä olevien rakojen lisäksi huokoiset materiaalit kuten 
kevytsoraharkot läpäisevät radonkaasua. Vanhojen rakennusten 
kellaritilat ovat usein sisätilojen radonpitoisuuden kannalta eri-
tyisiä riskipaikkoja etenkin harjualueilla”, Kettunen sanoo.

”Uudisrakentamisessakin esimerkiksi maanvaraisen betonilaa-
tan ja ulko- ja väliseinien liittymien tiivistäminen ja detaljit on 
suunniteltava ja toteutettava erittäin huolellisesti, jotta radonin 
pääsy maaperästä sisätiloihin estetään.”

Estää lähes täysin radonin diffuusion sisätiloihin
Weberin Superflex D24 Vedeneristys- ja radontiivistyslaasti tes-
tattiin Vahasella ennen kuin Saksassa jo vuosia käytetty ratkaisu 
tuotiin Suomen markkinoille.

”Tutkimustulosten mukaan Superflex D24 radontiivistyslaasti 
estää lähes täysin radonin pääsyn neljän mm:n paksuisen kalvon 
läpi. Mittauslaitteistossa kalvo oli sijoitettu kahden täysin ilma-
tiiviin tilan väliin ja kalvon alapuolisessa tilassa oli noin kahden 
miljoonan becquerellin radonpitoisuus. 

Hyvin suuren mittaustarkkuuden puitteissa kalvon läpi ei kul-
keutunut käytännössä lainkaan radonkaasua yläpuoliseen mit-
taustilaan. Tämä radontiivistyslaasti on ehdottomasti tällä het-
kellä markkinoiden tehokkain ratkaisu radonkaasun diffuusion 
estämiseen”, Ari-Veikko Kettunen sanoo.

”Esimerkiksi harjualueilla, joissa on korkeita radonpitoisuuk-
sia, tiivistyslaasti estää radonin kulkeutumisen kellarin harkko- 
tai betoniseinien tai lattian ja niissä olevien rakojen läpi. Harkot 
ovat lähes yhtä hyvin ilmaa läpäiseviä kuin sora eikä betonikaan 
vuosia kuivuttuaan välttämättä enää estä radonin kulkeutumis-
ta riittävän hyvin.”

Määräysten mukaan 80 mm:n paksuinen betonilaatta katso-
taan radonin torjunnan kannalta riittäväksi rakenteeksi, mutta 
Kettusen mukaan joissakin kohteissa tehdyt mittaukset osoit-
tavat, että betonilaatan kaasunläpäisevyys voi lisääntyä selvästi 
laatan kuivuessa.

”Määräyksissä ei ole huomioitu sitä, että maanva-
raiset betonilaatat ovat muiden rakenteiden tavoin 
nykyisin huomattavasti paremmin lämmöneristettyjä 
kuin 1980-luvulla, josta lähtien 80 mm:n betonilaatan 
on katsottu estävän riittävästi radonin läpäisevyyttä. 
Paremman lämmöneristyksen ansiosta laatat ovat kor-
keammassa lämpötilassa ja tulevat kuivemmiksi. Beto-
nissa oleva kosteus vähentää osaltaan selvästi radonin 
läpäisevyyttä.”

Kettusen mukaan korkean radonpitoisuuden har-
jualueilla esimerkiksi nykyisin uudisrakentamisessa usein radonin 
torjuntaan käytettävä alapohjalaatan alapuolinen radontuuletus-
putkisto ei välttämättä toimi lainkaan käytännössä.

”Kun maaperä on hyvin ilmaa läpäisevä ja siinä on korkea ra-
donpitoisuus, tuuletus ei välttämättä vähennä radonpitoisuut-
ta, koska radonkaasua tulee maaperästä koko ajan niin paljon.”

Tehokas tiivistysratkaisu ongelma-alueille
Tämänkaltaisilla ongelma-alueilla Superflex D24:n kaltainen dif-
fuusiotiivis suojaus tarjoaa oikein suunniteltuna ja toteutettu-
na varman ja toimivan ratkaisun, jolla radonin pääsy sisäilmaan 
voidaan estää.
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Tuotepäällikkö Antti Saajanlehto Weberiltä kertoo, että we-
bertec Superflex D24 Vedeneristys- ja radontiivistyslaasti on osa 
Weberin sisäilmaongelmien korjausratkaisuja.

”Tuote on testattu Saksassa radontiivistykseen, mutta halu-
simme testata diffuusiotiiveyden myös Suomessa. Saksassa tätä 
tiivistyslaastia käytetään paljon myös perustusten ulkopuoliseen 
vedeneristykseen bitumikermien sijaan. Vedeneristys- ja radon-
tiivistyslaastin etuja ovat nopea levitys ja kuivuminen. Kuivut-
tuaan tiivistyslaasti muodostaa joustavan kerroksen, joka täyttää 
jopa kahden mm:n raot ja kestää jatkuvaa vedenpainetta”, Antti 
Saajanlehto sanoo.

Tiivistyslaasti levitetään kahtena kahden mm:n paksuisena ker-
roksena. Toinen kerros voidaan levittää, kun ensimmäinen kerros 
on riittävästi kovettunut, olosuhteista riippuen yleensä noin 2-4 
tunnin kuluttua. Tiivistyslaasti soveltuu sekä vaaka- että pysty-
pintoihin uudis- ja korjauskohteissa ja se on turvallinen käyttää 
sisällä ja ulkona. Kaksikomponenttista tuotetta voidaan levittää 
1-30 asteen lämpötilassa.

”Vanhan rakennuksen radontiivistyksessä poistetaan ensin 
pintamateriaalit alapohjan betonilaatan päältä. Jos laatta on 
päässyt liikkumaan ja siinä on halkeamia sekä epätasaisuuksia, 

halkeamat kannattaa ensin injektoida, jonka jälkeen laatta ylita-
soitetaan verkotettuna Weberin lattiatasoitteilla. Superflex D24 
tiivistyslaasti on kuitenkin joustava eikä vaadi täysin tasaista ja 
liikkumatonta alustaa. Radonin torjunnassa myös rakenteiden 
liitosten ja muiden mahdollisten ilmavuotokohtien tiivistys on 
hyvin tärkeää tehdä ohjeissa olevien detaljien mukaisesti”, Saa-
janlehto sanoo.

Uudisrakentamisessa esimerkiksi betonilaatan valussa on 
huomioitava, että kymmenen metrin laatta kutistuu kuivues-
saan noin sentin.

”Tällöin laatan molempiin reunoihin muodostuu ajan mittaan 
viiden mm:n rako, joka on huomioitava liittymädetaljeissa ja käy-
tettävissä tiivistysratkaisuissa.”

Superflex D24 Vedeneristys- ja radontiivistyslaastin päälle 
voidaan asentaa haluttu lattiapäällyste, esimerkiksi parketti tai 
keraamiset laatat, tai esimerkiksi Design Plaano -lattiatasoite.

Lisätietoja:
www.fi.weber

Vedeneristys- ja radontiivistyslaastin etuja ovat nopea levitys ja kuivuminen.
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Teksti: Satu Halla   Kuvat: KeittiömaailmaHuoneisto

Oma keittiö ilmentää ennen kaikkea persoonallisuutta sekä 
omia mieltymyksiä ja tarpeita. Niiden lisäksi ammattitai-
toinen keittiösuunnittelija tuo esille ympäristön vaikutuk-

set ja vallitsevat trendit ja rakentaa näistä jokaisen omiin tarpei-
siin parhaiten soveltuvan kokonaisuuden.

Näin sanoo A la Carte- ja Petra-keittiöitä valmistavan Novart 
Oy:n tuotepäällikkö, sisustusarkkitehti SIO Eeva Kokkonen. Hän 
nostaa esiin neljä trendiä, joihin keittiösuunnittelussa kiinnite-
tään nyt erityisesti huomiota.

1. Vastuullisuus
Vastuullisuutta ei vain voi, eikä pidä, ohittaa, ei myöskään keit-
tiösuunnittelussa. Vastuullisuus lähtee kahdesta näkökulmas-
ta. Ensinnäkin on tärkeää, että vastuullisuus otetaan huomioon 
keittiön toiminnoissa. Yhtä tärkeää on valita vastuullinen keit-
tiötoimittaja.

– Keittiön vaatimustaso on nykyisin korkealla. Ihminen viet-
tää keittiössä runsaasti aikaa ja tekee kotitoimistaan yllättävän 
suuren osan keittiössä. Keittiö on myös paikka, jossa ympäristöä 
kuormittavaa hävikkiä joko syntyy tai vältetään. Lisäksi keittiön 
kautta kulkee iso osa kodin pakkausjätteestä, Kokkonen huo-
mauttaa.

Kolme vinkkiä vastuullisuuteen keittiössä:
• Tee lajittelusta helppoa
 Mieti eri materiaaleille jäteastiat ja kierrätyspaikat jo suunnit-

teluvaiheessa. 
• Vältä hävikkiä
 Hävikin vähentäminen lähtee jo ruokakaupasta; osta vain tar-

peeseen. Keittiössä hävikkiä vähennät muun muassa oikeilla 
säilytysmenetelmillä. 

• Suosi kotimaista
 Keittiössä kotimaisuutta voi suosia sekä ruoan alkuperän että 

keittiötoimittajan valinnassa. Esimerkiksi Avainlippu-merkin 
saaneet A la Carte- ja Petra-keittiöt valmistetaan Nastolassa. 
Valmistus työllistää Suomessa, lyhyet kuljetusmatkat minimoi-
vat ympäristöhaitat ja laatua ja valmistusmenetelmiä valvotaan. 

2. Terveellisyys
Lähtökohtaisesti haluamme elää terveellisesti. Terveellisiin ruo-
katottumuksiin voidaan vaikuttaa keittiösuunnittelulla, esimer-
kiksi mahdollistamalla yrttien kasvattaminen omassa keittiössä. 

Keittiötrendit 2020

Yksi vähemmän huomioitu seikka on keittiön materiaalien vai-
kutus terveyteen. Puhdas sisäilma syntyy vähäpäästöisistä ma-
teriaaleista. 

– A la Carte- ja Petra-keittiöiden runko- ja tasomateriaaleista 
100 % ja ovivalikoimasta 70 % on luokiteltu rakennusmateriaalin 
M1-päästöluokkaan, Kokkonen kertoo.

3. Yksilöllisyys uudella tavalla
Ei ole olemassa täysin kahta samanlaista keittiötä, sillä persoo-
nallisuus näkyy viimeistään sisustusvalinnoissa. Keittiö on par-
haimmillaan silloin, kun se on suunniteltu käyttäjän muuttuvia-
kin tarpeita ajatellen. Keittiön kiinteiden elementtien lisäksi tilaa 
voidaan rikastuttaa avoyksiköillä, kuten seinä- tai kattohyllyillä. 
Myös valon värin valinnalla ja himmennettävissä olevalla valais-
tuksella keittiön tunnelma mukautuu vuorokauden- tai vuoden-
aikaan sopivaksi. 

4. Värit
Värit ovat saapuneet keittiöönkin! Valkoinen pitää edelleen pin-
tansa, mustan ja harmaan suosio ei katoa, mutta näiden rinnalle 
on tullut kokonainen värikirjo. Mikäli oma suosikkiväri ei löydy 
mallistosta, esimerkiksi osa A la Carte- ja Petra-keittiöiden ovi-
malleista on saatavilla missä tahansa NCS-värikartan värissä. Jos 
et rohkene valita väriä koko keittiöön, voit totuttautua aluksi vä-
reihin sisustuselementtien kautta. Niitä on myös helpompi vaih-
taa, jos mieli jossain vaiheessa muuttuu.

Tämän vuoden keittiötrendeissä näkyvät yhteiskunnassa 
muutoinkin vallitsevat megatrendit. Erityisesti vastuullisuus 
otetaan huomioon useista lähtökohdista.

Lue lisää:
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

REMONTOI KEITTIÖ TÄHÄN PÄIVÄÄN  
PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ
Keittiöremontti on hyvä hetki päivittää keittiö vastaamaan tätä 
päivää. Paras hetki keittiöremontille on putkiremontin yhtey-
dessä. Yhtäaikainen remontti säästää kustannuksia ja ylimää-
räisiltä remonttipölyiltä sekä lisää asumismukavuutta. Keittiö-
remontin mahdollisuus kannattaakin ottaa puheeksi ajoissa, 
kun taloyhtiössä suunnitellaan putkiremonttia.
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Yönsiniset ovet ja messinkiset nuppivetimet ovat upea väriyhdistelmä.

A la Carten Urban Garden -yrttilaatikolla tuot yrttitarhan kotikeittiöön. Urban-vihanneslaatikos-
sa puolestaan leipä ja vihannekset säilyvät pidempään tuoreina.

 

Lajittelu helpottuu oikeanlaisilla lajittelu- ja jäteastioilla. Keittiömaailman valikoimasta löytyy 
lukuisia vaihtoehtoja. Jopa paristojen kierrätys on huomioitu.

 
 
Erilaiset avohyllyt tuovat säilytystilaa ja tekevät keittiöstä käyttäjänsä näköisen.

Väriä keittiöön saa tyylikkäästi yhdistelemällä esimerkiksi rohkeaa punaista ja lämmintä saarnia.
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Teksti: Sari Nieminen   Kuvat: Sentakia

Lisätiedot:
sentakia.com/tuote-osasto/pyyhekuivaimet

Huoneisto

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan uuden rakennuk-
sen lämpimän käyttöveden kiertojohdossa ei saa olla läm-
mönluovuttimia eikä lattialämmitystä. Tämä on aiheutta-

nut sekaannuksia, joissa uskotellaan, ettei mitään lämmönluo-
vuttimia saisi käyttöveden kiertoon liittää.

Käyttövesikiertoisen lämmittimen saa uusia!
Pyyhekuivaimet ovat pitäneet kylpyhuoneita ja muita märkätilo-
ja lämpimänä ja kuivana silloinkin, kun muu talon lämmitys on 
ollut katkaistuna esimerkiksi kesäaikaan. Toisaalta pyyhekuivai-
milla on saanut hyvin kuivattua märät ulkovaatteet tai kengät. 
Tilalle olisi siis saatava toimiva kuivainsysteemi.

Saneerauskohteena olevaan käyttövesikiertoiseen järjestel-
mään voidaan liittää vesikiertoiset Sentakia- pyyhekuivaimet. 
Lämpöjohtoverkkoon kuivaimen saa liittää, vaikka kyseessä olisi 
täysin uusikin kohde. Mikäli käyttövedellä lämpiävät pyyhekuivai-
met halutaan säilyttää, pitää muistaa, ettei pattereiden yhteen-
laskettu lämpöteho ylitä 200 wattia.

Pyyhekuivaimia valmistetaan myös sähkötoimisena, jolloin 
tilojen lämmitykseen tarkoitetut kuivaimet toimivat myös kesä-
aikana. Vanhat käyttövedellä lämpiävät pyyhekuivaimet voidaan 
helposti korvata myös sähkötoimisilla. Sähkötoimiset mallit on 
varustettu pistorasialiitännällä, joka helpottaa asennusta. Säh-
kötoimisista kuivaimista ajatellaan, että ne lisäävät merkittävästi 
sähkönkulutusta, mutta esimerkiksi Sentakia-pyyhekuivaimilla on 
pieni energiankulutus, vain 25–160 W. Huomioitavaa on myös, 
että jos tilassa on vaikkapa sähkötoiminen lattialämmitys, sähkö-
toimisen pyyhekuivaimen kuluttama sähkö vähentää lattialäm-
mityksen sähkönkulutusta, jolloin lisäkulua ei synny ollenkaan. 

Sentakia-pyyhekuivaimiin liitettävillä lisävarusteilla kuivai-
men käytettävyyttä pystytään parantamaan huomattavasti. Ri-
pustuskoukuissa ja hyllyillä pystyy säilyttämään esimerkiksi teks-
tiileitä, jotka pysyvät myös mukavan lämpiminä, eivätkä vie tilaa 
pyyhekuivaimella.

Vaihda sähkötoimisiin pyyhekuivaimiin
Sähkötoimisia Sentakia-pyyhekuivaimia voidaan käyttää, kuten 
vesikiertoisiakin, lähes kaikkialla mistä vain sähkölähde löytyy. 
Asennettaessa pistotulppakytkennällä asiakas voi suorittaa vai-
vattoman asennuksen itse, eikä sähköasentajaa tarvita. Läm-
mittimet voidaan asentaa myös kiinteänä, jolloin sähköjohto ei 
jää näkyviin.

Sentakia-sähkölämmitteisten pyyhekuivaimien SL-mallisto 
on suunniteltu kuivauksen lisäksi myös tilojen lämmitykseen. 
SL-malleja sekä uusia malleja voidaan myös käyttää esimerkiksi 
tuulikaapeissa ja kuraeteisissä suuren tehonsa ansiosta. XY-mal-
leissa on kiinteä ja lämpenevä hylly. Mallin on suunniteltu niin, 
että pyyhkeet roikkuvat vapaasti, mikä nopeuttaa kuivumista.
Sentakia Oy on luonut mallin varta vasten asiakkaiden toivei-
den perusteella.

Pitääkö  
heittää  
hyvästit 

rätti
pattereille?
Vaikka uusi asetus on jo yli 2 vuotta vanha, löytyy 
vielä paljon epäselvyyttä siitä, pitääkö rakkaasta 
rättipatterista luopua seuraavan taloyhtiön remon-
tin yhteydessä.

Vesikiertoinen LC-malli (ylinnä), sähkölämmitteinen EE-malli (keskellä) 
ja sähkölämmitteinen BLG-malli (alinna).
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Teksti: Tiina Painokallio   Kuvat: Talopesulat Oy ja PixabayHuoneisto

Pieniin asuntoihin ei pyykinpesukone edes välttämättä mah-
du. Lisäksi kannattaa miettiä, että miksi kenenkään enää 
nykyisin pitäisi pestä lakanoita tai pyyheliinoja kylpyhuo-

neessa ja kuivattaa niitä olohuoneessa? Asuinviihtyvyyttä lisää 
huomattavasti se, että olohuonetta ei korista pyykkejä täynnä ole-
va pyykkiteline. Puhumattakaan kosteusrasituksesta, jonka pyy-
kinpesu ja kuivatus asunnossa aiheuttaa. Kotikoneen linkoama 
pyykki on aina märkää verrattuna laitoskoneen pesemään. Myös 
ajansäästö on yksi talopesulan eduista; pesulan koneella saa no-
peammin puhdasta kuin kotikoneella ja kuivatus siihen suunni-
tellussa tiloissa tapahtuu nopeasti ja ilmavasti.

Hyvin varustellun talopesulan edut:
• Isompi pesukone, jossa mahtuu pesemään myös isompia teks-

tiilejä.
• Kuivauskoneella kuivaus on tehokasta ja nopeaa.
• Pyykit eivät vie tilaa asunnoissa kuivatuksen aikana.
• Pesuaikojen ollessa iltapainotteisia, parin tunnin vuoroja,  saa-

daan kahdella pesukoneella pestyä pyykkivuori kerralla puh-
taaksi yhden vuoron aikana.

• Pesukoneiden rikkoutumisen tai väärinasennuksen johdosta 
aiheutuvat vesivahingot poistuvat.

• Kuivaushuoneissa on tehokas kosteudenpoisto, jolloin raken-
teiden kosteusrasitus on vähäisempi.

• Ergonomia on otettu sijoittelussa ja laitevalinnoissa huomioon.

Talopesulan  
monet hyödyt

Laadukkaassa ja asukasviihtyvyydestä huolehtivasta taloyhtiöstä löytyy nykyaikana myös oma talopesula, 
jossa on asianmukaiset, ergonomiset sekä energiatehokkaat laitteet ja varusteet.

Ota yhteyttä:
Talopesulat Oy, puh. 09-686 9750

KUINKA EDETÄ OMAA TALOPESULAA  
SUUNNITELTAESSA?
Talopesulat Oy:n suunnittelupalvelu auttaa pesulan ja kui-
vaushuoneen toteutuksen ja saneerauksen suunnittelussa. 
Asiantuntijan kanssa tehdään tilannekartoitus ja asetettujen 
tavoitteiden perusteella laaditaan ratkaisuehdotus, joka kat-
taa seuraavat osa-alueet:
• suunnitelma pesulan ja kuivaushuoneen koneiden, laittei-

den ja kalusteiden sijoittelusta
• mahdolliset muutokset tilaratkaisuissa
• kattavat tuotetiedot suunnitelmaan sisältyvistä tuotteista
• tarjouksen tuotteista käyttökuntoon asennettuna ja 
• vanhojen koneiden ja laitteiden kierrätys tarvittaessa.

Suunnittelu käynnis-
tyy helposti lähettä-
mällä yhteydenotto-
pyynnön Talopesulat 
Oy:lle. 

1. Pyykinpesukone Talpet IY 65
2. Pyykinpesukone Talpet IY 105
3. Vedenpoistoallas Talpet TVPA
4. Kondensoiva pyykinkuivaus-
rumpu Talpet KR 2000 MP LP
5. Kylmämankeli Talpet KM 
80/800 tai lämpömankeli Talpet 
RI 800
6. Käsinpesuallas TPA-1. Lisäva-
rusteena valutusritilä RT
7. Matonpesuallas TMPA ja valu-
tusteline TVT
8. Työpöytä TTP 1200.
9. Kuljetusvaunu TK 4 lankako-
rilla.
10. Lakananvedin TLV
11. Pyykinkuivauskone Talpet 
Sahara Eko
12. Erillinen TOK-ohjauskeskus 
kuivauskoneeseen.
13. Ripustussarja TRS 2000 4K
14. Mattotanko TMKT 3000 2K

Talopesulat Oy:n esimerkkisuunnitelma täyttää monen toiveet toimivas-
ta talopesulasta. Suunnitelma soveltuu keskikokoisiin kiinteistöihin, joissa 
on 15–40 asuntoa.
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Teksti: Mariana Ravonius  Kuvat: Eskon OyHuoneisto

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:
Eskon Oy, puh. 09-863 4161 tai eskon@eskon.fi

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 toi mituksen 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 päätettiin toteuttaa 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.

Onko taloyhtiössäsi edessä ilmanvaihtoremontti, kaipaavatko 
hormit kunnostusta? Katolla voi sijaita useita vierekkäisiä hor-
meja, jotka tarvitsevat lisää tehostusta. Ilmanvaihtoon sekä hor-
mien kunnostuksiin erikoistunut Eskon Oy on kehittänyt mm. 
kokoojakammion, joka kokoaa hormiryhmän yhteen. Kammion 
päälle sijoitetaan suurempi imuri, jonka tehosta jokainen hormi 
hyötyy. Kokoojakammion mitoitus vaatii ammattitaitoa, sillä vää-
rin mitoitetusta kammiosta on vain haittaa. Eskon Oy mitoittaa 
kokoojakammion erikseen jokaiseen kohteeseen oman menetel-

mänsä mukaisesti. Kammion mitoituksessa otetaan huomioon 
korvausilman saanti ja hormien kunto.

Eskon Oy:n laajasta tuotevalikoimasta löytyy ratkaisu jokaisen 
taloyhtiön tarpeeseen. Valvomisen ja ohjauksen lisäksi Eskon Oy 
suorittaa hormikartoitustöitä myös itse. Kutsu asiantuntija pai-
kalle kartoittamaan taloyhtiösi tarve.

Eskon Oy, Juha Jutila/040 8306701
eskon@eskon.fi

KIINNOSTUITKO ILMANVAIHDON PARANTAMISESTA TAI HORMIEN KUNNOSTAMISESTA?
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Terveysilman myyntipäällikkö Markus Mäkinen kertoo, että 
jokaiseen kohteeseen on mahdollista löytää sopivat ratkaisut, joil-
la ilmanvaihto saadaan toimivaksi. – Terveysilmasta annetaan tar-
vittaessa myös neuvoja ja lähellä olevia kohteita saatetaan käydä 
konsultoimassa paikan päälläkin. Meille on tärkeää, että jokaiseen 
kohteeseen löydetään oikeat ratkaisut. Terveysilman valikoimasta 
löytyvät Velco-venttiilit eri asennusmahdollisuuksilla.

– Velco-venttiilit siitä syystä, että niissä on ulkolämpötilan mu-
kaan säätyvä termostaatti ja korkea F-7 luokan ilmansuodatus. Ta-
loyhtiöt suosivat automaattisesti säätyviä venttiileitä, sillä mikäli 
venttiilimalli ei ole itsestään säätyvä, se todennäköisesti jossakin 
vaiheessa suljetaan ja sitten unohdetaan avata, kertoo Mäkinen. 

Venttiilit paikkaan kuin paikkaan
Vanha rautaluukku tai päivitystä kaipaava venttiili helppo päivit-
tää termostaatilla ja tehokkaalla Filtrete-suodattimella varustet-
tuun Velco-korvausilmaventtiiliin. Velco-venttiileiden oheen on 
mahdollista asentaa myös asuinmukavuutta parantava, VTT:n 
testaama äänenvaimennusratkaisu,  joka vaimentaa tehokkaasti 
sisätiloihin kantautuvaa melua.

Joissakin kohteissa vanhat rautaluukut halutaan säilyttää osa-
na asunnon alkuperäistä ilmettä. Tällöin  venttiilin erikoismallin 
saa asennettua siten, että se jää piiloon luukun taakse. Usein kor-
vausilmaventtiilit puuttuvat asunnosta kokonaan tai niitä ei ole 
riittävästi. Velco-korvausilmaventtiilien asentaminen onnistuu 
näihinkin kohteisiin. Helpointa se on, mikäli asunnosta löytyvät 
puiset tuuletusluukut, joihin uusi korvausilmaventtiili voidaan 
asentaa. Puiset tuuletusluukut ovat yleisiä etenkin 1970–1980-lu-
kujen rivitaloissa. Venttiilin asentaminen puuluukkuun kustantaa 
asennettuna noin 150 €/kpl.

Uuden seinäläpiviennin tekeminen ei sekään ole monimut-
kaista tai kallista. Puuläpivienti hoituu 105 mm kuppiterällä. Jos 
asunnossa on betoni- tai tiiliseinät, vaaditaan läpiviennin teke-
miseen timanttiporaa. Timanttiporaus on kuitenkin nykyään no-
peaa, eikä aiheuta suuremmin haittaa asukkaille tai ympäristölle. 
Tiili- tai betonirakenteeseen toteutettuna hintaa venttiilille tulee 
asennuksen kanssa noin 250–300 € euroa.

– Ilmanvaihtosaneerausten jälkeinen palaute on lähes yksin-
omaan aina positiivista. Toimivan ilmanvaihdon edut huomaa 
parhaiten vasta, kun ilmanvaihto on kunnossa. Kotona on help-
po hengittää, unen laatu paranee ja vedon tunne vähenee, päät-
tää Mäkinen. 

Teksti: Laura Hamppula   Kuvat: Terveysilma OyHuoneisto

Aloite taloyhtiön ilmanvaihdon parantamiseen tuli alun 
perin isännöitsijältä, kertoo hallituksen puheenjohtajana 
toimiva Mervi Ala-Prinkkilä. – Asuntojen korvausilma-

kanavat oli aikanaan suljettu, joten korvausilma tuli asuntoihin 
hallitsemattomasti ikkunoiden ja seinien raoista sekä postiluu-
kuista. Puutteellinen ilmanvaihto aiheutti esimerkiksi ruuan kä-
ryjen leviämistä asuntojen välillä.

