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— 
ABB-Welcome-ovipuhelimet
Laadukas valinta taloyhtiöön

ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä soveltuu kaikenlaisiin rakennuksiin. 
Tuotteet on suunniteltu kestämään Suomen sääolosuhteet (-40 °C) ja ilki-
valtaa (suojausluokka IK07). ABB-Welcome on kustannustehokas ratkaisu 
myös saneeraukseen: Vanha soittokellojärjestelmä voidaan modernisoida 
nykyaikaiseksi ovipuhelinjärjestelmäksi hyödyntämällä vanhaa kaapelointia. 
Lue lisää: abb.fi/asennustuotteet
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Asunnon vuokraaminen on ajankohtaista jokaiselle jossain vai-
heessa elämää, joko vuokranantajana tai vuokralaisena. Mo-
lempien vuokrauksen osapuolien on oltava perillä asunnon 

vuokrausta koskevasta lainsäädännöstä. Kokemukseni mukaan lain-
säädäntöön ja ylipäätään käytännön vuokraukseen liittyvät tiedot ovat 
usein puutteellisia tai jopa vääriä. Vuokranantajan kannalta olennai-
simpia kysymyksiä (vuokranmaksun varmistamisen ohella) ovat: mi-
ten vuokralainen hoitaa asuntoa ja miten suojella asuntoa vahingoilta?

Lähtökohtaisesti asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettu laki 
suojelee ”heikompaa osapuolta”, vuokralaista. Asunnon vuokraamises-
sa tuleekin panostaa vuokrasopimuksen laatimiseen ja muistaa erityi-
sesti sen liitteet. Kaikki lähteekin huolellisesta vuokralaisen valinnas-
ta. Esimerkiksi luottotiedot kertovat siitä, miten vuokralaisehdokas 
suhtautuu maksuvelvoitteisiinsa. Mikäli ehdokkaalla tuntuu olevan 
kova kiire asunnonhaussa, kannattaa selvitellä kiireen oikeaa syytä.

Kun sopiva vuokralainen on löytynyt, laaditaan kirjallinen vuok-
rasopimus. Jos vuokralainen on oikeutettu asumistukeen, voidaan 
vuokrasopimuksella sopia, että asumistuki ohjataan suoraan vuok-
ranantajalle. Vuokralaiselta tulee aina pyytää vakuus. Vakuus ei ole 
ennakkovuokra, vaan vuokranantajalle maksettava pantti, joka palau-
tetaan, jos vuokralainen on maksanut vuokransa, palauttanut avai-
met ja asuntoa on hoidettu huolellisesti, eikä laskutettavia korjaus-
töitä ole. On järkevää laatia huoneistosta kuntotarkastuspöytäkirja, 
jota voi täydentää valokuvilla. Kuntotarkastuksessa käydään asunto 
huoneittain läpi ja todetaan asunnon kunto. Pöytäkirja allekirjoite-

taan molempien toimesta. On hyvä muistaa, että vuokralainen ei ole 
vastuussa tavanomaisesta kulumisesta. Vuokralainen on kuitenkin 
velvollinen korvaamaan asuntoon kohdistuvat vahingot, jotka hän 
(tai hänen vieraansa) on aiheuttanut tahallisesti, laiminlyönnin tai 
huolimattomuuden seurauksena.

Lemmikkieläinten pitäminen vuokrahuoneistossa on lähtökoh-
taisesti sallittua. Perustellusta syystä lemmikkien pitäminen voidaan 
kuitenkin kieltää vuokrasopimuksessa. Tällainen perusteltu syy voisi 
olla esimerkiksi asunnon käyttö ns. allergia-asuntona. Suositeltavin 
tapa olisi kirjata vuokrasopimukseen ehto, jonka mukaan lemmikin 
ottaminen huoneistoon edellyttää vuokranantajan lupaa. Ehdotonta 
lemmikkikieltoa ei siis ole tarpeen asettaa (vrt. gerbiili tai bernhar-
dinkoira), vaan tässäkin käyttää maalaisjärkeä. Erittäin suositeltavaa 
on lisäksi laittaa vuokrasopimukseen ehto, joka velvoittaa vuokralai-
sen pitämään voimassa kotivakuutusta.

Mitä täsmällisemmän vuokrasopimuksen laadit, sitä pienemmäksi 
saadaan vuokraukseen liittyvät riskit. Vuokrasopimuksessa voidaan 
sopia lähes mistä tahansa, kunhan ehto ei ole kohtuuton tai hyvän 
tavan vastainen. Laissa on ehtoja, joista ei voida poiketa vuokralaisen 
vahingoksi. Ja viimeisenä vinkkinä, vuokralaisen kanssa on mahdol-
lista sopia jo sopimusta allekirjoitettaessa, että vuokranantaja käy 
tarkistamassa asunnon kunnon tietyin väliajoin. Esimerkiksi joulun 
alla voisi piipahtaa ja viedä samalla joulutervehdyksen.

Heidi Uusitalo, päätoimittaja

Oma koti kullan kallis

Omataloyhtiö.fi

ääkirjoitusP
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Kolumni

Asunnon arvon säilyminen on muo-
dostamassa yhä suuremman haas-
teen asunto-osakeyhtiön hallituk-

sille. Sisäilmaongelmat ovat moninainen 
ongelmakenttä. Sitä tarkastellaan julkisuu-
dessa yleensä yksittäisen osakkaan näkö-
kulmasta, kun sitä pitäisi enenevissä mää-
rin tarkastella yksittäisen yhtiön kaikkien 
osakkaiden yhteisenä ongelmana. Julki-
suuteen tulevat yleensä yksittäisen osak-
kaan kaupan purku ja myyjän korvausvel-
vollisuus. Täydellisesti tuntuu unohtuvan, 
että etenkin oikeustapauksena edennyt 
kaupanpurkuvaatimus romahduttaa koko 
yhtiön kaikkien asuntojen hinnat. Elinikäi-
nen säästö katoaa kuin tuhka tuuleen. Kor-
jaustavoista ollaan eri mieltä, jolloin kor-
jaaminen saattaa oikeusprosessien takia 
täysin estyä. Hämmästyttävintä on se, että 
Suomen tapaisessa pilkkuyhteiskunnassa 
viranomaisilla ei olekaan kantaa siihen, 
miten pitäisi korjata. Näin ajaudutaan uuteen kriisiin. Yksittäisen 
osakkaan kohtalo, vaikka osakkaalla ei olisikaan terveydellisiä ongel-
mia, on karmea. Asunnon arvon romahdus ei yksin riitä, sillä yhtiö ei 
saa lainaa, osakas ei saa lainaa, asuntoa ei saa myytyä – mitä tehdä?

Hallituksen rooli muuttuu yllä kuvatuissa tilanteissa. Ongelmaksi 
muodostuu, miten saada aikaiseksi ratkaisuja, jotka ovat lain mukai-
sia eivätkä aiheuta uusia prosesseja ja näin lisää kustannuksia. Näihin 
tilanteisiin kaivataan ammattimaista otetta. On tehtävä toiminta-
suunnitelma, joka sisältää ratkaisun, jolla varmistetaan terveellinen 
ja turvallinen asuinympäristö. Sisäiset riidat on saatava poistettua ja 
osakkaat toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jolloin 
asuntojen arvo saadaan palautettua ja asuminen yhtiössä voi jatkua.

Tarvitsemme enenevisssä määrin perusteellisia kuntotutkimuksia; 
ei kevyitä kuntotarkastuksia, joissa asioihin ei perehdytä kunnolla. 
Olivatpa rakennukset rivi- tai kerrostaloja, on ennen korjaussuunni-
telmien tekoa perehdyttävä rakennuksen kuntoon entistä perusteelli-
semmin, ettei erilaisten korjausten edettyä ja valmistuttua huomata, 
että korjauksiin ei olisi kannattanut ryhtyä, vaan ainoa järkevä vaih-
toehto olisi ollut purku, mutta silloin onkin jo myöhäistä. 

Miten lähestyä ongelmaa asunto-osakeyhtiössä?
Valittu hallitus joutuu ensimmäiseksi miettimään, mihin saakka omat 
resurssit riittävät vai onko hankittava avuksi hallitusammattilainen. 
Hallitusammattilaisen valinta on syytä suorittaa heti alussa, koska 
myöhemmin erilaisten valintojen ja mahdollisten sopimusten tul-
tua tehdyksi ei asioita ole enää kovin helppoa muuttaa. Hankkeissa 
oikeiden yritysten ja henkilöiden valinta muodostaa perustan sille, 
että hankkeet ylipäätään saadaan vietyä onnistuneesti päätökseen. 
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA r.y. tarjoaa monipuo-

lisen ammattilaisjoukon eri tilanteisiin. 
Asunto-osakeyhtiö on siitä mielenkiintoi-
nen toimija, ettei sillä nykyisin ole lain-
kaan omaa henkilökuntaa, vaan kaikki on 
ulkoistettu – niin isännöinti kuin huol-
tokin. Hallituksen ensimmäisiä tehtäviä 
on isännöintitoimiston arviointi: missä 
määrin ja minkä tasoiset palvelut sieltä on 
saatavissa. Isännöintitoimistoa valittaes-
sa ei erilaisia erityistilanteita välttämättä 
ole huomioitu. Perusteellinen keskustelu 
isännöitsijän kanssa resursseista kannat-
taa käydä heti. Vasta tämän jälkeen, kun 
isännöitsijän ja isännöintitoimiston rooli 
on selvitetty, päästään aloittamaan edessä 
olevien haastavien projektien valmistelu.

Asuintalojen tuotannossa ja korjaus-
toiminnassa tulisi enenevissä määrin hyö-
dyntää edullista teknologiaa, joka estää 
monien vahinkojen syntymisen ja kehitty-
misen. Esimerkiksi vesi-, palo- ja kosteus-

vahingot voitaisiin helposti estää ja rajata. Asumista palveleva tek-
nologia mahdollistaa niin vanhusten kuin vammaisten kotona asu-
misen. Turvallisuus- ja viestintäjärjestelmät  tulevat muodostamaan 
keskeisen roolin niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Asuntora-
kentaminen tarvitsee uuden ennakkoluulottoman asenteen uusia 
ratkaisuja etsittäessä. Niin uusien määräysten kuin erilaisten trendi-
en vaikutusta tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti siten, ettei sokeasti 
toteuteta usein hyvältä vaikuttavia tavoitteita unohtaen, että ilman 
kokonaisvaltaista näkemystä asuntokanta tuhotaan.

Roy Rantanen, varatuomari
Kiinteistöalan hallitusammattilainen
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n hallituksen puheen-
johtaja

Miten taloyhtiön hallitus voi vaikuttaa 
asuntojen arvoon?

AKHA ry on johtava asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallinnan ja hallitustyöskentelyn 
osaamisverkosto. AKHA edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista 
asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyä sekä kehittää jäsentensä am-
mattitaitoa hallitustyöskentelyssä. Se myös lähentää asunto- ja kiinteistöyhtiöiden 
hallitusten ja yhteiskunnan muiden vaikuttajien toimia toisiinsa, lisää ymmärrystä 
ja yhtenäistää eri osapuolien välisiä tavoitteita.
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Opastus

Säännölliset tarkastukset sekä oikein ajoitetut huoltotoimenpi-
teet lisäävät rakennusosien käyttöikää. Kuntoarvion ansiosta 
taloyhtiön on helppo ylläpitää näitä ennaltaehkäiseviä toimen-

piteitä. Tässä tehtävässä myös taloyhtiön käyttö- ja huolto-ohjeella, 
tuttavallisemmin huoltokirjalla, on keskeinen asema. Hyvin ylläpide-
tyllä huoltokirjalla seurataan, valvotaan ja raportoidaan taloyhtiössä 
yhteisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Hallituksen tehtävä
Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen on vuosittain varsinai-
sessa yhtiökokouksessa (tilinpäätöskokous) esitettävä kirjallinen 
selvitys taloyhtiön kunnossapitotarpeista (eli kunnossapitotarve-
selvitys) ko. yhtiökokousta seuraavalle viidelle vuodelle. Tässä kun-
nossapitotarveselvityksessä tulee mainita myös jo tehdyt korjaukset. 
Selvitys on annettava kaikista toimista, jotka vaikuttavat olennaisesti 
osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osa-
kehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Kunnossapito-
tarveselvityksen antaminen on taloyhtiön hallituksen keskeisimpiä 
tehtäviä. Selvitystä tulee päivittää ja seurata vuosittain, jotta osak-
keenomistajat voivat varautua sekä korjaustöihin että niistä aiheu-
tuviin kustannuksiin.

Asunto-osakeyhtiölaki ohjaa siis selvästi taloyhtiöitä suunnitel-
malliseen kunnossapitoon ja tämä ihan syystäkin. Korjausten enna-
koinnilla ja hyvällä suunnittelulla voidaan säästää jopa 30 prosenttia 
rakennuksen koko elinkaaren aikaisista korjauskustannuksista. Vält-
tämättömäksi tiedettyjen korjausten lykkääminen myöhempään ajan-
kohtaan tarkoittaa yleensä korkeampia korjauskustannuksia myöhem-
min tulevaisuudessa. Korjaustapa muuttuu ajan myötä raskaammaksi 
ja ajan kuluessa ns. kevyt korjaus ei ole enää mahdollinen vaihtoehto. 
Taloyhtiöissä tuleekin sitoutua pitkäjänteisempään, suunnitelmalli-
sempaan ja ennakoivaan kiinteistön kunnossapitoon. Suunnitelmalli-
sen kiinteistönpidon avulla reaktiivisten (äkillisten, odottamattomien) 
korjausten tarve vähenee. Koska suurimmalle osalle taloyhtiöistä on 
laadittu kuntoarvio, mutta suurin osa niistä on jäänyt pöytälaatikkoon 
(Oikeusministeriön selvitys 2007), voisi kunnossapitotarveselvitys 
olla helpompi tie suunnitelmallisen kunnossapidon jalkauttamiseen.

Kunnossapitotarveselvityksen on tarkoitus herättää taloyhtiössä 
avointa keskustelua kunnossapidon suunnitelmallisuudesta. Tämä-
hän vaikuttaa suoraan myös taloyhtiössä perittäviin yhtiövastikkei-
siin. Kun suunnitelmallisuuteen on taloyhtiössä kiinnitetty huomio-
ta, myös yhtiövastikkeet pysyvät tasaisina ja osakkaat tyytyväisinä. 
Kunnossapitotarveselvitystä tarkempi kuntoarvio on kuitenkin hyvä 
teettää ja arviojakson pituudesta huolimatta myös päivittää noin vii-
den vuoden välein.

Taloyhtiön kiinteistöjen järjestelmällisen ja hallitun kunnossapidon edellytyksenä on 
tieto kiinteistön nykyisestä kunnosta sekä mahdollisimman luotettava arvio tulevista  
korjaustarpeista. Täysin huoltovapaita materiaaleja ei ole olemassakaan, vaikkakin 
toisten rakennusmateriaalien tekninen käyttöikä on pidempi kuin toisten.

Mikä kuntoarvio?
Taloyhtiön teettämästä kuntoarviosta on apua kunnossapitotarve-
selvityksen laatimisessa. Kuntoarvio on selvitys, jossa pääasiassa 
aistinvaraisesti, kokemusperäisesti ja ainetta rikkomatta selvite-
tään rakennuksen tai laitteen kunto ja korjaustarpeet. Kuntoarvi-
oinnin perusteella laadittavaa kuntoarviota voidaan usein käyttää 
kunnossapitosuunnitelmaehdotuksen tai korjaussuunnitelman 
lähtötietona, joskus myös suoraan kunnossapitosuunnitelmaeh-
dotuksena. Kuntoarviointi on varsinaisia kuntotutkimuksia sup-
peampi toimenpide.

Ohjeet määrittelevät kuinka kuntoarvioijan tulee tarkastella kiin-
teistön energiataloudellista kuntoa, sisäolosuhteita, terveellisyyttä 
ja turvallisuutta. Lisäksi kuntoarviossa ehdotetaan tarvittavia kor-
jaustoimenpiteitä. Kuntoarvio antaa taloyhtiön päättäjille kattavan 
kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta vähintään seuraavan 10 vuoden 
ajanjaksolle. Lähitulevaisuuden remontointitarpeet ovat luonnollises-
ti tarkempia kuin useiden vuoden päähän ulottuvat ennusteet. Kun-
toarvioon yleensä liitettävä pitkä aikavälin kunnossapitosuunnitelma 
eli PTS kertoo myös korjausten suositeltavat ajankohdat (korjaustar-
peen kiireellisyys) sekä päivän hintatasoon laaditun kustannusarvion 
arvioiduilla korjausmenetelmillä. Näin kuntoarvion pohjalta voidaan 
aloittaa remonttiin valmistautuminen eikä esimerkiksi rahoituksen 
hankintaa tarvitse jättää viime hetkeen.

Asiantuntijat yhteistyössä
Kuntoarvio syntyy kolmen asiantuntijan yhteistyönä. Rakennus-, 
lvi- sekä sähköalaan erikoistuneet asiantuntijat käyvät kohteen läpi 
ohjeiden (mm. KH-kortit) mukaan. Joissain tapauksissa myös hissi-
asiantuntija tarkistaa hissien kunnon. Kuntoarvioon ei sisälly tutki-
muksia, vaan se perustuu aistinvaraisiin havaintoihin. Tarpeen vaa-
tiessa tarkastajat voivat tehdä kevyitä mittauksia – aina kuitenkin 
ainetta rikkomatta. Mikäli jokin kohde vaatii muun alan asiantun-
tijan lausunnon, voivat varsinaiset tarkastajat suositella sen tarkas-
tamista erikseen.

Asukkaat tietävät
Ohjeiden mukaan laadittava kuntoarvio räätälöidään kohdekohtai-
sesti, asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden. Taloyhtiössä on hyvä 
toteuttaa asukaskysely ennen tarkastelun aloittamista. Esimerkiksi 
kerrostalossa tehty asukaskysely helpottaa arvion laadintaa huomat-
tavasti. Kun asukkaat kertovat esimerkiksi mahdollisista lämpötila-
ongelmista, yhteistilojen toimivuudesta ja antavat parannusehdotuk-
sia, saadaan aikaiseksi hyvinkin kattava kuntoarvio.

Kuntoarvio 
kertoo taloyhtiösi korjaustarpeet

Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: Rakentaja.fi
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Tee taloyhtiösi kuntoarvio veloituksetta
Kuntoarvion taloyhtiöillesi voit laatia osoitteessa 
www.omataloyhtio.fi/kuntoarvio

Jollei taloyhtiössä panosteta suunnitelmalliseen kunnossapitoon, yhtiön pakolliset korjaukset tullaan aina tekemään liian myöhään, liian hätäisesti, jopa väärin menetelmin ja 
joka tapauksessa kalliimmin.

Omataloyhtiö.fi tarjoaa taloyhtiöille täysin veloituksettoman las-
kennallisen kuntoarvion. Arvio tulevasta korjaustarpeesta perus-
tuu eri rakenneosien keskimääräisiin käyttöikiin. Syöttämällä ta-
loyhtiösi perus- sekä rakennetiedot saat kätevän yhteenvedon ja 
työkalun korjaushankkeiden aikataulutukseen.

Näin Omataloyhtiö.fin kuntoarvio toimii
Syötä taloyhtiön perus- sekä rakennetiedot osa-alue kerrallaan. 
Kuntoarvio antaa automaattisesti asennusajaksi syöttämäsi ra-
kennusvuoden, mutta mikäli jokin rakenneosista on peruskorjattu, 
katsotaan sen elinkaaren alkavan alusta. Syötä siis rakennusvuoden 
tilalle tällöin peruskorjausvuosi. Mikäli rakenneosalle on tehty mit-
tava määräaikaishuolto kuten maalaushuolto tai vastaava, merkitse 
se kunnostusvuodelle varattuun sarakkeeseen. Syötettyäsi taloyh-
tiön rakennetiedot, saat eri rakenneosien oletettuihin keskimää-
räisiin käyttöikiin perustuvan arvion taloyhtiön korjaustarpeista. 
Kun taloyhtiösi kuntoarvio on valmis, on se myös tulostettavissa 
käteväksi yhteenvedoksi. Omataloyhtiö.fin tarjoama kuntoarvio on 

erinomainen tapa aloittaa ja ylläpitää suunnitelmallista kunnossa-
pitoprosessia taloyhtiössäsi!

Korjaussuunnitelma taloyhtiön hallituksen käyttöön
Laskennallisen arvion jälkeen voidaan arviota täsmentää todellis-
ten päätettyjen hankkeiden mukaiseksi. Kiinteistöt ovat yksilöitä 
ja rakenneosien vanheneminen on hyvin kohdekohtaista. Vahvis-
tamalla korjaustarpeet laskennalliseen arvioon saa taloyhtiö käyt-
töönsä todellisen sekä päivitettävän korjaussuunnitelman. Suun-
nitelmallisuus korjaushankkeiden osalta kannattaa ottaa osaksi 
kiinteistön hallintastrategiaa.

Omataloyhtiö.fi-palvelun avulla voit myös ottaa yhteyttä eri 
ratkaisuntarjoajiin, jotka kertovat lähestyvälle korjaushankkeelle 
kustannusarvion.

Omataloyhtiö.fin laskennallinen kuntoarvio ei korvaa varsinais-
ta ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa kuntoarviota, mutta halli-
tukselle tämä kuntoarvio on erinomainen työkalu mm. vuosittai-
sen kunnossapitotarveselvityksen laatimiseen.

Tarkasta taloyhtiösi laskennallinen korjaustarve veloituksetta!
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Teksti: Topi Aaltonen   Kuva: Rakentaja.fiOpastus

Tunnetko osakkaan oikeudet?
Taloyhtiössä osakkeenomistajalla on kahdentyyppisiä oikeuksia. 
Toiset oikeudet liittyvät yhtiön päätöksentekoon ja yhtiötä koko-
naisuutena koskeviin asioihin (hallinnoimisoikeudet), toiset oikeu-
det puolestaan sisältävät erilaisia yhtiön ja osakkeenomistajan omaa 
varallisuutta koskevia seikkoja (varallisuuspitoiset oikeudet). Tässä 
yhteydessä perehdymme lähinnä hallinnoimisoikeuksiin. Varallisuus-
pitoisiin oikeuksiin voi perehtyä Omataloyhtiö.fin verkkosivuilla.

Osakkeenomistajilla on yhtäläiset oikeudet
Osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle yhtäläiset oikeudet, jollei 
asunto-osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksen sisältämissä määräyk-
sissä muuta ilmoiteta. Kunkin osakkeenomistajan osakekirja käsittää 
yhtiöjärjestyksen huoneisto- tai tilaselitelmässä mainitun huoneis-
ton hallintaa koskevat kaikki osakkeet, joten osakekirja on osakeryh-
mäsidonnainen. Tulee kuitenkin muistaa, ettei osakkeenomistajalla 
kuitenkaan ole lakiin perustuvaa velvollisuutta osakasoikeuksiensa 
käyttämiseen. Tästä johtuu, ettei osakkeenomistajan passiivisuus yk-
sinään aiheuta itse osakkeenomistajan osakasaseman menettämis-
tä. Oikeuksien käyttäminen on suotavaa, sillä esimerkiksi yhtiöko-
kouksessa tehtyjen päätöksien vaikutus yleisesti koskettaa kaikkia.

Miksi yhtiökokous järjestetään?
Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päätöselin, jossa päätösvaltaa käyttä-
vät osakkeenomistajat. Yhtiökokous käsittelee periaatteessa kaikki 
yhtiötä koskevat asiat, ellei päätösvaltaa asiassa ole lain tai yhtiöjär-
jestyksen määräyksen perusteella siirretty yhtiön hallitukselle, joka 
käsittelee asiaa hallituksen kokouksessa.

Osakkaana yhtiökokouksessa
Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, käyttää 
puhevaltaansa ja äänestää kaikissa muissa paitsi sellaisissa asioissa, 
jotka koskevat häntä itseään. Tämän vuoksi osakkeenomistaja ei saa 
äänestää asiassa, joka koskee hänelle myönnettävän vastuuvapauden 
käsittelyä, kannetta häntä vastaan, hänen vapauttamistaan vahin-
gonkorvausvelvollisuudesta tai muusta velvoitteesta yhtiötä kohtaan 
tai osakkeenomistajan huoneiston haltuunottoa koskevassa asiassa.

Osallistu taloyhtiösi

päätöksentekoon

Tyypillinen toiminnallinen taloyhtiön vuosi kulkee keväästä kevääseen. Asunto-osakeyhtiölaki  
edellyttää, että taloyhtiössä on järjestettävä vähintään yksi virallinen yhtiökokous viimeistään 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilikausi päättyy lähes poikkeuksetta  
vuoden vaihteessa, joten yhtiökokoukset sijoittuvat näin ollen pääsääntöisesti keväälle. Toki poik-
keuksiakin on ja toisinaan yhtiöjärjestys edellyttää useampaa kuin yhtä yhtiökokousta vuodelle. 
Ennen yhtiökokousta on kuitenkin hyvä tuntea myös osakkuuden mukanaan tuomat oikeudet.

Mitä yhtiökokouksessa esitetään?
Osa yhtiökokoukselle kuuluvista taloyhtiön asioista on sellaisia, jotka 
tulee käsitellä vuosittain. Merkittävimpiä yhtiökokoukselle esitettä-
viä asioita ovat tilinpäätös, toimintakertomus sekä hallituksen esitys 
taloyhtiön kunnossapitotarpeesta. Tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen avulla osakkaille esitetään kuluneen tilikauden tulot ja me-
not sekä kerrataan vuoden tapahtumat hallinnollisesta näkökulmas-
ta. Kunnossapitotarveselvityksen tarkoitus on selventää osakkaille 
taloyhtiöön kuuluvien rakennusten sekä kiinteistön kunnossapidon 
tarpeita seuraavalle viidelle vuodelle siltä osin, kun nämä toimenpi-
teet vaikuttavat oleellisesti kustannuksiin. Lisäksi esillä tulee olla 
hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista 
kunnossapito- ja muutostöistä tekoajankohtineen.

Mistä asioista yhtiökokous päättää?
Sen lisäksi, että yhtiökokouksessa osakkaille esitetään tiettyjä laki-
sääteisiä kokonaisuuksia, tekee kokous myös taloyhtiön toimintaan 
liittyvät merkittävät päätökset. Tilipäätökseen liittyvistä päätöksistä 
mainittakoon tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voi-
ton käyttäminen sekä hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapaudesta 
päättäminen. Lisäksi kokous päättää hallituksen esittämän talousar-
vion toteuttamisesta ja edelleen yhtiövastikkeiden määrästä, mikä-
li tämä yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöko kouk selle kuuluu. Samoin 
hallituksen jäsenten, tilitarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta 
kuuluu yhtiökokoukselle, mikäli muuta ei asunto-osakeyhtiölaista 
tai yhtiöjärjestyksestä johdu. Lisäksi yhtiökokouksen toimivaltaan 
kuuluu paljon muita asioita, kuten merkittävistä korjaushankkeista 
päättäminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Lisää yhtiökokouk-
sen toimivallasta löydät osoitteesta www.omataloyhtiö.fi.

Korjaustarvesuunnitelmat päivitetty, aloita suunnittelu ajoissa!
Taloyhtiössä hallituksen kokoukset käsittelevät niitä hankkeita ja uudistuksia, joita taloyhtiö tulee kohtaamaan lähivuosien aikana. Mm. 
PTS-suunnitelmien päivitykset ovat olleet taloyhtiöiden hallitusten työlistoilla aina ennen yhtiön virallista yhtiökokousta.

Kun suunnitelmat ja mahdolliset päätökset on kirjattu pöytäkirjoihin, on aika aloittaa hankkeiden valmistelu. Mitä varhaisemmas-
sa vaiheessa taloyhtiön hankkeita aletaan valmistella, sitä paremmat onnistumismahdollisuudet hankkeella on. On myös osakkaiden 
etu, että hankkeita valmistellaan muutenkin kuin yhtiökokouspöytäkirjaan kirjaamalla. Omataloyhtiö.fistä löydät ratkaisut taloyhtiösi 
korjaushankkeisiin.
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Asuntokauppalain mukaisesti osakkeenostajilla on kokoukses-
saan oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä 
on seurata rakentamisaikataulun, työtapojen ja käytettyjen 

materiaalien asianmukaisuutta sekä sitä, että rakennus valmistuu 
rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti ja hyvää rakennus-
tapaa noudattaen. 

Riippumaton asiantuntija on  
uudisrakennustyömaan laadunvalvoja
Rakennustyön tarkkailijan tärkeimpänä tehtävänä on toimia osana 
uudisrakennustyömaan laadunvarmistusta ja valvoa asukkaiden etua 
rakentamistyön aikana. Valitsemalla ulkopuolisen rakennustyön tark-
kailijan osakkeenostajat varmistavat asianmukaisen edunvalvontan-
sa, kun rakennustyötä on tarkkailemassa osakkeenostajien valitsema 
ja rakennusliikkeestä täysin riippumaton asiantuntija.
Rakennustyön tarkkailija raportoi työmaakäynneistään säännölli-
sesti. Hän dokumentoi havaintonsa esimerkiksi salaojista, lämmön- 
ja vedeneristyksistä sekä muista pintarakenteiden alle peittyvistä 
asioista, jotka vaikuttavat oleellisesti rakennuksen terveellisyyteen 
ja asumisviihtyvyyteen. 

Tarkkailija neuvottelee rakennustyön suorittajan ja heidän edus-
tajiensa kanssa rakentamiseen liittyvistä asioista sekä välittää osak-
keenostajien tarpeelliseksi katsomia asioita työmaan johdolle. Osak-
keenostajat päättävät, aiheuttavatko tarkkailijan huomautukset tai 
havainnot mahdollisia jatkotoimia.

Mahdolliset virheet korjattavissa jo rakennustyön aikana
Rakennustyön tarkkailijan asiantuntemus ja pätevyys auttavat eh-
käisemään rakennustyössä tyypillisesti syntyviä virheitä jo raken-
nustyön aikana, jolloin virheiden korjaaminen on helpointa. Tällöin 

Rakennustyön tarkkailija 
turvaa osakkeenostajan investoinnin

Asuntokauppalaki
2 luku
Ostajan suojaaminen rakentamisvaiheessa (7.10.2005/795)

20 §
Osakkeenostajien kokous
”Osakeyhtiön hallituksen on kutsuttava koolle osakkeenostajien 
kokous viivytyksettä sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljä-
sosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty luovutussopimukset. 
Osakkeenostajien kokous kutsutaan koolle kullekin ostajalle lä-
hetetyllä kirjatulla kirjeellä tai muuten todisteellisesti.” 

22 §
Rakennustyön tarkkailija
Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus 
valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että 
yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen 
mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen 
loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään ai-
heutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä ku-
lut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta.

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys 
eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan 
tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyh-
tiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn 
edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen.

”Rakennustyön tarkkailija dokumentoi 
havaintonsa esimerkiksi pintarakenteiden 
alle peittyvistä asioista, jotka vaikuttavat 
oleellisesti rakennuksen terveellisyyteen  

ja asumisviihtyvyyteen.”

