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”Taloyhtiöiden suurin 
mullistus vuosiin”
– Etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen.

Neomeet on sekä taloyhtiöiden osakkaille että isännöitsijöille suunnattu 
etäkokoussovellus, jolla voidaan helposti ja näppärästi pitää jo tämän kevään 
taloyhtiöiden yhtiö- ja hallituksen kokoukset.

Neomeet -ohjelmisto sisältää mm.
•  Osakkaan tunnistautuminen tietoturvallisesti mobiilitunnistuksella kokouksiin
•  Laillisesti pätevä digitaalinen valtakirja
•  Kaikki taloyhtiön äänestystilanteet laillisesti ja
 tietoturvallisesti
•  Hybridi -osallistuminen mahdollista
 (voit osallistua paikan päällä tai etänä kokouksiin)

Osallistu maksuttomiin koulutus- ja esittely webinaareihimme.
Voit myös soittaa ja sopia esittelyajankohdan
numerosta 0440 787 747.

Kotimainen Neomeet
etäkokousohjelmisto

Webinaareja järjestetään joka tiistai ja torstai.
Rekisteröidy webinaariin osoitteessa neomeet.fi /webinaarit/
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PÄÄKIRJOITUS

Tiesitkö, että lainsäädännössä naapureiden välisiä suhteita käsitellään 
naapuruussuhdelaissa (laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920)?

Häiriöt, kuten meteli, savuhaitat tai vaikka asiaton huutelu, voivat 
vaatia asiaan puuttumista. Ihan pikkuasioista ei kuitenkaan kannata 
vaivaantua ja tavanomaisia asumisen ääniä tulee sietää.

Mikä sitten on tavanomaista ja mikä kohtuutonta? Häiriötä kokeva 
joutuu arvioimaan häiriön kohtuuttomuuden ja sen, onko siihen 
hyvin perusteltuja syitä puuttua. Arvioinnissa apuna voi olla 
isännöitsijä tai viime kädessä poliisi. Naapurin toiminta saattaa 
aiheuttaa myös kohtuutonta rasitusta, jolloin kärsijälle voi syntyä 
oikeus vahingonkorvaukseen naapuruussuhdelain perusteella. 
Naapuruussuhteita koskevissa riidoissa voi tulla tulkittavaksi liuta 
muitakin lakeja, kuten ympäristönsuojelulaki tai rikoslaki. Ennen 
lakeihin turvautumista on tärkeää yrittää sopia asioista avoimesti 
keskustelemalla. Usein eripura olisi vältettävissä tai selvitettävissä 
naapuriin tutustumalla ja toisen arjen huomioimisella.

Haluaisitko itse  
olla naapurisi?

Onko hyvä naapuri 
mahdollisimman kaukana 
vai sittenkin lähellä?
Heidi Uusitalo
päätoimittaja

Parhaimmillaan naapuruussuhteet voivat tuoda iloa ja olla suuri 
voimavara. Kaikki alkaa kohtaamisesta, sillä ystävällinen hymy 
voi pelastaa jonkun päivän tai luoda siihen merkityksellisyyttä. 
Oikeastaan ei ole edes väliä, millainen tervehdyksesi tai 
huomionosoituksesi naapurillesi on − hymy, oven avaus tai 
vilkutus. Omituiselta vaikuttanut naapuri saattaa osoittautua 
varsin mukavaksi, kunhan rohkenet ottaa ensimmäisen askeleen ja 
tutustua. Nosta siis ohi kulkiessasi kättä ja koita saada katsekontakti 
− viimeinenkin käsi kyllä nousee jossain kohtaa vastatervehdykseen.

Osa meistä toivoo naapurustoltaan ensisijaisesti omaa rauhaa, osa 
kaipaa yhteisöllisyyttä ja ehkä jopa ystävyyssuhteita. Millaisessa 
naapurustossa itse viihdyt? Onko hyvä naapuri mahdollisimman 
kaukana vai sittenkin lähellä? Todennäköisesti saat itsellesi 
toivenaapurin, jos pyrit myös itse olemaan sellainen.
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Viime vuonna räjähtäneen koronapandemian 
vuoksi etäkokoukset yleistyivät nopeasti, 
ja niihin suhtauduttiin vielä keväällä 
epäillen. Hybridikokoukset ovat kuitenkin 
tuoneet mukanaan lukuisia hyötyjä ja ovat 
jäämässä pysyvästi käyttöön isännöintialalla. 
Isännöintiliiton marraskuussa järjestämän 
etäkokous-webinaarin perusteella alan 
isännöitsijöiden kokemukset etäkokouksista 
ovat olleet lähes pelkästään myönteisiä. 

Myös Isännöintiliiton tammikuussa 
julkaisema isännöintialan digiselvitys 
kielii etäkokousten kasvattaneen 
suosiotaan huimasti. Selvityksessä 
73 % isännöitsijöistä kertoi sähköisten 
yhtiökokousten lisääntyneen paljon 
tai erittäin paljon, ja yli puolet uskoo 
etämahdollisuuden jäävän pysyväksi. 
Hallituksen kokouksissa sähköisten 
välineiden käyttö on lisääntynyt vieläkin 

Etäkokoukset tulivat  
jäädäkseen
Teksti: Siina Surakka   Kuvat: Neomeet

Koronapandemia “pakotti” isännöitsijät ja taloyhtiöt etäkokouksiin, 
mutta nyt ne ovat jäämässä alalla pysyväksi käytännöksi. Kotimaisella 
Neomeetillä etäkokouksen järjestämiseen riittää yksi sovellus.

enemmän, ja 85 % vastaajista sanoo 
etäkokousten yleistyneen. Myös itse 
liitto  rohkaisee taloyhtiöitä etäyhteyksien 
käyttöön.

Webinaariin ja digiselvitykseen osallistuneet 
ovat kokeneet hybridimallin eduiksi muun 
muassa lisääntyneen asukasdemokratian, 
kokouskäytäntöjen tehostumisen sekä 
madaltuneen kynnyksen kokouksiin 
osallistumiseen. Lisäksi hybridikokoukset 
mahdollistavat kokouksiin osallistumisen 
tilanteissa, joissa fyysisesti osallistuminen 
ei olisi mahdollista, ja aktivoivat 
päätöksentekoon myös passiivisempia 
taloyhtiöiden jäseniä. 

Alan uudistumisen kannalta etäkokoukset 
ovat valtava mullistus. Perinteisesti 
konservatiivisena ja jopa jämähtäneenä 
tunnettu isännöintiala on etäkokousten 

myötä ottanut merkittäviä digitaalisia 
kehitysaskeleita, ja alan toimijoiden 
keskuudessa muutos tunnetaankin osuvasti 
“digiloikkana”. Etäkokousten yleistyessä 
alalla ollaan herätty digityökalujen 
tarpeeseen myös muussa taloyhtiöiden 
toiminnassa.

Hybridikokousten suosion kasvaminen 
on luonut tarpeen uusille ja edistyneille 
etäkokousohjelmistoille. Kotimainen 
Neomeet on yksi nimenomaan taloyhtiöiden 
kokouksia varten kehitetyistä sovelluksista. 
– Taloyhtiöiden isännöitsijöille ei ole ollut 
räätälöityä sovellusta, toteaa Neomeet Oy:n 
toimitusjohtaja Mika Mononen. Aikaisemmin 
kokouskäytössä olleet keskustelusovellukset 
Microsoft Teams ja Zoom eivät sisällä 
taloyhtiön kokousten äänestyksiin ja 
pöytäkirjan tarkastuksiin tarvittavia 
toimintoja. 

OPASTUS
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Kun haluat terveen 
lattian, muista 

AlkaDry®.

Neomeetin asiakaslupauksena on 
puolittaa yhtiökokouksiin ja hallituksen 
kokouksiin kuluva aika. Tämä onnistuu 
helppokäyttöisellä ja kokonaisvaltaisella 
ohjelmistolla, joka mahdollistaa kokouksiin 
osallistumisen paikan päällä tai etänä, 
kaikilla päätelaitteilla. 
– Haluamme erottua yleisimmistä 
työkaluista, jotka on tarkoitettu 
laajemmalle yleisölle. Nämäkin työkalut 
ovat hyviä tiettyyn pisteeseen asti, mutta 
kaikkeen ne eivät pysty, arvioi Mononen. 
Neomeetissa kaikki kokoustoiminnot ovat 
sisäänrakennettuina, joten muita välineitä ei 
kokousten järjestämiseen tarvita.

LUE LISÄÄ
neomeet.fi
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Siirrä taloyhtiön osakeluettelo 
huoneistotietojärjestelmään
Teksti: Suvi Takala  Kuvat: Riku Nikkilä ja Maanmittauslaitos

Suomessa on käynnissä iso digitaalinen 
murros, kun osakehuoneistojen paperiset 
osakekirjat vaihtuvat vähitellen sähköisiksi 
omistajamerkinnöiksi. Tietojen kerääminen 
huoneistotietojärjestelmään vaatii työpanosta 
myös taloyhtiöiltä.

Huoneistotietojärjestelmän tarkoituksena on luoda Suomeen uusi 
valtakunnallinen rekisteri, jonne kootaan tiedot osakehuoneistoista 
sekä niiden omistajista ja panttauksista. Järjestelmän tärkeimpiä 
tavoitteita ovat tiedonsaannin parantaminen sekä asuntokaupan ja 
luotonannon sujuvoittaminen.

Vanhojen (ennen vuotta 2019 perustettujen) asunto-osakeyhtiöiden 
pitää siirtää osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 
loppuun mennessä. Siirtyminen huoneistotietojärjestelmään vaatii 
taloyhtiön hallituksen päätöksen.

Osakeluettelon siirtoon sähköinen palvelu
Osakeluettelo siirretään Maanmittauslaitoksen sähköisen 
osakeluettelon siirtopalvelun avulla. Palvelu tarjoaa siirron pohjaksi 
esitäytettyjä tietoja taloyhtiöstä sekä osakehuoneistoista ja niiden 
omistajista. 
– Koska taloyhtiöt ovat keskenään erilaisia ja erikokoisia, tarjoamme 
eri vaihtoehtoja sekä osakeluettelon siirtoa että taloyhtiöiden 

OPASTUS
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HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄ 
LYHYESTI
• Osakehuoneistojen omistaja- ja 

panttaustietojen valtakunnallinen 
rekisteri

• Edistää tiedonsaantia ja asuntokaupan 
sähköistämistä Suomessa

• Helpottaa esimerkiksi taloyhtiöiden, 
isännöinnin, kiinteistönvälityksen, 
pankkien sekä julkishallinnon työtä 

• Vanhat taloyhtiöt siirtävät 
osakeluettelonsa Maanmittauslaitokselle. 
Osakeluettelon siirto ei ole taloyhtiöille 
vapaaehtoista, vaan lain mukaan 
jokaisen asunto-osakeyhtiön on tehtävä 
se vuoden 2023 loppuun mennessä.

• Osakeluettelon siirron jälkeen jokainen 
osakkeenomistaja hakee omistuksensa 
rekisteröintiä ja paperisen osakekirjansa 
mitätöintiä Maanmittauslaitokselta.

• Uudet (vuonna 2019 tai sen 
jälkeen perustetut) taloyhtiöt tulevat 
suoraan huoneistotietojärjestelmään. 
Huoneistoilla on alusta asti sähköinen 
omistajamerkintä eikä paperisia 
osakekirjoja enää paineta.

tiepalvelua varten. Siirrossa voi hyödyntää 
pohjana isännöintijärjestelmästä 
tuotettua siirtotiedostoa, jolloin kaikkea 
tietoa ei tarvitse lisätä manuaalisesti, 
kertoo johtava asiantuntija Markus Tast 
Maanmittauslaitokselta.

Osakeluettelon siirron voi tehdä isännöitsijä, 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
tai henkilö, joka on valtuutettu siirron 
tekemiseen. Kaupparekisterin tiedot 
kannattaa päivittää ajan tasalle jo ennen 
siirtoa.

Maanmittauslaitos on perustanut 
osakeluettelon siirron kysymyksille erillisen 
osakeluettelon siirron tukipalvelun, 
josta on mahdollista saada apua 
osakeluettelon siirtoon sekä puhelimitse 
että verkkolomakkeella. Puhelinpalvelu on 
avoinna arkipäivisin.

Osakeluettelon siirto hyödyttää 
taloyhtiötä
Osakeluettelon siirron jälkeen 
Maanmittauslaitos huolehtii tietojen 
ylläpidosta ja siitä, että uudet 
omistajat merkitään osakeluetteloon. 
Taloyhtiö saa osakeluettelon siirron 

jälkeen huoneistotietojärjestelmästä 
ajantasaiset osakeluettelon tiedot, 
osakkaiden yhteystiedot sekä 
ilmoitukset omistajanvaihdoksista. 
Isännöintijärjestelmää käyttävällä 
taloyhtiöllä on mahdollista saada 
tiedot suoraan isännöintijärjestelmään 
Maanmittauslaitoksen tarjoaman 
rajapintapalvelun kautta. 
– Osakeluettelon siirtämisestä on 
suuri hyöty taloyhtiölle. Esimerkiksi 
omistajanvaihdoksissa monimutkaisten tai 
hankalien saantotilanteiden selvittäminen 
on tämän jälkeen viranomaisen eli 
Maanmittauslaitoksen vastuulla. Taloyhtiön 
ei tarvitse jatkossa myöskään enää valvoa 
varainsiirtoveron maksua, Tast sanoo.

Myös osakkaiden pitää toimia
Taloyhtiön pitää ilmoittaa osakeluettelon 
siirrosta osakkeenomistajille. Osakeluettelon 
siirron jälkeen jokainen osakas hakee 
vielä erikseen omistuksensa rekisteröintiä 
ja paperisen osakekirjansa mitätöintiä 
Maanmittauslaitokselta.

Omistuksen rekisteröinnin jälkeen 
huoneistolla on sähköinen omistajamerkintä. 
Osakkaan ei enää tarvitse huolehtia 

paperisen osakekirjan säilyttämisestä eikä 
sen mahdollisesta katoamisesta.
– Järjestelmä on jo itsessään huikea 
loikka paperisesta systeemistä sähköiseen 
maailmaan. Asunto-osakkeiden 
omistajatiedot saadaan tulevaisuudessa 
kootusti ja luotettavasti viranomaisen 
rekisteristä. Lisäksi asuntokauppa ja asunto-
osakkeen käyttäminen lainan vakuutena 
helpottuu, muistuttaa Tast muista 
huoneistotietojärjestelmän hyödyistä.

LUE LISÄÄ
osakehuoneistorekisteri.fi



Heti oikein hinnoiteltu 
kattotarjous – ei kalliita lisätöitä
Teksti: Sari Nieminen  Kuvat: Ruukki

Vantaalla tehtiin kolmen paritalon taloyhtiöön kauan kaivattu kattoremontti. Taloyhtiön hallituksen 
oli aika pyytää kattotarjouksia, vertailla niitä sekä etsiä sopiva toimittaja. Mutta miten kuuden 
tarjouksen joukosta löytyi se hintansa pitävä ja toimitusvarma tarjous? Tuula Helonheimo kertoo As. 
Oy Norppatien kattoremonttitarinan näin.

Tarjouksia taloyhtiön kattoremonttiin saatiin siis kuusi, joista kolme 
päätyi hallituksen äänestykseen. Hintahaitari tarjousten välillä oli 
yllättävän suuri, kertoo Helonheimo. Piti ymmärtää, mistä tarjouksen 
loppusumma koostui ja se ei ollutkaan mikään helppo homma.
– Mistä tavallinen tallaaja tietää, mitä siihen kuuluu?, kysyy 
Helonheimo.

Helonheimo kertoo pohjustukseksi tarinan kylpyhuoneremontista, 
jossa yhden kylpyhuoneen remontti tuli maksamaan taloyhtiölle yli 
kaksinkertaisesti verrattuna toisiin. Syynä olivat lisätyöt
– Jos et osaa lukea tarjouksia, et voi tietää, mitä remontti tulee 
loppujen lopuksi maksamaan, vaikka tarjouksen loppusumma sillä 
hetkellä näyttäisikin kovin edulliselta, tähdentää Helonheimo.
– Loput neljä kylpyhuonetta osasimme jo kilpailuttaa.

Vahingosta viisastuneena Helonheimo kertoo taloyhtiön vaatineen 
nyt kattoremonttitarjouksissa kaikki työt nähtäville ja hinnoiteltuna. 
Tässä kohtaa Ruukin tarjous oli ylivoimaisesti selkein – se sisälsi 
juurikin sen, mitä oli pyydetty ja mitä tulisi tapahtumaan. Ruukin 
tarjouksen jättänyt kattomestari Petri Mäkelä kertoi avoimesti, että 
käytännössä ainoa syy mahdollisille lisätöille ko. kohteessa, joka 
sekin epätodennäköistä, olisi lahovaurioihin törmääminen.
– Tämäkin kuitenkin loppujen lopuksi sisältyi tarjoushintaan, iloitsee 
Tuula Helonheimo.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kattoremontti
Voisi kuvitella, ettei kattoremontin yhteydessä rakennettavilla 
telineillä ole paljoakaan merkitystä. Mutta toisin huomattiin 
Norppatiellä. Muut tarjouksen jättäneen yritykset olisivat rakentaneet 
telineet talon ympärille ja näin hankaloittaneet pihalla oleilua.
– Varsinkin koiratalouksissa oltiin hyvillään Ruukin käyttämistä, vain 
katon reunoilla olevista kaiteista, kertoo Helonheimo. 

Talojen ympärille rakennettavien telineiden sijaan käytettiin siis 
nousutorneja ja räystäille asennettavia turvakaiteita. Näin pihatila jäi 
asukkaiden käyttöön kokonaisuudessaan. Pieni asia, mutta joskus 
hyvinkin tärkeä.

Tärkeänä yksityiskohtana Helonheimo mainitsee Ruukin 
kattotoimituksessa teräsruoteet. Teräsruoteet päästävät tuulettamaan 
aluskatteen ja teräskatteen välin paremmin; myös harjatuuletuksen 
teko on helpompaa teräsruoteilla. Lisäksi ne ovat aina tasalaatuisia 
ja mittatarkkoja, jolloin katteen kiinnittyminen rakenteisiin on 
varmaa. Lämpölaajeneminen on myös tasaisempaa, kun kate ja 
ruode ovat samaa materiaalia.

Yhteistyö oman ja Ruukin valvojan (projektivastaava) kesken sujui 
saumattomasti.
– Ruukin työmaavalvoja oli aina saatavilla ja valmis vastailemaan 
kysymyksiin, kertoo Helonheimo.

Loppuraportti olisi kokonaan jäänyt saamatta, jollei Ruukki olisi 
toimittanut raporttia kuvineen. Kohde kuvattiin kokonaisuudessaan 
jokaisesta kohdasta ja kuvat ovat nyt taloyhtiön saatavilla, 
Helonheimo esittää ylpeänä.

Nopea toimitus
Norppatien kattoremontti tehtiin nopeasti. 
– Eihän siinä mennyt kuin viikko, kertoo Helonheimo.

Kattoremontin aikana Ruukin valvoja kävi tarkastamassa 
säännöllisesti remontin kulkua ja jopa kattoremontin myynnistä 
vastannut kattomestari Petri Mäkelä tuli tutkimaan tilannetta.
– Kattoremonttimme oli hyvissä käsissä ja lopputulokseen olemme 
todella tyytyväisiä, iloitsee Tuula Helonheimo.

KATTOURAKAN SISÄLTÖ
• Vanhan katon purku, jätekuljetukset
• Tiilikainen, RR32 ruskea
• Valkoinen sadevesijärjestelmä 125 mm, RR20
• Lumiesteet
• Kattosillat
• Teräspaloluukut
• 110 ja 125 mm Vilpe-läpiviennit + 125 mm Vilpe-

huippuimureita
• Savupiippujen pellitykset
• Räystäiden valkoiset otsalaudat
• Päivittäinen työmaasiivous
 
Alusrakenteiksi suojakäsitellyt pystyruoteet, aluskate ja 
Tiilikaisen alle vaakaruoteiksi tuulettavat kuumasinkityt 
teräsruoteet.
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JULKISIVU
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LISÄÄ AIHEESTA
ruukki.fi
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Yläpohjan lämmöneristeiden 
uusiminen säästää energiaa 
Teksti: Kati Alakoski   Kuvat: Kingspan Insulation Oy

JULKISIVU
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Yläpohjan lämmöneristeiden vaihto uusiin, tehokkaisiin 
eristeisiin saattaa tulla tarpeelliseksi etenkin vanhemmissa 
asuinrakennuksissa. Olemassa olevat eristeet ovat saattaneet ajan 
kuluessa painua kasaan tai jopa kastua. Vanhan alkuperäisen 
lämmöneristeen kerrospaksuus saattaa myös olla hyvin vaatimaton 
nykypäivän vaatimuksiin nähden. Nämä kaikki seikat aiheuttavat 
lämpöhukkaa yläpohjarakenteen läpi. Heikosti eristetyn katon kautta 
lämpö karkaa helposti, mikä lisää lämmityskustannuksia.

Rakenne pysyy ohuena
Korjattavaa ja uusittavaa yläpohjarakennetta ei välttämättä tarvitse 
korottaa käytettäessä tehokkaita lämmöneristeitä. Vanhat eristeet 
voidaan korvata alhaisen lämmönjohtavuuden (l 0,022 W/mK) 
omaavilla Kingspan Therma TR26 -eristeillä, jotka hyvin lämpöä 
eristävinä tuotteina ovat hyvä valinta loiviin kattoratkaisuihin sekä 
tasakatoille.

Kosteusteknisesti toimivalla ja ytimeltään kuituvapaalla Kingspan 
Therma -eristeellä on myös hyvä rasituskestävyys sekä pysyville 
(esim. aurinkopaneelit) että dynaamisille kuormituksille. Levytetyn 
kerroksen päällä voidaan kävellä ja työskennellä (riippuen alustan 
tukevuudesta).

Kattokallistus helposti tasakatoille
Kattokaadot voidaan toteuttaa myös osana tehokasta eristekerrosta 
Kingspan Therma TT46 -kiilaeristeillä. Ne ovat juuri tähän 
tarkoitukseen suunniteltuja, kiilamaisia lämmöneristeitä, joilla 
on sama alhainen lämmönjohtavuus kuin niiden alla käytettävällä 
Kingspan Therma TR26 -eristeellä. Näin ollen katon keskimääräisen 
U-arvon laskeminen on helppoa.

Kingspan Therma TR26 ja TT46 -eristeiden asennus tapahtuu 
kiinnittämällä levyt mekaanisesti alustaan. Kiilaeristeisen katon 
suunnittelussa kannattaa hyödyntää Kingspan Insulationin omaa 
suunnittelupalvelua, joka auttaa löytämään kustannustehokkaan 
ratkaisun kohteeseen.

Nopea ja helppo asentaa
Kingspan Therma -eristeet ovat kevyinä ja helposti työstettävinä 
tuotteina mielekkäitä käsitellä ja asentaa. Iso ympäri puolipontattu 
levy (1200 x 2400 mm) helpottaa ja nopeuttaa asennusta työmaalla. 

TUTUSTU
kingspaneristeet.fi

Yläpohjaeristeiden uusimisella on mahdollista 
saavuttaa suuriakin säästöjä lämmitysenergian 
käytössä ja täten madaltaa asumiskustannuksia. 
Tehokkailla lämmöneristeillä toteutettu 
rakenne on pitkäaikainen energiainvestointi ja 
ympäristöteko.
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Vanhaankin taloon saa modernit 
parvekkeet silkkipainolaseilla
Teksti: Tiina Painokallio   Kuvat: Lumon Oy

Asutteko vanhassa kerrostalossa, joka on rakennettu 1960- ja 70-luvulla? Ovatko parvekejulkisivut 
päivityksen tarpeessa? Parvekelasitus voidaan asentaa myös iäkkäämpiin kiinteistöihin. Tällöin 
vanhankin parvekkeen saa viihtyisäksi ja parvekkeelle pidempää käyttöikää. Helsingin Kontulassa 
sijaitseva kerrostalo koki näyttävän muodonmuutoksen parvekelasituksen myötä.

JULKISIVU

Helsingin Kontulassa sijaitseva vuonna 1968 rakennettu kerrostalo 
koki ulkoasun päivityksen Lumonin tolpattomalla kaiteella ja 
parvekelasituksilla. Talossa peruskorjattiin yhteensä 60 parveketta 
ja saneeraukseen ryhdyttäessä parvekkeissa oli betonirakenteiset 
parvekekaiteet.

Vanhat parvekkeet olivat nähneet parhaat päivänsä, projektipäällikkö 
Petri Nilsson Lumonilta kertaa remontin lähtötilannetta. Lumon oli 
hankkeessa tiiviisti mukana jo alkumetreiltä lähtien, kun saneerausta 
alettiin suunnitella.

Lopputulos oli näyttävä kokonaisuus, joka ei olisi onnistunut ilman 
sujuvaa hankesuunnittelua.

Hankesuunnittelun merkitys
Yhteistyö arkkitehtitoimiston kanssa sujui hankkeen alkumetreistä 
lähtien jouhevasti ja Lumon oli mukana hankesuunnittelussa 

alusta alkaen. Projekteihin kuuluu aina Lumonin osalta tuotteiden 
mittaaminen, suunnittelu, tarvittavat lujuuslaskelmat sekä asennus. 
Kaiteen ulkoasu pyrittiin säilyttämään vanhaa vastaavana, kuitenkin 
moderneilla ratkaisuilla.

Nilsson toteaa, että onnistunut hankesuunnittelu ja yhteistyö 
arkkitehdin kanssa mahdollisti projektin läpiviemisen 
onnistuneesti. Pääsuunnittelijan innostuneisuus ja halu käyttää 
moderneja ratkaisuja korostui siinä, että tähän kohteeseen saatiin 
silkkipainolasi käyttöön.

Urakan toteutuksen suunnittelussa työmaalla pystyttiin vielä 
tarkentamaan ratkaisuja niin, että työn suorittaminen oli tehokasta 
ja lopputulos on toimiva. Suunnittelua toteutettiin yhdessä 
pääurakoitsijan ja Lumonin projektipäällikön Petri Nilssonin kanssa. 
Kaikin puolin toimiva ja toteutuskelpoinen ratkaisu saatiin sovittua 
avoimen yhteistyön kautta. Lopputulos palvelee asukkaita ja moderni 
ulkoasu on se, mitä alun perin lähdettiin hakemaan.
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Silkkipainotekniikka kaiderakenteissa
Kerrostalon uusi ilme on moderni ja raikas. Kaidejärjestelmä 
on Lumonin tolpattomalla kaiteella toteutettu ja kaidelaseissa 
silkkipainokäsittely. Silkkipainolla saatiin vanhaa ulkoasua vastaava 
ratkaisu, joka oli tavoitteena hanketta suunniteltaessa.

Nilsson toteaa, että kaidemateriaalina lasi on pitkäikäinen. Se on 
myös helppohoitoinen ja puhtaanapito onnistuu vaivattomasti. 
Silkkipaino mahdollisti kaiderakenteen lasisena, jolloin kaiteeseen ei 
tarvittu muita rakenteita.

Silkkipainolasit antavat mahdollisuuden niin persoonallisiin 
kuin perinteisempiinkin parvekejulkisivuihin uudis- ja 
korjausrakentamisen kohteissa. Silkkipainolaseihin voidaan 
painaa erilaisia kuvioita ja värejä, jolloin pinnoista saadaan 
arkkitehtuurisesti eläväisiä ja moderneja.

Lumonin teettämän kyselyn (10/2020) perusteella, useat 
arkkitehti- ja suunnittelijakunnan asiantuntijat kokivat, että jo 
useamman vuoden kasvussa ollut trendi tolpattoman ja vähäeleisen 
kaideratkaisun osalta näyttää todennäköisesti pitävän pintansa myös 
jatkossa. Asiantuntijoiden mukaan, silkkipainotekniikka on hyvä 
keino tuoda suojaa ja yksityisyyttä asukkaille.

Silkkipainotekniikan hyödyntäminen sopii erityisesti tiiviiseen 
kaupunkirakentamiseen, jossa rakennukset ovat lähellä toisiaan. 
Silkkipainotekniikalla voidaan korvata erilaiset levykaideratkaisut 
maalaamalla lasikaiteen pinta läpinäkymättömäksi, jolloin 
lopputuloksesta tulee yhtenäinen ja elegantti.