Taloyhtiössä oli tuolloin alkamassa myös putkiremontti, joten 
ilmanvaihto päätettiin saneerata kuntoon ennen sen aloittamista. 
Tukitut korvausilmakanavat avattiin ja vanhat rautaluukut kor-
vattiin nykyaikaisilla Velco- korvausilmaventtiileillä. Taloyhtiön 
sijainti Helsingin keskusta-alueella, vaati myös tehokasta ilman-
suodatusta, jotta liikenteen päästöt eivät kulkeutuisi sisäilmaan, 
Ala-Prinkkilä kertoo.

Ennakointi kannattaa
Ala-Prinkkilällä on myös vankka ammattillinen näkemys kiinteis-
töalasta ja sen kehityksestä. Viestintäpäällikönä Braleva Kiinteis-
töpalvelut Oy:ssä työskentelevä Ala-Prinkkilä suosittelee taloyh-
tiöille aiempaa suunnitelmallisempaa kiinteistönpitoa. – Esimer-
kiksi ilmanvaihtoon kiinnitetään valitettavan usein huomiota 
vasta, kun ongelmia on päässyt jo syntymään. Suunnitelmallinen 
kiinteistönpito tukisi kiinteistön arvon kehitystä ja auttaisi talo-
yhtiöitä ajoittamaan huoltotoimenpiteet oikein.

Tuloksena parempi ilmanvaihto 
As Oy Ilmarisenkatu 6:den ilmanvaihtosaneerauksen myötä asun-
tojen ilmanvaihto on parantunut huomattavasti. Uusien korvau-
silmaventtiilien ansiosta ilma kulkee sisään asuntoihin hallitus-
ti ja poistuu poistoilmaventtiileistä kuten on tarkoitettu. Myös 
asuntojen sisäilman laatu on parantunut, kun korvausilma kul-
kee sisään laadukkaan suodattimen kautta. Toimiva ilmanvaihto 
on lisännyt asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Myös 
kiinteistön kannalta ilmanvaihdon kunnostaminen on ollut mer-
kittävä parannus, sillä toimiva ilmanvaihto vaikuttaa myös raken-
teiden terveyteen.

Ei ilmaa ikkunan välistä
Etenkin 1970–1980-lukujen rakennuskannassa on paljon asuin-
kiinteistöjä, joissa ilmanvaihto ei toimi. Useissa kohteissa esimer-
kiksi alkuperäiset rautaluukut on tapetoitu tai maalattu umpeen 
energian säästön toivossa. Putki- tai julkisivuremonttien yhtey-
dessä olisikin luontevaa katsastaa myös ilmanvaihdon toimivuus, 
sillä ilmanvaihdon saneeraminen toimivaksi on nopeaa eivätkä 
kustannuksetkaan nouse korkeiksi.

Korvausilmat 
kuntoon taloyhtiössä

Helsingin Etu-Töölössä sijaitseva As Oy Ilmarisenkatu 6 sisältää 30 asuinhuoneistoa.  
Lisäksi taloyhtiölle kuuluu kaksi vuokrattua työtilaa, kaksi ulkoiluvälinevarastoa,  
autotalli sekä saunaosasto.

Lisätietoa tuotteista ja ilmanvaihdon toteutuksesta:
www.terveysilma.fi
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Terveysilman myyntipäällikkö Markus Mäkinen kä-
sissään tehokkaalla suodatuksella ja äänenvaimennuk-
sella varustettu Velco-korvausilmaventtiili.

AS OY ILMARISENKATU 6
• 30 asuinhuoneistoa, kaksi vuokrattua työtilaa, kaksi ulkoiluvä-

linevarastoa, autotalli sekä saunaosasto.
• Päärakennuksen rakentamisvuosi 1929.
• Huoneistojen koot 28–94 m².
• Vanhojen venttiilien tilalle asennettiin Velco VSR-sarjan vent-

tiilit Filtrete-suodattimilla ja tehokkaalla äänenvaimennuksella.

TUOTETIETOA
• Velco-venttiilit takaavat asunnon hallitun ja 

puhtaan korvausilman. Venttiilin lämpölaa-
jenemiseen perustuva termostaatti säätää 
venttiilin avausta portaattomasti ulkoläm-
pötilan mukaan kaikkina vuodenaikoina. Kyl-
mällä ilmalla venttiilin avaus kiertyy pienem-
mälle, lämpimällä suuremmalle. Velco-vent-
tiileillä on 10 vuoden takuu.

• Velco-venttiili on helppo asentaa vanhan 
venttiilin tai rautaluukun tilalle, seinään teh-
tyyn uuteen läpivientiin tai  ikkunassa ole-
vaan puiseen tuuletusluukkuun. Helppoa, 
kustannustehokasta ja toimivaa ilmanvaih-
toa paikkaan kuin paikkaan.

• Fi l trete-suodatt imel la varustettuna 
Velco-korvausilmaventtiili päästää raittiin 
ilman asuntoon, mutta estää tehokkaasti 
epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan. Suodat-
timen teho perustuu sen staattiseen sähkö-
varaukseen, joka vetää pienetkin hiukkaset 
itseensä kuin magneetti. VTT:n tutkimusten 
mukaan Filtrete täyttää korkeat F7-luokan 
erotusasteen vaatimukset; se suodattaa sii-
te- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä tor-
juu merkittävän osan terveydelle haitallisista 
pienhiukkasista.

• Venttiilien kanssa asennettavat äänenvai-
mentimet ovat tehokas ratkaisu asuntoihin, 
joissa liikenteen melu koetaan asuinmuka-
vuutta häiritsevänä. Äänenvaimentimet vä-
hentävät huomattavasti sisään kantautuvaa 
melua, heikentämättä kuitenkaan raikkaan 
ilman virtaamista asuntoon. Äänenvaimen-
nusratkaisu voidaan asentaa läpivienteihin 
ja tuuletusluukkuihin. Mahdollisuus myös 
jälkiasennukseen.

Velco-korvausilmaventtiillit ovat saatavissa hy-
vin varustelluista rautakaupoista kautta maan. 
Lisäksi löydät ne mm. Rakentajan verkkokau-
pasta: www.rakentaja.fi/kauppa/
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Teksti: Raimo Holopainen   Kuvat: Jarno Kylmänen ja PixabayOpastus

Asumisturvallisuus on asia, joka vaikuttaa paitsi asumisviih-
tyvyyteen myös asunnon hintaan. Niinpä joitain asunto-
alueita arvostetaankin oleellisesti enemmän kuin alueita, 

joissa sattuu keskimääräistä enemmän asuntomurtoja, autovar-
kauksia, pahoinpitelyjä tai muita välikohtauksia, joihin tarvi-
taan yleensä virkavallan puuttumista. Asukas voi jonkin verran 
vaikuttaa erilaisilla suoja- ja teknisillä ratkaisuilla itse asunnos-
sa tapahtuvan asumisen ja elämisen turvallisuuteen – tai ainakin 
turvallisuudentunteeseen.

Aita, portti ja tunnistus
Asuintalo, oli se sitten kerros-, rivi- tai omakotitalo voidaan 
”eristää” aidalla muusta ympäristöstä. Rakennettu aita on usein 
enemmänkin kosmeettinen, joka kertoo vain siitä rajapinnasta, 
joka erottaa talon kadusta. Toki meilläkin tehdään myös varsi-
naisia turva-aitoja – kivestä, tiilestä, metallista ja puusta – joissa 
on lukittava portti ja aidan yli kapuaminen edellyttääkin jo apu-
välineitä. Sähköistettyä aitaa meillä ei sentään ole ja ehkä lähe-
tystöjä ja vastaavia erikoisrakennuksia lukuun ottamatta valvon-
takameratkin ovat varsin harvinaisia. Sen sijaan ovipuhelimet 
ovat ainakin uusissa taloyhtiöissä jo varsin tavanomaisia kuuluen 
perusvarustukseen. Nähtäväksi jää, koska Suomessa siirrytään 
amerikkalaisista elokuvista tuttuihin asuintalojen aulavartijoi-
hin, jotka tuntevat jokaisen talon asukkaan ja osan heidän vie-
raistaankin. Isommissa yrityksissähän on nykyään vartiointi- tai 
turvaliikkeen miehitys kontrolloimassa sisään tulevien vieraiden 
tarkoitusperiä. Kulunvalvonta koskettaa myös yhtiön omaa hen-
kilökuntaa. Pari ulkoista turvallisuustekijää koskettaa hieman eri 
tavoin omakoti-, rivi- tai kerrostalossa asuvaa. Lumityöt, hiekoi-
tus ja sulanapito koskettavat muitakin kuin kiinteistön asukkaita. 
Vastuukysymykset loukkaantumistapaukissa on hyvä tiedostaa. 
Lukittava, teräksinen postilaatikko on myös turvaratkaisu. Jos ei 
muuta, niin ilkivaltaa vastaan.

Ulko-ovelta asunnon ovelle
Kerrostalon porraskäytävään saattaa vielä päästä helpostikin, jos 
ulko-ovella on vaan summerinappi, jota painamalla ko. asunnon 
haltija voi avata ulko-oven. Uusissa taloissa sisään pyrkivän hen-
kilöllisyys tai asia varmistetaan ulko-oven ja huoneiston välisel-
lä puhelinyhteydellä. Jos ”hämärämies” saa jotenkin selvitettyä 
itsensä porraskäytävään, on tietysti kunkin asukkaan vastuulla 
kenet päästää sisään asuntoon. Vanhan hyvän ajan varmuusket-
ju ei enää ole ns. vakiovaruste. Sen sijaan ovisilmän kautta voi 

Asumisen 
kokonaisturvallisuus

Turvallinen asuminen puhuttaa meitä päivä päivältä enemmän. Valitettavasti usein myös 
aiheesta. Asumisturvallisuutta voidaan pohtia kahdesta näkökulmasta; asuin ympäristön 
turvallisuudesta ja teknisten ratkaisujen tuomasta turvallisuudesta.

varmistaa, kuka oven takana on. Mikäli asunto onkin tyhjänä ja 
sisään halutaan kepulikonstein, on ensimmäisenä jarruna moder-
nimmat lukot, joihin ei kovin helposti saa kopioitua avainta, eikä 
lukko avaudu tiirikoimallakaan. Asunnon ulko-oveen voi lisäksi 
asennuttaa erilaisia telkiä, ovirautoja ja mm. postiluukun kaut-
ta tapahtuvan oven sisäpuolelta avaamisen estävän lukkosuojan. 
Saranapuolelle asennettavat salvat vaikeuttavat oleellisesti oven 
murtamista. Jos tunkeilija onnistuu kuitenkin pääsemään sisään 
asuntoon, on varokeinona vielä liiketunnistimiin kytketyt hälytti-
met, joiden kautta voidaan murtoviestihälytys välittää asukkaan 
tai vartiointiliikkeen puhelimeen.

Asunnon sisäpuoliset hälyttimet
Varkaat ja murtomiehet eivät ole ainoa asukkaan uhka. Varsin 
usein pahin uhka on asukas itse. Niinpä asunnon sisäisiä varoit-
timia ja hälyttimiä voidaan asentaa yhä lukuisampiin paikkoihin 
lähes kaikkien teknisten häiriöiden varalle. Palovaroittimen osalta 
astui vuonna 2010 voimaan määräys, jonka mukaan jokaista al-
kavaa 60:tä neliötä kohden täytyy olla palovaroitin. Suosituksen 
mukaan myös kaikissa makuuhuoneissa pitäisi olla varoitin, joten 
pienessäkin asunnossa tulisi olla 2–3 varoitinta. Uudisasunnois-
sa palovaroittimet on kytketty sähköverkkoon, jolloin ei tarvitse 
huolehtia patterien toiminnasta ja vaihtamisesta.

Nykyisin kodit ovat täynnä lukemattomia sähkövirralla toi-
mivia laitteita (liesi, kahvinkeitin, leivinpaahdin, televisio, pesu-
koneet…), joihin voi tulla jokin häiriö. Useat tulipalot ja läheltä 
piti -tilanteet taitavat vaan johtua siitä, kun laite jää valvomatta 
päälle, kuten tyhjä kahvinkeitin, kattila liedelle jne. Pienlaittei-
siin voi aina kytkeä muutaman euron hintaisen ajastimen. Palo-
varoittimen yhteydessä toimiva palovahti katkaisee siihen kytke-
tyistä laitteista virran, kun palovaroitin alkaa hälyttää. Varsinkin 
lapsiperheiden ja huonomuististen kannattaa lieden valinnassa 
päätyä ns. turvalieteen, joka on varustettu ajastimella ja toimin-
talukolla, joka estää lasta tai koiraa laittamassa virtaa päälle va-
hingossa. Liesituulettimeen kiinnitettävä hellahälytin vahtii ja 
hälyttää, jos levy jää vahingossa päälle. Muutaman kympin hin-
tainen häkävaroitin kannattaa hankkia, jos asunnossa on tulisija. 
Se reagoi myös kaasuvuotoihin.

Vettä tupaan
Asunnossa on yleensä kaksi pesukonetta; astioille ja pyykille. 
Pesuohjelma kestää jopa parikin tuntia ja aina ei ole mahdollista 
vahtia toimivuutta vieressä. Vuoto- ja kosteushälytin tunnistaa 
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koneen ja putkiston vuodot ja hälyttää olosuhteiden muuttues-
sa. Pesukoneeseen voidaan kytkeä myös sähkö- ja vesivahti, joka 
reagoi mahdolliseen sähkövikaan tai vesivuotoon ja katkaisee 
sekä vedentulon että sähkövirran. Suomalaiset saunovat monta 
kertaa viikossa, mutta tulipalot eivät juurikaan syty kiukaan säh-
köviasta, vaan liian lähelle kiuasta kuivumaan jätetyn pyykin tai 
vaatteen kautta. Kiukaissa on tosin oma ajastin, mutta jos jokin 
vaatekappale putoaa kiukaan päälle pian virran katkeamisen jäl-
keen, on syttymisvaara todennäköinen.

Asukkaat voivat vai-
kuttaa omalla toimin-
nallaan asumisen tur-
vallisuuteen.

Pelastustoimi suosit-
telee, että palovaroitti-
men paristo vaihdetaan 
vuosittain aina 11.2.

OTE PELASTUSTOIMEN SIVUSTOLTA
(www.pelastustoimi.fi > Turvatietoa)

Asuintalojen, joissa on yhteensä vähintään kolme 
asuinhuoneistoa, on ennakoitava vaaratilanteet ja 
niiden vaikutukset sekä laadittava näistä omista 
turvallisuutta edistävistä toimenpiteistään kirjalli-
nen suunnitelma, pelastussuunnitelma.

Turvallinen taloyhtiö luodaan yhteistyöllä
Taloyhtiön ja asukkaiden tulee huolehtia vastuul-
lisesti oman asuinkiinteistönsä turvallisuudesta. 
Hallituksen ja kaikkien asukkaiden tulee osallistua 
turvallisuuden edistämiseen. Sen aikaansaaminen 
on kaikkien yhteisellä vastuulla. Eläminen asuinyh-
teisössä edellyttää asumiskulttuurin tuntemista ja 
yhteisten sääntöjen ja määräysten noudattamista. 
On tunnettava myös omat oikeudet ja velvollisuudet.

Pelastuslaki velvoittaa taloyhtiöt huolehtimaan 
omasta turvallisuudestaan. … Turvallisuuteen va-
rautuminen on paitsi ennaltaehkäisevää toimintaa, 
myös jokapäiväisen häiriöttömän toiminnan var-
mistamista.

Taloyhtiössä hallitus vastaa taloyhtiön hoitami-
sesta
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus turvalli-
seen asumiseen. Turvallinen ja viihtyisä asuinyh-
teisö on kaikkien yhteinen etu ja tavoite. Turvalli-
suusasioiden huomioiminen on oleellinen osa talo-
yhtiön suunnitelmallista ja jatkuvaa asuinkiinteistön 
ylläpitoa, ennakoivaa kunnossapitoa ja kehittämistä.

Turvallisuus ja sen edistäminen on nähtävä osa-
na taloyhtiön normaalia toimintaa.Oleellista on se, 
miten turvallisuusasiat otetaan huomioon taloyhtiön 
hallinnossa ja taloyhtiön arjessa. … Taloyhtiö huo-
lehtii myös, että talon turvallisuushenkilöstö on ni-
metty ja koulutettu tehtäväänsä sekä asukkaat pe-
rehdytetty pelastussuunnitelmaan. Viime kädessä 
taloyhtiön turvallisuudesta vastaa aina omistaja ja 
yhtiön hallitus.

Kaikkein paras ”hälytin” on kuitenkin asukkaan hartioiden 
välissä. Useimmat vaarat ja vauriot voidaan välttää järkevällä 
toiminnalla, laitteita huoltamalla ja jopa silloin tällöin tehtäväl-
lä silmämääräisellä tarkastelulla. Erityisen tärkeätä on huolehtia 
paristoa vaativien laitteiden säännöllisestä testaamisesta. Kut-
sumattomat vieraat tai laitteiden äkilliset rikkoontumiset ovat 
tietysti asioita, joihin huolellisellakaan ennakoinnilla ei voi aina 
vaikuttaa. Siksipä kannattaa aika ajoin tarkistaa minkälaiset va-
kuutukset on tullut hankittua. 
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Teksti: Lauri Rauhala   Kuvat: Samuli KuittinenTekniikka

Kuten otsikko vihjaa, digitaalista lukitusta kannattaa aina 
miettiä sijoituksena. Markkinoiden kaikki digitaaliset lu-
kitusjärjestelmät ovat mekaanista vastaavaansa kalliimpia. 

Tämän takia niiden pitää myös tarjota konkreettista hyötyä osta-
jalleen ja mielellään jonkinlainen takaisinmaksuaika. 

Mitä enemmän taloyhtiössä on vaihtuvuutta, kulkuoikeus-
muutoksia, avainten katoamisia ja ilkivaltaa, sitä enemmän va-
linta kallistuu digitaalisen lukituksen suuntaan. Digitaalinen lu-
kitus ei siis ole automaattisesti paras ratkaisu kaikkiin kohteisiin, 
vaan useisiin taloyhtiöihin soveltuu edelleen hyvin perinteinen 
mekaaninen lukitus. Digitaalinen lukitus tarjoaa kuitenkin usei-
ta hyötyjä, joiden takia moni taloyhtiö valitsee nykyisin digitaa-
lisen lukituksen. 

Digitaalisia avaimia ei voi kopioida
Mekaanisen avaimen turvallisuus perustuu osittain aikaan si-
dottuun patenttiin. Patentoitua avainta ei voi laillisesti kopioida 
esimerkiksi pikasuutarilla. Kun avaimen 20 vuoden patenttiaika 
loppuu, siitä voidaan teettää kopio muutamalla kympillä. Tästä 
johtuen uudemmissa patentoiduissa avaimissa on korkeampi tur-
vataso kuin vanhemmissa, joista patentti on rauennut.

Kopioitavissa olevan avaimen riskitilanteita on kolme: vaihtu-
va asukas, kadonnut tai varastettu avain ja urakoitsijalle lainattu 
yleisavain. Pahimmassa tapauksessa yleisavaimia on urakan aika-
na teetetty lisää ja vain alkuperäinen avain palautetaan. Jäljelle 
jää vain urakoitsijan lupaus siitä, että kaikki avaimet on varmasti 
palautettu. Kuinka paljon luotat urakoitsijasi sanaan?

Mekaanisen lukituksen heikkous onkin tulevaisuuteen hakat-
tu päivämäärä, jolloin turvallisuustaso aina hieman laskee. Toki 
patentin tuoma kopiosuoja on vain yksi turvallisuuden osateki-
jä. Tiirikointi- ja murtosuojaus ovat vanhoissakin mekaanisissa 
lukoissa viimeisen päälle. 

Sama logiikka ei päde digitaalisissa avaimissa, joita on mah-
dotonta teettää suutarilla. Digitaalisessa järjestelmässä ei tule 
päivämäärää, jolloin lukot olisivat vanhentuneita. Tämän takia 
lukituksen elinkaari on mekaanista pidempi. Tämä on yksi syy 
sijoittaa digilukitukseen.

Jokaisesta avauksesta jää jälki
Digitaalisen lukituksen perusvaatimuksena on, että kulkua voi-
daan valvoa. Lokitieto auttaa ilkivalta- ja kellarivarkauksien sel-
vittelyissä ja on huomattu, että ennaltaehkäisevä vaikutus on 
suuri. Jos ilkivallan tekijällä tai varkaalla on vähänkään järkeä, 
hän todennäköisesti jättää puuhansa väliin tietäessään, että luk-
koon jää hänestä jälki.

Onko digitaalinen lukitus 
kannattava sijoitus taloyhtiölle?

Digitaalinen lukitus ei ole automaattisesti 
paras ratkaisu kaikkiin taloyhtiöihin, mutta 
erityisesti suuren vaihtuvuuden kohteissa 
se tuo lisäturvaa ja maksaa itsensä takaisin 
yllättävän nopeasti.

Lue lisää:
www.abloy.fi

Kulkuoikeusmuutokset eivät vaadi sarjoittamista
Mekaanisessa järjestelmässä kulkuoikeusmuutos tai vanhan 
avaimen poistaminen vaatii lukkojen uudelleensarjoittamisen, 
mikä maksaa tyypillisesti joitain satoja euroja ovea kohden. Jos 
yleisavain katoaa tai varastetaan, sarjoitetaan yleensä uudelleen 
kaikki lukot. Yhdenkin yleisavaimen hukkaamisen takia tehtävä 
uudelleensarjoitus tulee maksamaan kokonaisuutena enemmän 
kuin digitaalinen avainjärjestelmä, jossa kadonnut vahva avain 
voidaan poistaa käytöstä muutamalla klikkauksella.

Etäohjattavassa järjestelmässä voidaan antaa asukkaalle esi-
merkiksi saunatilan käyttöoikeus käymättä paikan päällä ohjel-
moimassa lukkoa. Tyypillisesti kulkuoikeusmuutokset ovat asuk-
kaan vaihtuminen, eri tilojen oikeuksien jakaminen ja kadonneen 
avaimen kuolettaminen. Missään näistä tapauksissa ei tarvitse 
sarjoittaa eikä uudelleenohjelmoida lukkoja. Kaikki muutokset 
saadaan voimaan etänä. Kun lukkosepän ei tarvitse käydä koh-
teessa, muutoksen hinta tulee halvemmaksi. Tämä on etähallit-
tavan järjestelmän konkreettisin etu, joka näkyy suoraan säästet-
tyinä euroina taloyhtiölle.
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ABLOY PULSE on turvallinen ja helppokäyttöinen digitaalinen lukitusjärjestel-
mä, joka tuottaa itse tarvitsemansa energian.

PULSE-avain sisältää etäluettavan kulkutunnisteen.

Digitaalinen PULSE-lukitusjärjestelmä on parhaimmillaan kohteissa, joissa on 
paljon vaihtuvuutta.

ABLOY® PULSE  
-LUKITUSJÄRJESTELMÄ
ABLOY PULSE on lukitus- ja kulunhallintajär-
jestelmä, jossa turvallisuus, huolettomuus ja 
ekologisuus yhdistyvät joustavaksi kokonai-
suudeksi – lukitusjärjestelmäksi, jossa avaimet 
ja lukot kommunikoivat keskenään. Se mahdol-
listaa helpon hallinnoinnin pilvipalvelun kautta, 
ja huippuluokan digitaalinen salaus- teknologia 
nostaa turvallisuuden kokonaan uudelle tasolle.

PULSE on kestävä investointi, joka on val-
miina laajentumaan ja vastaamaan myös tule-
vaisuuden vaatimuksiin. Se tuottaa itse oman 
energiansa ja PULSE-avaimen viimeistelty 
muotoilu tarjoaa aina huolettoman käyttöko-
kemuksen. 

• Aidosti paristoton – avain ja lukko saavat toi-
mintaenergiansa avaimen työntöliikkeestä.

• Helppoa kulkemista – avain käy lukkoon mo-
lemmin päin ja sisältää etäluettavan kulku-
tunnisteen.

• Huoleton hallinta – kulkuoikeudet voidaan 
päivittää/estää nopeasti mistä ja milloin ta-
hansa.

• Huippuluokan turvallisuus – moderni SEOS 
-salausjärjestelmä tuo turvaa nyt ja tulevai-
suudessa.

abloy.fi/pulse
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Helppo modernisointi saneerauskohteissa

ABBWelcomeovipuhelimet

Ulkoyksiköt
ABB:n moduuleista koottavat ulkoyksiköt helpottavat juuri oikean 
ratkaisun löytämistä. Ulkoyksikkö voi olla laajuudeltaan 2-12 mo-
duulia. Ulkoyksiköitä voi yhdessä rakennuksessa olla 9 kappalet-
ta, ja yhdestä ulkoyksiköstä voidaan soittaa jopa 250 asuntoon.

ABB-Welcome ovipuhelimissa on monia hyviä ominaisuuksia: 
• Huurtumisen esto takaa hyvän kuvanlaadun kaikissa olosuh-

teissa 
• Infrapunavalon ansiosta käyttäjä näkee vieraan selvästi myös 

pimeällä. 
• Ovipuhelinta soittaneiden kuvan tallennus videosisäyksikköön
• Näppäinten taustavalo syttyy automaattisesti hämärässä, mikä 

helpottaa ulkoyksikön käyttöä. 
• Ulkoyksikön ilkivaltaluokitus on IK07
• Erittäin hyvä kosteuskestävyys (luokat IP54 ja IP55)

Haluttuja ominaisuuksia on helppo lisätä järjestelmään, esi-
merkiksi avaimeton kulkumahdollisuus RFID-kortinlukijalla tai 
koodinäppäimistöllä. Tuotevalikoimasta löytyy myös valmiiksi 
kootut ulkoyksiköt. 

Hissin ohjaus
Hissien ohjaus voidaan liittää osaksi ovipuhelinjärjestelmää his-
siadapterin ja hissireleen avulla. Vieraalle avataan ulko-ovi huo-
neiston sisäyksiköstä, jolloin samanaikaisesti hissi lähtee alaovel-
le. Hissi vie vieraan suoraan haluttuun kerrokseen, missä isäntä 
ottaa vieraan vastaan. Hissi ei pysähdy matkalla muissa kerrok-
sissa, vaikka kerrosnappuloita painettaisiinkin.

Sisäyksiköt
Sisäyksiköitä on videokuvaa tallentavasta näytöstä perinteiseen 
luuriyksikköön. Saatavissa on myös malli, jossa on induktiosil-
mukka kuulolaitteen käyttäjiä varten. Asennusvaihtoehtoina 
ovat uppo, pinta ja pöytäteline. Pöytätelinettä käytetään usein 
kohteissa, joissa on valvoja tai vahtimestari.

Riippuen mallista, sisäyksiköihin saa muun muassa soiton-
siirron, sisäpuhelumahdollisuuden, mykistystoiminnon ja vies-
tien tallentamisen.

Saneerauskohteissa ovipuhelimien sisäyksikkö voidaan käte-
västi kohottaa neljällä korokepalalla hieman irti seinästä, jolloin 
tarvittava kaapelointi voidaan tehdä pinta-asennuksena. 

Lisätietoja ovipuhelimista:
abb.fi/asennustuotteet

Teksti: Nina Bergman   Kuvat: ABB OyTekniikka

Etäkäyttö mobiililaitteilla
Ovipuhelimen toimintoja on mahdollista käyttää etänä mobiili-
laitteilla, kuten älypuhelimella tai tabletilla. Ovipuhelimen soit-
toon voi vastata, vaikka asukas itse ei olisikaan kotona. Mobiili-
käyttö mahdollistaa jopa oven avaamisen tulijalle etänä. Etäkäyttö 
vaatii IP-gatewayn ja internet-liittymän.