Uuden asunnon ostaminen on suuri hankinta. Vaikka uudisrakentamisen laatuongelmat 
ovat olleet esillä jopa mediassa valitettavan paljon, valitsevat uusien asuntojen ostajat 
vain harvoin oman investointinsa laatua turvaamaan rakennustyön tarkkailijan. Mitä ra-
kennustyön tarkkailija tekee ja miksi osakkeenostajien kannattaisi tuoda hankkeeseen 
mukaan ulkopuolinen tarkkailija perustajaurakoitsijan valitseman valvojan lisäksi?

myös asukkaille virheiden korjaustöistä aiheutuva haitta on kaikkein 
vähäisintä, kun asumisen aikana mahdollisesti suoritettavat korjaus-
toimenpiteet saadaan minimoitua. 

Rakennustyön tarkkailijan käytöstä on hyötyä myös perustaja-
urakoitsijalle. Mitä useampi asiantuntija valvoo rakennustyön laa-
tua, sitä parempi. Rakennustyön aikana havaitut ja korjatut virheet 
tuovat perustajaurakoitsijalle kustannussäästöä vähentyneinä rekla-
maatioina ja pienentyneinä vuosikorjauskustannuksina.

Wise Group Finland Oy
Timo Kannisto, osastopäällikkö
www.omataloyhtio.fi/wisegroup

Opastus Teksti: Timo Kannisto   Kuvat: Wise Group Finland Oy
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Lisätietoja:
www.fortum.fi

Teksti: Lotta Laxén   Kuva: FortumTekniikka

Vinkit taloyhtiön asukkaille
• Yhden asteen pudotus säästää energiaa noin 5 %. Kiinnitä huomio-

ta sopivaan sisälämpötilaan: oleskelutila 20–22 °C, makuuhuone 
18–20 °C, porrashuone 17–18 °C, varasto 12 °C, autotalli 5 °C.

• Älä aseta huonekaluja tai verhoja patterin eteen, jotta lämmin ilma 
pääsee kiertämään.

• Jos matkustat useamman päivän, voit säätää patteritermostaatit 
muutaman asteen pienemmälle.

• Älä käytä liesituuletinta turhaan, sillä se imee lämpimän ilman 
ulos.

• Tarkista ennen lämmityskauden alkua ulko-ovien ja ikkunoiden 
tiivisteiden kunto. 

• Talvikautena tuuleta nopeasti ristivetotuuletuksella.
• Sulje yöksi sälekaihtimet ja vedä verhot ikkunoiden eteen niin vä-

hennät lämmönhukkaa ikkunalasin verran. 
• Parvekelasit ja rappukäytävän ovet kannattaa pitää kiinni.
• Noin 5 minuutin suihku riittää useimmiten. 
• Jos taloyhtiön asunnoissa on huoneistokohtainen ilmanvaihtoko-

ne, kytke lämmöntalteenotto päälle. 

Taloyhtiössä lämpöä voi säästää 

mukavuudesta tinkimättä

• Mikäli huoneistojen ikkunoissa on korvausilma-venttiilit, laita ne 
kylmällä talviasentoon.

• Jaa energiatietoutta myös taloyhtiön muille asukkaille. Suuri osa 
vastikkeesta muodostuu taloyhtiön lämpimän käyttöveden ja läm-
mityksen kustannuksesta. 

Vinkit taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle
• Aloita energiansäästö seuraamalla kulutusta. Fortum tarjoaa asi-

akkailleen useita helppoja ja maksuttomia tapoja seurata taloyh-
tiön lämmön käyttöä. Lue lisää www.fortum.fi/lamporaportit

• Lämpötilatieto kaukolämpöveden jäähtymästä ja palaavasta kau-
kolämpövedestä kertovat kaukolämpölaitteiden tehokkaasta toi-
minnasta. Jäähtymän tulisi olla lämmityskaudella yli 25 °C ja pa-
laavan kaukolämpöveden alle 65 °C. 

• Teknisessä tilassa kannattaa ajoittain käydä ja tarkistaa, että lait-
teet ovat päällisin puolin kunnossa eikä niissä näy vuotoja. Jos 
lattialla on vettä, selvitä alkuperä ja korjauta vuodot heti.

• Nykyaikaiset lämmönjakolaitteet toimivat energiatehokkaammin, 
joten yli 20 vuotta vanhat laitteet kannattaa uusia suunnitelmalli-
sesti. 

• Lämmitysverkon tasapaino on hyvin toimivan 
lämmityksen perusta. Epätasapainossa oleva lämmi-
tysverkko aiheuttaa huomattavia huonelämpötilojen 
vaihteluita koko talossa. Se tuhlaa lämpöenergiaa, 
koska koko talon pattereihin joudutaan syöttämään 
liian lämmintä vettä. Patterit toimivat oikein, kun 
ne ovat ylhäältä lämpimät ja alhaalta lähes huoneen-
lämpöiset. 
• Välttämättä koko lämmitysverkostoa ei tarvitse 
tasapainottaa, vain älykkäällä lämmönohjauksel-
la saadaan tasaisemmat huonelämpötilat. Fortum 
SmartLiving-palvelussa talon lämmitystä ohjataan 
keinoälyä hyödyntäen asuntojen todellisten lämpö-
tilojen, sääennusteen sekä taloyhtiön asettamien 
tavoitteiden mukaan ja näin saavutetaan parem-
mat olosuhteet ja energiansäästöä. Lue lisää www.
fortum.fi/smartliving

Kaukolämpöisessä taloyhtiössä energiaa voi säästää ilman suuria investointeja.  
Käytettäessä lämmityslaitteita oikein, energiaa säästyy ilman, että mukavuudesta  
ja terveellisestä asumisesta tarvitsee tinkiä. Hyväkuntoiset lämmityslaitteet takaa-
vat miellyttävän tasaisen huonelämpötilan ja riittävästi sopivan lämpöistä vettä.  
Jokainen asukas voi omilla käyttötottumuksillaan vaikuttaa lämmönsäästöön 
asuinmukavuudesta tinkimättä. 
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Teksti: Erik Rahiala    Kuva: IVT

Kaksi 1960–70-luvun vaihteessa valmistunutta kerrostaloa 
käyttävät lämmitykseen yhteistä lämpökeskusta. Kolmeker-
roksisissa betonielementtitaloissa on yhteensä 69 huoneis-

toa, bruttoalaa 6356 neliötä ja kokonaistilavuutta 16600 kuutiota.

Energiasaneeraus käyntiin peruskorjauksilla
Taloyhtiöt teettivät vuosien 2007–2010 aikana mittavia peruskor-
jauksia, joiden tavoitteena oli osaltaan myös vaikuttaa rakennusten 
energiatehokkuustasoon. Korjauskohteita olivat mm. käyttövesiput-
kistojen uusiminen, huoneistokohtaisten vesimittarien ja hanojen 
säätösuuttimien asentaminen, julkisivun kunnostus ikkunoineen 
sekä parvekelasituksineen. Yläpohjan lisälämmöneristyksellä py-
rittiin minimoimaan rakennuksen yläpohjarakenteiden lämpöhävi-
öitä. Toimenpiteiden johdosta talojen energian sekä veden kulutus 
pieneni noin 8–10 %.

Lämmityksen uusimisella mittavia säästöjä
Talojen yhteisen lämpökeskuksen öljylämmityskattilat olivat peräisin 
80-luvulta ja niiden tehokkuus ja hyötysuhde eivät enää vastanneet 
nykypäivän lämmityksen tasoa. Kevyttä polttoöljyä kului keskimää-
rin 103 000 litraa vuodessa. Tilalle tarvittiin energia- ja kustannus-
tehokas vaihtoehto. Vertailun jälkeen ratkaisu löytyi maalämmöstä.

Maalämpöhanke käynnistyi vuoden 2010 loppupuolella St1 Ener-
giamarketin toimiessa pääurakoitsijana.

Hankkeen investoinnin suuruus oli 234 400 €, johon yhtiö sai avus-
tuksia ARA:lta noin 35 000 €. Lämmöntuottokapasiteetti suunnitel-
tiin ja mitoitettiin kohteen laajuuden sekä kulutuksen mukaan. Läm-
pökeskukseen asennettiin kolme kappaletta IVT Greenline HE D43 
maalämpöpumppuja ja tontille porattiin 16 kappaletta lämpökaivoja.

Asennuksen jälkeen öljykattilat jäivät vielä maalämmön tueksi ja 
vuosina 2011–2012 maalämpöjärjestelmä öljykattiloineen kulutti 
keskimäärin enää 381 100 kWh vuodessa. Energian säästöä kertyi 
ensimmäisen vuoden aikana 63 % verrattuna lähtötilanteen 1 030 
000 kWh kulutukseen.

Seuraavina vuosina säästöt paranivat vielä muutamilla prosenteil-
la ja vuonna 2013 oli energiankulutus 326 075 kWh ja vuonna 2014 
vain 315 091 kWh. Taloyhtiöt säästävät nyt lämmityskuluissa yli 60 
000 € vuosittain. Maalämpöhankkeen takaisinmaksuaika on n. neljä 
vuotta ja ARA:n avustus mukaan huomioiden 3,2 vuotta.

Lämmitystavan muuttaminen öljylämmityksestä maalämpöön
Maalämpö on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa kiin-
teistölle edullista lämmitysenergiaa. Uusiutuvaa energiaa hyödyn-
tävän maalämpöpumpun toimintaperiaate on yksinkertainen. Läm-
pöpumppu ottaa lämpöä alemmasta lämpötilatasosta ja siirtää sitä 
korkeampaan lämpötilatasoon. 1 kWh:lla ostoenergiaa voidaan siirtää 
2–4 kWh luonnon ilmaisenergiaa kiinteistön lämmitykseen. Lämpö-
pumpun hyötysuhde on tavallisesti yli 300 %.

Maalämpö 
laski lämmityskuluja selvästi

Lohjalla sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt Routionmäki ja 
Routionvuori päättivät laskea kohonneita lämmityskustan-
nuksiaan parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Kiinnostuitko maalämmöstä?
Toteuta maalämpö kiinteistöösi helposti ja luotettavasti. 
Jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa: 
www.omataloyhtio.fi/yhteydenottopyynto/ivt

Tekniikka

”Järjestelmä on toiminut hyvin ja kaikki ovat 
olleet tyytyväisiä. Mahtava investointi joka 

olisi pitänyt tehdä vielä aikaisemmin”
– Isännöitsijä Juha Alasalmi, Realia Oy
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Kerrostalon lämmön talteenotto
1960-luvulta aina 1990-luvulle saakka kerrostalojen ilmanvaihto 
toteutettiin useimmiten koneellisella poistolla. Näin toteutettuna 
poistohormin kautta puhallettava ilma lämmittää vain harakoita.

Talteenotolla poistoilman lämpö pystytään keräämään ja hyö-
dyntämään rakennuksen lämmittämisessä. Kerrostaloon asenne-
taan uudet lämmönkeruupatterilla varustetut poistoilmapuhaltimet. 
Puhaltimista kerätty lämpö siirtyy lämmönvaihtimesta lämpöpum-
pulle, joka nostaa lämpötilan patteriverkostoon sopivaksi uudelleen 
lämmitykseen.

Lämmön talteenotto voidaan toteuttaa kannattavasti – milloin 
vain omana energiasäästöprojektina tai osana muuta korjaustoi-
mintaa. Mikäli taloyhtiö on toteuttamassa putkiremonttia, linjasa-
neerausta, kannattaa lämmön talteenotto liittää sen suunnitteluun. 
Tällöin lämmönsiirtonesteen putkistot saadaan toteutettua helpos-
ti ja edullisesti muun putkiston uusimistyön ohessa. Samalla täyte-
tään vaatimuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta.

NIBE reHeat säästöjärjestelmä
Uudessa NIBE reHeat -lämmöntalteenottojärjestelmässä lämpö ke-
rätään KOJA HiLTO -laitteilla ja johdetaan energiatehokkaasti läm-
mitykseen NIBE-lämpöpumpuilla. Lämpöpumpun mukana toimite-
taan NIBE Uplink -etähallintajärjestelmä, jonka avulla taloyhtiö ja 
huoltoliike saavat tietoa laitteiston toiminnasta. Kallista taloauto-
maatiojärjestelmää ei tarvitse lämmön talteenoton vuoksi hankkia.

NIBE reHeat -järjestelmä on kannattava silloin, kun kerrostalossa 
on yhtä poistopuhallinta kohden asuntoja ainakin 7–9 ja vähintään 

Poistoilman lämmön talteenotto 
ja lämpöpumppu = säästö

Kerrostaloissa poistoilman mukana häviää 30–40 % lämmitysenergiasta – turhaan. 
Kustannustehokkain energiansäästö saadaan keräämällä lämpö poistopuhaltimen  
yhteyteen liitetyllä lämmönkeruupatterilla. Tällaista remonttia tehtäessä ilmanvaihtoa 
ei vähennetä eikä mukavuutta heikennetä.

Miten lämmön talteenotto toteutetaan taloyhtiööni?
Hyvä toteutus alkaa tietojen keräämisellä ja suunnittelulla:
– Lämmön talteenoton soveltuvuuden kartoitus: ota yhteys 

NIBEen, info@nibe.fi.
– Tarkennettu yleissuunnittelu NIBE reHeat asennusliikkeeltä 

tai kokeneelta suunnittelijalta.
– Suunnittelijakonsultin hankinta auttamaan projektin hallin-

nassa, valvonnassa ja järjestelmän käyttöönotossa.
Ennen taloyhtiössä tehtävää hankintapäätöstä:
– suunnittelun lähtötietojen paikkansapitävyys on varmistettu
– järjestelmän yleissuunnittelu on tehty
– järjestelmän tuottamat säästöt on laskettu
– liittäminen kaukolämmityksen yhteyteen on keskusteltu kau-

kolämpötoimittajan kanssa
– kunnan rakennusvalvonnan kanssa on keskusteltu tarvitta-

vista luvista ja niihin liittyvistä vaatimuksista.

Lisää tietoa hyvästä hankintakäytännöstä saa Kiinteistöliiton 
oppaasta ”Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumppujär-
jestelmällä kerrostaloissa – PILP-hankintaohje taloyhtiöille”.

Teksti: Minna Saha  Kuvat: Nibe ja Rakentaja.fiTekniikka

kolmessa kerroksessa. Puhaltimien määrä (porraskuiluja on yleensä 
sama määrä kuin puhaltimia) on yhdestä kolmeen. 

NIBE reHeat -järjestelmän toteuttaa koulutettu asennusliike yh-
teistyössä NIBEn ja KOJAn kanssa.

Hyvin tehty lämmön talteenotto
Hyvin suunnitellulle ja toteutetulle investoinnille voi ottaa lainan, 
jonka lyhennykset ja korot maksetaan energiakulujen säästöistä eikä 
yhtiövastikkeeseen kohdistu korotuspaineita.
Säästöä taloyhtiölle ja asukkaalle saadaan:
* säästö lämmitysenergian kulutuksesta tyypillisesti 20–40 %
* lämmityskustannukset alenevat 10–30 %
* järjestelmän kuoletusaika on yleensä 5–10 vuotta.

Lisätietoja:
info@nibe.fi ja puh. 09-274 6970
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Kiinnostuitko?
Lue lisää www.loiste.fi/loistewatti

Tekniikka Teksti: Sanna Laine  Kuvat: Loiste

Mitä on kysyntäjousto?
Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean ku-
lutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön 
hetkellistä muuttamista vastaamaan muuttunutta energiantarvetta. 
Sähkömarkkinoilla on perinteisesti totuttu ajatukseen, että sähkön-
tuotanto sopeutuu voimakkaasti vaihtelevaan sähkönkulutukseen. 
Nykyinen kehitys on kuitenkin johtamassa siihen, että uusiutuvan 
energian (aurinko, vesi, tuuli) lisääntyessä sähköjärjestelmän jousta-
vuuskin vähenee – etukäteen kun ei voi juuri ennakoida, koska pais-
taa tai tuulee. Sähkön saatavuuden vaihtelu näkyy suoraan lisäänty-
neinä hinnan muutoksina. Toisinaan sähköä tulee saataville paljon ja 
edullisesti, toisina hetkinä niukasti ja kalliimmalla. Jatkossa sähkön 
kulutuksen kannattaakin mukautua sähköntuotannon vaihteluihin.

Mahdollisuuksia kuluttajalle
Jo nyt moni valitsee yö- ja päiväsähkön, jolloin voi käyttää halvem-
paa yösähköä tehokkaammin yöaikaan. Pyykit tai astiat voi ajastaa 
helposti pestäviksi edullisimpaan aikaan. Uudet älylaitteet vievät 
kuluttajan mahdollisuudet jopa tuntitasolle. Lämminvesivaraajien 
ja ilmastoinnin säätäminen ovat helppoja arkipäivän vaikutusmah-
dollisuuksia. Jatkossa esimerkiksi sähköautot tulevat kuulumaan 
samaan kategoriaan erityisesti niiden lisääntyessä.

Kysyntäjousto 
tarkoittaa säästöä ja automatisointia

Sähkömarkkinat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Erityisesti uusiutuva 
energia kasvattaa voimakkaasti suosiotaan. Yksi aiheeseen liittyvistä  
termeistä, joista olet saattanut kuulla, mutta et välttämättä tiedä, on  
kysyntäjousto. Seuraavassa tiivistetty paketti mielenkiintoisesta aiheesta.

Loiste tarjoaa ratkaisuja myös kysyntäjoustoon. LoisteWatti on 
sähkölämmittäjille suunnattu älyratkaisu, joka pienentää sähkölas-
kua ja lisää mukavuutta asumiseen. LoisteWatilla voi säätää kodin 
tai kiinteistön lämpötilaa huonekohtaisesti ja se soveltuu suorasäh-
kölämmityksellä toimivien patteri-, katto- ja lattialämmitysten sekä 
ilmalämpöpumppujen ohjaamiseen. Lisäksi voit ohjata lämminvesi-
varaajaa ja auton lämmitystolppaa.

Avainsanana automatisointi
Avainsana kaikessa on automatisointi. Nykyään jokaisen on kuiten-
kin helppo vaikuttaa asiaan ja edistää ympäristöystävällistä energian-
tuotantoa ilman turhan suurta vaivaa ja vaikutusta omaan elämään. 
Aloittaa voit helposti jo tänään!
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Teksti: Kimmo Hilliaho   Kuvat: Lumon OyJulkisivut

vaikea liikkua ulkona. Asukkaille tärkeitä parvekkeen ominaisuuksia 
ovat toimivuus, koko, valoisuus, kestävyys ja esteettisyys. Parvekkeita 
käytetään yleiseen oleskeluun ja harrastetoimintaan. Käytön paino-
piste on kesäkaudella sekä iltapäivä- ja iltakäytössä. Viimeisimpänä 
trendinä voidaan pitää lasituskohtaisia aurinkosuojaverhoja, jotka 
ovat alkaneet yleistyä myös Suomen olosuhteissa.

Tutkimukset osoittavat, että nykyiset lasitetut parvekkeet eivät 
ole energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta parhaimmillaan. 
Tietoa lasitusten energiansäästö- ja sisäilmastovaikutuksista on hy-
vin vähän yleisesti saatavilla. Toisaalta suunnittelua rajoittaa myös 
ohjeistukset ja määräykset. Lisäksi suunnitelmissa tulee ottaa huo-
mioon paloturvallisuus, äänieristys ja sadevesi. Lasit pitää myös voi-
da pestä helposti ja turvallisesti.

Väitöstyössäni pureuduin parvekkeiden lämpöteknisiin kysymyk-
siin. Tarkastelun lähtökohtana olivat lämmittämättömät ulkotilat, 
jotka saavat lämmitysenergiansa tilan ulkoa eli auringon säteilystä 
ja rakennuksesta sisältä. Tutkimuksen lopputuloksena syntyi yksin-
kertainen laskentamalli, joka auttaa arkkitehtejä ja rakennesuunnit-
telijoita kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota tilojen aurin-
gonsuojaukseen ja energiansäästövaikutuksiin.

Uusi laskentatapa auttaa arkkitehtejä ja suunnittelijoita
Hyvällä suunnittelulla lasitus voi olla sekä energiatehokas että miel-
lyttävä käytössä. Parvekkeelle voidaan esimerkiksi hankkia aurin-
gonsuojaverhoja tuomaan sisäilmaan lisää säätömahdollisuuksia. 
Parvekkeen olosuhteet ovat entistä paremmin käyttäjän säädeltävis-
sä, kun hän voi tarpeen mukaan sulkea ja avata lasituksia ja niihin 
kytkettyjä verhoja. Yksinkertaistettu laskentamalli helpottaa arkki-
tehteja ja suunnittelijoita lasitettujen parvekkeiden sisäilmaston ja 
energiansäästövaikutuksien arvioimisessa sekä auttaa alan yrityksiä 
viemään tuotekehitystä eteenpäin.

Väitösprojektini alkoi kahdeksan vuotta sitten, kun Lumon Oy 
tilasi Tampereen teknilliseltä yliopistolta tutkimuksen par-
vekelasien energiansäästövaikutuksista. Tutkimus oli jatkoa 

aiemmin julkaistuille selvityksille parvekelasien säänsuojavaikutuk-
sista, joita muun muassa Jussi Mattila tutki omassa väitöskirjaprojek-
tissaan. Tutkimus toteutettiin diplomityönä, jonka tekijäksi päädyin. 
Tutkimus toteutettiin laajoja kenttämittauksia ja tietokonesimulointe-
ja hyödyntäen. Työ tehtiin niin perusteellisesti, että se loi hyvän pohjan 
jatkotutkimuksille. Jatko tosin käynnistyi vasta kolme vuotta sitten, 
kun pääsin TTY:n rehtorin tohtorikouluun. Sen jälkeen alkoi tutki-
mus- ja julkaisu-urakka, jonka lopputuloksena väitöskirja on laadittu.

Megatrendeistä Alvar Aallon ajatuksiin
Globaalit muutosilmiöt eli megatrendit ovat tutkimukseni lähtökohta-
na. Näitä ovat esimerkiksi maaltamuutto ja kaupungistuminen, ilmas-
tonmuutos ja ihmisten toimet sen hillitsemiseksi sekä ihmisten sisäi-
nen tarve suojautua ulkoilman vaihteluita vastaan ja parantaa omaa 
asumisympäristöään. Nämä kaikki heijastuvat tapaamme asua ja elää.

Yksi näistä megatrendeistä – kaupungistuminen – on luonut ih-
misille tarpeen asua yhä lähempänä toinen toistaan. Käytännössä 
tämä on tarkoittanut kerrostalorakentamisen kehitystä. Samalla 
liikenne ja sen melu sekä erilaiset ilman epäpuhtaudet ovat tulleet 
lähemmäs asumista. Kaupungistuminen ei ole kuitenkaan muut-
tanut ihmisten sisäistä tarvetta yksityiseen ulko-oleskeluun. Siksi 
parveke ja terassi on ollut ja tulee myös jatkossa olemaan keskeinen 
osa kerrostaloasumista.

Parvekkeen tarpeellisuudesta kertovat suomalaisten arkkitehtien 
julkiset puheenvuorot asian puolesta. Esimerkiksi Alvar Aalto korosti 
arkkitehtilehdessä jo 1940-luvulla parvekkeiden merkitystä asumi-
sessa ja kertoi, että näiden asuntokohtaisten pihojen tulee olla niin 
suuria, että ne täyttävät käytännöllisen ulkoelämän edellytykset. 
Mielenkiintoista on ollut myös havaita, että arkkitehti Reima Pieti-
lä esitti ensimmäisen kerran 1970-luvulla ajatuksen parvekkeiden 
sulkemisesta suojalasituksin – käyttäen perusteena juuri kalustetta-
vuuden ja käytettävyyden parantumista. Sen jälkeen lasitukset yleis-
tyivätkin, tosin vasta kaksikymmentä vuotta Reima Pietilän kannan-
oton jälkeen. Ensin yleistyivät niin kutsutut liukulasit. Seuraavaksi 
markkinoille tulivat avautuvat parvekelasit, jotka ottivat nopeasti 
paikkansa suosituimpina lasituksina.

Lasitusten vaatimukset ovat monimuotoiset
Lasitusten tarpeellisuudesta ovat viime vuosina puhuneet niin arkki-
tehdit, rakentajat kuin kerrostaloasukkaatkin. Perusteina parvekkei-
den lasittamiselle on löydetty niin arkkitehtuurista, rakennusteknii-
kasta, asumisviihtyvyydestä kuin meluntorjunnastakin. Myös ener-
giansäästöstä on ollut tarjolla tietoa diplomityöni julkaisun jälkeen. 
Erityisen tärkeänä parveketta pitävät henkilöt, joiden on muutoin 

Väitös:
Parvekkeen sisäilmasto ja energiansäästö 
haltuun uuden tutkimustiedon avulla

Suomessa on yli 600 000 lasitettua parveketta ja noin 60 000 lasitettua terassia. Lisäksi näihin 
on vuoden 2016 loppuun mennessä asennettu erilaisia auringonsuojatuotteita arviolta noin 
60 000 parvekkeelle. Kokonaisuutena lasitettuna on noin 75 prosenttia Suomen parvekkeista 
ja alle 10 prosenttia omakoti- ja rivitaloista. Parvekkeiden lasittaminen ei ole missään muualla 
maailmassa yhtä yleistä. Myös tutkimuksen puolella Suomi on alan edelläkävijämaa.

Jälkikirjoitus:
Olen tehnyt erilaisia parvekerakentamiseen liittyviä tutkimus- ja 
selvitystehtäviä vuodesta 2009 alkaen. Tänä aikana on valmistu-
nut myös diplomityö aiheesta ”Parvekelasien energiataloudelliset 
vaikutukset” ja väittelin 18.8.2017 tohtoriksi aiheesta “Energy 
Saving Potential and Interior Temperatures of Glazed Spaces: 
Evaluation through Measurements and Simulations”. Vastavä-
ittäjänä tilaisuudessa toimi Tutkimusprofessori Miimu Airaksi-
nen ja tilaisuutta valvoi professori Matti Pentti. Tutkimustyöni 
aikana olen huomannut, että tutkimustulokset jalkautuvat hi-
taasti käytännön suunnittelutyöhön. Tätä tavoitetta edistänee 
myös tämä artikkeli. Toivomukseni on, että vuosien työ ei jää 
vain omaan tietooni, vaan auttaa koko alaa eteenpäin.
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Lue lisää parvekelasituksista: 
www.lumon.fi

Kimmo Hilliaho, Doctoral student at Tampere University of Technology
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Ilmanvaihto on monissa asunto-osakeyhtiöissä pielessä. Ja aivan 
turhaan, sillä hinnaltaan kalliista tai vaivalloisesta remontista ei 
tämän ongelman ratkaisussa ole kyse. Siispä onkin ilo saada haas-

tattelu mieheltä, jonka taloyhtiössä ilmanvaihto on saatettu kuntoon 
samaan tahtiin muiden kiinteistöjen kuntoa ja arvoa ylläpitävien re-
monttien kanssa.

Länsihelsinkiläisestä rivitalosta löytyy toimelias mies, Tarmo Tik-
ka. Tikka on taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja – ollut siitä saak-
ka, kun vuonna 2013 muutti taloyhtiöön. Laaja, 16 rakennusta ja 
36 asuntoa käsittävä, kiinteistökokonaisuus oli suurten muutosten 
kourissa Tikan astuessa puheenjohtajan saappaisiin: kattoremontti 
oli juuri valmistunut ja Tikan tehtäväksi jäi luotsata läpi täydellinen 
julkisivuremontti. Samassa yhteydessä asennettiin jokaiseen huo-
neistoon riittävä määrä korvausilmaventtiileitä.

– Tämä rivitalo on rakennettu 1978, eikä juuri niinä vuosina ol-
lut tapana järjestää ilmanvaihtoa hallitusti korvausilmaventtiilien 
kautta. Tyypillisesti on ajateltu, että tarpeeksi ilmaa saadaan sisään 
väljästi rakentamalla. On jätetty reikiä tiettyihin kohtiin, vaikkapa 
patterin läpivienteihin tai ikkunan rakoihin, Tikka kertoo.

 Ajan kuluessa rakenteiden kautta sisäilmaan alkaa kulkeutua 
epätoivottuja tuoksuja ja epäpuhtauksia. Lattialaatta liikkuu, raot 
seinän vieressä suurenevat ja ilma virtaa sisään alapohjasta tuoden 
tullessaan kellarin hajua ja vetoisuutta. 

– Varsinkin ovien karmeista tuli kovasti vetoa ennen remonttia, 
muistelee Tikka.

– Toisaalta kaikissa makuuhuoneissa korvausilmaa ei ollut riittä-
västi vaan ilma oli tunkkainen.

Korvausilmaa tarvitaan julkisivu-, ikkuna- ja oviremontin jälkeen 
entistä kipeämmin siksi, että aiemmin ”venttiileinä” toimineet raot 
on tukittu. Mutta kun ilma tuodaan sisään hallitusti, se on myös 
puhtaampaa ja vedon tunne poistuu. Myös Tikka kiittelee paitsi rai-
tista ilmaa myös vedon vähenemistä ilmanvaihtoremontin jälkeen.

Korvausilmaventtiileillä hallittua ilmanvaihtoa
Tikan taloyhtiössä päädyttiin asentamaan makuu- ja oleskeluhuonei-
siin Velco-venttiilit ikkunan yläpuolelle. Muutamassa huoneistossa 
– kuten Tikan omassa asunnossa – alakerran olohuoneisiin mahtui 
vain kapea rakoventtiili. Tämä hieman harmittaa Tikkaa, sillä rako-
venttiili ei päästä ilmaa läpi yhtä hyvin kuin automaattisesti ulko-
lämpötilan mukaan säätyvä Velco-venttiili.

– Rakoventtiilikin on parempi kuin ei mitään, mutta eron lautas-
venttiiliin huomaa kyllä selvästi. Pidän lisäksi siitä, että Velco-vent-
tiiliä ei tarvitse säätää käsin ja sen kanssa voi käyttää laadukasta 
suodatinta.

Tikka kehuu Velcoa ihanteelliseksi korvausilmaventtiiliksi, mutta 
muistuttaa samalla suodattimien vaihdosta.

– Hyvän sisäilman takaamiseksi pitäisi suodatin vaihtaa kaksi ker-
taa vuodessa. Suosittelen vaihtamaan suodattimen siitepölykauden 
keskellä kesäkuun alussa. Toisen kerran on hyvä vaihtaa esimerkik-
si joulun alla.

Taloyhtiössä Tikka arvelee suodattimen vaihtamisen monilta 
asukkailta unohtuvan varsinkin, kun venttiili ei vaadi muutenkaan 
säätämistä. Tikka on miettinyt ratkaisuksi huoneistokohtaista huol-
tokirjaa, johon voisi merkitä säännöllisesti tarvittavat toimenpiteet 
kuten lattiakaivon puhdistamisen ja suodattimien vaihdot. Myös 
taloyhtiöille tarjolla oleva suodattimien vaihtopalvelu kuulostaa hä-
nestä hyvältä idealta.

Toimiva ilmanvaihto on taloyhtiön vastuulla
Ilmanvaihto kuuluu jo lain mukaan taloyhtiölle. Millaisia terveisiä 
puheenjohtaja lähettää niille, joilla ilmanvaihtoasiat asiat eivät ole 
vielä kunnossa?