Kysely vahvisti sen, että silkkipainoa hyödynnetään 
parvekejulkisivuissa tulevaisuudessa yhä enemmän. Varsinkin 
elikaariajatteluun pohjautuen, vastaajat haluavat suosia lasi- 
ja alumiinirakenteita, jotka ovat betonin ja muiden vastaavien 
materiaalien osalta kestävämpiä ratkaisuja. Integroidut, monipuoliset 
kaide- ja lasituskokonaisuudet suojaavat parvekkeen rakenteita 
ja mahdollistavat monipuolisten lisäosien asentamisen, kuten 
integroitavat verhot.

TIESITKÖ?
• Lumon on suomalainen yritys, joka valmistaa, myy ja asentaa 

parvekejulkisivu- ja terassItuotteita.
• Lumonille valmistui kesällä 2020, alan ensimmäisenä yrityksenä, oma 

silkkipainolinja Kouvolan tehtaille.
• Silkkipainolinjan myötä Lumon pystyy tarjoamaan mm. lyhyemmän 

silkkipainolasien toimitusajan, entistä luotettavammat toimitukset sekä 
ekologisemman ja kotimaisen silkkipainetun lasituksen.

OTA YHTEYTTÄ
lumon.fi
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Katto saa pinnoituksella  
uuden elämän
Teksti: Jenni Tommila  Kuvat: BMI Ormax

Sateiden piiskatessa huolestutaan usein 
tiilikaton kunnosta. Kattoremontti voi tuntua 
liian suurelta korjausprosessilta, kun katto on 
muuten hyväkuntoinen, mutta itse tiilikatteen 
pinta on menettänyt värinsä. Tällöin voidaan 
selvittää, olisiko pinnoitus oikea vaihtoehto 
taloyhtiön katon kunnostamiseen.

JULKISIVU

Tiilikaton pinnoituksella saadaan pidennettyä katon käyttöikää ja 
varmistetaan katon helppohoitoisuus sekä kaunis ulkonäkö vuosiksi 
eteenpäin.
– Kun mietitään, sopisiko pinnoitus taloyhtiön katolle, tulee 
tarkastaa katon alusrakenteet. Jos alusrakenteet eivät ole 
kunnossa, voi pinnoitus olla jopa riskitekijä, koska katto pestään 
korkeapainepesurilla, muistuttaa BMI Ormaxin myyntipäällikkö 
Teemu Talvia.

Tärkeintä onkin aina käyttää luotettavaa ammattilaista katon kunnon 
arvioimiseen. BMI Ormaxin valtuuttamat kattourakoitsijat tekevät 
kartoituksen, jossa ratkaistaan kumpi on taloyhtiöön oikea ratkaisu, 
pinnoitus vai kattoremontti. Luotettavaa kumppania käytettäessä 
lopputulos on laadukas ja katolle saadaan lisää vuosia sekä rakennus 
pysyy terveenä myös tulevaisuudessa.

Pinnoituksella saadaan lisää käyttöikää tiilikatolle jopa 20 vuotta. 
Katon pinnoitus tulisi tehdä 1–2 kertaa sen käyttöaikana. Näin 
tiilikatolle taataan mahdollisimman pitkä elinkaari, jopa 70 vuotta.



172021   OMATALOYHTIÖ.FI   

joka on kehitetty samasta maalista, jota 
käytetään uusien kattotiilien maalaamiseen. 
Kattopinnoitteilla on merkittäviä eroja 
laadussa ja kestävyydessä. Kannattaa aina 
valita kattovalmistajan oma pinnoite, näin 
varmistat myös takuiden säilymisen.

Pinnoituksen teko kestää parista päivästä 
pariin viikkoon kattojen koosta riippuen. 
Niitä voidaan tehdä keväästä myöhään 
syksyyn. Ainoat esteet ovat pakkanen ja 
sateet.

LISÄTIETOA
bmigroup.com/fi

– Tiilikaton pinnoitus kannattaa jättää 
valmistajan valtuuttamien ammattilaisten 
hoidettavaksi. Näin saadaan huolellisesti 
suunniteltu ja laadukas pinnoitus, joka 
kestää vuosia, kertoo Talvia.

Pinnoitus vähentää katon 
huoltotarvetta
Pinnoituksen ajankohta ja tarve riippuvat 
kattoa ympäröivistä olosuhteista. 
Puustoisella alueella ensimmäisen 
pinnoituksen aika voi olla jo 15 vuoden 
kohdalla, kun taas toisaalla päästään jopa 
30 vuoteen.

Säännölliset kattohuollot ovat edullisin 
ja ekologisin tapa pitää katto kunnossa. 
Pinnoituksella tiilikatolle saadaan 

taas liukas ja likaa hylkivä pinta. Näin 
huoltotoimenpiteet helpottuvat, kun lika ei 
pääse pinttymään katteen pintaan.

Pinnoituksen tuomat hyödyt taloyhtiölle 
näkyvät säästöinä. Tulevien vuosien 
huoltokulut pienenevät pinnoituksen myötä. 
Samalla katolle saadaan siisti ilme, mikä 
taas kohottaa taloyhtiön yleisilmettä.

Ennen pinnoitusta tehdään tarvittavat 
korjaustoimenpiteet katolle. Vanhoihin 
tiilikattoihin voidaan asentaa esimerkiksi 
tuulettuva harjatiiviste, jos sitä ei ennestään 
ole.

Rakennus suojataan perusteellisesti ja 
katto pestään korkeapainepesurilla. Katto 
pinnoitetaan Ormax Pro -kattopinnoitteella, 
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Eristä lämpö ja kosteus sekä 
säästä korjauskuluissa
Teksti: Jukka Nortio / Journalisti   Kuvat: Esa Suomaa / Muottikolmio Oy

Pohjois-Helsingissä sijaitsevissa taloissa oli havaittu jo pidemmän aikaa kosteus- ja lämpövuotoja. 
Asukkaat olivat valitelleet muun muassa kylmistä lattioista. Nelisen kuukautta kestävässä urakassa 
uusitaan tontilla sijaitsevien kuuden rakennuksen perustusten kosteus- ja lämmöneristeet sekä 
parannetaan salaojien toimintaa.

JULKISIVU

Vastaavia töitä on tiedossa jatkossakin, sillä saman aikakauden taloja 
Suomessa riittää, ja niissä on järjestään samanlaisia tarpeita kuin 
tässä kohteessa.

Jopa viidennes säästöä
Urakan suunnitelleella Rakentajapalvelu Kivimäki Oy:n 
rakennusinsinööri Jyri Kivimäellä on ollut hyvät perustelut valita 
Isodrän eristemateriaaliksi.
– Isodrän on hieno multifunktionaalinen eristemateriaali. Se täyttää 
monta tehtävää: se estää normien mukaisesti veden joutumisen 
rakenteisiin ja on sekä lämmöneriste että pystysalaoja muurin 
kyljessä. Mikä parasta Isodräniä käytettäessä työ sujuu nopeammin 
kuin perinteisillä eristysmenetelmillä, Kivimäki kertoo.
– Rakennuksen vierestä kaivettu maa-aines voidaan palauttaa 
takaisin alkuperäiseen paikkaan. Isodräniä asennettaessa muuriin 
tehdään tekninen tasoitekerros ja levyjen toiselle puolelle tulee 

Työmaalla on parhaillaan käynnissä Isodrän-levyjen asennus. Ennen 
asennusta betonin pinnasta on poistettu vanha pikikerros. Tällä 
työmaalla työskenteleville Isodrän on melko uusi asia.
– Muutaman kerran olen aiemminkin tätä asentanut. Youtubesta 
olemme porukalla opiskelleet kaikkea tähän liittyvää. Ohjeet ovat 
hyvin selkeät ja asennus on nopeaa ja helppoa. Yhdellä kiinnikkeellä 
nämä tavallisesti kiinnitetään, Pienkoneurakointi Janne Törmän 
työmaapäällikkö Janne Törmä sanoo.

Eristysasennuksen jälkeen huolehditaan, että talon ulkopuoliset 
kaadot ovat kunnossa viemäreihin. 

Työmaan maa-aines on helppoa käsitellä, mikä helpottaa työn 
etenemistä. Koska kyseessä on 1970-luvun lopulla rakennettu 
kiinteistö, on maaperään tuon ajan tavan mukaan upotettu jonkin 
verran rakentamisen aikaista jätettä, joka urakan aikana poistetaan. 
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suodatinkangas maa-ainesta vastaan, 
Kivimäki sanoo.

Perinteisessä eristystyössä asennetaan 
ensin patolevy, sen jälkeen styrox- eli eps-
eriste ja sitten vielä tuodaan salaojittavaa 
sepeliä parikymmentä senttiä ennen kuin 
asennetaan suodatinkangas ja tuodaan maa-
aines. Tämä merkitsee enemmän työvaiheita 
ja sitä, että alkuperäistä maa-ainesta pitää 
kuljettaa työmaalta pois.

Isodrän levyssä on seinää kuivattava 
ominaisuus, jolloin seinässä jo 
oleva mahdollinen kosteus pääsee 
poistumaan. Samalla levyllä saadaan 
siis lämmöneristävyys, salaojittavuus ja 
kuivauskyky yhdellä asennuskerralla.
– Salaojitukseen erikoistunut urakoitsija 
kertoi minulle, että Isodrän-eristetyissä 
kohteissa kokonaiskustannukset työlle 
ja materiaaleille ovat 10-20 prosenttia 
alhaisemmat. Vaikka Isodrän on 
merkittävästi muita materiaaleja kalliimpi, 
tulee säästöä runsaasti, kun työvaiheita on 

vähemmän kuin perinteisillä menetelmillä 
eikä työmaalta tarvitse ajaa maata pois, 
Kivimäki kertoo.

Isodränin käyttö edellyttää, että rakennusten 
salaojat ovat kunnossa. Maaperärajoitteita 
ei varsinaisesti ole, mutta suotavaa on, ettei 
käytettävä maa-aines ole erityisen märkää 
tai epähomogeenista. Isot kivet on syytä 
poistaa maa-aineksen joukosta ennen kuin 
se palautetaan talon viereen.

Isodrän sopii mainiosti rakennusten 
eristämiseen omakotitaloista suuriin 
kerrostaloihin sekä kellarillisiin että 
kellarittomiin. 
– Taloyhtiölle Isodrän merkitsee pitkää 
elinkaarta ja huoltovapaata eristettä, 
Kivimäki sanoo.

Isodränin saatavuus on erinomainen ympäri 
Suomen ja osaavia Isodrän-urakoitsijoita on 
kattavasti maakunnissa.
– Logistiikka on nopeaa, sillä varastomme 
on Suomessa ja tavaraa saa parissa 

päivässä. Meillä on myös ilmainen 
tekninen tuki ja neuvonta. Tulemme 
mielellämme neuvomaan asiakkaitamme 
paikan päälle, Muottikolmion Isodränin 
myyntipäällikkö Esa Suomaa sanoo.

Isodräniä on asennettu vuosien varrella 
satoihin kohteisiin. Hyväksi havaittu ja 
tekniseltä idealtaan yksinkertainen tuote 
on pysynyt pitkään ennallaan. Hyvää ei ole 
syytä muuttaa.
– Tärkein kehittämiskohteemme on tällä 
hetkellä Isodrän-urakoitsijoiden koulutuksen 
järjestäminen ja sertifiointimallin luonti 
Suomeen, Suomaa sanoo.

LISÄÄ AIHEESTA
isodran.fi
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Ilmastonmuutos aiheuttaa 
haasteita  taloyhtiöillekin
Teksti ja kuvat: Jenni Tommila

JULKISIVU
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Välillä hallituksen puheenjohtajalle tulee isoja tehtäviä eteen. 
Näin kävi myös Helsingin Eirassa sijaitsevassa taloyhtiössä, 
kun vuonna 1911 rakennetun arvokiinteistön koko ulkovaippa 
päätettiin remontoida perusteellisesti. Kiinteistö on rakennettu 
rinteeseen kallion päälle lähelle merenrantaa, jossa mereltä 
puhaltava tuuli ja sade asettavat julkisivut suuren säärasituksen 
alle.

huomioon ja säilytettävä. Lopulta löydettiin 
urakoitsijaksi Etelä Suomen Julkisivupalvelu 
ja sen kokeneet artesaanit ja laadukkaat ja 
pitkäaikaiset aliurakoitsijat, jotka osasivat 
asiansa.

SafeDrying täydensi talon 
laadukasta toteutusta
Vanhat talot saneerauskohteena ovat 
yllätyksellisiä. Esimerkiksi seinien sekä 
rakenteiden kuntoa ja rakennustapaa 
päästään perusteellisesti ja syvällisesti 
tarkastelemaan vasta sen jälkeen, kun 
monikerrosrappaus on kokonaisuudessaan 
pudotettu alas. Mäen päällä ja meren lähellä 
sijaitseva tuulinen paikka asetti seinät 
äärimmäiseen säärasitukseen. 2000-luvulla 
korjatussa rappauksen osassa huomattiin 
jo huomattavat vauriot, vaikka seinän sään 
ja kosteuskestävyydestä oli kannettu huolta 
taloyhtiön toimesta.

Normaaliolosuhteissa massiivitiiliseinä 
pääsee kuivumaan talven pakkasjaksojen 
aikana. Esimerkiksi talvi 2019–
2020 oli kuitenkin rakennuksille 
Helsingissä hyvin poikkeuksellinen, 
kun kuivattavat pakkasjaksot puuttuivat 
käytännössä kokonaan. Rakennusalan 
ammattiseminaareissa on viime 
vuosikymmenellä ennakoitu, että vastaavia 
talvia olisi ollut luvassa vasta 2050-luvulla. 
Varsinkaan vanhempia rakennuksia ei ole 
suunniteltu ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
poikkeusolosuhteita silmällä pitäen, kun 
talven kuivattaviin pakkasjaksoihin on voinut 
luottaa. Näissä olosuhteissa, kun ulkoilman 
kosteussisältö on talvellakin jatkuvasti 
sisäilman kosteussisältöä suurempi, ei 
rakenne pääsekään enää kuivumaan sisältä 
ulospäin, vaan kosteutta siirtyykin ulkoa 
sisälle päin. Tällöin saatetaan puhua 
jopa useiden vuosien kuivumisajoista, 
mikäli massiivitiilisenä pääsee kastumaan 
ja rakenteita kuivattavia pakkastalvia 
ei enää ole. Näin taloyhtiötkin joutuvat 
ratkaisemaan saneerausprojekteissaan 
aiemmin tuntemattomia rakenteiden 
kuivumiseen liittyviä haasteita. 
Tällöin esimerkiksi massiivitiiliseinien 

Hallituksen puheenjohtaja Anna-
Stiina Henttinen on asunut talossa 10 
vuotta ja nähnyt sinä aikana vanhan 
talon monenlaisia asioita. Talo on 
mielenkiintoinen kokonaisuus ja hieno 
pala historiaa ja hän toivookin, että talo 
jäisi arvokkaana ja kestävänä tulevien 
sukupolvien ihailtavaksi.

Nelikerroksisen talon ulkoseinät 
ovat poltetusta tiilestä muurattuja 
massiivitiiliseiniä. Rakennuksen julkisivu 
on perinteinen kalkkisementtilaastilla tehty 
monikerrosrappaus. Rakennuksen sokkelit 
ovat graniittikivipintaisia, jotka on saumattu 
sementtilaastilla.

Ylläpitokorjauksia on pyritty tekemään 
talon elinkaaren aikana jatkuvan huollon 
periaatteella sekä talon täydellinen 
peruskorjaus tehtiin 1990-luvulla. Talon 
julkisivuun on kohdistunut valtava säärasite 
viimeisten vuosien aikana. Ilmastonmuutos 
on tuonut omat haasteensa, koska sää 
on muuttunut lauhaksi, sateiseksi ja 
myrskyisäksi. Kunnon pakkasia, jotka 
kuivattaisivat rakenteita, ei enää aina ole 
ollut.

Ulkovaipan saneerauksen suunnitteluun 
käytettiin paljon aikaa, koska oli alusta asti 
selvää, että projekti tulee olemaan laaja ja 
vaativa. Talon osakkaat päätyivät siihen, että 
koko rakennuksen ulkovaippa kunnostetaan 
kerralla, jolloin rankka ja merkittävästi 
asumisviihtyvyyttä häiritsevä saneeraus 
saadaan tehtyä yhdellä kertaa ja lopputulos 
on varmasti hyvä. Projektiin haluttiin valita 
ammattitaitoiset tekijät, jotka pystyvät 
työskentelemään erityistä osaamista 
vaativissa kohteissa. Lopputuloksen 
tuli olla parempi kuin hyvä ja valintojen 
pitkäkestoisia.

Taloyhtiön hallitus käytti paljon aikaa ja 
energiaa oikeiden tekijöiden etsimiseen, 
koska koko työn onnistumisen kannalta on 
ratkaisevaa ja merkityksellistä ketkä itse 
rakennuksen ”seinällä” työskentelevät ja 
kuinka heitä ja kokonaisuutta johdetaan. 
Kulttuurihistorialliset arvot oli otettava 
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kosteusteknisen toiminnan varmistaminen on syytä ottaa huomioon, 
ettei ulkoa tuleva kosteusrasitus pääse aiheuttamaan ongelmia.

Ulkoseinästä haluttiin tehdä nyt tehtävässä korjauksessa entistä 
säänkestävämpi ja vastustuskykyisempi erilaisia ulkoisia rasitteita 
vastaan. Lisäksi haluttiin paremmin ymmärtää kokonaisuuden 
kosteusteknistä toimintaa mitattavissa olevaan tietoon perustuen. 
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle tuli yllätyksenä, että 
markkinoilla ei ollutkaan suoraan tarjolla tähän tarkoitukseen 
sopivaa olemassaolevien ratkaisujen valikoimaa. Myöskään 
ammattitaitoiselle insinööritoimistolle SafeDrying-järjestelmä ei ollut 
entuudestaan tuttu.
– Halusin löytää kestävän korjausvaihtoehdon, joka täydentäisi talon 
laadukasta toteutusta. En ole rakennusalan ammattilainen, mutta 
etsin ratkaisuvaihtoehtoja perehtymällä alan kirjallisuuteen ja etsin 
internetistä erilaista tietoa ajatellen, että on pakko olla olemassa 
tapa toteuttaa älyrakennustyyppinen ratkaisu, joka vastaa nykyajan 
ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin vanhassa arvotalossa, 
Henttinen kertoo.

Lopulta Henttinen löysi SafeDrying-järjestelmän, johon tutustuttuaan 
ymmärsi, että sen toiminta perustuu luonnonlakeihin. Rakenteeseen 
upotettavissa kuivatuskanavissa kiertää kuiva lämmin ilma, jolloin 
rakenteissa oleva vesihöyry siirtyy kanavia pitkin hallitusti pois ja 
rakenteet kuivuvat. Henttisen juteltua järjestelmän kehittäjän Esa 
Tommolan ja myyntijohtaja Joni Kotipellon kanssa hän ymmärsi, ettei 
tässä ole kyse pelkästään lyhytaikaisesta kaupallisesta ratkaisusta, 
vaan myös seuraavat sukupolvet kestävästä järjestelmästä. 
Järjestelmä sopii varsinkin vanhoihin rakennuksiin ja päivittää niiden 
kosteusteknisen toiminnan tälle vuosituhannelle.

Ympäristöministeriön viime vuonna julkaisemassa Rakennusten 
kosteustekninen toimivuus -ohjeessa edellytetään, että 
”rakennusratkaisujen valinnassa on tavoiteltava vikasietoisia 
ratkaisuja, jotka sallivat käytön aikana rakenteen ajoittaisen vähäisen 
kastumisen”. SafeDrying täyttää tämän vaatimuksen erinomaisesti. 
Mikäli jokin poikkeusolosuhde kastelisi rakenteet, voidaan ne 
kuivattaa järjestelmällä ilman massiivisia remontteja.

Kolmannen kerroksen kohdalle seinään asennettavat kuivatuskanavat 
olivat myös SafeDryingille uutta. Aikaisemmin SafeDrying-
järjestelmää on käytetty perustuksiin liitoksissa olevissa rakenteissa 
sekä maanpaineseinillä.

Onnistuneen asennuksen ja käyttöönoton jälkeen järjestelmä on 
osoittanut toimivuutensa. Järjestelmästä saatavan dataperusteisen 
kosteusraportoinnin myötä taloyhtiöllä on ajantasainen tieto sekä 
seuranta nyt ja tulevaisuudessa. Rakennuksen elämänkaareen 
liittyvissä poikkeustilanteissa, esimerkiksi myrskyvahinko, 
voidaan SafeDrying-järjestelmää hyödyntää koko kapasiteetillaan 
siten, että rakenteiden kuivuus varmistetaan heti. Järjestelmän 
etäluettavien mitta-antureiden tarjoama reaaliaikainen tieto 
auttaa talon ylläpidossa. Näin yllätyksiä ei enää pääse syntymään, 
vaan poikkeamista saadaan heti hälytykset niiden ilmetessä. 
Tulevaisuudessa data on tärkeää, koska datalla ja tiedolla 
johtaminen mahdollistavat rakennusten elinkaaren hoidon 
ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi. Voisiko rakennusperintöä 
paremmin vaalia?
– Olisin valmis suosittelemaan SafeDrying-järjestelmää muihinkin 
taloyhtiöihin, joihin vastaavanlaiset poikkeusolosuhteet vaikuttavat, 
toteaa Henttinen.

Nyt talo voi kohdata tulevaisuuden tuiskun ja tuulet ylpeänä 
nykyajan tekniikalla varustettuna.

OTA YHTEYTTÄ
Joni Kotipelto, myyntijohtaja
SafeDrying
p. 050 312 2319

Halusin löytää kestävän 
vaihtoehdon, joka täydentäisi 
talon laadukasta toteutusta.
Anna-Stiina Henttinen
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Moduuleista koottavat ulkotaulut helpottavat 
juuri oikean ratkaisun löytämistä erilaisiin 
kohteisiin. Ulkotauluja voi olla yhdessä 
rakennuksessa jopa yhdeksän kappaletta ja 
yhdestä ulkotaulusta voidaan soittaa jopa 
250 asuntoon.

ABB:n modulaarinen ovipuhelinjärjestelmä 
on toimiva ja luotettava. Huurtumisen 
esto takaa hyvän kuvanlaadun kaikissa 
sääolosuhteissa ja infrapunavalon ansiosta 
käyttäjä näkee vieraan selvästi myös 
pimeällä.

Näppäinten taustavalo syttyy automaattisesti 
hämärässä, mikä helpottaa ulkoyksikön 
käyttöä. Ulkoyksikköjen ilkivaltaluokitus 
on IK07. Ne kestävät hyvin myös kosteutta 
(IP54, sadesuojalla IP55).

Haluttuja ominaisuuksia on helppo lisätä 
järjestelmään, esimerkiksi avaimeton 
kulkumahdollisuus RFID-kortinlukijalla tai 
koodinäppäimistöllä.

Sisäyksiköt
Sisäyksiköitä on videokuvaa tallentavasta 
näytöstä perinteiseen luuriyksikköön. 
Saatavissa on myös malli, jossa on 
induktiosilmukka kuulolaitteen käyttäjiä 
varten. Asennusvaihtoehdot ovat uppoon, 
pintaan ja pöytätelineeseen. Pöytätelinettä 
käytetään etenkin toimistoympäristössä. 
Mallista riippuen sisäyksiköihin saa mm. 
soitonsiirron, sisäpuhelumahdollisuuden, 
mykistystoiminnon ja viestien tallentamisen. 
Saneerauskohteissa ovipuhelimien 

Täydennä kiinteistön 
turvallisuutta lisäkameroilla
Teksti: Kari Pulkkinen  Kuvat: ABB

Laajan tuotevalikoiman ja 
modulaarisen rakenteen 
ansiosta jokaiseen 
rakennukseen löytyvät oikeat 
ovipuhelimet lisätoimintoineen. 
Tuotteet sopivat erinomaisesti 
rivi-, kerros- ja omakotitaloihin 
sekä uudis- että 
saneerauskohteisiin.

TEKNIIKKA

ulko-ovi huoneiston sisäyksiköstä, jolloin 
samanaikaisesti hissi lähtee alaovelle. Hissi 
vie vieraan suoraan haluttuun kerrokseen, 
missä isäntä ottaa vieraan vastaan.

Liitä helposti automaatioon
Ovipuhelinjärjestelmä on helposti 
liitettävissä ABB-free@home-
kodinohjaukseen tai KNX-taloautomaatioon. 
Koti- ja taloautomaatiojärjestelmät lisäävät 
kiinteistön turvallisuutta entisestään ja 
parantavat asumismukavuutta. MyBuildings 
-sovelluksen kautta pystyy etävalvomaan 
kameroiden avulla kiinteistöllä liikkuvia 
henkilöitä.

LISÄTIETOJA
abb.fi/asennustuotteet

sisäyksikkö voidaan kätevästi kohottaa 
neljällä korokepalalla hieman irti seinästä, 
jolloin tarvittava kaapelointi voidaan tehdä 
pinta-asennuksena.

Etäkäyttö mobiililaitteilla
Ovipuhelimen toimintoja on mahdollista 
käyttää etänä älypuhelimella tai tabletilla. 
Ovipuhelimen soittoon voi vastata, vaikka 
asukas itse ei olisikaan kotona. Mobiilikäyttö 
mahdollistaa jopa oven avaamisen tulijalle 
etänä. Etäkäyttö vaatii IP-gatewayn ja 
internet-liittymän.

Lisäkameroilla lisää turvallisuutta
Ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat ovat 
korkealaatuisia analogisia kameroita, 
joilla lisätään kiinteistön turvallisuutta 
merkittävästi. Modulaariseen ulkotauluun 
voidaan suoraan liittää yksi lisäkamera 
ilman lisätarvikkeita. Kaiken kaikkiaan 
yhdessä järjestelmässä voi olla 36 kameraa.

Ohjaa myös hissiä
Hissien ohjaus voidaan liittää osaksi 
ovipuhelinjärjestelmää. Vieraalle avataan 
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Konsultoinnista 
koeponnistukseen – lukituksen 
uusimiseen löytyy apua
Teksti: Tomi Ertovaara  Kuvat: Samuli Kuittinen

Lukitusjärjestelmän uusiminen tulee monelle taloyhtiölle vastaan saneerauksien yhteydessä. 
Monisyistä kokonaisuutta hankittaessa kannatta panostaa tarjouspyyntöön. Helsingin 
Metsäpurontiellä pyydettiin asiantuntija mukaan neuvomaan jo hankintavaiheessa.

TEKNIIKKA

Panosta tarjouspyyntöön 
jo hankintavaiheessa, näin 
tarjoukset ovat mahdollisimman 
yhteneväiset.

konsultoi yhtiötä tarjouspyynnön osalta.
– Hyvin valmisteltu tarjouspyyntö vähentää 
huomattavasti taloyhtiön päättäjien sekä 
kilpailutukseen osallistuvien jälleenmyyjien 
ylimääräistä juoksuttamista. Näin myös 
asiakas saa lopputuloksen haluamillaan 
tuoteyhdistelmillä ja toiminnallisuuksilla 
varustettuna, kun tarjouspyyntömateriaali on 
yhteneväinen ja huolella yhdessä asiakkaan 
tarpeet kartoittaen laadittu, Korhonen 
sanoo.
– Maunulan tapauksessa katsastimme myös, 
että yhtiön lukkoliikkeiltä saamat tarjoukset 
vastasivat pyyntöön, ja suosittelimme yhtiötä 
pyytämään niihin muutamia tarkennuksia, 
Korhonen täydentää.

Yhtiö sai useita tarjouksia. Päätös piti 
lopulta tehdä digitaalisten sekä mekaanisten 
vaihtoehtojen välillä.

Kun tarjoukset lopulta olivat yhtiön 
päättäjille vertailukelpoiset, oli varsinainen 
päätös helppo tehdä. Ratkaisevat tekijät 
olivat käytön helppous niin asukkaan kuin 
avainhallinnoijan näkökulmasta, joten 
järjestelmäksi valikoitui digitaalinen ABLOY 
PULSE. Yhtiö hyödynsi myös Abloyn 
etukampanjaa, ja lunasti yhden avaimen 
kullekin huoneistolle veloituksetta. 