Lisäkameroilla turvallisuutta ympäristöösi
Ovipuhelinjärjestelmään on saatavilla laadukkaat kamerat, joilla 
voidaan varmistaa kiinteistön turvallisuus. Ovipuhelinjärjestel-
män lisäkamerat ovat korkealaatuisia analogisia kameroita, joilla 
lisätään kiinteistön turvallisuutta merkittävästi. Modulaariseen 
ulkoyksikköön voidaan suoraan liittää yksi lisäkamera ilman lisä-
tarvikkeita. Yhteensä kameroita voidaan yhdistää 36 kappaletta.  

Liitä helposti automaatioon
Ovipuhelinjärjestelmä on helposti liitettävissä ABB-free@ho-
me-kodinohjaukseen tai KNX-taloautomaation kanssa. Koti- ja 
taloautomaatiojärjestelmät lisäävät kiinteistön turvallisuutta 
entisestään ja parantavat asumismukavuutta. MyBuildings-so-
velluksen kautta pystyy etävalvomaan kameroiden avulla kiin-
teistöllä liikkuvia henkilöitä. 

MyBuildings-sovellus on pilvipalveluna tarjottava online-alus-
ta ABB:n digitaalisille tuotteille, jolla käyttäjät voivat hoitaa ja 
kontrolloida kodinohjausjärjestelmiään. Järjestelmän kautta tar-
jotaan pääsy muun muassa ABB-free@home-, KNX- ja ABB-Welco-
me-tuotteisiin. Sovellus on kehitetty helpottamaan asunnon 
omistajien ja huoltoliikkeiden elämää ja tekemään asumisesta 
turvallisempaa.

Modulaarisen rakenteen ansiosta ABB:n tuotteista löytyy jokaiseen rakennukseen oikea 
ovipuhelin lisätoimintoineen. Tuotteet sopivat erinomaisesti omakotitaloista aina rivi- ja 
kerrostaloihin, niin uudis- kuin saneerauskohteisiinkin. Vanha soittojärjestelmä on helposti  
uusittavissa käyttäen hyväksi vanhaa kaapelointia. Vanhasta kaapeloinnista riippuu,  
voidaanko ovipuhelimeen saada myös kuvayhteys ääniyhteyden lisäksi.
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Teksti: Tiina Painokallio   Kuvat: Oviku OyTekniikka

Yhteistyöllä mullistetaan lukkomarkkinat
Kahden suomalaisen turvallisuusalan ammattilaisen perustaman 
Oviku Oy:n kehittämä, patentoima ja Suomessa suunniteltu ja 
valmistettu Oviku Nero-niminen älylukko (hybridilukko) tekee 
vanhasta lukosta älykkään. Oviku Nero-lukko on suunniteltu 
suomalaisiin oviin ja se on markkinoiden ainoa laite, joka tekee 
vanhasta lukostasi älylukon. Ovesi lukko ja olemassa olevat avai-
met eivät vaihdu millään tavalla, kun otat Oviku Neron käyttöön, 
mutta mahdollisuutesi hallinnoida ovea kasvavat.

Oviku Nero toimii yhdessä nykyisen lukkosi  
kanssa
Oviku Neron toiminta perustuu siihen, että se toimii yhdessä ny-
kyisen lukkosi kanssa. Se on helppo asentaa oven ja vääntönupin 
väliin ja viimeistelet lukon asennuksen lataamalla sovelluskaupas-
ta puhelimeesi Oviku-sovelluksen. Sovelluksen avulla saat Neron 
avaamaan oven puolestasi. Lukko aukeaa bluetooth-yhteyden 
avulla ja ovi aukeaa vain, jos sovelluksen avauspainiketta paine-
taan max. 10 metrin sisällä ovesta. Voit itse päättää kenelle jaat 
avaimia. Virtuaaliavaimia voi luoda pysyvään käyttöön, määrä-
ajaksi tai kerta-avaukseen.

Oviku Nero soveltuu käytettäväksi missä vain; omakotitalois-
sa, varastoissa, vuokra-asunnoissa, rivitaloissa, mökeillä tai ker-
rostaloissa. Se voidaan asentaa esimerkiksi taloyhtiön yhteisiin 
tiloihin kuten pyörävarastoon, harrastetilaan, kuivaus- ja pyyk-
kitilaan sekä pesutilaan.

Esim. pyörää hakiessa ei tarvitse etsiä avaimia vaan voi kaivaa 
puhelimen taskusta ja napsauttaa oven auki. Jos olet luvannut lai-
nata polkupyöräsi ystävälle tai sukulaiselle, mutta et ole kotona, 
kun hän tulee sitä hakemaan, voit lähettää hänelle kerta-avaimen, 
jolla hän saa pyörän haettua. Oviku-sovelluksella voit hallinnoida 
kenen tahansa pääsyä varastoon. Saat reaaliaikaisesti ilmoituksia 
siitä kuka älylukkoasi käyttää ja milloin.

Oviku Nero – tee nykyisestä lukostasi älylukko
Oviku Neron käyttö on helppoa! Älylaitteesi toimii avaimena 
bluetoothin kautta ja voit hallinnoida lukkoa älypuhelimeesi la-
dattavan Oviku-sovelluksen avulla. Älylukko soveltuu käytettä-
väksi asuinmuodosta riippumatta, joten kerrostaloissa sekä vuok-
ra-asunnoissa, joissa lukituksesta yleensä vastaa taloyhtiö tai isän-
nöitsijä, on mahdollista asentaa älylukko kotioveen.

Älylukko asennetaan ulko-oven sisäpuolelle, joten mitään suu-
ria muutostoimenpiteitä ei tarvita. Halutessa voi myös käyttää 
perinteistä avainta. Lokitiedot löytyvät aina puhelimestasi. Lait-
teen tietoturvasuojaus on huippuluokkaa. Se on testattu, ja Oviku 
käyttää yksityisyyden turvaamiseen kansainvälisesti hyväksyttyjä 
huipputason salausjärjestelmiä (AES128 + avainlukugenerointi), 
joten voit luottaa siihen, että ovesi lukitus on hyvissä käsissä.

Älylukko 
taloyhtiön yhteisiin 
tiloihin

Ota yhteyttä:
Oviku Oy, oviku.com, info@oviku.com, puh: 050-525 2708

OVIKU NERO-ÄLYLUKON TUOMAT HYÖDYT
• Oviku Nero on helppo asentaa nykyiseen lukkoon. Paketin 

mukana tulevat ohjeet ovat selkeät ja helppolukuiset.
• Et tarvitse avaimia – älypuhelimesi toimii avaimena, sinulle ja 

monelle muulle (kenelle koodin jaat).
• Sinun on helppo jakaa joko kerta- tai kestoavaimia haluamil-

lesi henkilöille. Molempia avaimia voi lisätä ja poistaa rajatto-
masti, milloin tahansa.

Usein mietimme, miten helpottaisimme asuntomme 
lukitusta emmekä kiinnitä varastoihin tai taloyhtiöiden 
yleisiin tiloihin huomiota. Taloyhtiöissä asuu monesti 
kymmeniä asukkaita ja kaikille pitäisi hankkia monia 
avaimia. Oviku Neron älylukon avulla voimme vähen-
tää avaimien määrää ja lisätä käyttömukavuutta.

• Oviku-sovelluksen käyttö on helppoa ja tiedät reaaliaikaisesti 
kuka oveasi käyttää (lokitiedot).

• Voit edelleen säilyttää nykyiset avaimesi ja nykyisen lukkosi, 
ne toimivat edelleen.

• Ulkoasultaan Oviku Nero älylukko on näppärän kokoinen, tyy-
likäs suomalaista designia oleva laite.
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Lapsena vesi kuului olennaisena osana jokapäiväisiin leikkeihimme ja elämämme. Lotraaminen oli 
normaalia, sillä Suomihan on tuhansien järvien maa, jossa puhdasta vettä riittää yli omien tarpeiden.  
Vain muutama vuosikymmen eteenpäin ja olemme tulleet tilanteeseen, jossa päättäjätasolla asti  
vedenkulutustamme pyritään säännöstelemään tavoitteena energiankulutuksen vähentäminen ja puh-
taan makean veden säästäminen. Tiedätkö sinä, paljonko taloudessasi kulutetaan vettä päivittäin?

Teksti: Minna Tarvainen   Kuva: VertoTekniikka

Petäjävedellä havahduttiin viime syksynä vesipulaan. Pitkän 
kuivuuden jälkeen saapuneen rankkasateen seurauksena 
pintavettä oli päässyt kaivoihin, josta kunnan vesijohto-

verkostoon pumpataan vesi. Veden saastuminen saatiin estettyä 
nopealla toiminnalla, mutta samalla puolet vesilaitoksen veden-
ottokapasiteetista oli poissa pelistä. Koska vesilaitos ei saanut 
tuotettua kuntalaisille tavanomaista kulutusta vastaavaa määrää 
puhdasta vettä, annettiin kehotus säästää vettä. Pian myös ve-
den laadussa huomattiin heikentymistä ja Petäjävedellä annettiin 
juomaveden keittokehotus. Perustettiin puhtaan veden jakelupis-
teitä, jotta kotitaloudet saivat tarvittavan määrän vettä arjesta 
selvitäkseen. Lotraus oli nyt loppu.

Pienet teot, suuret säästöt
Suomalaisissa taloyhtiöissä kulutetaan vettä Motivan mukaan 
päivittäin henkilöä kohden keskimäärin 155 litraa. Verton veden-
kulutusdatan mukaan todellinen päivittäinen kulutus voi olla 50 
litrasta aina 1 000 litraan saakka. Naapureilla saattaa olla tuhlaa-
vampi kulutustottumus kuin sinun taloudessasi, mutta tämä jää 
usein huomaamatta, koska vedestä laskutetaan kiinteällä kuu-
kausimaksulla. 

Kulutetusta vedestä 40 prosenttia on lämmintä vettä. Ener-
giatalouden kannalta ajatellen lämmin vesi aiheuttaa suurimman 
osan taloyhtiön kustannuksista. Vedestä kertyvät kustannukset 
jätevesineen kaikkineen ovat keskimäärin 37 prosenttia taloyh-
tiön kustannuksista. Kun taloyhtiö ottaa käyttöönsä huoneisto-
kohtaisen vedenkulutuksen mittauksen ja kulutuksen mukaisen 
laskutuksen, putoaa vedenkulutus peräti 30 prosenttia. Tämä 
voi tarkoittaa jopa 10 prosentin säästöä energiakustannuksissa.

Vesilasku perustuu pian kulutukseen
EU on jo pitkään ohjannut vedenkulutuksen seuraamista ja vesi-
laskutusta läpinäkyvämpään suuntaan. Suomessa huoneistokoh-
taisten vesimittareiden asentaminen uudisrakennuksiin on ollut 
pakollista jo vuodesta 2011. Saneerauskohtaisiin huoneistokoh-
taisten vesimittareiden asentaminen tuli pakolliseksi vuonna 2013. 

Energiatehokkuusdirektiivin soveltaminen vesilaskutukseen 
suomalaisessa asunto-osakeyhtiömallissa on kuitenkin ontunut. 
Tästä syystä työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan huoneis-
tokohtaisen vedenmittauksen laskutuksen pakollistamista. Esi-
tysluonnos, jolla uudistetaan lämpimän käyttöveden mittaamista 
ja laskutusta, on nyt lausuntokierroksella. 

Kun laki astuu voimaan, sovelletaan kulutukseen perustuvaa 
vesilaskutusta aina uusissa taloyhtiöissä. Kun vanhoihin taloyh-
tiöihin saadaan lain voimaan tulon jälkeen asennettua asianmu-
kaiset etäluettavat vesimittarit, siirtyvät myös vanhat taloyhtiöt 
kulutusperusteiseen vesilaskutukseen. 

Petäjävedellä kuntalaiset onnistuivat vesikriisin keskellä puo-
littamaan vedenkulutuksensa, mikä on auttanut pahimman yli. 
Meillä suomalaisilla on mahdollisuus saavuttaa 100 litran päivit-
täinen keskikulutus helposti vain kiinnittämällä huomiota omiin 
kulutustottumuksiimme ilman, että elämänlaatumme siitä kär-
sii. Veden juoksuttaminen hampaita pestessä tai partaa ajaessa, 
pitkät suihkut tai käsin tiskaaminen ovat toimintoja, joissa on 
helppo tehdä säästöä. Kun ryhtyy toimeen omien kulutustottu-
musten muuttamiseksi nyt, voi kulutuksen mukaista vesilaskua 
maksaa hyvillä mielin.

Veden kulutustottumukset laskulle

Lue lisää energiansäästöstä ja vedenmittauksesta:
verto.fi

Verto on markkinoiden älykkäin ve-
denmittausjärjestelmä ja Suomen johtava 
vedenkulutustiedon asiantuntija yli 35 
vuoden kokemuksella.
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Teksti: Mari Lahtinen   Kuvat: WattinenTekniikka

Kiinnostuitko?
www.wattinen.fi, myynti@wattinen.fi 
puh. 044-044 1404

Lämmitys haukkaa taloyhtiön hoitokuluista 20–30 % (Moti-
va). Monessa taloyhtiössä nämä suuret kulut kuitataan vält-
tämättömänä pahana ja nostetaan kädet pystyyn toteamalla, 

että pakkohan taloja on lämmittää. Kysymys kuuluukin: miten 
lämmitämme? Asialla on merkitystä, koska asuntojen lämmitys 
aiheuttaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yli puolet hiilidiok-
sidipäästöistä. 

Ilmastoteot eivät aina vaadi uhrauksia
Nykyistä ilmastokeskustelua leimaa hyvin vahvasti se, että ihmis-
ten täytyy tinkiä asioista. Asumiseen kuluvaa energiankulutusta 
pystytään kuitenkin merkittävästi vähentämään ja samalla pa-
rantamaan asumismukavuutta. Sellaisia ratkaisuja ihmiset ovat 
isoin joukoin valmiita ottamaan myös käyttöön. Asukkaiden, ta-
loyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden kannattaa hyödyntää 
nopeasti ja helposti käyttöön otettavia nykyaikaisia ratkaisuja. 
On turha odottaa hiilivoimaloiden sulkemista, kun energiatehok-
kaita ja asumismukavuutta parantavia palveluja on jo saatavilla.  

Tutkimusten mukaan pelkästään pattereita tasapainottamal-
la voidaan säästää 10 prosenttia lämmitykseen kuluvasta ener-
giasta samalla, kun sisälämpötila saadaan tasaisemmaksi. Sitran 
mukaan kolme neljästä kerrostalosta vaatisi lämmityksen tasa-
painottamista. 

Asuntojen ja huoneiden lämpötilaa voidaan säädellä fiksusti 
tekoälyn avulla siten, että lämpötilaa lasketaan silloin, kun asuk-
kaat eivät ole kotona tai silloin, kun he menevät nukkumaan. Täl-
laisella älykkäällä lämmityksen ohjauksella voidaan energianku-
lutusta vähentää jopa 30 prosenttia ja samalla vähennetään ta-
loyhtiön kustannuksia. 

Älylämmityspalvelu Wattinen
Wattinen on DNA Oyj:n tarjoama vesikiertoiseen patteriverkos-
toon soveltuva älylämmityspalvelu taloyhtiöille, pääosin pääkau-
punkiseudulla. Wattinen sisältää älytermostaatit, lämmityksen 
hallinnan tekoälyn avulla, tietoliikenneyhteydet ja asukkaan äly-
puhelinsovelluksen. Wattinen tasapainottaa lämpöenergian jaka-
mista tarkasti jokaiseen asuntoon ja huoneeseen reaaliaikaisesti, 
ei vain kertatoimenpiteenä. Se myös säätää lämmitystä asukkai-
den asumistottumusten mukaan ja poistaa automaattisesti tur-
haa energiankulutusta ja sitä kautta ilmastopäästöjä. Samalla 
asumismukavuus paranee.

Taloyhtiön rahaa säästävä 

ilmastoteko?
Unohtakaamme hetkeksi muovikassit! Ilmastokeskustelussa kannattaa 
nyt keskittyä niihin asioihin, joilla on suurin merkitys ilmastopäästöihin. 
Energiaa ja ilmastoa säästämällä voidaan ilahduttavasti hillitä myös asu-
misen kustannusten nousua.

Vaatiiko Wattisen käyttöönotto isoja investointeja?
• Wattinen asennetaan olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin
• Wattisen saa kätevästi kuukausimaksulla, ilman isoja inves-

tointeja. 
• Asunnoissa riittää älytermostaattien vaihto.  
• Palvelu optimoi ja tasapainottaa lämmitysjärjestelmää tekoä-

lyn avulla
• Asukkaat voivat itse säätää lämmitystään omien mieltymyk-

siensä mukaan taloyhtiön sallimissa rajoissa. 
• Asukkaat voivat ajastaa koteihinsa haluamansa lämpötilat eri 

vuorokaudenajoille Wattiseen kuuluvalla mobiilisovelluksella 
tai tehdä säädöt suoraan termostaatista.

ÄLYLÄMMITYSPALVELU WATTISEN HYÖDYT 
ASUKKAILLE:
• Parempi asumismukavuus, tasainen lämpö
• Termostaatti näyttää valitun lämpötilan selkeästi Cel-

sius-asteina
• Lämmityksen ajastus: sopiva lämpötila eri vuorokaudenai-

koina (esim. yöllä terveellisen viileä 
nukkumislämpötila)

• Helppo ja kätevä lämmityksen sää-
tö suoraan termostaatista tai äly-
puhelinsovelluksella

• Energiansäästöjen kautta taloyh-
tiön rahaa säästyy muihin toivot-
tuihin hankkeisiin

• Energiaa säästäessä syntyy 
myös vähemmän ilmastopääs-
töjä ja asukkaat voivat Wattisen 
avulla tehdä taloyhtiöstään vä-
häpäästöisemmän 

• Hiilijalanjäljen pienentämisek-
si ei tarvitse luopua mukavuu-
desta.
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Wattisella jopa 30 % säästö lämmitysenergiassa
Säästö 5–10 % Ylilämmittäminen ja ”jojoilu” kuriin Wattisen avulla lämpötilan säätö tarken-

tuu ja helpottuu. Wattinen pitää lämpöti-
lan jatkuvasti sopivana.

Säästö 5–10 % Tasapainoinen lämmitys Wattinen korjaa lämmitysjärjestelmän 
epätasapainoisuuden automaattisesti, ja 
pitää lämpötilan halutun asteisena jokai-
sessa asunnossa.

Säästö 3–5 % Veden ja sisätilojen lämmityksen Leikkaa kulutuspiikkejä ja pienentää teho-
 ajoittaminen eri aikoihin  /virtausmaksuja

Säästö n. 5 % Poissaolopudotukset Lämmityksen alassäätö, kun kukaan ei ole 
 (edellyttää asukkaan aktiivisuutta) kotona (lomat, työ- ja koulupäivät, yms.)

Säästö 2–5 % Yöpudotukset Ihminen nukkuu parhaiten viileässä (18°C), 
 (edellyttää asukkaan aktiivisuutta) herää ja menee nukkumaan mieluiten läm-

pimässä.

Säästöissä on käytetty tyypillisiä, keskimääräisiä arvioita. Jokainen kiinteistö ja as.oy on oman-
laisensa.
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Teksti: Risto Larmio   Kuvat: iStock.com/kirillicaTekniikka

Kolme hyvää keinoa lämmityksen  
energiatehokkuuden parantamiseksi
• Kulutusseuranta. Järkevä energiatehokkuuden parantaminen 

alkaa energiakulutuksen seurannasta. Fortum tarjoaa asiakkail-
leen nyt uuden, maksuttoman Fortum Yritys Online -raportoin-
tipalvelun, jossa voi seurata sekä sähkön että kaukolämmön 
kulutusta ja kustannuksia. Fortum SmartLiving -palvelussa 
tarjotaan tietoa taloyhtiön sähkön-, veden- ja lämmönkulu-
tuksesta kiinteistö- ja asuntotasolla.

• Patteriverkoston perussäätö. Tällä varmistetaan, että lämmi-
tysverkoston vesi kiertää jokaisen patterin kautta ja lämmitys 
jakautuu tasaisesti talon eri osissa. Perussäätö parantaa asuin-
viihtyvyyttä ja tuo usein säästöä. 

• Lämmityksen älykäs optimointi. Fortum SmartLiving eli läm-
mityksen optimointipalvelu ohjaa taloyhtiön lämmitystä älyk-
käästi. Ohjausjärjestelmä mittaa jatkuvasti jokaisen asunnon 
lämpötilaa ja ilmankosteutta. Se huomioi myös sääennusteen 
ja säätää näiden tietojen perusteella sopivan lämpötilan koko 
taloyhtiöön. Säästöä syntyy niin teho- kuin energiakustannuk-
sissa.

Huomioithan lämmitysmuotojen selvityksessä 
ainakin nämä asiat
• Riskit. Kaukolämpö on huoleton ja toimintavarma lämmitys, 

jossa lämpöä ja lämmintä vettä riittää kaikille asukkaille vuo-
den kylmimpäänkin aikaan. Kaukolämpölaitteiston käyttöikä 
on noin 25 vuotta. Energiayhtiö huolehtii lämmityksestä ja ris-
keistä, eikä taloyhtiön hallituksen tarvitse toimia ”laitospääl-
likkönä” huolehtien lämmön riittävyydestä. Muita lämmitys-
muotoja harkitessa kannattaa selvittää järjestelmien mitoitus 
ja riittävyys, laitteiston käyttöikä sekä pumppujen uusimistar-
ve. 

• Kustannukset. Investointi kaukolämpöön on edullista, sillä 
liittyminen kaukolämpöön maksaa kerrostalon* osalta noin 
20 000 € ja kaukolämpölaitteiston uusiminen 25 käyttövuo-
den jälkeen noin 15 000 €. Taloyhtiön ei tarvitse välttämättä 

investoida uuteen kaukolämpölaitteistoon, vaan sen voi liisata 
palveluna. Fortum tarjoaa asiakkailleen Liisi-palvelun, jossa on 
mukana sekä laitteiston hankinta liisaten että täysi huoltopal-
velu. Investointi esimerkiksi maalämpöön maksaa vastaavassa 
kerrostalossa* noin 400 000 €. (* 80 asuntoa, lämmönkulutus 600 
MWh/a). 

• Sähkötehon tarve. Lämpöpumppuratkaisuissa sähkötehon tar-
ve kasvaa ja siksi taloyhtiön sähköliittymää tulee usein suuren-
taa ja kaapelointia uusia. Suurempi sulakekoko nostaa sähkön 
perusmaksuja. Sähköautojen latausjärjestelmän sähköntarve 
kannattaa huomioida tässä yhteydessä. 

• Lämpöpumpun vuosihyötyä kuvaava suhdeluku (SCOP), joka 
kuvaa lämpöpumpun todellista hyötysuhdetta paremmin kuin 
hetkellistä hyötysuhdetta kuvaava COP-luku. 

• Muut vaihtoehdot. Poistoilman lämpöpumppu (PILP) eli läm-
mön talteenottojärjestelmä voi olla järkevä vaihtoehto taloyh-
tiöihin, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Se kerää läm-
mitysenergiaa talosta poistuvasta ilmasta, jolloin ostoenergian 
osuus pienenee.

Kun lämmitysmuodot tai energiatehokkuuden parantaminen pu-
huttavat taloyhtiössä, kannattaa olla yhteydessä omaan energia-
yhtiöön. Fortumilla opastetaan energiatehokkuuden parantami-
sessa ja huomioidaan kiinteistöön tehdyt energiatehokkuutta pa-
rantavat toimenpiteet kaukolämmön laskutustehoa tarkistamalla.

Fortum tarjoaa kaukolämpöä ja siihen liittyviä palveluja Es-
poon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Järvenpään ja Tuusulan 
alueilla.

Fortum SmartLiving -lämmityksen optimointipalvelua tarjo-
taan kaikkialle Suomessa.

Energiatehokkuuden parantaminen  
ja asiantuntijan selvitys tärkeitä 

lämmitysmuotoa 
mietittäessä

Kun taloyhtiössä mietitään lämmitysmuodon vaihtoa, kannattaa energiaratkaisua 
miettiä laajemmin ja ottaa puolueeton asiantuntija tekemään selvitys vaihtoehtojen 
välillä. Ennen lämmitysmuodon vaihtamista kannattaa selvittää, mitä taloyhtiössä 
voitaisiin tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi, jotta vältytään ylimitoitetulta 
investoinnilta.

Lisätietoa:
www.fortum.fi/lammitysmuoto
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Teksti: Kymen Lämpöpalvelu Oy   Kuvat: NIBE Energy Systems OyTekniikka

Lisätietoa NIBE kiinteistölämpöpumpuista:
www.nibe.fi

Taloyhtiö teki maalämpölaitteistosta urakoitsijan kanssa huol-
tosopimuksen, jolloin asennusliike käy säännöllisesti kerran vuo-
dessa tarkastamassa koneen toiminnan ja tekemässä tarvittavat 
huoltotoimenpiteet. Yleensä myös lämpöpumpun 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.

Yhtiössä kului kaukolämpöä keskimäärin 260 000 kWh/v, mikä 
maksoi yhtiölle 22 100 €/v. Maalämpöön siirtymisen jälkeen 
rakennuksen lämmitykseen on kulunut sähköä 95 945 kWh/v, 
mikä maksaa yhtiölle 10 554 €/v (0,11 €/kWh). Säästöä kertyy 
siis noin 11 500 €/v. Koska taloyhtiö päätti, ettei yhtiövastikkei-
ta koroteta, lainanlyhennyksiin käytetään vain investoinnista 
kertyneet säästöt.

Maalämpöön siirtyminen nosti kiinteistön arvoa ja taloyhtiö 
on kiinnostavampi ja halutumpi asuntomarkkinoilla. Taloyhtiö 
osallistuu samalla hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Laina-ajan 
päätyttyä taloyhtiö voi käyttää vuotuiset lämmityssäästöt par-
haaksi katsomallaan tavalla, mikä parantaa yhtiön kassavirtaa. 
Remontin myötä yhtiöllä on omavarainen lämmitysjärjestelmä, 
jonka käyttämän sähkön voi aina halutessaan kilpailuttaa.

Artikkelin havainnollistavana kohde-esimerkkinä on käytetty kuvitteel-
lista 1970-luvun kerrostaloa, joka sijaitsee Keski-Suomessa. Tutustu as.oy 
Remontti-Mallinnuksen remontteihin: www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo

Maalämpö kerrostaloon

Taloyhtiössä herättiin alati kohoaviin lämmityskustannuksiin. 
Hallituksen käynnistämän selvitystyön lopputuloksena päätettiin 
luopua kaukolämmöstä ja siirtyä maalämmön käyttöön. Miten 
projekti eteni ja kuinka paljon lämmityskulut lopulta pienenivät?

Hyväksytyn päätöksen jälkeen haettiin toimenpidelupa 
energiakaivojen poraamiselle. Luvan saamiseen kuluu 1−2 
kuukautta, rakennusvalvonnasta riippuen. Lupaa varten 

tarvittavan poraussuunnitelman laati urakoitsija, mutta sen voi 
laatia myös erillinen tehtävään palkattu suunnittelija. Taloyhtiö 
olisi voinut palkata myös suunnittelijan/valvojan, jonka tehtävä-
nä olisi ollut valvoa taloyhtiön etua projektin aikana. 