Tikka kehottaa aivan ensimmäiseksi selvittämään, millaisella pe-
riaatteella toimiva ilmanvaihto omassa taloyhtiössä on – tämäkään 
kun ei ole kaikille selvää. Yleensä vanhemmissa taloissa ilmanvaihto 
on täysin painovoimainen tai koneellisella poistolla varustettu. Mo-
nesti siinä on kuitenkin suuriakin puutteita.

– Erityisesti korvausilman saantiin kannattaa kiinnittää huomio-
ta. Esimerkiksi meidän taloyhtiömme huoneistoissa sitä ei oltu jär-
jestetty lainkaan.

– Isännöitsijöiden pitäisi ottaa suurempaa vastuuta siitä, että 
kaikki lain vaatimat ja muuten tarpeelliset kunnostukset ja ylläpito-
toimet tehdään. Myös hallituksen puheenjohtaja on tärkeässä roo-
lissa. Tietoa saa erilaisista lähteistä, esimerkiksi Kiinteistöliitosta. 
Taloyhtiöiden hallitusten jäsenten kannattaisi esimerkiksi osallistua 
eri tahojen järjestämiin koulutuksiin. Tietoa on saatavilla paljon ja 
ilmaiseksi, kun siihen vain tarttuu, painottaa Tikka.

Tikka harmittelee, että taloyhtiöissä hallitusta on usein vaikea edes 
saada kasaan, sillä ihmisiä pelottaa luottamustoimen tuoma vastuu.
– Ei taloyhtiö ole kuitenkaan mikään voittoa tuottava liikelaitos. 
Kyse on oman tärkeän omaisuuden ylläpidosta. Siihen jokainen voi-
si osallistua.

Tikan viimeinen vinkki on yksinkertainen: aina kannattaa il-
manvaihtoasioissakin kysyä neuvoa asiantuntijoilta. Helpoimmalla 
pääsee, kun ammattilainen tarkastaa, miten ilma vaihtuu ja neuvoo 
parhaat jatkotoimenpiteet. Kun ilmanvaihto on hallinnassa, säästöä 
voi jatkossa saada esimerkiksi patterien virtauksia pienentämällä.

Pieni, mutta tärkeä remontti:

ilmanvaihto kuntoon 
taloyhtiössä

Jo lakikin vaatii, että taloyhtiössä on järjestettävä jokaiseen asuntoon toimiva 
ilmanvaihto. Viime kädessä asia on taloyhtiön hallituksen vastuulla. Monessa 
taloyhtiössä asiat ovat retuperällä, mutta hienosti hoidettuja esimerkkejäkin 
löytyy. Ilmanvaihto on useimmiten saatettavissa kuntoon pienellä rahalla ja 
vaivalla, joten miksi teidän taloyhtiössänne ei tartuttaisi tuumasta toimeen?

Tekst ja kuvat: Mari KangasmaaHuoneisto
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Tarmo Tikan taloyhtiössä halutaan kiinteistöt pitää 
asiallisessa kunnossa. Myös ilmanvaihto on laitettu 
kuntoon Velco-venttiilien avulla.

”Kun ilma tuodaan sisään hallitusti,  
se on myös puhtaampaa ja  

vedon tunne poistuu.”

Lisätiedot ja yhteydenotot:
www.terveysilma.fi sekä terveysilma@terveysilma.fi

Tarmo Tikka on tyytyväinen makuuhuonei-
den Velco-korvausilmaventtiileihin. Venttii-
lit on oikeaoppisesti sijoitettu katonrajaan 
ikkunoiden yläpuolelle. Lämpimällä säällä 
avaus on suuri, kylmällä venttiililautanen 
automaattisesti sulkeutuu pienemmälle.
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Kiinnostuitko ilmanvaihdon parantamisesta tai  
hormien kunnostamisesta?

Kutsu asiantuntija paikalle kartoittamaan taloyhtiösi tarve.
Eskon Oy, Juha Jutila/040 8306701
eskon@eskon.fi

Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Eskon OyHuoneisto

Ratkaisut vallinneisiin ongelmiin
Putkiremontin laajuus pieneni suunnitellusta, kun huomattava osa 
taloyhtiön kylpyhuoneista ei ollut saneerauksen tarpeessa. Alkupe-
räisen suunnitelman mukaisen perinteisen putkiremontin sijasta 
päädyttiin pitkän pohdinnan jälkeen toteuttamaan viemäreiden pin-
noitukset sekä uusien vesijohtojen asentaminen uusiin paikkoihin. 
Koska rakennusteknisten töiden tarve väheni, päätettiin myös, ettei 
ilmanvaihtohormeja lähdetä kunnostamaan.

”Koska toisaalta ilmanvaihdon kohentamista pidettiin erittäin tär-
keänä, todettiin hallituksen selvityksen pohjalta hormi-imurit käy-
tännössä ainoaksi kustannuksiltaan järkeväksi ratkaisuksi. Osakkaat 
hyväksyivätkin yksimielisesti hormi-imureiden lisäämisen peruspa-
rannukseen”, Niskanen kertoo.

”Alan lehdistöä tutkimalla löysimme pari toimijaa, joilta pyysim-
me tarjouksen taloyhtiötämme koskien. Toimijoiden tarjousten esit-
telyjen sekä hankkeen kumppaneiden kokemusten pohjalta Eskonin 
tuotteisiin päätyminen oli helppo päätös”, Niskanen jatkaa.

Hormi-imureiden hankinta osana taloyhtiön monimuotoista pe-
rusparannushanketta sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Hankkeen aikana 
suurimmaksi haasteeksi paljastui taloyhtiön hormiston monimuotoi-
suus sekä siihen ullakkorakentamisen myötä kohdistuneet muutokset.

”Hankkeen aluksi tehty hormikartoitus valitettavasti paljastui 
epäluotettavaksi ja tarkennustöitä jouduttiin suorittamaan. Omal-
ta osaltaan tämä tarkoitti Eskonin toimitussisällön kasvattamista al-

Miten 
ilmanvaihto saatiin kuntoon?

Putkiremontin yhteydessä päätettiin toteuttaa laaja 
perusparannus ja ullakkorakentaminen. Myös paino-
voimaisen ilmanvaihdon parantaminen nousi esille.

kuperäisestä sekä toimitusaikojen muuttumista aiemmin suunnitel-
lusta. Toimitusaikaa pidensi myös ullakkorakentamisen yhteydessä 
uusitun peltikaton viimeistelytöiden sekä Eskonin toimituksen yh-
teensovitus”, Niskanen kiteyttää prosessia.

Ilmanvaihto parantunut selkeästi
Pekka Niskasella on omakohtaista kokemusta ilmanvaihdon parantu-
misesta. Omassa asunnossa on ollut helppo seurata tilanteen kehit-
tymistä sekä todeta kokemusperäisesti ilmanvaihdon parantuneen. 
Asunnossa ei ole enää ollut havaittavissa myöskään hajuhaittoja, 
jotka olivat johtuneet vedon riittämättömyydestä. Hajuhaitat ovat 
poistuneet käytännössä kokonaan.

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

”Hormi-imureiden hankkimista harkitseville taloyhtiöille haluam-
me korostaa huolellisen hormikartoituksen tärkeyttä. Jälkiviisaana 
voimme todeta, että se olisi kannattanut tehdä Eskonin kanssa yh-
teistyössä siten, että he olisivat asiantuntijana voineet valvoa kar-
toittajan työnlaatua.”, Niskanen opastaa.
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Opastus

Yhtiökokouksesta hallitukseen
Periaatteiden mukaisesti yhtiökokous valitsee taloyhtiölle hallituksen, 
joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä. Hallituksen avuksi voidaan valita isännöitsijä, jos yhtiöjär-
jestykseen on sisällytetty siitä maininta tai jos yhtiökokous niin päät-
tää. Isännöitsijän tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa toi-
mien taloyhtiön ”toimitusjohtajana”. Huomattavaa kuitenkin on, että 
isännöitsijän palkkaaminen ei missään nimessä korvaa hallitusta, vaan 
isännöitsijän tehtävänsä on huolehtia taloyhtiö arjen pyörittämisestä. 

Hallituksen kokoonpano
Taloyhtiön hallituksen jäsenyys on vapaaehtoista, josta seuraa, että 
hallituksen jäsen voi erota koska tahansa. Eroamisesta tulee tällöin 
ilmoittaa hallitukselle. Hallituksen jäsenen erottamisen suorittaa 
yhtiökokous. Erityisiä kelpoisuusvaatimuksia hallituksen jäsenille 
ei täysi-ikäisyyden lisäksi ole asetettu. Hallituksen jäsen ei kuiten-
kaan voi olla oikeushenkilö kuten yritys, yhteisö tai julkinen taho 
taikka henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja. Jäsenenä ei myöskään 
voi olla henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on 
konkurssissa. Isännöitsijä voi olla hallituksen jäsen.

Hyvä hallitus toimii yhteistyössä
Kaikin puolin toimivaksi taloyhtiön hallinnointi saadaan, kun osak-
kaiden valitsema hallitus on motivoitunut tehtävään ja yhteispeli 
mahdollisen isännöitsijän sekä huoltoyhtiön kanssa on mutkatonta. 
Tähän pääseminen osaltaan edellyttää osapuolien välistä kunnioitta-
mista. Liian usein kuulee tai pääsee jopa toteamaan, että hallituksen 
jäsenet on valittu jopa puoliväkisin rooliin, jossa vastuunkantajasta 
tehdään ”syntipukki”. Korostettakoon siis vielä, että hallituksen jäsen 
on henkilö, joka valitaan osakkaiden toimesta edustamaan osakkai-
den kantaa hallitukseen. Hallitus on siis taloyhtiön toimeenpaneva 
ja päättävä elin, jonka tehtävä on edellä mainitun mukaisesti taloyh-
tiön omaisuuden hallinta.

Hallitus valvoo ja hallitusta valvotaan
Kun hallitus on yhtiön kantaa edustava kokoonpano, tulee sen myös 
toimia ostopalveluita valvovana tahona. Hallitus on mahdollisen isän-
nöitsijän kanssa vastuussa yhtiölle mm. varojen käytöstä ja ylläpidon 
toimivuudesta. Selkää linjausta siitä, kuinka mittavista hankkeista 
taloyhtiön hallitus voi suoraan päättää, ei monessakaan taloyhtiössä 
ole. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että merkittävästi asu-
miskustannuksiin vaikuttavat päätökset tekee yhtiökokous. Hallituk-
sen ja isännöitsijän varojen käyttöä valvoo edelleen tilintarkastajat ja 
vastuuvapauden tilinpäätöksestä myöntää yhtiökokous.

Vastuu kulminoituu kunnossapitoon
Kun puhutaan taloyhtiön hallituksen vastuusta, liittyy se vahvasti 
kiinteistön kunnossapitovastuuseen. Kunnossa- ja ylläpito on talo-
yhtiössä se varoja nielevä mörkö, josta tinkiminen tarkoittaa yleensä 
velvollisuuksien laiminlyöntiä. Toki tapoja on monia, mutta pääasia 

on kuitenkin omaisuuden hoitaminen. Rakennuskantamme on yk-
sinkertaisesti tilanteessa, joka edellyttää investointeja. Muutokset, 
joita asunto-osakeyhtiölakiin tämän osalta tehtiin, ovat enemmänkin 
kunnossapitoon kannustavia kuin velvoittavia. Paljon keskustelua he-
rättäneet muutostyöilmoituksen ja viisivuotissuunnitelmat ovat sää-
detty turvaamaan taloyhtiön ja ennen kaikkea osakkaan omaisuutta.

Korvausvelvolliseksi vahingossa
Tehtävänä hallitustyö taloyhtiöissä on vastuullinen, mutta korvaus-
velvolliseksi hallitus kuitenkin joutuu hyvin poikkeuksellisissa ta-
pauksissa. Paljon ennakkoluuloja aiheuttava korvausvelvoite aiheu-
tuu tarkoituksenmukaisesti aiheutetusta vahingosta. Tulkinnan varaa 
tähän asiaan saadaan, kun pohditaan, mikä on tarkoituksenmukaista. 
Pahimmillaan tiedon puutekin voi olla tätä. Hallituksen vastuulla on 
ottaa asioista selvää ja suositeltavaa on tietenkin tehdä se etukäteen. 
Taloyhtiön vakuutuksiin on kuitenkin varmuuden varalle syytä sisäl-
lyttää vastuuvakuutus, joka turvaa hallituksen jäsenen taloudellisen 
vastuun, jos jotain poikkeuksellista tapahtuu. 

Hallituksen tehtävät
Hallituksen yleistehtävänä on siis huolehtia yhtiön hallinnosta ja toi-
minnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus huolehtii 
myös kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta. Hallituksen eräs keskei-
simpiä tehtäviä on vuoden 2010 lakiuudistuksen jälkeen ollut huo-
lehtia siitä, että varsinaiselle yhtiökokoukselle laaditaan vuosittain 
selvitys yhtiön rakennusten ja kiinteistön korjaustarpeesta. Selvitys-
tä tulee päivittää ja seurata vuosittain, jotta osakkeenomistajat voivat 
varautua sekä korjaustöihin että niistä aiheutuviin kustannuksiin. Sa-
malla yhtiön omaisuuden hoito tulee entistä suunnitelmallisemmaksi. 

Taloyhtiön hallituksen vastuulla on edellä mainittujen asioiden li-
säksi mm. yhtiötä koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten tekeminen. 

Taloyhtiön 

vastuuta kantamassa

Taloyhtiöissä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, mutta vastuu kiinteistöistä ja  
taloyhtiön arjen pyörittämisestä on pääasiassa taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän 
harteilla. Mitä tämä vastuu todellisuudessa on ja miksi taloyhtiön vastuuhenkilöiden 
tulisi olla ajan tasalla?

Teksti: Topi Aaltonen   Kuvat: Rakentaja.fi

Lue lisää:
www.omataloyhtio.fi
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Teksti: Tanja Altti   kuvat: ValloxTekniikka

Lisätietoja:
www.vallox.com

Miksi ilmanvaihto on tärkeää?
Ihminen viettää jopa 90 % ajastaan sisätiloissa ja hengittää tuhansia 
litroja ilmaa päivässä. Ruoanlaitto, astianpesu, peseytyminen, sau-
nominen, pyykinpesu ja hengittäminen tuottavat kosteutta, käryjä 
ja hajuja. Alhainen happipitoisuus aiheuttaa päänsärkyä ja väsymys-
tä. Tehokkaan ilmanvaihdon ansiosta voidaan luoda rakennukseen 
raikas, terveellinen ja viihtyisä sisäilma, jonka hiilidioksiditaso py-
syy riittävän alhaisena, jolloin asukkaat voivat paremmin ja jaksavat 
enemmän. Terveellinen sisäilma on hyvinvoinnin kannalta ratkai-
sevassa asemassa, vaikka se ei olekaan yhtä konkreettinen asia kuin 
ruoka, vesi tai liikunta.

Perinteisessä rakennustavassa sisäilman laadusta pidettiin huol-
ta painovoimaisella ilmanvaihdolla, joka perustui korkeus- ja läm-
pötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Paine-eron 
ansiosta tunkkainen ilma ja kosteus poistuivat hormeja pitkin ja 
raitis korvaus ilma tuli asuintiloihin vuotoina esim. ikkunan raoista 
tai korvausilmalle rakennetuista tuloaukoista. Myös kosteuskuorma 
sisätiloissa oli aiemmin huomattavasti pienempi. Nykyään suihkus-
sa käydään jopa useita kertoja päivässä ja pyykinpesu ja -kuivaus 
tapahtuvat sisätiloissa. Höyrysulku ja tiiviit ikkunat eivät päästä 
raitista ilmaa sisään eikä kosteus pääse poistumaan ilman koneel-
lista ilmanvaihtoa.

Kerrostalon eristyksen parannuttua ei yhteispoistojärjestelmä 
enää riitä
1960-luvulla kerrostaloissa alkoi yleistyä koneellinen poistoilman-
vaihtojärjestelmä. Talon katolle asennettiin joko talo- tai porraskoh-
tainen huippuimuri, joka poisti ilmaa märkätiloista ja keittiöstä. Tällä 
tavalla saatiin toteutettua ilmanvaihdon tärkein tehtävä: kosteuden 
ja epäpuhtauksien poistaminen asunnosta.

Kun rakennuksesta poistetaan ilmaa, pitää jostakin tulla korvaus-
ilmaa tilalle ja useimmiten se tulee ikkunanraoista, rakenteiden vuo-
tokohdista, porraskäytävästä tai parhaassa tapauksessa osittain kor-
vausilmaventtiileistä. Tällöin korvausilma tulee juuri sellaisena kuin 
ulkoilma on: aina suodattamattomana ja talvella kylmänä, jolloin 
koetaan vetoa. Tilanteesta syytetään usein ikkunoita, vaikka todel-
linen syys on usein talon katolla oleva huippuimuri. Talvella korkeas-
sa talossa ”savupiippuilmiö” korostaa ongelmaa entisestään. Ilmojen 
kylmetessä ylimmissä kerroksissa korvausilmavirta ulkoa pienenee ja 
alimmissa kerroksissa kasvaa, jolloin vedon tunne lisääntyy.

Korjausrakentamisasetus edellyttää, että kun rakennukseen vaih-
detaan ikkunoita tai parannetaan eristystä tai ilmanpitävyyttä, myös 
ilmanvaihdon toiminta on varmistettava. Uusien ja tiiviimpien ikku-
noiden asentaminen saattaa pienentää ilmanvaihtoa ja synnyttää kas-
tepisteen ulkoseinän kylmäsiltoihin. Kun uusi ikkuna ei enää hikoile, 
kosteus tiivistyy seuraavaksi viileimmälle pinnalle, mikä on yleensä 
ulkonurkka. Kasvualusta homeille on silloin valmis.

Huoneistokohtainen asuntoilmanvaihto linjasaneerauksen 
yhteydessä
Toimiva ilmanvaihto parantaa merkittävästi asumisviihtyvyyttä, 
mutta usein se jätetään huomiotta korkeiden kustannusten pelossa. 
Ilmanvaihtojärjestelmän hankintakustannuksiin vaikuttavat paitsi 
itse ilmanvaihtokone ja kanavisto, myös siihen liittyvät rakennus-
tekniset työt.

Huoneistokohtainen lämmöntalteenottojärjestelmä on itses-
sään yleensä varsin nopea ja edullinen asentaa, mutta siihen liitty-
vien oheistöiden kustannukset saattavat yllättää ilman huolellista 
suunnittelua. Ilmanvaihdon parantaminen kannattaakin sisällyttää 
osaksi hankesuunnittelua jo linjasaneerausta suunniteltaessa. Kun 
tilavaraukset sekä suunnittelu- ja rakennustekniset kustannukset 
otetaan alusta asti huomioon kaikkien LVISA-töiden osalta, sääste-
tään kokonaiskustannuksissa.

Hallittu tulo-poisto-ilmanvaihto tarkoittaa, että tuloilma tulee 
lämmöntalteenotolla varustetun ilmanvaihtolaitteen kautta suoda-
tettuna ja talvella lämmitettynä. Uudet tehokkaat lämmöntalteenot-
tolaitteet kykenevät lämmittämään tuloilman riittävän lämpimäksi 
lähes ympäri vuoden pelkästään poistoilman ilmaisenergialla, eikä 
tuloilman lisälämmitystä juurikaan tarvita.

Esimerkiksi pesuhuone- tai putkiremontin yhteydessä tehdyssä 
ilmanvaihtoremontissa voidaan hyödyntää samoja kotelointeja ja 
rakenteiden purkamisia ilman varsinaisia lisäkuluja. Kustannusten 
arvioimiseksi etukäteen kannattaa ehdottomasti selvittää, voiko 
vanhaa ilmanvaihtojärjestelmää tai sen kanavia osittain vielä hyö-
dyntää. Suuri kustannusvaikutus on sillä, voiko asunnon jäteilman 
puhaltaa seinästä ulos vai pitääkö joka asunnosta viedä oma pois-
toilmakanava katolle.

Asunnon sisällä ilmanvaihtokanavien määrä on yleensä varsin vä-
häinen. Valtaosa kanavista asennetaan useimmiten pesuhuoneen ja 
eteisen kattoon. Muihin huoneisiin ei tule välttämättä muuta kuin 
ilmanvaihtoventtiili seinään. Saneerauskohteissa huoneistokohtai-
nen ilmanvaihto ei edellytä koko asunnon kattavia purkutöitä. Putki-
remontin yhteydessä tehtävä ilmanvaihtoremontti onnistuu pitkälti 
samoilla rakennustöillä, jolloin se on huomattavasti edullisempi kuin 
erikseen tehtynä.

Ilmanvaihdon 
nykyaikaistaminen kerrostaloon  
linjasaneerauksen yhteydessä kannattaa
Kun putkiremontti tulee ajankohtaiseksi, tehdään usein samassa yhteydessä pesuhuone- tai  
keittiöremontti, jolla parannetaan asunnon viihtyisyyttä. Mutta se, mikä jää usein huomioimatta, 
on ilmanvaihto. Mikäli ilmanvaihto jätetään sellaiseksi kuin se on aikanaan rakennettu, ollaan  
kaukana tämän päivän vaatimuksista niin asumismukavuuden kuin energiatehokkuuden osalta.

Kotimainen ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmiä valmistavalta suomalaiselta Valloxilta 
löytyy kaikki mitä toimivaan ilmanvaihtojärjestelmään tarvitaan: 
ilmanvaihtokone, älykäs ja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon oh-
jaus sekä kätevä Vallox BlueSky -kanavajärjestelmä.
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Ilmanvaihtoa ei sovi unohtaa saneerauksen yhteydessä. Raitis sisäilma kuuluu kaikille.
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Teksti: Meri Peltola   Kuvat: UponorTekniikka

Lisätiedot:
www.uponor.fi
projektipalvelu@uponor.com

Turkulaisessa As Oy Luostarinpuistossa toteutettiin tammi-elo-
kuussa 2017 laaja putkiremontti, jossa vanhat käyttövesi- ja 
viemäriputket korvattiin Uponor Reno Port -talotekniikka-

kaseteilla. Kasetit sisältävät käyttövesiputket, pystyviemärin ja sei-
nä-wc:n sekä vesi- ja viemäriliitännät viereen asennettavaa pesual-
lasta varten.

Saneerauksen yhteydessä kylpyhuoneisiin asennettiin myös vesi-
kiertoinen lattialämmitys sekä uusittiin vuonna 1961 valmistuneen 
taloyhtiön sähkönousut ja tietoliikennekaapelit. Kohteen pääurakoit-
sijana toimi Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy.

Tilaaja tyytyväinen lopputulokseen
Luostarinpuistossa saneerausta pidetään onnistuneena.

– Hanke pysyi aikataulussa ja asukkaat ovat vaikuttaneet tyytyväi-
siltä lopputulokseen. Kylpyhuoneissa on valoisa, viihtyisä ja moderni 
ilme. Saamani palautteen mukaan putket pitävät vähemmän ääntä 
ja äänieristys on muutenkin parempi kuin ennen remonttia, kertoo 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Artesola.

– Taloyhtiön näkökulmasta suosittelisin harkitsemaan menetel-
mää vastaavanlaiseen kohteeseen. Lopputulos on hyvännäköinen 
ja käyttömukavuudeltaan erinomainen. Vesieristetty elementtira-
kenne on lisäksi turvallisempi mahdollisissa vuototilanteissa, Ar-
tesola toteaa.

As Oy Luostarinpuisto on toinen kohde, 
jossa on käytetty Reno Port -talotekniikka-
kasetteja linjasaneerauksessa. Uponor hyö-
dyntää työmaalta saadun tiedon tarkasti 
tuotteen jatkojalostuksessa.

– Hankkeessa oli omat tuskansa, kuten monesti uusien tuotteiden 
kohdalla, mutta tärkein toteutui: tilaaja oli tyytyväinen ja pysyimme 
aikataulussa. Meillä on nyt enemmän näkemystä ja osaamista talo-
tekniikkakasettien hyödyntämiseen, kertoo työpäällikkö Jari Salo-
nen Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:stä.

Enemmän kuin ”putket ja pönttö”
Talotekniikkakasetti nopeuttaa viemäri- ja vesijohtolinjan asennusta 
noin puolella, mikä tuo kokonaisaikatauluun vastaavassa kohteessa 
tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 11 prosentin säästön. Suurin hyöty 
urakoitsijan kannalta on se, ettei vanhoja hormeja tarvitse purkaa: 
etenkin vanhoissa taloissa hormit voivat olla uusille putkille turhan 
ahtaat ja niitä purettaessa pölyävä asbesti saattaa aiheuttaa lisähar-
mia. Vaikka kasettimoduuli asennetaan seinälle kylpyhuoneen sisään, 
ei se käytännössä pienennä kylpyhuoneen pinta-alaa.

Tilatehokkaat talotekniikkakasetit on myös helppo kuljettaa ja 
asentaa kohteeseen. Kasetit eivät vaadi varastoimista työmaalla, 
sillä Uponorin asentajat tuovat ne mukanaan sovittuna päivänä. 
Näin rakennuksen pystylinjojen asentaminen ei ole enää työmaata 
tahdistava vaihe.

– Kyseessä ei siis ole pelkkä putket ja pönttö, vaan valmiiksi mietit-
ty kokonaisuus: kaseteissa on välipohjan läpiviennit palokatkoineen, 
lämpöeristetyt käyttövesiputket ja ääntä vaimentava Decibel-viemä-
ri. Asennettuna Reno Port -talotekniikkakasetti täyttää sellaisenaan 

Putkiremontti 2.0 
– teknisiä innovaatioita ja parempaa palvelua

LVI-järjestelmille asetetut rakennusvaatimukset äänitasojen ja palo-
määräysten osalta, toteaa Uponorin projektiliiketoiminnan hanke-
kehityspäällikkö Teemu Salminen.

– Kasetti on myös vuototurvallinen ja helposti huollettava. Kos-
teusvaurioita ei pääse syntymään, sillä mahdolliset vuodot ohjautuvat 
vesieristettyyn tilaan, jolloin ne on helppo havaita. Huoltokin onnis-
tuu rakenteita ja vesieristyksiä rikkomatta, Salminen huomauttaa.

Putkiremontit avaimet käteen -palveluna?
Tällä hetkellä valtaosa linjasaneerauksista tehdään perinteisinä ko-
konaisurakoina, jossa rakennuttaja kilpailuttaa suunnittelun ja to-
teutuksen erikseen. Tällöin on vaarana, että tieto ei kulje projektin 
osapuolten välillä riittävän ajoissa, ja yllättävät lisä- ja muutostyöt 
tuovat taloyhtiölle suolaisen lisälaskun. Lisäksi 1960–70-luvun lähi-
öiden massiivinen korjaustarve ruuhkauttaa parhaillaan suunnitte-
lu- ja konsulttitoimistoja, jolloin putkiremontti voi kestää korjaus-
päätöksestä valmistumiseen useita vuosia.

Trendi on kuitenkin muuttumassa: taloyhtiöt kaipaavat nyt nope-
ampia, tehokkaampia ja hallitumpia linjasaneerausratkaisuja. Luos-
tarinpuiston urakoitsijana toiminut, korjausrakentamiseen erikois-
tunut Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy saa kokonaisvastuuraken-
tamisen KVR-urakkatarjouspyyntöjä koko ajan enemmän.

– Avaimet käteen -mallissa suunnittelu ja toteutus 
teknisine ratkaisuineen tilataan yhdeltä sopimuskump-
panilta. Tällöin urakoitsijan kokemusta, tietotaitoa ja 
yhteistyöverkostoa voidaan hyödyntää suunnitteluvai-
heesta lähtien, toteaa Rakennuspalvelu J. Martti & Co 
Oy:n toimitusjohtaja Riku Peltonen.

– Kun urakoitsija ohjaa suunnittelua pitäen silmällä kustannuk-
sia ja teknistä toteutusta, minimoidaan yllättävien lisä- ja muutos-
töiden riski. KVR-urakkamuoto takaa myös hankkeen nopean aloi-
tuksen sekä tuo selvää aika- ja kustannussäästöä. Suuri hyöty tilaa-
jan kannalta on lisäksi se, että asiakaspalvelusta vastaa yksi toimija.

Myös Uponorin Teemu Salminen näkisi mielellään KVR- ja yhteis-
työmallien yleistyvän linjasaneerauksissa.

– Kun urakoitsija ja toimittaja ovat mukana jo hankesuunnitte-
luvaiheessa, vältytään ylisuunnittelulta ja informaatiokatkoksilta: 
sen sijaan, että tehdään suunnitelmat käymättä kertaakaan paikan 
päällä, suunnitellaan se, mitä aiotaan toteuttaa. Urakoitsija tietää 
myös tarkkaan paikallisen hintatason, jolloin saadaan paikkansapi-
tävä kustannusarvio, toteaa Salminen.

– Meidän roolimme tällaisessa yhteistyössä on tarjota urakoitsijal-
le mittaus- ja muita neuvontapalveluita paikan päällä. Tavoitteenam-
me on ratkaista ongelmat jo ennen kuin ne tulevat työmaalla yllättäen 
vastaan. Ennakoimalla vältytään parhaiten lisä- ja muutostöiltä. Ala 
kaipaa ehkä pientä ravistelua, jotta päästään irti vanhoista kaavois-
ta: kilpailutuksessa halvin vaihtoehto ei aina tuokaan loppupeleissä 
säästöä – pikemminkin päinvastoin, Salminen tuumaa.

Turkulaiskerrostalossa tehtiin perusteellinen putkiremontti Reno Port -talotekniikka-
kaseteilla puolessa vuodessa. Lähivuosina linjasaneerauksissa tullaan hyödyntämään 
teollisesti esivalmistetuttujen talotekniikkaelementtien lisäksi myös kokonaisvastuu-
rakentamiseen perustuvia hankemuotoja.

”Ennakoimalla vältytään 
parhaiten lisä- ja  

muutostöiltä.”
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Turkulaiskerrostalossa tehtiin perusteellinen putkiremontti 
Reno Port -talotekniikkakaseteilla puolessa vuodessa.

Uponor Reno Port  
-talotekniikkakasetti
• Tehdasvalmisteinen, vuo-

toturvallinen moduulirat-
kaisu kerrostalojen linja-
saneeraukseen

• Putkistot huollettavissa 
rakenteita rikkomatta

• Säästää tilaa pienissä kyl-
pyhuoneissa

• Lukuisia pintamateriaali-
vaihtoehtoja

“Lopputulos on hyvännäköinen ja  
käyttömukavuudeltaan erinomainen.“

Kasetit sisältävät käyttövesiputket, pystyviemärin 
ja seinä-wc:n sekä vesi- ja viemäriliitännät viereen 
asennettavaa pesuallasta varten.

Vaikka kasettimoduuli asennetaan seinälle kylpyhuoneen sisään, 
ei se käytännössä pienennä kylpyhuoneen pinta-alaa.
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Huoneisto Teksti: Thomas Lennartz  Kuvat: Saint-Gobain Finland Oy/Weber

Muovimattokohteissa todettujen sisäilmaongelmien aiheut-
tajaksi on julkisuudessa esitetty lähes poikkeuksetta liian 
kireät rakentamisen aikataulut, jotka eivät mahdollista be-

tonin riittävää kuivumista ennen muovimaton asennusta.
”Vuonna 1997 Teknillisellä korkeakoululla aloitettu tutkimus ja 

sen jälkeen tehdyt lukuisat muut tutkimukset kuitenkin osoittavat, 
että PVC-muovilattioissa huoneilmaa pilaavia haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden päästöjä (VOC) aiheuttavaa liima-aineiden ja lattiapääl-
lysteessä olevien aineiden hajoamista ei tapahdu pelkästään kosteu-
den vaikutuksesta, vaan nimenomaan betonin alkalinen kosteus eli 
alustan korkea pH-arvo aiheuttaa haitat”, Weberin lattiatuotteiden 
kehityspäällikkö Gunnar Laurén sanoo.