Urakan toteutti vantaalainen Lukko-Tiimi 
Oy. Uusittavia huoneisto-ovien lukkoja 
talossa oli kaikkiaan 36 kappaletta. Lisäksi 
yleisissä tiloissa uusittiin 34 ovilukkoa ja 
kaksi riippulukkoa. Alkuperäisiä ovia ei 
kuitenkaan tarvinnut uusia.
– Uudet lukot istuivat hyvin vanhoihin oviin. 
Tarvittiin vain pieni, huomaamaton suoja 
reiän ympärille, Rahkonen huomauttaa.

Helsingin Maunula on suurelta osin 
1950-luvulla rakennettua vehreää 
kerrostaloaluetta. Alueen sydämessä 
sijaitseva As Oy Metsäpurontie 20 on 
tyypillinen esimerkki maunulalaisesta 
rakennuskannasta. Yhtiön talo valmistui 
vuonna 1954. 

Yhtiön ovia oli jo noin 60 vuotta uskollisesti 
turvannut alkuperäinen ABLOY CLASSIC 
-lukitus. Lukitusmallilla ei kuitenkaan ollut 
voimassa olevaa patenttia, joten lisäavainten 
valmistamista ei mitenkään rajattu tai 
valvottu. Lisäksi noin 15 yksittäistä lukkoa 
oli uusittu ajan myötä, ja sarjoitusta ei voitu 
täysimääräisesti hyödyntää viime vuosina.
– Putkiremontin aikana talossa oli 
toistakymmentä huoneistoa, joihin ei 
voitu päästää rakennustyöntekijöitä 
sisään yleisavaimella. Yhtiön hallituksen 
puheenjohtaja teki silloin ystävällisen työn 
ja piti avainnippua ja hoiti ovien avaamisia 
näiden osalta, yhtiötä hoitava isännöitsijä 
Raimo Rahkonen kertoo.

Monet asiat puhuivat sen puolesta, että 
talon vaikeasti hallittavaksi mennyt lukitus 
kannattaisi pistää täysin uusiksi. Hankinnan 

lähtökohdiksi määrittyivät avainhallinnan ja 
lukon avaamisen helppous.

Asiantuntija apuna alusta alkaen
Lukituksen hankinta on kuitenkin 
helpommin sanottu kuin tehty.
–Lukitusjärjestelmät ovat monisyisiä 
kokonaisuuksia ja tarjouksissa on paljon 
ammattitermejä. Asiakirjoja on myös 
vaikea verrata keskenään, ellei tiedä mitä 
tarjoukseen kannattaa pyytää, Rahkonen 
sanoo.
– Otimme ammattilaisen mukaan 
konsultoimaan hankintaa. Hänen avullaan 
saimme muokattua tarjouspyyntöä 
yksityiskohdiltaan niin, että se istui juuri 
yhtiön tarpeisiin. Siinä huomioitiin asioita, 
joita maallikko ei olisi osannut itse päätellä, 
Rahkonen kuvailee.

Neuvontaa löytyi Abloy Oy:n 
pääkaupunkiseudun projektimyynnistä. 
Ensimmäinen esittelytapaaminen 
projektimyyntipäällikkö Tero Korhosen ja 
taloyhtiön hallituksen sekä isännöitsijän 
kesken oli vuoden 2020 alussa. Pian sen 
jälkeen Korhonen kartoitti kohteen ja 
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TUTUSTU
abloy.fi/pulse

Käsilaukun anastus kävi kalliiksi
Hankinta nähdään yhtiössä pitkän ajan investointina. Palvelivathan 
edellisetkin lukot kuutisenkymmentä vuotta.
– Mielenkiintoista nähdä millainen PULSE on viidenkymmenen 
vuoden jälkeen. Ohjelmistopuolella tullaan varmasti keksimään lisää 
uusia ominaisuuksia, Rahkonen pohtii. Hän näkee investoinnissa 
myös taloudellisia säästöjä pitkällä aikavälillä, niin tulevia 
saneerauksia kuin vahinkoja ajatellen.

– Ennen piti sarjoittaa koko rappu uudestaan, jos yksikin avain 
katosi. Se kävi kalliiksi. Näin tapahtui esimerkiksi kerran, kun 
huolellisen asukkaan käsilaukku anastettiin kaupan kassalla. 
Digitaalisessa järjestelmässä kadonneesta avaimesta saa sen sijaan 
heti poistettua kulkuoikeudet, Rahkonen kiittelee.
– Asiantuntija-avusteinen tapa oli kaikkiaan erinomainen malli viedä 
läpi monisäikeinen hankinta. Voin suositella sellaista jokaiselle 
vastaavaa hankintaa tekevälle yhtiölle, isännöitsijä Rahkonen 
kannustaa.
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Näin kaukolämpötalokin voi 
säästää lämmityskustannuksissa
Teksti: Emma Suominen   Kuvat: Nibe

Uusi tehokas hybridijärjestelmä NIBE airHEAT tuo 
ympäristöystävällistä säästöä kaukolämpötalon 
lämmityskuluihin, sillä se hyödyntää rakennuksen 
lämmittämisessä ulkoilman uusiutuvaa lämpöenergiaa 
kaikkina vuodenaikoina.

NIBE AIRHEAT -JÄRJESTELMÄN 
TOIMITUSSISÄLTÖ
• NIBE F2120 -ilma-vesilämpöpumput
• Cetetherm-kaukolämmönjakokeskus
• myUplink-etähallintapalvelu (LIGHT-paketti)
• Talotohtori-ohjelmisto etäkäytöllä (PRO- ja PRO PLUS -paketit)

TEKNIIKKA

NIBE airHEAT sopii sekä uusiin että vanhoihin rivitaloihin, kerrostaloihin, 
liikekiinteistöihin ja julkisiin rakennuksiin, joissa on vesikiertoinen 
lämmitysjärjestelmä. Kokonaisuus sisältää samalta toimittajalta tulevat ilma-
vesilämpöpumput, kaukolämmönjakokeskuksen ja älykkään ohjauksen.

Pohjolan oloihin suunnitellut invertterikäyttöiset ilma-vesilämpöpumput tuottavat 
tasaisesti energiaa jopa -25 °C:een saakka, ja kaukolämpö varmistaa miellyttävät 
lämpötilat ympäri vuoden. Älykäs automatiikka parantaa asumismukavuutta, 
optimoi energiankäyttöä sekä välttää huoneistojen ylilämmittämistä.

NIBE airHEATin avulla taloyhtiö voi säästää lämmityskustannuksista jopa 
noin 25 prosenttia vuodessa. Säästöjen suuruus riippuu mm. rakennuksen 
koosta, kaukolämmön hinnoittelusta ja muista energiatehokkuuden 
parannustoimenpiteistä, kuten eristyksen lisäämisestä sekä 
lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja puhdistuksesta.

Tehokkaat ilma-vesilämpöpumput säästävät rakennuksen lämmityskustannuksia, 
mutta investointi pysyy kohtuullisena, sillä porakaivoja ei tarvita. Valmiiksi 
mietitty järjestelmäkokonaisuus on myös nopea ja helppo asentaa.

Heti suunnitteluvaiheen alussa kannattaa olla yhteydessä NIBEn 
projektimyyntiin projekti@nibe.fi, niin hanke lähtee etenemään sujuvasti.

LISÄÄ AIHEESTA
nibe.fi
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Muista! 
Taloyhtiö voi hakea 
asuinrakennuksen 

energiatehokkuuden 
parantamiseen ARA:n 
myöntämää energia-

avustusta.
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Äly auttaa kerrostalon 
lämmityksen tasapainotuksessa
Teksti: Mari Lahtinen  Kuvat: DNA Oyj (Wattinen)

Lämmitykseen liittyvät ongelmat ovat 
kerrostaloasukkaille valitettavan tuttuja. Yli 
puolella suomalaisista kerrostaloasukkaista on 
ollut asunnossaan lämmitykseen liittyviä haasteita. 
(Norstatin kyselytutkimus 2020). Tasaisen lämpötilan 
saavuttamiseen on kuitenkin nyt uusia keinoja.

HUONEISTO
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Liian kuuma tai kylmä sisälämpötila 
vaikuttaa merkittävästi asumismukavuuteen 
ja esimerkiksi kotona työskentelevien 
työtehoon. Samalla kuluu turhaan energiaa, 
sillä kuumissa asunnoissa usein tuuletetaan 
lämpöä pois ja kylmissä yritetään 
lämmittää lisää. Motivan arvion mukaan 
lämmityksen tasapainottaminen säästäisikin 
lämmitysenergiaa jopa 10-15 prosenttia.

Huonelämpötilalla on vaikutusta 
terveyteen ja hyvinvointiin
Asumisterveysohjeen mukaan 
sopiva sisälämpötila on 21 astetta. 
Makuuhuoneessa lämpötilasuositus on 
vielä alempi, 18–20 astetta. Terveyden- 
ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen 
mukaan suomalaiskodeissa on kuitenkin 
40 prosenttia ajasta yli 23 asteen 
lämpötila. Korkea sisälämpötila lisää 
asumistyytymättömyyttä, väsymystä ja 
heikentää sekä oppimista että yleistä 
toimintakykyämme. Motivan mukaan 
lämpötilan lasku kolmella asteella 24:stä 
21:teen vähentää usein sisäilmaoireita 
kolmanneksella ja olo muuttuu yleisesti 
virkeämmäksi. Samalla jokainen yhden 
asteen pudotus säästää 5 % energiaa.

Taloyhtiöt ovatkin kiinnostuneita 
lämmityksen ongelmiin vaikuttamisesta 
ja samalla energiatehokkuuden 
parantamisesta, mutta yksinkertaiset keinot 
lämmitysjärjestelmien modernisoimiseksi 
ovat tähän asti puuttuneet.

Perinteinen tasapainotus on 
työlästä
Tasapainotuksen toteutus perinteisin keinoin 
on monimutkainen urakka, johon liittyy 

LISÄÄ AIHEESTA
wattinen.fi

lämpötilat vuodesta toiseen ilman uusia 
isoja tasapainotusprojekteja.

Tasapainotus on iso 
ympäristöteko
Suomessa on Tilastokeskuksen tietojen 
mukaan lähes 50 000 kaukolämmitettyä 
kerrostaloa. Jos kaukolämmön piirissä 
olevien kerrostalojen lämmitysjärjestelmän 
tasapainotuksen oletetaan säästävän 
energiaa Motivan arvioimat 10–15 
prosenttia, voidaan arvioida karkeasti, 
että nykyinen lämmitysjärjestelmien 
epätasapaino tuhlaa Suomessa noin 
1700 GWh lämmitysenergiaa vuosittain. 
Polttomoottoriautojen päästöiksi muutettuna 
tämä tarkoittaa noin 170 000 henkilöauton 
päästöjä.

venttiilien säätöä lämmitysjärjestelmän 
eri osissa sekä virtaamien ja paine-
erojen mittaamista. Lisäksi järjestelmän 
optimointi vaatii kunnon pakkasia, mikä 
voi lämpiminä talvina harmillisesti venyttää 
tasapainotusprojektin valmistumista.

Älylämmityspalvelu ylläpitää 
tasapainotusta
Modernimpi ja helpompi tapa tasapainottaa 
kaukolämpöä käyttävän kerrostalon 
lämmitystä on asentaa taloyhtiöön DNA 
Oyj:n älylämmityspalvelu Wattinen. 
Olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin 
asennettava älykäs palvelu 
tasapainottaa lämpöenergian jakamista 
tarkasti jokaiseen asuntoon ja huoneeseen 
reaaliaikaisesti, ei vain kertatoimenpiteenä. 
Se myös säätää lämmitystä asukkaiden 
asumistottumusten mukaan ja poistaa 
automaattisesti turhaa energiankulutusta 
ja sitä kautta ilmastopäästöjä. Samalla 
asumismukavuus paranee.

Älylämmityksestä arvokasta 
dataa perinteiseen 
tasapainotustyöhön
Joskus lämmitysjärjestelmän epätasapaino 
on niin suuri, että mikään muu kuin 
perinteinen tasapainotusprojekti ei 
auta. Sitä voidaan kuitenkin tehostaa ja 
nopeuttaa, mikäli taloyhtiöön on jo aiemmin 
asennettu Wattinen. Tasapainotus voidaan 
tehdä Wattisesta saatavan datan pohjalta 
kohdennetummin kuin normaalisti, mikä 
auttaa tehostamaan tasapainotustyötä ja 
säästää työtunteja. Saavutettu tasapaino 
pystytään myös jatkossa ylläpitämään 
Wattisen avulla, jolloin saadaan tasaiset 

ÄLYLÄMMITYSPALVELU WATTINEN

• Wattinen asennetaan olemassa olevaan 
lämmitysjärjestelmään

• Asunnoissa riittää älytermostaattien vaihto.
• Wattisen saa kätevästi täyden ylläpidon kattavalla 

kuukausimaksulla, ilman isoja investointeja.
• Palvelu optimoi ja tasapainottaa lämmitysjärjestelmää 

tekoälyn avulla reaaliaikaisesti
• Asukkaat voivat itse säätää lämmitystään omien 

mieltymyksiensä mukaan taloyhtiön sallimissa rajoissa.
• Lämmityksen optimointi säästää energiaa ja vähentää 

kiinteistön ilmastopäästöjä
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Kiinteistöyhtiön kylpyhuoneiden 
mukavuuslämmityskustannukset 
kuriin
Teksti: Tiina Painokallio ja Markus Perkkiö   Kuvat: Themo Nordic Oy

Kylpyhuoneiden sähköistä lattialämmitystä 
kutsutaan arkisemmin mukavuuslämmitykseksi. 
Onhan se ihanaa, kun jalkojen alla tuntuu 
lämmin lattian pinta, mutta energian 
säästäminen on tätä päivää, ja sen voisi tehdä 
helposti.

Useat kiinteistöalan toimijat käyttävät paljon hyödykseen 
taloautomaatiota esim. kaukolämmön säätämiseen, mutta sähköiset 
lattialämmitykset ovat selkeä väliinputoaja. Monissa yhtiöissä 
kylpyhuone- ja wc-tiloissa on sähköinen mukavuuslämmitys, josta 
asukkaat nauttivat, mutta se voi olla kiinteistöyhtiölle kallista. 
Erityisesti silloin, jos sähköisen lattialämmityksen kustannukset 
koituvat taloyhtiön maksettavaksi. Lattialämmityksellä on kuitenkin 
merkittävä rooli kylpyhuoneen käytön jälkeisessä kuivaamisessa.

Themon energiansäästöpalvelun avulla huoneistojen 
lattialämmitykset voidaan siirtää keskistetyn älyohjauksen piiriin. 
Tämä toimenpide säästää arviolta 30–60 % kiinteistöyhtiöiden 
lattialämmitysten kustannuksista. Themo Energiansäästöpalvelun 
avulla termostaatti etsii kustannustehokkaimman tavan kuivata 
lattia. Kun lattiat on kuivattu käytön jälkeen asianmukaisesti, 
taloyhtiö ennaltaehkäisee kosteusvaurioiden muodostumista.

TEKNIIKKA
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Optimoi kylpyhuoneiden 
lattialämmitys
Optimoimalla kosteiden tilojen sähköinen 
lattialämmitys, voidaan helposti leikata 
jopa puolet lattialämmityksestä koituvista 
kustannuksista. Kiinteistöyhtiöissä 
suihkuhetket ajoittuvat yleensä aamuille 
ja illoille, joten lattiaa ei lähtökohtaisesti 
tarvitse lämmittää koko päivän ajan. Näin 
ollen lattialämmitys kannattaa ajastaa 
siten, että haluttu lämpötila saavutetaan 
oletetuille käyttötunneille. Tällaisissa 
tapauksissa tekoälyä hyödyntävä Themo-
palvelu on innovatiivinen ja helppo 
IoT-ratkaisu, jonka avulla voidaan 
kontrolloida keskitetysti kylpyhuoneiden 
mukavuuslämmitystä, myös etäohjauksella, 
ja saavuttaa tuntuvia säästöjä.

Älytermostaatin avulla asuntojen lattiat 
pysyvät lämpimänä silloin kun tarvitaan 
ja tarkkaan optimoidun kulutuksen 
ansiosta lämmityslasku sekä hiilijalanjälki 
pienenevät. Themo koneoppii lattian 
varaavuuden ja ulkolämpötilojen vaikutuksen 
ja näitä tietoja hyödyntäen Themo optimoi 
energiankulutuksen mahdollisimman 
edulliseksi huomioiden sähkön hinnan. 
Themo takaa kiinteistöyhtiöasiakkailleen 
kassavirtapositiivisen investoinnin jo 
ensimmäisestä vuodesta lähtien!

Miten Themo sitten eroaa muista 
useimmista älytermostaateista?
Tuoteinnovaation kehittämisen taustalla 
on kaksi isoa syytä. Ensinnäkin sähköinen 
lattialämmitys on normaalikäytössä 
tarpeeseen nähden liian usein päällä ja 
käyttää liikaa energiaa. Themon kantava 
ajatus on se, että lattiat ovat lämpimänä 
vain silloin, kun niitä tarvitaan. Tämän 

ovat monesti tarpeettoman kovalla 
ja saattavat haitata jopa kiinteistön 
kaukolämpöjärjestelmää.

Themon Energiansäästöpalvelussa 
asiakkaalle suunnitellaan kohteeseen 
räätälöity energiatehokas lämmitysrutiini. 
Lämmitysrutiinien tarkoitus on minimoida 
turha lämmittäminen ilman, että mukavuus 
kärsii. Palveluun kuuluu ilmainen pilotti, 
jossa varmistetaan, että säästö on reilusti 
enemmän kuin palvelumaksu. Asennus ja 
käyttöönotto sisältyvät palveluun ja Themo-
järjestelmällä on jatkuva takuu. Nykyisille 
asiakkaille tehtyjen säästölaskelmien 
mukaan, rahalliset säästöt ovat 
seuraavanlaisia: mm. 600 asunnon vuokra-
asuntotarjoaja säästää vuosittain n. 55 000 
€ Themo Energiansäästöpalvelun avulla. 
Erään kaupungin omistama vuokrataloyhtiö 
säästää 264 asunnon kohteessa peräti 
20 000 € vuodessa.

LUE LISÄÄ
themo.io/kiinteistoyhtioille

SÄÄSTÖT JA HYÖDYT TALOYHTIÖSSÄ
• Themo Energiansäästöpalvelun avulla 

koituneet vuosisäästöt jakautuvat asunto-
osakkeiden omistajien hyväksi. Themo säästää 
keskimäärin 12 €/neliö/vuosi kylpyhuoneiden 
mukavuuslattialämmitysten kohdalla. Esimerkiksi 
yksi talous säästää vuodessa 60–80 € (5–7 m2  
kylpyhuoneen osalta) pienentyneiden 
lämmityskustannusten ansiosta.

• Muita hyötyjä: CO2-päästöjen pienennys eli 
hiilijalanjälki pienenee, huoneistojen taloteknisten 
varustelujen taso nousee.

• Themo-järjestelmälle on olemassa jatkuva takuu!

mahdollistaa koneäly. Koneaälyn avulla 
lattialämmityksessä otetaan huomioon 
käyttöajat, sähkön hinta, ulkolämpötilat 
sekä lattian kyky varata lämpöenergiaa. 
Toinen syy Themon kehittämiseen on 
sähköverkossa vaihdettavan energian 
kapasiteetin hallinta.
– Kysynnän ollessa suurta, sähkö on 
kallista ja sen tuottamiseen tarvitaan tueksi 
epäekologisia sähköntuotannon muotoja, 
kuten hiili- ja turvevoimaa. Vastaavasti 
sähkön ollessa edullista, sähkö on tuotettu 
ympäristöystävällisemmin. Themo ohjaa 
pörssisähkön hintaoptimoinnin avulla 
lämmitystä ekologisille ja edullisimmille 
tunneille, kertoo Themo Nordic Oy:n 
toimitusjohtaja Markus Perkkiö. 
Koneoppivan algoritmin avulla termostaatti 
oppii lattian parametrit tarkalleen ja 
hyödyntää näitä lattialämmityksen 
optimoinnissa. Tällöin lattian lämpötila 
vaihtelee päivän kuluessa, mutta pysyttelee 
annetuissa raja-arvoissa.
– Perinteinen manuaalikäyttöinen 
termostaatti pyrkii pitämään lattian 
jatkuvasti annetussa lämpötilassa 
riippumatta siitä, onko lämmitykselle sinä 
hetkenä tarvetta tai minkä hintaista sähkö 
on. Tämän takia, manuaalisesti säädettävä 
sähköinen lattialämmitys saattaa tuntua 
kalliilta, summaa Perkkiö. 

Tuntuvat säästöt kiinteistöyhtiölle 
jo ensimmäisestä vuodesta 
lähtien
Monissa kiinteistöyhtiöissä on havaittu, että 
kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmitykset 
voivat olla yllättävän kallis energiasyöppö. 
Etenkin kohteissa, joissa käyttäjä ei ole itse 
vastuussa lattialämmityksen sähkölaskusta, 
eikä näin ollen välitä lämmityksen 
kustannuksista. Lattialämmitykset 

Optimoimalla kosteiden 
tilojen  sähköinen 

lattialämmitys, 
voidaan helposti 

leikata jopa puolet 
lattialämmityksestä 

koituvista kustannuksista.
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Vedestä energiatehokkuutta 
taloyhtiöön
Teksti: Minna Tarvainen  Kuvat: Verto
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Kiinteistöalan digitalisaatio on luonut taloyhtiöille 
mahdollisuuden saada dataa kiinteistön 
energiatehokkuudesta. Vesi on energiasyöppö, 
jonka kulutusta mittaamalla ja mittausdatan 
avulla olosuhteita optimoimalla voidaan saavuttaa 
merkittäviä ja rahanarvoisia säästöjä – jopa ilman 
putkiremonttia.

HUONEISTO
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niin taloyhtiö-, kiinteistö- kuin huoneistokohtaisesti. Se tarjoaa 
välineet kulutuksen mukaiseen raportointiin ja seurantaan jopa 
tuntiperusteisesti sekä antaa mahdollisuuden laskuttaa vedestä 
syntyvät kustannukset asukkailta kulutuksen mukaan. Se hälyttää 
epämääräisistä vuodoista ja huollontarpeesta suoraan huoltoyhtiölle, 
ja kertoo asukkaalle, kun tämän kulutuskäyttäytymisessä tapahtuu 
merkittäviä muutoksia. VertoBlue on helppo asentaa sillä se ei vaadi 
kaapelointia ja on elinkaarikustannuksiltaan markkinoiden edullisin.

Energiatehokkuutta ilman putkiremonttia
Energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että uusiin taloyhtiöihin 
on asennettava huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit ja 
käyttöveden laskutuksen on perustuttava mitattuun kulutukseen. 
Lakimuutos astui voimaan 23.11.2020. Vanhoissa taloyhtiöissä 
kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen siirryttäisiin siinä vaiheessa, 
kun niissä lain voimaantulon jälkeen tehtävän putkisaneerauksen 
yhteydessä asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat vesimittarit. 
Vedenmittausjärjestelmän asennus ei kuitenkaan kaikissa 
tapauksissa tarkoita putkiremonttia, vaikka putkitöiltä ei 
vesimittareiden asennuksen yhteydessä voidakaan välttyä.

Kun vedenkulutuksessa säästetään kolmannes, tarkoittaa tämä 
kymmenen prosentin säästöä energiankulutuksessa. Säästö on niin 
merkittävä, että vanhoissakin taloyhtiöissä investointi kannattaa. 
Kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen siirtyminen kannattaa 
siksi, että se on oikeudenmukaista – asukkaat maksavat vain itse 
kuluttamastaan käyttövedestä. Tämä ja säästöjen tuomat rahalliset 
hyödyt kannustavat asukkaita vähentämään vedenkulutusta, ja myös 
luonto kiittää.

LISÄTIETOJA
verto.fi/vertoblue

Verto-kodeissa 
vedenkulutuksen tarkkailu 

on tehty vaivattomaksi 
huoneistonäytön ja 

mobiilisovelluksen avulla. 

Asuinkiinteistön kustannuksista suurin osa syntyy käyttövedestä, 
käyttöveden lämmityksestä ja jätevedestä. Vedenkäyttö muodostaa 
keskimäärin 37 % taloyhtiön kiinteistökustannuksista ja on näin 
suurin yksittäinen kuluerä. Kokonaisuutena veteen kuluu enemmän 
rahaa kuin koko taloyhtiön lämmittämiseen.

Koska vesi on kallista, kannattavin energiainvestointi on veden 
säästäminen. Vedenkulutuksen vähentämisessä kannattaa aina 
lähteä liikkeelle omista kulutustottumuksista ja tarpeettoman 
kulutuksen karsimisesta. Kiinnittämällä huomiota henkilökohtaisiin 
kulutustottumuksiin saadaan aikaan merkittäviä säästöjä.

Suomalainen kerrostaloasuja kuluttaa vettä keskimäärin 130 
litraa vuorokaudessa. Kaksi kolmasosaa käytetystä vedestä kuluu 
kylpyhuoneessa ja valtaosa tästä peseytymiseen. Peseytymiseen 
käytetystä vedestä yli 60 prosenttia on lämmintä vettä. Pääosa 
veteen kuluvasta energiasta koostuu veden lämmittämisestä. 
Puolen tunnin suihkussa viemäriin valuu 360 litraa vettä. Omia 
käyttötottumuksia muuttamalla on mahdollisuus vähentää 
vedenkulutusta jopa kolmanneksella ilman, että elämänlaatu siitä 
kärsii.

Suomalaista edelläkävijyyttä
Mikäli vedensäästötavoitteet jäävät kuitenkin saavuttamatta, voi 
olla tarpeen tehdä parannuksia laitteisiin ja järjestelmiin. Vauhdilla 
kehittyvä mittaustekniikka on tuonut IoT-teknologian (Internet 
of Things) myötä reaaliaikaisen ja tarkan vedenkulutusdatan 
taloyhtiöiden ulottuville. Huoneistokohtainen vedenmittaus 
tuo huoneistojen vedenkulutuksen läpinäkyväksi asukkaalle, 
sillä vedenkulutus nähdään todellisina litroina ja euroina. 
Huoneistonäytön ja mobiilisovelluksen avulla asukkaan on helppo 
tarkkailla vedenkulutustaan ja tehdä vastuullisia valintoja.

Markkinoilla on jo nyt tarjota kotimaisia ja älykkäitä 
vedenmittausjärjestelmiä, joiden asentaminen putkiremontoituun 
asuinkiinteistöön on täysin mahdollista. Kun rautaan yhdistetään 
automaattinen tiedonsiirto ja laskutuksen rajapintaratkaisut, luodaan 
vanhoille taloyhtiölle kaikki valmiudet kulutuksen mukaiseen 
laskutukseen siirtymiseen nopeallakin aikataululla.

Uutta teknologiaa hyödyntävä huoneistokohtainen ja etäluettava 
VertoBlue-vedenmittausjärjestelmä mittaa taloyhtiön vedenkulutusta 
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Viisi syytä, miksi taloyhtiön 
energiatehokkuuteen kannattaa 
nyt panostaa
Teksti: Outi Järvelä   Kuvat: Uponor Suomi Oy

Energiatehokkuus on otettava huomioon taloyhtiön korjaushankkeissa 
entistäkin vahvemmin, kun Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) 
astui kokonaisuudessaan voimaan vuoden alusta. Muutoksen tarkoituksena on 
parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja hillitä sitä kautta ilmastonmuutosta.

TEKNIIKKA
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Taloyhtiön energiatehostamistoimet kannattaa suunnitella yhdessä ammattilaisen 
kanssa. Joskus ratkaisuksi voi riittää lämmitysjärjestelmän säätö, toisinaan on 
järkevää panostaa kunnolliseen energiaremonttiin. Viime vuoden alusta alkaen 
ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt avustuksia 
asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Tällaisia 
parantavia korjaushankkeita voivat olla mm. energian käytön tehostaminen, 
sisäilmasto-olosuhteiden ja ilmanvaihdon parantaminen, järjestelmän säätö, 
tasapainotus ja ohjaus sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistaminen.