Toimenpideluvasta tositoimiin
Luvan myöntämisen ja sen lainvoimaisuuden jälkeen alkoivat 
työt kiinteistön tontilla. Maahan porattiin kuusi 220-metristä 
lämpökaivoa ja tehtiin tarvittavat kaivuu- ja putkityöt. Kaivot 
yhdistettiin yhteen kokoojakaivoon, josta tekniseen tilaan vietiin 
paksut syöttöputket. Näihin töihin kului noin kaksi viikkoa, min-
kä jälkeen piha siistittiin ja palautettiin samaan kuntoon kuin se 
oli ennen projektin aloittamista. Lisäksi taloyhtiö päätti samassa 
yhteydessä uusia pihavaloja ja istutuksia.

Tämän jälkeen toteutettiin teknisen tilan asennukset. Käyt-
tövesivaraajat asennettiin ennen kaukolämpöpaketin purkua 
valmiiksi paikalleen ja niiden sähkövastukset kytkettiin päälle. 
Lämpimän käyttöveden katkos oli näin lähes huomaamaton. Sen 
jälkeen kaukolämpölaitteisto purettiin ja tilalle asennettiin maa-
lämpöpumppujärjestelmä, maalämpöpumppu NIBE F1345-60 ja 
varaajat, sekä tehtiin tarvittavat sähkö- ja LVI-työt. Maalämpö-
järjestelmän käyttöönoton jälkeen myös käyttövesi lämmitetään 
lämpöpumpulla.

Teknisen tilan asennustöihin kului noin kaksi viikkoa, minkä 
jälkeen maalämpöjärjestelmä otettiin jo käyttöön. Käyttöönoton 
jälkeen, ennen koko projektin luovutusta asiakkaalle, tehtiin vie-
lä eristys- ja muita viimeistelytöitä.

Työvaiheisiin kului aikaa kaikkiaan noin neljä viikkoa. Tiu-
kemmalla aikataululla asennustöitä olisi ollut mahdollista tehdä 
samanaikaisesti porausten ja pihatöiden kanssa, jolloin aikataulu 
olisi lyhentynyt 1−2 viikolla.

Käyttöönotto
Projektin urakoitsija piti taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle 
ja huoltoyhtiölle käyttöönottokoulutuksen, jossa käytiin läpi lait-
teiston toimintaa, säätöjä ja ylläpitoa.
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Kiinteistömaalämpöpumput sopivat 
erinomaisesti suuriin kiinteistöihin,  
kuten kerrostaloihin, päiväkoteihin  

ja teollisuusrakennuksiin.  
Investointi nostaa kiinteistön arvoa  
ja maksaa itsensä nopeasti takaisin  

madaltuneina lämmityskuluina.

NIBE F1345 lämmittää joustavasti, tehokkaasti ja hiljaisesti. 
Kaksikompressorirakenteen ansiosta lämmöntuotto ei keskey-
dy, vaikka toinen kompressori olisi irrotettu huoltoa varten.
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Teksti: Jaakko Suomela  Kuvat: Pilaster OyTekniikka

Taloyhtiö voidaan modernisoida 

energiatehokkaaksi 
ja olosuhteiltaan terveelliseksi

Lisätietoja: 
Pilaster Oy, www.pilaster.fi

Kerrostaloista suurin osa on rakennettu 1970-luvulla. Nämä kerrostalot ovat palvelleet hyvin asukkaitaan 
ja niissä on paljon hyviä ominaisuuksia, kuten myös alueissa – lähiöissä – joihin nämä kerrostalot aikanaan 
rakennettiin. Nyt nämä talot ovat peruskorjausiässä ja samalla pohditaan myös lähiöalueiden kehittämistä 
ja täydennysrakentamista. Talotekniikan osalta 1970-luvun kerrostalot ovat selkeitä ja samalla periaatteella 
kerrostalot rakennettiin käytännössä 2000-luvun alkuun asti.

Suurin muutos, mikä tapahtui 2000-luvun alussa, oli koneel-
lisen tulo-poistoilmanvaihdon vaatimus kaikkiin huoneis-
toihin. Käytännössä taloyhtiöt 1970-luvulta 2000-luvun 

alkuun asti ovat talotekniikaltaan lähes samanlaisia. Niissä on 
vesijohdot kuparia ja teräsputkea, viemärit pääosin muovia, ko-
neellinen poistoilmanvaihto yhteiskanavilla, sähkö-, antenni- ja 
puhelinverkko. Alkuperäiset kylpyhuoneet on toteutettu paikalla 
rakennettuina ja esivalmistettuina betoni- tai peltielementteinä.

Taloyhtiön modernisointi on kokonaisvaltainen ajattelutapa, 
jossa peruskorjausta tarkastellaan tekniikan uusimisen sijaan 
mahdollisuutena kehittää taloyhtiötä. Modernisoinnin tarkoi-
tuksena on ylläpitää vanhan rakennuksen hyviä ominaisuuksia 
ja täydentää niitä uusilla ominaisuuksilla, jotka vastaavat talo-
yhtiön tulevia tarpeita.

Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelu on korjaushankkeiden tärkein vaihe. Hanke-
suunnittelussa ensin todetaan lähtötilanne. Lähtötilanne selviää 
tutkimalla taloyhtiön korjaushistoriaa ja vikatietoja, käymällä 
läpi tehdyt kuntotutkimukset ja niiden tulokset sekä hankki-
malla taloyhtiön alkuperäiset piirustukset. Jos näitä tietoja ei 
ole, ne pitää hankkia.

Tämän jälkeen hankesuunnittelu pääsee käyntiin ja etenee 
seuraavaan vaiheeseen, jossa selvitetään, mitä taloyhtiössä on 
välttämätöntä tehdä ja mitä vaihtoehtoja on olemassa. Näiden 
lisäksi taloyhtiössä määritellään tulevien peruskorjauksien tavoi-
te, mitä halutaan saada aikaan ja miten ne vaikuttavat taloyhtiön 
elinkaareen ja tuleviin kustannuksiin.

Hankesuunnittelu päättyy ehdotukseen, jossa eri vaihtoehdois-
ta kerrotaan taloyhtiön hallituksen mielestä paras kokonaisuus 
kustannusarvioineen ja vaikutuksineen.

Modernisointi
Hankesuunnittelussa modernisointi on tavoite, joka 
nostaa asumisen olosuhteita ja pienentää ener-
giankulutusta. Energiankulutuksen pienentä-
minen mahdollistaa yhtiövastikkeen laske-
misen ja/tai käyttämisen peruskorjauskus-
tannuksien maksamiseen. Olosuhteiden 
paraneminen vaikuttaa asumisen laatuun 
heti remontin valmistuttua ja nostaa huo-
neistojen arvoa.

Modernisointi on kokonaisvaltainen ajattelutapa, jossa ana-
lysoidaan nykytilanne ja pohditaan, mitä niille voidaan tehdä. 
Seuraavaksi selvitetään tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisuudet. 
Näiden perusteella taloyhtiössä voidaan rohkeasti tehdä esityksiä 
tilojen muuttamisesta tarpeelliseen käyttöön, lisärakentamisesta 
ja tekniikan kehittämisestä.

Vesijohtojen, viemäreiden, sähkö- ja kaapeliverkon sekä kyl-
pyhuoneiden uusiminen ovat välttämättömiä peruskorjauksia, 
jotka joudutaan tekemään kaikkiin taloihin 30 – 50 vuoden vä-
lein. Ilmanvaihdon uusiminen tulo-poistoilmanvaihdoksi entisen 
koneellisen poistoilmanvaihdon sijaan tuo selkeän parannuksen 
asuntojen sisäilmaolosuhteisiin. Energiaratkaisuilla vaikutetaan 
taloyhtiön yhtiövastikkeeseen. Huoneistokohtaisten poistoilma-
lämpöpumppujen avulla taloyhtiön energiatehokkuutta paranne-
taan merkittävästi.

Modernisointiin liittyvät aina olosuhdemittaukset ja järjestel-
mien älykäs optimointi. Asukkaiden omat infonäytöt huoneis-
ton vedenkulutuksesta, lämpötilasta sekä mahdollisesti muista 
olosuhteista nostavat asumisen viihtyisyyden kokemusta sekä 
mahdollistavat asukkaan vaikuttamisen koko taloyhtiön ener-
giakulutukseen.

Modernisoimalla vanha taloyhtiö vastaamaan nykyisiä ja tu-
levia tarpeita, rakennetaan kestävästi parempaa tulevaisuutta.

Pilaster Oy modernisoi taloyhtiöitä 
energiatehokkaiksi ja olosuhteiltaan 
turvallisiksi ja terveellisiksi.
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Teksti: Heidi UusitaloOpastus

Taloyhtiön osakkaat maksavat osuutensa taloyhtiöremontin 
kustannuksista yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen mukaan. 
Tyypillisimpiä taloyhtiön rahoitusvaihtoehtoja ovat pank-

kilaina sekä hankeosuus- eli ns. osakassuoritukset. Asunto-osa-
keyhtiön yhtiökokous voi myös päättää, että korjaushankkeeseen 
aloitetaan jo ennen remonttia varojen kerääminen erillisellä kor-
jausvastikkeella. Pienemmissä korjauksissa saattaa taas olla tar-
koituksenmukaisinta kerätä esimerkiksi yksi ylimääräinen vastike.

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoittamiseen on muitakin vaih-
toehtoja. Tässä artikkelissa ei kuitenkaan oteta kantaa eri rahoi-
tusvaihtoehtojen päätösmenettelyihin tai vaadittaviin kirjanpi-
dollisiin toimenpiteisiin taloyhtiössä.

Ulkoiset rahoituslähteet
Ulkoisista rahoituslähteistä yleisin on taloyhtiön pankista nosta-
ma laina yhdistettynä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sen (ARA:n) sekä kuntien myöntämiin avustuksiin. Lainat on 
aina syytä kilpailuttaa. Helposti taloyhtiön tulee otettua lainat 
ns. ”omasta pankista”. On kuitenkin syytä kilpailuttaa lainat ja 
samalla suorittaa pankin vaihto, mikäli parempi tarjous löytyy, 
sillä usein pankit vaativat koko asiakkuuden siirtämistä pankkiin, 
josta ko. laina otetaan. Tällaisessa tilanteessa tulee tietenkin ot-
taa huomioon muutos myös muiden pankkipalveluiden hinnois-
sa. Mikäli uudessa pankissa ns. päivittäispalvelut maksavat tai 
pahimmassa tapauksessa eivät toimi, voivat näin aiheutuvat li-
säkustannukset tehdä lainasta jopa kalliimman kuin se olisi ollut 
alkuperäisessä pankissa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asu-
miseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, jotka auttavat hank-
keiden rahoituksessa. Näitä ovat esimerkiksi hissiavustus, esteet-
tömyysavustus, avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen 
sekä energia-avustus. Taloyhtiö voi myös hakea kuntotutkimus- ja 
perusparannuksen suunnitteluavustusta. Hissiavustusta voi saa-
da hissin rakentamiseksi kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei 
ole ennestään hissiä. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväk-
sytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskus-
tannuksista. Tämän lisäksi jotkut kunnista myöntävät hissiavus-
tuksen, jos hakija on saanut ARAlta myönteisen avustuspäätök-
sen. Esteettömyysavustuksella tarkoitetaan avustusta liikkumi-
sesteen poistamiseen. ARA myöntää tällaista avustusta sellaisen 
esteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoit-
teisen pääsy asuinrakennukseen, asuntoihin tai muihin tiloihin. 
Energia-avustuksia ARA myöntää asuinrakennusten energiate-
hokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022.

Sisäiset rahoituslähteet
Yksi tapa korjaushankkeiden rahoitukseen on taloyhtiön hallin-
nassa olevien tilojen, kuten asuin- ja liikehuoneistojen myyminen 

tai vuokraaminen. Myös taloyhtiön hallinnassa olevien varasto-
tilojen tai vaikka piharakennusten muuttaminen asuin- tai liike-
huoneistoiksi ja myyminen edelleen on mahdollista. Tällöin tu-
lee kuitenkin tarkoin suunnitella ja selvittää, saako myymisestä 
tuottoa, kun muutostöistä aiheutuneet kustannukset on vähen-
netty. Helposti tulee ajatelleeksi muutostyön olevan helppoa ja li-
säkustannukset tulevatkin yllätyksenä. Varasto tms. tilat voidaan 
myydä myös sellaisenaan, mutta tällöinkin taloyhtiön tulee valvoa 
ostajan muutostöitä. Taloyhtiö voi myös pohtia käyttämättömän 
rakennusoikeuden myymistä esim. käyttöullakolta tai tonttia loh-
komalla. Näiden vaihtoehtojen toteuttaminen vaatii kuitenkin 
paljon asiantuntemusta ja taustaselvittelyä kannattavuuden ja 
kirjanpidollisten asioiden suhteen.

Tilojen myymistä helpompaa onkin taloyhtiön hallinnassa ole-
vien tilojen vuokraaminen. Vaihtoehtoa voidaan kuitenkin harkita 
vain, jos taloyhtiöllä on aikaa odottaa näin saatuja vuokratuloja. 
Tämä rahoituslähde ei siis ole kannattava taloyhtiössä lähitulevai-
suudessa toteutuvissa korjaushankkeissa. Tilojen vuokraaminen, 
joko taloyhtiön osakkaille tai ulkopuolisille, on kuitenkin help-
po ja varsin riskitön rahoituslähde, kun tulojen kerryttämiseen 
on aikaa. Mikäli taloyhtiössä on panostettu suunnitelmalliseen 
kiinteistönpitoon, ainakin hankkeen osarahoittaminen on usein 
mahdollista vuokratuotoilla.

Muita rahoitusvaihtoehtoja
Pienimpiä taloyhtiön kunnossapito- ja korjaustöitä, kuten esimer-
kiksi pihatöitä tai maalaustöitä, voidaan tehdä vaikka talkoilla. 
Tällöin on tietenkin hyvä tarkastaa mm. taloyhtiön vakuutusten 
kattavuus ja ottaa erillinen ns. talkoovakuutus. On muistettava, 
että talkoisiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja että 
ketään ei voida pakottaa yhteisiin talkoisiin. Siltä, joka ei osallistu 
talkoisiin, ei voida myöskään periä esimerkiksi mitään ylimääräi-
siä vastikkeita talkoista poissaolon vuoksi. Talkoot toimivatkin 
parhaiten pienessä ja muutenkin hyvässä yhteishengessä toimi-
vassa taloyhtiössä, jossa asioita on muutenkin totuttu hoitamaan 
yhteisvastuullisesti (esimerkiksi porrassiivoukset tms.).

Taloyhtiö voi myös neuvotella mainostilan myymisestä esi-
merkiksi julkisivuremontin aikana julkisivun suojapeitteeseen. 
Mainostoimistot saattavat olla kiinnostuneita isojen kaupunkien 
keskustoissa tai vilkkaasti liikennöidyn tien varrella sijaitsevien 
rakennuksien tarjoaman mainostilan mahdollisuuksista. Ratkai-
sevaa on siis rakennuksen sijainti.

Näiden rahoitusvaihtoehtojen – kuten tietysti muidenkin – 
valitseminen vaatii kriittistä tarkastelua ja kannattavuuslaskel-
mia, mutta myös eri alojen asiantuntijuutta ja yhteistyötä mm. 
kirjanpitäjien kanssa.

Mistä rahoitus 
taloyhtiön korjaushankkeeseen?

Taloyhtiön tilanteesta, varallisuudesta ja strategiastakin riippuen valitaan rahoitustapa 
erikseen taloyhtiön kullekin korjaushankkeelle. Yleensä rahoitustapojen vertailu kuuluu 
hallitukselle ja isännöitsijälle. Rahoitusvaihtoehtoja on vertailtava, sillä rahanlähteitä on 
yllättävän monia – omia ja ulkoisia. Tämän jälkeen yhtiökokous tekee lopullisen päätöksen 
siitä, mikä rahoitustapa valitaan.
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Teksti: Meri Peltola   Kuvat: UponorTekniikka

Kaupungistumisen kiivaimpina vuosina 1970-luvulla raken-
netut betonielementtikerrostalot ovat monelta osin elin-
kaarensa loppupuolella – peruskorjaukset ja linjasanee-

raukset koskettavat tällä vuosikymmenellä arviolta puolta mil-
joonaa asuntoa. Kun saneerausmarkkina on kasvanut tasaisesti 
jo kymmenen vuotta ja uudisrakentaminenkin vetää, saattavat 
korjausrakentamisen ruuhkavuodet näkyä pian sekä kasvavina 
kustannuksina että tekijäpulana.

– Nyt remontoidaan kiivaimmin 1960-luvun lopulla ja 70-lu-
vun alussa rakennettuja taloja. Kun tiedetään, että 70-luvun puo-
livälissä rakennuskanta kasvoi eniten ja että käyttövesi- ja vie-
märiputkien tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta, suurin put-
kiremonttibuumi ajoittuu oletettavasti viiden vuoden päähän, 
arvioi hankekonsultti Toni Wahlfors Hanke Engineering Oy:stä.

Riskit realisoituvat, jos korjauksia lykätään
Lahtelainen Hanke Engineering on yksi lukuisista insinööri- ja 
suunnittelutoimistoista, jotka toimivat taloyhtiöiden ja isännöit-
sijöiden tukena vaativissa hankkeissa. Wahlforsin mukaan kor-
jausten kanssa viivyttely on kohtalokasta: seuraukset tuntuvat 
kukkarossa joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

– Kiinteistön kuntoon nähden oikea-aikaiset korjaustoimen-
piteet ovat ratkaisevassa roolissa asunnon ja kiinteistön arvon 
säilymisen kannalta. Taloudelliset riskit saattavat olla suuret, jos 
kaikki taloyhtiön remontit täytyy toteuttaa yhtä aikaa ja kiireellä. 
Kannattaa huomioida, että hankkeen valmisteluun kuuluu paljon 
aikaa ja markkinoissa saattaa tapahtua muutoksia tällä aikavälil-
lä, Wahlfors huomauttaa.

Myös linjasaneerauksiin teollisesti esivalmistettuja ja tehok-
kaita elementtiratkaisuja tarjoavalla Uponorilla ollaan huomattu, 
että putkiremontti on monelle taloyhtiölle mörkö.

– Suuriin korjaushankkeisiin on usein vaikea tarttua. On kui-
tenkin tärkeä tiedostaa, että hanke eri vaiheineen vie runsaasti 
aikaa, joten se kannattaa mieluiten aloittaa ennen kuin putket 
alkavat oireilla. Paitsi että taloyhtiön päätöksenteko on hidas-
ta, eteen voi tulla myös ulkoisista seikoista johtuvia viivytyksiä. 
Joillakin alueilla asuntojen hinnat ovat niin matalat, etteivät ne 
riitä pankille vakuusarvoksi, jolloin taloyhtiö joutuu säästämään 
omarahoitusosuuden keräämällä korotettuja vastikkeita. Rahoi-
tusongelma yksistään voi aiheuttaa ikävän viivästyksen sanee-
rauksen aloittamiseen, toteaa hankekehityspäällikkö Perttu Ha-
vulehto Uponorilta.

– Jos talotekniikka oireilee jo lähtötilanteessa, voi seuraavien 
vuosien aikana tulla isoja vuotoja, pahimmillaan vesivahinkoja. 

Putkiremonttiin olisi syytä tarttua hyvissä ajoin, etteivät hank-
keen aikaiset putkirikot kasvata kokonaiskustannuksia, Havu-
lehto huomauttaa.

Asiantuntija-apu helpottaa hommaan ryhtymistä
Taloyhtiön hallituksessa ei läheskään aina istu rakentamisen, 
remontoimisen ja talotekniikan ammattilaisia. Havulehdon mu-
kaan asiantuntija-avusta onkin hyötyä heti alkumetreiltä saakka.

– Suosittelen kaikille taloyhtiöille asiantuntevan projektipääl-
likön palkkaamista: ammattilainen ajaa taloyhtiön etua suunnit-
telu-, toteutussuunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa. Projektipäälli-
köstä aiheutuva kustannus ei ole kokonaiskuvassa merkittävä, sillä 
investointi asiantuntija-apuun maksaa itsensä takaisin hankkeen 
aikana, kun tehdään oikeita asioita tehokkaammin. Toki sopiva 
osaaja voi löytyä myös taloyhtiön hallituksesta, Havulehto sanoo.

Mielessä kannattaa pitää myös uudet yhteistoimintamallit, 
joissa urakoitsija on mukana jo alkuvaiheessa. Tällainen on esi-
merkiksi Constin Kodikas -palvelu, joka auttaa taloyhtiötä remon-
tin suunnittelussa ja varmistaa, että hanketta ohjaavat alusta lop-
puun taloyhtiön toiveet ja tarpeet. Samaan ajatukseen perustuvat 
myös Swecon kumppanuusmallit, Jousto ja Varma.

– On hyvä tutkia, millaisia vaihtoehtoja markkinoilla on tarjol-
la. Uskon, että yhteistoiminalliset hankkeet tulevat yleistymään, 
Wahlfors arvelee.

Avainroolissa hyvä hankesuunnitelma ja oikea 
toteutusmuoto
Ensimmäinen askel selvitysten ja esisuunnittelun jälkeen on 
hankesuunnitelma, jonka avulla haetaan kiinteistölle parhaiten 
soveltuva korjausvaihtoehto. Hankesuunnitelmia tekevät niihin 
erikoistuneet suunnittelutoimistot, LVI-suunnittelijat tai raken-
nuttajakonsultit.

– Hyvä hankesuunnitelma on selkeä, objektiivinen sekä avoin 
tarkastelu kiinteistön nykytilasta ja vaihtoehdoista. Sen on ol-
tava sellainen, että hallituksen jäsenet ymmärtävät, mistä ovat 
päättämässä. Toteutusmuotoa valitessa korostuu taloyhtiön oma 
aikataulu ja budjetti hankkeen suhteen, rakennuksen kunto, sa-
neerauksen haastavuus sekä hallituksen rooli hankkeessa, Wah-
lfors kertoo.

Suurten saneeraushankkeiden yleisimmät kompastuskivet liit-
tyvät Wahlforsin mukaan puutteellisiin lähtötietoihin tai resurs-
seihin. Ongelmia voi aiheutua myös, jos valitaan halvin ratkaisu 
miettimättä laatua tai elinkaarikustannuksia.

Viisikymppiset kuntoon!
1970luvun talossa ei ole varaa viivytellä 
korjausten kanssa
Taloyhtiön suuriin remontteihin, kuten linjasaneeraukseen, on syytä tarttua hyvissä 
ajoin, sillä rahoituksen saaminen ja hankkeen valmistelu voi viedä vuosia. Onnistunut 
putkiremontti vaatii realistisen aikataulun, kiinteistön kuntoon ja korjausvaihtoehtoihin 
perehtyneen hallituksen sekä taloyhtiön etua valvovan suunnittelukumppanin.
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1970-luvulla rakennettuja asui-
nalueita korjataan nyt ahkerasti. 
Kuvassa Espoon Olaria.

Turkulaiseen As Oy Varstaan 
(rak. 1968–69) tehtiin onnistunut 
linjasaneeraus Uponorin Reno Port 
-talotekniikkakasetilla. Talotek-
niikkakasettiin kuuluva seinä-wc 
helpottaa siivousta ja tuo kylpy-
huoneeseen modernin ilmeen.

Lisätiedot:
www.uponor.fi

– Onnistuneen korjaushankkeen menestystekijöitä ovat asiaan 
perehtynyt hallitus, taloyhtiön etua valvova asiantuntijakumppa-
ni, ammattitaitoinen urakoitsija ja laadukkaat ratkaisut. Kaikista 
olennaisinta on kuitenkin se, että ymmärtää mitä on tilaamassa: 
valitseeko halvimman vaihtoehdon seurauksia punnitsematta vai 
panostaako esimerkiksi laatuun, huollettavuuteen ja elinkaarite-
hokkuuteen? Putkiremonteissa saa monesti juuri sitä mitä tilaa.

MIKÄ ON HANKESUUNNITELMA?
• Lähtökohtana selkeä, objektiivinen ja avoin tarkastelu ra-

kennuksen nykytilasta ja korjausvaihtoehdoista.
• Hankesuunnitelmassa pyritään hakemaan kiinteistölle par-

haiten soveltuva korjausratkaisuvaihtoehto.
• Hankesuunnitelma määrittää ja vertailee korjausratkaisut 

ja toimii näin taloyhtiölle päätöksentekotyökaluna ratkai-
suvaihtoehdosta päätettäessä.

• Hankesuunnitelma ohjaa tulevia suunnitteluratkaisuja ja 
määrittää siten valituilla ratkaisuehdotuksilla suurimman 
osan rakentamisen aikaisista kustannuksista.
(Lähde: Hanke Engineering)
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Teksti: Mauno Haverinen   Kuvat: Capse OyTekniikka

Lue lisää:
Capse Oy, capse.fi

Kiinteistön ylläpidon ja remonttien osalta näkyvät osat saavat 
usein eniten huomiota. Usein niitä on helpompi tarkastella 
ja lausua omia mielipiteitä.  Muut kiinteistön osat kuten vie-

märit, salaojat ja kiinteistön jätevesipumppaamot vaativat jo tek-
nisiä valmiuksia kunnon määrittelyä arvioitaessa. Yleensä arvion 
tekee joku ulkopuolinen toimija, jonka erikoisalaa ne ovat. Yhteis-
työkumppanin valinnassa on myös monta tekijää, jotka kannat-
taa huomioida, jotta kunnon määrittely olisi tasokas. ”Tiedä mitä 
ostat”, toimii perusmottona. Toisaalta monet kiinteistöpalveluita 
ostavat tahot tuskailevat osaamisen pirstoutuneisuutta, kun jo-
kaiseen tehtävään joutuu usein hakemaan eri toimijan ja osaajan. 

Yhden toimijan taktiikka
Capsella on tiedostettu asiakkaiden huoli. Ratkaisuna on yhden 
kokonaisuuden eli jätevesitekniikan kokonaisvaltainen hallinta. 
Tehoa toimintaan tuo toimintojen, osaamisen ja kaluston jousta-
va hyödyntäminen kiinteistön eri elinkaaren vaiheissa, vaikkapa 
sukitusprojektissa tai pumppaamohuollossa. 

Viemärien ja pumppaamojen 
elinkaaripalvelu

Kiinteistön viemärisaneerausta suunniteltaessa voidaan kuva-
ta ja huuhdella viemärit sekä tarkastaa pumppaamot. Raporttien 
pohjalta suunnittelijat ja kiinteistön omistajat miettivät jatkotoi-
menpiteitä. Mikäli päädytään viemärien uusimiseen sukitustek-
niikalla voidaan tarjota siihen viimeisintä tekniikkaa, osaamista 
ja asennuspalvelua. Kiinteistöjen pumppaamojen osalta pumppu-
varastojen monipuolisuus mahdollistaa sen, että asennuspalvelua 
voidaan tarjota suurimpaankin hätätilanteeseen 24/7. 