Viiden mm:n tasoitekerros suojaa tehokkaasti sisäilmaongelmilta
Muovimatoissa käytetyt pehmittimet ja mattoliimat eivät kestä be-
tonin korkeaa alkalisuutta, vaan ne reagoivat alkalisen kosteuden 
kanssa muodostaen sisäilmaongelmia aiheuttavia haitallisia yhdis-
teitä (VOC).

Laajat laboratoriotutkimukset ja rakennuskohteissa tehdyt mit-
taukset osoittavat, että ongelmat voidaan välttää käyttämällä beto-
nin päällä vähintään viiden millimetrin kerrosta matala-alkalista ta-
soitetta muovimaton asennusalustana sekä varmistamalla betonin 
suhteellisen kosteuden olevan enintään 90 prosenttia. Tämän rajan 
alapuolella kosteus liikkuu höyrymuodossa.

Kaikki Weberin tasoitteet ovat matala-alkalisia
Kaikki Weberin valmistamat lattiatasoitteet ovat olleet jo lähes 30 
vuotta matala-alkalisia ja niiden pH on noin 10,5, kun tavanomaisen 
betonin pH on yli 12,5. Koska pH-asteikko on logaritminen, kahden 
yksikön ero merkitsee asennusalustan alkalisuuden pienenemistä 
sadasosaan, kun matot liimataan betonin sijaan matala-alkalisen 
tasoitteen päälle.

Kaikki markkinoilla olevat lattiatasoitteet eivät ole matala-al-
kalisia, ja siksi tasoitteen pH-arvo kannattaa aina tarkistaa käyttö-
turvallisuustiedotteesta. Alkalit tulevat portlandsementistä, jonka 
osuuden sideaineista pitää olla alle puolet jotta tasoitteen pH on 
alle 11. Matala-alkalisissa tasoitteissa pääsideaineena oleva alumi-
naattisementti on tavallista portlandsementtiä kalliimpaa, ja siksi 
osa valmistajista suosii halvempaa portlandsementtiä ja siihen poh-
jautuvia materiaaleja.

Suojaava vaikutus on pitkäaikainen
Testien ja rakennuskohteissa tehtyjen seurantamittausten mukaan 
matala-alkalisen tasoitteen antaman suojan on todettu säilyvän hyvin 

Weberin 

matala-alkalinen tasoite 
lattioissa turvaa hyvän sisäilman

vielä kymmenen vuoden jälkeen, eli suojavaikutus on pitkäaikainen. 
Sen sijaan kohteissa, joissa muovimatot on liimattu suoraan betonin 
päälle, on todettu huomattavaa liima-aineen ja PVC:n pehmittimen 
hajoamista sekä niistä aiheutuvia päästöjä. Suomessa ja Ruotsissa 
tehdyissä seurantamittauksissa tätä on todettu niinkin alhaisella 
kuin 70 prosentin suhteellisella betonin kosteudella.

M1-luokitus ei huomioi materiaalien yhteisvaikutusta ja  
sekundäärisiä päästöjä
Betoni, muovimatot ja mattoliimat ovat nykyisin M1-luokiteltuja 
parhaaseen päästöluokkaan rakennustuotteiden päästöluokitukses-
sa. M1-luokitus huomioi kuitenkin ainoastaan yksittäisten materiaa-
lien päästöt eikä se huomioi lainkaan materiaalien yhteisvaikutusta 
ja koko rakenteen päästöjä.

Alkalisen kosteuden aiheuttamat hajoamisreaktiot ja niiden tuot-
tamat sekundääriset emissiot voivat johtaa siihen, että rakenteen ko-
konaispäästöt ylittävät moninkertaisesti M1-luokituksen raja-arvot. 
Siksi betonin suhteellisen kosteuden lisäksi tulisi määritellä enim-
mäisarvot myös alustan alkalisuudelle erilaisille lattiapinnoitteille.

Sairas rakennus  
– oireyhtymän ja kalliit korjaukset voi estää edullisesti
Lattiarakenteiden sekundääristen emissioiden yhteys Sairas raken-
nus -oireyhtymään on tunnettu 1980-luvulta lähtien. Sekundääristen 
emissioiden syntymekanismia ei kuitenkaan tällöin vielä tunnettu. Si-
säilman haitallisten sekundääristen emissioiden merkkikemikaaleja 
ovat esimerkiksi 1-butanoli ja 2-etyyli-1-heksanoli, ja uusille liimoille 
ja matoille on määritetty uusia merkkikemikaaleja. Mittauksissa on 
todettu, että matala-alkalisten lattiatasoitteiden käyttö estää yhtä 
tehokkaasti sekä vanhojen että uusien merkkikemikaalien ja haital-
listen emissioiden synnyn.

Itsestään levittyvä tasoite tehostaa rakentamista ja  
parantaa laatua
Osa rakentajista pyrkii säästämään kaikessa mahdollisessa. Tasoit-
teen pois jättämisellä saavutettu muutaman euron kustannussäästö 
neliölle johtaa helposti todella kalliisiin korjauksiin. Monet lattiata-
soitteita säännöllisesti käyttävät urakoitsijat ovat kuitenkin toden-
neet, että itsestään levittyvien pumpattavien tasoitteiden käytöllä 
voidaan todellisuudessa säästää rakennusajassa ja rakentamisen ko-
konaiskustannuksissa samalla kun vältetään sisäilmaongelmiin joh-
tavat alkalisen kosteuden aiheuttamat riskit. Tasoitteiden käytöllä 
saavutetaan sekä uudis- että korjausrakentamisessa merkittäviä hyö-
tyjä. Weberiltä löytyy kustannustehokas ratkaisu kaikkiin kohteisiin.

Matala-alkalisen tasoitteen käyttö yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa on 
tehokas keino estää esimerkiksi lukuisissa muovimattokohteissa todetut ja kalliisiin 
korjauksiin johtaneet kosteus- ja sisäilmaongelmat. Nämä rakennusten käyttäjille ja 
koko yhteiskunnalle vakavia terveyshaittoja ja huomattavia ylimääräisiä kustannuk-
sia aiheuttavat ongelmat johtuvat siitä, että muovimatoissa käytetyt pehmittimet 
ja mattoliimat eivät kestä betonin korkeaa alkalisuutta, vaan ne reagoivat alkalisen 
kosteuden kanssa muodostaen sisäilmaongelmia aiheuttavia haitallisia yhdisteitä.
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Matala-alkaalisuuden edut:
• Viiden mm:n tasoitekerros suojaa 

tehokkaasti sisäilmaongelmilta
• Kaikki Weberin tasoitteet ovat  

matala-alkalisia
• Suojaava vaikutus on pitkäaikainen
• Itsestään levittyvä tasoite tehostaa 

rakentamista ja parantaa laatua

Lisätiedot: 
https://www.e-weber.fi/lattiat.html
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Teksti: Leena-Kaisa Simola   Kuvat: Tuomas Pietinen

Lisätietoja: 
Unidrain Oy, Thomas Granberg, General Manager
044 763 2101, thomas.granberg@unidrain.fi
www.unidrain.fi

Huoneisto

Asunto Oy Tapanilan Jäkälätie 5 on vuonna 1969 valmistunut 
42 asunnon yhtiö, jossa on kaksi erillistä rakennusta. Kolmi-
kerroksinen rakennus oli jo tullut siihen ikään, että vesiva-

hinkoja alkoi tulla tiheämmin kuin vakuutusyhtiö oli enää halukas 
korvaamaan.

– Vakuutusmaksut olisivat nousseet niin korkeiksi, että linjasa-
neeraus oli ainoa vaihtoehto, Simo Schuvalow kertoo.

Se päätettiin tehdä perinteisellä menetelmällä.
– Linjasaneerauksen toteutustapa valikoitui hankesuunnittelu-

vaiheessa taloyhtiön päätöksellä, Vahasen asiantuntijoiden konsul-
toimana. Päätös perustui kohteessa tehtyihin rakenne- ja talotekni-
siin selvityksiin sekä osakaskyselyyn, kertoo pääsuunnittelija Liisa 
Torikka Vahanen PRO Oy:stä.

Linjasaneeraus tehtiin porraskäytävä kerrallaan ja asukkaat olivat 
kymmenen viikkoa evakossa.

– Vuoden vaihteessa aloitettiin ja viimeiset asukkaat muuttivat 
takaisin juhannuksena. Kaikki märkätilat, vesijohdot, viemärit ja 
sähköt uusittiin. Urakka valmistui kokonaisuudessaan myös julkis-
ten tilojen osalta elokuun lopussa. Urakka oli kaiken kaikkiaan hyvin 
sujuva, sanoo projektipäällikkö Tero Kolsi Lehto Korjausrakentami-
sen Remonttipartiosta.

Lattiakaivot asukkaidenkin mieleen
Asuntojen kylpyhuoneisiin asennettiin Unidrainin kulmakaivot. 
Unidrain on tanskalainen kylpyhuoneisiin keskittyvä designbrändi, 
jonka valikoimiin kuuluvat myös muun muassa seinän viereen asen-
nettavat linjalattiakaivot.

– Kylpyhuoneissa tahdottiin vähentää kohtuullisilla, rakenteel-
lisilla ratkaisuilla veden päätymistä suihkunurkkauksesta muualle 
kylpyhuoneeseen. Alun perin ratkaisuna oli matala suihkusyvennys, 
mutta tästä vaihtoehdosta luovuttiin. Ratkaisuksi löytyi kulmakai-
vo, koska sen kanssa oli mahdollista toteuttaa kylpyhuoneen lattian 

kallistukset pidemmälle nurkkaukseen kuin perinteisen lattiakaivon 
kanssa, Liisa Torikka sanoo.

Asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä kulmakaivon valintaan.
– Kovin on kulmakaivoja kehuttu. Se on siisti ratkaisu. Suihkussa-

kin on paljon mukavampi olla, kun ei tarvitse tepastella lattiakaivon 
päällä vesilätäkössä, Simo Schuvalow toteaa.

Kaivon tukkiminen kaivon päälle nukahtamalla on epätodennäköi-
sempää, mikä vähentää käyttäjän aiheuttaman vesivahingon riskiä, 
LVI-suunnittelija Henri Jylkkä Vahanen PRO Oy:stä lisää.

Unidrain tuttu tuote
Henri Jylkkä sanoo, että hän on käyttänyt Unidrainin linjakaivoja suun-
nittelukohteissaan paljon. Liisa Torikka kertoo käyttäneensä Unidrain 
mittatilauskaivoja erityisesti talosaunoissa ja osakasmuutoksissa.

– On myös kohteita, joissa Unidrainin linjakaivot on sisällytetty 
taloyhtiön perustasoon. Jäkälätie on toistaiseksi ainoa kohde omalta 
osaltani, jossa on käytetty kulmalattiakaivoa, Jylkkä kertoo.

Jylkän mukaan Unidrainin etuna kylpyhuoneen rakenteen kan-
nalta on muun muassa se, että kulmakaivon kanssa on mahdollista 
toteuttaa kylpyhuoneen lattian kallistukset pidemmälle nurkkauk-
seen kuin perinteisen lattiakaivon kanssa.

– Kulmakaivoa käytettäessä tulee kiinnittää huomiota perintei-
sestä lattiakaivosta poikkeaviin kaivon osien ja vedeneristeiden liit-
tymäkohtiin. Mikäli kulmakaivoon liitetään pesukoneen viemäröinti, 
kaivo tulee varustaa korokeosalla.

– Olemassa olevien rakenteiden tapauksissa tulee selvittää väli-
pohjarakenne tarkasti, jotta nurkkaan sijoittuvan läpiviennin teke-
minen ja rakenteen paikkaaminen voidaan tarvittaessa suunnitella, 
Jylkkä neuvoo.

Viestintäkin onnistui
– Tilaaja on hyvin tyytyväinen lopputulokseen, Simo Schuvalow 
kuittaa.

– Asukkailta on tullut positiivista palautetta, koska koko linja-
saneerauksen urakka sujui niin hyvin. Kaikki olivat myös osanneet 
siihen varautua. 

Jopa projektin viestintä on saanut kehuja asukkailta.
– Tiedottaminen oli Remonttipartion vastuulla urakan aikana ja 

Vahasen projektipäällikkö Marko Lohtander hoiti sen suunnittelu-
vaiheessa, Simo Schuvalow kiittää.

Unidrainin 

kulmakaivolla 
kylpyhuone toimivammaksi

Helsingin Tapanilassa tehdyn linjasaneerauksen yhteydessä kaikkiin 
kylpyhuoneisiin asennettiin Unidrainin kulmakaivot.
– Näin lattiarakenteesta saatiin järkevämpi ja koko kylpyhuoneesta 
siistimpi, sanoo taloyhtiön puheenjohtaja Simo Schuvalow.

Asunto Oy Tapanilan Jäkälätie 5:n linjasaneeraus
• rakennusvuosi 1969
• 42 asuntoa
• huoneistoala 2262 m2

• urakka-aika 12/16–8/17
• pääurakoitsija: 
 Lehto Korjausrakentaminen/Remonttipartio Oy
• suunnittelu ja projektinjohto: Vahanen PRO Oy
• suunnittelu: Vahanen PRO Oy
• pääsuunnittelu- ja rakennussuunnittelu Liisa Torikka
• LVI-suunnittelu Henri Jylkkä
• projektipäällikkö Marko Lohtander.
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Unidrain
• tanskalainen designyritys
• valmistaa mm. seinän 

viereen asennettavia lin-
jalattiakaivoja, nurkkaan 
asennettavia kulmakaivo-
ja, älykkäitä kuramattoja 
sekä kylpyhuoneen lisäva-
rusteita

• lattiakaivot mahdollista-
vat lattioissa kaadot vain 
yhteen suuntaan

• isojen lattialaattojen 
käyttö helppoa

• turvallinen, esteetön ja 
tyylikäs

• linjalattiakaivoja myös eri 
väreissä

• osa BLS Industries AB:ta, 
joka yksi Skandinavian 
suurimmista LVI-tuottei-
den valmistajista.

Asunto Oy Tapanilan Jäkälätie 5:n linjasaneerauksessa kylpyhuoneisiin asennet-
tiin Unidrainin kulmakaivot. Näin lattian kallistukset saatiin tehtyä pidemmälle 
nurkkaukseen, kylpyhuone on siisti eikä suihkussa tarvitse seistä lattiakaivon 
päällä vesilammikossa.

– Asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä sekä kulmakaivoihin että projektin toteutu-
miseen kokonaisuudessaan, kertovat asuntoyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
Simo Schuvalow sekä projektipäällikkö Tero Kolsi Lehto Korjausrakentamisesta.



28 Omataloyhtiö.fi   2017

Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: Rakentaja.fiHuoneisto

Keskeinen työvaihe kylpyhuoneremontissa
Kylpyhuone on märkätila, jossa vedeneristystä tarvitaan estämään 
kosteusvauriot rakenteissa. Jotta saneerattava kylpyhuone täyttäi-
si nykyiset vaatimukset kosteusturvallisesta tilasta, tulee vedeneris-
tyksen olla asianmukaisesti toteutettu. Vedeneristyskerroksen on 
oltava kestävä, joustava ja yhtenäinen rakennusosien liitosten sekä 
läpivientien osalta. 

Märkätilojen vedeneristys tehdään ympäristöministeriön laati-
man rakennusmääräyskokoelman osan C2 mukaisesti. Käyttämällä 
sertifioituja vedeneristystuotteita ja työsuoritukseen ammattitaitois-
ta asentajaa varmistat märkätilojen oikean toiminnan. Asentajalta 
kannattaa kysyä esimerkiksi VTT:n myöntämää vedeneristyksen hen-
kilösertifikaattia tai tuotevalmistajan antamaa koulutustodistusta.

Seinät käsittelyyn
Peltielementtikylpyhuoneen saneerauksessa seinistä poistetaan pääl-
lysteet ja pinnoitteet. Vanha muovipinnoitettu pelti pestään esim. 
Kiilto Maalarinpesulla. Elementtien saumat tiivistetään KiiltoFix 
Masa Liimamassalla, jolla voidaan paikata myös elementtien mah-
dolliset reiät. Puhdas ja kuiva seinäpinta pohjustetaan ohentamat-
tomalla Kiilto Gel Primerilla. Vaihtoehtoisesti voidaan primeroinnin 
jälkeen varmistaa elementtien nurkat, saumat ja reiät esim. Kiilto 
Kerafiber Vedeneristeellä ja vahvikekankaalla.

Peltielementtikylpyhuoneen 
saneerausjärjestelmä

Laatat kiinnitetään seinään Kiilto HighFlex S2 DF Sementtipoh-
jaisella laattaliimalla, jolloin peltikasetti toimii yhtenäisenä liitto-
rakenteena laatoituksen kanssa. Seinälaatoitus saumataan Kiilto 
Saumalaastilla, johon lisätään erillisen ohjeen mukaan Kiilto Strong 
Saumavahvistetta parantamaan muodonmuutoskykyä. Elastisiin 
saumauksiin soveltuu Kiilto Saniteettisilikoni.

Lattia kuntoon
Lattian osalta vanha muovimatto poistetaan ja seinäkaivo muute-
taan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan lattiakaivoksi. Kaivon 
asennuksen jälkeen lattiaan tehdään tarvittavat kallistuskorjaukset 
vähintään 1:100, joko pintavaluna tai tasoituksena erillisen ohjeen 
mukaan. Elementin alareunassa oleva syvennys täytetään esim. Kiil-
to TM DF Seinän Pikatäyttömassalla tai Kiilto OT Light Kevyttäyt-
teisellä Oikaisutasoitteella.

Korjatun lattian vedeneristys asennetaan Kiilto Kerafiber-järjes-
telmällä siten, että ylösnosto ulottuu vähintään 30 mm peltielemen-
tin reunan yläpuolelle.

Lattian laatoitus ja saumaus asennetaan esim. Kiilto Saneeraus-
laastilla, Kiilto Superfix DF:llä, Kiilto Lightfixillä tai Kiilto Kerapidil-
lä ja Kiilto Lattiasaumalaastilla. Elastiset saumaukset viiemistellään 
seinien tapaan Kiilto Saniteettisilikonilla.

Vanhan asuinhuoneiston remontoinnissa kylpyhuoneen kunnostaminen vaatii 
hieman enemmän työtä kuin muut tilat. Mikäli pesutilat ovat alkuperäiset ja talo 
on rakennettu 1960–70 -luvulla, voi kyseessä olla tuolloin tyypillisesti käytetty 
peltielementtikylpyhuone. Kiillon kehittämällä saneerausjärjestelmällä saadaan 
vanha peltielementtikylpyhuone muutettua nykyaikaiseksi märkätilaksi.

Lisätietoa:
Kiillon tuoteneuvonta puh. 0207 710 200, 
kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com
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Verto on yli 30 vuoden 
kokemuksella Suomen 
johtava huoneistokohtai-
nen vedenmittausjärjes-
telmä. Selainpohjainen 
VertoLive mahdollistaa 
kulutustietojen reaaliai-
kaisen seurannan ja hä-
lyttää vuodoista sekä 
häiriöistä. Kulutustiedot 
voi siirtää helposti Ver-
toLivestä suoraan lasku-
tusjärjestelmään.

Vedenkulutuksella on 
väliä.

Suomen ensimmäinen vedensäästösovellus VertoMobile on osa markkinoiden älykkäintä vedenmittausjärjestelmää.
Lisätietoja:

www.verto.fi

Teksti: Mari Siukonen   Kuvat: VertoTekniikka

Isännöitsijän lähettämässä kartoituskyselyssä on parikin ongel-
maa. Aloitetaan siitä ilmiselvästä: asukkaan on mahdotonta ra-
portoida vuodosta, joka ei ole silmin nähtävissä. Palautuneet 

vastaukset eivät siis auta korjaustarpeen kartoittamisessa ja kuu-
kaudesta toiseen kilahtava lisälasku jakautuu kaikkien taloyhtiön 
asukkaiden taakaksi.

Huomaamatta jäävät vesivuodot ovat todellisia rahareikiä: tampe-
relaisen taloyhtiön asukkaan vessanpytyn hiuksen ohut vuotokohta 
oli valuttanut vuodessa viemäriin vettä yli kymppitonnin edestä: yli-
määräistä maksettavaa kertyi huimat 12 000 euroa.

Jokainen viemäriin valutettu euro on turha. Ja juuri tähän fak-
taan kiteytyy isännöitsijän lähettämän paperin toinen ongelma. Kar-
toituskysely on tarpeeton, sillä älykäs vedenmittausjärjestelmä olisi 
yksinkertainen ratkaisu kaikkeen. Syypää tamperelaisen taloyhtiön 
jättimäiseen vesilaskuun selvisi vasta Verton reaaliaikaisella veden-
kulutuksen seurannalla.

Vaivaton arki, oikeudenmukainen lasku
Verto-vedenmittausjärjestelmä on markkinoiden älykkäin. Sen lu-
kema on etäluettava, tarkka ja ajantasainen. Asukas voi seurata ku-
lutustietojaan niin huoneistonäytöltä kuin VertoMobile-sovelluksen 
avulla. Lukemien avulla on helppo muokata omat arkiset tavat sil-
kaksi säästöksi. Vuodoilla tai muilla erikoistilanteilla ei asukkaiden 
tarvitse päätänsä vaivata.

VertoLive on erottamaton osa Verto-vedenmittausjärjestelmää: se 
on isännöitsijän oikea käsi, joka huolehtii laskutuksen lisäksi vuo-
tohälytysten ja häiriöilmoitusten välittämisestä suoraan huoltoyh-
tiölle. Tieto on asuntokohtainen, joten viemäriin ei valu turhaan sen 
paremmin kymppejä kuin tuhansia euroja.

Huoneistokohtaisesta vedenmittauksesta ja siihen perustuvasta 
laskutuksesta on pelkästään hyötyä. Vedenkäyttö laskee tutkitusti 
kolmanneksella ja rakennuksen energiankulutus puolestaan kym-
meneksellä.

Älykäs ja käyttäjiä ajatellen kehitetty vedenmittausjärjestelmä on 
tätä päivää. Sellaista kuin kaiken elämisen ja olemisen pitäisi olla: oi-
keudenmukaista, taloudellista, ympäristöystävällistä ja vaivatonta.

”Taloyhtiön vedenkulutus on noussut huomattavasti. Tarkista, vuotaako hanasi tai 
vessanpyttysi (vuoto ei aina ole huomattavissa paljaalla silmällä)”, luki postilaatikosta 
tipahtaneen kartoituskyselyn saatesanoissa. Tärkeä paperi, jonka mielenkiintoisinta 
antia ovat kuitenkin ne rivien väliin hukkuneet, kirjoittamattomat kysymykset.

Älykäs vedenmittaus on tätä päivää

Kymppitonni 
vessanpytystä viemäriin

”Älykäs vedenmittausjärjestelmä olisi 
yksinkertainen ratkaisu kaikkeen.”
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Tekniikka Teksti: Dakota Lavento   Kuvat: Saint-Gobain Finland Oy/ISOVER

Lisätietoja:
Tom Tapanila, ISOVER, Rakennuseristeiden tuotepäällikkö
tom.tapanila@saint-gobain.com
www.isover.fi

ISOVER Sauna
• Hyväksytty rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1
• Hyvä lämmön- ja ääneneristävyys
• Palamaton, paloluokitus A2-s1, d0
• Iso levykoko
• Helppo työstää, kaarevien pintojen tekeminen vaivatonta.

Sauna on monelle kodin rakkain paikka. Epäviihtyisä, nuhjui-
nen tai muuten toimimaton sauna kaipaa kunnon remonttia.

Ennen remonttia
Saunan täydellinen uudistaminen on purkutöineen suuritöinen pro-
jekti. Jos siihen ei tunne halua ryhtyä itse, urakan voi ostaa myös ko-
konaistoimituksiin erikoistuneelta yritykseltä avaimet käteen -peri-
aatteella. Erillisillä suunnitelmilla kilpailuttaminen on selkeintä. Tu-
tustu urakoitsijoiden suosituksiin ja tee urakkasopimus kirjallisena.
Purkutöineen remonttiin on hyvä varata 3–5 päivää. Jos rakentei-
ta joudutaan muuttamaan tai saunaa laajennetaan, remontti kestää 
tietysti kauemmin ja remontille vaaditaan 
myös rakennuslupa.

Ennen 1994 rakennetussa talossa on ra-
kenteita purettaessa selvitettävä, löytyykö 
purettavista materiaaleista asbestia. Asbes-
tia voi olla esimerkiksi tasoitteissa, laasteissa 
ja putkieristeissä. Asbestikartoituksen teki-
jällä on oltava työhön perehtyneisyys ja kar-
toitus tehdään valtuutetussa laboratoriossa.

Taustat kuntoon
ISOVERin eristämisen asiantuntija, tuotepäällikkö Tom Tapanila 
neuvoo aina paneeleita purettaessa tarkistamaan eristeiden kunnon. 
– Vanhat höyrynsulut on joka tapauksessa uusittava.

Kun purkamaan on ryhdytty, vanhat eristeet kannattaa usein vaih-
taa. Nykyaikaiset lämmöneristeet eristävät aikaisempia tehokkaam-
min ja vähentävät lämpöhäviöitä huomattavasti.

Erityisen tehokkaasti lämpöä pääsee karkuun katon kautta, joten 
alas laskettua kattoa remontoitaessa kannattaa koolauksen väliin 
asentaa myös ylimääräinen lämmöneristekerros.

Sisäseiniä vasten asennettu lämmöneriste toimii myös äänieris-
teenä. Saunomisen äänet saattavat huoneistosaunoista kulkeutua 
huonosti eristetyssä rakenteessa kiusallisen selvästi.

ISOVER Sauna
Lämmöneristeen päälle tarvitaan alumiinipaperi höyryn- ja ilmansu-
luksi estämään kosteuden kulkeutuminen rakenteisiin. Alumiinipinta 
myös vähentää saunan lämmittämiseen tarvittavaa energiaa heijas-
taessaan tehokkaasti lämpösäteilyä takaisin sisätiloihin.

Kätevimmin koko saunan lämmöneristäminen tietysti hoituu eris-
tetuotteella, jossa alumiinipinnoite on jo valmiina.

ISOVER Sauna on jäykkä, 25 mm paksu alumiinipinnoitettu mine-
raalivillaeristelevy, joka on kehitetty saunan seinien ja katon sisäpuo-
liseksi eristelevyksi. Tuote on hyväksytty rakennusmateriaalien pääs-
töluokkaan M1, joten siitä ei liukene sisäilmaan haitallisia yhdisteitä.

ISOVER Sauna on paloturvallinen ratkaisu saunan vaativiin olo-
suhteisiin. Tuote on paloturvallinen myös sähkökiukaan takana, jos-
sa seinäpinnan lämpötila nousee muuta rakennetta korkeammaksi.

ISOVER Sauna soveltuu hyvin myös muiden kosteiden tilojen 
katon eristelevyksi. Se sopii käytettäväksi niin remontoitaessa kuin 

uutta saunaa rakennettaessakin.
Eristelevy on helppo asentaa ja kiinnite-

tään puurunkoiseen seinään tai kattoon koo-
lauspuiden ja naulauslevyjen avulla. – Koko 
saunan korko saadaan asennettua kerralla, 
Tom Tapanila kertoo. – Kova sokkeli toteute-
taan esimerkiksi vedeneristyslevystä, jonka 
päältä lähdetään ISOVER Sauna-eristysle-
vyllä. Kivirakenteiseen seinään levy kiinni-
tetään ruuvaamalla.

Levyjen saumat teipataan huolellisesti alumiiniteipillä, mikä var-
mistaa lopullisen rakenteen ilma- ja vesihöyryntiiviyden.

Saunaremontti 
suunnitteilla?

Oikein eristetty sauna on energiatehokas

”Olemassa olevan saunatilan  
korjaamisesta tulee tehdä  

kirjallinen ilmoitus taloyhtiölle.  
Rakennuslupaa ei tarvita.  

Taloyhtiö hyväksyy remontin ja  
myös valvoo sen toteuttamista.”

Saunaremontissa kannattaa aina tarkistaa 
myös eristeiden kunto. Energiatehokkaassa 
saunassa kelpaa löylytellä.
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Kaikki saumat ja liittymät on tiivistettävä huolellisesti. ISOVERIN valmiit solukumi-
set läpivientitiivistyskappaleet varmistavat läpivientien ilma- ja höyrytiiviyden.

ISOVER Sauna eristelevy pienentää saunan lämmittämiseen 
tarvittavaa energiankulutusta ja lämmitysaikaa.
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Teksti: Minna Saha  Kuvat: Jarno KylmänenTekniikka

Ota yhteyttä:
Puh. 09-686 9750

Pyykin kuivauksesta aiheutuva kosteus ei luonnollisestikaan tee 
hyvää sisäilmalle saati sitten kiinteistön rakenteille. Kun pyyk-
kihuolto keskitetään taloyhtiön yhteisiin tiloihin, saadaan ai-

kaan tyytyväisiä asukkaita, kustannussäästöjä sekä vältytään myös 
mahdollisilta vahingoilta. 

Asutaan asunnossa ja pestään pesulassa
Monessa tapauksessa kerrostaloasukkaan huoneistoneliöt ovat kul-
taakin kalliimpia. Jos keskimääräiset huoneistoneliöhinnat Suomessa 
ovat lähempänä 2000 euroa, on syytä miettiä, mihin nämä arvokkaat 
neliöt käytetään. Onko siis tarkoituksenmukaista uhrata kolmannes 
kylpyhuoneesta pesukoneelle ja muutama neliö olohuoneesta kuiva-
ustelineelle, jos vaihtoehtojakin on tarjolla? Talopesulan pesukoneis-
sa voidaan pestä isompiakin pyykkieriä, kuivaushuoneessa vaatteet 
kuivuvat ilmavassa ja lämpimässä tilassa.

Pyykinpesun hinta?
On moneen kertaan laskettu, että pyykkitupaa käytettäessä pyykin-
pesun kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin asunnossa pestes-
sä. Pesutupaan mennään isoin pyykkilastein, pestään täysin koneelli-
sin ja kynnys pestä ainoastaan vain juuri sitä lempiasustetta nousee.

Taloyhtiöllesi sopiva 

pyykkihuoltoratkaisu
Pyykkihuolto on eräs arkipäiväisimmistä askareistamme. Taloyhtiön 
asukkaalle toimiva pesutupa on todellinen pelastus. Syitä tähän on 
monia, mutta tärkeimpinä näistä voidaan pitää asumismukavuuden 
ja -terveellisyyden merkittävä paraneminen.