Uponorin lattialämmityksen- ja viilennyksen tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen 
nostaa esiin viisi syytä, miksi taloyhtiön energiankulutukseen kannattaa kiinnittää 
huomiota juuri nyt.
– Olemassa olevan talokannan energiatehokkuuden parantaminen on todella 
isossa osassa tulevaisuudessa ja saneerauksien vaatimustasoja tullaan 
kiristämään. Kannattaa muistaa, että asianmukaiset energiatehokkuusinvestoinnit 
maksavat itsensä takaisin, painottaa Saija Nieminen.

1. Rahallista tukea tarjolla energiaremonttiin
Energiaremontti on nyt erittäin ajankohtainen, sillä ARAlta voi hakea avustusta 
asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustusta 
voi saada jopa 6000 euroa asuntoa kohden, kun rakennus korjataan lähes 
nollaenergiatasolle. Avustusta haetaan ARAlta ja se maksetaan jälkikäteen, kun 
energiansäästö on todennettu.

2. Energiansäästö on ilmastoteko
Maamme on matkalla kohti hiilineutraalia Suomea 2035. Jokaisen kiinteistön 
energiansäästö on askel kohti vihreämpää tulevaisuutta. Rahallinen tuki 
energiaremontin muodossa antaa yhä useammalle taloyhtiölle taloudellisen 
mahdollisuuden parantaa taloyhtiön energiatehokkuutta ja pienentää näin 
asumisen ilmastopäästöjä.

3. Taloautomaation avulla säästyy energiaa ja rahaa
Lämmitykseen kuluu lähes 70 % asumisen energiakulutuksesta, 
joten sen tehokas ohjaus ja säätö ovat yhä tärkeämmässä roolissa 
taloyhtiön energiakulutusta optimoidessa. Kattavalla ja älykkäällä 
taloautomaatiojärjestelmällä taloyhtiön lämmitystä voidaan helposti seurata, 
ohjata ja optimoida, jolloin kiinteistön kulujen valvonta ja ennakoitavuus 
tarkentuvat. Tarkoituksenmukainen käyttö on energiasäästön ensimmäinen askel. 
Automaation ja tietojen seurannan sekä optimoinnin avulla energiantuhlaus 
vähenee.

4. Järjestelmien säätö voi riittää tuomaan säästöjä
Sekä patteri- että lattialämmityskohteissa voi ensimmäinen askel kohti 
energiansäästöä olla pelkkä järjestelmän säätö. On merkittävää, että jo 1 ºC:n 
alennus huonelämpötilassa on noin 5 %:n säästö lämmityskuluissa. Nykyaikaiset 
lämmitysjärjestelmät ovat helppokäyttöisiä, mutta niitäkin pitää huoltaa ja 
tarvittaessa päivittää. Tavoitteena on, että lämpöä on siellä missä tarvitaan ja 
juuri sen verran kuin tarvitaan.

5. Hyvinvointi omassa kodissa on olennaista
Rakentamismääräyskokoelmassa oleskelutilojen lämpötilasuosituksena on 
21 astetta. Alhaisempi lämpötila vähentää sisäilmaoireiden määrää, kun 
taas korkeampi lämpötila lisää ilman kuivuutta. Mukavuutta lisää, kun eri 
huonetiloihin voi valita eri lämpötilan. Esimerkiksi makuuhuoneessa voi olla 
viileämpää, kun taas kylpyhuoneessa lämpöä tarvitaan enemmän.
– Kiinteistön energia-asiat kannattaa laittaa kuntoon. Jos taloyhtiössäsi on 
suunniteltu energiaremonttia jo pidempään, sitä ei kannata turhaan lykätä. 
Avustuksia energiaremontteihin myönnetään vuoden 2022 loppuun saakka. 
Jos taas isompi energiaremontti ei ole ajankohtainen, esimerkiksi vanhan 
lämmitysjärjestelmän säätö tai päivitys uudempaan voi myös tuoda säästöjä, 
kannustaa Uponorin Saija Nieminen.

TUTUSTU
uponor.fi
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Toimivuutta ja tyyliä 
seinäpuhallukseen
Teksti: Päivi Kaijula   Kuvat: Vallox Oy

TEKNIIKKA

TUTUSTU
vallox.com
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Seinäpuhalluslaitteiden avulla rakennuksen huoneistokohtaiset 
ilmanvaihtokoneet puhaltavat ja ottavat ilmaa suoraan ulkoseinän 
läpi asunnon ilmanvaihtokoneelle.

Ympäristöministeriön laatiman Sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetuksen 
soveltamisen tueksi on alan toimijoiden kesken laadittu opastava 
teksti ”Sisäilmasto ja ilmanvaihdon opas”. Se sisältää ohjeistusta 
myös seinäpuhalluslaitteiden sijoittelulle ja vaatimuksille.

Ilman sisäänotto ja ulospuhallus oikeista paikoista
Asetus määrää, että rakennukseen johdettavaa ulkoilmaa ei saa 
ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta 
tai ulkoilman laatua pilaavien lähteiden (kuten jätekatokset, 
autojen pysäköintipaikat, tuuletusviemärit, tupakointipaikat ja 
vilkasliikenteiset tiet) läheisyydestä. Myös ulospuhallusilman 
johtamisessa on huomioitava, ettei rakennukselle tai muille 
rakennuksille, ympäristölle tai niiden käyttäjille aiheudu 
terveydellistä tai muuta haittaa. Sisäilmasto ja ilmanvaihto 
-oppaassa on selkeästi sovittu sopivat etäisyydet näille ulkoilman 
laatua pilaaville kohteille.

Etäisyydet on helppo toteuttaa Vallox Out/in Vario seinäpuhallus- 
ja ilmanottolaitteen avulla. Koska sen rakenne mahdollistaa ulos- 
ja sisäänpuhallusosien sijoituksen jopa eri puolille taloa, voidaan 
ne sijoittaa joustavasti oppaan määrittelemät vähimmäisetäisyydet 
huomioiden.

Suojaa sateelta, lumelta ja jäätymiseltä
Sisäilmasto ja ilmanvaihtoasetus määrittää myös, että 
ulkoilmalaitteiden kautta ei saa päästä ilmanvaihtojärjestelmään 

siinä määrin lunta tai sadevettä, että se aiheuttaisi vahinkoa 
järjestelmälle tai ilman laadulle tai haittaisi järjestelmän toimintaa.

Vallox Out/in Variossa tämä huomioitiin tuotesuunnittelun alusta 
alkaen. Laitteen hyvä vedenerottelukyky perustuu säleikön 
erityiseen muotoiluun ja vesikouruun, joka varmistaa vähäistenkin 
vesipisaroiden poistumisen. Käytännön testauksesta huolehti 
Eurofins Expert Services.

Seinäpuhalluksen käytännön haasteena on ollut laitteiden 
jäätyminen pakkasella. Vallox Out/in Variossa tämä on ratkaisu niin, 
että jäteilman kanssa tekemisissä olevat osat ovat seinärakenteen 
sisällä. Laitteen on testattu toimivan jopa -30 asteen pakkasella.

Erityistä laitteessa on kuitenkin sen patentoitu rakenne, joka 
mahdollistaa ulospuhallusnopeuden moniportaisen säädön. Tällöin 
sen toiminnasta aiheutuva painehäviö on pieni. Nämä kaikki 
ominaisuudet parantavat huomattavasti ilmanvaihtokoneen toimintaa

Hyötyä niin rakentajalle kuin asukkaalle
Noin 50 % uusiin kerrostaloihin rakennetaan huoneistokohtainen 
ilmanvaihto, sillä sen edut ovat yksiselitteiset: se on 
energiatehokasta ja asumismukavuus lisääntyy, kun ilmanvaihto 
on yksilöitävissä huoneistokohtaisesti. Vanhempien kerrostalojen 
ilmanvaihtoremontteihin löytyy ensisijaiset kannustimet 
energiansäästötavoitteista. Lämmöntalteenotolla varustetut ja 
automatiikan avulla tarpeenmukaista ilmanvaihtoa tarjoavat 
ilmanvaihtokoneet vähentävät rakennuksen lämmitystarvetta.

Seinäpuhalluksen hyödyt näkyvät etenkin tilaratkaisuissa, sillä sen 
ansiosta hormivedot ovat lyhyitä, eikä ylempien kerrosten asunnoista 
tilaa vieviä pystyrailoja tarvita. Saneerauskohteissa vanhat 
poistoilmareitit voidaan hyödyntää muun talotekniikan käyttöön.

Lähteet:
Talotekniikkainfo. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas, päivitetty 
10.6.2020. Kappale 3.14. Talotekninen teollisuus ja kauppa ry.
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta, 1009/2017, 01.01.2018

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas kokoaa seinäpuhalluksen toteuttamiseen hyviä tapoja ja käytännön 
ohjeita. Oikeanlaisen seinäpuhalluslaitteen valinnalla voi ratkaista nämä alan toimijoiden kesken 
sovitut toteutustavat helposti.

Koska asetuksen mukaan 
seinäpuhalluslaitetta ei voi sijoittaa 

näkymättömästi rakennuksen 
syvennyksiin tai nurkkauksiin, 

antaa Vallox Out/in Varion 
värivalikoima suunnittelijalle 

mahdollisuuksia häivyttää laite 
julkisivuun sopivaksi. 



Korona  
hidastanut suodatinvaihtoja
Teksti ja kuvat:  Laura Hamppula
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Ilmanvaihdon suodattimien vaihto on välttämätön toimenpide, 
jota ei sovi unohtaa edes koronaepidemian aikana. Kun kotona 
vietetään paljon aikaa, puhtaan sisäilman merkitys korostuu 
entisestään. Ilmanvaihdon tarkoitus on tuoda rakennukseen 
puhdasta ilmaa ja poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia sekä 
kosteutta. Ilmanvaihdon suodattimien säännöllisellä vaihtamisella 
on keskeinen rooli epäpuhtauksien vähentämisessä. Likaiset ja 
tukkeutuneet ilmansuodattimet lisäävät sisäilman epäpuhtautta. 
Lisäksi tukkeutuneet suodattimet vähentävät ilmanvaihtoa lisäten 
epäpuhtaan ilman virtaamista asunnon rakenteiden läpi. Otollinen 
aika vaihtaa suodattimet on keväisin ennen siitepölykauden alkua ja 
loppukesästä sen päätyttyä. Riittävä vaihtoväli riippuu rakennuksen 
sijainnista. Esimerkiksi vilkas liikenne ja runsaasti siitepölyä 
tuottavat puut vauhdittavat suodattimien likaantumista.

Suodatinvaihtoja on jäänyt 
tekemättä koronan takia
Teksti ja kuvat:  Laura Hamppula

Isännöintiliiton mukaan monissa taloyhtiöissä 
on tänä vuonna lykätty kiireettömiä huolto- 
ja korjaustoimenpiteitä ylimääräisten 
huoneistokäyntien välttämiseksi. Monessa 
kodissa tämä on tarkoittanut myös 
suodatinvaihtojen lykkääntymistä.

HUONEISTO
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Filtrete™ VS-100 – tutkitusti paras ilmansuodatin
Filtrete™ VS-100 suodatin on erityisesti Velco-
korvausilmaventtiileihin suunniteltu ilmansuodatin. 3M:n 
kehittämästä Filtrete™- materiaalista valmistettu suodatin hyödyntää 
modernia 3-in-1 teknologiaa. Suodattimen sähköinen varaus vetää 
epäpuhtaudet puoleensa magneetin tavoin, vangitsee ne tiukasti ja 
päästää puhtaan ilman virtamaan lävitseen. Suodattimen huokoinen 
rakenne mahdollistaa ilman virtauksen pienellä painehäviöllä, 
joten puhdas ilma kulkee tehokkaasta suodatuksesta huolimatta 
vapaasti sisään asuntoon. Suodatin pysäyttää siite- ja katupölyn 100 
prosenttisesti, sekä torjuu tehokkaasti ilman pienhiukkasia. Suodatin 
täyttää F7-luokan vaatimukset ja on VTT:n testaama.

Suodattimien vaihtaminen on taloyhtiön vastuu
Koska suodattimet ovat välttämätön osa ilmanvaihtojärjestelmän 
toimintaa, suosittelevat kiinteistöalan ammattilaiset, että taloyhtiö 
vastaa niiden vaihtamisesta. On tärkeää turvata asunnon riittävä 
ilmanvaihto ja näin taata terveyttä edistävä sisäilma asukkaille. 
Järjestämällä suodatinten vaihdon keskitetysti ja ammattilaisten 
tekemänä taloyhtiössä varmistetaan, että huoneistojen ilmanvaihto 
toimii ja sisäilman laatu pysyy hyvänä.

Miksi valita alkuperäissuodattimet?
Ilmanvaihdon suodattimien välillä on suuria laatueroja. Hyvälaatuiset 
suodattimet suodattavat ulkoilmasta epäpuhtauksia, kuten katu- 
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TUOTETIETOA
• Velco-korvausilmaventtiilit takaavat asuntoon 

hallitun ja puhtaan korvausilman. Venttiilin 
termostaatti säätää venttiilin avausta portaattomasti 
ulkolämpötilan mukaan kaikkina vuodenaikoina. 
Kylmällä ilmalla venttiilin avaus kiertyy 
pienemmälle, lämpimällä suuremmalle.

• Filtrete™ VS-100-suodattimella varustettuna 
Velco-korvausilmaventtiili päästää raittiin ilman 
asuntoon, mutta estää tehokkaasti epäpuhtauksien 
pääsyn sisäilmaan. Suodattimen teho perustuu 
sen staattiseen sähkövaraukseen, joka vetää 
pienetkin hiukkaset itseensä kuin magneetti. 
VTT:n tutkimusten mukaan Filtrete täyttää 
korkeat F7-luokan erotusasteen vaatimukset; se 
suodattaa siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä 
torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista 
pienhiukkasista.

• Velco-venttiileillä on 10 vuoden takuu.
• Velco-venttiili on helppo asentaa vanhan venttiilin 

tai rautaluukun tilalle, seinään tehtyyn uuteen 
läpivientiin tai ikkunan puiseen tuuletusluukkuun.

• Venttiilien kanssa asennettavat äänenvaimentimet 
ovat tehokas ratkaisu asuntoihin, joissa liikenteen 
melu koetaan asuinmukavuutta häiritsevänä. 
Äänenvaimentimet vähentävät huomattavasti 
sisään kantautuvaa melua, heikentämättä 
kuitenkaan raikkaan ilman virtaamista asuntoon. 
Äänenvaimennusratkaisu voidaan asentaa 
läpivienteihin ja tuuletusluukkuihin. Mahdollisuus 
myös jälkiasennukseen.

ja siitepölyä sekä pienhiukkasia, kun taas heikompilaatuiset 
suodattimet päästävät ne läpi.
– Heppoisempien suodattimien suodatuskyky on usein vain 
hyönteissuojan luokkaa, painottaa Terveysilman myyntipäällikkö 
Markus Mäkinen.

Markkinoilla olevia tarvikesuodattimia voi joskus olla haastavaa 
erottaa alkuperäissuodattimista. Tarvikesuodattimien materiaali, 
rakenne ja paksuus poikkeavat kuitenkin alkuperäisistä. Mikäli 
esimerkiksi suodattimen painehäviö on liian suuri, asuntoon ei tule 
tarpeeksi ilmaa.
– Hintaero erilaatuisten suodattimien välillä on olematon, mutta 
vaikutus sisäilman laatuun suuri. Suodatinluokkaan kannattaakin 
kiinnittää erityistä huomiota, sillä se kertoo suodatustehoon 
vaikuttavista ominaisuuksista, kuten materiaalin laadusta ja 
tiheydestä, Mäkinen kertoo.

Ilmanvaihdon puutteet hälyttäviä
Puutteellinen ilmanvaihto on monen kodin ongelma. Suomen noin 
2,9 miljoonasta asunnosta alle miljoonassa on täysin koneellinen 
ilmanvaihto. Näin ollen 2 miljoonasta asunnosta tulisi löytyä 
korvausilmaventtiilit, jotta ilmanvaihto toimisi kuten sen on 
tarkoitettu. Venttiilit löytyvät kuitenkin arviolta vain noin miljoonasta 
asunnosta ja osassa niistäkin ne ovat tukittu tai rikkinäisiä. 

Voidaankin sanoa, että laskennallisesti Suomessa on jopa hälyttävät 
1,5 miljoonaa asuntoa vailla toimivaa ilmanvaihtoa

Toimiva ilmanvaihto lisää merkittävästi asumisviihtyvyyttä, 
nostaa asunnon arvoa ja on myös energiatalouden kannalta paras 
vaihtoehto. Mikäli asunnosta puuttuvat korvausilmaventtiilit tai 
niitä ei ole riittävästi, voidaan ilmanvaihtoa parantaa asentamalla 
riittävä määrä uusia korvausilmaventtiileitä. Automaattisesti 
ulkolämpötilan mukaan säätyvien Velco-korvausilmaventtiilien 
avulla ilmanvaihdon kunnostaminen on helppoa ja edullista. 
Uusien venttiilien asentaminen onnistuu uuteen seinäläpivientiin 
sekä puisiin tuuletusluukkuihin. Tuuletusluukkuihin asennettavien 
venttiilien hinta on noin 100 €/kpl asennettuna. Uuden läpiviennin 
kustannukset riippuvat seinän rakenteesta. Esimerkiksi seinän 
läpi toteutettavalla timanttiläpiviennillä venttiiliratkaisu kustantaa 
asennettuna noin 300 €/kpl.

Velco-korvausilmaventtiili istuu sovituskappaleen avulla hyvin myös 
vanhojen korvausilmaventtiilien reikiin ja se on mahdollista asentaa 
myös alkuperäinen rautaluukku säilyttäen. Yksittäisen asunnon 
venttiilien asentamiseen kuluu aikaa tunnista kahteen, riippuen 
makuuhuoneiden lukumäärästä ja asennustavasta.

LISÄÄ AIHEESTA
terveysilma.fi
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Ilmanlaadulla on iso  
merkitys asukkaiden 
hyvinvointiin
Teksti: Tomi Laakso  Kuvat: Swegon Oy

Huono sisäilma voi aiheuttaa tyytymättömyyttä asuinoloihin, 
mutta myös vakavampia terveysongelmia kuten väsymystä, 
päänsärkyä tai hengitystieoireita. Toimiva ilmanvaihto on 
erittäin tärkeää niin asukkaiden kuin talon rakenteidenkin 
kannalta.

Uudet asunnot ovat käytännössä aina varustettu koneellisella tulo- ja 
poistoilmanvaihdolla sekä lämmöntalteenotolla. Vanhojen kerros- ja 
rivitalojen ilmanvaihto ei sen sijaan aina vastaa nykypäivän asumisen 
vaatimuksia, energiatehokkuudesta puhumattakaan.

Painovoimaiseen ilmanvaihtoon tai pelkkään koneelliseen poistoon 
perustuva järjestelmä puhaltaa lämpimän ilman ulos ja hukkaa 
arvokasta lämpöenergiaa. Kun tällainen järjestelmä päivitetään 
lämmöntalteenotolla, se voi tuottaa jopa 6000 kWh:n vuotuisen 
säästön yhdessä 100 m² asunnossa!

Toinen yleinen ongelma on riittämätön korvausilman saanti. 
Tuloilmaa ei tule riittävästi kaikkiin huoneisiin tai se imeytyy 
rakenteiden läpi ja sisälle kulkeutuu epäpuhtauksia. Koneellinen 
ilmanvaihto varmistaa, että kaikkiin huonetiloihin tulee raikasta 

HUONEISTO

SÄÄSTÄÄ ENERGIAA
Lämmöntalteenotolla varustettu 
ilmanvaihtojärjestelmä ei hukkaa 
lämpöenergiaa. Kun sisällä oleva ”likainen” 
ilma poistetaan asunnosta, sen lämpöenergia 
kerätään tarkasti talteen. Sisälle virtaava 
raikas ulkoilma lämmitetään kerätyllä 
lämpöenergialla. Siksi sisään ei virtaa kylmää 
ilmaa, vaan ilmanvaihtolaitteen lämmittämää 
raikasta ilmaa.

ESTÄÄ KOSTEUSONGELMIA
Ilmanvaihto poistaa liiallisen kosteuden, 
jotta asuntoon ei syntyisi mikrobikasvustoja 
tai hometta. Myös hallitsemattomat paine-
erot voivat kuljettaa kosteutta asunnon 
rakenteisiin. Siksi hyvä ilmanvaihto on aina 
tasapainossa, eikä aiheuta suuria paine-
eroja edes kovilla pakkasilla tai liesikupua 
käytettäessä!

TERVEELLISTÄ SISÄILMAA
Koneellinen ilmanvaihto pitää sisäilman 
raikkaana, jotta hengittäminen on mukavaa ja 
terveellistä! Sisälle virtaava ilma puhdistetaan 
epäpuhtauksista hienojakoisten suodattimien 
avulla.

TUTUSTU
swegon.fi

ja terveellistä hengitysilmaa ja että asuntoon ei synny liiallista 
alipainetta. Joskus myös ulkoilma itsessään saatta sisältää 
epäpuhtauksia. Koneellisessa ilmanvaihdossa sisään tuleva 
ilma on aina puhdasta, koska se suodatetaan hienojakoisilla 
ilmansuodattimilla.

Uudet älykkäät ilmanvaihtokoneet säätävät ilmanvaihtoa asunnon 
olosuhteiden ja asukkaan tarpeiden mukaan. Ne mittaavat mm. 
kosteutta, hiilidioksidia tai VOC-yhdisteitä ja reagoivat kun 
olosuhteet muuttuvat. Käytännössä ne siis lisäävät ilmanvaihtoa 
automaattisesti mm. peseytymisen ja ruuanlaiton aikana ja 
pienentävät ilmanvaihtoa kun asunto on tyhjillään. Näin ne takaavat 
parhaan mahdollisen ilmanlaadun eri olosuhteissa ja samalla 
säästävät entistä enemmän energiaa.
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Takuulla parempaa sisäilmaa
Teksti: Tomi Laakso  Kuvat: Swegon Oy

Ulkoilman mukana saattaa kantautua mm. siitepölyä, katupölyä, pakokaasuja tai nokea, mikäli sitä ei 
ensin suodateta. Tehokas suodatus onkin paras keino varmistaa puhdas sisäilma. Suodattimet tulee 
myös vaihtaa säännöllisesti, jotta ilma pysyy kaiken aikaa terveellisenä.

LUE LISÄÄ
casastore.fi

HUONEISTO

Käyttämällä ilmanvaihtolaitteessasi 
siihen tarkoitettuja alkuperäissuodattimia 
varmistat, että se toimii suunnitelmien ja 
määräysten mukaisesti. Usein myös takuun 
edellytyksenä on, että laitteessa käytetään 
alkuperäissuodattimia. Laadukkaat 
suodattimet tuovat myös kustannussäästöjä, 
sillä niiden vaihtoväli on pidempi, ne 
kuluttavat vähemmän sähköä ja vähentävät 
ilmanvaihtokanaviston puhdistuksen 
tarvetta.

Tarvikesuodattimet saattavat sopia 
laitteeseen kokonsa ja muotonsa puolesta, 
mutta usein jäljitelmien materiaali, 
paksuus ja rakenne ovat erilaisia kuin 
alkuperäissuodattimissa. Niiden toiminta 
saattaa poiketa merkittävästi alkuperäisestä, 
vaikka ne päällisin puolin näyttävät samalta.

5 vuoden laajennettu takuu 
Swegon CASA -ilmanvaihtokoneeseen voi 
saada normaalin kahden (2) vuoden takuun 
lisäksi kolmen (3) vuoden lisätakuun 
käyttämällä alkuperäissuodattimia. Tutustu 
takuuehtoihin kotisivuilla swegon.fi tai 
verkkokaupassa casastore.fi.

Suodattimet vaivattomasti 
kestotilauksella
Swegon CASA ja ILTO -ilmanvaihtolaitteisiin 
voit tilata alkuperäissuodattimet helposti 
kestototilauksena koko taloyhtiölle 
valmistajan omasta verkkokaupasta.

Jos esimerkiksi suodattimen painehäviö 
on liian suuri, asuntoon ei tule tarpeeksi 
ilmaa. Tämä voi synnyttää talon sisään 
alipaineen, joka taas aiheuttaa ilmavuotoja 
talon rakenteiden läpi ja tuo erilaisia 
epäpuhtauksia rakenteista. Liian pieni 
painehäviö voi puolestaan synnyttää 
asunnon sisälle ylipainetta, joka saattaa 
aiheuttaa kosteuden kertymistä rakenteisiin 
ja jopa homevaurioita. On siis erittäin 
tärkeää, että valitset suodattimesi oikein.

Hintaero erilaatuisten suodattimien välillä 
on pieni, mutta vaikutus sisäilman laatuun 
suuri. Panostus suodattimeen on olematon 
hinta verrattuna siitä saatavaan hyötyyn.
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Painovoimainen ilmanvaihto ei aina toimi yksinään tarpeeksi tehokkaasti, 
jolloin se tarvitsee tehostusta. Painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee 
toimiakseen sekä tuloilmaa että poistohormin, joka vetää käytetyn ilman 
ulos. Jos hormin oma veto ei riitä, tarvitaan mekaaninen, tuulella toimiva 
hormi-imuri. Eskon Oy on yhdistänyt poistoilmaputken ja mekaanisen 
hormi-imurin yhdeksi tehokkaaksi tuuletusratkaisuksi.

Uutuustuote VILPE Flex on tehokas, jokaisen katon poistoilmatarpeeseen 
sopiva tuuletusratkaisu. Ratkaisussa yhdistyvät VILPE:n poistoilmaputki 
sekä läpivienti ja Spiroflexin ilmanvaihtoimuri. 

VILPE:n poistoilmaputki sopii kaikenlaisten rakennusten 
poistoilmatarpeisiin. Eristetyn poistoilmaputken halkaisija (d) on 
125/160 mm, jolloin imuri (d = 160 mm) sopii lähes suoraan putken 
päähän. Imuri venytetään Eskon Oy:n pajassa putkeen sopivaksi. 
Läpivientimalleista löytyy kaikille katemateriaaleille omansa ja paketti 
on saatavana kaikissa yleisimmissä kattoväreissä. Mekaanisesti toimiva 
ilmanvaihtoimuri tehostaa painovoimaista ilmanvaihtoa tuulen voimalla. 
Imuri on saatavilla sekä galvanoituna että ruostumattomana.

Vähemmän vedon tunnetta oikeanlaisella 
korvausilmaventtiilillä
Toimiva painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee oikeanlaiset 
korvausilmaventtiilit. VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiilit saat 
asennettuna Eskonilta. Venttiili toimii termostaatin avulla, mutta sen saa 
tarvittaessa myös suljettua kokonaan. Ilma virtaa venttiilistä ylöspäin, 
mikä vähentää vedon tunnetta huoneessa.

Wive-korvausilmaventtiili suodattaa tehokkaasti ulkoilmasta 
epäpuhtauksia ja siinä olevan suodattimen vaihto on helppoa. Venttiili 
voidaan asentaa vanhan tilalle tai se voi toimia uutena korvausilman 
reittinä.

Valkoisen korvausilmaventtiilin voi maalata tai tapetoida omaan 
sisustukseen sopivaksi. Pakkaukseen kuuluu myös ulkoseinälle 
asennettava monitoimisäleikkö.

Raikasta ja puhdasta  
ilmaa sisätiloihin
Teksti: Jenni Tommila   Kuvat: Eskon Oy

Vietämme suurimman osan ajasta sisätiloissa, joten toimiva 
ilmanvaihto on elintärkeää ihmisten hyvinvoinnille. Se pitää 
toimiessaan myös rakennukset hyväkuntoisina. Ilmanvaihdon 
tulee olla riittävää ja sisälle tulevan raikkaan ilman puhdasta.