Huolto- ja tarkastuskäynnillä keskustellaan aina kiinteistön 
omistajan tai ylläpitäjän kanssa kiinteistön riskinhallinnasta, 
toiminnan valvonnasta ja tulevista investoinneista. Luottamus, 
jatkuvuus ja dokumenttien kautta muodostunut historia koh-
teesta on ylivoimainen etu, kun rakennetaan suunnitelmallisesti 
kiinteistön elinkaarta. 
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Teksti: Päivi Kaijula ja Ali Aaltonen   Kuvat: Vallox OyTekniikka

Ilmanlaatuantureilla tarpeenmukaisempaan  
ilmanvaihtoon
Uudistettu MyVallox-ilmanvaihto tarjoaa entistä vahvemmin työ-
kaluja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteuttamiseen: MV-il-
manvaihtokoneissa on nyt sisäisen kosteusanturin lisäksi myös 
hiilidioksidianturi. Antureiden avulla ilmanvaihto toimii aina 
optimaalisesti tuoden energiasäästöä. Myös asukastyytyväisyys 
paranee, koska se vastaa asukkaiden vaihteleviin ilmanvaihdon 
tarpeisiin. Esim. lapsiperhe, jossa pestään paljon pyykkiä, kaipaa 
suurempaa ilmanvaihtoa kuin yksin asuva. 

Anturiohjattu ilmanvaihto ei poissulje asukkaan mahdollisuut-
ta ohjaukseen. Asukas voi edelleen ohjata MV-ilmanvaihtokonetta 
asunnon liesikuvulla tai MyVallox Control -ohjaimella. Uudistuk-
sessa onkin panostettu MyVallox Control -ohjaimen käyttöliitty-
män käytettävyyteen. 

Etäohjaus entistä helppokäyttöisempää
MyVallox Cloud -pilvipalvelu on erittäin helppokäyttöinen. Sen 
kautta esim. isännöitsijä tai huoltoyhtiö voi tarkastella ja sää-
tää koneiden toimintaa, nähdä vikatilat, tarkastella kosteus- ja 
hiilidioksiditilastoja ja lämpötiloja sekä säätää esimerkiksi tu-
loilman lämpötiloja. Etäkäytön ansiosta voidaan välttää turhia 
huoltokäyntejä tai tarvittaessa kutsua huoltoliike paikalle. Myös 
Valloxin tekninen tuki voi luvan saadessaan tarkastella tehtaalta 
käsin koneen toimintaa. 

Tasainen tuloilman lämpötila ympärivuotisesti
MV-ilmanvaihtokoneiden tuloilman lämpötila pysyy lämmöntal-
teenoton osittaisen ohituksen ansiosta halutun lämpöisenä ke-
väisin ja syksyisin, kun ulkolämpötilat vaihtelevat vuorokauden 
eri aikoina. Koneet ohittavat lämmöntalteenoton automaattisesti 
ja niissä on myös automaattinen viileän talteenotto. Haluttaes-
sa ilmanvaihto tehostuu automaattisesti silloin, kun asuntoa voi 
viilentää ulkoilmalla. Nämä ominaisuudet parantavat asumismu-

kavuutta ja voivat vähentää turhien valitusten määrää. Vakaana 
pysyvän tuloilman lämpötilan ansiosta uudet MV-koneet sovel-
tuvat myös entistä paremmin erikoistiloihin, joissa on suuri läm-
pökuorma, kuten sauna- ja serveritilat. 

Lämmitystä ja viilennystä ilmanvaihdolla
Uudistetulla MyVallox-automatiikalla voidaan entistä monipuo-
lisemmin ohjata kanavistoon asennettua nestepatteria. Ulkoil-
makanavaan asennetulla ja maalämpöpiiriin kytketyllä patterilla 
voidaan viilentää asuntoa kesällä ja samasta porakaivosta saadaan 
talvella ilmaista energiaa ilmanvaihtokoneen esilämmitykseen. 

Nykyaikaisissa energiatehokkaissa kerrostaloissa lämmöntar-
ve on yleensä niin vähäinen, että asunnon lämmönjako on mah-
dollista hoitaa ilmanvaihtokoneen tuloilmakanavaan asennetulla 
patterilla, jossa kiertää rakennuksen lämmitysjärjestelmän vesi. 
MyVallox-automatiikka huolehtii silloin asunnon huonelämpöti-
lan säädöstä. Tällainen ilmanvaihtolämmitys reagoi lämpökuor-
mien muutoksiin paljon nopeammin kuin esim. lattialämmitys.

Muista vaihtaa suodattimet säännöllisesti
Taloyhtiön vastuulla on huolehtia ilmanvaihtokoneen kunnossa-
pidosta, huollosta ja korjauksesta sekä suodattimien vaihdosta 
(ellei taloyhtiön säännöissä ole toisin sovittu). MyValloxin huol-
tomuistutin muistuttaa suodattimien vaihdon tarpeesta. Tieto voi 
mennä asukkaalle tai keskitetysti huoltoyhtiölle. Suodattimien 
säännöllinen puhdistus ja vaihto ovat tärkeitä hyvän sisäilman ja 
ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta. Tehokas suodatus 
vähentää myös kanaviston puhdistuksen tarvetta. Alkuperäisten 
suodattimien käyttö kannattaa, sillä ilmanvaihtokoneen toimin-
ta on optimoitu niiden mukaisesti. 

Mitä mahdollisuuksia 
uudistettu MyValloxilmanvaihto  

tarjoaa taloyhtiöille?
Uudistettu MyVallox-ilmanvaihto sisältää entistä enemmän automatiikkaa ja käytettävyyteen on 
myös panostettu. Taloyhtiöiden investointi tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon tuo energiasäästöä.

MyVallox-ohjatut ilmanvaihtoko-
neet mahdollistavat nykyaikaisen ja 
monipuolisen ohjauksen. Kaikki My-
Vallox-ilmanvaihtokoneet on mah-
dollista liittää taloautomaatiojär-
jestelmiin ModBus- tai KNX väylän 
kautta. Kosteus- ja hiilidioksidiantu-
rit löytyvät nyt vakiovarusteena kai-
kista MyVallox-ilmanvaihtokoneista. 
Halutessa koneeseen voi liittää myös 
lisävarusteena saatavan VOC-antu-
rin (ilmanlaatuanturi).

Lue lisää MyValloxista:
www.vallox.com/myvallox
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Teksti: Mika Laukkonen   Kuvat: Ovella Systems OyTekniikka

Lisätietoja:
ovella@ovella.fi, www.ovella.fi, puh. 010 337 2720

Usein suuremman remontin yhteydessä kannattaa tehdä 
myös yhteistilojen kunnostus. Samalla voidaan viimeistel-
lä esimerkiksi putki-, hissi-, julkisivu- tai ikkunaremontti. 

Kun yhteistilat organisoidaan uudelleen, asukkaille pystytään 
tarjoamaan kustannustehokkaasti lisätilaa tai viihtyisämmät, 
turvallisemmat ja tehokkaammin kalustetut varastotilat. Tiloista 
voidaan saada myös lisätuloja asunto-osakeyhtiölle.

Suuremman remontin yhteydessä tämä on helpompi toteut-
taa.  Usein osaava miehistö, urakoitsijat tai ovellan asentajat, ja 
kalusto on jo paikan päällä tai helposti saatavilla.

Liian usein katukuvassa pyörät ovat sekaisin remontoidun 
kiinteistön pihalla, koska pyörävarasto on tyhjennetty remontin 
aikaiseksi rakennusmateriaalien säilytyspaikaksi tai työmiesten 
sosiaalitilaksi. 

Remontin valmistuttua asukkaat saavat etsiä pihalta omai-
suuttaan ja viedä takaisin kellariin. Joskus jopa naapuritaloyhtiön 
talomies on ”pelastanut” pyörät ja häneltä asukkaat ovat voineet 
lunastaa pyörät takaisin haltuunsa. Näitä tapauksia on tuhansia. 
Koska usein tilat ja seinät ovat jo rakennettu vuosia sitten, on te-
lineasennukset sovitettava tilaan siten, että syntyy helppokäyt-
töinen ja samalla tehokas pyörävarasto. Niin sanottu pakotie on 
oltava vapaana, jotta kulku on esteetöntä. Telineet asennetaan 
seinille, jolloin lattiatila jää vapaaksi. Kaaos vältetään, kun pyö-
rät ovat telineissään ja tarvittaessa numeroiduilla paikoillaan. 
Paikat voidaan vuokrata käyttäjille, jolloin yhtiöön saadaan lisä-
tuloja pyöräparkeista.

Remontti viimeistellään 

varustamalla pyöräkellari 
suomalaisin ovella® FK1 fillarikoukuin

Oikeilla järjestelmillä pienetkin tilat saadaan  
hyötykäyttöön
Pyöräkellari voidaan kalustaa ovella® Fillarikoukku FK-1 -järjes-
telmällä, jossa pyörää säilytetään koukussa ohjaustangostaan sa-
tula seinää vasten. Seinälle, jonka pituus on kahdeksan metriä, 
saadaan 20 pyöräpaikka FK-1 -telineillä. Kaksi pyörää telineineen 
vaativat vain 1 m² lattiatilaa. Vähintään kuusi metriä leveä tila, 
voidaan jakaa keskelle asennettavilla ovella® Mastoilla, joihin fil-
larikoukut ovat asennettavissa molemmin puolin.  Näin noin 50 
m² tilaan saadaan 80 pyöräpaikkaa vain muutaman tuhannen 
euron investoinnilla.  Vastakkaisten telineiden minimileveyden 
tulisi olla 3 000 mm, jotta pyörä voidaan asettaa vaivattomasti 
telineeseen. Tämä on vain murto-osa suurempien remonttien ko-
konaiskustannuksista, mutta vaikuttaa merkittävästi remontin 
viimeistelyyn ja asukasviihtyisyyteen. 

Suomalainen Ovella Systems on kehittänyt polkupyörille si-
sätiloihin ja ulos useita eri säilytysratkaisuja, joille se  on saanut 
koko EU:ta kattavat IPR-oikeudet ja avainlippu-merkin.

Projektien viimeistelyyn on tarjolla taloudellisesti tehokas ratkaisu 
Ovella Systems Oy:n kehittämän konseptin mukaisesti. 

ovella® tarjoaa remonttiprojekteihin 
markkinoiden kustannustehokkaimmat 

ja ekologisimmat ratkaisut, joilla voidaan 
kalustaa pyörävarastot vaivatta ja  

viimeistellä isompikin remontti.

Tilan hyvä suunnittelu ja saavutettavuus lisää  
käytettävyyttä
Telineet asennetaan vastakkaisille seinille ohjeiden mukaisesti 
siten, että telineet ovat helposti saavutettavissa ja käytettävissä. 
Jos tilan muoto tai talotekniikka aiheuttavat hankaluuksia, käy-
tetään ensin pitkät suorat seinät, jonka jälkeen pyritään täyttä-
mään pienemmät aukot. Usein vanhoissa rakennuksissa varasto-
na toimii tila, joka on alun perin suunniteltu muuhun käyttöön.

Tilan saavutettavuus on myös tärkeää, jotta pyörien vieminen 
suojaan on vaivatonta. Sijainti tulisi olla katutasossa yhden oven 
takana. Jos kellari on useiden rappusten ja ovien takana, käyttö 
on hankalampaa. Kulku kellariin on helpompaa, kun portaiden 
päälle asennetaan rampit ja ovet aukeavat ja valot syttyvät auto-
maattisesti. Tarvittaessa myös hissin tulisi olla riittävän leveä tai 
siihen tulisi asentaa ovella® Fillarikoukku FK-1 pyörän kuljetta-
miseksi varastoon, jos muuta reittiä ei ole käytettävissä.
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Teksti: Mikko ja Lotta Merisaari  Kuvat: Leca FinlandJulkisivut

Aloitimme oman perheemme unel-
man rakennuttamisen vuonna 
2014 vehreällä, vasta hankitulla 

rinnetontilla kahdestaan istuessamme. 
Siinä vaiheessa unelmamme oli vielä mo-
nitahokas täynnä toivottuja tunnelmia, 
käytännön tarpeita, teknisiä toiminnal-
lisuuksia ja arkkitehtonisia ajatuksia.  

Päädyimme hyvin pian siihen, että 
kokoamme itsellemme parhaan mah-
dollisen tiimin auttamaan unelmamme 
toteuttamisessa haastavalle rinnetontil-
lemme. Heti alkumetreiltä oli selvää, että 
haluamme tarkan ja rakennusvalvonnan 
kanssa tehokkaasti toimivan pääsuun-
nittelijan sekä ajattoman estetiikan ja 
tilojen käytettävyyden hallitsevan ark-
kitehdin. Kattavan kartoituksen ja muu-
tamien tapaamisten jälkeen istuimme 
muutama viikko edellisen jälkeen ton-
tillamme SAFA-arkkitehti Tero Seppäsen 
kanssa. Hän ja hänen yrityksensä Doven-
tus Oy tulivatkin auttamaan meitä koko 
matkamme ajan.

Älä sekoita liian erilaisia suunnittelijoita samaan 
soppaan
Tavoitteemme oli suunnitteluttaa talo arkkitehtonisesti korkea-
tasoiseksi sekä rakenteellisesti ja talotekniikan osalta niin hyvin, 
että voisimme itse johtaa hanketta tehokkaasti eri urakoitsijoi-
den kanssa. Doventus Oy:ltä hankimme tärkeimmät: arkkitehti-, 
piha- ja pintavesisuunnittelun sekä pääsuunnittelun. Lisäksi Do-
ventuksen laajasta verkostosta löytyi huippuammattilaiset teke-
mään sähkö- ja LVI-suunnitelmat. Tämä varmisti sen, että suun-
nittelijoilla on sama arvomaailma, korkea keskinäinen arvostus ja 
kyky työskennellä toisiaan tukien. Suunnitelmat olivat keskenään 
huomattavan yhteensopivia, mikä edelleen tehosti aliurakoiden 
hankintaa, johtamista ja urakkarajojen hallintaa.

Viikot ja kuukaudet, jotka määrittävät elämää jopa 
vuosikymmeniksi eteenpäin
Sanotaan, että hankkeen kustannuksista valtaosa määräytyy 
suunnitteluvaiheessa. Tämän lisäksi on tärkeä muistaa, että tilo-
jen toimivuudesta ja kauneudesta vielä suurempi osa määräytyy 
suunnitteluvaiheessa. Teron henkilökohtainen tyyli kuunnella 
toiveitamme ja muuttaa ne huomattavan kauniiksi ja toimivak-
si kodiksi meille ylitti odotuksemme. Lisäksi meitä miellytti se, 
että hän pystyi avaamaan meille arkkitehtisuunnittelun edetes-
sä myös eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia. Näin meillä säilyi 
joka hetki näkyvyys siihen, miten yhdistelemme haluamamme 
arkkitehtoniset ratkaisut tarkkaan budjettiimme. 

Tehtävä: 
Kaunis, kestävä ja kustannuksiltaan 

kohtuullinen kivitalo 

Erityisesti pääkaupunkiseudulle rakennettaessa kustannukset saattavat helposti 
karata ilman kovaa kulukontrollia ja aukotonta projektinhallintaa.  Rohkeus pal-
kitaan lopussa, mutta yksin ei kannata rakennuttamisen tielle lähteä.

Ota yhteyttä:
Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, ARK 678, toimitusjohtaja
Puh. 040 826 9820, tero.seppanen@doventus.fi
www.doventus.fi

Arkkitehti SAFA Tero Seppänen vasta-
si myös kohteemme pääsuunnittelusta. 
Hänen kokemuksensa Espoon rakennus-
valvonnan kanssa toimimisesta oikaisi 
monta rakennuttajan yleensä kokemaa 
mutkaa jo etukäteen. Meillä oli tiedos-
sa myös se, että Teron ja Doventus Oy:n 
suunnittelema pientalo oli voittanut Es-
poon kaupungin tunnustuspalkinnon 
omassa sarjassaan näyttelyssä ”Raken-
nuksen muisti”. Palkituissa ehdotuksissa 
oli kriteerinä mm. laadukkaat lupa-asia-
kirjat.  Ennakoiva ja meitä rakennutta-
jia projektinhallinnassa ohjaava ote pää-
suunnittelijan puolelta varmisti sen, et-
tei rakennuslupavaiheessa tullut enää yl-
lätyksiä ja rakennuslupa käsiteltiin hyvin 
nopeasti.  Pääsimme aloittamaan raken-
nustyöt aikaisin keväällä, mikä edelleen 
takasi, että pääsimme sisätöihin hyvissä 
ajoin alkusyksystä.

Unelmia ei voi suunnitella,  
mutta niiden toteuttamisen voi

Lopputulos on arjessa toimiva, arkkitehtonisesti hillityn ylevä ja 
toteutuskustannuksiltaan hyvin optimoitu oma kivitalo rinne-
tontilla. Neliökohtaiset loppukustannuksemme jäivät selkeästi 
valmiita kohteita matalammiksi. Asumme tänään kodissamme 
tuoreen perheenjäsenemme Alvarin ja espanjanvesikoira Chilin 
kanssa aivan kuten unelmoimme kolme vuotta sitten. Doventuk-
selle antamamme ”mahdoton” tehtävä onnistui erinomaisesti.

Doventus Oy on vuodesta 2003 lähtien tarjonnut yksityis- ja 
yritysasiakkaille rakennusalan suunnittelu-, projektinjohto- ja 
valvontapalveluja sekä uudis- että korjausrakentamisen koh-
teisiin. Viemme alaamme rohkeasti eteenpäin – asiakkaitamme 
kuunnellen, uutta kehittäen ja laatua tuottaen.

Yrityksessämme työskentelee sekä arkkitehtejä että raken-
nusinsinöörejä. Tämän ansiosta pystymme työskentelemään 
hankkeen kaikissa vaiheissa tehokkaasti – aina suunnittelusta 
valvontaan. Doventuksessa tieto kulkee nopeasti eri alojen osaa-
jien välillä, ja hyvät ideat täydentävät toisiaan. Käytettävissäm-
me on projektikohtaisesti myös sisutusarkkitehti ja huippuam-
mattilaisista koostuva yhteistyöverkosto.
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Teksti: Kati Alakoski   Kuvat: Kingspan Insulation OyJulkisivut

Kaupunkien keskustat ovat yleensä täyteen rakennettuja. 
Kaupungin keskustoissa sijaitsevien ullakkokerroksien 
muunto asuinkäyttöön on kuitenkin kasvattanut suosiotaan 

viime vuosikymmeninä. Merkittävin syy näiden ullakkoasuntojen 
kysyntään on niiden hyvä sijainti.

Ullakkorakentamisessa rakennettava tila on kuitenkin yleen-
sä rajallinen. Tehokkaita eristeitä käytettäessä rakenteet pysy-
vät ohuina ja näin ullakkotilaan on mahdollista saada enemmän 
myytäviä neliöitä.

Tilansäästöä Kingspan eristeillä
Tehokkailla Kingspan Kooltherm-lämmöneristeillä rakenteita 
ei tarvitse paksuntaa, vaan ne voidaan pitää ohuina. Kooltherm 
-eristeiden lämmönjohtavuusarvo (λ) on yleisesti käytössä ole-
viin lämmöneristeisiin verrattuna paras eli 0,020 W/mK. Tämä 
tarkoittaa sitä, että vain 240 mm ohuella rakenteella (huomioi-
den puurungon vaikutus) saavutetaan vaatimusten mukainen 
U-arvo 0,09 W/m2K.

Ullakkorakentamisen pitää pääasiallisesti tapahtua olemassa 
olevan katon sisäpuolella ja olemassa olevan ullakon tulee olla 
riittävän korkea asuntojen rakentamiseen. Ullakon sisätilan va-
paakorkeus kattoharjan kohdalla mitattuna tulee olla vähintään 
3,5 metriä (olemassa olevan ullakon lattiapinnasta ullakon ylä-
pohjan kantavan rakenteen alapintaan). Näin ollen rakenteeseen 
jää riittävästi tilaa tuuletukselle ja lämmöneristeille.

Huonealaan eli myytävään tilaan lasketaan kaikki yli 1,6 metriä 
korkeammat tilat. Käyttämällä energiatehokkaita Kooltherm-eris-
teitä saadaan kohteeseen jäämään huonealaksi luokiteltavaa tilaa 
huomattavasti enemmän kuin muilla eristeratkaisuilla.

Uusi paloasetus
Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten paloturvallisuu-
desta mahdollistaa Kingspanin Kooltherm-eristeiden käytön ul-
lakkorakentamisessa enintään 28 metriä korkeissa rakennuksis-
sa. Paloasetuksen mukaan asuinrakennuksen ylimmän kerrok-
sen lämmöneristeiden on oltava eristävältä osaltaan vähintään 
paloluokka D-s2, d0. Kaikki Kooltherm-eristeet täyttävät tämän 
vaatimuksen hyvin, sillä niiden paloluokka on C-s1,d0.

Yläpohjan ontelot, eli tässä tapauksessa vesikaton aluskatteen 
ja lämmöneristeen välisen tilan sisäpinta (eli lämmöneristeen ul-
kopinta) on oltava vähintään luokkaa B-s1,d0, mikä sekin täyttyy 
Kooltherm K15 Julkisivueristeellä.

Koolthermillä lisää myytäviä 

neliöitä ullakoille

Vanhojen kerrostalojen ullakkojen asuinkäyttöön ottaminen on monin 
tavoin järkevää. Hyvin suunniteltuina ja mahdollisimman ohuilla ra-
kenteilla taloyhtiö voi saada runsaastikin enemmän myytäviä neliöitä. 
Tehokkaat Kooltherm-eristeet mahdollistavat ohuet rakenteet.

Taloyhtiöiden hyödyt
Taloyhtiöt hyötyvät ullakkorakentamisesta monin tavoin. Ulla-
koiden muuttamisella asuinkäyttöön taloyhtiöt voivat saada lisää 
maksavia osakkaita yhtiöön. Lisäksi taloyhtiö voi rahoittaa osan 
vanhan kiinteistön tulevista perusparannuksista ja korjauskus-
tannuksista myymällä ullakon rakennusoikeutta urakoitsijalle.

Uudet korkeatasoiset asunnot lisäävät taloyhtiön arvoa ja tällä 
tavoin mahdollisesti taloyhtiön vanhojen asuntojen arvo nousee.

Ullakkorakentaminen parantaa myös kiinteistön energiate-
hokkuutta korvattaessa vanhat eristeet uusilla, huomattavasti 
tehokkaammilla eristeillä. Rakennuksen paloturvallisuutta saa-
daan mahdollisesti myös parannettua, kun ullakkovarastot pois-
tuvat käytöstä.

Täsmätoimitukset työmaille
Kaupunkien keskustoissa on aina vähän tilaa varastoida materi-
aaleja ja eristeitä. Kingspanin jälleenmyyntiverkosto voi hoitaa 
toimitukset projekteille täsmätoimituksin, jolloin eristeiden va-
rastointiin tarvittava tila työmaalla saadaan minimoitua. Ohuet 
eristekerrokset tarkoittavat myös pienempiä volyymeja kuljetet-
tavissa ja varastoivissa eristemäärissä.

Laadukas lopputulos
Tehokas ja laadukas eristys suojaa kylmältä, mutta hyödyttää 
myös lämpiminä kesäkuukausina, kun viilentämisen tarve sen 
myötä vähenee.

Tehokkaat lämmöneristeet antavat myös enemmän jousta-
vuutta mm. vaipparakenteiden oikeaoppisen tuuletuksen toteut-
tamiseen – kovilla eristeillä rakenteiden ilmatiiviys onkin helppo 
saavuttaa. Hyvän ilmatiiviyden saavuttaminen on tärkeää raken-
teiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta. Samalla tila on 
miellyttävän vedoton kylminä ajanjaksoina.

Ullakkorakentaminen on hyvin suunniteltuna kannattavaa 
taloyhtiölle ja taloyhtiöiden riskit projektiin ryhdyttäessä ovat 
yleensä pienet. Lisärakennusprojekti on kuitenkin syytä suun-
nitella asiantuntevan suunnittelutoimiston kanssa ja rakennus-
työ tulee toteuttaa laadukkaasti hyvän lopputuloksen varmista-
miseksi.

Lisätiedot:
Kingspan Insulation Oy, www.kingspaneristeet.fi
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Kooltherm-levyjen asennus 
ennen vaahdotusta.
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Ruukki ConstructionJulkisivut

Taloyhtiön hallituksen velvollisuuksiin kuuluu pitää huolta 
kiinteistöstä niin, että omaisuuden arvo säilyy. Käytännös-
sä kiinteistön kunnossapidosta vastaa usein isännöitsijä, 

mutta vastuu on aina loppujen lopuksi hallituksella. Hallituksen 
jäsenten on siis hyvä tietää, mitä vesikatolle itseasiassa kuuluu.

Mistä tietää, onko katto kunnossa?
Katto, kuten rakennus muutenkin, on hyvä tarkistaa säännölli-
sin väliajoin. Perussuosituksemme on, että katon kunto käydään 
tarkastamassa ainakin kaksi kertaa vuodessa. Kattoa kannattaa 
silloin katsoa tarkemmin: ovatko saumat kunnossa sekä ovatko 
läpiviennit, ruuvit ja liitokset kunnolla kiinni? Katon on oltava 
joka kohdasta ehjä ja tiivis. Myös kattoturvatuotteiden on olta-
va asianmukaisessa kunnossa. Kaikkea ei onneksi tarvitse tietää 
itse. Asiantuntijoiden apua kannattaa kysyä tilanteissa, joissa 
itse on epävarma.

Milloin katto pitää vaihtaa uuteen?
Selvin merkki katon kunnostustarpeesta on vesivuoto sisätiloihin 
tai rakenteisiin. Tämä koskee sekä sade- että sulamisvesiä, jotka 
katon toimiessa normaalisti kulkeutuvat katolta rakennuksen ul-
kopuolelle tai hallitusti sadevesijärjestelmän kautta viemäröintiin. 
Vuotojen tarkistuksessa kriittisimpiä paikkoja ovat läpivientien 
juuret ja paikat, joihin vesi voi jäädä seisomaan.

Toinen selkeä korjaustarvetta aiheuttava tekijä on katon huo-
no tuulettuvuus, joka helposti jättää liikaa kosteutta katon ala-
puolelle. Pitkällä aikavälillä se saattaa vahingoittaa rakenteita. On 
erittäin tärkeää, että alusrakenteet säilyvät kuivina ja että ilman 

kierto on järjestetty siten, että ilma pääsee kulkemaan koko ka-
ton alla sekä sisään että ulos.

Myös katon ulkonäkö kertoo paljon. Tästä syystä onkin tär-
keää tarkistaa säännöllisesti kaikki kiinnikkeet ja niiden tiiviys. 
Lisäksi, jos katossa on selkeitä painaumia, saattaa se olla merkki 
liian heikoista kantavista rakenteista tai niiden vaurioista. Tällai-
sissa tapauksissa painumisen syy on hyvä tarkistaa pikimmiten 
suurempien vaurioiden välttämiseksi.

Kattomestarimme tekee ilmaisen arvion
Ruukilla on koko maan kattava verkosto ammattitaitoisia kat-
tomestareita. Helpoimmalla pääset ottamalla suoraan yhteyttä 
Ruukin kattomestariin ja sopimalla tapaamisen hänen kanssaan. 
Näin saat luotettavalta taholta tarjouksen remontista kokonais-
pakettina, johon kuuluu kaikki vanhan katon purusta loppusii-
voukseen. Samalla suunnitelma sisältää tarkan aikataulun lisäksi 
tietoa asukkaiden tiedottamisesta itse remontin aikana. Tämä on 
tärkeä osa suunnitelmaa, jotta asukkaat ovat tietoisia remontin 
kulusta ja voivat tarvittaessa helposti antaa palautetta myös re-
montin aikana.