Pyykkihuolto sujuvasti pesutupaan
Pesukone ja kuivausrumpu asunnossa eivät sinänsä ole kallis inves-
tointi. Pienissä asunnoissa on kuitenkin haittansa pyykkihuoltoa sil-
mällä pitäen. Pyykkihuoltoonhan kuuluu likaisten vaatteiden säilytys, 
pyykin pesu ja puhtaiden vaatteiden ainakin hetkellinen säilytys. Kui-
vatustilat ovat pienet, huoneiston sisäilman kosteus lisääntyy, kui-
vausrumpu pitäisi saada isohkoon ja viileään tilaan puhumattakaan 
kuivausrummun tuottamasta lämpimästä ilmasta – pakahduttavaa.

Vaikka pyykinkuivatuksesta aiheutuva kosteusrasitus ei heti huo-
neistossa näy, ajan mittaan se käy asunnon kunnon päälle. Asunto-
jen ilmanvaihtoa ei ole suunniteltu pyykin aiheuttamien kosteusra-
situsten poistoon asuintiloissa. WC:n ilmanvaihto on mitoitettu vain 
suihkun aiheuttaman kosteuden poistoon. On myös huomattava, että 
WC:tä/kylpyhuonetta on pystyttävä käyttämään sen varsinaisessa-
kin tarkoituksessa. Pyykit vievät joka tapauksessa tilaa muulta elä-
miseltä. Kun pyykkihuolto keskitetään kaikilla pyykkihuoltoon varat-
tuihin tiloihin, vähennetään myös kiinteistön korjauskustannuksia.

Kun pyykkitupa on koneistettu järkevästi ja on turvallinen, sitä 
ja sen koneita käytetään.

Pyykkikone, kuivausrumpu, matonpesuallas ja 
mankeli ovat pesutuvan vakiovarusteet.
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Teksti: Juha Saarimäki   Kuva: Rakentaja.fi

Askarruttavatko lakiasiat?
Juha Saarimäki, lakimies
Jurinet Oy Kiinteistöjuristit, www.jurinet.fi

Opastus

Jos epäilet kosteus- ja homevauriota osakehuoneistossasi, niin 
kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä taloyhtiön edustajaan, 
yleensä isännöitsijään. Hän tulee tutustumaan paikan pääl-

le tilanteeseen ja tekee oman arvionsa mahdollisista jatkotoimista.

Kosteusvaurioepäilyt on syytä selvittää asiantuntijan toimesta
Taloyhtiön ja osakkeenomistajan kesken saattaa syntyä monenlai-
sia riitoja. Usein ne saadaan sovittua taloyhtiössä osapuolten kes-
ken käytävin neuvotteluin. Osakehuoneistosta löytyvät kosteus- ja 
homevauriot ovat kuitenkin oman tyyppisensä riidan aihe, jos niistä 
riitaa ylipäätään syntyy.

Kosteusvaurioissa on selvitettävä onko vaurio osakkeenomista-
jan vai taloyhtiön kunnossapitovastuulla. Tämä saattaa olla ensim-
mäinen riidan aihe. Usein kiistat liittyvät märkätiloista löytynei-
siin vaurioihin. Onko osakkeenomistaja toiminut huolimattomasti 
esimerkiksi laiminlyömällä pinnoitteiden kunnon tarkkailun vai ei. 
Taloyhtiön vastuu ulottuu rakenteista eristeisiin asti ja jos eriste on 
vaurioitunut ja sitä kautta on syntynyt vahinkoa, niin taloyhtiö on 
tästä aiheutuvasta vauriosta vastuussa.

Jos kosteusvauriojälki on selvästi nähtävissä, niin silloin on aina 
syytä tutkituttaa tarkemmin vaurion syy. Vaikeampi kysymys on 
asukkaan oireilu. Lähtökohta on, että ensin on löydettävä kosteus-
vaurio, jonka jälkeen asukkaan kokemat oireet saavat jatkon kannalta 
ihan toisen painoarvon. Osakas voi oireiden ilmaannuttua itse käydä 
huoneiston tarkasti lävitse ja jos epäilyttävää näkyy, olla yhteydessä 
taloyhtiön edustajaan.

Edellä mainittuun liittyy kiistat siitä, kuka maksaa asiantuntijan 
palkkiot epäillyn vaurion selvittämisestä. Näissä tapauksissa voi-
daan sopia etukäteen taloyhtiön ja osakkeenomistajan kanssa vau-
rion selvityskuluista. Jos selvitys paljastaa yhtiön kunnossapitovas-
tuulla olevan virheen, niin taloyhtiö vastaa selvityskuluista, jos ei, 
niin osakkeenomistaja.

Kunnallisen terveystarkastajan tilaaminen katselmusta varten 
on oma pohdittava kysymyksensä. Jos on tiedossa kosteusvaurio, 
ja asukas oireilee, on terveystarkastajan käynti hyvinkin paikallaan. 
Asiantuntijana hän esimerkiksi tunnistaa helpommin huoneistossa 
olevan mikrobiperäisen hajun. Terveydensuojelulain mukaisen toi-
menpiderajan ylittymisenä pidetään selvää mikrobiperäistä hajua tai 
selvää näkyvä kosteusvauriojälkeä. Oma lukunsa on homekoiratut-
kimus, jossa yleensä varmistuu haitallinen mikrobiperäinen haju, ja 
koiran merkkauksen avulla hajun lähteet rakenteissa.

Todettu kosteus- ja homevaurio tulee korjata viivyttelemättä
Taloyhtiössä löytyneet vauriot ja niiden laajuus tulee ensin luonnol-
lisesti kunnolla selvittää, jonka jälkeen voidaan ryhtyä laatimaan 
korjaussuunnitelmia. Sen jälkeen korjaustyöt tulee kilpailuttaa 
asianmukaisesti pyytämällä eri urakoitsijoilta tarjouksia. Kaikkeen 
tähän tarvitaan vielä taloyhtiön toimivaltaisen elimen päätökset ja 

varmuus rahoituksen järjestymisestä. Tämä vie taloyhtiön hallin-
nossa oman aikansa.

Jos vaurioista ja niiden korjaamisesta vastuussa olevasta tahos-
ta, yleensä taloyhtiö, ei ole epäselvyyttä, taloyhtiön johdon on oman 
vahingonkorvausvastuunsa uhalla toimittava viivyttelemättä. Mikäli 
voidaan katsoa, että taloyhtiön johto on viivytellyt asiassa, ja tästä 
on aiheutunut lisävahinkoa esimerkiksi taloyhtiön rakenteisiin, niin 
yhtiön johto voi joutua vastuuseen taloyhtiötä kohtaan ylimääräisis-
tä kustannuksista.

Minulla on ollut päämiehinä osakkeenomistajia, jotka ovat koke-
neet taloyhtiön ja sen johdon viivyttelevän korjaustoimissa. Jos aikaa 
on kulunut osakehuoneistosta löydetystä kosteus- ja homevauriosta 
jo lähes kaksi vuotta, eikä vieläkään ole päästy varsinaisiin korjaus-
töihin lukuunottamatta väliaikaisia ”suojaustoimia”, niin sitä voidaan 
pitää jo liian pitkänä aikana.

Väliaikaisina akuutteina ratkaisuina voidaan toteuttaa esimerkiksi 
seinän ja lattian välin tiivistäminen, jotta haitalliset mikrobit eivät 
pääsisi suoraan huoneilmaan. Tällaisilla väliaikaisratkaisuilla ei kui-
tenkaan poisteta ongelman juurisyytä, joka voi muhia rakenteissa ja 
aiheuttaa lisävahinkoa taloyhtiön rakenteille.

Osakkeenomistajalle kyse on omasta kodista, jossa jo pelkkä vau-
rioepäily haittaa asumista saati, että huoneistosta on löydetty asian-
tuntijan toimesta kosteus- ja homeongelma. Kyse on hänelle luon-
nollisesti tunteitakin nostavasta asiasta, ja jos hän kokee, että talo-
yhtiö ei ota hänen hallinnoimansa huoneiston ongelmaa vakavasti 
ja viivyttelee korjaustoimiin ryhtymisessä, niin siitä voi kehkeytyä 
riita, joka jatkuu aina käräjäoikeuteen asti.

Taloyhtiön osakehuoneiston 

kosteus- ja homevaurioriidat 
– lakimiehen kokemuksia

Joku päivä saatat huomata, että patterin viereinen laminaattilattia on alkanut kupruilemaan, 
ja siinä on havaittavissa selviä värimuutoksia. Tai huomaat, että huoneistossasi on tavallista 
tunkkaisempi ilma. Saatat tuntea myös erilaisia hengitystieoireita, jotka tuntuvat helpottavan, 
kun poistut huoneistosta. Kaikki nämä saattavat olla ensimmäisiä merkkejä huoneiston  
kosteus- ja homevauriosta.
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Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: Wise Group Finland Oy

Lisätiedot ja ilmottautumiset:
www.omataloyhtio.fi/hankekoulu tai 
heidi.uusitalo@omataloyhtio.fi

Opastus

Tutkimukset ja tarkastukset ovat hankkeen lähtökohta. Niiden 
avulla voidaan toteuttaa kiinteistön ja sen käyttäjien tarpei-
siin soveltuva korjaus. Hankesuunnitelma, jossa huomioidaan 

eri korjausvaiheet ja kiinteistön jatkojalostamisen mahdollisuudet, 
säästää kustannuksia ja varmistaa kiinteistön arvon kehityksen. Ark-
kitehdin mukaan ottaminen jo suunnittelun alkuvaiheessa luo uu-
denlaisia edellytyksiä harkituille ratkaisuille. Laadukas rakenne- ja 
LVIS-suunnittelu taas puolestaan parantaa rakennuksen sisäilman 
laatua, pidentää rakenteiden käyttöikää ja vähentää käyttöturvalli-
suuteen liittyviä riskejä. Käyttäjäviestinnän avulla huolehditaan kiin-
teistön turvallisuudesta ja käyttäjätyytyväisyydestä hankkeen ajan.

Wise Group Finland Oy:n korjausrakentamisen toimialajohtaja 
Timo Palonkoski toteaa: ”Taloyhtiöiden haasteet ovat kunnossapidon 
ja hankkeiden hallitun ohjauksen kannalta valtakunnallisia. Talon-
rakennusala kehittyy kovaa vauhtia ja lait sekä rakennusmääräykset 
uudistuvat. Lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden uu-
distuminen asettaa haasteita asiantuntijaorganisaatioille, mutta eri-
tyisesti myös taloyhtiöiden päättäjille. Tietoa on kyettävä jakamaan 
entistä konkreettisemmin taloyhtiöiden vaikuttajille ja Hankekoulu 
on oivallinen väline tiedon jakamiseen vuorovaikutuksessa taloyhtiö-
päättäjien kanssa. Alalla on piintyneitä käsityksiä, joista on päästävä 
eroon yhteisvoimin. Esimerkiksi 10 % lisä- ja muutostyövarauksesta 
on tullut vakiintunut käytäntö, vaikka todellisuudessa huolellisella 
sekä perusteellisella valmistelulla päästään muutaman prosentin ta-
soon. Uusi asbestilaki on jo ehditty tuomitsemaan kustannuksia li-
sääväksi ja rakennushanketta pitkittäväksi, kuten 2000-luvun alussa 
leimattiin vedeneristystyön ja vedeneristystarkastusten vaatimuk-
set. Vedeneristyskäytännöt rutinoituivat ja tarkastuksista tuli luon-
nollinen osa rakennusprojektia. Näin tulee käymään myös uuden as-
bestilain kanssa ja samalla varmistutaan, etteivät asukkaat tai töitä 
suorittavat henkilöt altistu asbestille.”

Hankekoulussa käsiteltäviä aiheita ovat mm.:
– Ennakoiva kunnossapito
– hanketta edeltävät toimenpiteet 
– hankkeen vaiheet
– hankkeen toteutus
– taloyhtiön hallituksen vastuut ja velvollisuudet.
• Hankekoulussa käydään läpi taloyhtiön hallituksen vastuita ja vel-

vollisuuksia erityisesti korjaushankkeen osalta. Tästä koulutuksen 
osasta vastaavat JuriNet-toimistojen lakiammattilaiset. He ovat 
paikalla vastaamassa koulutuksen aikana esiin nouseviin lakiky-
symyksiin.

Tule mukaan Omataloyhtiö.fi 

Hankekouluun!
Kuinka remontti etenee taloyhtiössä? Entä mitkä ovat taloyhtiön hal-
lituksen vastuut ja velvollisuudet erityisesti korjaushankkeen aikana? 
Suuren ja pienemmänkin korjaushankkeen lähestyessä taloyhtiössä 
nouseviin lukemattomiin kysymyksiin ovat Hankekoulussa valmiina 
vastaamaan mm. Wise Group Finland Oy:n ammattilaiset.

Miksi taloyhtiön hallitusta tulisi kouluttaa?
– Hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä
– Hallitus joutuu tekemään pitkälle taloyhtiön tulevaisuuteen vai-

kuttavia päätöksiä.
– Hallituksen päätöksistä – tai niiden puuttumisesta – voi seurata 

isojakin taloudellisia vastuita.
– Hallitus tekee päätökset ja kantaa vastuun, pätevä isännöitsijä ei 

tee autuaaksi.
– Kouluttautuminen ei ole kallista.
– Kouluttautumiseen käytetyt varat tulevat yhtiölle takaisin (mm. 

hallitustyöskentelyn tehokkuutena ja esim. osto-osaamisen kehit-
tymisenä).

– Erityisesti taloyhtiön korjaushankkeet vaativat laajaa osaamista.
– Hallitus vastaa omaisuuden hoidosta ja sen arvon säilyttämisestä.
– Uusien hallitusten jäsenten perehdytys tehtäviin takaa hallitus-

työskentelyn tehokkaan jatkumisen.
– Rakennuskantamme vanheneminen asettaa omat haasteensa hal-

litukselle.

Miten pääset mukaan
Omataloyhtiö.fin Hankekoulu järjestetään 28.–29.11.2017 Sa-
nomatalossa Helsingissä. Osallistumismaksu on 65 €/yksi ilta 
tai 100 €/kaksi iltaa + 
alv. Osallistumismaksu 
sisältää tarjoilut mo-
lempina päivinä sekä 
tilaisuudessa jaettavan 
koulutusmateriaalin.

K o u l u t u k s e e n 
mahtuu mukaan 80 
ensimmäiseksi ilmoit-
tautunutta, joten va-
raa paikkasi heti.
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”Hankekoulu on oivallinen 
väline tiedon jakamiseen 

vuorovaikutuksessa taloyhtiö-
päättäjien kanssa.”
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Teksti: Erik Rahiala ja Ormax   Kuvat:  OrmaxJulkisivut

Lisätietoja:
www.ormax.fi

Tiilikatto mielletään perinteisesti aaltoprofiilin muotoa noudat-
televaksi katepinnaksi. Vaikka vaihtoehtoja tillimalleista onkin 
jo useita, on Ormax kehittänyt aivan uuden tyyppisen laatta-

kattotiilen. Sen esteettisyys, ominaisuudet ja asennettavuus tekevät 
tiilestä näyttävän ja kestävän vaihtoehdon rakennuksen suojaksi.

Uusi laattakattotiili Ormax EVO on kehitetty Suomen vaativiin 
ilmasto-olosuhteisiin. Se edustaa uusinta kattotiiliteknologiaa ja se 
valmistetaan Orimattilassa, yhdessä Euroopan moderneimmista 
kattotiilitehtaista. EVO-kattotiilessä yhdistyvät tyylikäs, tasainen 
ulkonäkö ja pitkä elinkaari.

Suoralinjainen tiilikatto
Ormax EVO sopii graafiseen nykyarkkitehtuuriin kuten myös iäk-
käämmän kohteen korjausrakentamiseen.  Kattotiilen ilme on suun-
niteltu linjakkaaksi, elegantiksi ja kevyeksi. Se korostaa vanhan ta-
lon persoonallista ilmettä. Tiilen elävä pinta rakentaa harmonisen 
kokonaisuuden eri julkisivumateriaalien kanssa. Hienostuneet kat-
tolappeet ovat lisäksi hiljaiset kaikissa sääolosuhteissa, mikä lisää 
asumisviihtyisyyttä.

Tiili lukkiutuu tiiviisti paikoilleen ja pysyy siinä vakaasti kaikis-
sa olosuhteissa. Kestävä Ormax EVO -tiilikatto suojaa taloa jopa 70 
vuotta.

Uutta ilmettä katolle
– edistyksellinen EVO laattakattotiili

Vesikattoremontin suunnittelussa tärkein seikka ulkoasun kannalta  
on katemateriaalin valinta. Sillä on merkitystä paitsi rakennuksen 
näyttävyyteen ja tyyliin myös kiinteistön arvoon.

Läpivärjättyä EVO -betonikattotiiltä on saatavilla viittä eri värisä-
vyä: Tupapunainen, Savitiilenpunainen, Ruskea, Tummanharmaa ja 
Musta. Ormax EVO -lattakattotiiliin on lisäksi saatavana kaikki toi-
mivaan tiilikattoon tarvittavat kattotarvikkeet.

Olisiko jo aika uusia katto?
Mikäli katto vaikuttaa olevansa tiensä päässä, on aika harkita sen 
uusimista. Kattoremonttia ei kannata tarpeettomasti lykätä, sillä 
vanha ja huonokuntoinen katto lisää yläpohjarakenteiden kosteus-
vaurioriskiä huomattavasti. Vaurioiden korjaaminen vaikuttaa aina 
remontin laajuuteen ja siten myös kustannuksiin.

Pitkien perinteiden kattotiili on mitä parhain katemateriaali van-
han talon korjauksessa. Se sopii erinomaisesti kaikille harjakatoille, 
olipa nykyinen katemateriaali mikä tahansa.

Kattoremontissa ei yleensä riitä ainoastaan pintamateriaalin 
vaihtaminen, vaan aluskate, tuuletusrimat sekä ruoteet tulee myös 
vaihtaa. Ormaxilla on pitkät perinteet katon rakentamisessa ja tie-
totaito käsintehdyistä savikattotiilistä moderneihin, täydellisiin kat-
tojärjestelmiin. Kattoratkaisut sisältävät kaikki kattoon tarvittavat 
osat aluskatteista kattotiiliin, kiinnikkeisiin, läpivienteihin ja kat-
toturvatuotteisiin.
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Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Vesivek

Ota yhteyttä!
Vesivek.fi tai soita 019 211 7336

Julkisivut

Vanhat huonokuntoiset rännit ja lumiesteet vaihtoon
Huoltopäällikkö Johanna Häikiö kertoo, että kohteessa ongelmana 
olivat vanhat lumiesteet ja sadevesijärjestelmät. Vanhojen lumiestei-
den alta pääsi valumaan läpi jäälauttoja, jotka sitten putosivat kulku-
paikoille. Myös vanhassa sadevesijärjestelmässä oli puutteita, se ei 
pystynyt hallitusti ohjaamaan vesiä sadevesiviemäröintiin. Aiemmin 
sadevesijärjestelmiin oli tehty vain pieniä korjauksia.

– Rännit ja lumiesteet päädyttiin vaihtamaan, koska vanhat ei-
vät toimineet oikein ja sadevedet pääsivät valumaan pitkin seiniä. 
Lisäksi keväisin lumien sulaessa jäät tulivat lumiesteen alta, Häi-
kiö sanoo.

– Rännit myös vaihdettiin suurempiin kuin vanhat, jotka olivat 
paikoin rikki. Lumiesteet vaihdettiin kattomateriaaliin parhaiten so-
piviksi, lisää Vesivekin edustaja Sami Järvenpää.

Miksi Arvo ja Varma?
Häikiö ja Järvenpää kertovat, että kouru- ja lumiesteongelma rat-
kaistiin asentamalla Vesivekin Varma-lumiesteet ja Arvo-kourut. 
Varma-lumiesteen ali eivät jäälautat pääse. Näin käyttäjien ja asi-
akkaiden turvallinen kaupassa käynti ja työskentely varmistetaan.

Ränniongelmaan ratkaisuna oli Arvo-kourut tippalistoineen, joilla 
varmistetaan veden ohjautuminen oikeaan paikkaan. Toimivuuden 
lisäksi Arvo-kouru säilyy siistinä myös ulkopuolelta, mikä on tärkeää 
tällaisessa julkisessa rakennuksessa.

– Arvo-kourut ja Varma-lumiesteet valittiin, koska ne vaikuttivat 
laadukkailta ja toimivilta ratkaisuilta, Häikiö miettii.

Uusilla lumiesteillä ja ränneillä

turvallisuutta katolle

Valkeakoskella sijaitseva S-market Superi on rakennettu vuonna 2005 ja elokuussa 
2017 olikin tullut aika uusia noin 1400 neliöisen marketin lumiesteet ja sadevesi-
järjestelmät. Kohteen saumapeltiselle harjakatolle asennettiin uudet Arvo-kourut 
ja Varma-lumiesteet. Kohteen tilaaja oli Pirkanmaan Osuuskauppa.

– Arvo-malliin päädyttiin myös siksi, että julkisivu pysyy kourun 
mallin vuoksi mahdollisimman puhtaana, ja Varma-lumieste eliminoi 
mahdollisimman hyvin ali putoilevat jäät, jotka tullessaan rikkovat 
kourut. Lisäksi se poistaa alla kulkevien henkilövahinkovaaratilan-
teet, Järvenpää pohtii.

Samalla maalaustöitä ja kattoturvan parannuksia
Uusien kourujen ja sadevesijärjestelmän asennuksen yhteydessä teh-
tiin myös maalaustöitä ja parannettiin kattoturvaa.

– Ennen uusien kourujen asentamista maalattiin myös otsalau-
dat. Vesivekin asentajat hoitivat myös maalausurakan ja näin ollen 
meidän ei tarvinnut erikseen sovitella maalarin ja kouruasentajien 
aikatauluja, Häikiö sanoo.

– Samalla siirrettiin vanhoja putkilumiesteitä jiirien molemmin 
puolin painetta pienentämään. Muutama pätkä asennettiin myös 
läpivientikartioiden taakse, sekä korjattiin hivenen puutteellista 
kattoturvaa lisäämällä kattosillat ja lapetikkaat, Järvenpää sanoo.

Hyvin sujunut projekti
Järvenpää kertoo, että projekti eteni pääpiirteissään suunnitelmien 
mukaan, muutamia pikkujuttuja lukuun ottamatta.

– Asennus sujui ongelmitta, lukuun ottamatta jälkitarkastuksen 
myötä ilmenneitä pieniä puutteita, jotka käytiin muuttamassa suun-
nitelmien mukaisiksi, kertoo Järvenpää.

– Rännit ovat toimineet hyvin, lisää kokemuksia saadaan syk-
syn sateiden ja talven lumien myötä, kertovat Häikiö ja Järvenpää.
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Teksti: Minna Saha   Kuvat: Ruukki Construction Oy

Kattoremontti tulossa?
Pyydä tarjous www.ruukki.fi tai soita 020 599 0091.

Ruukin kattoremontti asennettuna
Kattopakettiin sisältyy:
• kohdekohtainen suunnitelma, johon kirjataan tarvittavat toi-

menpiteet
• vanhan katteen purku
• vesikate tarvikkeineen
• saneerauskiinnikkeet katon oikaisuun
• alusrakenteet
• aluskatteet
• sadevesijärjestelmät
• kattoturvatuotteet
• asennus
• jätteiden poiskuljetus ja siivous
• lopputarkastus/luovutus
• tarvikkeet ja asennus yhdeltä toimittajalta
Taloyhtiön kattoremontti suunnitellaan kohdekohtaisesti. Koh-
teesta riippuen kattoremonttipaketin sisältö saattaa vaihdella.

Julkisivut

As.oy Nissensadon katto oli pari vuotta sitten tullut vaihto-
pisteeseen. Vanhassa katteessa kasvoi sammal ja vuotuinen 
katteen putsaus alkoi jo käydä työstä. Kattoon oli tehty pa-

riin otteeseen kuntotarkastus, jonka tuloksena suositeltiin katon sa-
neerausta. Ongelmana olivat rikkinäiset ja huokoiset osat entisessä 
katemateriaalissa sekä osittain jo todella huonoon kuntoon mennyt 
aluskate, jossa oli vuotojen merkkejä. 

Lisäksi remontissa vaihdettiin uudet huippuimurit vanhojen ti-
lalle sekä asennettiin jokaisen huoneiston kohdalle tarkistusluukut 
katolle.

Tärkein ominaisuus: huoltovapaus
Kaikkiin taloyhtiön kahdeksaan rakennukseen asennettiin Ruukin 
teräskatteet, sadevesijärjestelmät sekä kattoturvatuotteet. Puuston 
keskellä sijaitsevien rakennusten vanhojen katteiden huoltoon sekä 
kourujen puhdistamiseen kului aikaa niin paljon, että haluttiin huol-
tovapaampi vaihtoehto.

Uuden katteen huollon tekee helpoksi katteen pinta, joka ei ole 
huokoinen ja johon sammal ei pääse pesiytymään. Katteen ollessa 
kohtalaisen jyrkkä, sadevedet tuovat alas katolle pudonneet puiden 
roskat. Enää ei siis tarvitse kiivetä katolle puhdistustöihin joka vuo-
si, mutta rännit on kuitenkin pudistettava. Puhdistuksen helppou-
desta Ruukki saa kiitosta: ränneissä ei ole kiinnikkeitä sisäpinnas-
sa. Ulkopuolisen kiinnityksen vuoksi varisseet lehdet ja roskat on 
todella helppo poistaa.

Kattoon kannatti 
sijoittaa

Julkisivu kohentui
Vesikaton vaihto tekee talon julkisivulle yllättävän paljon. Vanhan 
ja nuhraantuneen katteen alla olleet rakennukset pääsivät uuteen 
loistoonsa, kun värinsä menettänyt, likaantunut ja aikansa näh-
nyt katto poistettiin. Uusi kate nostaa seinien värityksen esiin ja 
koko rakennusten ryhmä näyttää kuin uudelta. Kattoremontin ai-
kana lisätty eristys myös lisää asuntojen arvoa ja parantaa ener-
giatehokkuutta.

Kustannukset kohtuulliset
Nissensadon katto vaihdettiin ajoissa ennen pahempia vaurioita, ja 
siten säästyttiin kalliilta lisäremonteilta. Samalla kun katto avattiin, 
kannatti painuneiden eristeiden päälle lisätä eristettä sen verran, 
että eristepaksuudeksi saatiin 500 mm. Lisäeristys ei kustannuksia 
juuri lisännyt.

Suosittelen!
As.oy Nissansadon puheenjohtaja Jani Kiiskinen suosittelee Ruuk-
kia sekä tavarantoimittajana että urakoitsijana. Urakoitsija oli am-
mattitaitoinen, asiansa osaava porukka. Tiimi oli selvästi urakoinut 
useamman vuoden. Urakka sujui jouhevasti ilman suurempia ongel-
mia. Samoin tavarantoimitus sujui aikataulun ja tilausten mukaisesti. 
Ruukin toiminnasta tavarantoimittajana ja materiaalin valmistajana 
ei löytynyt moitteen sijaa.

Ruukki 50 Plus -laatuluokassa vesikatteen 
tekniseksi takuuksi annetaan 50 vuotta. Myös 
asennukselle annetaan viiden vuoden takuu.
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Vanhan katteen kunnostukseen ei olisi riittänyt pinnoitus tai maalaus ja aluskatekin 
oli huonossa kunnossa. Sadevesijärjestelmäkään ei enää toiminut toivotulla tavalla.

Remontoidut katot uudistivat koko taloyhtiön ilmeen.
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Julkisivut Teksti: Sari Riitamäki  Kuvat:  Alavus Ikkunat Oy

Ota yhteyttä:
Alavus Ikkunat Oy
myynti@alavusikkunat.fi
www.alavusikkunat.fi
www.parasikkuna.fi
www.parasovi.fi

Mistä kaikki alkoi?
Kesäkuussa vuonna 1917 Svante Kurikka, Esa Harju sekä E.V Pelto-
nen perustivat yrityksen nimeltä Alavuden Leikkikalu- ja Puunjalos-
tustehdas Oy. Tehtaassa valmistettiin puisia leikkikaluja. Tehdas ehti 
toimia vain vähän aikaa, kun marraskuussa 1917 tulipalo tuhosi teh-
taan täydellisesti. Uusi päätettiin kuitenkin rakentaa heti joulukuussa 
1917 puunjalostusteollisuutta silmällä pitäen. Toiminta käynnistyi, 
ja tehtaalla valmistettiin lihatukkeja, lihalaatikoita, pulpetteja, kou-
lukalustoa sekä tietenkin ikkunoita ja ovia.

Vuonna 1922 yhtiön nimi muutettiin Alavuden Puunjalostus-
tehtaaksi.

Sodat vaikuttivat tehtaan toimintaan monin tavoin. Työväkeä 
kaatui rintamalla, osa loukkaantui ja menetti työkykynsä. Myös 
valmistettavat tuotteet muuttuivat pääosin ruumisarkuiksi. So-
dan jälkeinen aika vaikutti myös tehtaan toimintaan. Sotakorva-
usteollisuus vei suuren osan tehtaan tuotannosta, mutta toisaalta 
alkoi myös ripeä jälleenrakentamisen aikakausi, jolloin tehdastilaa 
ostettiin lisää ja konekantaa lisättiin. Päätuotteina olivat ikkunat 
ja ovet, mutta sahalta jäi myös jäännöspuuta, jota käytettiin mm. 
keppeihin, rappauspäreisiin ja marjalaatikoihin. Osa jäännöspuus-
ta poltettiin hiileksi.

Tunnettuja kohteita
Alavuden Puunjalostustehtaan historiaan kuuluu monia tunnet-
tuja kohteita. Vuonna 1953 Kreikan maanjäristyksen seurauksena 
UNESCO tilasi kolmelta suomalaiselta valmistajalta 90 000 ikkunaa, 
joista Alavuden Puunjalostustehdas valmisti suurimman osan. Tilaus 
oli merkittävä ja ikkunoita valmistettiin kahdessa vuorossa. Tasaval-
lan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä on myös Alavudella 
valmistetut ikkunat.

2000-luvulla käännekohta
Alavuden Puunjalostustehdas työllisti parhaillaan 350 henkilöä, ja oli 
merkittävä työnantaja seudulla. Yritys ajautui saneeraukseen vuonna 
2002, mutta vahva puusepänteollisuuden osaaminen ja perinne sai 
jatkajan, kun Alavus Ikkunat Oy perustettiin vuonna 2003. Ikkunoi-
den ja parvekeovien tuotanto aloitettiin vanhassa Alavuden Puunja-
lostustehtaan hallissa tammikuussa 2003.

Alavus Ikkunat Oy
Alavus Ikkunat Oy:n toiminta käynnistyi ripeästi heti perustamisen 
jälkeen. Yrityksen kasvu ja kehitys on ollut tasaista vuosi vuodelta. 
Laadukkaan ikkunavalmistajan maine vahvistui merkittävän ikkuna-

Sata lasissa
Tänä vuonna on juhlittu monin tavoin Suomen 100-vuotis juhlavuotta.  
Erilaisia teemoja ja tapahtumia on kyseinen juhlavuoden nimissä vietetty 
ja julkisuudessakin tuotu esille. Pohjanmaalla, Alavuden Rantatöysässä 
on myös aihetta juhlaan, sillä puusepäntuotteiden valmistus on aloitettu 
juurikin 100 vuotta sitten.

testin voiton myötä vuonna 2006. Alavus Ikkunat Oy voitti ylivoi-
maisesti Tekniikan Maailman testin, jossa paremmuusjärjestyksen 
laitettiin yhdeksän johtavan ikkunavalmistajan tuotteet.