OTA YHTEYTTÄ
eskon@eskon.fi

TEKNIIKKA
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Teksti: Sari Niemenen  Kuvat: Sentakia Oy

44 OMATALOYHTIÖ.FI   2021

Hyvä ja toimiva tuuletus, 
mutta myös pesutilojen 
nopea kuivuminen, ovat 
tärkeitä elementtejä 
sisäilmaongelmien 
ehkäisemiseksi.
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Kiinteistöliitto uudisti vastuunjakotaulukkoaan vuonna 2019. 
Muutoksen jälkeen vastuu ilmanvaihdon suodattimien vaihdosta on 
taloyhtiöillä. Käytännössä vaihtotyön suorittaa kiinteistöhuoltoyhtiö, 
tai erillinen ilmanvaihtoon erikoistunut huoltoyhtiö. Suodattimien 
vaihdot ovatkin kiinteistöhuoltoyhtiöissä lisääntyneet lakipykälän 
myötä, kertoo Eurajoen kiinteistöpalvelun toimitusjohtaja Iiro 
Kovanen. Taloyhtiön hallitukselle on helpompaa sopia huoltoyhtiön 
kanssa säännöllisistä suodattimien vaihdoista, kuin edellyttää, 
että kaikki asukkaat muistaisivat vaihtaa suodattimet itse. Likaiset 
suodattimet vaikuttavat koko ilmanvaihdon toimivuuteen.

Huoltoyhtiöt tuovat myös mukanaan tarvittavat ja taloyhtiöön sopivat 
ilmansuodattimet, joita esimerkiksi Sentakia Oy toimittaa suoraan 
huoltoyhtiöille. Näin taataan varma huoltoketju taloyhtiöille ja 
puhdas sisäilma kaikkiin taloyhtiön asuntoihin.

Ilmastointikanavan puhdistus unohdetaan
Kiinteistöpalvelun Kovanen toteaa myös, että kanavien nuohous on 
syytä hoitaa ajoissa. Ilmanvaihtokanavien lakisääteinen nuohous 
tulisi suorittaa 10 vuoden välein. Yleensä kanavat ovat päässeet 
erittäin huonoon kuntoon ennen kuin asiaan havahdutaan, kertoo 
Kovanen. Sisäilmansuodattimet sisätiloissa likaantuvat tästä syystä 
helpommin, eivätkä poista kanavista tulevia lika- ja hajuhaittoja.

Sentakia Oy tekee yhteistyötä huoltoliikkeiden ja taloyhtiöiden 
kanssa ilmanvaihtojärjestelmiin sopivien suodattimien 
toimittamiseksi. Sentakia Oy:n suodatinvalikoimasta löytyy useimpiin 
ilmanvaihtojärjestelmiin, niin huoneistokohtaisten IV koneiden 
kuin keskitetyn ilmanvaihdon isompiin ilmanvaihtokoneisiin sopivia 
suodattimia nopealla toimituksella.

Liiallinen ilmankosteus vaarantaa sisäilman
Ilmankosteus on yksi merkittävä osatekijä huonoon sisäilmaan. 
Varsinkin taloyhtiöissä pyykkien kuivaaminen sisätiloissa, ja 
pesuhuoneet yleensä, ovat suurimpia kosteuden tuottajia asunnoissa. 

Kiinnitä ilmanvaihdossa huomiota 
pesutilojen kuivumiseen
Teksti: Sari Nieminen   Kuvat: Shutterstock

Sisäilman kosteuden ei tulisi pitkäaikaisesti nousta yli 60 %, jotta 
vältetään rakenteisiin syntyvät ongelmat, jotka taas ilmenevät 
epäterveellisenä sisäilmana. Liian suuri kosteus rakenteissa 
aiheuttaa sekä mikrobi- että homeongelmia. Käyttämällä laadukasta 
ilmanvaihdon suodatinta, ja vaihtamalla se tarpeeksi usein, ilma 
vaihtuu huoneistossa suunnitellusti ja poistaa ilmankosteutta.

Hyvä ja toimiva tuuletus, mutta myös pesutilojen nopea kuivuminen, 
ovat tärkeitä elementtejä sisäilmaongelmista pääsemiseksi. Toimiva 
pyyhekuivain on erinomainen ja nopea väline pesutilojen kuivana 
pitämiseen ja eritoten pyykkien kuivaamiseen. Sentakia Oy:n 
mallistosta löytyvät niin vesikiertoiset, kuin sähkölämmitteiset 
pyyhekuivaimet kaikkiin pesu- ja kodinhoitotiloihin. Tyylikäs mallisto 
on myös erittäin energiaystävällinen.

Kiinteistönhuolto vaatii ammattilaisten toimivaa ja saumatonta 
yhteistyötä laadukkaan ilmanvaihdon hyväksi, sekä hyvän 
asumismukavuuden saavuttamiseksi. Asianmukainen 
kiinteistönhuolto ylläpitää taloyhtiön arvoa – hyvä taloyhtiö, jossa 
kaikkien on mukava asua.

Lisääntyneet sisäilmaongelmat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota 
ilmanvaihdon huoltoon. Myös energiatehokkuuden on huomattu kärsivän 
huoltamattomasta ilmanvaihtojärjestelmästä.

OTA YHTEYTTÄ
sentakia.com
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TUTUSTU
ledstore.fi

HUONEISTO
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Lähtökohtana oli 1990-luvulla remontoitu kylpyhuone, jonka 
kalusteista ja valaistuksesta aika oli ajanut ohi. Kaakelit olivat ehjät, 
mutta kalusteet olivat rispaantuneet ja esimerkiksi peilikaapin 
valaisinkupu oli rumasti kellastunut, ja valaisinrunko oli rikkoutunut. 
Keskellä kattoa ollut ei-himmennettävä valaisin ei palvellut 
käyttötarkoitusta. Löylyhuoneen valaistukseen haluttiin myös uutta 
ilmettä.

Uusittuun tilaan valaistus modernisti useammalla 
valaistuspisteellä
Kylpyhuoneen koko on 4 m2, ja siihen suunniteltiin paneelin 
pinnasta, seinän viereltä valaisevaa led-nauhaa alumiiniprofiilissa 
yhdelle seinälle. Led-nauhaa ja alumiiniprofiilia hyödynnettiin 
myös allaskaapin alla. Kaksi uppospottia sijoiteltiin lähelle peiliä 
tuomaan valoa ehostukseen. Peiliksi valittiin pyöreä, MOON 600 
-valopeili, joka heijastaa valoa ympärilleen sekä huurretun reunan 
läpi että eteenpäin. Lisäksi käytettiin pientä 4x1W saunaspottisarjaa 
pyyhelokeroiden valaistuksessa.

Kaikkiaan siis suihkussa hyödynnettiin viittä eri valaistuspistettä 
aiemman kahden sijaan. Mitä useammasta kohdasta valo tulee, 
sitä monipuolisemmin saadaan aikaan eri tunnelmia ja valaistuksen 
intensiteettejä.

Saunaan lisättiin 7,2 W/m tehoista himmennettävää led-nauhaa 
selkänojan taakse ylös- ja alaspäin. Lauteiden alle saunaan 
asennettiin led-nauhaa kolmeen tasoon. Ne saadaan päälle eri 
aikaan langattomalla kytkimellä. Vanhat, pienet valopisteet jätettiin 
kattoon ja liitettiin samaan käyttökytkimeen kuin kokonaisvalaistus. 

Värilämpötilan säädöllä vaihtuvailmeinen tila
Tilan uusi väritys vaihtui sini-valkoisesta laatoituksesta ja 
kellastuneesta paneloinnista valkoisiin seiniin, harmaaseen lattiaan 
ja tummanruskeaan, lämpökäsiteltyyn mäntyyn.

Värilämpötilasäädettäviä, himmennettäviä valaisimia käytettiin katon 
9W Kiinteä Kantti -spoteissa sekä 14,4 W/m 24V CCT led-nauhassa. 

Valon värilämpötilaa saa vaihdettua liukuvasti lämpimän valkoisesta 
noin 2500 Kelvinistä, kylmän valkoiseen, raikkaaseen 6500 
Kelviniin. Värilämpötilan muutokset näkyvät tilassa erittäin hyvin, ja 
värilämpötila on olennainen tunnelmanluoja. 

Valaistuksen ohjauksessa modernia, myös älykotiin 
sopivaa Zigbee-tekniikkaa
Kun valaisimia tuli lisää, myös valaistuksen kytkinten määrä 
lisääntyi. Helposti lisää ohjauspaikkoja saatiin langattomalla 
järjestelmällä. Valitsemalla Zigbee-yhteensopivat muuntajat ja 
himmennyspainikkeet, saatiin painikkeiden paikat valittua vapaasti. 
Lisäksi Zigbee-tekniikan avulla valot on mahdollista haluttaessa 
yhdistää mihin tahansa älykotijärjestelmään, joka hyödyntää Zigbee-
tekniikkaa. 

Remontoitu kylpyhuone ja sauna on nähtävissä Lamppukauppa 
Led Storen myymälätiloissa osoitteessa Mesikukantie 16, Vantaan 
Koivuhaka. Erityisen havainnollista on nähdä värilämpötilan 
vaihteluiden vaikutus tilan ilmeeseen. Myymälä on avoinna ma, pe 
klo 8.30–15.30, ti–to klo 8.30–17 ja la klo 10–14.

Kylpyhuoneen ja saunan 
remontissa myös valaistus 
moderniksi
Teksti: Sanna Salmela  Kuvat: Led Store

Valaistuksen avulla voidaan luoda monenlaisia tunnelmia ja vaikuttaa kylpyhuoneen 
käyttömukavuuteen. Led-valaistuksella luodaan energiatehokas ja monipuolinen valaistus. 
Esittelyssä Lamppukauppa Led Storen tiloihin tehty kylpyhuoneremontin modernisoitu 
valaistus, joka paransi tilan käytettävyyttä ja viihtyisyyttä huikeasti.

LEDPAJALLA TEHDÄÄN KOHTEESEEN 
MITOITETUT LED-NAUHAVALAISIMET 
• LedPaja palvelee sekä kuluttajia että yritysasiakkaita
• Tuloksena mittatilaustyö/led-nauhavalaisin 

käyttövalmiina, testattuna ja kasattuna.
• Säästät aikaa työkohteessa.
• Ei hukkapaloja ja tuskailua tinausliitosten kanssa
• Kestävät ja täsmälleen tarpeeseen sopivat, mittojen 

mukaan tehdyt led-nauhakokonaisuudet
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Keittiötrendit 2021:  
Luonto ja värit näkyvät nyt keittiössä
Teksti: Satu Halla  Kuvat: Keittiömaailma

Tämän vuoden keittiötrendeissä näkyvät maanläheiset värit ja luonnolliset 
materiaalit, jotka tuovat kotiin rauhaa ja harmoniaa. Keittiön värimaailma 
on yhä vahvempi osa koko kodin tunnelmaa ja väritystä.

Vietimme vuoden 2020 aikana enemmän aikaa kotona kuin koskaan 
aiemmin. Suuri osa jokapäiväisestä arjesta, kuten työskentely, 
yhdessäolo sekä vapaa-aika ja harrastukset, tapahtuvat saman katon 
alla. Uudenlainen arki näkyy sisustusratkaisuissa ja vaikuttaa myös 
keittiösuunnitteluun ja -trendeihin.

– Arki keskittyy monessa kodissa keittiön ympärille, ja keittiön 
tulee palvella monia erilaisia tarpeita. Keittiössä laitetaan ruokaa 
ja seurustellaan, mutta myös tehdään töitä ja läksyjä. Keittiö on 
kodin sydän, joka määrittää koko kodin tunnelmaa vahvasti. Tämä 
on hyvä ottaa huomioon myös keittiön värivalinnoissa, kertoo 
sisustusarkkitehti SIO Eeva Kokkonen, joka toimii A la Carte- ja 
Petra-keittiöt valmistavan Novartin kaupallisen tuotevalikoiman 
johtajana.

HUONEISTO

Yhä useammat valitsevat keittiöihin nyt luonnonläheisiä sävyjä, jotka 
luovat pehmeän ja rauhoittavan ilmeen koko kotiin. Luonto näkyy 
sävyjen lisäksi vahvasti myös materiaalivalinnoissa. Esimerkiksi 
työtasoissa suosittuja materiaaleja ovat kivi ja kvartsi, jotka ovat niin 
ikään pitkäikäisiä ja kestäviä valintoja.

Luonto-värikokoelman avulla ajaton värimaailma 
keittiöön 
Keittiömaailman uusi Luonto-värikokoelma sisältää kymmenen väriä, 
jotka ovat saaneet inspiraationsa pohjoisesta luonnosta. Huolella 
valitut värit kestävät aikaa ja säilyttävät charminsa myös muuttuvissa 
väritrendeissä.
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Keittiötrendit 2021:  
Luonto ja värit näkyvät nyt keittiössä
Teksti: Satu Halla  Kuvat: Keittiömaailma

Luonto-värikokoelman 
kymmenen väriä 

saavat inspiraationsa 
pohjoisesta luonnosta.

– Kokoelmassa on muun muassa se monien 
metsästämä täydellinen harmaan sävy, kaksi 
erilaista vihreää, kaunis merensininen sekä 
hieman yllättävä, rohkea punainen sävy. 
Valkoistakaan ei ole unohdettu. Puhtaan 
valkoisen rinnalle ovat nousseet murretut 
valkoisen ja vaaleanharmaan sävyt, jotka 
sopivat kauniisti luonnonmateriaaleihin, 
sanoo Kokkonen.

Luonnonläheiset värit viitoittavat tietä 
värikylläisempiin koteihin. Keittiön 
sävymaailmasta voi luoda inspiroivan 
jatkumon myös kodin muihin tiloihin.

KEITTIÖ KUNTOON PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ
Keittiöremontti on hyvä hetki päivittää keittiö vastaamaan ajan henkeä 
niin toiminnallisuuksiltaan, kodinkoneiltaan kuin visuaalisuudeltaan. 
Otollinen hetki keittiöremontille on putkiremontin yhteydessä. Yhtäaikainen 
remontti säästää kustannuksia ja ylimääräisiltä remonttipölyiltä sekä lisää 
asumismukavuutta. Keittiöremontin mahdollisuus kannattaakin ottaa 
puheeksi ajoissa, kun taloyhtiössä suunnitellaan putkiremonttia. Remontoitu 
keittiö nostaa myös asunnon arvoa.

– Toivomme, että moni ihastuu väreihin 
ja uskaltaa valita kotiinsa juuri itseä 
puhuttelevat sävyt. Maalattujen Luonto-
sävyjen lisäksi trendikkäitä värejä löytyy 
myös huolettomammalle asujalle sopivasta 
supermattalaminaatti-ovimallistostamme. 
Jatkossa tulemme näkemään yhä 
rohkeampaa värien käyttöä keittiössä ja koko 
kodissa. Olemme ehdottomasti siirtymässä 
värikkäämpään vuosikymmeneen, innostaa 
Kokkonen.

TUTUSTU
keittiomaailma.fi/luonto
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TEKNIIKKA

Linjasaneeraus tulossa –  
pitäisikö uusia myös talopesula  
ja sen koneet?
Teksti: Tiina Painokallio  Kuvat: Shutterstock
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Vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä tehdään linjasaneerauksia alinomaa. 
Koska työmaa joka tapauksessa joudutaan perustamaan, samalla 
kannattaisi tutkia kaikki tähän liittyvät mahdolliset remontointikohteet.

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

Talopesuloiden koneiden vaihtoikä on noin 15 
vuotta. Tässä ajassa koneet vanhentuvat. Vanhat 
koneet käyttävät enemmän vettä ja energiaa kuin 
uudet koneet. Lisäksi pyykkien pesutekniikka on 
kehittynyt 15 vuoden takaisista ajoista.

Koneiden uudistaminen näkyy ensimmäisenä 
energiansäästönä. Säästö ei välttämättä ole 
suuri, mutta kokonaisenergiankulutuksessa 
talopesulan kuluttama energia kuitenkin on 
merkityksellinen, samoin energiansäästö.

Kuivausrumpu on nykypäivää
Syksy ja talvi eivät ole ideaalisia 
pyykinkuivausvuodenaikoja. Kosteus ja pakkanen 
tekevät pyykin kuivatuksesta haastavaa. Siksi 
talopesulasta pitäisi löytyä myös tehokas 
kuivausrumpu, ellei kaksi.  Pyykin kuivattaminen 
omassa asunnossa ei ole suositeltavaa. 
Kosteusrasituksen lisääminen asunnossa on aina 
haitaksi rakenteille. Omissa asunnoissa ei juuri 
ole tilaakaan pyykinkuivatukseen. Pesutuvan 
kuivausrumpu kuivaa vaatteet nopeasti ja jättää 
ne suloisen pehmeiksi. Ja kun pyykkipäivää 
vietetään, myös pesutuvan mankelissa saa 
petivaatteet suoriksi.

Linjasaneerauksessa joudutaan kuitenkin lattiat 
ja seinät avaamaan putkien ja viemäreiden 
kohdalla. Talosauna tietenkin uusitaan vesi- ja 
viemäriputkien/-kalusteiden kohdalta. Moniko 
tulee miettineeksi silloin, että talopesulan 
uudistuskin olisi paikallaan? 

Miksi linjasaneeraus ja talopesulan 
uudistaminen kannattaa yhdellä 
kertaa?
Putkiremontin tullessa on hyvä vaihtaa 
myös taloyhtiön talopesulan vanhat koneet 
uusiin. Vaikka vanhat koneet olisivat edelleen 
käyttökuntoiset, uudet koneet kuluttavat 
vähemmän energiaa ja vettä pesuohjelman 
ollessa käynnissä.

Talpet-tuotevalikoima sisältää kaikki 
nykyaikaisessa kiinteistö- ja laitospesuloissa 
tarvittavat koneet, laitteet ja varusteet. Olipa 
taloyhtiösi minkä kokoinen tahansa, löytyy 
valikoimasta teillekin sopiva kokonaisuus.

Kaikki koneet ja laitteet ovat kestävärakenteisia 
ja käyttäjäystävällisiä. Koneet on suunniteltu 
soveltumaan erikokoisiin taloyhtiöihin, 
hotelleihin, sairaaloihin ja laitospesuloihin. 
Valikoimasta löytyvät porras-, kortteli- 
ja talopesulat sekä yhdistetty kortteli-/ 
talopesula. Käyntiääneltään koneet ovat hiljaisia, 
mutta kiinteärumpuisia pesukoneita käytettäessä 
on huolehdittava lattian ja koneiden alustan 
ääneneristyksestä runkorakenteesta. Tästä syystä 
on hyvä ottaa yhteys lähimpään jälleenmyyjään 
jo hyvissä ajoin ennen hanketta.

TALOPESULAN KONEISTAMISEN HINTA?
• Kaksi konetta à 7–10 kg (Talpet CW 10)
• Kuivausrumpu (Talpet KR 2000 LP)
• Mankeli (Talpet KM 80/800)

Pesutuvan tarpeelliset koneet maksavat n. 400 €/asunto (n. 30 asunnon taloyhtiö) = 
12 000 €. Jos kyseessä on 60 asunnon taloyhtiö, pesutupa maksaa 200 €/asunto = 
12 000 €, 15 vuoden aikana 13 €/asunto (195 €).

OTA YHTEYTTÄ
talpet.fi
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1980-luvulla rakennetussa keskisuuressa taloyhtiössä havahduttiin yleistyneiden vesivahinkojen 
yhteydessä selvittämään laajemminkin korjaustarpeita. Maallikoista koostuneet aiemmat hallitukset 
eivät olleet esittäneet peruskorjausten tekemistä, eikä yhtiössä ollut tarkkaa käsitystä rakennusten 
kunnostakaan. Koettiin, ettei vielä ole tarvetta peruskorjata.

Isännöitsijän, konsulttitoimiston 
ja valvojan vastuu taloyhtiön 
remonteissa
Teksti: Markus Talvio  Kuvat: Pixabay

OPASTUS

Asiantuntijaksi voi kutsua 
itseään kuka vaan, mutta 
”uskoo, ken tahtoo”. Erilaisia 
sertifikaatteja on vaikka 
kuinka paljon olemassa, mutta 
eivät ne kaikkea kerro.
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Uusi hallitus päätti alkaa selvittää yhtiön 
rakennusten kuntoa. Samalla päätettiin heti 
palkata asiantuntija avuksi tähän tehtävään, 
jotta virheet vältettäisiin. Valittiin uusi 
isännöitsijä ja konsultti suunnittelemaan 
ja kartoittamaan tilannetta. Haluttiin siis 
selvittää, mitä kaikkea taloyhtiössä olisi 
välttämätöntä korjata ja millä aikataululla. 
Konsultin ja uuden isännöitsijän 
tehtäväksi annettiin muun ohella laatia 
tarvittavat suunnitelmat ja teettää 
tarvittavat kuntotutkimukset, kilpailuttaa 
urakat ja esittää sitten hallitukselle ja 
yhtiökokoukselle oma näkemyksensä asiasta 
budjetteineen ja hankesuunnitelmineen. 
Näin yhtiökokous voisi tehdä tarvittavat 
päätökset oikeilla tiedoilla.

Taloyhtiölle esitettiinkin pian pitkä lista 
suositelluista korjauksista. Kaikki vaikutti 
hyvälle. Suurin osa osakkaista kannatti 
korjauksia. Arvio kustannuksista oli reilut 
kaksi miljoonaa euroa. Yhtiökokous päätti 
aloittaa peruskorjauksen rakennusten 
arvon säilyttämiseksi ja nostamiseksi sekä 
asuinviihtyvyyden parantamiseksi. Tärkeintä 
oli pitää rakennukset kunnossa. Konsultilta 
tilattiin vielä erikseen urakkakokonaisuuden 
valvonta.

Yhtiökokous oli antanut valtuudet nostaa 
parin miljoonan euron remonttilaina. Näin 
tehtiin. Kun korjauksia oli tovin verran 
urakoitu, selvisi ettei suunniteltu budjetti 
tule alkuunkaan riittämään. Hallitukselle 
tieto budjetin ylittymisestä tuli puskista 
siinä vaiheessa, kun rahat olivat jo 
loppuneet.

Budjetti vuoti kuin seula, rahat 
eivät riittäneet alkuunkaan, mitä 
tehdään?
Hallitus yritti selvittää konsultilta ja 
isännöitsijältä, mihin rahat ovat menneet, 
mutta asiaan ei saatu oikein selvää 
vastausta. Lopulta yli vuosi tästä eteenpäin 
oltiin tilanteessa, jossa remonteista osa oli 
edelleen kesken, osa oli tehty huonosti, 
mutta taloyhtiö oli nostanut lisää lainaa ja 
maksanut urakoitsijoille yli neljä miljoonaa 
euroa. Havaittiin myös, että keskeneräisiä 
urakoita oli ehditty vastaanottaa ja maksaa. 
Taloyhtiö oli äkkiseltään katsottuna pulassa. 
Eräskin iso urakoitsija meni konkurssiin, 
vaikka urakka oli kesken, mutta maksettu – 
sinne menivät rahat!

Joku hallituksen jäsenistä ihmettelivät 
hallituksen kokouksessa ääneen, miten on 

vaiheissa. Tämä tarkoittaa käytännössä 
ennen kaikkea taloyhtiön hallituksen, 
konsulttien ja urakoitsijoiden edustajien ja 
muiden tahojen aktiivista vuorovaikutusta. 
Tarvittavan tiedon pitää kulkea: saatua 
informaatiota on ymmärrettävä ja osattava 
käyttää hyväksi. Kuulostaa helpolle, ja siinä 
sen vaikeus onkin.

Asiantuntijoita kannattaa joka tapauksessa 
käyttää, mutta sopimusten pitää olla myös 
asiantuntijoiden kanssa kunnossa. Jos 
asiantuntija saa itse laatia sopimuksensa 
taloyhtiölle, ei sopimus varmuudella 
ole taloyhtiön kannalta riittävän 
kattava etenkään vahingonkorvausta ja 
sopimusrikkomuksia koskevilta osin. 
Eihän kukaan itse laadi itselleen huonoa 
sopimusta. Tässä vaiheessa Jurinetin 
kiinteistö- ja sopimusjuristeja kannattaa 
pyytää avuksi. Alussa jo, jolloin lopussa 
heitä ei ehkä sitten enää tarvitakaan. Liian 
usein juristit astuvat mukaan kuvan vasta 
turhan myöhään.

Artikkelin case-tapaus perustuu Markus 
Talvion luentosarjaan ja on lyhennelmä 
isosta kokonaisuudesta.

OTA YHTEYTTÄ
info@jurinet.fi

mahdollista, että työ on tehty näin huonosti, 
vaikka konsultille on maksettu valvonnasta 
lähes 10.000 euroa kuukaudessa jo yli 
vuoden? Niinpä, hyvä kysymys!

Mikä on isännöitsijän, konsulttitoimiston ja 
valvojan vastuu tilanteessa, kun taloyhtiön 
remontit menevät pahasti metsään, eikä 
asiakirjoja löydy ja on tilattu sellaisia 
urakoita, joista ei ole tehty taloyhtiössä edes 
päätöksiä?

Tässä kirjoituksessa ei nyt keskitytä 
siihen, miten juttu päättyi ja paljonko se 
taloyhtiölle tuli maksamaan, mutta kalliiksi 
se tuli. Kalliiksi se tuli myös konsultille ja 
isännöitsijälle.

Mitä pitäisi tehdä, jotta ei enää 
astuta samanlaiseen miinaan?
Ensinnäkin todellisten asiantuntijoiden 
käyttäminen on aina edullista ja järkevää. 
On kuitenkin selvitettävä asiantuntijan 
kompetenssi, pätevyys ja taustat, pyydettävä 
suosituksia ja tutkittava referenssejä. Vain 
näin jokainen voi varmistua siitä, että 
asiantuntija on todellinen asiantuntija.

Toiseksi jokaisen maksajan roolissa olevan 
tahon tulisi olla terveellä tavalla hieman 
epäileväinen. Juristit kyseenalaistavat 
koulutuksensa perusteella asioita 
työkseen. Kyseenalaistaminen liittyy 
siihen, että mietitään etukäteen riskejä 
laadittaessa suunnitelmia ja sopimuksia. 
Yritetään keksiä, mitkä kaikki asiat 
voivat mennä pieleen ja huomioidaan ne 
sopimusehdoissa. Ja kyllähän melkein 
kaikessa voi epäonnistua. Jopa vesi on 
helppo keittää pohjaan. Rahoistaan pääsee 
myös eroon helposti tekemällä huonoja 
kauppoja.

Ennakointi on tärkeää, mutta niin on myös 
laadun ja riskien hallinta urakan aikana. 
Tätä varten hallituksella pitää käytössään 
olla kaikki sopimukset ja dokumentit. 
Hallituksen tulee olla ajan tasalla kaikista 
asioista. Pitää olla aktiivinen. Sopimuksia 
pitää päivittää tilanteiden muuttuessa. 
Sopimusten pitää olla tilaajan kannalta 
hyviä, kun asiaa katsotaan taloyhtiön 
perspektiivistä. Tässä tapauksessa hallitus 
aivan liikaa luotti siihen, että kyllä 
ammattilainen osaa. Ei osannut, eikä 
välittänyt.

Käytännössä riskien minimointia tehdään 
työmaalla ratkaisemalla ongelmia kussakin 
yksittäisessä tapauksessa urakan eri 
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ARA myöntää taloyhtiöille avustuksia jälkiasennushissien asentamiseen, 
esteettömyyden parantamiseen, kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen 
suunnitteluun, energiatehokkuuden parantamiseen ja sähköautojen latausinfran 
rakentamiseen. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden, mutta lähtökohtaisesti 
päätös on saatava ennen töiden aloittamista.

ARA tukee taloyhtiöitä
Teksti: Sami Turunen   Kuvat: Mari Turunen

OPASTUS
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Avustuksen määrä riippuu siitä, minkä verran rakennuksen 
energiatehokkuus parantuu korjausten jälkeen verrattuna 
rakentamisajankohdan lähtötasoon tai mahdollisen 
käyttötarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon. Jos 
energiatehokkuus paranee riittävästi, voidaan avustusta myöntää 
4 000-6 000 euroa asuntoa kohden. Avustus on kuitenkin enintään 
50 % hankkeen toteutuneista, energiatehokkuutta parantavista ja 
ARAn avustettavaksi hyväksymistä kustannuksista.