Miksi valita teräskatto taloyhtiöömme?
Jo 60 vuoden kokemuksella suomalaisesta teräksestä valmistetut 
kattomme ovat erittäin mittatarkkoja ja kestäviä. Teräskatteille 
ominaiset kevyet alus- ja kattorakenteet merkitsevät säästöjä 
myös materiaaleissa ja asennustyössä. Teräskatto on tiivis ja vä-
rivaihtoehtoja on paljon. Sadevesijärjestelmä ja kattoturvatuot-
teet täydentävät kokonaisuuden toimivaksi.

Tilaamalla Ruukin kattoremontin asennettuna poistuvat ta-
loyhtiön kattohuolet vuosikymmeniksi eteenpäin. Ammattilais-
tiimimme hoitaa koko kattoprojektin alusta loppuun ja työn jäl-
keen voit luottaa. Nimeämme jokaiselle kattoremonttikohteelle 
vastuullisen projektipäällikön, joka valvoo, että remontti sujuu 
suunnitelmien mukaisesti. Projektipäällikkö hoitaa myös asu-
kastiedottamisen.

Ruukin kokonaisvaltainen kattotakuu
Ruukin tuotetakuu on erittäin kattava ja se on määritelty laatu-
luokittain. Ei riitä, että katemateriaali toimii, vaan laatua on löy-
dyttävä myös tarvikkeista ja asennuksesta. Ruukilta saat aina ta-
kuun koko kattopaketille, mikä tarkoittaa paljon muutakin kuin 
pelkkä raaka-ainetakuu. Takuu kattaa valmiit kattotuotteet; kat-
toprofiilit, aluskatteen, läpiviennit, kattoturvatuotteet, sadeve-
sijärjestelmän ja listat. 

Onko vesikatto kunnossa?
Kannattaa katsoa ennen kuin katua

Katon tehtävänä on suojata kotia ja sen rakenteita, joten sen kunnosta pitää huolehtia.  
Tarvitseeko katto vain huoltoa vai onko järkevintä vaihtaa se – tätä kannattaa kysyä 
suoraan Ruukin kattomestarilta. Kattoremontin arviokäynnin pystyy helposti tilaamaan 
Ruukin nettisivuilta ruukki.fi. Ruukin asiantuntijat ovat keränneet vinkkejä ja ohjeita 
taloyhtiöille, jotka harkitsevat kattoremonttia.
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Lisätietoa Ruukista ja alueesi edustaja löytyy sivuilta: 
www.ruukki.fi

8 VAIHETTA UUTEEN, KESTÄVÄÄN KATTOON
1. Yhteydenotto
Ota yhteyttä Ruukin kattomestariin puhelimitse, sähköpos-
tilla tai netin kautta ja sovi tapaaminen.

2. Ilmainen katon arviointi
 Kattomestari tulee paikan päälle arvioimaan kattojen kun-
non ja ottaa samalla mitat. Kartoitus on ilmainen.

3. Tarjouksen saaminen 
Kattomestari tekee taloyhtiönne toiveiden ja kuntoarvion 
pohjalta tarjouksen, joka sisältää aikataulut ja kustannus-
arvion. Tarjous on kiinteähintainen.

4. Sopimuksen tekeminen
Kun taloyhtiönne on hyväksynyt tarjouksen, tehdään talo-
yhtiön ja Ruukki Constructionin välinen sopimus.

5. Tuotteiden toimitus 
Ruukki toimittaa kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet 
paikan päälle.

6. Asennus 
Ruukin asennustiimi purkaa vanhat katteet ja kuljettaa ne 
pois. Seuraavaksi tiimi tekee tarvittavat pohjatyöt ja asentaa 
vesikaton, sadevesijärjestelmän ja kattoturvatuotteet kuten 
tikkaat, lumiesteet ja kattosillat.

7. Jätteiden poiskuljetus ja siivous 
Työmaa pidetään siistinä asennuksen aikana. Remontin val-
mistuttua Ruukin tiimi siivoaa jäljet ja vie jätteet mennessään.

8. Tarkastus ja luovutus
Remontin valmistuttua kohde tarkastetaan ja luovutetaan.

Esteettinen takuu kattaa pinnoitteen hilseilyn, säröilyn ja ir-
toamisen tuotteen pinnalta sekä värissä tapahtuvat merkittävät 
ja epätasaiset muutokset. Tekninen takuu kattaa tuotteen puh-
kiruostumisen niin, ettei korroosio muodosta reikiä tuotteen ta-
saiseen pintaan. Lisäksi takuu koskee kaikkia tuotteiden pinnoit-
teiden laatuun liittyviä valmistusvirheitä.

Ruukin kattopaketin erottaa muista katoista se, että katon voi 
rekisteröidä. Kattojen rekisteröinti on Ruukilla otettu käyttöön 
2018. Kiinteistökohtaisella takuutodistuksella varmistat Ruukin 
katon aitouden ja takaat kiinteistösi arvon säilymisen pitkälle tu-
levaisuuteen. Ostaessasi Ruukin kattopaketin asennettuna, saat 
myös asennustyölle 5 vuoden takuun.

Huolehdi 
katon tuulet-
tuvuudesta. 
Hengittävyys 
ja tuuletus 
eivät ole syno-
nyymejä.
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Teksti: Jenni Tommila   Kuvat: BMI OrmaxJulkisivut

Katon vuositarkastuksen voi suorittaa itse, mutta korjaus-
töissä kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. Korjaus-
töihin on syytä ryhtyä heti, kun katolla havaitaan kulumia 

tai halkeamia. Katon käyttöikä vaihtelee kattotyypistä ja mate-
riaalista riippuen keskimäärin 30-50 vuoden välillä. Vanha katto 
on hyvä uusia jo ennen, kuin vahinkoja alkaa ilmetä. Kosteusvau-
riot tulevat kalliiksi. 

Jos katon kunto arveluttaa, voi ammattilaiselta pyytää katon 
kuntoarvion, jolloin perusteellisen tarkastuksen lisäksi saadaan 
arvio siitä, miten juuri kyseinen katto remontoidaan parhaalla 
tavalla. Vesikattoremontti onkin yksi taloyhtiön tärkeistä perus-
korjauksista, minkä vuoksi kannattaa valita luotettavat asentajat. 
BMI Ormaxin valtuutetut kattoasentajat ovat luotettava ja tur-
vallinen valinta asiantuntijaa haettaessa.

Arvo nousee yllättävän edullisesti
BMI Ormax -tiilikatto on helppo, luotettava ja turvallinen tie uu-
teen kattoon. Tyylikäs, kestävä ja eläväpintainen tiili tuo talolle 
uuden ilmeen samalla nostaen sen arvoa. Tiilikatto on luonnon-
materiaaleista valmistettu, pitkäikäinen hankinta, joka oikein 
huollettuna vain paranee vanhetessaan. Lisäksi tiilikatto on ta-
loudellinen valinta, sillä sen asennuskustannukset ovat alhaiset. 
Mahdolliset vaurioituneet tiilet voidaan myös vaihtaa uusiin, 
mikä entisestään pidentää tiilikaton käyttöikää. Tiilikatto suojaa 

kiinteistöä jopa 70 vuotta. Se nostaa kiinteistösi arvoa ja on silti 
hankintana yllättävän edullinen.

Katto pohjoisen sääolosuhteisiin
BMI Ormaxin EVO -katto edustaa suomalaista arkkitehtuuria, 
esteettisyyttä, toiminnallisuutta ja ekologisuutta. EVO:ssa yh-
distyvät tyylikäs ulkonäkö ja tiilikaton pitkä elinkaari – BMI Or-
max EVO on huolella suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten. 
Ohut ja ilmeeltään kevyt kattotiili lukittuu tiiviisti paikoilleen 
ja pysyy siinä vakaasti kaikissa olosuhteissa. Tiilikaton alla on 
hiljaista asua, vaikka myrsky riepottelisi ja pakkanen paukkuisi. 
Tiilikatolla on myös lämpöä eristävä vaikutus eikä sisälämpötila 
pääse nousemaan epämiellyttävän korkeaksi.

Kaipaako taloyhtiön katto huoltoa vai 

olisiko aika uusia se?
Monimuotoisen tiilikaton asentaminen vaatii ammattitaitoa ja tarkkuutta, mutta erityisen 
haasteelliseksi työ saattaa muodostua vanhaa kattoa korjattaessa. Vanhan katon kanssa 
ei aina voi tietää, mitä rakenteista purettaessa paljastuu.

Ota yhteyttä: 
katot@bmigroup.com tai 09-2533 7200

Moderni laattakattotiili BMI Ormax EVO 
• Uusinta kattotiiliteknologiaa
• Tasainen ja tyylikkään ohut
• Nostaa talosi arvoa
• Pitkäikäinen
• Äänetön
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VUODEN 2020 KATTOJEN KUNKKU
King of Roofs on kotimaisen kattotiilivalmistajan BMI Ormaxin 
järjestämä kilpailu, jossa haetaan vuoden vaikuttavinta kattore-
monttikohdetta. Tämän vuoden voittajaksi äänestettiin Helsingin 
Kulosaaressa sijaitseva 1913 rakennettu kolmen asunnon talo. 
Vuonna 1913 rakennetussa talossa oli kaunis, mutta remont-
tia ajatellen haastava pyramidikatto. Katto oli kapea ja korkea 
ja siinä oli 15 lapetta.

Vanhan katon purkuvaiheessa huomattiin ruoteiden huo-
no kunto. Niissä oli myös lahovaurioita ja sienikasvustoa. Myös 
kattotuolit olivat luultua huonommassa kunnossa. Sienikasvus-
tot poistettiin ja huonot kattorakenteet vaihdettiin uusiin. Tilalle 
tehtiin uusi tuulettuva kattorakenne. Uudeksi katemateriaaliksi 
valittiin BMI Ormaxin savikattotiili Granat.

Suomen KattoCenterillä on takanaan tuhansia kattoremontteja
Voittajakohteen toteutuksesta vastanneen Suomen KattoCen-
terin kattoammattilaiset asentavat yli 200 000 kattoneliömetriä 
vuodessa. Tähän määrään mahtuu niin huopa-, tiili- kuin teräs-
kattoja ja kohteet vaihtelevat arvorakennusten ja rivitaloyhtiöiden 
katoista omakotitalojen ja kesämökkienkin kattoihin.

Vuonna 2009 perustettu yritys tarjoaa asiakkailleen laaduk-
kaasti rakennettuja kattoja täydellä palvelulla. Suomen KattoCen-
ter on RALA-sertifioitu yritys sekä kuuluu Luotettava Kumppani 
-ohjelmaan. Se on myös Kattoliiton jäsenyritys. Suomen Asiakas-
tieto on myöntänyt Suomen KattoCenterille Suomen Vahvimmat 
Platina erikoissertifikaatin. Yritys on saanut myös Kauppalehden 
menestyjä sekä Kasvaja-sertifikaatin.



50 Omataloyhtiö.fi   2020

Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy Ab ja Heikki Pietiläinen, IdeaStructura OyJulkisivut

Julkisivujen peruskorjaustarvetta oli kartoitettu jo vuonna 
2008, jolloin rakennukselle tehtiin julkisivuja ja parvekkeita 
koskeva kuntotutkimus. Tuolloin tämän Helsingin Lautta-

saaressa sijaitsevan kohteen julkisivurakenteiden jäljellä olevaksi 
elinkaareksi arvioitiin noin kymmenen vuotta, joka käytettiin lop-
puun ennen peruskorjauksen aloittamista toukokuussa vuonna 
2018. Julkisivukorjauksen yhteydessä tehtiin myös perinteinen 
linja- ja sähkösaneeraus, mikä lisäsi korjauksen laajuutta ja samal-
la myös kokonaiskustannuksia. Edellisten lisäksi peruskorjattiin 
myös vesikatto ja uusittiin jätetila. Piha-alueet ehostettiin niin 
ikään, sekä uusittiin autopaikkojen sähköistys. Jokela kertoi, että 
asukkaat asuivat korjauksen ajan pääsääntöisesti asunnoissaan, 
mutta porrashuonekohtaisesti toteutettujen linjasaneerausten 
ajan heidän oli asuttava muualla. Korjaus valmistui aikataulussa 
ja saatiin kokonaisuudessaan päätökseen kesäkuussa 2019. Kor-
jaus toteutettiin kiinteähintaisena urakkana. 

Hyvä yhteistyö oli kaiken A ja O
Jokelan mielestä tämän korjausprojektin onnis-
tumisen ydin oli siinä, että kaikki eri osapuolet, 
niin suunnittelijat kuin eri urakoitsijatkin, te-
kivät hyvää yhteistyötä. Erityisen painoarvon 
projektin sujuvaan läpimenoon antoi se, että 
asunto-osakeyhtiön hallitus oli koko ajan aktiivisesti mukana 
päätöksenteossa ja eri kokouksissa. ”Asioita saatiin vietyä suju-
vasti eteenpäin, niin suunnittelu, kuin rakentamisvaiheessakin, 
eikä päätöksiä tarvinnut odotella”, painottaa Jokela. 

Elinkaarinäkökulma tärkeä osa hankesuunnittelua 
Hankesuunnitteluvaiheessa käytiin läpi eri korjausvaihtoehtoja. 
Mietittiin esimerkiksi sitä, purettaisiinko vanhat sandwich-ele-
menttien kuoret pois, vai jätettäisiinkö ne uuden julkisivuver-
houksen alle. Pitkään pidettiin yllä myös lisäkerrosten rakenta-
mista, josta kuitenkin kaavoituksellisista syistä johtuen luovut-
tiin. ”Eri vaihtoehtoratkaisuja vertailtaessa pidettiin mielessä 
myös elinkaarinäkökulma, eli miten pitkään uusi julkisivurakenne 
tulisi kestämään ilman suurempia huolto- ja korjaustoimenpitei-

tä”, kertoo peruskorjauksen pääsuunnittelijana toiminut arkki-
tehti Heikki Pietiläinen IdeaStructura Oy:stä. Myös esteettisen 
arvon säilyminen, eli miten rakennus vanhenee, oli asuntojen 
omistajille tärkeä tekijä. 

Pesubetoni vaihtui tiileksi
Keskeinen tekijä oli muuttaa rakennuksen yleisilme aiempaa valoi-
sammaksi. Tämän 1970-luvulla rakennetun talon synkähkö, har-
mahtavan ruskea, ”pesubetoni-look” oli saatava raikkaammaksi. 
Tutkittiin eri julkisivuverhousvaihtoehtoja. Pohdinnan alla olivat 
niin eristerappaus kuin eri levyvaihtoehdotkin, mutta paikalla 
puhtaaksimuurattuun tiileen kuitenkin päädyttiin. Pietiläisen 
mukaan valinta oli aika helppo, sillä tiilellä on hyvä maine ja se on 
todettu pitkäikäiseksi ja vähän huoltoa vaativaksi julkisivumateri-
aaliksi. Valintaa puolsi sekin, että naapuruston jo aiemmin perus-

korjatut talot oli tehty tiilellä. Paikalla muurat-
tu tiili mahdollisti myös sen, että vanhan talon 
toleranssit ja aukotukset saatiin monia muita 
ratkaisuja helpommin hallittua. 70-luvun ta-
loissa elementit eivät aina ole linjassaan, mikä 
omalta osaltaan vaikeutti korjauksen sujuvaa 
toteutusta. Pienenä rakennuskappaleena tiili 
kuitenkin mahdollisti sen, että moni detalji saa-

tiin ilman suurempia ponnistuksia kohdalleen. Asioiden helpot-
tamiseksi tiilen vaakasaumasta tehtiin 5 mm perinteistä 15 mm 
saumaa korkeampi, mikä auttoi aukotuksien kohdistamisessa ja 
antoi hieman enemmän pelivaraa, Pietiläinen toteaa.

Vaalealla tiilellä kaunis ja kestävä lopputulos
Julkisivujen päämateriaaliksi valittiin Wienerbergerin mallistos-
ta vaalea, eläväpintainen Tuohi Retro-tiili, jota täydentävät talon 
päädyissä ja ikkunaväleissä harmahtavalla Pellava Retro-tiilellä 
tehdyt tehostealueet. Talotekniikka integroitiin tulevaisuutta 
silmällä pitäen ulkoseinä- ja parvekerakenteisiin. Muuratuilla 
osuuksilla tekniikkakuilut vuorattiin tiililaattapintaisilla piene-
lementeillä, jolloin ne saatiin huomaamattomasti liitettyä osaksi 
julkisivua. 135 mm paksun tiilen ansiosta saatiin myös äänene-
ristävyys säilytettyä hyvänä, mikä muilla kevyemmillä korjaus-
ratkaisuilla ei olisi helposti onnistunut. Kadunpuoleisesta julkisi-
vusta tuli nykyajan hengen mukaisesti varsin lasinen moderneine 
lasiparvekkeineen. 

Energiataloutta parannettiin puolella
Ulkoseinistä purettiin sekä elementtien ulkokuoret että eristeet. 
Uusien, 130 mm paksujen mineraalivillaeristeiden avulla ulko-
seinien lämmöneristävyyttä saatiin parannettua arvoon 0,26W/
m2K. Myös ikkunat ja parvekeovet uusittiin paremmin lämpöä 
eristäviksi alumiini-kehysratkaisuiksi.

Palkittu  
julkisivuremontti tiilellä

”Julkisivuremontti 2019” -kilpailun parhaaksi kohteeksi valitun As.Oy Puistonportin tiilellä toteutettu 
julkisivukorjaus oli kaikkien hankkeeseen osallistuneiden tahojen mielestä hyvä esimerkki onnistuneesti 
läpiviedystä julkisivukorjausprojektista. ”Lopputulos on hieno, aikataulu piti ja budjetissa pysyttiin”, ker-
too kohteen isännöitsijä Pekka Jokela Isännöitsijätoimisto Priman Oy:stä.

Lisätietoa tiilellä korjaamisesta:
 www.wienerberger.fi

”Eri  
korjausvaihtoehtoja 

vertailtiin ja  
tiileen päädyttiin”

Julkisivuremontti 2019-kilpailun järjestivät Julkisivuyhdistys r.y. 
ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry yhteistyössä RPT 
Docu Oy Kiinteistöposti-lehden ja Suomen Messujen kanssa.

Kohdetiedot:
Nimi: Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
Alkuperäinen rakennusvuosi: 1973
Asuntoja: 36
Osoite: Itälahdenkatu 1, Helsinki
Suunnittelu ja valvonta: IdeaStructura Oy
Urakoitsija: Consti Julkisivut Oy
Isännöitsijä: Priman Oy
Julkisivukorjauksen hinta: n. 2 500 000 €
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As.Oy Puistonportti ennen 
peruskorjausta (pieni kuva) ja 
korjauksen jälkeen.

Kohteen pääsuunnittelija 
arkkitehti Heikki Pietiläinen oli 
tyytyväinen ”Julkisivuremontti 
2019” palkinnolla palkitun koh-
teen lopputulokseen. Sujuva yh-
teistyö hankkeen eri osapuolien 
välillä oli onnistuneen lopputu-
loksen tae.

Kadunpuoleisesta julkisivusta tuli nykyajan hengen mukaisesti 
varsin lasinen moderneine lasiparvekkeineen. 

Puistonportti sisäpihan puolelta.
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Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Lumon OyJulkisivut

Lasituksen huoltaminen itse
Itse tehtäviä huoltotoimenpiteitä ovat lasien pesu ja kiskojen puh-
distaminen pari kertaa vuodessa. Jotakin komponentteja – ku-
ten lasituksen päädyssä olevat pystytiivisteet – voi vaihtaa itse, 
mutta pääsääntöisesti huolto kannattaa jättää Lumon huoltoam-
mattilaisen tehtäväksi.

Mitkä merkit osoittavat huollon tarpeen?
Jos parvekelasit ovat yli viisi vuotta vanhat tai edellisestä huol-
losta on kulunut pitkä aika, huolto on aina ajankohtainen riip-
pumatta siitä, onko lasituksessa havaittavissa ulkoisia merkkejä 
huollon tarpeesta. Ennakoiva toiminta säästää ongelmilta. Jos 
merkkejä ongelmista ilmenee, esimerkiksi lasituksen avaaminen 
ja sulkeminen on vaikeutunut, lasit liukuvat huonosti tai tiivis-
teet ovat huonossa kunnossa, parvekelasien huolto on viimeis-
tään silloin tarpeellinen.

Parvekelasien huolto talvella
Parvekelaseja voi huoltaa ympäri vuoden.  Paras aika huollolle on 
talvi, marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Tällöin toimitus-
ajat ovat lyhyet ja parveke on muutenkin vähemmällä käytöllä. 
Kun lasitukset on huollettu talviaikaan, ovat ne hyvässä kunnos-
sa heti kevätauringon alkaessa paistaa.

Huolletut lasitukset osa turvallisuutta
Lasien säännöllinen huolto takaa parvekelasitusten turvalli-
suuden ja yli 30 vuoden käyttöiän. Jos lasitukset ovat osakkeen 
omistajan vastuulla eikä huoltokäynneistä ole tietoa, osakkeen 
omistajan on syytä olla Lumoniin yhteydessä ja selvittää, milloin 
lasitukset on viimeksi huollettu. Niissä taloyhtiöissä, missä huol-
tovastuu lasitusten osalta on taloyhtiöllä, tulee taloyhtiön halli-
tuksen ja isännöitsijän huolehtia, että lasitukset tulevat asian-
mukaisesti huollettua.

Uudistuotannon parvekelasituksien kunnossapitovastuu on 
taloyhtiöllä. Nykyään myös julkisivu-/parvekeremontin yhtey-
dessä kaikkiin parvekkeisiin asennettujen pääosin uusien la-
situsten kunnossapitovastuu siirretään taloyhtiölle ja vastuun 
siirto viedään yhtiöjärjestykseen. Parvekelasitusten huolto on 
kiinteistön huoltokirjassa sekä tulevan 5 vuoden kunnossapito-
tarveselvityksessä.

Miten taloyhtiössä on järkevintä toteuttaa  
lasituksen huolto?
Taloyhtiön huoltovastuulla olevat lasitukset kannattaa huollattaa 
samalla kertaa. Tällöin taloyhtiö saa huollossa merkittäviä kus-
tannussäästöjä. Huolto suunnitellaan taloyhtiökohtaisesti sen 
erityispiirteet huomioon ottaen. Myös turvallisuusnäkökohta on 

tärkeä taloyhtiölle. Vuosien ja vuosikymmenten kuluessa raken-
teiden kiinnityspinnat ovat saattaneet rapautua. Säännöllisesti 
tarkastetut ja huolletut parvekelasit ovat turvalliset ja mukavat 
käyttää. Toimiva parvekelasitus on koko taloyhtiön etu. Kiinteis-
tö hyötyy, kun parvekelasit suojaavat rakenteita ja tuovat energi-
ansäästöä koko taloyhtiölle.

Mitä Lumonin lasituksen huolto sisältää?
Lumon antaa huoltamilleen laseille 5 vuoden käyttöturvan. Huol-
toasentaja tarkastaa järjestelmän kiinnitykset, vaihtaa kompo-
nentteja tarvittavilta osin sekä säätää ja voitelee parvekelasi-
tuksen kiskot. Asiakas saa tällöin viiden vuoden takuun ja käyt-
töturvan järjestelmälle. Käyttöturva koskee koko järjestelmää 
riippumatta siitä, minkä verran osia on uusittu.  Huoltokäynti 
ei haittaa asumista. 

Huoltopalvelun tilaaminen helppoa
Lumonin huoltopalvelulla on oma organisaatio. Koulutetut huol-
tomiehet tuntevat kaikki tuotteet ja niiden käyttöolosuhteet. 
Suurin osa parvekelasien asennustiedoista on Lumonin tietojär-
jestelmässä. ”Näemme osoitteen perusteella parvekelasityypin ja 
asennusajankohdan”, kertoo huoltopalveluiden organisoinnista 
vastaava aluejohtaja Risto Nivala. ”Olemme pyrkineet konsep-
toimaan huoltopalvelun ja tehneet huollon tilaamisen asiakkail-
lemme helpoksi, olipa sitten kyseessä yksittäinen asukas tai ta-
loyhtiö”, hän jatkaa.

40-vuotta täyttänyt Lumon huolehtii tuotteistaan ja asiakkais-
taan vastuullisesti myös tuotteen asennuksen jälkeen. Tästä syys-
tä muistutamme asiakkaita huollon tarpeellisuudesta, jos asiak-
kaan yhteystiedot ovat saatavissa. Usein asiakas ottaa Lumoniin 
yhteyttä myös itse ja tilaa huollon.

Ennakoiva toiminta 
säästää ongelmilta

Hyvääkin tuotetta pitää huoltaa. Parvekelasien laskennallinen käyttöikä huollettuna on 
noin 30-40 vuotta, olosuhteista riippuen. Ensimmäisen huollon aika on viiden vuoden 
kuluttua järjestelmän asentamisesta. Säännöllisesti huolletut lasitukset ovat turvalliset 
ja miellyttävät käyttää.

Lue lisää lasituksista: 
www.lumon.fi/huolto
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Tarkistuslista taloyhtiölle koskien parvekelasien 
huoltoa:
• Taloyhtiön kunnossapitovastuu on kirjattu yhtiöjärjestykseen.
• Parvekelasien huolto on kirjattu talon huoltokirjaan.
• Parvekelasien huolto on sisällytetty 5 vuoden kunnossapito-

tarveselvitykseen.
• Ensimmäinen parvekelasihuolto suositellaan tehtävän viisi 

vuotta asennuksen jälkeen.

Katso video parvekelasien huollosta:
www.omataloyhtio.fi/Lumonparvekelasihuolto
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Valitse isännöitsija, joka vastaa puhelimeen
www.kiinteistotahkola.fi

Teksti: Mervi Salonen   Kuvat: PixabayOpastus

järjestyssääntöihin. Grillaus on saatettu kieltää paloturvallisuus-
syistä, jos esimerkiksi talon tai parvekkeen rakenteet ovat puisia. 

Siistissä kiinteistössä on kaikkien kiva asua
Jokaisen taloyhtiössä asujan on huolehdittava yleisestä siiste-
ydestä rappukäytävissä, saunatiloissa, pesutuvassa, varastoissa 
sekä piha-alueilla. Omat jälkensä on siivottava. Saunatiloissa ja 
pesutuvassa on myös toimittava sääntöjen mukaan ja noudatet-
tava varausaikoja. Rappukäytävissä tai häkkivarastojen käytävillä 
ei saa säilyttää tavaroita. Tämä on siisteyden lisäksi myös palo-
turvallisuuskysymys.

Roskat kuuluvat jäteastioihin. Roskapusseja ei tule jättää rap-
pukäytäviin edes väliaikaisesti. Tarpeettomat huonekalut tai muut 
esineet tulee itse toimittaa esimerkiksi kierrätyskeskukseen. Ne 
eivät kuulu roskakatokseen.

Piha pidetään siistinä säilyttämällä pyörät niille varatuilla alu-
eilla, telineissä tai pyörävarastossa. Lastenvaunuja ei pidä säilyt-
tää pihalla tai rappukäytävissä.

Muista, että Suomessa on olemassa laki  
naapuruussuhteista.
Lain mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyt-
tää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, raken-
nusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, 
kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai 
muista vastaavista vaikutuksista.

Näin toimit ongelmatilanteissa
Ongelmatilanteissa kannattaa aina ensin yrittää keskustella naa-
purin kanssa. Jos tämä ei tuota tulosta voit ottaa yhteyden isän-
nöitsijään ja tehdä häiriöilmoituksen.

Taloyhtiössä et luonnollisesti saa samanlaista rauhaa kuin 
omakotitalossa. Naapurit ovat heti seinän takana ja se sei-
näntakainen elämä saattaa myös näkyä ja kuulua. Järjes-

tyssäännöt muistamalla on suuren harppauksen lähempänä so-
puisaa rinnakkaiseloa.