Toiminnan kasvaessa myös tuotantotiloja sekä tuoteperhettä on 
laajennettu vuosien varrella. Nykykapasiteetillä tehtaasta valmistuu 
vuosittain n. 60 000 ikkunaa sekä n. 10 000 ulko- ja parvekeovea. 
Vuonna 2016 liikevaihto oli n. 13 milj. €. Alavuden tehtaan ja pää-
konttorin lisäksi myyntikonttorit löytyvät Vantaalta, Tampereelta 
sekä Turusta. Alavus Ikkunat Oy on yksityisomistuksessa ja on si-
ten sataprosenttisesti suomalainen. Yrityksen toimitusjohtajana on 
toiminut alusta lähtien Kimmo Hautamäki.

Ikkunat ja ovet jokaiseen kotiin
Alavus Ikkunat Oy:n tuoteperheestä löytyy ikkunat ja ovet niin ra-
kentajalle kuin remontoijallekin. Tuotannossa ovat puu- ja puu-alu-
miini-ikkunat, alumiinipintaiset parvekeovet sekä HDF-levypintai-
set ulko-ovet.

Lukuisat lasitusvaihtoehdot yhdistettynä laadukkaaseen ikkuna-
rakenteeseen muodostavat kokonaisuuden, joka on varma valinta 
kohteeseen kuin kohteeseen. Ikkunat ovat luonnollisesti määräys-
ten ja suoritustasovaatimusten mukaisia, mutta mikä tärkeintä, ne 
ovat huolellisesti viimeisteltyjä ja katseen kestäviä.

Ulko-ovimallisto on kattava ja tarjoaa lähemmäs 50 erilaista ovi-
mallia erilaisine värivaihtoehtoineen. Alumiiniverhotuissa parveke-
ovista on vaihtoehtoina yksilehtinen ja kaksilehtinen ovi sekä ääni-
eristysovi.

Tuotekehityksen lähtökohtamme on alusta lähtien ollut teknises-
ti laadukkaat tuotteet. Tuorein osoitus teknisestä laadusta on VTT:n 
sääolosuhdetestissä saadut maksimiarvot alumiiniverhotulle parve-
keovelle sekä MSEA puu-alumiini-ikkunan normaalille ja aitojako-
puitteelliselle ulkopuitteelle.

Sadan vuoden mittainen historia puusepäntuotteiden osalta ker-
too oman vankan kokemuksen Alavuden osaamisesta. ” Sata lasissa” 
on tehty ikkunoita ja ovia, ja pitkällä kokemuksella voimmekin tode-
ta, että laadukkaat ikkunat ja ovet tulevat Alavudelta.
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Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy AbPiha

Ympäristösuunnittelun lähtökohtana oli luoda kaikkien asuk-
kaiden näkökulmasta toimiva ja viihtyisä piha, niin käytettä-
vyydeltään kuin leikkipaikkojen sijoittelunkin suhteen, riip-

pumatta asunnon sijainnista. Pihan tuli olla myös sellainen, että se 
houkuttelisi viettämään aikaa ulkona ja toisaalta loisi myös asunnois-
ta ulospäin katsottuna maisemallisesti kauniin näkymän, kertoivat 
pihasuunnittelusta vastanneet Gretel Hemgård ja Tiina Taipale Mai-
semasuunnittelu Hemgårdista.

Korttelipiha autokannen päälle
Helsingin Kruunuvuoren uudelle asuinalueelle kalliorinteeseen ker-
rostalojen väliin sijoittuva korttelipiha on rakennettu lähes koko-
naisuudessaan autokannen päälle, mikä asetti omat haasteensa pi-
han suunnittelulle ja toteutukselle. Suunnittelun alussa olennainen 
asia oli pitkänomaisen pihan pelastusreittien 
huomiointi niin, että ne eivät hallitsisi pihan 
ulkonäköä, mutta toimisivat moitteettomasti 
tilanteen sitä vaatiessa.

Vaikeusastetta suunnitteluun lisäsi auto-
kannen istutuksille asettamat rajalliset perustamisolosuhteet sekä 
kalliokummulta korttelipihaan valuvien hulevesien hallinta, toteaa 
Taipale. Kasvien ja puiden valinnan kannalta maksimaalinen perus-
tamissyvyys oli aika matala, vaihdellen kahdestakymmenestä sent-
timetristä metriin, mikä piti ottaa huomioon kasvilajeja valittaessa. 
Istutukset sijoitettiin omiin valkobetonielementeistä tehtyihin is-
tutusaltaisiin, joiden tasopinnat nousisivat enimmillään kuusikym-
mentä senttimetriä pihan tasosta. Riittävä vedensaanti kasveille ja 
puille varmistettiin Mona Link-altakastelujärjestelmällä.

Pihalla runsas kasvien kirjo
Pihan kasvillisuus on hyvin monipuolinen, mutta valinnassa piti 
suosia vähemmän aggressiivisten juurien omaavia puu- ja pensas-
lajikkeita. Kaikesta huolimatta pihaa saatiin koristamaan peräti 37 
erilaista pensas- ja 29 perennalajia, sekä lisäksi vielä 16 eri puu-
lajia. Kansi-istutuksien puut ovat pihlajalajeja ja hedelmäpuita, 
kuten luumua, kirsikkaa ja päärynää, ja mikä parasta, kaikki ovat 
syötäviä lajikkeita, painottaa Hemgård. Kannen ulkopuolella val-
tapuuna on mänty.

Pihatiilellä kodikkuutta alueelle
Pihan päällystemateriaaleiksi oli kaupungin taholta ehdotettu luon-
nonkiveä, sillä viranomaiset halusivat, että alue toteutettaisiin laa-
dukkaasti. Mielestämme aito keraaminen pihatiili sopi tiilitalojen 
sydämeen kuitenkin luonnonkiveä paremmin. Pihatiili ei ole esteet-
tisesti niin kova, kuin luonnonkivi tai betonikivi. Tiili tuo pihaan 
myös kodikkuutta ja sillä saadaan alueelle lämmin tunnelma, painot-
taa Hemgård. Luonnonkivipintaisena pihasta tulisi helposti julkisen 
tilan oloinen. Lisäksi aito pihatiili on luonnonkiveä selvästi halvempi 

Piha, joka kerää kiitosta
Viidestä kerrostalosta koostuvan asuinkorttelin sydämeen valmistui 
asukkaiden tarpeet huomioiva viihtyisä korttelipiha. Kodikas loppu-
tulos luotiin tarkkaan harkitulla, mutta runsaalla kasvillisuudella, sekä 
vaaleankeltaisella patinoituneella pihatiilellä.  

ratkaisu. Kaupungille pihatiilen käyttö luonnonkiven sijasta oli oikein 
hyvä vaihtoehto, sillä tiiltä materiaalina arvostetaan.

Pihapäällysteiden väritystä mietittiin yhdessä korttelin pääsuun-
nittelijoiden, Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunulan ja Playa Ark-
kitehtien kanssa. Värivaihtoehdoksi mietittiin sekä harmaata että 
kellertävää pihatiiltä, joista Wienerbergerin malliston vaaleankel-
tainen Siena-pihatiili lopulta valittiin, kertoo Taipale. Reunoiltaan 
hieman pyöristynyt antiikkisen oloinen pihatiili reunustaa pihan 
kummallakin sivulla rakennuksia, kun taas pelastustiet toteutettiin 
ruskehtavalla betonisauvakivellä. Näin saatiin pihaan myös hieman 
vaihtelevuutta. 

Hulevesien hallinta hankaloitti suunnittelua
Pihojen suunnittelussa, niin istutusten kuin kulkuväylien sijoituk-

senkin suhteen, pyrittiin dialogiin rakennus-
ten arkkitehtonisen muotokielen kanssa. Oma 
teemansa oli myös taustalla oleva luonto, joka 
yhtälailla piti ottaa suunnittelussa huomioon. 
Hulevesien kannalta pihaan rajoittuva kallio 

oli myös haastava, sillä voimakkaasti pihan suuntaan viettävältä kal-
liolta olisi sadekausina voinut valua suuriakin vesimääriä suoraan 
piha-alueelle, mikäli asiaa ei olisi otettu suunnittelussa huomioon. 
Tästä johtuen pihan ja kallion väliin suunniteltiin ns. ”sadepuutarha”, 
joka varmisti sen, että hulevedet eivät johdu suoraan pihalaatoituk-

”Tiili tuo pihaan kodikkuutta 
ja lämpimän tunnelman.”

Asuinkorttelin suunnittelijat
As.Oy Lorenzinpuisto 
Pääsuunnittelu: Playa Arkkitehdit Oy
Maisemasuunnittelu: Maisemasuunnittelu Hemgård

HASO Gunilla
Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy
Maisemasuunnittelu: Maisemasuunnittelu Hemgård
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Kruunuvuoressa sijaitsevan korttelipihan 
rakennuksia reunustavat piha-alueet pääl-
lystettiin Wienerbergerin Siena pihatiilillä.

Pihatiiliosuuksia reunustaa runsas kasvien kirjo: peräti 37 erilaista pensas- ja 29 perennalajia, sekä lisäksi vielä 16 eri 
puulajia, kuten esim. pihlajaa, luumua, kirsikkaa ja päärynää.  Hedelmäpuista kaikki ovat syötäviä lajikkeita.

Aito keraaminen pihatiili tekee pihasta 
kodikkaan ja luo yhdessä kasvien kanssa 
lämminhenkisen tunnelman, kertovat 
korttelipihan ympäristösuunnittelusta 
vastanneet Gretel Hemgård ja Tiina Taipale 
Maisemasuunnittelu Hemgårdista.

Pihan istutukset on sijoitettu valko-
betonielementeistä tehtyihin istutus-
altaisiin, joiden reunukset nousevat 
enimmillään kuusikymmentä sentti-
metriä pihatiilien pinnasta.
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Keraamikko Kirsi Kivivirta, yksi Annantalon taidetiiliprojektin vetäjistä, 
kertoi, että kevään aikana keramiikkapajassa tehtiin savesta muovaa-
malla ja puumuotteja apuna käyttäen lähes tuhat tiiltä, jotka poltet-
tiin uunissa ja aseteltiin ympäristötaideteokseksi talon pihamaalle.

Lisätietoja:
www.wienerberger.fi
www.omataloyhtiö.fi

Kukkaa ja pudonnutta väripisaraa muistuttava maisemateos muodostaa talon pihalle yhteisen 
kohtauspaikan.

selle, vaan imeytyvät pihan reunalle tehtyyn hulevesijärjestelmään. 
Tähän osaan tuli kuitenkin toteutusvaiheessa joitakin muutoksia.

Nykyisin pihoihin panostetaan 
Ennen pihat suunniteltiin vain tarkoituksen mukaisesti, eli niissä 
oli vain hiekkalaatikko, keinut, yhtä lajia kasveja, sekä tietysti pysä-
köintialue, eikä muuta. Nykyisin pihoihin satsataan enemmän, mitä 
on vauhdittanut myös kokemukset muista Pohjoismaista, jossa pi-
hasuunnitteluun on panostettu jo paljon aikaisemmin kuin Suomes-
sa. On alettu ymmärtää, että piha on osa rakennettua ympäristöä ja 
käyntikortti alueelle, millä on vaikutusta myös asuntojen arvoon.  
Turvallisuusasiat ja valaistus ovat niin ikään oleellinen osa tämän 
päivän pihasuunnittelua. Kaiken kaikkiaan pihan tulisi olla sellai-
nen, että tuntuu hyvältä saapua kotiin. Juuri tällainen tunne tulee 
esimerkiksi tästä Kruunuvuoressa sijaitsevasta pihasta, josta suunnit-
telijat ovat saaneet myös asukkailta runsaasti positiivista palautetta. 
Hemgårdin ja Taipaleen mielestä pinta on kaiken A ja O eli pihojen 
pinnan pitää näyttää lattialta ja istutuksilla luodaan lisäviihtyisyyt-

Helsingin Annantalon keramiikkapajassa tehtiin kevään aikana lä-
hes tuhannen eri-ikäisen ihmisen toimesta savesta muovaamalla ja 
koristelemalla yksilöllisiä tiiliä, jotka sittemmin aseteltiin kauniiksi 
ympäristötaideteokseksi talon pihamaalle. Jokainen tiili oli oma yk-
silö ja ne tehtiin perinteisellä märkälyöntimenetelmällä puumuot-
tia hyväksikäyttäen. Kukin tiili oli kuvioitu tekijänsä mukaan ja ne 
sisälsivät tekijöidensä henkilökohtaisia viestejä. Projektin vetäjänä 
toimi ryhmä taidetyöskentelyyn vihkiytyneitä ammattilaisia, ku-
ten keraamikko Kirsi Kivivirta, kuvataiteilija Harri Piispanen, ark-
kitehtuurin opettaja Heli Niska ja kuvataideopettaja Erja Mehto. 

Annantalo on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva taidekasva-
tukselle ja lastenkulttuurille omistautunut talo, jonka pihalle yksi-
löllisistä pihatiilistä sommiteltu 8 neliömetrin kokoinen maisema-
taideteos sijoitettiin. Kukkaa ja pudonnutta väripisaraa muistutta-
va maisemateos on suunniteltu Annantalon taideryhmien ideoiden 
pohjalta ja sen tarkoitus on muodostaa talon pihalle yhteinen koh-
tauspaikka. Tiilitaideteos on yksi 30 vuotta täyttävän taidekeskuk-
sen juhlaprojekteista. 

Jokaisessa pihatiilessä näkyi tekijänsä yksilöllinen kädenjälki.

Jätä jälkesi – tiilinen  taideteos tuhannen hengen voimin

tä. Heidän suunnitelmiensa pohjalta on toteutettu myös Helsingin 
kasvitieteellisen puutarhan uusittu ”Aistien puutarha”, jossa käytä-
viä on päällystetty niin ikään keraamisilla pihatiilillä. 

Pihatiilten käyttö on lisääntynyt
Tiiltä voidaan käyttää monin eri tavoin ympäristön ja pihapiirin elä-
vöittämiseen ja mikä parasta, aidon pihatiilen väri ei haalistu pitkän-
kään ajan kuluessa. Euroopassa pihatiiltä käytetään varsin runsaasti 
erilaisissa ympäristörakentamiskohteissa, kuten pihoilla, toreilla ja 
puutarhoissa, mutta myös katujen päällystyksissä.  Myös Suomessa 
pihatiilen käyttö on viimeaikoina lisääntynyt. Pihatiili on kestävä 
maankatemateriaali, joka vanhenee kauniisti. Erilaisia pihatiilimal-
leja ja ideoita löytyy Wienerbergerin kotisivulta www.wienerberger.fi.
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Lisätiedot:
www.ensto.com/fi/tuotteet/valaistus/ulkovalaisimet

Piha Teksti: Taru Kantonen   Kuvat: Ensto Lighting

Luonnonvalon määrän vähentyessä ulkona, ulkoilusesongin pi-
dentäminen onnistuu pihapiirin valaistusta lisäämällä. Ulko-
tilojen käyttöaika jatkuu ja lapsiperheet voivat jatkaa ulkoilua 

leikkipaikoissa myös iltaisin. Turvallisuuden tunne lisääntyy kun 
keinut ja hiekkalaatikko sekä pihapiiri pysäköintialueineen on hyvin 
valaistu. Turvallinen ympäristö luodaan hyvällä valaistuksella koko 
vuorokaudeksi. Toimiva valaistus nostaa kiinteistön arvoa, luo tur-
vallisuutta sekä viihtyvyyttä alueelle.

Valaisinremonttia suunnitellessa voit tuoda uutta LED-valoa pi-
hapiiriin Enston valaisimilla. Energiatehokkaat puistojen ja pihojen 
LED-pylväsvalaisimet Opera ja Opera Deco tuovat tyyliä ja arvokkuut-
ta ympäristöönsä. Valaisimissa on erinomainen häikäisyesto sekä ne 
voidaan asentaa vanhan valaisimen paikalle. Opera-valaisinten käyt-
tökohteita ovat mm. aukiot, kävelykadut, puistot, piha- ja pysäköin-
tialueet sekä leikkikentät.

Valo tuo turvaa
Valaistu sisäänkäynti luo turvallisuutta ja helpottaa liikkumista. Nu-
merokyltti valaisimen yhteydessä toimii myös opasteena. Se näkyy 
selvästi päivänvalossa ja valaisee pimeän aikaan, eikä vieraan tarvitse 
etsiä oikeaa ovea. Enston AVR8-valaisin on energiatehokas LED-ul-
kovalaisin. Se on parhaimmillaan kiinteistöjen numero- ja opaste-

Valaistu pihapiiri 
luo turvallisuutta

valaisimena. Valaisin on saatavilla numerokyltillä tai ilman ja tarra-
numerot voidaan kiinnittää lisäosana saatavaan numerokilpeen tai 
suoraan kupuun. AVR8-valaisin on saatavilla kolmessa eri värissä ja 
myös liiketunnistimella varustettuna.

”Toimiva valaistus nostaa kiinteistön arvoa, 
luo turvallisuutta sekä viihtyvyyttä alueelle.”

LED-valaistus tuo valoa ja turvallisuutta  
pihapiiriin edullisesti ja energiaa säästäen.

Liiketunnistimet ja hämäräsensorit varmistavat että valaistus 
syttyy automaattisesti pimeän tullen. BaseDim-yöhimmennys sovel-
luksella voit säätää sopivan valon määrän pimeän ajanjaksolle. Ensto 
BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta tur-
vallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tun-
nin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen 
ja helppokäyttöinen, parantaa energiatehokuutta sekä säästää rahaa.
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Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Oy Danfoss AbPiha

Lisäinfoa sulanapidosta
http://devi-sulanapito.fi

Miten sulanapitojärjestelmä estää vaurioita?
Mahdolliset vauriot, mitä liukastumisesta syntyy, voidaan estää huo-
lehtimalla asianmukaisesta sulanapidosta. DEVIn sulanapitojärjestel-
mä on sekä tehokas että taloudellinen ja järjestelmä voidaan asentaa 
juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Tarkat säätölaitteet hoitavat sula-
tuksen automaattisesti ja energiatehokkaasti.

DEVI-sulanapitojärjestelmän toiminta on automaattista. Järjes-
telmä rekisteröi automaattisesti sulana pidettävän alueen tilan, läm-
mittää ja katkaisee lämmön aina tarpeen mukaan. Näin alue pysyy 
sulana koko ajan. Suolan levityksen, lumen pois ajon ja pihan jääty-
misen voi siis unohtaa.

Katoilta putoava lumi ja jää muodostavat myös oman riskinsä Suo-
men talvessa. DEVI-sulanapitojärjestelmän avulla voidaan pitää ka-
ton reunat, syöksytorvet, kattokourut sekä lappeet sulana. –Tärkeä 
osa talvisten piha-alueiden turvallisuuden lisäämiseksi.

Onko sulanapitojärjestelmä kallis käyttää?
Äkkiseltään lumen sulatusta pihateiltä sulanapidon avulla voisi pitää 
kalliina ratkaisuna. Tätä se ei kuitenkaan ole, sillä tosiasiassa sula-
napidon kustannukset liikkuvat 6–7 € suuruusluokassa /m²/vuosi.

Sulanapitojärjestelmän edullisuus perustuu älykkääseen ohjauk-
seen (esimerkiksi DEVIreg™ 850), joka ylläpitää lämmityselementtiä 
päällä ainoastaan silloin kun siihen on todella tarvetta. Keskiarvoi-
sesti voidaan puhua noin 40 päivästä vuodessa, jolloin lämmitysele-
mentti (joko kaapeli tai matto) on käytössä arviolta 5 tuntia päivässä. 
Tämän hetkisen sähkönhinnan mukaan maksaisi asuinmukavuut-
ta lisäävä sulanapitojärjestelmä neliötä kohden vuodessa noin 7 €.

Kustannukset suhteutettuna muussa tapauksessa tarvittavaan 
työvoimaan, koneisiin sekä turvallisuuteen nähden, on sulanapito 
hyvinkin järkevä vaihtoehto muuallakin kuin kriittisimmissä ja han-
kalimmissa paikoissa.

Minne sulanapitojärjestelmä soveltuu?
DEVIn sulanapitojärjestelmä soveltuu kaikille tavallisimmille pin-
noille kuten asfaltille, betonille sekä laatoille. Tyypillisimpiä sula-
napitojärjestelmän sovelluskohteita ovatkin parkkialueet, ajoram-
pit, jalkakäytävät, ulkoportaat, lastausalueet, sillat ja niin edelleen. 
Sulanapitojärjestelmän ansiosta myös alueiden ja rakennusten kun-
nossapito helpottuu, sillä routa ei pääse vaurioittamaan rakenteita.

Erityisesti vanhat rakennukset ovat alttiita jään ja lumen aiheutta-
mille vahingoille, joita syntyy julkisivuihin, kattorakenteisiin, syöksy-
torviin sekä kattokouruihin. Vanhojen kiinteistöjen kattorakenteiden 
ongelmana usein on riittämätön eristys sekä puutteellinen suunnittelu 
– näin mahdollistetaan veden pääsy rakenteisiin. DEVI sulanapitojär-
jestelmästä löytyy ratkaisu myös kattorakenteille. Ratkaisuun sisäl-
tyy lämpökaapeli, elektroninen termostaatti sekä asennustarvikkeet.

Kattorakenteiden DEVI-sulanapitojärjestelmä voidaan asentaa 
käytännöllisesti katsoen mihin tahansa kattoihin: omakotitaloihin, 
teollisuus-rakennuksiin, julkisiin rakennuksiin ja niin edelleen. Tuo-
teperheen laaja valikoima mahdollistaa järjestelmän soveltuvuuden 
metalli- tai sorapinnoitteiselle katolle, bitumi- tai tiilikatolle.

Pidä ulkoalueet turvallisina 

sulanapidon avulla
Talviolosuhteet voivat olla vaaraksi sekä ihmisille että rakennuksille. DEVIn 
sulanapitojärjestelmän avulla pihojen liukkaus, räystäillä roikkuvat jääpui-
kot  sekä vaaralliset portaat ja tiet ovat enää vain muisto.

Tehokkaalla lämmönsäätelyllä säästää kokonaiskustannuksia
DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjain varmistaa, että vähin tarvittava 
energiankulutus antaa parhaan mahdollisen tuloksen. DEVIreg™ 850 
on täysin automaattinen ja toimii digitaalisesti älykkäiden anturei-
den välittämien tietojen perusteella. Jokainen anturi mittaa lämpö-
tilaa sekä kosteutta ja järjestelmä kytkee näiden tietojen perusteella 
lämmityksen päälle tai pois päältä. Näin se käyttää energiaa perin-
teisiin järjestelmiin verrattuna huomattavasti vähemmän eli se su-
lattaa vain silloin kun on tarve.

Hyvin perusteltu investointi
DEVIn sulanapitojärjestelmä on investointi, jolla lisätään turvalli-
suutta sekä helpotetaan kiinteistön hoitoa. Samalla vältetään äkilliset 
kattojen rakennevauriot ja pidetään huolta ohikulkijoiden turvalli-
suudesta. Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Piha-alueilla sulanapitojärjestelmän asennusteho määräytyy pai-
kallisten olosuhteiden mukaan. Yleisesti Suomessa käytettävä teho 
on 200–350 W/m² riippuen sulanapidettävän kohteen olosuhteista 
sekä vaatimuksista. Sulanapidon ohjaukseen DEVI suosittelee DE-
VIreg™ 850 sulanapito-ohjainta varustettuna lämpötilan kosteuden 
tunnistavilla maa-alueantureilla.

Katon sulanapidossa kaapelin, termostaatin sekä anturityypin va-
linta riippuu jossain määrin katon koosta, rakenteesta ja muodosta 
sekä asennuskohteen vaatimuksista. Isommissa kattokohteissa tulisi 
käyttää termostaattina DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjainta, jonka an-
turit mittaavat sekä vallitsevaa kosteutta että lämpötilaa.
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Piha

Aitahuolet ohi vuosikymmeniksi

Minimaaliset  
huolto- ja uusimiskulut

Teksti: Sonja Saukkosaari   Kuvat: Finera Aitateollisuus Oy

Kiinteistön pihaan kuuluvat luonnollisena osana aidat, portit, jäte- ja postilaatikkokatokset. 
Pihapiirin tulisi olla viimeistelty, mutta lahonneet, hilseilevät puupinnat tuskin kaunistavat 
muuten siistiä aluetta. Suomen ilmasto on armoton, vastamaalattu pinta ei kestä kuin  
muutaman vuoden siistinä. Huolto-, uudelleenmaalaus ja uusimistyöt vievät aikaa,  
henkilöresursseja sekä rahaa.

Miten välttää pihapiirin yleisilmeen jatkuva rapistuminen? Vastaus 
on vinyyli. Perinteisten materiaalien sijaan aidan ja katoksen voi 
tehdä vinyylistä, sillä vinyylillä saa siistit ja huolitellut piharaken-
teet vaivatta. Huoltopaineet kaikkoavat ja alueen arvostus kasvaa. 
Vinyylituotteita ei myöskään tarvitse uusia.

Voit valita tyyliin sopivan mallin
Kerros- tai rivitalokiinteistöön sopivia aitamalleja on tarjolla mo-
neen eri talotyyliin sopivaksi. VIP-mallisto säteilee arvokkuutta, yk-
sityisyyttä ja charmia, Piha-aitamallisto taas lämpöä ja kodikkuutta. 
Valmismal lien vaihtoehdot antavat valinnan vapauden, mutta aina 
ei tarvitse tyytyä valmiisiin malleihin. Kaikki Finera® tuotteet val-
mistetaan Suomessa, joten niitä voi tilata myös mittatilaustyönä.

Suuri helpotus taloyhtiöille
Korjaustalkoot eivät nykyään ole asukkaiden suosiossa entisaikojen 
tapaan. Talkoovoimaan ei siis voi enää luottaa, jotta yleisilme pysyisi 
aina hyvänä. Vinyylirakenteiden ansiosta aidat ja katokset ovat ta-
kuuvarmasti huoliteltuja vuodesta toiseen. 

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

Tuotteita ei tarvitse, eikä saa, koskaan pintakäsitellä. Vinyylituot-
teisiin eivät vaikuta aurinko, kosteus, kuivuus, pakkanen, lumi tai 
mitkään tuholaiset. Ne eivät kolhiudu helposti, eivät ruostu, vety, 
limoitu tai lahoa eikä niistä lähde tikkuja, eikä ilmasta tuleva noki ja 
muu lika pinty tuotteisiin. Vinyylituotteiden hinta on kilpailukykyi-
nen, laatu erinomainen, elinkaari todella pitkä – edut ovat siis mo-
ninkertaiset perinteisiin materiaaleihin verrattuna.

Säästä selvää rahaa
Esimerkiksi kaidejärjestelmissä voit säästää hankintahinnassa jopa 40 
%. Huomattavaa säästöä syntyy lisäksi vuosikunnossapito-, huolto- 
ja remonttikustannuksissa, uudelleenmaalaamis- ja rakentamistöistä 
puhumattakaan. Vinyylituotteet ovat erittäin pitkäikäisiä, kirjallinen 
materiaalitakuu on 30 vuotta. Asennuksen helppous ja nopeus tuo 
niin ikään huomattavia säästöjä.

Nopea ja siisti asentaa
Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siistejä ja nopeita asentaa. 
Asentamisessa ei tarvita mitään erityistyökaluja tai -osaamista. 
Tuotteiden mukana tulevat aina tarkat asennus- ja huolto-ohjeet.

Lisätietoja:
Finera Aitateollisuus Oy, puh. 020 785 6500, fax 03-7810 888
info@finera.fi, www.finera.fi
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Teksti: Virve Rintasalo   Kuvat:  Rakentaja.fiPiha

Suomen lippu
Suomen lippu on suorakaiteen muotoinen vaate, jossa on valkoisella 
pohjalla sininen risti vuonna 1978 annetun lippulain mukaan. Lipun 
korkeus on 11 ja pituus 18 mittayksikköä. Värisävyt on määritelty 
valtioneuvostossa.

Lippu ei saa olla likainen tai repaleinen. Lipun voi pestä pesuko-
neessa ja silittää lipun mukana olevan ohjeen mukana. Lippu tulee 
kuivata sisätiloissa. Mikäli lippua pitää korjata, korjausjälki ei saa 
näkyä liputettaessa. Lippuun ei saa kirjoittaa eikä kiinnittää mitään.

Käyttökelvottomaksi kulunut Suomen lippu tulee hävittää kan-
sallislipun arvon mukaisesti polttamalla tai silppuamalla pieniksi pa-
lasiksi, jotka voi hävittää muutamassa erässä talousjätteen mukana.  
Lippua ei saa haudata maahan tai mereen eikä sille tule keksiä uusia 
käyttötarkoituksia. Suomalaiset ovat suhtautuneet lipuunsa hartaan 
kunniottavasti ja toivottavasti tämä suhtuminen säilyy.

Lippusalko
Lippusalon pituus riippuu käyttöpaikasta. Salon tulisi olla 1–2-ker-
roksista rakennusta korkeampi, jolloin lippu riippuu tuulettomallakin 
säällä rakennuksen yläpuolella. Kerrostalossa lippusalon tulee yltää 
kolmannen kerroksen korkeudelle. Salkoon valittavan lipun korkeus 
on noin 1/6 osa salon pituudesta. Esimerkiksi 10 metrin salkoon tu-
lee 165x268 cm kokoinen lippu.

Salko sijoitetaan tontille Suomen lipun arvon mukaiselle paikal-
le. Lipun tulisi voida liehua esteettä ja näkyä mahdollisimman mo-
nelta suunnalta.

Lipun nosto ja lasku
Lippu on nostettava salkoon tasaisin, rauhallisin vedoin ja hillityn 
arvokkaasti. Lippu ei saa koskettaa maata missään vaiheessa. Lip-
punarut kiristetään, kierretään tarvittaessa salon ympäri ja kiinni-
tetään huolellisesti hakaan. Tuulisella säällä on suositeltavaa, että 
lippua on nostamassa kaksi henkilöä, joista toinen pitelee lippua ja 
toinen hoitaa narut.

Lippu lasketaan yhtä arvokkaasti kuin nostetaankin. Lippu vie-
dään sisätiloihin narut ja liittimet vapaina, sininen väri päälle las-

Taloyhtiöissä liputus on monesti kirjattu kiinteistöhuoltosopimuk-
seen, mutta liputusvuorot voidaan myös jakaa asukkaiden kesken. 
Milloin liputetaan ja mitä siitä on säädetty?

kostettuna.  Liputuksen aikana kastunut lippu kuivatetaan sisäti-
loissa ennen laskostamista. Lippu varastoidaan säilytyspussissaan.

Liputusaika
Lippu nostetaan salkoon klo 8 ja lasketaan samaan aikaan auringon 
laskiessa, valoisana aikana kuitenkin klo 21 mennessä. Suomen lipun 
päivän liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja päättyy juhannus-
päivänä kello 21. Itsenäisyyspäivänä liputus päättyy klo 20. Yksityi-
nen kansalainen voi joustaa liputusajasta tilanteen niin vaatiessa, 
kunhan lippua ei unohdeta yöksi salkoon.

Suruliputus
Suruliputuksessa Suomen lippu nostetaan ihan ylös ja lasketaan sitten 
1/3 salon mittaa alas siten, että lipun alareuna asettuu salon puoleen 
väliin. Pois otettaessa lippu vedetään ensin ylös ja vasta sitten alas.