Sähköautojen latausinfra kuntoon
Sähköautot ovat yleistymässä nopeasti. ARA myöntää avustuksia 
asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen 
latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien 
muutoksiin. Avustuksella edistetään sähköautojen 
kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan 
kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden 
mukaisesti.

Avustus on 35 % tai tehokannusteella 50 % toteutuneista 
kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. 
Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden 
vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös 
latauslaitteiden hankintaan. Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin 
uudisrakennuskohteisiin.

Joka toisessa suomalaisessa kerrostalossa ei ole hissiä. Hissittömiä 
kerrostaloja on varsinkin 1960–80-luvuilla rakennetuissa 
kaupunginosissa. Näissä taloissa asuu noin 600 000 suomalaista, 
joista 100 000 on yli 65-vuotiaita.

Hissi kuuluu nykyaikaan. Hissin avulla voit saavuttaa kaikki 
kerrostalon tilat, olivatpa ne missä kerroksessa tahansa. Hissillä 
pääset esteettömästi ullakolle ja kellariin. Hissi helpottaa myös 
lapsiperheen arkea. Hissi antaa omaan kotiin lisävuosia, sillä 
arvioiden mukaan hissitalossa voi asua omassa kodissa 6-8 vuotta 
kauemmin kuin hissittömässä talossa. Omassa kodissa asuminen on 
myös viisasta ja kannattavaa koko Suomen kannalta.

ARAlta voi hakea avustusta kerrostalohissien rakentamiseen. 
Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen 
kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. 
Avustusta voi saada 45 prosenttia hyväksytyistä hissin tai hissien 
rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Lisäksi osa 
kunnista myöntää myös hissiavustuksen, jos hakija on saanut ARAlta 
myönteisen avustuspäätöksen. Tämä kannattaa selvittää omalta 
kunnalta.

Esteettömyys kuntoon
Hissiavustuksen lisäksi kotona asumista voidaan edistää 
mahdollistamalla liikuntarajoitteisten pääsy asuinrakennukseen ja 
siinä oleviin yleisiin tiloihin. Esteettömyysavustuksella tarkoitetaan 
avustusta liikkumisesteen poistamiseen. Avustettavia toimenpiteitä 
voivat olla esimerkiksi ulko-ovien automatisointi ja hissien 
esteettömyyskorjaukset sekä kulkuluiskien, kaiteiden tai porrashissin 
rakentaminen.

Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta 
rakennukseen tai siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. 
Esteettömässä talossa myös apuvälineitä, kuten rollaattoria tai 
pyörätuolia käyttävillä on esteetön kulkumahdollisuus. Myös 
esteettömyysavustusta voi saada 45 prosenttia hyväksytyistä 
kustannuksista.

Tukea kuntotutkimuksiin ja perusparannukseen 
suunnitteluun
Taloyhtiöt voivat saada tukea kuntotutkimuksiin ja 
perusparannuksen suunnitteluun. Avustus on tarkoitettu kosteus- 
ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja 
asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten 
perusparannuksen suunnittelukustannuksiin. Kuntotutkimuksen 
perusteeksi riittää jo epäily vauriosta tai sisäilmaongelmasta. 
Perusparannuksen suunnitteluun avustusta voi saada, jos vaurio tai 
sisäilmaongelma on todettu kuntotutkimuksella.

Avustusten tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa 
ja ylläpitää rakennuskannan laatua. Niillä halutaan tukea ja 
kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia. 
Avustusten määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä ja toteutuneista 
kustannuksista. Kuntotutkimuksen tekijöiden ja perusparannuksen 
suunnittelijoiden tulee olla päteviä.

Energiatehokkuuden parantaminen
Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin 
on mahdollista saada energia-avustusta vuosina 2020–2022. 
Energiatehokkuuden mittaamisessa käytetään laskennallista 
energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua. Avustettavia 
toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi öljylämmityksestä luopuminen, 
ikkunoiden ja ovien vaihtaminen tai lämmöneristyksen lisääminen.

ARAN AVUSTUKSET TALOYHTIÖILLE:
• Jälkiasennushissin asentaminen (45 %)
• Esteettömyysavustus (45 %)
• Kuntotutkimukset ja perusparannuksen suunnittelu 

(50 %)
• Energia-avustus (4 000-6 000 €/asunto, enintään 

50 %)
• Sähköautojen latausinfra (35-50 %, enintään 

90 000 €)
• Avustuksia voi hakea ympäri vuoden ARAn 

verkkoasioinnissa.
• Hae päätös ennen töiden aloittamista.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa 
keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. 
ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä 
avustuksia, tukia ja takauksia. ARA edistää ekologisesti 
kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. 
Periaatteena on, että jokaisella on oikeus hyvään 
asumiseen.

Avustuksia voi hakea ARAn verkkoasioinnin kautta. 
ARA käsittelee hakemuksen, tekee avustuspäätöksen 
ja maksaa myönnetyn avustuksen hakijalle 
avustettavien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen. 
Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti 
saatava ennen töiden aloittamista.

LISÄÄ AIHEESTA
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/
Korjausavustukset 



56 OMATALOYHTIÖ.FI   2021

Kuka vastaa, että hissi kulkee 
turvallisesti?
Teksti: Samuli Vesalainen   Kuvat: Liftinstituut

LISÄTIETOJA
info@liftinstituut.fi

Hissit ovat monessa taloyhtiössä arkipäivää ja joillekin välttämättömyys, jota ilman 
ei pysty suoriutumaan arkielämästä. Tiedätkö kuka huoltaa ja tarkastaa hissinne 
taloyhtiössänne, ja kuka on vastuussa hissin turvallisesta toiminnasta? Onko asiaa 
tiedostettu taloyhtiössänne?

TEKNIIKKA
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On tärkeää erottaa 
hissitarkastus ja 

huoltotoimenpiteet. 
Autonkin huoltaa ja 

katsastaa eri toimijat;  
sama koskee hissejä.

Olemme tottuneet kulkemaan hisseillä ja 
luotamme sen olevan turvallista. Suomessa 
hissiturvallisuus on erittäin hyvällä tasolla. 
Kyse on laitteesta, jonka pitää toimia ja olla 
ehdottoman turvallinen. Esimerkiksi hissi ei 
saa tippua, liikkua ovet auki tai kuilun ovet 
eivät saa aueta, kun hissi ei ole paikalla.

Hissin pitää pystyä viemään matkustaja 
haluttuun kerrokseen turvallisesti ja 
pysähtymään riittävän tarkasti jättämättä 
kompastumisvaaraa. Nykyaikaisissa 
hisseissä teknisenkin vian yllättäessä 
hälytysjärjestelmällä saa nopeasti apua. 

Suomessa hissiturvallisuutta 
valvoo TUKES
Kaikki tämä turvallisuus on pyritty 
takaamaan tarkastuksilla ja 
huoltotoimenpiteillä. Huoltaminen ja hissien 
tarkastaminen on laissa määrätty.

Hissien turvallisuudesta on säädetty 
hissiturvallisuuslaissa ja Suomessa 
hissiturvallisuutta valvoo Turvallisuus- 
ja kemikaalivirasto (Tukes). Laki 
hissiturvallisuudesta kattaa muun 
muassa laitteiden suunnittelun, 
valmistuksen, asennuksen, henkilöiden 
pätevyysvaatimukset sekä kansalliset 
määräykset Suomessa.

Tiedätkö, kenen velvollisuus on huolehtia, 
että huolto ja tarkastukset tehdään 
taloyhtiössänne? Mitä huolto ja tarkastus 
maksaa entä mitä vaihtoehtoja on tarjolla? 

Kuka vastaa hissin 
turvallisuudesta taloyhtiössänne?
Tiedätkö kuka sitten vastaa hissin 
turvallisuudesta teidän taloyhtiössänne? 
Vastaus saattaa löytyy peilistä, mikäli 
olet omistusasuja. Lain mukaan hissien 
turvallisuudesta vastaa laitteen haltija, 
käytännössä asunto-osakeyhtiössä taloyhtiön 
hallitus ja isännöitsijä.

Hissin huoltotoimenpiteet sisältävät 
muun muassa hissin säännönmukaista 
huoltoa, korjauksia ja muutostöitä. 
Lisäksi hissille tehdään kahden 
vuoden välein tarkastuslaitoksen 
toimesta hissitarkastuksia, joilla 
varmistetaan hissin käytön turvallisuus 
ja huollon asianmukaisuus. On tärkeää 
erottaa kuitenkin hissitarkastus ja 
huoltotoimenpiteet – ikään kuin autoissa 
kaksi erillistä toisistaan riippumatonta 
toimijaa huoltavat ja katsastavat auton, 
sama koskee myös hissejä. Tiedätkö kuka 
taloyhtiössäsi huoltaa ja tarkastaa hissinne? 
Voisiko nykyisille toimijoille olla järkevä 
etsiä vaihtoehtoa?

Suomessa harva tietää, että vaihtoehtoja 
on myös hissien tarkastuksille. Tarkastustyö 
on palvelu siinä missä muutkin taloyhtiön 
välttämättömät huoltotoimenpiteet. 
Hissitarkastuspalvelut kannattaa aina 
kilpailuttaa ja kyseenalaistaa voisiko joku 
muukin tarjota palvelua. Liftinstituut Nordic 
Oy tarjoaa hissin haltijoille erityisen hyvän 
vaihtoehdon hissitarkastuksille.

VAIHTOEHTO 
HISSITARKASTUSPALVELUILLE – 
LIFTINSTITUUT NORDIC OY 
Liftinstituut-nimi juontaa alun perin hissitekniikan 
instituuttiin Hollannissa. Säätiö perustettiin 
vuonna 1933, jolloin säätiön tarkoitus oli varmistaa 
ihmisten liikkumisen turvallisuus estämällä 
hissitapaturmia. Nykyään Liftinstituut on kaupallistettu 
ja toimii yrityksenä. Alkuperäisen tavoitteen eli 
hissiturvallisuuden parantamisen lisäksi yrityksen 
toimintaan kuuluu:
• laitteiden sertifiointi
• standardointityö
• koulutus
• hissitarkastukset.

LIFTINSTITUUT NORDIC OY LYHYESTI:
• TUKES:n valtuuttama tarkastuslaitos.
• Kokenut henkilökunta takaa ehdottoman 

turvallisuuden.
• Tiivis yhteistyö Liftinstituutin kanssa -> alan viimeisin 

osaaminen ja tieto.
• Pystyy tarjoamaan parhaan vaihtoehdon 

hissitarkastuksille.
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Näin järjestyi sähköauton 
latauslaitevalmius As Oy Porin 
Karhunpesässä
Teksti: Samuli Vesalainen   Kuvat: Jarno Kylmänen

TEKNIIKKA



592021   OMATALOYHTIÖ.FI   

WAGO LATTAKAAPELIJÄRJESTELMÄ
WAGO Lattakaapelijärjestelmä on helppo, vaivaton ja joustava ratkaisu 
sähköauton latausvalmiuden järjestämiselle taloyhtiössä – oli kyseessä sitten 
sähköauton lataus parkkihallissa, autokatoksessa tai ulkoparkkipaikalla.

• Sähköauton latausvalmiuden järjestäminen on vaivatonta ja 
kustannustehokasta molemmille osapuolille; taloyhtiölle ja osakkaalle.

• Selkeä kustannusten jako taloyhtiön ja osakkaan tai pysäköintipaikan haltijan 
välillä

• Latausvalmiuden järjestyttyä latauspisteiden lisäys on helppoa heti tai 
tulevaisuudessa

• Sähkösuunnittelu ja urakointi on helppoa ja nopeaa; suurimmaksi osaksi vain 
kaapelinasennusta

• Kotitalousvähennys työn osuudesta, kun latauslaitetta asennetaan
• Jokainen pysäköintipaikan haltija voi pitää oman paikkansa
• Syöttötehoja helposti lisää jo ensiasennuksessa tai tulevaisuudessa 

(ensikaapelointiin ei tarvitse koskea)
• ARA:lta voi hakea avustusta latausinfran rakentamiseen

TUTUSTU
wago.fi

Sähkö- ja hybridiauton latausvalmiusvelvoite tuli voimaan 11.11.2020. Lue, miten latausvalmius 
otettiin käyttöön porilaisessa As Oy Porin Karhunpesässä. Mitkä asiat painoivat vaakakupissa 
eniten eri järjestelmiä vertailtaessa? Entä miten järjestelmän asennus sujui tilaajan eli taloyhtiön 
näkökulmasta?

Viitasaaren mukaan erilaisia 
järjestelmävaihtoehtoja on markkinoilla 
reilusti, mutta vaakakupissa painoivat 
etenkin järjestelmän muuntojoustavuus, 
helppokäyttöisyys ja tulevaisuuden tarpeisiin 
vastaaminen mahdollisimman joustavasti.

Tärkeää oli myös löytää taloudellisesti 
järkevin ratkaisu. Liika älyteknologiakaan 
ei ole aina hyvä asia, sillä se voi tarkoittaa 
asennuksessa ja käytössä haasteita, jotka 
tulevat loppukäyttäjien maksettaviksi.

Nyt taloyhtiössä on valmius järjestää kaikille 
autopaikoille sähkö- tai hybridiauton lataus, 
eli lain vaatimus latausvalmiudesta on 
järjestetty. Tarpeen mukaan sähköajoneuvon 
latauspisteitä voidaan myöhemmin kätevästi 
lisätä.

Viitasaari on valittuun ratkaisuun 
tyytyväinen ja uskoo sen jatkossa keräävän 
kehuja myös sähköautoilevilta asukkailta.
– Kannatti katsoa laajemmalti asiaa ja 
tutkia eri ratkaisuja. Mentiin jälleen 
askel eteenpäin asumisen helppouden 
järjestämisessä, Viitasaari iloitsee.

Uuden lain mukaan uuteen tai laajaan 
rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava, että rakennuksen 
yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan 
sähköajoneuvojen latauspisteet tai 
latauspistevalmius. Laki velvoittaa 
toimenpiteisiin taloyhtiöt, joissa on yli neljä 
pysäköintipaikkaa.

Korjausrakennushankkeissa (sovelletaan 
rakennushankkeeseen, jota koskeva 
lupahakemus tulee vireille 11 päivänä 
maaliskuuta 2021 tai sen jälkeen) 
on käytännössä sähköajoneuvon 
latauslaitevalmius on asennettava 
jokaiselle pysäköintipaikalle silloin, 
kun korjausprojektin toimenpiteet 
ulottuvat pysäköintialueeseen ja on kyse 
laajamittaisesta korjauksesta. Tällaiseksi 
katsotaan lain mukaan esimerkiksi remontti, 
joka sisältää julkisivun remontoinnin, 
ikkunoiden uusimisen sekä yhden 
tai useamman teknisen järjestelmän 
korjauksen.

As Oy Porin Karhunpesä on juuri 
valmistunut kerrostalo Porin keskustassa. 
Se on osa niin kutsuttua karhukorttelia, 
johon kuuluu viisi muuta asuinkerrostaloa. 
Suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet 
arkea ja asumista helpottavat käytännölliset 
ratkaisut, kuten mahdollisuus sähkö- ja 
hybridiauton vaivattomalle ja joustavalle 
lataamiselle. Kerrostalossa on käytössä 54 
autopaikkaa.

Sähköajoneuvon lataus osana 
helppoa asumista
Kohteen väliaikaisena hallituksen 
puheenjohtajana toimii rakennuttaja MVR-
Yhtymä Oy:n Rami Viitasaari, kunnes hallitus 
valitaan osakkaiden keskuudesta. Asukkaat 
pääsivät muuttamaan uusiin koteihinsa 
artikkelin kirjoitusajankohtana, eli kohde on 
juuri luovutettu asukkaiden käyttöön.

Viitasaaren mukaan yrityksenä ja kohteen 
toteuttajana he halusivat tulevan taloyhtiön 
saavan käyttöönsä huolettoman, helpon 
ja laajennettavissa olevan sähkö- ja 
hybridiauton latausratkaisun, joka tarjoaa 
hyvät edellytykset tulevaisuudenkin 
asumistarpeisiin.
– Rakennamme nykyaikaisia taloja, 
joissa on helppo asua. Sähköajoneuvon 

latausratkaisua haettaessa huolettomuus ja 
helppous olivat keskiössä – autolla helposti 
sisään autohalliin, auto lataukseen ja 
hissillä asuntoon, kuvailee Viitasaari.

Järjestelmä, joka joustaa 
muuttuvissa tarpeissa
Sähköajoneuvojen latausvalmiutta varten 
As Oy Porin Karhunpesään valittiin WAGO 
Lattakaapelijärjestelmä. Sopivaa ratkaisua 
etsittiin yhteistyössä sähkösuunnittelijan, 
-urakoitsijan sekä asiakkaan kanssa. 
Sähkösuunnittelijan ja urakoitsijan 
näkökulmasta ratkaisu vaikutti helpolta 
toteuttaa - ja oli sitä myös käytännössä.
– Teknisesti järjestelmä oli helppo 
suunnitella, kun reunaehdot olivat tilaajan 
kanssa sovittu, kertoo järjestelmän 
sähkösuunnittelija Pasi Lammi Etteplan 
Oy:stä.
– Alkuun oli ihmetystä järjestelmästä, kun 
sitä ei ole tullut ennen vastaan, mutta 
järjestelmä osoittautui helpoksi asentaa. 
Asennusohjeet olivat helpot ja selkeät, 
luonnehtii Arto Hakala Insinööritoimisto 
Unto Rantanen Oy:stä.
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Pumppaamo on kiinteistön kannalta strategisen tärkeä paikka. 
Mikäli pumput eivät toimi mutta käyttövesi toimii, ongelma on heti 
käsillä ja silloin tulvii aina jossakin. Usein pumppaamon tai viemärin 
tulviminen voi olla iso vahinko talon rakenteille ja käyttötiloille. 
Jostakin syystä nämä vahingot sattuvat yleensä iltaisin ja öisin. 
Kiinteistön ylläpitäjän ja omistajan kannalta pumppaamotarkastukset 
ja huollot ovat kustannustehokasta riskinhallintaa. Kiinteistön 
elinkaaren ja kunnossapidon näkökulmasta pumppujen ja 
automatiikan tarkastukset mahdollistavat investointien ajoittamisen 
haluttuna aikana, jolloin se tuo kustannussäästöä.

Kiinteistön pumppaamot 
strateginen huollon kohde
Teksti: Mauno Haverinen   Kuvat: Capse Oy

Jätevesi-, sadevesi- ja perusvesipumppaamojen katkeamaton toiminta on erittäin 
tärkeää kiinteistöissä, joissa ne vaaditaan. Tärkeä osa pumppaamojen ylläpitoa 
ovat vuosihuoltosopimukset. Säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla varmistetaan 
pumppaamojen häiriötön toiminta ja pidennetään pumppaamon elinkaarta.

Milloin tarkastus kannattaa tehdä?
Tarkastuskäynnit tehdään keskimäärin vuosittain, riippuen 
pumppujen käyttötunneista tai tilan käyttötarpeesta. Käynnin 
yhteydessä käydään läpi pumppujen kunto, sähkötekniset 
mittaukset, mekaniikka, ohjauskeskukset ja automatiikka. 
Tarvittaessa myös pestään pumppaamo. Lisäksi tarkastuskäynnillä 
huomioidaan tulevat korjaus- ja investointitarpeet sekä niiden 
ajoitus. Käynnistä tehtävä raportti on työkalu kiinteistön omistajalle 
ja ylläpitohenkilöiden käyttöön. Yleensä pumppaamon tarkastus ja 
huolto aktivoituu silloin viimeistään, kun pumppaamossa ilmenee 
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LISÄÄ AIHEESTA
capse.fi

Tarkastuskäynnin jälkeen on tarpeen 
keskustella kiinteistön omistajan tai 
ylläpitäjän kanssa pumppaamojen 
riskinhallinnasta, toiminnan valvonnasta 
ja tulevista investoinneista. Luottamus, 
jatkuvuus ja dokumenttien kautta 
muodostuva historia kohteesta on 
ylivoimainen etu, kun rakennetaan 
suunnitelmallisesti kiinteistön elinkaarta.

Saneerauksen voi tehdä usealla 
tapaa
Pumppaamot kiinteistöissä jakautuvat 
käyttöpaikkojen mukaan jäte-, perusvesi- ja 
sadevesipumppaamoihin. Pumppaamoita 
voidaan saneerata monella tapaa ja 
niinpä päättäjillä riittää puuhaa arvioida 
mikä on kulloinkin oikea ratkaisu. 
Alkusuunnittelussa tulisi huomioida 
nykyiset rakenteet ja mahdollisuudet 
käyttää niitä hyödyksi valittaessa uuden 
pumppaamon teknistä ratkaisua. 
Perinteisessä pumppaamosaneerauksessa 
hyödynnetään olemassa olevia rakenteita 
mahdollisimman paljon. Yleensä vanha 
pumppaamosäiliö pysyy hyvässä kunnossa 
kauan, joten sitä voidaan uudelleen 
käyttää saneeraustilanteissa lähes 
poikkeuksetta. Tehdasvalmisteiset kompaktit 
muovisäiliölliset pumppaamot soveltuvat 
kohteisiin, missä vanhat rakenteet eivät 
enää ole käyttökelpoisia tai tilankäyttö vaatii 
sitä.

Perinteisessä pumppaamosaneerauksessa 
jätevesi-, perusvesi- ja sadevesipumppaamot 
saadaan helposti uudenveroiseen kuntoon 
uusimalla kaikki kaivon sisäiset osat 
sekä ohjauskeskus ja tarvittaessa myös 
pumppaamon ulkopuolinen painelinja. 
Samalla kartoitetaan etävalvonnan 
lisätarve, jotta seuranta olisi helppoa 
ja vaivatonta. Pumppaamosaneeraus 
kestää yleensä yhdestä kahteen päivää, 
jos saneeraus voidaan toteuttaa vanhoja 
pumppaamosäiliöitä hyödyntämällä. Vanhoja 
betoni- ja lasikuitusäiliöitä on helpompaa 
ja nopeampaa huoltaa kuin uusia, 
erittäin ahtaita ja kompaktisti paketoituja 
muovisäiliöllisiä pumppaamoja.

Tehokasta energiankäyttöä
Pumppaamon tekninen sydän on pumput 
ja niiden ohjausyksikkö, joka ohjaa 
kuormitusta tasaisesti. Kohteissa, joissa 
pumpuilla on suuri käyttötuntimäärä, 
energian kulutus ja ohjausautomatiikan 
luotettavuus nousee merkittävään 
asemaan. Pumppujen teknisen sopivuuden, 
kokoluokan ja ohjausautomatiikan valinta 
kuhunkin käyttökohteeseen on tärkeää, jotta 

 Koska teidän 
pumppaamonne on viimeksi 

tarkastettu ja huollettu?

lopputuloksesta tulee onnistunut. Luotettava 
yhteistyökuppani onkin kultaa kalliimpi, 
jotta suunnittelu ja projektin toteutus 
onnistuvat hyvin.

Pumppaamohuollot ja 
saneeraukset 24/7
Capse Oy on kokonaisvaltainen 
jätevesitekniikan palvelutalo. 
Pumppaamohuolto koostuu isosta 
ammattilaisten joukosta, jotka ovat 
erikoistuneet huoltoon, tarkastuksiin, 
korjauksiin, kunnossapitoon ja 
saneerauksiin. Vahvan osaamisen 
lisäksi pumppujen ja komponenttien 
täydellinen varasto mahdollistaa 
toiminnan, johon asiakas voi luottaa 24/7. 
Päivystyspalveluiden käyttö ei edellytä 
erillistä huoltosopimusta.

Capse Oy:n jätevesitekniikan 
palvelukokonaisuuteen kuuluvat lisäksi 
imuautopalvelut. Capsen imuautot hoitavat 
pumppaamojen, erotinkaivojen pesut ja 
tyhjentämiset sekä viemärien avaukset, 
huuhtelut ja kuvaukset.

häiriöitä tai toistuvia hälytyksiä. Kevät 
ja syksy ovat aikoja jolloin esimerkiksi 
sadevesipumppaamojen käyntimäärät 
kasvavat voimakkaasti, mistä voi seurata 
ongelmia. Usein syy voi olla myös talven 
jälkeen pumppujen käynnistymisessä 
ja automatiikassa ilmenevät ongelmat. 
Säännölliset tarkastukset ja huollot 
säästävät yleensä myös turhilta 
vikakäynneiltä.
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OPASTUS

Vahinko on helpompi torjua  
kuin korjata
Teksti: Helena Lindgren  Kuvat: Shutterstock

Myöhäinen ajankohta, ehkä jo aamuyön puolella. Yksinäinen kulkija 
liikkeellä vakain aikein tai muutaman nuoren porukka juuri sinä 
ratkaisevana hetkenä, kun joukossa tyhmyys tiivistyy, uho on 
suurimmillaan eikä kukaan ajattele teon seurauksia. Taloyhtiö voi sekä 
pienentää riskiään joutua tuhopolton kohteeksi että pyrkiä minimoimaan 
mahdollisen teon seurauksia.

Ilkivallan, samoin kuin tahallisen tuhopolton yrityksen, 
kohde valikoituu yleensä melko sattumanvaraisesti. 
Niin tekoon kuin kohteen valintaan vaikuttaa muiden 
seikkojen lisäksi kohteeseen pääsy ja sytytysyrityksen 
helppous.

Hetken hölmöily voi tulla kalliiksi myös muille kuin 
tekijälle itselleen. Taloyhtiön kannattaakin pyrkiä 
ehkäisemään palovahingot ennalta, sillä torjuttu 
vahinko on aina halvempi ja helpompi vaihtoehto, 
kuin vahingon korjaaminen jälkikäteen. Tuhopolttojen 
aiheuttamat vahingot lasketaan vuosittain miljoonissa 
euroissa.

Jätekatokset ja roska-astiat ovat alttiita 
tuhopoltolle
Arvioiden mukaan noin kolmannes kaikista 
rakennuspaloista on tahallaan sytytettyjä. Näistä jopa 
lähes puolet kohdistuu jätehuollon järjestelyihin, 
joko jäte- ja paperinkeräysastioihin tai jätekatoksiin. 
Tuhopoltoissa hyvin yleinen sytytyskohde ovat 
jätekatokset, roska-astiat sekä muut pihan kevyet 
rakennelmat.

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan 
on huolehdittava siitä, että rakennukset ja rakennelmat 
ympäristöineen ovat sellaisessa kunnossa, että tulipalon 
syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen 
vaara ovat vähäisiä (Pelastuslaki 379/2011, 9§).

Rakenteellisen palontorjunnan keinoin huolehditaan 
rakennuksen teknisen paloturvallisuuden täyttymisestä 
jo rakennusvaiheessa. Rakennuksen käyttöönoton 
jälkeen kiinteistön käyttäjien on omilla toimillaan 
aktiivisesti ehkäistävä tulipalojen syttymistä.
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Tulipaloja ehkäistään muun muassa huolehtimalla siitä, että 
kiinteistössä ei säilytetä syttyvää materiaalia sen enempää kellari- tai 
ullakkotiloissa kuin rakennuksen ulkoseinustoillakaan, mikäli siitä 
aiheutuu vaara palon leviämisestä rakennukseen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (895/1999) säädetään 
lisäksi jätehuoltotilojen järjestämisestä. Asetuksessa vaaditaan, 
että jätehuoltotilat ja -rakennelmat on tarvittaessa aidattava tai 
suojattava muulla tavoin palovaaran välttämiseksi (Maankäyttö- ja 
rakennusasetus 895/1999, 56§).

Kuinka tuhopolttoyrityksiä kannattaa torjua?
Pihalla sijaitsevien roska-astioiden ja niihin liittyvien rakennelmien 
suojaukseen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta ulkopuolisten ei ole 
helppoa päästä niihin käsiksi.

Pihan aitaaminen sekä jätekatosten ja muiden varastojen 
lukitseminen estää asiattomien pääsyn ja ennaltaehkäisee 
tehokkaasti tuhopolttoyrityksen kohteeksi joutumista. Katoksen 
ulkopuolella olevat astiat olisikin hyvä varustaa aina lukitulla 
kannella.

Taloyhtiön asukkaille lukituksen tarpeellisuutta voidaan perustella 
sillä, että se mikä helppokäyttöisyydessä kenties menetetään, 
saadaan takaisin kiinteistön yleisen turvallisuuden kohentumisena.