Tavallisin riitojen aiheuttaja on erilaiset naapurien aiheuttamat 
äänet ja meluhaitat. Häiritseväksi äänet voidaan katsoa silloin, 
kun ne ovat jatkuvia ja tuottavat häiriötä useammalle taloyhtiön 
asukkaalle. Taloyhtiöiden järjestyssäännöissä on useimmiten 
määritelty hiljaisuuden ajaksi kello 22–7 välisen ajan. Hiljaisuu-
den aikana asukkaiden tulee välttää meteliä, esimerkiksi kovaää-
nisen musiikin kuuntelua.

Sen sijaan normaaliin elämiseen kuuluvat äänet, kuten suih-
kussa käynti, ulko-ovista kulkeminen ja normaali puhe ovat sal-
littuja myös hiljaisuuden aikana.

Melua aiheuttavista tapahtumista/toimista on kohteliasta il-
moittaa naapureille. Tällaisia ovat esimerkiksi juhlat. Juhlienkin 
aikana on syytä muistaa hiljaisuuden aika ja huomioida se.

Taloyhtiöissä parkkitilaa on usein rajallisesti, mikä saattaa ai-
heuttaa kiistoja. Parkkeeraa siis vain sallituille paikoille, älä naa-
purille varatulle paikalle tai taloyhtiön vieraspaikoille. Pelastus-
teitä ei myöskään saa tukkia autoin, sillä pelastushenkilöstön 
tarve voi olla kiinni minuuteista ja esimerkiksi ambulanssin tai 
palokunnan on päästävä aina välittömästi pihaan.

Käryt kiukuttavat
Taloyhtiön yleisissä tiloissa tupakointi on kielletty, mutta parve-
ketupakointia on hankalampi kieltää. Tämä aiheuttaa kitkaa tu-
pakoijien ja tupakoimattomien välillä. Tupakansavun leviämistä 
parvekkeen ulkopuolelle, naapurien parvekkeelle sekä ikkunoiden 
ja ovien kautta sisätiloihin ei voi estää.

Vaikka parveketupakointia ei olisi kielletty taloyhtiön järjestys-
säännöissä, on ystävällistä kuunnella taloyhtiön suosituksia asias-
ta ja ajatella myös naapureita. Naapurilla saattaa olla esimerkiksi 
pieni lapsi, jota hän haluaisi nukuttaa parvekkeella.

Myös parvekegrillauksessa on suotavaa huomioida naapurit. 
On syytä välttää jatkuvaa grillin käryä. Lisäksi grillauksessa pi-
tää aina huomioida turvallisuus. Tutustu myös oman taloyhtiön 

Sopuisa 
taloyhtiöasuminen 
– se on ihan mahdollista

Parhaimmillaan taloyhtiöissä toimitaan sovussa ja hyvässä henges-
sä, mutta joissakin tapauksissa tilanteet eskaloituvat. Isännöinnin 
ammattilainen, Kiinteistötahkola, tietää, mitkä asiat aiheuttavat eni-
ten kitkaa naapurien välillä.

Kannattaa muistaa,  
että ihmisillä on erilaisia elämänrytmejä ja  

taloyhtiössäkin jokaisella on oikeus omaan elämäänsä.
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On kaikkien yhteinen etu, että autot 
parkkeerataan vain sallituille paikoille.

Yhteisistä taloyhtiön tiloista huolehti-
minen kuuluu kaikille asukkaille.

Aseta itsesi naapurin asemaan, haluai-
sitko itse haistella toistuvasti epämiellyt-
tävää hajua kotonasi?

KIINTEISTÖTAHKOLA ON 
SUOMALAISTEN ASUMI-
SEN ASIANTUNTIJA
Isännöinti on ollut Kiinteistötahko-
lan toiminnan perusta aina vuodes-
ta 1977 saakka, jolloin yritys perus-
tettiin. Kiinteistötahkolalla on asi-
akkaina valtakunnallisesti yli 2000 
taloyhtiötä. Yrityksen toiminta-aja-
tus on palvella nimenomaan pieniä 
taloyhtiöitä.

Taloyhtiölle tarjotaan ammatti-
taidolla mm. seuraavia palveluita:
• Kirjanpito, vastikevalvonta, tilin-

päätökset ja veroilmoitukset
• Lainanhallinta
• Taloyhtiön rahaliikenteen hoita-

minen
• Taloyhtiön perustietojen ylläpito
• Asiakaspalvelu (mm. osakasluet-

teloiden ylläpito)
• Hallituksen opastus ja neuvonta 

(mm. pöytäkirjamallit)
Taloyhtiön ei tarvitse maksaa ko-
koaikaisesta isännöitsijästä, vaan 
voi tilata ammattimaisen isännöit-
sijän käyttöönsä, kun heillä on sille 
tarvetta. Taloyhtiö siis maksaa vain 
siitä palvelusta, mitä tarvitsee.

Pienten taloyhtiöiden lisäksi 
Kiinteistötahkolan resurssit mah-
dollistavat myös suurempien kiin-
teistökokonaisuuksien laadukkaan 
hoitamisen.

Lataa veloitukseton opas isän-
nöinnin vaihtamisesta osoitteesta  
isannoinninvaihto.fi
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Teksti: Markus Talvio   Kuvat: PixabayOpastus

Yhtiökokouksesta hallitukseen ja isännöitsijän 
kautta osakkaille
Periaatteiden mukaisesti yhtiökokous valitsee taloyhtiölle halli-
tuksen, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä. Hallituksen avuksi voidaan valita isän-
nöitsijä, jos yhtiöjärjestykseen on sisällytetty siitä maininta tai 
jos yhtiökokous niin päättää. Isännöitsijän tehtävänä on hoitaa 
yhtiön juoksevaa hallintoa toimien taloyhtiön ”toimitusjohtaja-
na”. Huomattavaa kuitenkin on, että isännöitsijän palkkaaminen 
ei missään nimessä korvaa hallitusta, vaan isännöitsijän tehtä-
vänä on huolehtia taloyhtiö arjen pyörittämisestä isännöintiso-
pimuksen mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät
Taloyhtiön hallituksen jäsenyys on vapaaehtoista, josta seuraa, 
että hallituksen jäsen voi erota koska tahansa. Eroamisesta tulee 
tällöin ilmoittaa hallitukselle. Hallituksen jäsenen erottamisen 
suorittaa yhtiökokous. Erityisiä kelpoisuusvaatimuksia hallituk-
sen jäsenille ei täysi-ikäisyyden lisäksi ole asetettu. Esimerkiksi 
isännöitsijä voi olla hallituksen jäsen.

Hallitus on itsenäinen toimielin, joka hoitaa taloyhtiön kiireel-
lisiksi luokiteltavat toimenpiteet sekä isännöitsijän valinnan tai 
erottamisen. Hallitus kutsuu tarvittaessa koolle yhtiökokouksen. 
Asunto-osakeyhtiölain 7:2 §:n mukaan hallituksen tehtävä on
• Järjestettävä yhtiön kirjanpito lain mukaisella tavalla ja varain-

hoito luotettavalla tavalla.
Sekä
• Huolehtia yhtiön hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten pidon 

ja muun toiminnan järjestämisestä.
Taloyhtiön hallituksen vastuulla on edelle mainittujen asioi-

den lisäksi mm. yhtiötä koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten 
tekeminen. Hallituksen tehtävät määräytyvät aina taloyhtiökoh-
taisesti ja tapauskohtaisesti.

Hyvä hallitus toimii  
yhteistyössä
Kaikin puolin toimivaksi taloyh-
tiön hallinnointi saadaan, kun 
osakkaiden valitsema hallitus on 
motivoitunut tehtävään ja yhteis-
peli mahdollisen isännöitsijän 
sekä huoltoyhtiön kanssa on mut-
katonta. Tähän pääseminen osal-
taan edellyttää osapuolien välistä 
kunnioittamista.

Liian usein kuulee tai pääsee 
jopa toteamaan, että hallituksen 
jäsenet on valittu jopa puoliväki-
sin rooliin, jossa vastuunkantajas-
ta tehdään ”syntipukki”. Korostet-

Kuka kantaa vastuun 
päätöksistä taloyhtiössä?

takoon siis vielä, että hallituksen jäsen on henkilö, joka valitaan 
osakkaiden toimesta edustamaan osakkaiden kantaa hallituk-
seen. Hallitus on siis taloyhtiön toimeenpaneva ja päättävä elin, 
jonka tehtävä on edellä mainitun mukaisesti taloyhtiön omai-
suuden hallinta.

Mitä merkittävämpi päätös tai toimenpide, sitä huolellisem-
paa toimintaa hallitukselta edellytetään. Vaatimukset ei yhtä kor-
kealla kuin yritysmaailmassa, koska taloyhtiö ei lähtökohtaisesti 
harjoita liiketoimintaa. Huolellisuusvaatimus korostuu, kun pää-
tökseen liittyvä riski kasvaa!

Hallitus valvoo ja hallitusta valvotaan –  
”Huolimattomuus maksaa”
Kun hallitus on yhtiön kantaa edustava kokoonpano, tulee sen 
myös toimia ostopalveluita valvovana tahona. Hallitus on mah-
dollisen isännöitsijän kanssa vastuussa yhtiölle mm. varojen käy-
töstä ja ylläpidon toimivuudesta. Selkää linjausta siitä, kuinka 
mittavista hankkeista taloyhtiön hallitus voi suoraan päättää, ei 
monessakaan taloyhtiössä ole. Nyrkkisääntönä voidaan kuiten-
kin pitää, että merkittävästi asumiskustannuksiin vaikuttavat 
päätökset tekee yhtiökokous. Hallituksen ja isännöitsijän varojen 
käyttöä valvoo edelleen tilintarkastajat ja vastuuvapauden tilin-
päätöksestä myöntää yhtiökokous.

Kun puhutaan taloyhtiön hallituksen vastuusta, liittyy se 
vahvasti kiinteistön kunnossapitovastuuseen. Kunnossa- ja yl-
läpito on taloyhtiössä se varoja nielevä mörkö, josta tinkiminen 
tarkoittaa yleensä velvollisuuksien laiminlyöntiä. Toki tapoja on 
monia, mutta pääasia on kuitenkin omaisuuden hoitaminen. Ra-
kennuskantamme on yksinkertaisesti tilanteessa, joka edellyttää 
investointeja.

Vastuukysymysten lähtökohtana on Asunto-osakeyhtiölaki 
24:1 §:n mukainen johtohenkilön (hallituksen jäsen henkilökoh-
taisesti) vahingonkorvausvelvollisuus. Hallituksen jäsenen on 
korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään Asunto-osakeyhti-

ölain 1 luvun 11 §:ssä (4) säädetyn 
huolellisuusvelvoitteen vastaisesti 
tahallaan tai huolimattomuudesta 
aiheuttanut yhtiölle.

Tehtävänä hallitustyö taloyh-
tiöissä on vastuullinen, mutta 
korvausvelvolliseksi hallitus kui-
tenkin joutuu hyvin poikkeukselli-
sissa tapauksissa. Paljon ennakko-
luuloja aiheuttava korvausvelvoite 
aiheutuu tarkoituksenmukaisesti 
aiheutetusta vahingosta. Tulkin-
nan varaa tähän asiaan saadaan, 
kun pohditaan, mikä on tarkoi-
tuksenmukaista. Pahimmillaan 
tiedon puutekin voi olla tätä. Hal-
lituksen vastuulla on ottaa asioista 

Taloyhtiöissä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, mutta vastuu kiinteistöistä 
ja taloyhtiön arjen pyörittämisestä on pääasiassa taloyhtiön hallituksen ja isän-
nöitsijän harteilla. Myös osakkaalla on omat vastuut ja velvollisuudet.
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selvää ja suositeltavaa on tietenkin tehdä se etukäteen. Taloyh-
tiön vakuutuksiin on kuitenkin varmuuden varalle syytä sisällyt-
tää vastuuvakuutus, joka turvaa hallituksen jäsenen taloudellisen 
vastuun, jos jotain poikkeuksellista tapahtuu.

Mikä sitten on korvattavaa vahinkoa? Perusedellytyksenä on 
aina todellinen vahinko. Aina pitää myöskin muistaa, että lain 
vastaisia päätöksiä EI tehdä!

Isännöitsijän vastuut ja velvollisuudet
Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa 
yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön 
kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenel-
le tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Isännöitsijä saa ryhtyä tiettyihin toimiin vain hallituksen val-
tuutuksen perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voida odot-
taa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimek-
si mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian 
annettava tieto toimista.

Mitä isännöintisopimuksessa on sovittu  
isännöitsijän tehtävistä ja velvollisuuksista?
Vastuuperuste
• Sopimukseen perustuva vastuu eli isännöintisopimus.
• Asunto-osakeyhtiölaki 24:1 §:n mukainen johtohenkilön (isän-

nöitsijä) vahingonkorvausvelvollisuus.
• Isännöitsijän vastaa myös osakkeenomistajalle aiheutuneesta 

vahingosta.

Sopimusvastuu
• Lähtökohtana on ns. täyden korvauksen periaate eli pyrkimyk-

senä on saattaa vahingonkärsijä samaan asemaan kuin tämä 
olisi ollut ilman vahingon sattumista.

Vastuunjako huoltoyhtiön ja isännöitsijän välillä?
• Isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 

Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 11 §:ssä (4) säädetyn huolelli-
suusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta 
aiheuttanut yhtiölle.

• ”Huolimattomuus maksaa.”
• Jos isännöitsijänä on isännöintiyhteisö, vastaavat vahingosta 

yhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä yhdessä.
• Sopimuksella voidaan sopia vastuusta toisin. --> Mahdollinen 

sopimussakko?

Myös osakkailla on omat vastuut ja velvollisuudet:
• Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneiston-

sa sisäosat. Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei 
kuulu osakkeenomistajalle.

• Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen 
kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle.

• Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen 
kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen 
perusteiden mukaan.

• Huoneiston käyttöön liittyviä velvollisuuksia ovat:
 1. Vahingonkorvaus!
 2. Osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on 

myötävaikuttamalla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomi-
seen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, 
toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

 3. Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla 4 tai 5 luvun sään-
nöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä osakkeenomistajan 
kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä, vahinko katsotaan 
aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja 
osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka 
on aiheutettu 11 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin 
kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

 4. Jos osakkeenomistaja on edellä tarkoitetulla tavalla aiheut-
tanut yhtiön kunnossapitovastuulla olevan rakenteen tai lait-
teen vioittumisen siten, että toisen osakkeenomistajan hallin-
nassa olevan osakehuoneiston sisäosat vahingoittuvat, yhtiön 
on korjattava tämän huoneiston sisäosat siten kuin yhtiön 
kunnossapitovastuusta säädetään 4 luvun 2 §:ssä. Vahingon 
aiheuttaneen osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle kus-
tannukset, jotka aiheutuvat toisen huoneiston korjaamisesta.

TURUN HO 10.06.2013, 1232
• Isännöitsijä ei ollut täyttänyt isännöitsijän velvollisuuksiaan 

ja oli huolimattomuudellaan aiheuttanut asunto-osakeyhtiöl-
le vahinkoa siten, että kylpyhuonesaneeraus oli tullut yhtiölle 
olennaisesti kalliimmaksi kuin mitä urakoitsija hinta-arvios-
saan oli ilmoittanut ja asunto-osakeyhtiö perustellusti oli voi-
nut olettaa.

KKO 2010:17
• Isännöitsijäntodistuksesta ei ollut ilmennyt, että osa huoneis-

ton tarkistusmitatuksi ilmoitetusta pinta-alasta käsitti tiloja, 
joiden rakentamiseen ei ollut haettu rakennuslupaa.

• Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostajalla kat-
sottiin olevan asuntokauppalain säännöksistä riippumaton 
oikeus vaatia vahingonkorvausta «isännöitsijäntodistuksen» 
antaneelta asunto-osakeyhtiön edustajalta asunto-osakeyh-
tiölain nojalla.

HELSINGIN HO 28.02.2012, 564
• Todetut puutteet asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa ja tilinpää-

töksissä olivat johtuneet isännöitsijän ja hänen käyttämiensä 
apulaisten ilmeisestä ammattitaidottomuudesta.

• Asiassa ei ilmennyt perusteita sovitella tai kohtuullistaa va-
hingonkorvauksia.

• Isännöitsijä oli vahingonkorvausvastuussa.
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Tilintarkastajan vinkit:
Miten lukea tilinpäätösasiakirjoja  
ennen yhtiökokousta?

Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: Rakentaja.fiOpastus

Tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi Idman Vilén Grant 
Thornton Oy:stä muistuttaa isännöitsijän ja taloyhtiön 
hallituksen vastuun painavuudesta: Yksityinen henkilö on 

tavallisesti tehnyt suurimman henkilökohtaisen sijoituksensa os-
taessaan asunto-osakkeen.

Kyse on, ei enemmästä eikä vähemmästä, kuin vastuusta hen-
kilön tärkeimmästä omaisuudesta ja sen arvosta, mutta tätä ei 
aina tulla ajatelleeksi. Osakkeenomistajan on kohtuullista vaa-
tia, että tilinpäätöksessä on kaikki kohdallaan. Sen tulee sisältää 
tasekirja, jossa on tuloslaskelma, tase, liitetiedot, tase-erittelyt 
ja toimintakertomus. Tämä tasekirja on ehdottomasti liitettävä 
mukaan kokonaisuutena.

Asiakirjojen tulee aina muodostaa yksi yhtenäinen, selkeä ko-
konaisuus. Esimerkiksi tasekirjassa kuluvan vuoden ja edellisen 
vuoden kaikkien erien on oltava selkeästi vertailtavissa. Jos jokin 
erä syystä tai toisesta poikkeaa edellisestä vuodesta, tasekirjassa 
on mainittava syy, miksi luvut eivät ole vertailtavissa.

Osakkeenomistajilla oikeus tutustua asiakirjoihin 
ennen kokousta
Tilinpäätöksen allekirjoittavat isännöitsijä ja allekirjoitushet-
kellä toimivaltainen hallitus. Jos hallitus on vaihtunut ennen 
tilinpäätöksen käsittelyä, tilinpäätöksen siis allekirjoittaa uusi 
hallitus. Vanha hallitus kuitenkin vastaa oman toimikautensa 
asioista allekirjoittajista riippumatta. Tase-erittelyt allekirjoit-
tavat niiden laatijat.

Yhtiökokouksen käsiteltäviksi tulevat tilinpäätös tasekirjoi-
neen ja tilintarkastuskertomus.

Pyydönniemi muistuttaa, että kokous ei voi päättää tilinpää-
töksen vahvistamisesta, vaikka kaikki osakkaat olisivat läsnä, jos 
osakkeenomistajilla ei ole ollut lainmukaista mahdollisuutta tu-
tustua asiakirjoihin ennen kokousta.

”Asiakirjat tai niiden jäljennökset on annettava osakkeenomis-
tajille kokouskutsun myötä tutustumista varten tai ne on vaihto-
ehtoisesti pidettävä nähtävillä vähintään kahden viikon ajan en-
nen kokousta, ellei niitä toimiteta henkilökohtaisesti”, hän toteaa.

Tositteita osakkeenomistajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaa-
tia nähtäväksi.

Taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tuloslaskelman ja taseen 
vahvistamisesta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle sekä ta-
lousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä. Ennen kokousta osakkeenomistajilla 
pitää olla tilaisuus perehtyä tilinpäätösasiakirjoihin. Mihin seikkoihin asiakirjoissa 
valveutunut osakkeenomistaja kiinnittää erityistä huomiota?

Hoito- ja pääomavastikkeet pidettävä huolellisesti 
erillään
Tilinpäätöksen sisällössä yksi osakkeenomistajan kannalta kes-
keinen kysymys liittyy hoito- ja pääomavastikkeisiin.

”Hoito- ja pääomavastikkeet on tilinpäätöksessä käsiteltävä 
aina erikseen. Tämä on erittäin tärkeää, sillä hoitovastike on tar-
koitettu kiinteistön hoitomenojen kattamiseen ja pääomavastik-
keen on puolestaan katettava pääomakulut. Jos hoitovastike pide-
tään liian pienenä ja hoitokuluihin käytetään pääomavastikkeen 
rahoja, ei lainakuluihin jää rahaa. Tämä voisi johtaa esimerkiksi 
siihen, että kun asunto vaihtaa omistajaa, lainanlyhennykset ja 
korot ovat edelleen maksamatta. Osakkeenomistajan on oman 
etunsa vuoksi katsottava, että hoitokulut ja pääomakulut pide-
tään täysin erillään”, Pyydönniemi sanoo.

Korjaushankkeiden rahoitus  
tilinpäätösasiakirjoissa
Taloyhtiön korjaushankkeisiin, niin nykyisiin kuin tuleviinkin, 
liittyy kysymyksiä, jotka on otettava huomioon tilinpäätöstä tar-
kasteltaessa. Korjaushankkeet jaetaan vuosikorjauksiin, jollaisia 
ovat esim. seinän maalaus sekä perusparannuksiin, jossa korjaus 
kohdistuu rakenteisiin. Perusparannus nostaa kiinteistön arvoa. 
Vuosikorjaukseen liittyvät menot voidaan jakaa suurehkoihin ja 
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muihin kor jaus menoihin. Suurehkot korjausmenot voidaan ak-
tivoida taseeseen.

”Aktivointi taseeseen tarkoittaa, että meno kirjataan taseeseen 
omaisuudeksi ja vähennetään sieltä vuotuisin poistoin. Sijoitta-
jaosakkaan kannalta taloyhtiössä oleellista on, että jos menoja 
rahastoidaan ts. aktivoidaan, osakas ei voi maksuvuonna vähen-
tää verotuksessaan maksamiaan suorituksia saamastaan vuokra-
tuotosta, vaan hän saa verohyödyn käyttömahdollisuuden vasta 
myydessään ao. huoneisto-osakkeet. Korjausrahastoidut varat on 
käytettävä maksimissaan 5 vuoden aikana ja niillä on merkitystä 
myös sijoittajaosakkaan verotuksen kannalta. Rahastointi vaatii 
yhtiökokouksen päätöksen”, Pyydönniemi selventää.

Kilan (kirjanpitolautakunnan) yleisohjeen mukaan rakennus-
rahastoon tapahtuvan rahastoinnin kohteena voivat yhtiöko-
kouksen päätöksen perusteella olla mm. osakkailta ennakkoon 
kerätyt varat perusparannuksia varten, kuten korjausvastikkeet, 
säästövastikkeet, hankeosuussuoritukset tai osakkaiden lainan-
osuussuoritukset.

Asuintalovaraus ja osakkeenomistajan verotus
Toinen mahdollisuus varautua tuleviin menoihin on asuintalova-
raus, jossa käyttökohdetta ei ole pakko aktivoida.

Varaukset pitävät aina sisällään piilevää verovelkaa. Jos ta-
loyhtiössä on esimerkiksi peritty liian suurta vastiketta, ei tie-
tenkään haluta, että siitä jouduttaisiin maksamaan veroa. Ve-
ronmaksua voidaan siirtää tulevaan tekemällä varaus tulevien 
menojen varalta.

”Monessa talossa tehdään korjauksia hitaammin mitä voisi 
olettaa. Osakkeenomistajan kannattaa kiinnittää huomiota va-
rausten määrään ja katsoa tarkkaan, tehdäänkö niitä yhtiössä vai 
ei,” Pyydönniemi ohjeistaa.

”Jos varauksia ei tehdä ja jos yhtiövastike on kaikkien meno-
jen kattamiseen liian pieni, ei taloyhtiössä kyetä tekemään kor-

jauksia, vaikka sähköt menisivät poikki korjaamattomien vikojen 
vuoksi. Toisaalta, kun 10 vuotta tulee umpeen, luetaan varaus yh-
teisön tuloksi sinä vuonna jona varaus viimeistään olisi pitänyt 
käyttää. Käyttämätön varaus pitää siihen mennessä purkaa. Jos 
varaus on kovin iso, voidaan pohtia, ovatko vastikkeet olleet oi-
kean suuruisia”, hän pohtii.

Asuintalovaraus ei vaadi erillistä yhtiökokouspäätöstä eikä sillä 
ole vaikutusta osakkaan verotukseen. Asuintalovarausta vastaan 
voi olla tai voi olla olematta olemassa olevaa rahaa. Jos varausta 
vastaan on olemassa raha, asuintalovarauksen muodostaminen 
on merkinnyt tuottojen toteutumista kuluja suurempana, jolloin 
asunto-osakeyhtiölle on jäänyt ylimäärästä rahoitusomaisuutta 
käytettäväksi seuraavina tilikausina.

Jos taas asuintalovarausta vastaan ei ole olemassa rahaa, va-
rauksen muodostaminen ei ole merkinnyt rahoitusomaisuuden 
kertymistä vaan varaus on tehty poistoerojen ja rahastoinnin li-
säksi tai sijasta peittämään esimerkiksi lainanlyhennyksiä varten 
perityn vastikeosuuden tulovaikutusta.

Isännöitsijän toimenkuva
Pyydönniemi huomauttaa, että isännöitsijällä on taloyhtiössä 
suuri valta, joka ulottuu siihen, että isännöitsijä voi halutessaan 
vaikuttaa tiettyjen tahojen tarjousten läpimenemiseen. Isännöit-
sijä ehdottaa, hallitus käsittelee, tilintarkastaja tarkastaa ja yh-
tiökokous hyväksyy. Isännöitsijän ammattitaito ja intressit rat-
kaisevat paljon.

”Isännöitsijän toimenkuva on nykypäivänä erittäin laaja ja hän 
on paljon vartijana. Isoissa isännöitsijätoimistoissa eri isännöit-
sijöillä onkin eri vastuualueet, koska yhden ihmisen on mahdo-
tonta olla joka alan asiantuntija. Paras asiantuntemus on yleensä 
auktorisoiduilla isännöitsijöillä”, hän toteaa.
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Vuosikokouksilla on tietty asialista, jonka mukaan kokous 
viedään läpi puolessa tai kolmessa tunnissa. Isännöitsijä 
laatii esityslistan yhdessä hallituksen kanssa. Valveutu-

nut asukas huolehtii, että häntä askarruttavat tai huolestuttavat 
asiat käsitellään kokouksessa joko omana kohtanaan tai kohdassa 
muut asiat. Esityslistaan voidaan toki kirjata kaikki olennaisen 
tärkeät asiat omikse kohdikseen, joten lista voi olla jopa oheista 
esimerkkiä pidempikin. Esityslista on siis se vaihe, jossa asukas 
varmistaa, että pääsee esittämään oman mielipiteensä kokouk-
sessa. Ja kun asia on esityslistassa, on sille kirjattava myös pää-
tös asian hoitamisesta tai jatkokäsittelystä.

Asiat asioina
Pääosa yhtiökokouksista menee yleensä sujuvasti – kiitos hyvän 
ennakkovalmistelun ja tiedottamisen. On valitettavasti myös ko-
kouksia, joissa etukäteisinfo on ontunut ja silloin kokous saattaa 
kestää jopa 2-3 tuntia, kun hyvin valmisteltu ja johdettu kokous 
menee läpi 1-1½ tunnissa. Kokousajan venymiseen vaikuttaa va-
litettavan usein se, että osakkaat ja asukkaat eivät ole tutustu-
neet ennakkoon kokousaineistoon ja siksipä tilinpäätös ja bud-
jetti joudutaan kenties käymään läpi rivi riviltä sen sijaan, että 
keskityttäisiin tiettyihin pääkohtiin ja nimenomaan sellaisiin, 
jotka poikkeavat syystä tai toisesta esimerkiksi edellisvuodesta. 
Oma lukunsa ovat ne ikuisuusvalittajat, jotka vastustavat var-
muuden vuoksi kaikkea kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä 
ja avaavat kokouksessa uudestaan jo edellisvuonna päätettyjä ja 
yhteisesti sovittuja asioita. Vaikka kokouksessa tuotaisiin esiin 
vaikeitakin asioita, olisi syytä hyvän kokoushengenkin kannalta 
muistaa, että asiat ovat asioita, yleensä yhteisiä, kaikkien tyyty-
väisyyteen ja asumisviihtyvyyteen tähtääviä.