Vanhemmissa taloyhtiöissä yleisesti esiintyvän avoimen 
jätekatostilan turvallisuutta voidaan parantaa merkittävästi myös 
jälkikäteen. Markkinoilla on saatavilla erilaisia valmisratkaisuja 
jätekatostilan oviksi, jolloin myös tilan lukittavuus saadaan kuntoon. 
Luonnollisesti kiinteistössä on tällöin huolehdittava, että myös 
jätteenkuljettajalla on pääsy jätehuoltotilaan.

Käyttömukavuuden ja ennen kaikkea raskaiden jäteastioiden 
tyhjennyksen kannalta on muistettava ottaa huomioon oviaukon 
riittävä leveys, oven auki pysyminen jäteastian siirron aikana sekä 
oviaukon kynnyksettömyys. Kynnys hankaloittaa huomattavasti 

jätteenkuljettajan työskentelyä, samalla kun se altistaa tapaturmille. 
Jätehuoltotilan lattian tulisikin aina olla maanpinnan tasossa.

Esimerkiksi erilaiset teräsrunkoiset liukuovet ovat helppokäyttöisiä 
ja toimivia ratkaisuja jätekatostilojen oviksi, koska talvella oven 
eteen mahdollisesti kasautuva lumi ei haittaa oven avaamista. Oven 
verhoilu voi olla esimerkiksi kuumasinkittyä teräsverkkoa tai puuta, 
kunhan huolehditaan tilan riittävästä tuulettuvuudesta jatkossakin.
Riskiä tuhopolttoyrityksen, samoin kuin muunkin ilkivallan kohteeksi 
joutumista, vähentää myös piha-alueen hyvä ulkovalaistus.

Näin turvaetäisyydet vaikuttavat paloturvallisuuteen
Palon mahdollisesti syttyessä vahinkoja pienentää roska-astioiden, 
jätekatosten ja muiden rakennelmien oikea sijoittaminen piha-
alueella. Riittävillä turvaetäisyyksillä pystytään estämään tulipalon 
leviäminen rakennuksiin.

Palo leviää syttymiskohteestaan joko johtumalla rakenteita 
pitkin, liekkien lähettämän lämpösäteilyn välityksellä tai palosta 
syntyneiden kuumien palokaasujen ja hiukkasten välityksellä. Tämän 
vuoksi turvaetäisyyksissä on huomioitava sekä vaakasuuntainen että 
pystysuuntainen turvaetäisyys.

Usein rakennuksen ulkoseinän vierellä syttynyt palo leviää 
räystään rakenteiden kautta ullakko- ja vesikattorakenteisiin, 
vaikka ulkoseinärakenne itsessään olisikin palamaton eikä siinä 
olisi ikkunoita. Vaakasuuntaisten turvaetäisyyksien täyttyessä 
vähentyy myös kuumien savukaasujen välityksellä räystään kautta 
rakennuksen kattorakenteisiin leviävän palon vaara.

Liekin vaakasuuntainen säteily ei aiheuta palon leviämisen 
vaaraa silloin kun ikkunattomassa umpijulkisivussa ei ole käytetty 
pintarakenteena palamiskelpoista materiaalia, kuten puuta tai 
muovia. Näissäkään tilanteissa roska-astioita tai helposti palavia 
rakennelmia ei kuitenkaan saa asettaa seinän viereen, jos ulkoseinän 
runkorakenteissa tai eristyksissä on käytetty palamiskelpoista 
materiaalia tai katon räystäsrakenteet ovat liian matalalla.
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Turvaetäisyysryhmät
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 
antaa selkeät ohjeet turvaetäisyyksiin 
oppaassaan Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen 
torjunta. Vaakasuuntaiset turvaetäisyyden 
määritellään rakennuksen räystäslinjasta.

Oppaan mukaan vähimmäisturvaetäisyys 
pistemäiselle palolähteelle, kuten isolle 
ulkoroihulle, on vähintään kaksi ja puoli 
metriä rakennuksen räystäslinjasta. 
Roska-astioiden, jätekatosten ja muiden 
rakennelmien turvaetäisyydet alkavat 
neljästä metristä.

Neljän metrin turvaetäisyys
Vähintään neljän metrin päähän 
rakennuksen räystäslinjasta voidaan 
sijoittaa yksittäiset 600 ja 240 litran roska-
astiat, metalliset roska-astiat sekä alle 
puolentoista metrin levyiset ja korkuiset 
palavista materiaaleista tehdyt rakennelmat 
ja esineet,

Kuuden metrin turvaetäisyys
Vähintään kuuden metrin päähän 
rakennuksen räystäslinjasta voidaan 
sijoittaa useamman roska-astian rivistöt, 
pahvirullakot sekä kahdesta neljään metriä 
leveät ja korkeat tehdyt rakennelmat, jotka 
on tehty palavista materiaaleista. Sama 
koskee palavien materiaalien varastokasoja.

Kahdeksan metrin turvaetäisyys
Kahdeksan metrin päähän rakennuksen 
räystäslinjasta tulee sijoittaa ns. 
avolavat eli palamiskelpoista materiaalia 
sisältävät vaihtolavat. Myös jätekatokset, 
puurakenteiset erilaiset ”mökit” ja muut 
vastaavat rakenteet on sijoitettava vähintään 
kahdeksan metrin päähän. Samaan 
turvaetäisyysryhmään luetaan lisäksi 
asuntovaunut ja -autot, kuormalavapinot 
sekä neljästä kuuteen metriä leveät, 
palavista materiaaleista tehdyt rakennelmat 
ja palamiskelpoisten materiaalien 
varastokasat.

Ahtaat sisäpihat
Tiiviin kaupunkirakentamisen myötä ahtailla 
sisäpihoilla ei aina pystytä noudattamaan 
yllä mainittua kahdeksan metrin 
vaakasuuntaista turvaetäisyyttä jätekatoksen 
sijoittamisessa. Lisäksi katoksen vaatimat 
tuuletusaukot vaikeuttavat paloturvallisen 
jätekatoksen suunnittelua.

paloviranomaisen tai vakuutusyhtiön 
edustajien puoleen, jotta löydetään 
turvalliset ratkaisut.

Tehokkain tapa torjua tulipalon tuhoja on 
tulipalon syttymisen estäminen.

LÄHTEET
Pelastuslaki 379/2011
Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö 
(SPEK), Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen 
torjunta, Jarmo Majamaa, 3. uusittu painos, 
Helsinki 2020

Näissä tilanteissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että jätekatoksen 
umpiosien rakenteet täyttävät 
palonkestoltaan määräysten mukaiset 
paloluokitukset, samalla kun katoksen 
avoin tuuletusseinä sijoitetaan poispäin 
rakennuksesta ja vähintään neljän metrin 
päähän rakennuksesta. On huomioitava 
myös avoimen tuuletusseinän turvaetäisyys 
mahdolliseen naapurirakennukseen.

Mikäli jätehuoltojärjestelyjen 
paloturvallisuusseikat huolettavat 
taloyhtiössä tai niissä epäilee olevan 
puutteita, tulee kääntyä paikallisen 
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”Viisas rakennuttaja” investoi hyvään suunnittelulaatuun ja 
antaa keskinäiseen luottamukseen perustuvaa toimintavaltaa 
pääsuunnittelijalleen, ”vahvalle oikealle kädelleen”, tarkentaa 
Seppänen rooleja. Pääsuunnittelija on ns. laadun kulmakivi, mikä 
kannattelee koko suunnittelun onnistumista, ja mikä tärkeintä; 
rakennuttajan päästessä tavoitteisiinsa.

OPASTUS

Doventus Oy laati kaikki suunnitelmat 
asemakaavassa suojeltuun asuinrakennukseen. 
Vastuunalaiseen kokonaissuunnitteluun kuului 
arkkitehti- ja rakennesuunnittelun lisäksi sisustus- ja 
pihasuunnittelu sekä talotekniikan suunnitelmat. 
Doventus Oy hoiti myös kohteen projektinjohdon ja 
valvonnan. Hanke onnistui erinomaisesti tilaajan ja 
pääurakoitsijan sekä viranomaisten mielestä. Suojeltu 
rakennus pihapiireineen aloitti uuden elämänkaaren 
täydellisesti korjattuna.

OTA YHTEYTTÄ
doventus.fi

Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:n toimitusjohtaja Tero 
Seppänen on toiminut pääsuunnittelijakouluttajana ja tuntee hyvin 
maankäyttö- ja rakennuslain sekä urakkamuotojen vaatimukset 
pääsuunnittelijan vaativaan tehtävään. Arkkitehti Seppäsen mukaan 
hankkeen pääsuunnittelija on rakennuttajan tärkein luottohenkilö, 
joka antaa laaja-alaisen osaamisensa rakennuttajan päätöksenteon 
tueksi jo hankkeen alkumetreillä.
– Tilaajan kanssa määritellään selkeät tavoitteet suunnittelun 
laatuun. Oleelliset lähtötiedot selvitetään ja resurssien riittävyys 
varmistetaan osaavalle suunnittelutiimille. Pääsuunnittelijan tulee 
kokemuksensa perusteella hallita koko rakentamisen horisontti 
suunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheen realiteetteihin.

Pääsuunnittelija johtaa ja ennakoi
Pääsuunnittelijaksi on parasta valita kohteen arkkitehti, koska 
hän ratkaisee tilan käyttöön liittyvät tilaajan toiveet yhdistämällä 
rakenne- ja talotekniikan vaatimukset hallituksi kokonaisuudeksi. 
Korjausrakentamisen hankkeissa tulee erityisesti ottaa huomioon 
saneerattavan rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet. 
Esimerkiksi purkutyötä ei saa ylimitoittaa; rakentamisen 
kustannuksia optimoidaan erityisesti suunnitteluratkaisuilla. 
Kokeneelta avainkonsultilta löytyy rohkeutta ilmoittaa tilaajalle 
suunnitteluratkaisujen kustannusriskeistä. Pääsuunnittelija johtaa 
suunnittelua käyttämällä tehokkaasti erityissuunnittelijoiden 
osaamista oikea-aikaisesti.

Pääsuunnittelija  
laadun kulmakivenä
Teksti: Tero Seppänen  Kuvat: Doventus Oy

Rakennushankkeen suunnittelua johtaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava 
pääsuunnittelija. Rakentamisen tuikitärkeän valmisteluvaiheen laatu henkilöityy useimmiten 
pääsuunnittelijan osaamiseen ja johtamiskykyihin.
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Kauniit ja vihreät  
meluntorjujat
Teksti: Marita Wallin   Kuvat: Shutterstock

PIHA

Melu on äänienergiaa, joka voidaan kokea epämiellyttäväksi sen korkeudesta ja 
voimakkuudesta riippuen. Voimakas melu voi pelästyttää ja aiheuttaa pahimmillaan 
jopa kuulovaurioita. Ympäristön ja etenkin liikenteen aikaansaama melukuormitus 
saattaa harmittaa monia, mutta aiheuttaa harvoin mitään voimakkaita vaikutuksia.

Melun aiheuttama häiriö koetaan yksilöllisesti. Tyypillisiä 
ympäristöstä kuuluvan melun aikaansaamia vaikutuksia ovat 
mm. rentoutumisen häiriintyminen, keskittymis- ja suorituskyvyn 
aleneminen sekä erilaiset stressioireet. Terveysvaikutusten ohella 
melu heikentää alueen viihtyisyyttä ja laatua. Häiriövaikutus voi olla 
merkittävä etenkin kaupunkialueella ja taajamissa.

Ympäristömelun vaimentamisella voidaan lisätä asuinalueen 
viihtyvyyttä. Pihaan ja sisätiloihin kuuluvaa melua voidaan 
vähentää mm. rakennetujen meluseinien, maan pengerryksien 
ja kasvillisuuden avulla. Äänen vaimeneminen perustuu äänen 
absorptioon, hajaantumiseen, heijastumiseen sekä taipumiseen. 
Myös säätila ja tuulen voimakkuus sekä suunta vaikuttavat melun 
vaimenemiseen. Kaikki ovat todenneet veden pinnan olevan 
akustisessa mielessä kova ja tasainen materiaali, joka “kantaa” 
ääntä uskomattoman hyvin. Kasvillisuus taas toimii akustisesti 
pehmeänä materiaalina: kasvien on todettu imevän korkeataajuisia 
ääniä, jotka häiritsevät ihmiskorvaa.

Valitse kasvit oikein
Pensasaidat ja kasviseinämät toimivat hyvin melun vaimentajina 
erityisesti kaupunkiympäristöissä, joissa melu heijastuu helposti 
kovista pinnoista kuten kiveyksistä tai rakennuksista. Kasvien 
käyttäminen palvelee myös esteettisiä sekä maisemallisia arvoja 
ja luo pihaan yksityisyyttä. Melun vaimenemiseen vaikuttavat 
erityisesti kasvillisuuden tiheys, lehtimassan jakautuminen kasvin 
eri osiin sekä kasvin rungon ja lehtien muodot. Pinta-alaltaan 
mahdollisimman suuri, pensasmainen kasvi heijastaa ja vaimentaa 
melua kaikkein tehokkaimmin. Lisäksi kasvien sijoittelulla voidaan 
vaikuttaa desibelien määrään: Kahdessa tai kolmessa rivistössä 
lomittain olevat kasvit vaimentavat ääntä paremmin kuin yksi rivi.

Kasvien pitää olla suuria, jotta niillä on arvoa meluesteenä. Alle 
metrin korkuiset kasvit ovat melko turhia, ellei niitä istuteta 
meluvallina toimivaan rinteeseen. Toisaalta pitkärunkoinen ja 
korkealatvuksinen metsämäntykään ei toimi melua vaimentavana 
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LUE LISÄÄ
puutarha.net

kasvina. Sen sijaan makedonianmänty (Pinus peuke), kuuset (Picea), 
tuijat (Thuja) ja pihdat (Abies) ovat mainioita ympäri vuoden ääntä 
eristäviä kasveja. Ne ovat tuuheita alhaalta asti, ja niiden ääntä 
absorboiva vaimennuspinta-ala on suuri. Lisäksi tuuhealehvästöiset 
kasvit keräävät talvisin lumipeitteen, joka osaltaan vaimentaa 
ääniä. Lehtipensaista ääntä vaimentamaan voi suositella mm. 
nopeakasvuisia idänvirpiangervoa (Spiraea chamaedryfolia), 
juhannusruusua (Rosa pimpinellifolia ’Plena’), valamonruusua 
(Rosa ’Splendens’), pihasyreeniä (Syringa vulgaris) ja viitapihlaja-
angervoa (Sorbaria sorbifolia), jotka tekevät runsaasti juurivesoja, ja 
kasvustosta tulee todella tiheä. Juurivesoja runsaasti tekevät kasvit 
istutetaan tarpeeksi kauas kulkuväyliltä, etteivät ne levitessään estä 
kulkemista ja väylän kunnossapitoa.

Pienessä pihassa ei melua saada juurikaan vaimennettua 
kasvillisuuden avulla. Usein kuitenkin jo pelkkä melulähteen 
peittäminen näkyviltä vaimentaa melua psykologisesti ja luo pihaan 
rauhallisempaa tunnelmaa.

Meluttomampi tulevaisuus?
Valtioneuvoston vuonna 2006 meluntorjunnasta antaman 
periaatepäätöksen mukaan ympäristön melutasot ja melulle 
altistuminen on saatava merkittävästi alenemaan. Tavoitteena on 
saada päiväajan keskiäänitason yli 55 desibelin melualueilla asuvien 
määrää laskettua. Tuhannet ihmiset joutuvat kuitenkin yhä asumaan 
ja työskentelemään alueilla, joilla melutaso on edellä mainittua 
korkeampi. Vastuu meluntorjunnasta on melun aiheuttajilla ja 
viranomaisilla, erityisesti liikenneviranomaisilla ja kunnilla.

Melusaasteen lisääntyessä ja meluongelmien tunnistamisen myötä 
on alettu arvostaa hiljaisuutta. Tämän pohjalta on muutamissa 
kunnissa toteutettu hankkeita, joissa on kartoitettu hiljaisia alueita, 
joissa kuntalaiset voivat virkistäytyä ja nauttia luonnosta. 
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Viihtyisä piha vaatii suunnittelua 
ja hyvää hoitoa
Teksti ja kuvat: Muhevainen Oy

Tänä päivänä yhteisiä piha-alueita halutaan käyttää ja niillä halutaan 
myös viihtyä. Pihoilla on asukkaiden yhteisöllisyyden rakentamisessa 
iso rooli ja toiveet yhteisten alueiden käytettävyyteen ovat kasvussa.

PIHA

TUTUSTU
muhevainen.fi
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Taloyhtiöt ovat usein kiinnostuneita 
etenkin pihansa helppohoitoisuudesta, 
toteaa Puutarhamyymälä Muhevaisen 
pihasuunnittelija ja -neuvoja, hortonomi 
AMK, MMK Sanna Numminen. Koska 
asukkaat haluavat kuitenkin myös 
viettää aikaa yhteisellä pihalla, pelkkä 
helppohoitoisuus ei yksin riitä. 

Myös pihan toimintoja mietitään hänen 
mukaansa huolellisesti: mietitään, onko 
leikkivälineitä riittävästi, miten jäteastiat 
on sijoiteltu ja maisemoitu, onko tilaa 
oleskeluun, onnistuuko laatikkoviljely jne.

Kaupunkien keskustojen korttelipihat voivat 
olla olosuhteiltaan ankeita. Kasvit eivät 
saa riittävästi valoa ja asfaltoidulla pihalla 
kasvualustaakaan ei juuri ole. Väljemmin 
rakennetuilla asuntoalueilla saattaa kyllä 
olla tilaa, mutta viihtyisyys ja toimivuus 
puuttuvat. 

Voimistuva trendi kaupunkikortteleissakin on 
halu muokata pihoja asukkaiden käyttöön. 
Haastavissa oloissa ammattitaitoinen 
pihasuunnittelija löytää sopivan ratkaisun ja 
oikeat kasvit pihalle kuin pihalle.

Pihan puutteet kerralla kuntoon
Numminen kertoo, että taloyhtiöillä 
on monia syitä ryhtyä piharemonttiin: 
yleistä viihtyisyyttä halutaan parantaa 
tai esimerkiksi pihan pinnoitteet vaativat 
korjausta. 
– Usein on ollut putkiremontteja tai muuta, 
joiden yhteydessä piha on saatettu myllätä. 

PIHAREMONTIN TARKISTUSLISTA
• Määritelkää piharemontin tavoitteet, esim:
  • Korjataanko tietty pihan yksityiskohta
 • Tehdäänkö vain välttämättömät korjaukset
 • Halutaanko laajempaa uudistusta ja tunnetaanko 

osakkaiden näkemykset 
• Alustava budjetti suuruusluokkana
• Tarkistakaa, onko asemakaavassa määräyksiä, jotka 

ohjaavat tai rajoittavat pihan suunnittelua. 
• Hankkikaa pihan ajantasainen asemapiirros.
• Miettikää suunnittelun ja toteutuksen 

tavoiteaikataulut.
 • Aikaa varataan myös taloyhtiön päätöksentekoon.
• Tilatkaa suunnittelija neuvontakäynnille
 • Jos pihan tarpeet ovat epäselvät, keskustelu 

asiantuntijan kanssa selkeyttää tavoitteet.
• Pyytäkää tarjous suunnittelusta, kun tavoitteet ja 

dokumentaatio ovat käytettävissä.

tarpeen. Puutarhasuunnittelijan voi 
tilata paikan päälle myös opastamaan tai 
suunnittelemaan toteutettavia töitä jo ennen 
talkoita.
 
Numminen huomauttaa, että aina pihan 
istutusten hoito ei ole aivan yksinkertaista. 
Esimerkiksi kastelun tarve täytyy arvioida, 
sillä se vaihtelee säiden, kasvilajien, kasvien 
iän, istutusalustan syvyyden ja laadun sekä 
pohjamaan pidätyskyvyn mukaan.
– Joskus on vaikea tietää, onko kasvia 
kasteltu liian vähän vai liian 
paljon. Oireet ovat yllättävänkin 
samanlaiset.

Puutarhaneuvoja näyttää tarvittaessa 
kädestä pitäen, miten kasvin 
tila tutkitaan ja mikä on sopiva määrä 
kastelua. Jos kastelua hoitaa huoltoyhtiö, 
voidaan tarvita ohjeistusta kirjallisena. 
Oikeilla hoito-ohjeilla pihan kasvit saadaan 
heti hyvään kasvun alkuun ja vältytään 
istutusten työläältä ja kalliilta uusimiselta.

Siinä vaiheessa huomataan, että nyt olisi 
edullista uusia myös piha. 

Taloyhtiöllä voi olla tiedossaan budjetti 
pihan uudistamista varten, mutta ei sitä, 
mitä olisi järkevää tehdä ja mitä budjetilla 
voi saada. Nummisen mukaan taloudellisin 
tapa lähteä asiassa liikkeelle on pyytää 
pihasuunnittelija paikalle neuvontakäynnille. 
– Suunnittelija kartoittaa, mitä kasvillisuutta 
pihalla on ja mitä kannattaa säilyttää, ja 
ottaa kantaa vastaako taloyhtiön budjetti 
toiveita. 

Oikea kasvi oikealle paikalle
Uudenmaan alueella toimivan 
Puutarhamyymälä Muhevaisen johto- 
ajatuksena on tarjota mahdollisimman 
laaja kasvivalikoima erilaisiin tarpeisiin. 
Niiden valintaa ja käyttöä helpottamaan 
yritys tarjoaa myös kokonaisvaltaista 
pihasuunnittelua sekä neuvontaa pihan 
ylläpitoa varten.

Neuvontaa taloyhtiön 
pihanhoitoon
Piharemontin jälkeen on tärkeää ottaa myös 
huomioon, miten pihaa jatkossa hoidetaan. 
Taloyhtiöt käyttävätkin aika paljon 
neuvontapalveluamme. 
– Ei ole mitään järkeä tehdä hienoja 
istutusryhmiä, jos ne jätetään hunningolle, 
toteaa Numminen. 

Vaikka taloyhtiön pihasta huolehdittaisiin 
talkoovoimin, hyvät neuvot ovat siinäkin 

Tänä päivänä halutaan 
entistä enemmän 

viihtyisyyttä ja jotain siihen 
omaan pihaan sopivaa.
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Säästä selvää rahaa 
oikealla hankinnalla ja 
huoltokustannuksissa

Aina kunnossa ja siistinä oleva aita, terassi 
tai parveke nostaa kiinteistön 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.

Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä kaukonäköisyys 
kannattaa. Edulliset hankintakustannukset eivät yksinään kerro 
koko totuutta: huolto ja ylläpito voivat nostaa edullisen tuotteen 
kalleimmaksi. Kokonaisvaltainen kustannusvertailu onkin 
välttämätöntä, jotta yhtiön rahat voidaan ohjata oikeaan paikkaan. 
Kaikkien etu on, että kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaalla 
myös pidemmän ajan kuluessa. Pelkkään ostohintaan katsominen 
ei olekaan se järkevin vaihtoehto, vaikka kilpailutettaessa usein niin 
tehdäänkin.

Vinyyli on materiaali, joka maksaa itsensä takaisin muutamassa 
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 

Teksti: Piritta Ståhlström  Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy

PIHA
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FINERA® TUOTTEIDEN EDUT
• palamaton ja myrkytön materiaali
• ei aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja
• 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 liituunnu
• luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteistölle
• hyvännäköinen, helppohoitoinen ja turvallinen
• erittäin hyvä hinta–laatu–elinkaari -suhde

LISÄÄ AIHEESTA
finera.fi

kokoaminen ei ole kovin helppoa, eikä vapaaehtoisia maalareita 
löydy. Tällöin puuaitojen maalaus- ja korjaustyöt on teetettävä 
jollakin muulla taholla.

Vaihtoehtojen valtava määrä
Fineran valikoimissa on useita ratkaisuja, joilla juuri teidän yhtiönne 
piha viimeistellään. Näkösuoja-aidat pitävät ylimääräiset katseet 
pois piha-alueilta, aitaukset jakavat autosyvennykset ja raja-aidat 
erottavat pihan naapurista. Viimeisen silauksen luovat katokset 
postilaatikoille ja jäteastioille. Helppohoitoisuuden lisäksi tuotteiden 
työstö ja asennus sujuvat helposti asianmukaisten asennusohjeiden 
avulla. Tuotteet voi myös purkaa ja kasata uudelleen ja niillä on 
materiaalivalmistajan takuu.

Miksi Finera?
Kaikki Fineran vinyyli- ja alumiinituotteet valmistetaan tuotteiksi 
Suomessa, omassa nykyaikaisessa tehtaassa, suomalaisella 
työvoimalla. 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, asiakas- 
ja tuotekonsepteihin, nopeisiin ja joustaviin toimitusaikoihin, 
luotettavaan logistiikkaan, korkealaatuisiin, kestäviin materiaaleihin 
ja tuotteisiin sekä luotettaviin yhteistyökumppaneihin.



72 OMATALOYHTIÖ.FI   2021

PIHA

Ovella organisoi joka päivä  
säällä kuin säällä!
Teksti: Mika Laukkonen   Kuvat: Ovella Systems Oy

Ovellan parkki- ja säilytysratkaisut ylläpitävät arjen järjestystä päivittäin. Tästä 
ovat osoituksena useat kohteet ja tyytyväiset käyttäjät.

Pienvarastoissa ja autotalleissa oivallinen valinta polkupyöriä varten 
on ovella® FK-1 fillarikoukku. Sukset ja laudat saa tehokkaasti 
organisoitua ovella® SkiRack STM-5:llä. Puutarhatyökalut, sauvat, 
pyöräilykypärät sekä luistimet saadaan järjestykseen MultiRack MT-
6- H-2- ja N-3-telineillä. Autonrenkaat voi säilyttää omissa tiloissa 
telineiden PST-2 ja PST-4 avulla ja säästää rengashotelliin menevät 
rahat esimerkiksi hotelliyöpymiseen.

Kerrostalojen säilytystilat
Kerrostalojen pyörävarastot varustetaan pyörätelinein. Tilan koosta 
riippuen ovat säilytystelineet erilaisia käyttömukavuudeltaan ja 
tehokkuudeltaan. Nyrkkisääntönä on käytetty sitä, että sisällä 
säilytetään tehokkaasti ja ulkona väljemmin.   

ovella® Compact PTL-2 on seinällä liukuva tehokas polkupyörien 
säilytysjärjestelmä, jossa pyörät ovat pystyssä eri korkeuksilla 
hyvässä järjestyksessä saatavilla. Ovella® Citypark® PyöräNoja PN-2 
on pyöräparkki, johon pyörä voidaan lukita omalla lukolla. Pyörä 
on vaakatasossa, joten parkkeeraus on vaivatonta. Telineeseen on 

Usein säilytysratkaisuja ja -tiloja pidetään itsestäänselvyytenä 
ja niiden puuttuessa huomataan kuinka tärkeä osa suomalaista 
rakennusteollisuutta ne ovatkaan. Kun rakennusalan yritykset ovat 
säästäneet ja jättäneet hankkimatta ratkaisut, on tilojen viimeistely 
organisointitelinein jätetty asukkaan hoidettavaksi ja maksettavaksi. 
Joskus myös välinpitämätön isännöinti on syynä siihen, että 
laadukkaisiin säilytysratkaisuihin ei ole investoitu, vaan sitä 
ajatellaan lähinnä kuluna.

Ovella Systems Oy:n ovella® ratkaisut on kehitetty yhteistyössä 
suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa.

Omakotitaloissa säilytystilana on usein autotalli, jonka seinät 
kannattaa varustaa ovella® ratkaisuin. Seinien käyttö vapauttaa tilaa 
lattialla, johon voi parkkeerata auton tai käyttää harrastuksiin.