Osallistumisvastuu
Kokouksiinhan ei ole pakko osallistua, mutta jos ei osallistu, niin 
kyllä siinä sananvaltakin menee. Jos taas haluaisi osallistua, mut-
ta on jostain syystä esteellinen, voi aina antaa valtakirjan jollekin, 
jonka kanssa ajatukset yhtiön tilasta ja hoidosta ovat yhteneväisiä. 
Parasta vaikuttamista – hallitustyöskentelyn sijasta – on seurata 
asioita, lukea tiedotteet ja tutustua virallisiin kokousasiakirjoi-
hin jo ennakkoon sekä käydä vuoden varrella vuoropuhelua isän-
nöitsijän ja hallituksen jäsenten kanssa. Ihan hyvinhän voi käydä 
myös ns. piha- tai saunaparlamenttia ja jos näyttää, että on joitain 
asioita – korjaustoimenpiteitä tai vaikkapa saunavuoroihin liit-
tyvää – joista ollaan useamman osakkaan ja/tai asukkaan kanssa 
samaa mieltä, saattaa tämä mielipide yhtiön vastuuhenkilöiden 
tietoon käsittelyn varmistamiseksi. Ammattitaitoinen isännöit-
sijä, aktiivinen hallitus ja oikealla tavalla mielipiteensä esiin tuo-
va osakas on se kolminaisuus, joka on hyvä lähtöpinta toimival-
le asukasyhteisölle. Talo rakenteineen ja tekniikoineen on vain 
pelkkä ulkokuori, asumisviihtyvyyden pitäisi aina olla ykkösasia.

Teksti: Raimo Holopainen   Kuvat: PixabayOpastus

Anna mielipiteesi 
kuulua!

Taloyhtiöiden vuosikokoukset ovat mielenkiintoisia prosessiltaan. Juuri kukaan ei halua hallitusvastuuseen, 
mutta aika moni haluaa silti ottaa vahvastikin kantaa yhtiön asioihin ja niiden hoitoon. Hyvä tietysti niinkin, 
mutta miten toimisi kaikkein parhaiten akseli isännöitsijä-hallitus-asukkaat?

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden ku-
luessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksessä ei voida 
määrätä muusta määräajasta.

Kokouksessa on esitettävä:
1) tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toi-

minnantarkastuskertomus;
2) hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön 

rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta 
seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti 
osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin 
osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä

3) hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomatta-
vista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.

Kokouksessa on päätettävä:
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;
4) talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä kuuluu 

yhtiökokoukselle;
5) hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 

valinnasta, jollei tässä laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä 
määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta; sekä

6) muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiössä pidetään 
tilikauden aikana useampia varsinaisia yhtiökokouksia. Täl-
löin 3 momentin 4–6 kohdassa tarkoitetusta asiasta voidaan 
päättää yhtiökokouksessa, joka pidetään yli kuuden kuukau-
den kuluttua edellisen tilikauden päättymisestä.

Lähde: Asunto-osakeyhtiölaki, 6 luku, 3 §
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Kenestä taloyhtiön

turvallisuuspäällikkö?

Teksti: Sari Nieminen   Kuvat:  PixabayOpastus

Turvallisuustiimin tehtävänä on laatia pelastussuunnitelma 
ja huolehtia, että kaikki asukkaat ovat tietoisia suunnitel-
masta ja sen sisällöstä. SPEK:n mukaan pelastussuunni-

telma kannattaa tehdä itse, sillä asukkaat tuntevat oman taloyh-
tiönsä parhaiten ja osaavat ennakoida mahdolliset vaaran paikat.

Pelastussuunnitelman pitäisi olla aina niin helposti luettava ja 
ymmärrettävä, että jokainen osaa lukea sitä ja sisäistää lukeman-
sa, painottaa Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton koulutuspäällik-
kö Terhi Kivijärvi.

Jos pelastussuunnitelma tilataan ulkopuoliselta, tilattaessa 
pitäisi olla tietoinen siitä, mitä tilataan. Lisäksi tulisi varmistaa, 
että kaikki asiat tulevat kirjatuksi, eivätkä ne jää ainoastaan kon-
sultin tietoon. Asukkaat ja toiminnanharjoittajat kuitenkin teke-
vät varsinaisen turvallisuustyön.

Vastuunjako taloyhtiön turvallisuusasioista
Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä
• vastaavat, että talon turvallisuusjärjestelyt ovat vähintään mää-

räysten mukaiset
• nimeävät taloyhtiön turvallisuushenkilöstön
• toimivat yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa

Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö tai turvallisuustiimi
• laatii pelastussuunnitelman yhdessä talon muiden vastuuhen-

kilöiden kanssa
• neuvoo ja opastaa asukkaita ennaltaehkäisemään vaaratilan-

teita ja toimimaan oikein tulipalon sattuessa
Viime kädessä taloyhtiön turvallisuudesta vastaa aina omis-

taja ja yhtiön hallitus.

Turvallisuushenkilöstön työnkuvaus
Kun henkilöä pyydetään turvallisuustiimiin tai -päälliköksi, hä-
nellä on hyvin usein epätietoisuutta siitä, mitä toimenkuvaan 
kuuluu ja mistä asukkaiden turvallisuudessa on kyse.
 • Pitää huolta taloyhtiön arjen turvallisuudesta ja sen paranta-

misesta yhdessä taloyhtiön ja hallituksen kanssa
• Laatii yhdessä hallituksen kanssa pelastussuunnitelman talo-

yhtiölle

• Viestittää pelastussuunnitelmasta
• Toimii viestin välittäjänä asukkaiden, toiminnanharjoittajien 

ja hallituksen välillä
• Kokoaa havainnot turvallisuuteen liittyvistä puutteista, on-

nettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista

Koulutusta turvalliseen asumiseen
Turvallisuuspäällikkönä toimiseen tai tiimin jäsenille löytyy kou-
lutusta muun muassa pelastuslaitoksilta. SPEK on laatinut talo-
yhtiöiden turvallisuusvastaavana toimimiseen kattavan koulu-
tuksen, joka on suunnattu taloyhtiöiden turvallisuustiimien ja 
hallitusten jäsenille sekä isännöitsijöille. Koulutuksen tavoittee-
na on varmistaa lakisääteisen minimin toteutuminen, suunnitel-
mien vieminen käytäntöön ja ohjeiden laatiminen juuri kohteen 
asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Koulutuksen kautta on myös 
helpompaa aloittaa pelastussuunnitelman 
laadinta tai päivitys.

On aina halvempaa ja vähemmän 
stressaavaa kouluttautua kuin että va-
hinko pääsee tapahtumaan ja sen tuho-
ja joudutaan korjaamaan, Länsi-Suo-
men Pelastusalan Liiton koulutuspääl-
likkö Terhi Kivijärvi korostaa.

Taloyhtiön hallitus voi nimetä työnsä tueksi taloyhtiöön turvallisuuspäällikön tai -tiimin. Turvallisuustiimiin voi 
kuulua hallituksen jäseniä, asukkaita ja toiminnanharjoittajia. Turvallisuuspäälliköksi tai -tiimiin ryhtyminen 
on täysin vapaaehtoista, mutta mukana saisi mielellään olla aidosti turvallisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. 
Jos tällaisia henkilöitä ei löydy, turvallisuudesta vastaa taloyhtiön hallitus.

Tapaturmat
• liukastumiset, kaatumiset ja kompastu-

miset sisällä ja ulkona
• putoaminen
• sähköiskut
Pihan turvallisuus
• lumen kertyminen katoille
• Murrot ja ilkivalta
• lukitukset
• valaistus ja näkyvyys

MITÄ KAIKKEA TURVALLISUUSHENKILÖSTÖN PITÄÄ OTTAA HUOMIOON?
Paloturvallisuus
• paloriskit huoneistoissa
• valaisimet
• avotuli
• tuhopoltto
• palavien nesteiden säilytys
• remontit ja tulityöt
• tulisijat ja nuohous

Luonnonilmiöt, kunnallis- ja kiinteistötekniikka
• myrskyt
• sähkökatkot
• lämmityksen toiminta
• vesi- ja jätehuollon häiriöt
• ongelmajätteet
• tulvavesi
Suuronnettomuudet
• kaasuvaarat
• säteilyvaarat
• räjähdysvaarat

SPEK:n järjestämä 
Asuinkiinteistön turval-
lisuus -kurssi on korvannut 
Talon turvallisuuspäällikön 
kurssin valtakunnallisesti vuo-
den 2013 alusta.



62 Omataloyhtiö.fi   2020

lisuus osallistua päätöksentekoon ja yli puolet jäsenistä on ollut 
mukana päätöksenteossa.

Kosteutta kylpyhuoneen rakenteissa?
Ostin asunto-osakkeen syyskuussa 2019. Ostamisen jälkeen sel-
visi, että kylpyhuoneessa oli kosteusvaurio. Taloyhtiö tutki asian, 
kosteutta todettiin olevan ja koska olin asunnon hallintaoikeu-
den vaihduttua joka tapauksessa aloittamassa huoneistoremontin 
mukaan lukien kylpyhuone, minun käskettiin aloittaa työt. Kyl-
pyhuone purettiin betonipinnoille ja siellä mittauksissa todettiin 
olevan kosteutta betonilattiassa lattiakaivon ympärillä sekä tum-
mia läikkiä seinärakenteissa. Mitkä työt kuuluvat taloyhtiön vas-
tuulle tulevassa kylpyhuoneremontissani? Rakennus on vuodelta 
1962, lattiakaivo ei ole nykymääräysten edellyttämässä paikassa.

VASTAUS: Kunnossapitovastuu määräytyy ensisijaisesti yhtiöjär-
jestysmääräysten mukaisesti. Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole poi-
kettu asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuusta, 
vastaa yhtiö osakehuoneistojen rakenteiden ja eristeiden kunnos-
sapidosta. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmi-
tys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja 
muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa 
osakehuoneistoissa olevista altaista.

Olen jo tehnyt remontin, jota taloyhtiö suunnittelee, saanko 
vastikkeen alennuksen?
Taloyhtiössämme suunnitellaan putkiremonttia. Olen itse tehnyt 
saunan, kylpyhuoneen ja kodinhoitotilan remontin siten, että tila 
purettiin kokonaan ja uusittiin, vaihdettiin lattiakaivojen paik-
kaa ja siirrettiin lämminvesivaraaja sekä lisättiin käsienpesuallas. 
Näiltä osin myös putket vaihdettiin. Miten suunnitellun putki-
remontin osalta nämä pitäisi huomioida esim. kustannuksissa?

VASTAUS: Voit vaatia vastikkeen alentamista, jos huoneistossa 
aiemmin tekemäsi työ alentaa yhtiölle aiheutuvia kustannuksia. 
Yhtiökokouksen tulee tehdä päätös vastikkeen alentamisesta, jos 
sen edellytykset täyttyvät. Alennusta laskettaessa otetaan huo-
mioon yhtiölle tuleva säästö ja yhtiövastikeperusteen mukainen 
maksuvelvollisuutesi. Alennuksen enimmäismäärä on pienempi 
näistä. Sinun kannattaa olla yhteydessä hallitukseen riittävän 
ajoissa ennen saneerauksesta päättävää yhtiökokousta, jotta yh-
tiö ehtii tehdä tarvittavat selvitykset vastikkeen alentamisen pe-
rusteesta ja määrästä.

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.§

Epäselvyyttä vastikemaksuista, mitä tehdä?
Yhdelle osakkaalle on kertynyt vastikevelkaa. Osakkaalla on ollut 
tapana maksaa vastikkeet isommissa, noin puolen vuoden erissä, 
mutta maksuja on jäänyt väliin. Niistä on huomautettu ja rästi-
laskuja on lähetetty, mutta osakas väittää kirjanpidon olevan vir-
heellinen eikä ole suorittanut rästimaksuja. Niiden vuosien, joilta 
rästimaksuja on kertynyt, tilinpäätös on hyväksytty yksimielisesti 
yhtiökokouksissa, joihin kyseinen osakaskin on osallistunut. Kir-
janpitoa on tarkistettu kirjanpitäjän toimesta ja riippumattomalla 
laskelmalla on varmistettu suoritettujen maksujen riittämättö-
myys. Mitä keinoja asunto-osakeyhtiöllä on tällaisessa tilantees-
sa? Esim. erityistilintarkastus tulisi ilmeisesti maksamaan talo-
yhtiölle enemmän kuin rästit.

VASTAUS: Yhtiön ei lähtökohtaisesti tarvitse teettää mitään huo-
mattavia kustannuksia aiheuttavia selvityksiä, kun osakas ei ole 
maksanut vastikkeita. Voitte selvittää velan määrän listaamalla:
• kaikki huoneistoon kohdistuvat vastike-erät velan kertymisajal-

ta ja
• kaikki huoneistoon kohdistuvien vastike-erien maksut kysei-

seltä ajalta.
Kertyneiden velkojen ja suoritettujen maksujen erotus on ve-

lan määrä ilman viivästyskorkoja. Yhtiö voi periaatteessa ottaa 
huoneiston hallintaansa. Järkevin etenemistapa tässä tilanteessa 
on kuitenkin luultavasti maksuvaatimuksen esittäminen ja asian 
vieminen tarvittaessa oikeuteen.

Toimiiko taloyhtiön hallitus oikein?
Yhtiökokouksessa puheenjohtaja ehdotti, että hallitukseen vali-
taan muiden kolmen lisäksi yksi varajäsen. Pöytäkirjassa mainit-
tiin vain hallituksen jäsenten valinta, mihin tämä varajäsen sisäl-
tyi. Myöhemmin kiisteltiin puheen olleen varajäsenestä, jollaista 
ei hallitukseen voida mielestäni valita. Hallitus on myös päättä-
nyt ”säästösyistä”:
– rajoittaa toiminnantarkastajan tiedonsaantioikeutta. Toimin-

nantarkastaja sai tästä tiedon kiinteistösihteeriltä pyydettyään 
asukasluetteloa, jota ei saanut.

– että voimassa olevan sopimuksen mukainen huoltoyhtiölle kuu-
luva pesutuvan ja kuivaushuoneiden siivous siirtyy asukkaille. 
Huoltoyhtiön palkkio juoksee kuitenkin muuttumattomana.
Hallitus tekee päätöksiä vajaamiehityksellä, yhtiöjärjestyksen 

määräys päätösvaltaisuudesta ei aina toteudu.

VASTAUS: Hallituksella ei lähtökohtaisesti ole valtuuksia rajoit-
taa toiminnantarkastajan tiedonsaantioikeutta. Hallitus ei myös-
kään lähtökohtaisesti voi tehdä päätöstä, joka on yhtiön koko ja 
toiminta huomioiden epätavallinen. Hallituksen päätöksenteko 
edellyttää sitä, että kaikilla hallituksen jäsenillä on ollut mahdol-

Omataloyhtiö.fipalvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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Mitä taloyhtiön pihalle saa tehdä?
Yhden asunnon uusi vuokralainen on aidannut piha-alueensa 
kokonaan koiransa käyttöön. Mielestäni kaikista piharakenteis-
ta päättää taloyhtiön hallitus. Aita estää muiden asukkaiden lä-
pikulun ja piha-alueiden nurmikon hoidon. Miten menetellään?

VASTAUS: Vuokralaisella ei ole lähtökohtaisesti oikeutta aidata 
pihaa ilmoittamatta asiasta. Jos alue on yhtiön hallinnassa, tuli-
si aitaamiseen olla osakkaan (vuokranantaja) ja hallituksen suos-
tumus. Jos piha on osakkaan hallinnassa, tulisi osakkaan antaa 
suostumus aitaamiselle ja tehdä hallitukselle muutostyöilmoitus. 
Yhtiö voi vaatia tilanteen ennallistamista, jos muutos on tehty lu-
vattomasti. Suosittelen tarkistamaan pihan hallinnan yhtiöjärjes-
tyksestä ja olemaan yhteydessä osakkaaseen sen selvittämiseksi, 
onko hän antanut suostumusta aitaamiselle.

Miten taloyhtiön äänestystilanteet tulisi oikeasti hoitaa?
Yhtiöjärjestyksessä ei määritellä varsinaisesti äänestystapaa eli 
tarkoitan käsiäänestys, lippuäänestys, salainen lippuäänestys jne. 
Kysyn asiaa siksi koska asian suhteen on sekoiltu. Kenen kuuluu 
kokouksessa määritellä äänestyskäytännöstä? Voiko olla avoin 
lippuäänestys? Miten äänestystulos tulee kirjata (pöytäkirjaan)? 
Pitääkö pöytäkirjasta käydä ilmi äänestystapa (salainen/avoin)? 
Missä tapauksessa pitää olla salainen äänestys (lippuäänestys)? 
Voiko olla tilanne, että äänestystavasta joudutaan äänestämään?

VASTAUS: Asunto-osakeyhtiölaki ei määrää mitään tiettyä äänes-
tysmenettelyä. Äänestysmenettelystä päätetään yhtiökokoukses-
sa puheenjohtajan ehdotuksesta. Avointa lippuäänestystä voidaan 
käyttää, jos yhtiökokous päättää käyttää sitä. Äänestystavasta voi-
daan joutua äänestämään. Salaista äänestystä ei ole pakko käyt-
tää. Pöytäkirjaan tulee merkitä tehdyt päätökset sekä äänestysten 
tulokset. Äänestyksen tuloksen merkitseminen tarkoittaa äänten 
jakautumisen kirjaamista pöytäkirjaan. Lisäksi pöytäkirjaan on 
otettava ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Muitakin 
asioita voidaan merkitä pöytäkirjaan, käytetty äänestystapa voi 
esimerkiksi olla tällainen asia.

Onko taloyhtiön johtohenkilö esteellinen?
Jos taloyhtiön hallituksessa on kolme henkilöä. Hallituksen pu-
heenjohtaja, hänen siskonsa ja yksi henkilö näiden lisäksi. Kaikki 
asuvat talossa, isännöitsijä ei asu. Onko tässä esteellisyysongelma?

VASTAUS: Johtohenkilöiden esteellisyys liittyy asioiden käsitte-
lyyn. Johtohenkilöt eivät siis ole esteellisiä vain sillä perusteella, 
että joku heidän läheisensä on myös asunto-osakeyhtiön johto-
henkilönä.
Johtohenkilö on esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee:
1) hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa;
2) sellaista hänen hallinnassaan olevan osakehuoneiston uudistus-

ta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa 
muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien osakehuoneis-
tojen kunnossapidosta tai uudistamisesta; taikka

3) hänen osakehuoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan.
Esteellisyys koskee myös yhtiön ja kolmannen välistä yllä mai-

nittua asiaa, jos siitä on odotettavissa johtohenkilölle yhtiön edun 
kanssa ristiriidassa olevaa olennaista etua.

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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innalle pulpahtaneitaP
ABB:N UUSI SÄHKÖAUTON LATAUSASEMA  
SOVELTUU TÄYDELLISESTI TALOYHTIÖIHIN

Uusi Terra AC -latausasema (3–22 kW) on kustannustehokas 
ja laadukas tuote taloyhtiöihin, joille sähköauton latausasi-
at ovat ajankohtaisia. Latausasema on kompakti eikä vaadi 

hirveästi tilaa. Asemaa voidaan hallinnoida etänä mobiilisovel-
luksen tai verkkoselaimen avulla, ja sen lataustilan tarkistus on-
nistuu puhelinta vilkaisemalla. Latausaseman käytön valtuutus 
voidaan järjestää esimerkiksi mobiilisovelluksen tai RFID-tunnis-
teen avulla, jolloin ulkopuolinen luvaton käyttö on mahdotonta. 

Latausasemaan on saatavilla myös juuri siihen sopivat jalustat 
joko muovisena tai metallisena. Roiskevesisuojattu IP54, käyttö-
lämpötila -30 °C…+50 °C. Ilkivallan kesti IK10.

Tule tutustumaan ABB:n osastolle 94 Helsingin Messukeskuk-
sessa järjestettävään Taloyhtiötapahtumaan 21.4.2020! 

Lisätietoja: abb.fi/asennustuotteet ja fi-ev.palvelut@abb.com

MAKSUTON KAUKOLÄMMÖN  
KULUTUSTIETO ANALYYSI

Pääkaupunkiseudun taloyhtiöt: Onko lämmitys suurin hoi-
tokulunne? Miten hyvin tunnette kaukolämmön kulutus-
tiedot?

DNA tarjoaa pääkaupunkiseudun taloyhtiöille maksuttoman 
kaukolämmön kulutustietoanalyysin. Analyysin tiedot esitetään 
havainnollisina kuvina ja taulukoina, joiden pohjalta taloyhtiön 
hallituksessa on helppo keskustella mahdollisista energiansääs-
tötarpeista.

Analyysin tilaaminen on maksutonta, eikä sido teitä mihin-
kään. Mikäli analyysin jälkeen taloyhtiössänne herää keskuste-
lu lämmityksen energiansäästöistä, tulemme mielellämme ker-
tomaan teille älylämmityspalvelu Wattisesta. Wattinen on DNA 
Oyj:n tarjoama palvelu kerrostalon energiatehokkaaseen ja asu-
kaslähtöiseen lämmityksen hallintaan.

Analyysin tarjoamat tiedot kannattaa ottaa käyttöön! Kun 
tiedätte tarkemmin, miten taloyhtiönne käyttää energiaa, voit-
te myös tehdä älykkäitä päätöksiä energiatehokkuuden paran-
tamiseksi. Taloyhtiön hallituksen edustajan tulee vain lähettää 
sähköpostiviesti otsikolla ”Maksuton analyysi” osoitteeseen  
info@wattinen.fi. Sovimme sen jälkeen kulutustietojen valtakir-
jasta energiayhtiötä varten ja saatte lopulta havainnollisen ana-
lyysin taloyhtiönne lämmitysenergian kulutuksesta!
 
Lisätietoja: www.wattinen.fi ja info@wattinen.fi

TUULENSUOJAN TIHEÄMPI RIMOITUS  
PITÄÄ PESÄRAKENTAJAT LOITOLLA

Ulkoseinään asennettavat Velco-tuulensuojat ovat saaneet 
uuden tiheämmän rimoituksen. Uusittu malli varmistaa, 
etteivät esimerkiksi linnut pääse tekemään vahinkoa eris-

te- ja suodatinmateriaaleihin. 
Tuulensuojista löytyy myös bitumilevy, joka parantaaa ääne-

neristävyyttä vaimentamalla resonointia. Tuulensuojat sopivat 
adapterilla sovitettua 80-, 100-, 125- ja 160 mm putkeen.

Lisätietoja: www.terveysilma.fi

P

SÄHKÖASENTAJAN KÄYNTI VOI ESTÄÄ VAHINGON

Sähkölaitteiston haltija, kuten omistaja-asukas, on vastuus-
sa laitteiston turvallisuuden ylläpitämisestä. Hänen on kor-
jautettava havaitut viat riittävän nopeasti eli käytännössä 

kutsuttava ammattitaitoinen sähköasentaja paikalle, jos sähköis-
sä ilmenee vikoja.

Itse ei asennuspuuhiin tule ryhtyä. Vakuutusyhtiöiden mukaan 
virheellisestä asennustyöstä aiheutunut vahinko ei ole ennalta-ar-
vaamaton, eikä aina oikeuta korvaukseen.

Vanhempaan asuntoon kannat-
taa kutsua sähköasentaja tekemään 
kuntokartoitus ja varmistua siitä, 
että sähköistys on turvallinen käyt-
tää. Samalla voi saattaa sähköis-
tystä ajan tasalle lisäämällä pistor-
asioita, valaisinpisteitä tai vaikkapa 
turvallisuutta lisäävä kosteus- tai 
liesivahti.

Sähköasentaja auttaa ideoimaan 
ja löytämään kotiin sopivat tar-
vikkeet ja valaisimet laajasta am-
mattilaisvalikoimasta. Häneltä saa 
myös takuun tehdylle työlle ja kui-
tin mahdollista kotitalousvähen-
nystä varten.
 
Lisätiedot: www.löydäsähkömies.fi
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innalle pulpahtaneita

Sähköpostiosoite

Postinro ja -toimipaikka

Haluan myös veloituksettoman verkkolehden sähköpostiini

Katuosoite

Nimi

YHTEYSTIEDOT

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Varmista, että saat lehden
VELOITUKSETTA jatkossakin
– täytä tilauslomake.

Lehti toimitetaan  
kotiin kannettuna  
kaksi kertaa  
vuodessa.

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

KASVIKORTISTO TUNTEE KASVIT

Mikä kasvi menestyy varjoisessa paikassa? Mikä puolestaan 
kestää paahtavaa aurinkoa? Millä kasvilla on siniset ku-
kat? Puutarha.netin Kasvikortisto vastaa näihin ja mo-

niin muihin kasveja koskeviin kysymyksiin. Kortistoa on helppo 
käyttää apuna suunniteltaessa pihan kasvillisuutta. Kasvikor-
tisto sisältää tiedot yli 1400 Suomessa menestyvästä kasvista. 
Kasvikortiston kasvit on ryhmitelty seuraavasti: puut, pensaat, 
perennat, kesäkukat, köynnöskasvit, vihannekset ja juurekset, 
mausteet ja yrtit, hedelmät ja marjat, huonekasvit sekä luon-
nonvaraiset kasvit.

Kasvikortilta löytyy kasvin suomalaisen, ruotsalaisen ja tieteel-
lisen nimen sekä kuvien lisäksi runsaasti tietoa kasvista. 

Puutarha.netin jäsenillä on mahdollisuus liittää kortille uusia 
kasvikuvia tai ehdottaa kokonaan uutta kasvikorttia. Jäsenyys 
on maksutonta.

Tutustu: puutarha.net/kasvikortisto Tiheään istutettuja karviaisia (Ribes Uva-crispa-ryhmä) voi käyttää aitana.
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Lakipalvelut
JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

Tilaa tuoteesitteitä 
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 kaksi 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
Edistyksellinen 
kotimainen kat-
totiilivalikoima

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 ilmaisen Omataloyhtiö.fi-verkkolehden

Lämmitys

LVI

NIBE
-kiinteistölämpö-
pumput
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W W W . R A K E N T A J A . F I / P R O

Oletko rakennusalan ammattilainen?
Tutustu uuteen palveluun!

PROPRO



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

RUUKIN KATTO  
TAKUULLA LUOTETTAVIN
Hiljainen 
Ruukki® Classic Silence 
50 vuoden takuulla. 
100 % vesitiiviit saumat.

Ruukilta parhaat vinkit ja tekijät taloyhtiösi kestävään 
kattoratkaisuun. Saat markkinoiden pisimmät
kokonaistakuut koko kattopaketille.

Pyydä tarjous aidosta Ruukki-katosta asennettuna 
www.ruukki.fi.

Lisätietoja: kattomestari Petri Ollonqvist, 050 3886 018. 