Rivitaloyhtiöiden pienvarasto kotiovella on monesti liian pieni. 
Varasto kannattaakin kalustaa ennen muuttoa mahdollisimman 
tehokkaasti. Jos tilat loppuvat kesken, on osa välineistä ulkona 
säiden armoilla.
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Nämä helpottavat pyörien lukitsemista 
omalla lukolla eivätkä ne takerru toisiinsa, 
koska ketju vetää pyörää telinettä vasten. 
Järjestelmän alaosassa oleva kumpare 
pitää pyörärivistön suorassa ja mahdollistaa 
sähkön viennin telineeseen sähköpyörän 
latausta varten. Järjestelmä on saatavissa 
myös läpinäkyvällä katoksella (PNK-10). 
Muita järjestelmiä ovat mm. Velodoor 
(pyöräboxi), Lifthanger (pyöränosturi) ja 
Minimax (tehovarasto).

Ovella Systems Oy informoi jatkuvasti 
suunnittelijoita ja www.ovella.fi:n 
aineistopankissa on ladattavissa DWG-
suunnittelu-objektit suunnittelutyötä 
helpottamaan.

asennettavissa myös toinen kerros, jolloin 
kyseessä on DD-4 kerrosteline.  Pyörät 
asetetaan järjestelmän yläkertaan kääntyvän 
rampin avulla.

Jokaisessa tilassa seinällä tulisi olla 
ohjekyltti, jossa on valtuutetun ovella®-
asentajan kuittaus, muistuttamassa 
yhteistentilojen käytöstä ja välineiden 
asettamisesta sekä tarvittaessa 
lukitsemisesta telineisiin.

Ulkotiloissa olevien pyöräparkkien 
tulisi kestää Suomen neljä vuodenaikaa 
säästä riippumatta. ovellan valikoimissa 
löytyvät niin sanonut perinteiset 
N- ja M-räkit sekä edulliset Urban 
-runkolukitustelineet. Tukevarakenteiset 
Ovella® Citypark® -telineet ovat varustettu 
tuplaputkirakenteella ja organisointiketjulla. 

KYSY LISÄÄ
ovella@ovella.fi



Kasveja on 
kuollut enemmän 
liikakasteluun 
kuin veden 
puutteeseen.
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Käytännön vinkkejä  
huonekasvien kasteluun
Teksti: Virve Rintasalo Kuvat: Shutterstock

OPASTUS
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Juuristo tarvitsee veden lisäksi happea pysyäkseen kunnossa ja 
toimiakseen kunnolla.

Huomioi muun muassa kasvin kasvutapa
Kasvin kasvutapa vaikuttaa siihen onko parempi kastella juurelle vai 
alusvadin kautta. Multa on kuitenkin saatava kauttaaltaan kosteaksi. 
Alusvadin kautta kastelu edellyttää mullalta hyvää imukykyä, 
muutoin on vaarana, että vain alimmaiset juuret saavat vettä. Varmin 
tapa on antaa vettä pääasiallisesti alusvadin kautta ja aina silloin 
tällöin myös kasvin juurelle. Tällöin mullan pintaan muodostuvat 
suolot huuhtoutuvat eikä siihen muodostu valkeaa kerrosta.

Kasvit, joilla on suuri lehtipinta-ala ja ohuet lehdet tarvitsevat 
enemmän vettä kuin kasvit, joiden lehdet ovat pieniä, paksuja tai 
vahapintaisia.

Kukinta lisää kasvin vedentarvetta.

Mitä valoisammassa ja lämpimämmässä paikassa kasvi on, sitä 
enemmän se tarvitsee vettä. Pohjoisikkunalla, varjossa tai sisempänä 
huoneessa olevat kasvit tarvitsevat vähemmän vettä kuin etelä-, itä- 
tai länsi-ikkunalle sijoitetut kasvit.

Ruukun koko
Ruukun koko ja materiaali vaikuttavat kasvualustan kuivumiseen. 
Muoviruukussa se kuivuu hitaammin kuin lasittamattomassa 
saviruukussa.

Roikkuvatko huonekasvisi lehdet? Näyttääkö se nuutuneelta? 
Tiedätkö millainen on huonekasvisi kasvutapa?

Useimpien huonekasvien kanssa pärjää kokemattomampikin 
viherpeukalo, kunhan vain tutustuu kasvin vaatimiin olosuhteisiin ja 
siihen, millaista kastelua se tarvitsee.

Panosta kastelukannuun
Hyvään kastelukannuun mahtuu 1–2 litraa vettä. Tällöin vettä 
on riittävästi kasteluun, mutta kannu ei ole liian raskas käyttää. 
Käsittelyä helpottaa kannun yläosan yli kulkeva kädensija. Kannussa 
tulisi olla myös kevyesti taivutettu, pitkä nokka, joka mahtuu lehtien 
ja oksien väliin.

Veden lämpötila
Käytä huoneenlämpöistä vettä. Kylmä vesi lamaannuttaa juurten 
toimintaa ja kuuma voi aiheuttaa juurten kuoleman. Vesijohtovettä 
kannattaa seisottaa kalkin haihduttamiseksi. Täytä kannu tai muu 
avonainen astia ja jätä odottamaan seuraavaa kastelukertaa.

Kasvualusta
Arvioi kasvin vedentarve silmämääräisesti ja mullan pintaa 
koittamalla. Jos multa näyttää ja tuntuu kostealle, siirrä kastelua. 
Vedentarvetta voi arvioida myös kokeilemalla ruukun painoa, kuiva 
multa on kevyempää. Kolmas tapa on kopauttaa ruukun kylkeä; 
matala ja soinniton ääni tarkoittaa, että kastelua ei tarvita.

Seuraa veden imeytymistä. Jos aluslautasella on vettä vielä tunnin 
kuluttua, on vettä annettu liikaa. Jos vesi on imeytynyt viidessä 
minuutissa, anna lisää vettä.

Jos kasvualusta on kuivunut liikaa, voi ruukun upottaa puoliksi 
veteen. Kun kasvualusta on kostunut kokonaan, anna ylimääräisen 
veden valua pois.

Jos kasvi näyttää nuutuneelle, tarkista kasvualusta. Jatkuvasti 
läpimärässä kasvualustassa juuristo alkaa kärsiä hapenpuutteesta 
ja sen toiminta heikkenee, mikä aiheuttaa vedenpuutetta versoissa. 

LUE LISÄÄ
puutarha.net
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Katastrofin jälkeen
Teksti: Emma Suominen   Kuvat: Emma Suominen ja Matti Majasaari

Tuhoisa tulipalo roihusi suuressa porilaiskerrostalossa keväällä 
2019 muuttaen 250 ihmisen kodin hetkessä asuinkelvottomaksi 
rakennustyömaaksi. Palon jälkeiset kaksi vuotta ovat 
työllistäneet täysipäiväisesti taloyhtiön puheenjohtaja 
Matti Majasaaren, joka luonnehtii työnkuvansa muuttuneen 
vuokranantajasta katastrofikonsultiksi.

Isännöitsijän puhelinsoitto keskeytti 
Matti Majasaaren tavallisena alkaneen 
keskiviikkoiltapäivän 15. toukokuuta 2019. 
Uutiset järkyttivät: Porin keskustassa 
sijaitsevan Keskuskartanon ullakkokerros oli 
ilmiliekeissä.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
muistelee, että päällimmäisenä päälle vyöryi 
huoli mahdollisista henkilövahingoista. 
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Huojennus olikin suuri, kun hieman myöhemmin varmistui, ettei 
tulipalosta aiheutunut kuolemantapauksia tai loukkaantumisia.

Ensimmäiset palon jälkeiset viikot olivat siitä huolimatta kaoottisia. 
Palo saatiin rajattua ullakolle, mutta sammutusveden takia myös 
kaikki alemmat 10 kerrosta vahingoittuivat asuinkelvottomiksi.

170 huoneiston suurkerrostalo muuttui rakennustyömaaksi, jossa 
kukaan ei voinut asua saati käydä hakemassa tavaroitaan ilman 
lupaa. 

− Monta kuukautta olin tietyllä tavalla shokissa, vaikkakin 
toimintakykyinen. Isot kerrostalopalot ovat Suomessa niin 
harvinaisia, ettei tällaista koskaan osannut kuvitella omalle kohdalle. 
Korkeintaan mielessä oli käynyt huoneistopalon mahdollisuus, 
Majasaari kertoo.

Hän toimii Keskuskartanossa sekä taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtajana että sijoittajana, jonka omistuksessa on iso osa 
talon asunnoista. Selvitettäviä käytännön asioita ja vastuukysymyksiä 
tuli eteen jatkuvasti.
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KESKUSKARTANO
• Porissa sijaitseva 11-kerroksinen kerrostalo, jossa 

on nykyään 170 asuntoa ja kuusi liikehuoneistoa. 
Taloyhtiön virallinen nimi on Asunto Oy Porin 
Rautatienpuistokatu 2.

• Arkkitehti Charles Haganin suunnittelema 
rakennus oli valmistuessaan vuonna 1962 
Pohjoismaiden suurin vuokratalo. 

• Talossa on kahdeksan erilaista asuntotyyppiä. 
Pienimmät huoneistot ovat 28 m²:n yksiöitä ja 
isoimmat yli 90 m²:n kokoisia neliöitä. Valtaosa 
asunnoista on sijoittajien omistuksessa.

• Toukokuussa 2019 sattuneen tulipalon 
jälkeen rakennus on kokenut erittäin mittavat 
remontit, kuten ikkunoiden, katon, hissien ja 
käyttövesiputkinousujen uusimisen, julkisivun 
korjauksen, viemäriverkoston saneerauksen, 
lämmöntalteenoton käyttöönoton sekä uuden 
saunaosaston, talopesulan, huoneistovarastojen ja 
yläkerran palo-osastoinnin rakentamisen.

• Kokonaisbudjetissa vakuutusyhtiön korvauksien 
osuus on noin 12 miljoonaa ja oman rahoituksen 
osuus noin 2 miljoonaa euroa.

LUE LISÄÄ
keskuskartano.com

Kolmannes palasi takaisin
Ensiarvion mukaan Keskuskartano olisi saatu remontoitua kokonaan 
asumiskuntoiseksi puolessa vuodessa, mutta vuoden 2019 aikana 
rakennuksessa päästiin tekemään lopulta vain suunnittelu-, kuivaus- 
ja raivaustöitä.

Ensimmäiset asukkaat muuttivat remontoituun taloon kesäkuussa 
2020, ja koko rakennuksen luovutus tapahtui syyskuussa, eli vuosi 
ja neljä kuukautta palon jälkeen.

Aikataulun venähtäminen vaikutti myös asukkaiden intoon muuttaa 
takaisin. Alussa yli puolet suunnitteli paluuta, mutta lopulta määrä 
laski noin kolmannekseen. 
− Monen elämä ehti muotoutua muualle, eivätkä he siksi halunneet 
palata. Toisaalta jotkut halusivat ehdottomasti samaan vanhaan 
kotiin, vaikka talossa olisi ollut tarjolla vastaavia parempiakin 
asuntoja, Majasaari kuvailee.

Uudistuneen talon luonne on Majasaaren mukaan selvästi 
muuttunut, sillä se on saanut aiempaa enemmän nuoria asukkaita, 
ja ilmapiiri on hyvällä tavalla rauhoittunut. Elämä on hiljalleen 
palautunut Keskuskartanossa normaaliin − mutta ei kuitenkaan 
samanlaiseksi kuin ennen paloa. 

− Taloudellisesti täysarvovakuutus on taloyhtiölle suurin turva. Mutta 
ei tämän kokoluokan tuhoon voi mitenkään täysin varautua, hän 
miettii.

Taloyhtiön säntillisesti hoidetut vakuutusasiatkaan eivät suoraan 
takaa asianmukaisia korvauksia, kun kyse on miljoonavahingoista. 
Yhtälöstä tekee haastavan Majasaaren mukaan se, että 
vakuutusyhtiön etua ajavat alansa rautaiset ammattilaiset, kun 
taas taloyhtiön etua ajavassa hallituksessa istuu useimmiten 
ihmisiä, joilla ei ole vastaavaa vankkaa kokemusta toimimisesta 
vakuutusyhtiön vastapuolena.

Jotta lopputulos on myös taloyhtiön edun mukainen, hallitukselta 
vaaditaan neuvotteluissa riittävää jämäkkyyttä ja tarkkaa asioihin 
perehtymistä.

Lopulta yli 10 miljoonan euron budjettiin paisunut Keskuskartanon 
korjaushanke vastaa laajuudeltaan uuden kerrostalon rakentamista. 
Hanke on ollut kokonaisuudessaan niin suuri ja työllistävä, että jos 
Majasaari voisi tehdä jotain nyt toisin, hän edellyttäisi ulkopuolisen 
asiantuntijan palkkaamista isännöitsijän tueksi projektinvalvontaan.

Vaikka isännöitsijä on taloyhtiön apuna, hallituksen ja erityisesti 
sen puheenjohtajan harteille lankeaa valtavasti vastuuta − ja 
palkattomana tehtävää työtä.
− Taloyhtiön on tärkeää osata valvoa omaa etuaan ja vaatia itselleen 
riittävästi. Vakuutusyhtiön linjana on, että perustellut palovauriot 
korjataan halvimmalla rakennus- ja viranomaismääräykset täyttävällä 
tavalla. Maksajaa kuunnellaan aina, mutta silti taloyhtiö on työn 
tilaaja, joka kantaa vastuun. 

”Talon luonne on muuttunut”
Tulipalon syttymisen aikaan Keskuskartanossa oli meneillään paljon 
korjaushankkeita. Osa vanhoista ikkunoista oli juuri ehditty vaihtaa, 
viemärien sukitus oli meneillään ja piha laitettu kuntoon.

Aiemmin Porin rumimpana vuokratalonakin tunnettu rakennus 
oli alkanut kirkastaa mainettaan, kohentaa ulkoasuaan ja ottaa 
harppauksia kohti nykyaikaista kerrostaloa, joka houkuttelisi yhä 
enemmän myös omistusasujia.

Kaiken tulipalon aiheuttaman murheen keskellä Majasaari 
näkeekin myönteisenä asiana sen, että onnettomuus nopeutti 
monia vasta suunnitteluvaiheessa olleita korjaushankkeita, joita 
normaaliolosuhteissa olisi hajautettu pidemmälle ajanjaksolle. Myös 
viemäri- ja ikkunaremontti vietiin loppuun.

Rakennuksen tyhjillään olo haluttiin käyttää mahdollisimman 
tehokkaasti hyödyksi. Niinpä vakuutusyhtiön korvaamien 
korjaustöiden lisäksi toteutettiin lukuisia perusparannuksia, 
kuten lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen, esteettömät 
sisäänkäynnit ja ovien sähköiset lukot, jotka tekevät talosta entistä 
ympäristö- ja asukasystävällisemmän.

Hissien uusiminen saatiin neuvoteltua osin vakuutuskorvauksien 
piiriin, osan taloyhtiö kustansi itse.
− Talo on nyt ihan eri maailmasta. Vieläkin on korjaustarpeita, mutta 
monta hyppäystä eteenpäin tuli tehtyä, Majasaari luonnehtii.
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Tulipalo sai alkunsa ylimmän kerroksen varastosta. 
Poissulkumenetelmän perusteella poliisi pitää todennäköisenä 

palon sytyttäjänä oikosulkuun mennyttä auton akkua. 
Palonsyyntutkinta päättyi 18.2.2021.
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VASTAUS: Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä 
kellarikomeroista kysymyksesi tarkoittamalla tavalla. 
Kellarikomeroista tai varastoista ei ole käsittääkseni missään 
muussakaan laissa asetettu sinänsä tarkkoja määräyksiä mitoille, eli 
taloyhtiö voi tarjota varastotiloiksi tai komeroiksi periaatteessa mitä 
tahansa tilaa, kunhan tilan rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus 
siihen soveltuu. Asemakaavassa sen sijaan saattaa olla jotain 
määräyksiä.
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti jokaiselle huoneistolle on 
kuitenkin annettava mahdollisuus saada varasto. Periaatteessa on 
mahdollista jakaa kellarikomerot samalla tavalla kuin autopaikat, eli 
jos halukkaita on enemmän kuin paikkoja, voidaan ne jakaa arvalla 
ja ottaa jonotuslista käyttöön, jos varastokomeroita ei voida tehdä 
kaikille.

Taloyhtiön osakas ei maksa korjausosuuttaan,  
miten edetä?
Meillä on pieni asunto-osakeyhtiö, jossa on kolme huoneistoa. 
Meillä ei ole isännöitsijää, hallituksen puheenjohtaja hoitaa 
maksuliikenteen. Tänä vuonna tapahtui pieni vesivahinko, jonka 
korjauksen maksoi osittain vakuutusyhtiö, osittain yhtiön tililtä ja 
loput kolmen osakkaan kesken. Maksua tuli n. 500 €/ huoneisto. 
Kaksi huoneistoa maksoi osuutensa, yksi huoneisto ei suostu 
maksamaan. Yksi maksumuistutus on jo lähetetty ja seuraavana 
on maksuvaatimus, jos maksua ei ala kuulumaan. Mitenkä tästä 
eteenpäin juridisesti, jos maksuvaatimuskaan ei auta. Laitto 
perintään?

VASTAUS: Mikäli saatava on riidaton eli se on syntynyt asunto-
osakeyhtiölain mukaisessa järjestyksessä, on kyse mielestäni 
siitä, että osakkeenomistaja ei yksinkertaisesti suostu maksamaan 
erääntynyttä yhtiövastiketta.
Vastikesaatavaa voidaan yrittää kotiuttaa oikeudellisen perinnän 
avulla. Huoneisto voidaan tällaisessa tilanteessa asunto-

VAKIO

Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta antaa täysin veloituksetonta apua taloyhtiöitä koskeviin 
lakikysymyksiin. Joka viikko otamme vastaan kolme lakiasioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten 

vastauksista huolehtii JuriNet-toimistojen asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöoikeuteen 
perehtyneet lakimiehet.

Omataloyhtiö.fi
vastaa lakikysymyksiin

Saako kerrostaloon asentaa ovisilmän, joka kuvaa 
oven ympäristön?
Saako kerrostalossa asentaa sähköistä ovisilmää nykyisen ovisilmän 
tilalle, joka näyttää isona ovikellon soittajan eli kuvaan tulee koko 
kerrostasanteen kuva? Kyseessä on huononäköinen asukas, joka 
haluaisi tällaisen asentaa.

VASTAUS: En näe sähköisen ovisilmän asentamiselle mitään 
oikeudellista estettä kuvaamassasi tapauksessa, kunhan se ei 
tallenna kuvaa mihinkään. Mikäli kysyjä viittaa siihen, että katselu 
olisi yksityisyyden loukkauksen tai salakatselun kannalta kiellettyä, 
totean vain, että rikoslain mukaan, joka oikeudettomasti teknisellä 
laitteella katselee tai kuvaa kotirauhan suojaamassa paikassa taikka 
käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa 
oleskelevaa henkilöä taikka yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa 
rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa 
henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten, on tuomittava salakatselusta 
sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Toteutuuko yhdenvertaisuusperiaate varastojen 
osalta?
Voidaanko katsoa, että ns. kellarikomero kuuluu kerrostaloasunnon 
perustasoon? Kysymyksen taustana on aikaisemmassa 
yhtiökokouksessa kiinteistöjuristin esittämä väite, että komerot 
saisivat arvalla ne, joille niitä riittäisi, jos komeroita ei voida tehdä 
kaikille.
Voidaanko pitää ”säällisenä” asuntoa varten tehtynä 
säilytyskomerona sellaista tilaa, jossa on 80 cm levyisen oven edessä 
komeron sisäpuolella 20 cm levyinen rakennuksen tukipalkki ja tästä 
johtuen kulkutie komeroon on 60 cm. Komeron leveys on 90 cm ja 
siinä on kahden rakennepalkin välissä oleva ”levennys”, jonka koko 
on n. 25 x 100 cm. Tukipalkkien takana on n. 30 cm tosiasiassa 
käyttökelvotonta tilaa.

§
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JuriNet Oy on täyden palvelun 
valtakunnallinen, nuorekas ja osaava 
lakitoimisto, joka tarjoaa One stop 
-periaatteella korkeatasoisia lakipalveluja 
niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille. 
Toimiston juristit ovat erikoistuneet 
asumis-, rakentamis- ja ympäristöoikeuteen. 
JuriNet noudattaa toiminnassa niitä arvoja, 

periaatteiden mukaan sellaisen juristin 
omassa asiassaan, jonka käyttämisestä ei 
aiheudu itselle kohtuuttomia kustannuksia, 
mutta jonka osaaminen on vakuuttavaa.

Kysymyksiin vastaavat:
Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja
Kristian Krokfors, OTM, lakimies

LUE LISÄÄ / ESITÄ KYSYMYKSESI
omataloyhtio.fi/vastauspalvelu

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

osakeyhtiölain mukaan myös ottaa yhtiön hallintaan seuraavissa 
tilanteissa. Lain mukaan näin on esimerkiksi silloin kun 
osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta tai noudata, 
mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen. Mikäli 
rikkomuksella on kuitenkin vain vähäinen merkitys, taloyhtiöllä ei ole 
oikeutta ottaa huoneistoa hallintaansa. Auttaako asiaa, jos osakkaan 
kanssa sovitaan vastikkeen maksu vaikka useammassa erässä?

Mikä avuksi, kun osakas kieltäytyy päästämästä 
taloyhtiön edustajaa huoneistoon?
Taloyhtiössä suunnitellaan putkiremonttia ja tulossa on 
kartoituskäyntejä LVI-suunnittelijan ja putkiurakoitsijoiden 
kanssa. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii taloyhtiön 
edustajana näissä kartoituskäynneissä, suunnittelijan hän päästäisi 
huoneistoonsa. Ilmoitus katselmuksesta tehty/tehdään vähintään 
viikkoa ennen tulevaa katselmusta.

VASTAUS: Asunto-osakeyhtiölaki on tältä osin hyvin selvä. 
Yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä sekä hallituksen tai 
isännöitsijän valtuuttamalla on oikeus päästä osakehuoneistoon, 
kun se on tarpeellista osakehuoneiston kunnon ja hoidon valvomista 
tai osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä 
taikka niiden valvomista varten.
Käynti osakehuoneistossa on järjestettävä osakkeenomistajalle ja 
osakehuoneiston haltijalle sopivana aikana, jollei työn kiireellisyys 
tai laatu sitä estä. Jos pääsy kielletään, hallituksen jäsenellä ja 
isännöitsijällä on oikeus saada viime kädessä jopa poliisilta virka-
apua.

Irtisanoimme isännöintisopimuksen, hallituksen 
jäsen hoitaa yhtiön asiat – miten toimia?
Pieni taloyhtiömme on irtisanonut perinteisen isännöintisopimuksen. 
Tarkoitus on hoitaa taloyhtiön juoksevat asiat hallituksen jäsenen 
toimesta. Millainen sopimus tulisi hänen kanssaan tehdä ja miten 
taloyhtiön edustaminen järjestyisi, jos ei haluta tehdä hänen 
kanssaan oto-isännöintisopimusta? Voidaanko hoitaa hallituksen 
valtuutuksella vai mikäli olisi suositeltavaa?

VASTAUS: Hallitus voi päättää isännöitsijän valinnasta. Vaikka 
isännöintitehtäviä hoitamaan valittaisiin joku ns. ei-ammattilainen 
omasta taloyhtiöstä, tulisi hänen tuntea asunto-osakeyhtiölakia eli 
hänelle lain mukaan kuuluvat tehtävät ja vastuut. Isännöitsijälle 

kuuluvien tehtävien mukana vastuu siitä, että isännöitsijä hoitaa 
tehtävänsä huolellisesti edistäen yhtiön etua. Toki sama koskee 
jokaista hallituksen jäsentä. Vähintäänkin isännöitsijän kanssa 
tehtävässä sopimuksessa tulee määritellä isännöitsijän velvollisuudet 
ja palkkio, sekä muut sopimusehdot.

Miten hyvitetään itse tehty kylpyhuoneremontti?
Kerrostalossamme on tarkoitus teettää kylpyhuoneremontit. Osa 
osakkaista on teettänyt remontin aiemmin omalla kustannuksellaan, 
eikä heidän kylpyhuoneilleen tarvitse tehdä mitään. Voiko tulevan 
remontin kulut jakaa vain niiden osakkaiden kesken, joille remontti 
tehdään? Eli omalla kustannuksella tehneitä hyvitettäisiin näin.

VASTAUS: Mitä asiasta on aiemmin sovittu yhtiön kanssa? Onko 
mitään sovittu? Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää 
uudistusta varten osakkeenomistajalta perittävän yhtiövastikkeen 
alentamisesta, jos osakkeenomistajan huoneistossa aiemmin tehty 
työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Sama asia koskee 
kunnossapitoa varten perittävän yhtiövastikkeen alentamista, jos 
osakkeenomistajan aiemmin tekemä työ vähentää yhtiölle aiheutuvia 
kustannuksia. Alennusta laskettaessa otetaan huomioon yhtiölle 
tuleva säästö ja osakkeenomistajan yhtiövastikeperusteen mukainen 
maksuvelvollisuus. Alennuksen enimmäismäärä on siis näistä 
määristä pienempi.

joita myös Asianajajaliitto edellyttää 
asianajotoimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta 
ei saisi olla asiakkaalle este saada 
korkeatasoisia palveluja. Tämä pätee, on 
kyse liikejuridiikasta tai yksityishenkilöiden 
asioista. Jokainen ansaitsee JuriNetin 
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Lakipalvelut

JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

Tilaa tuote-esitteitä 
veloituksetta

Schibsted Suomi Oy / 
Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Sähköposti

__________________________________________________________________

Puhelin

__________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

__________________________________________________________________

Yhteystiedot
Nimi

__________________________________________________________________

Katuosoite

__________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

__________________________________________________________________

Kiinnostuitko? Lue lisää!
Tilaa ilmainen uutiskirje. Uutiskirjeen avulla pysyt aina ajan 
tasalla taloyhtiötä koskevissa asioissa. Uutiskirjeemme yksi 
luetuimpia artikkelisarjoja on ”Viikon Kysymys”, jossa käsittelemme 
jäseniltämme saapuneita lakikysymyksiä vastauksineen. Tilaa 
osoitteesta omataloyhtio.fi/uutiskirje

Ensimmäinen Omataloyhtiö.fi-lehtesi?
Haluaisitko tämän lehden myös jatkossa veloituksetta ja kotiin 
kannettuna kaksi kertaa vuodessa? 
Tilaa lehti osoitteesta omataloyhtio.fi/lehti

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

Julkisivut ja vesikatot  Keittiöt Tekniikka ja varusteet

Uutiskirje

UPONOR
Kerrostalo-
saneeraus

VALLOX
Ilmanvaihto

LUMON 
Parveke täynnä 
mahdollisuuksia

LUMON
Uusi parveke-
julkisivu

ORMAX
Edistyksellinen 
kotimainen 
kattotiilivalikoima

RUUKKI
Kattotuotteet
uudis- ja korjaus-
rakentamiseen

VESIVEK
Kiinteistöjen 
kattoturvatuotteet ja 
sadevesijärjestelmät

PETRA
-keittiöt

A LA CARTE 
-keittiöt

KEITTIÖMAAILMA
Putkiremontti

BOSCH 
-lämpöpumput

ABB
Smarter Home

VALLOX 
Huoneistokohtainen 
asunto ilmanvaihto

KIKKA
-LAUTEET
– täydelliset 
taloyhtiölle

OVELLA
-säilytysratkaisut

OMATALOYHTIÖ.FI
Kyllä, haluan myös ilmaisen Omataloyhtiö.fi-uutiskirjeen

Lämmitys

LVI

NIBE
-kiinteistö-
lämpöpumput

VAKIO



RAKENNUSALAN
RATKAISUT JA TUOTTEET

AMMATTILAISILLE

Tilaa uutiskirje:
www.rakentaja.fi/pro/uutiskirje

PROPRO



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

Kärsiikö taloyhtiönne kosteusongelmista?
Ota yhteyttä:
Joni Kotipelto, Myyntijohtaja  p. 050 312 2319

R A KE N N U K S E T  I K U I S E S T I  K U I V I K S I

Hyvästit home- ja kosteusongelmille

SafeDryingin tarjoama 
kuivatus oli meidän 
pelastuksemme
Tapio Kojo,
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Olisin valmis suositte-
lemaan SafeDryingia 
muihinkin taloyhtiöihin
Anna-Stiina Henttinen,
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Lue
artikkeli

sivulta 20

Lue lisää refenssitarinoita safedrying.fi 