Mikäli taloyhtiön asukas siirtyy ajasta ikuisuuteen, liputetaan kuo-
linpäivänä siinä talossa, jossa kuolema on tapahtunut. Suruliputuk-
sen voi suorittaa myös seuraavana päivänä, mikäli kuolemantapaus 
on sattunut niin myöhään, että liputusaika jää lyhyeksi. Hautauspäi-
vänä liputus aloitetaan klo 8 vainajan kodissa ja muistotilaisuudes-
sa. Siunaustilaisuuden jälkeen lippu nostetaan ylös loppupäiväksi.

Liputuspäivät
Virallisia liputuspäiviä ovat kuusi kalenterijuhlapäivää sekä vaalipäi-
vä ja presidentin toimeenastumispäivä. Lisäksi on kymmenen va-
kiintunutta liputuspäivää, jolloin lippu kohotetaan salkoon samoin 
kuin virallisinakin päivinä. (Viralliset liputuspäivät tummennettuna)
J.L. Runebergin päivä 5.2.
Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä 28.2.
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä 19.3.
Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä 9.4.
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.
Vappu, suomalaisen työn päivä 1.5.
Eurooppa-päivä 9.5.
J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä 12.5.
Äitienpäivä toukokuun toinen sunnuntai
Kaatuneitten muistopäivä toukokuun kolmas sunnuntai
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6.
Suomen lipun päivä juhannuslauantai 20.–26.6.
Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä 6.7.
Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä 10.10.
YK:n päivä 24.10.
Ruotsalaisuuden päivä, svenska dagen 6.11.
Isänpäivä marraskuun toinen sunnuntai
Itsenäisyyspäivä 6.12.
Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä 8.12.

Näiden lisäksi jokaisella suomalaisella on oikeus liputtaa Suomen 
lipulla aina, kun näkee sen aiheelliseksi. Liputus sopii esimerkiksi 
perhejuhlien yhteyteen. Pääasia on, että kansallislippua kohdellaan 
kunnioittavasti.

Lähde: Suomalaisuuden Liitto

Lippu salkoon
– vaikka joka päivä
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Lisätietoa: 
Suomalaisuuden Liitto, www.suomalaisuudenliitto.fi
Sisäministeriö, www.intermin.fi/suomen-lippu

Lippulaulu
Siniristilippumme,
sulle käsin vannomme, sydämin:
sinun puolestas elää ja kuolla
on halumme korkehin.-

Kuin taivas ja hanki Suomen
ovat värisi puhtahat.
Sinä hulmullas mielemme nostat
ja kotimme korotat.-

Isät, veljet verellään
vihki sinut viiriksi vapaan maan.
Ilomiellä sun jäljessäs käymme
teit’ isäin astumaan.-

Sun on kunnias kunniamme,
sinun voimasi voimamme on.
Sinun kanssasi onnemme jaamme
ja iskut kohtalon.-
 
Siniristilippumme,
sulle valan vannomme kallihin:
sinun puolestas elää ja kuolla
on halumme korkehin.-

(Sanat V.A. Koskenniemi, sävel Yrjö Kilpinen)Liputuspäivinä kiinteistöhuollolla riittää kiiret-
tä, jotta kaikki liput saadaan salkoon hyvissä 
ajoin.
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Piha Teksti: Tapio Näslund   kuvat: Purkusäkki

Lisätietoja purkusäkistä:
http://purkusakki.fi/

Yksittäisen huoneiston remontoinnissakin  
syntyy runsaasti jätettä
Remontoinnissa, etenkin sen purkuvaiheessa, syntyy usein runsaasti 
jätettä. Rakennusjäte on yleensä hyvin sekalaista ja vaikeasti lajitel-
tavaa taloyhtiön jätehuoltojärjestelmään. Tällöin purkusäkki on mitä 
mainioin vaihtoehto. Purkusäkki toimitetaan kotiovellesi siististi vii-
kattuna pakettina ja se ei ole kenenkään tiellä tai harmina kuin sen 
hetken, kuin se on käytössä. Kun jätteet on siihen kerätty, tilataan 
nouto ja säkki jätteineen on hyvin pian tieltä pois, vaikka se olisikin 
taloyhtiön pihassa. Kätevä vaihtoehto myös sille, että vetäisit itse pe-
räkärryä edestakaisin remontin aikana. Säästöä syntyy tällöin ajassa 
ja polttoainekuluissa.

Jos haluat kuitenkin lajitella
Yksi säkki ei aina riitä ja jos käytössä on useampia, jätteet voi halu-
tessaan myös lajitella. Lajittelu voi olla lajikekohtaista tai se voi pe-
rustua työvaiheisiin.

Joustaa jätteen määrän mukaan
Olipa kyse pienestä remontista, pihatalkoista, pihakiveyksen uusi-
misesta tai vaikkapa yhteistilojen siivoamisesta vuosien varrella ke-
rääntyneestä roinasta, purkusäkki tarjoaa paitsi juuri oikea-aikaisen 
ratkaisun, niin myös jätteen määrän mukaan joustavan koon ja la-
jittelumahdollisuuden.

Jätelavaan verrattuna purkusäkkien käyttö on joustavaa, mikäli 
jätettä kertyy useammasta eri paikasta, esimerkiksi eri asunnoista. 
Siinä missä jätelava on sijoitettava yhteen paikkaan, voi säkkejä ri-
potella eri kohteisiin. Tällöinkin pitää toki huomioida, että säkki on 
paikassa, josta se on noudettavissa ja ettei se aiheuta haittaa kenel-
lekään. Lavaa pienempänä sille on kuitenkin helpompi löytää sopiva 
tila. Purkusäkkien etu on myös se, että niitä voi ottaa esiin tarpeen 
mukaan, jolloin kaikki säkit eivät välttämättä ole koko aikaa esillä 
tilaa viemässä.

Verraton vaihtoehto talkoisiin
Mikäli taloyhtiössäsi on tapana järjestää vaikkapa siivous- tai hara-
vointitalkoita, purkusäkki soveltuu hyvin tähänkin tarkoitukseen. 
Säkit otetaan esiin vasta kun niitä tarvitaan ja tällöinkin sijoitus-
kohteita voi olla useampia.

Tilaus ja toimitus
– Purkusäkin voit tilata netistä ja toimitusaika on 1–3 arkipäivää 
tilauksesta.
– Purkusäkki tai -säkit toimitetaan tilauksessa nimetylle vastaan-
ottajalle.
– Purkusäkin poisnouto tilataan netistä tai puhelimitse. Nouto 1–3 
arkipäivän kuluessa.
– Hinta sisältää säkkien toimituksen ja poisnoudon sekä jätemaksun

Toimialueet
PK-seutu: Espoo, Helsinki, Kerava, Kauniainen, Tuusula ja Vantaa
Lahti: 20 kilometrin säteellä Lahden Kauppatorilta.

Purkusäkin voi noutaa myös itse Lahden tai Vantaan myynti-
pisteistä.

Tehokkaasti ja siististi 
eroon talkoo-, rakennus- ja 

saneerausjätteestä
Taloyhtiön pienissä remonteissa ja talkoissa syntyy runsaasti 
jätettä. Taloyhtiön omat jäteastiat eivät tällöin sovellu jätteen 
keräämiseen, lisäksi monelle pihalle ja parkkipaikalle on yhä 
vaikeampaa toimittaa tilaa vievää vaihtolavaa. Ongelman  
poistaa purkusäkkipalvelu!

Käyttöideat ja edut
• Purkusäkin sijoittaminen on lavaa helpompaa. Sijoita kuiten-

kin siten, ettei muille asukkaille aiheudu haittaa.
• Varmista, että Purkusäkki on noudettavissa niin, ettei auto 

joudu ajamaan paikkaan, jossa pihalle voi aiheutua vaurioita.
• Purkusäkit voi kätevästi ottaa käyttöön yksi kerrallaan työn 

edetessä.
• Pihan siivous- ja haravointitalkoissa voi olla useampia kerä-

yspisteitä, joihin jätteet kerätään.
• Purkusäkkipalveluun sisältyy myös säkkien toimitus.
• Purkusäkki joustaa jätteen määrän mukaan.
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Pakkaa Purkusäkkiin

Rakennusjäte:
ovet, kaapit, kalusteet, muovi, 

pahvi, styrox, kipsilevy, eristevilla, 
kaakeli, posliini ja tekstiilit

Puujäte, risut, oksat ja lehdet

Betoni, tiili, lasi ja asfaltti

Metalli ja kaapelit

Kielletyt materiaalit

Vaarallinen jäte (ongelmajäte)

Kotitalousjäte (biojäte)

Sähkö- ja elektroniikkaromu

Asbestijäte

Kiellettyjen materiaalien  
löytyminen Purkusäkistä aiheuttaa 
ylimääräisen käsittelymaksun, joka 

laskutetaan noudon tilaajalta.

Noudamme säkin  
vaivattomasti pihalta  

tai työmaalta

Purkusäkki sisältää jätemaksun  
ja noudon tilaajalta. Nosturiauto 

voi noutaa säkin, kun se on  
sijoitettu enintään 6 metrin  

päähän vapaasta ajoväylästä. 
Noutopaikan ajoväylän on oltava 

vähintään 3 metriä leveä ja  
4 metriä vapaalta korkeudeltaan.
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Kiinnostaako?
Ota yhteyttä Crawfordin asentaviin jälleenmyyjiin tai käy tutus-
tumassa oviin hyvin varustelluissa rautakaupoissa. Lisätietoja 
ovista löydät myös osoitteesta www.crawfordautotallinovet.fi

Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Jarno Kylmänen

Uudet nosto-ovet vanhojen avattavien autotallin ovien tilalle
Autotallissa kuluvimmat osat ovat juurikin ovet. Taloyhtiöissä vanhat 
ovet saattavat olla jo myös turvallisuusriski suojattavan omaisuuden 
näkökulmasta katsottuna. Uudet ja paksummat ovet pitävät luvatto-
mat kulkijat ulkopuolella vanhoja puuovia paremmin.

Vanhat ovet eivät myöskään juuri suojaa kylmältä, vaan päästä-
vät helposti kireän pakkasen talliin. Energiataloudellisesti ajateltu-
na uudet ovet säästävät lämpimän tallin lämmityskustannuksissa. 
Myös normaalisti kylmillään olevista talleista tulee lämpimämpiä.

Olisiko taloyhtiössänne aika kiinnittää huomiota myös autotallien 
oviin? Nimittäin ovien vaihto uudempiin, turvallisempiin ja help-
pokäyttöisempiin on loppujen lopuksi aika yksinkertainen homma.

Kun valitsette autotallin ovia, huomioikaa nämä:
1. Miettikää ensin, mitkä ovat taloyhtiönne autotallien ja niiden 

ovien tärkeimmät tehtävät. Turvallisuus? Varastotila? Ulkonäkö? 
Näkösuoja? Mitkä näkökohdat merkitsevät eniten? Tämä auttaa 
valitsemaan oikean oven.

2. Miten suuri autotalli on? Tarkistakaa paljonko tilaa on käytettä-
vissä oven sivuilla ja yläpuolella. Erilaiset ovet vaativat erisuurui-
sen asennustilan.

3. Minkä tyyppisen oven tarvitsette? Yksinkertaisemmilla ylös kään-
tyvillä kippiovilla on omat etunsa, mutta ne tarvitsevat enemmän 
tilaa ja niiden käyttäminen vaatii enemmän voimaa.

4. Kuka ovea käyttää? Onko taloudessa pieniä lapsia tai vanhempia 
ihmisiä, joiden kannalta on tärkeää, että ovi on kevyt ja turvalli-

Vaihtamalla paranee 
– autotallin ovetkin

Toimivatko taloyhtiönne autotallien ovet? Nitisevätkö jouset, ovatko potkupellit kuhmuilla ja lukot 
usein epäkunnossa? Jäätyvätkö autotallien ovet talvella samalla kun lumivallit hankaloittavat ovien  
aukaisua? Ovet on vuosien varrella huollettu monta kertaa, mutta eivät siltikään tunnu toimivan  
kunnolla. Jatkuva huoltaminenkin tulee kalliiksi. Kuulostaako tutulle ongelmalle?

nen käyttää? Oikein suunnitellussa ovessa sormet eivät jää lamel-
lien tai jousien väliin.

5. Säilytetäänkö autotalleissa jotain arvokasta? Silloin haluatte var-
maankin oviin erikoislukot ja salvat. Tarkistakaa, että oviin on 
mahdollista saada sellaiset.

6. Onko autotalli eristetty? Ovien eristysominaisuudet ja paksuudet 
vaihtelevat. Valitkaa oikea ovi omiin tarpeisiinne.

7. Miten tärkeää on oven ulkonäkö? Autotallin ovi on näkyvä osa ta-
loyhtiön julkisivua ja kokonaisvaikutelmaa. Ehkä oven pitäisi olla 
samanvärinen kuin talon?

8. Tarvitaanko oviin ikkunat, jotta autotalliin saadaan lisää valoa 
tai sieltä nähdään ulos? Varmistakaa, että valitsemiinne oviin on 
mahdollista asentaa ikkunat.

9. Aiotteko asentaa ovet itse? Silloin on tärkeää, että asennus on 
helppoa. Tai haluatteko ammattilaisten hoitavan asennuksen? 
Varmistakaa, että hankitte ovenne luotettavalta toimittajalta, joka 
tarjoaa tarvitsemanne lisäpalvelut. Crawfordilta saatte sekä ovet 
että ammattitaitoisen asennuksen.

10. Pyytäkää aina ammattilaista arvioimaan taloyhtiönne autotallit 
ennen kuin valitsette ovia. Häneltä saatte arvokkaita vinkkejä ja 
ohjeita, joita ette ehkä itse tulisi ajatelleeksi.

Millainen tyyli taloyhtiöönne sopii?
Klassinen vai moderni? Crawfordin ovivalikoimasta löytyy helpos-
ti parhaiten sopiva ratkaisu. Selkeä muotoilu, täydellinen tekniikka 
sekä pitkä takuu tekevät ovista huolettomia käyttää.

Piha
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QR-koodien lukeminen
1. Käynnistä asentamasi QR-koodin lukija
2. Vie kamera haluamasi QR-koodin päälle
3. Laitteen luettua koodin voit tutustua tarkemmin alla oleviin aihei-

siin.

QR-koodit ovat neliömäisiä viivakoodeja, jotka yhdistävät fyysisen maailman ja virtu-
aalimaailman. Koodin avulla kameralla ja verkkoyhteydellä varustettu päätelaite, äly-
puhelin, tabletti tai tietokone,  ohjautuu koodissa olevaan verkko-osoitteeseen. Kukin 
laite tai käyttöjärjestelmä vaatii oman lukijaohjelmansa. Ilmainen ohjelmisto löytyy  
mm. Android Marketista, Ovi palvelusta sekä AppStoresta.

Toimituksen tärpit – näistä puhutaan nyt

Putkiremontti tulossa? Tilaa esitepaketti veloituksetta!
Askarruttavatko tulevaan putkiremonttiin liittyvät asiat? Tarjoam-
me sinulle veloituksetta tietopaketin aiheesta. Tilaa heti tänään!
www.omataloyhtio.fi/esitepalvelu/?kamp=iv

Asunto-osakeyhtiölaki
Asunto-osakeyhtiölain  tarkoituksena on korostaa osakkaiden yh-
denvertaisuutta ja huolellisuusvelvoitetta, mutta mitenkäs ne py-
kälät menivätkään? Tarkasta asia helposti täältä:
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/6532/a.htm

Tarvitsetko tietoa pihan rakentamisesta, puutarhanhoidosta 
tai kasveista?
Tutustu Puutarha.net -palveluun ja sen runsaaseen tietosisältöön. 
Puutarha.net auttaa kasveihin ja puutarhaan liittyvissä asioissa. 
Tutustu täältä
www.puutarha.net

Tilaa verkkolehti – pysy ajan tasalla
Verkkolehdessä käsitellään taloyhtiöille ajankohtaisia uutisaihei-
ta sekä tiettyä ennalta suunniteltua teemaa. Paitsi informatiivisia 
artikkeleita löytyy verkkolehdestä myös ensimmäisenä tieto eri-
laisista tarjous- ja yhteisostokampanjoistamme. Tilaa verkkolehti 
veloituksetta:
www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

Isännöitsijän vaihtaminen 
Taloyhtiöt vaihtavat isännöitsijää vain harvoin. Uutta isännöitsi-
jää voi olla vaikea löytää, ja vielä vaikeampaa on tietää, muuttuu-
ko palvelu parempaan vaihtamalla. Miten taloyhtiössä kannattaa 
menetellä, jos isännöitsijän vaihtaminen on harkinnan tasolla?
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/12824/i.htm

Vakio
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Huoneisto Teksti: Mervi Salonen   Kuvat: Elisa

Lue Lisää:
Pyydä tarjous tai kysy lisätietoja taloyhtiön yhteisestä 
laajakaistasta kerrostaloon tai rivitaloon
https://elisa.fi/kiinteistoille/

Nykyään hoidetaan yhä enemmän asioita verkon kautta: yh-
teydenotot sähköpostitse, pankki- ja palveluasiat, koululais-
ten ja opiskelijoiden yhteydenotot, harrastukset jne. Myös 

video- ja tv-palveluiden lisääntyvä onlinekäyttö kasvattaa erityisesti 
nopeiden laajakaistayhteyksien tarvetta.

Luonnollinen osa taloyhtiön remontteja
Kartoitus nopeiden laajakaistayhteyksien hankinnasta tulee usein 
ajankohtaiseksi taloyhtiön remonttien yhteydessä. Monessa talo-
yhtiössä suunnitellaan sisäverkon saneerausta osana tulevia putki-
remontteja.

Kun taloyhtiössä suunnitellaan uusia remontteja, kannattaa jo 
suunnittelun alkuvaiheessa olla Elisaan yhteydessä valokuituliitty-
män saatavuuden osalta, jolloin uusi sisäverkko saataisiin heti hyö-
tykäyttöön. Taloyhtiöille helpoin tapa saada kiinteä laajakaistayhteys 
on liittyä valokuituverkkoon. Muutos valokuidun kautta toimitetta-
vaan laajakaistaan käy vaivattomasti.

Varmatoiminen ratkaisu laajalle palvelutarjonnalle
Laajakaistayhteyksien tyypillinen perusnopeus on tänä päivänä 10 
Mb/s, jolla kotikäyttäjä pärjää hyvin. Perusnopeuden päälle voidaan 

Nopeat laajakaistat ovat nykyään 

tärkeä osa 
asumismukavuutta

Kiinteästä ja nopeasta laajakaistayhteydestä on tullut samanlainen 
itsestäänselvyys kuin sähköstä ja lämmityksestä: yhä useammin se 
on osa asumisen perusratkaisuja.

ostaa lisänopeuksia sekä räätälöidä palveluja omien tarpeiden mu-
kaan aina 1 000 Mb/s asti.

Suositun Elisa Viihde -palvelun kautta asukkailla on pääsy kym-
meniin TV-kanaviin ja jopa tuhansiin elokuviin ja sarjoihin. Elisa 
Viihteen kautta on mahdollista seurata mm. YLE Areenan, MTV 
Katsomon sekä Ruutu-palvelun tarjontaa sekä tilata maksukanavia, 
ohjelmakirjastoja tai Netflix-palvelun sisältöä. Tallenteita voi katsoa 
TV-ruudulta, älypuhelimelta tai tietokoneelta juuri silloin kuin itsel-
leen parhaiten sopii.

Valokuituverkko nostaa kiinteistön arvoa, joka kannattaa ottaa 
esiin taloyhtiön kokouksissa. Hallituksen jäsen voi myös pyytää Eli-
san edustajan paikalle yhtiökokoukseen kertomaan lisää. Elisa on 
Suomen suurin kiinteän verkon operaattori ja investoi jatkuvasti 
nopeiden yhteyksien kehittämiseen.

Yhteydenpito, asioiden hoitaminen ja viihde-palveluiden käyttö on 
sujuvaa toimivan ja tehokkaan laajakaistayhteyden ansiosta.



552017   Omataloyhtiö.fi

Luonnoksia
Teksti ja kuvat: Virpi Illman

Yksiöstä Unelmakeidas

Palstan kirjoittaja on sisustussuunnittelija SI, joka 
on sisustanut suomalaisia koteja ja julkisia tiloja jo 
yli 20 vuotta.

Laita viestiä omista ideoistasi, ajatuksistasi tai 
kysy neuvoa oman kohteesi suunnitteluun!
Virpi Illman 0400-647136 tai
virpi@sisustusviolet.fi
www.virpi-illman.fi

Vakio

Suunnittelin reilun kokoiseen kerrostaloyksiöön remontin, mikä 
tekee pienestä asunnosta selkeillä ratkaisuilla unelmakodin. 
Talossa on tehty jo linjasaneeraus, joten kylpyhuone oli jo re-

montoitu. Kaikki muu sitten laitetaankin kokonaan uuteen uskoon; 
katto, seinät, lattiat, kiintokalusteet ja valaistus. Tuossa yhteydessä 
luonnollisesti sähkötöitä ja melko mittavia putkitöitäkin.

Asiakas halusi tilaan lasiseinällä rajatun makuuhuoneen, joka 
oli järkevintä sijoittaa entisen keittiön paikalle. Keittiö sijoitetaan 
oleskelutilaan ja suurin haaste on saada kaikki toiminnot mahtu-
maan muutamaan metriin kauniisti – tavoitteena on kaapisto, joka 
näyttää enemmän huonekalulta kuin keittiöltä. Tavoitemielikuva 
on suunnittelijalla ja asiakkaalla samanlainen, kuinka vielä saadaan 
perus keittiökalusteet taipumaan uudenlaiseen ratkaisuun? Melko 
mittavat putkityöt toteute-
taan pintakoteloina kokonai-
suuteen integroiden. Putkiko-
telo muodostaa toiminnallisen 
sängynpäädyn, joten valmiissa 
kodissa putkien viennit eivät 
näy mitenkään.

Pienessä asunnossa materi-
aalien merkitys korostuu. Lat-
tiaan valittiin yksimielisesti 

upea Timberwice tammi, joka on harjattu ja öljytty – jalalle miellyt-
tävä ja kaunis luonnonmateriaali lisää kodikkuutta muuten mustaval-
koiseen tilaan. Aito puulattia on lämmin ja akustisesti toimiva pinta.

Valaistuksessa panostetaan laadukkaisiin tuotteisiin: kattoon 
upotettavat epäsuorasti valoa antavat spotit ovat loistava ratkaisu 
korkeaan tilaan, missä spoteista helposti tulisi kiusahäikäisyä. Nii-
den lisäksi samaa väriä toistavat led-kiskot tuovat valoa sinne, missä 
työskennellään. Ilmeen vuoksi on myös suunniteltu kattoon rasiat 
irtovalaisimia varten. 

Remontti alkaa pian ja uusi asukas odottaa jo jännittyneenä muut-
topäivää. Tarkka suunnitelma ehkä hiukan nopeuttaa toteutusta, 
mutta sisustaminen on pitkäjänteistä tekemistä, eikä tapahdu yh-
dessä yössä.

Seinäprojektio 
makuuhuoneen 
sängynpää-
dystä.
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Teksti: Keittiömaailma   Kuvat: Novart OyHuoneisto

Oivaltavista arjen ideoista syntyvät usein parhaat ja toimivim-
mat ratkaisut. Petra-keittiöiden innovaatiot ratkaisevat pien-
ten keittiöiden ongelmakohtia inspiroivasti. Yhdellä kalus-

teella on monta käyttötarkoitusta. Näin maksimoidaan tilan käyttö 
ja luodaan sujuvampaa arkea.

Lisää työskentely- ja säilytystilaa
Monet kaipaavat keittiöönsä lisää tilaa. Petra-keittiömalliston uudet 
innovaatiot tarjoavat ratkaisun tilanpuutteeseen ja siitä johtuviin ar-
kisiin ongelmiin. Uudet kalusteinnovaatiot taikovat lisätilaa pieniin 
tiloihin hyödyntämällä tehokkaasti kaikki neliöt.

– Keittiöidemme suunnittelu on käyttäjälähtöistä. Oivaltavilla 
innovaatioilla keittiö täyttää sille asetetut tarpeet sen sijaan, että 
käyttäjät vain sopeutuisivat tilan asettamiin rajoituksiin, sanoo si-
sustusarkkitehti, Novartin tuotepäällikkö Eeva Kokkonen. Pieniä 
keittiöitä on yhä enemmän, mutta samalla käyttäjien tarpeet keit-
tiöiden toiminnoille ovat yhä monimuotoisempia. Kun neliöitä on 
rajallisesti, keittiön on muuntauduttava joustavasti arjen kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, vaikka työtilaksi.

Suurta elämää halutaan myös pieneen keittiöön. Hyvällä suun-
nittelulla ja innovatiivisilla kalusteilla saadaan pienikin keittiö toi-
mivaksi kokonaisuudeksi. – Haluamme tarjota yksilöllisiä, toimivia 
ja erityisesti arkea helpottavia ratkaisuja. Plussa- ja Klaffi-kaappien 
idea on monipuolisuus, jossa yksi kaluste voi muuntua moneksi, 
Kokkonen kertoo.

Plussa-kaapilla hetkessä lisää tilaa
Plussa-kaappi on pyörillä varustettu apukaappi, joka kätkee sisäänsä 
runsaasti säilytystilaa ja luo avattaessa kokonaisen pöytätilan työs-
kentelyyn tai ruokailuun. Kun ylimääräistä pöytätilaa ei tarvita, kaap-
pi voidaan rullata takaisin osaksi kaapistoa.

Klaffikaappi ruokapöydäksi
Klaffi-kaappi on ratkaisu pieneen tilaan, jonne ruokapöytä ei mahdu. 
Seinälle asennettava Klaffi-kaappi avautuu ruokapöydäksi tai työti-
laksi tarvittaessa. Kaapista löytyy säilytystilaa hyllyinä, lokeroina ja 
taskuina. Klaffi ei ole vain keittiön kaluste, se tuo muuntautuvaa työ- 
ja säilytystilaa myös olohuoneeseen tai lastenhuoneen ahtauteen.

Peggi-päätylevy
Peggi-päätylevy on uusi nerokas lisäratkaisu pienten neliöiden hyö-
dyntämiseen. Ottamalla käyttöön kaapistojen ja komeroiden sivu-
päädyt saadaan lisää fiksua säilytystilaa.

SIZE 0
– pienen tilan  

suurenmoiset keittiöratkaisut

Plussa-kaapilla hetkessä lisää pöytä- ja säilytystilaa
Plussa-kaappi on pyörillä varustettu apukaappi, jossa on työtaso. Kaapissa on run-
saasti säilytystilaa, mm. ulosvedettävä laatikko sekä tilava taso isommille astioille ja 
tavaroille.

Tule tutustumaan
Keittiömaailman myymälöissä voit tutustua uusimpiin keittiö-
trendeihin ja maailmanluokan innovaatioihin, sillä ne kaikki löy-
tyvät myös A la Carte- ja Petra-keittiömallistoista.

Putkiremontti on täydellinen hetki keittiön uusimiselle. Sa-
maan aikaan tehty keittiöremontti säästää putkiremontin jäl-
keen tehtävältä uudelta erilliseltä remontilta.



572017   Omataloyhtiö.fi

Uutuus! Peggi-päätylevy on kekseliäs säilytysratkaisu kaapin päätyyn
Peggi -säilytysratkaisu maksimoi keittiön säilytystilan. Siihen voidaan kiinnittää 
hyllyjä, koukkuja ja tankoja. Peggi on myös persoonallinen sisustuselementti.

Klaffikaappi – nerokas ratkaisu 
pieneen tilaan
Seinälle asennettava Klaffi-kaappi 
avautuu pöydäksi ja tarjoaa paljon 
säilytystilaa kompaktissa koossa: 
ulkopinnalla on säilytystaskut ja 
avatun kaapin sisältä löytyy hyl-
lykkö. Lisäksi yläpuolella on pieni 
kaappi. Kaapin korkeus 1248 mm, 
leveys 839 mm ja syvyys 223 mm. 
Saatavana myös mustana.

Lue lisää:
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus
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Epävarmuutta lisää se, että uusissa asunto-osakeyhtiöissä on 
usein nykyaikaisia laitteistoja, joita kaikki asukkaat eivät osaa 
käyttää. Esimerkiksi huoneiston sisäinen ilmanvaihtojärjestel-

mä huoltotöineen voi olla asukkaalle ”hepreaa”. Mitä oudompi laite 
asukkaalle on, sitä varmemmin on myös epäselvää, kuuluuko jonkin 
sen osan huolto asukkaalle. Jos asukkaalla ei ole johonkin laittee-
seen käyttöohjeita tai jos ei tiedä, kuka laitteen huollosta vastaa, on 
järkevintä ottaa yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään jo ennen 
kuin ongelmia ilmenee.

Vastuun perusjaon mukaan asunnon seinien sisäpuolella olevat 
osat, kuten sisärappaukset, tasoitepinnat ja sisäpuoliset maalauk-
set ovat osakkaan vastuulla, kun taas ulkopuolella olevista osista, 
kuten vesikatosta, ulkoseinistä sekä ylä-, ala- ja välipohjista vastaa 
yhtiö. Kunnossapitovastuun jakautuminen käsitellään uuden asunto-
osakeyhtiö lain 4. luvussa.

Periaatetta, jonka mukaan osakas vastaa huoneiston sisäpuolella 
olevista osista ja yhtiö muista, noudatetaan myös ovien ja ikkunoi-
den eri osien osalta. Ulko-oven ja ikkunoiden huolto- ja korjausvastuu 
riippuu siten siitä, mistä oven tai ikkunan osasta on kysymys. Pos-
tiluukku, ulko-oven nimikilpi sekä ulko-ovien ja parvekeoven lukot 
ovat yhtiön vastuulla. Vain turvalukosta huolehtiminen on osakkaan 
vastuulla, jos tämä asentaa sellaisen ulko-oveensa.

Kuka huoltaa vesi-, viemäri- ja vesilämmityslaitteet?
Paljon kysymyksiä aiheuttavat vesi-, viemäri- ja vesilämmityslaitteet, 
joista toiset ovat osakkaan ja toiset yhtiön vastuulla. Kylpyhuonees-
sa osakas vastaa pesu- ja suihkualtaista sekä kylpyammeesta. Myös 
suihkuletkujen ja suuttimien kunnosta huolehtiminen kuuluu osak-
kaalle. Samoin pesukoneen letkut ja pesukoneen liittäminen ovat 
osakkaan vastuulla. Sitä vastoin vesihanat, WC-istuin sekä mahdolli-
sista viemäritukoksista ja putkistovuodoista huolehtiminen kuuluvat 
yhtiön vastuulle. Vain siinä tapauksessa, jos osakas on vaihtanut itse 
hanat tai pytyn kalliimpaan malliin, on vastuu niistä jatkossa osak-
kaan. Yhtiöllä on vastuu myös märkätilojen vesieristeistä siinä mis-
sä osakkaan vastuulla on huolehtia laatoista ja laattojen saumoista.

Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus kuuluu osakkaalle, mut-
ta korjaus ja uusiminen yhtiölle. Samalla logiikalla jakautuu vastuu 
myös mm. ilmanvaihtolaitteiden ja hormien kohdalla: siinä missä 
ilmanvaihdon perussäätö, ilmanvaihtokanavat ja hormien puhdis-
tus kuuluvat yhtiölle, osakas vastaa poistopuhaltimesta, liesituulet-
timesta ja poistoventtiilien puhdistamisesta. Samoin ilmanvaihdon 
suodattimien puhdistus ja uusiminen kuuluu osakkaalle. Sitä vastoin 
poistoventtiilien korjaus ja uusiminen on yhtiön vastuulla.

Vastuunjako vahinkotapauksissa
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa 
taloyhtiölle asunnon vioista ja puutteista. Käytännössä ilmoitus teh-
dään isännöintiyritykselle. Jos osakas laiminlyö velvollisuutensa, hän 

Asunto kaipaa säännöllisiä huoltotöitä 

– kenen on vastuu?

Kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiöissä on annettu selkeät 
ohjeet. Silti kysymyksiä siitä, kuka on vastuussa yhtiön rakennuksen 
tietyn osan kunnostamisesta tai vian korjaamisesta, syntyy usein.

Teksti: Satu Evilampi/Heidi Uusitalo   Kuvat: Keijo AuluHuoneisto

voi joutua vahingonkorvausvastuuseen taloyhtiölle aiheutuvista yli-
määräisistä kustannuksista. Jos siis epäilee vauriota, siitä on syytä 
ilmoittaa hyvissä ajoin. Nopea toiminta vähentää usein korjauskus-
tannuksia ja lisävahinkoja.

Vaikka pelko kosteusvaurioista on yleinen, kannattaa kuitenkin 
muistaa, etteivät esimerkiksi pilkut kaakeleiden saumoissa ole merk-
kejä kosteus- tai homevaurioista, vaan ne johtuvat yksinkertaisesti 
lika- ja saippuakertymistä. Kylpyhuone täytyy pestä lattiasta kattoon 
säännöllisesti, ja se on osakkaan vastuulla. Todelliset kosteusvauriot 
ovat yleensä rakenteissa, eikä niitä näe pintamateriaaleista.

Pääroolissa on asukas, joka ei välttämättä ole osakkeen omistaja; 
vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen huolimattomuudesta aiheutu-
neista vahingoista taloyhtiölle. Entä mitä huolimattomuus sitten voi 
olla? Esimerkiksi astianpesukonetta ei kannata jättää yksinään päälle, 
sillä sen aiheuttama vesivahinko katsotaan asukkaan huolimattomuu-
desta johtuvaksi vahingoksi, jos kone on jätetty valvomatta käyntiin.

Vahingon sattuessa myös vahingon korvauslaki ja  
vakuutukset vaikuttavat
Aina kun asunto-osakkeessa tapahtuu jokin vahinko, voidaan sen jäl-
keen, kun asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjako on selvinnyt, 
korvausvaatimuksia tarkastella myös siitä näkökulmasta, olisiko joku 
vahingonkorvauslain perusteella vastuussa aiheuttamastaan vahin-
gosta. Ns. aiheuttamisperiaate voi tietyissä tapauksissa johtaa vas-
tuunkantajan vaihtumiseen siten, että esimerkiksi yhtiölle muuten 
kuuluva vastuu siirtyy selkeän vahingon aiheuttamisen tai törkeän 
huolimattomuuden vuoksi osakkaan vastuulle. Olipa vahingon laatu 
sitten mikä tahansa, kannattaa vielä tutkia, voisiko vahingon korvata 
jokin vakuutus, kuten kiinteistövakuutus tai osakkaan kotivakuutus.

Osakkaan oikeus remontointiin ja muutostöihin hallitsemissaan 
tiloissa on kaiken kaikkiaan varsin laaja. Asunto-osakeyhtiölain 4. 
luvun 7 §:n mukaan osakkeenomistajan on kuitenkin ilmoitetta-
va kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isän-
nöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan 
vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai 
käyttämiseen. 

Käytännössä yleensä vain tavanomaiset tapetointi- ja maalaustyöt 
jäävät ko. säännöksen ulkopuolelle. Hallituksen tai isännöitsijän on 
annettava viipymättä tieto ilmoituksesta toiselle osakkeenomistajalle, 
jonka osakehuoneistoon tai sen käyttämiseen kunnossapitotyö voi 
vaikuttaa. Ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi riittää, että ilmoitus 
toimitetaan osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.  
Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja 
toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista 
tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista. 

Ilmoituksessa on oltava tiedot, joiden perusteella voi arvioida, 
noudatetaanko kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa ja aiheu-
tuuko kunnossapidosta vahinkoa tai haittaa. Yhtiö tai toinen osak-



592017   Omataloyhtiö.fi

Märkätilat ja huoneistosauna
– Pese pesutilat säännöllisesti katosta lattiaan, jotta lika ja pesuaine-

jäämät eivät ehdi tarttua pintoihin. Puhdista myös saunan lauteet.
– Lattiakaivo ja sen sisäosat on puhdistettava vähintään kahdesti 

vuodessa.
– Käytä pyykinpesukonetta, kuten astianpesukonettakin, vain 

silloin, kun olet kotona. Älä jätä konetta yksin päälle. Puhdista 
koneen nukkasihti käyttöohjeen mukaan.

– Huolehdi märkätilan ilmankierrosta. Tarkista ilmanvaihtokoneet 
käyttöohjeen mukaan.

– Puhdista ilmanvaihtoventtiilit pölystä vähintään kahdesti vuo-
dessa. Pidä ne auki äläkä peitä niitä.

Muut tilat
– Tarkista palovaroitin kerran kuussa ja vaihda paristo vuosittain.
– Poista parvekkeelta roskat ja vesi. Sovi lumenpoistosta taloyh-

tiön kanssa.

keenomistaja voi asettaa ehtoja työn toteuttamiselle, jos se on tarpeen 
vahingon tai haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi. On huomioitava, 
että toinen osakkeenomistaja tai taloyhtiö ei voi estää kunnossapi-
to- tai muutostyötä ainoastaan remontin aikaisesta haitasta johtuen, 
vaan haitan on oltava tässä mielessä ”pysyvää”.

Hallituksella ja isännöitsijällä on myös oikeus valvoa, että muutos-
työ huoneistossa suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän 
rakennustavan mukaisesti. Tämä valvontaoikeus alkaa jo suunnitte-
luvaiheessa. Valvontaoikeus käsittää myös oikeuden valvoa työn suo-
rittamista huoneistossa. Valvonnasta voi aiheutua myös huomatta-
via kustannuksia, etenkin, jos työhön tarvitaan ulkopuolista valvo-
jaa. Kustannuksista vastaa osakkeenomistaja, joka teettää kyseiset 
muutostyöt. Jos muutostyö voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa 
asunto-osakeyhtiölle esimerkiksi taloudellista haittaa, hallitus voi 
tarvittaessa kieltää muutostyöt tai asettaa muutoksille ehtoja.

Kotivakuutus kannattaa pitää kunnossa
Kotivakuutus jätetään joskus hankkimatta, eikä sen koko merkitystä 
ymmärretä. Esimerkiksi vuokranantajan kannattaa laittaa vuokra-

WÖRLI

sopimukseen ehto voimassaolevasta kotivakuutuksesta. Kotivakuu-
tuksesta katetaan esimerkiksi sijaisasumiskustannukset, jos asunto 
täytyy tyhjentää vaikkapa viemärivuodon vuoksi ja asukkaan pitää 
muuttaa pois korjausremontin ajaksi.

Lyhyenkin matkan aikana voi tapahtua jotain täysin yllättävää, 
mikä aiheuttaa isot vahingot. Jos vaikkapa rättipatterin tiiviste ha-
joaa, kuuma vesi alkaa höyryttää asuntoa ja sen irtaimistoa. Kotiva-
kuutuksessa on esinevakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuu-
tus. Näitä kaikkia voi tarvita aivan yllättäen.

Lähteet:
Kanerva, Kinnunen: Hallituksen vuosi asunto-osakeyhtiössä
Asuinkiinteistön vastuunjakotaulukon selitysosa, toim. Suomen Kiinteistöliitto

Asukkaan muistilista:
Keittiö
– Käytä astianpesukonetta vain, kun olet itse paikalla. Sulje koneen 

vesiliitäntä, kun konetta ei käytetä. Kokeile kädellä letkujen lii-
toksia mahdollisen vuodon havaitsemiseksi. Puhdista koneen 
roskasuodatin ohjeiden mukaan. Kun hankit uuden astiapesu-
koneen, asennuta se pätevöityneellä putkiliikkeellä.

– Puhdista vuosittain kylmäkoneiden takaosat huolellisesti vetäen 
koneet paikoiltaan. Sulata samalla pakastin.

– Pidä ilmanvaihtoventtiilit auki. Älä muuta niiden säätöjä. Puh-
dista venttiilit pölystä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

– Pese liesituulettimen rasvasuodatin säännöllisesti miedolla pe-
suaineliuoksella.

Täytä kunnossapito- ja muutostyöilmoitus:
https://www.omataloyhtio.fi/lomakkeet/
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arvioidaan oikeudellisesti virheen olemassaoloa. Kysyjän tapaukses-
sa taloyhtiön kunnossapitovastuu poikkeaa yhtiöjärjestykseen pe-
rustuen lain mukaisesta vastuusta. Tapauksessa osakas vastaa pait-
si pinnoitteista niin myös vesieristyksestä. Tällä laajennetulla kun-
nossapitovastuullakin saattaa olla oma merkityksensä tapauksessa. 
Ostaja on päättänyt nyt lakimiehensä avustuksella vaatia korvausta 
myyjältä asuntokauppalain mukaan. Tähän ostajalla on täysi oikeus. 
Korvauksena vaadittava hinnanalennusmäärä on lähtökohtaisesti 
sopimuksen mukaisen kauppahinnan ja virheellisen huoneiston ar-
von erotus. Tason parannuksista johtuvista kustannuksista myyjä 
ei ole vastuussa.

: Huomautuksen antaminen taloyhtiössä?
Taloyhtiössämme vuokralaisena (ei siis osakkeenomistaja) asuva 

henkilö on pitänyt ajoittain useitakin vuorokausia yhteen mittaan 
ikkunaa raollaan myös pakkasella. Hänen kanssaan on keskusteltu 
asiasta muutama kerta (taloyhtiön hallitus) ja isännöitsijä on vii-
meisen puolen vuoden aikana lähettänyt hänelle kaksi huomautusta 
asiasta. Ilmeisesti ikkuna saattaa unohtua auki, toisaalta hän tupa-
koitsijana ehkä myös haluaa tuulettaa asuntoaan, sillä ajoittain siellä 
on ollut ristiveto muutamankin päivän yhteen mittaan, kun henkilö 
on itse ollut pois. Itse hän on todennut esim. vain tuulettavansa pari 
kertaa päivässä, mikä ei pidä paikkaansa. Termostaatti tietysti rea-
goi niin, että patteri paahtaa täysillä. Isännöitsijän mukaan ei oikein 
muuta voi tehdä kuin antaa huomautus. Mikä neuvoksi?

: Hei, tämäpä ikävää. Huomautus kannattaa antaa, jotta asukas 
ymmärtää tilanteen. Osakkaalle voisi myös ilmoittaa asiasta, 

jotta hän voisi käydä tarkistamassa tilanteen ja tarvittaessa varoit-
taa vuokralaistaan.

: Täytyykö yhtiöjärjestystä päivittää?
Taloyhtiön yhtiöjärjestys on vanhentunut monelta osin. Esimer-

kiksi sen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, vaikka nykyisen 
lain mukaan 10 asunnon yhtiö ei sellaista tarvitse. Hallituksen jäsen 
vetoaa siihen, että yhtiö voi valita toiminnantarkastajan keskuudes-
taan, koska laki menee aina yhtiöjärjestyksen edelle. Mitkä ovat oh-
jeet vanhentuneen yhtiöjärjestyksen päivittämiseen. Onko siihen 
tarvetta? Jos on niin mistä löytyisi malleja? Vai pitääkö tehtävä an-
taa ammattilaiselle?

: Jos yhtiöjärjestystä päivitetään, on se päivitettävä kerralla ko-
konaan uuden lain mukaiseksi. Yhtiöjärjestys voidaan laatia mo-

nella tavalla riippuen yhtiön tarpeista. Yksinkertaisin vaihtoehto on, 

: Naapuri penkoo muiden roskat – onko luvallista?
Osakas tutkii taloyhtiössä asuvien roskapusseja. Onko tämä lu-

vallista vai yksityisyyden loukkaamista?

: Roskien läpikäyminen ei valitettavasti ole kiellettyä. Mikäli 
tällainen henkilö yhtiössänne asustaa, suosittelen miettimään 

tarkasti mitä roskien sekaan heittää, jotta yksityisyys säilyy. Mitään 
henkilötietoja sisältäviä papereita ei saisi muutenkaan heittää ros-
kikseen, vaan ne olisi syytä polttaa tai repiä. Myös paperisilppuri on 
hyvä apuväline tähän. Toinen vaihtoehto ongelmaanne voisi olla se, 
että yhtiönne hankkii lukittavat roskalaatikot. Tällöin roskia ei pää-
se kukaan muukaan penkomaan.

: Myyjän vastuu edellisten omistajien remonteista?
Isäni osti 20 vuotta sitten osakkeen vuonna 1977 rakennetusta 

talosta, jossa hän ei ole asunut päivääkään, eikä myöskään tehnyt mi-
tään remonttia kylpyhuoneeseen. Kylpyhuone on joko alkuperäises-
sä kunnossa tai aikaisempien omistajien remontoima. Nyt hän myi 
huoneiston. Huoneiston hinta oli noin 20.000 euroa halvempi kuin 
muut vastaavat asunnot. Uuden omistajan muutettua asuntoon hän 
ilmoitti, että seinästä irtosi laatta. Laatta irtosi kohdasta, jossa käyt-
tövesiputket ja viemärit on koteloitu lastulevyllä. Tämän päällä on 
muovimatto ja sen päällä laatat. Lastulevy oli mustunut hormiston 
sisäpuolelta. Selvittämättä on mistä kosteus on tullut, mutta lastu-
levyn kastuminen sisäpuolelta viittaa putkistoon tms. Uusi omista-
ja otti heti yhteyttä lakimieheen ja sieltä tuli isälleni 10.000 euron 
korvausvaatimus asunnosta (jonka hinta oli noin 50.000 €). Taloyh-
tiön isännöitsijä ei ole halukas hoitamaan asiaa mitenkään, vetoaa 
yhtiöjärjestyksen muutokseen, jossa todetaan: ”siitä poiketen, mitä 
asunto-osakeyhtiölaissa sanotaan, yhtiön ja osakkaan korjaus ja kun-
nossapitovastuusta, kuuluu osakkeenomistajan vastata kaikista niis-
tä ja korjaus ja kunnossapitotöistä, jotka kohdistuvat kylpyhuoneen 
vesieristykseen lukuun ottamatta lattiakaivoja ja viemäriputkia.”

: Lakimies on lähestynyt kysyjän isää asuntokauppalain vanhan 
asunnon myyntiä koskevan 6 luvun virhevastuusäännösten nojal-

la. Asuntokauppalaki sääntelee nimenomaan asunto-osakkeen kaup-
paa. En tiedä mihin lain kohtaan ostaja vetoaa korvausvaatimukses-
saan. Asunnossa on yleisesti ottaen virhe, jos se ei vastaa sitä mitä 
katsotaan sovitun. Ostajalla on myös lain mukaan ennakkotarkastus-
velvollisuus. Olisiko ostajan tullut huomata virhe tällä perustein on 
myös erikseen arvioitava. Toisaalta myyjä ei oikeuskäytännönkään 
mukaan voi vedota vastuuta poistavana seikkana siihen, että ei ole 
asunut asunnossa ollenkaan. Yleisesti voidaan tässä yhteydessä to-
deta, että huomattavan alhaisella kauppahinnalla on merkitystä, kun 

Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyksiin törmätään  
huomattavan usein taloyhtiöissä. Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta  
antaa täysin veloituksetonta apua taloyhtiöitä koskeviin lakikysymyksiin.  
Joka viikko otamme vastaan viisi lakiasioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten  
vastauksista huolehtii JuriNet-toimistojen asumiseen, rakentamiseen ja  
ympäristöoikeuteen perehtyneet lakimiehet.

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin

Vakio
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että siihen otetaan vain lain vähimmäisvaatimuksia koskevat ja yh-
tiön edustamista (toiminimen kirjoittaminen) koskevat määräykset 
sekä yhtiön tarpeiden mukaan arvioidut yhtiökohtaiset määräykset. 
Yksityiskohtaisia määräyksiä ovat esimerkiksi osakkeiden vaihdan-
taa rajoittava lunastuslauseke, lain yleissääntöjä yksityiskohtaisempi 
taulukko kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkaiden 
kesken sekä yhtiön erilaisten kulujen jakamiseen sovellettavat eri-
laiset yhtiövastikeperusteet. Yhtiöjärjestyksen voi laatia itse, mutta 
jos tarve vaatii voi sen teettää myös ammattilaisella.

: Vastikkeen ei pitänyt nousta – joudummeko silti maksamaan?
Ostimme juuri osakkeen. Ostaessamme osaketta, isännöitsi-

jätodistuksessa ei ollut viiteen vuoteen tulossa mitään suurempaa 
vastikkeeseen vaikuttavaa remonttia. Nyt kuitenkin tuli ilmoitus, 
että yhdessä yhtiömme asunnossa on aloitettu remontti kosteus-
vaurion takia. Yhtiön lainakin oli jo kilpailutettu. Remontti tulisi 
maksamaan yli 12 000 €. Yhtiö on kuitenkin ottamassa jopa 50 000 
€ lainan, vaikka vastikkeeseemme ei pitänyt tulla suuria muutok-
sia ainakaan viiteen vuoteen. Remontti ollaan siis jo aloitettu ilman 
minkäänlaista yhtiökokousta. Nyt viiveellä ollaan järjestämässä yli-
määräinen yhtiökokous. Voiko olla mahdollista, että saamme noin 
80 € korotuksen vastikkeeseemme, vaikka juuri meille vakuuteltiin, 
ettei suuria muutoksia vastikkeeseen ole tulossa?

: Myyjä vastaa ostajalle kaikista tiedoista, jotka ostajalle on an-
nettu. Tämä koskee myös isännöitsijäntodistuksen tietoja. Huo-

neistoa koskeva yhtiön velkaosuus tai yhtiövastike on ilmoitettava 
oikein. Myyjän on myös kerrottava tulossa olevista, merkittävistä pe-
ruskorjauksista, jotka nostavat yhtiövastiketta. Myyjälle on ilmoitet-
tava tästä virheestä mahdollisimman pian ja häneltä on mahdollista 
vaatia hinnanalennusta. Yhtiökokouksen on tehtävä enemmistöpää-
tös kunnossapidosta, joka on laajakantoinen taikka vaikuttaa olennai-
sesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Ennen sanotun päätöksen 
tekemistä ei yhtiö saisi kertomiisi toimiin ryhtyä.

: Kuka jättää vastikkeet maksamatta?
Taloyhtiössämme on osakas, jolla oli syksyllä maksamatta noin 

kuuden kuukauden vastikkeet. Onko minulla oikeus saada yhtiöko-
kouksessa tietää, kuka tämä osakas on? Nyt en tiedä, paljonko rästiä 
on vielä jäljellä. Jos pyydän nähtäväkseni hallituksen kokouspöytä-
kirjat kahden vuoden ajalta, onko hallituksen puheenjohtajan suos-
tuttava näyttämään ne?

: Lain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada tieto sellaises-
ta hallituksen päätöksestä, joka koskee hänen omistamiinsa yh-

tiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa yh-
tiöön tai toiseen osakkeenomistajaan. Antamienne tietojen perusteel-
la teillä ei vaikuttaisi olevan oikeutta saada tietoa tästä osakkaasta. 
Jos osakas on aiheuttanut vahinkoa jättämällä noudattamatta mitä 
yhtiöjärjestyksessä on vastikkeista sovittu, on hän vahingonkorvaus-
velvollinen tästä aiheuttamastaan vahingosta asunto-osakeyhtiölle.

JuriNet Oy on täyden palvelun valtakunnallinen, nuorekas ja osaa-
va lakitoimisto, joka tarjoaa One stop -periaatteella korkeatasoisia 
lakipalveluja niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille. Toimiston 
juristit ovat erikoistuneet asumis-, rakentamis- ja ympäristöoikeu-
teen. JuriNet noudattaa toiminnassa niitä arvoja, joita myös Asi-
anajajaliitto edellyttää asianajotoimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta ei saisi olla asiakkaalle este 
saada korkeatasoisia palveluja. Tämä pätee, on kyse liikejuridiikas-
ta tai yksityishenkilöiden asioista. Jokainen ansaitsee JuriNetin 
periaatteiden mukaan sellaisen juristin omassa asiassaan, jonka 
käyttämisestä ei aiheudu itselle kohtuuttomia kustannuksia, mut-
ta jonka osaaminen on vakuuttavaa.

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

Kysymyksiin vastasivat:

Juha Saarimäki
OTK, lakimies
JuriNet

Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet

Jemina Timonen
OTM, lakimies
JuriNet

: Taloyhtiön yhteisen pihan valtaaminen ja käyttö?
Ostimme osakkeen rivitaloyhtiöstä, johon kuuluu kaksi taloa. 

Asuntomme sijaitsee talon päädyssä, toisen samaan yhtiöön kuulu-
van talon vieressä. Asunnossamme n. 15 vuotta sitten asunut osa-
kas on ”vallannut” käyttöönsä istutuksin ja aidoin talojen välissä 
olevan noin kahden metrin kaistaleen. Tästä ei ole merkintää talo-
yhtiön papereissa eikä kokouspöytäkirjoissa. Yhtiöjärjestyksessä pi-
hoja ei ole määritelty. Asunto on ”valtauksen” jälkeen myyty eteen-
päin kaksi kertaa ennen meitä eikä istutuksia ole missään vaiheessa 
vaadittu purettaviksi. Voiko viereisen talon asukas nyt vaatia meiltä 
osaa pihasta? Hän on asunut talossa koko ajan (yli 15 vuotta) eikä 
ole aiemmin mitään vaatinut. Luulimme pihan olevan se kuin se on 
istutusten ja maaston perusteella. Maksoimme asunnosta enemmän 
juuri pihan vuoksi.

: Taloyhtiön yhteistä piha-aluetta ei kukaan voi ottaa omaan käyt-
töönsä ilman yhtiökokouksen tekemää päätöstä. Mikäli kyseessä 

on tällainen yhteinen alue, on jokaisella osakkaalla siihen käyttöoike-
us. Voitte keskustella myyjän kanssa hyvityksestä, mikäli tämä asia 
on olennaisesti vaikuttanut ostopäätökseenne eikä myyjä ole kerto-
nut, että kyseessä on taloyhtiön yhteinen piha-alue.

Lakikysymykset:
Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät Omataloyhtio.fistä. Voit 
esittää oman kysymyksesi www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu.
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Eihän taloyhtiönne vintillä näytä tältä? Kuvan jakorasian asen-
nus ei täytä sähköasennusstandardin vaatimuksia, joiden mu-
kaan johtimien liitokset on tehtävä kosketussuojatussa, työka-

lulla avattavassa rasiassa tai kotelossa. Tekijää ei tiedetä, mutta var-
maa on, ettei kyseessä ainakaan ole sähköistysalan ammattilainen.

Tässä rasiaan on ahdettu niin monta johdinliitosta, että rasian 
kansi ei ole enää mennyt kiinni, minkä lisäksi johtojen läpivientien 
tiivisteet puuttuvat. Asennus tulee purkaa ja tehdä oikein niin pian 
kuin mahdollista.

Ammatillisesti pätevien, oikeudet omaavien sähköurakointiyritys-
ten yhteystiedot lähialueelta tarjoaa alan yhteinen www.löydäsäh-
kömies.fi -palvelu.

Sähkömies paikalle!

P
Kiilto Silicone Silikonimassa on M1-sisäil-

maluokiteltu, homesuojattu, hajuton ja 
neutraali silikonimassa liikuntasaumoihin 

ja tiivistykseen. Massa omaa erinomaiset levitys- 
ja työominaisuudet soveltuen myös ulkokäyttöön. 
Valikoimassa on kuusi suosituinta värivaihtoeh-
toa: väritön, valkoinen, marmorinvalkoinen, kes-
kiharmaa, tummanharmaa ja hiilenharmaa.

Kiilto Silicone täyttää tuotestandardin EN 
15651-3:2012:n vaatimukset. Ei kuitenkaan so-
vellu akvaarioihin eikä luonnonkiville, kuten esim, 
marmorille. Peilin ja WC-istuimen kiinnittämiseen 
suositellaan käytettäväksi Kiiltofix Masaa.

Jatkossa voi koko kylpyhuoneen tehdä Kiillon 
M1-luokitelluilla tuotteilla, sillä vedeneristeen 
nurkkavahvikenauhat ovat läpäisseet M1-testit.

Lisätietoja:
www.kiilto.com

Ensimmäinen M1-sisäilmaluokiteltu  
saniteettisilikoni

Kirjaan on koottu työkaluja asumisen parissa työskenteleville 
henkilöille, jotka törmäävät työssään asumisen ja naapuruu-
den häiriöihin, ongelmiin ja erimielisyyksiin.

Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti, kuinka asumisen ja naa-
puruuden häiriöitä ja ihmisten välisiä ongelmia kannattaa käsitellä. 
Kirja tuotettiin, sillä isännöitsijät ja asumisneuvojat tarvitsevat työs-
sään yhä vaativampia ihmissuhde- ja sovittelutaitoja.  

Perinteisiin, oikeuskäsittelyyn tähtääviin valitusprosesseihin näh-
den naapuruussovittelun etu on, että sen avulla pyritään paitsi ratkai-
semaan konflikti, myös korjaamaan samalla naapureiden välinen suh-
de toimivaksi. Näin yhteisten asioiden hoito helpottuu myös jatkossa. 
Kirjan ohella julkaistiin kiinteistöyhtiöille tehdyt suositukset häiri-
öilmoituksien käsittelystä dialogia edistävällä menettelyllä. Suosi-
tusten kautta edistetään samalla toimivia naapuruussuhteita ja yh-
teisten asioiden hoitoa. 

Naapuruussovittelun käsikirja on luettavissa ja ladattavissa mak-
sutta osoitteessa www.naapuruussovittelu.fi/naapuruussovittelu/
naapuruussovittelun-kasikirja/

Naapuruussovittelun käsikirja ilmestyi

Danfoss asiakaspalvelun ja teknisen tuen tavoittaa nyt yhdestä 
yhteisestä sähköpostiosoitteesta.
Kaikkien tuoteryhmien 

(HEATING, DRIVES, COOLING) 
asiakaspalvelun ammattilaiset 
ja teknisen tuen asiantuntijat 
yhdistyvät samaan sähköposti-
osoitteeseen: asiakaspalvelu.fi@
danfoss.com.

Uusi, yhteinen sähköposti-
osoite takaa, että jatkossa pal-
velemme asiakkaitamme entistä 
sujuvammin ja tehokkaammin.

Ota yhteyttä:
asiakaspalvelu.fi@danfoss.com

Uusi, yhteinen sähköposti palvelee paremmin

25

ABB:n sähköasennuskalusteilla voidaan helposti toteuttaa yh-
tenäisen näköiset sähköasennukset myös saneerauskohtei-
siin. Jussi- ja IMPRESSIVO®-sähkökalusteilla vanhat ja uudet 

asennukset saavat yhtenäisen ilmeen. Pinta-asennettavilla tuotteilla 
on helppo tehdä lisäyksiä.

Uudet Jussi-sarjan jalkalistan päälle asennettavat pistorasiat ja 
kotelot on yksinkertainen ja siisti tapa tehdä asennuksia niin, että 
johdot saadaan listan taakse piiloon. Lisää pistorasioita, datapisto-
rasioita ja muita sähköasennuksia siististi ja kustannustehokkaasti.

Lue lisää Jussi-sarjan pinta-asennuskalusteista:
http://new.abb.com/low-voltage/fi/tuotteet/asennustuotteet/asen-
nuskalusteet/jussi/pinta-asennus

Pinta-asennettavilla sähkökalusteilla helpot 
muutokset sähköasennuksiin

Siistit sähköasennukset saadaan lista-asennuksilla, jolloin kaapelit jäävät listan taakse 
piiloon.
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Unidrainin lattiakaivoista tuttu, turvallinen teräslaipparakenne 
on laajennettu käsittämään koko suihkunurkkauksen. Linja-
lattiakaivoon yhdistetty ShowerLine-moduuli suojaa laipoilla 

seinän ja lattian liitoskohtien vesitiiviyden. Samalla syntyy laatoituk-
sen alle piiloon jäävä kiinnitys suihkuseinälle ja -ovelle.
• vesitiivis teräslaipparakenne koko suihkunurkkaan
• sisäänrakennettu 2 % kaato helpottaa valua
• linjalattiakaivo ja suihkuseinä sulautuvat elegantisti yhteen
• valmiissa tilassa ei näy lainkaan ruuveja tai kiinnikkeitä
• rst-kehyksissä ei ole näkyviä saumoja.

Lisätietoja:
www.unidrain.fi

Unidrain GlassLine –  
täydellinen suihkunurkkaus

Uusi Uponor Aqua PLUS -vuotovahti tuo lisäturvallisuutta asuk-
kaille. Riskialttiisiin paikkoihin, kuten tiskialtaan alle sekä 
pyykin- ja astianpesukoneiden alle asennetaan langattomat 

anturit, jotka reagoivat välittömästi havaitessaan kosteutta. Ohjaus-
paneelille lähetetty signaali sulkee järjestelmän magneettiventtiilit 
automaattisesti ja katkaisee vedentulon. Venttiilit voidaan helposti 
sulkea myös käyttöpaneelista silloin, kun koti on jäämässä tyhjilleen. 
Vuotovahti toimii itsenäisesti omana järjestelmänään tai se voidaan 
liittää osaksi muuta taloautomaatiojärjestelmää.

Lisätietoja:
www.uponor.fi

Aqua PLUS -vuotovahti  
estää vesivahinkoja

Järjestelmään kuuluu käyttöpaneeli, langattomat anturit, magneettiventtiilit ja kyt-
kentäyksikkö.

Ovella Systems Oy lanseerasi Habitare-messuilla Velodoor-pyö-
räoven polkupyörien säilyttämistä varten kiinteistöissä.
Oven toimintaperiaate on seuraava: kippiovi aukaistaan ja 

pyörä asetetaan ajoasennossa oven fillarikoukkuun. Kun ovi suljetaan 
pyörä kääntyy pystyyn ja on suojassa sekä poissa näkyvistä. Suljetus-
sa ovessa polkupyörää säilytetään pystyasennossa.

Velodoor on integroitavissa esim. kiinteistön ulkoseinään vie-
rekkäin riviin ns. kylmään tilaan. Se on optimaalinen autohalleissa, 
joissa pyörät halutaan järjestykseen turvallisesti, mutta pois edestä.

Materiaalina on maalattu teräsverkkoelementti ja komposiitti le-
vyineen tms., joissa voidaan käyttää samaa värimaailmaa kuin kiin-
teistössä tai sen ympäristössä. Lukitus on saatavana markkinoilla 
olevien lukkovalmistajien valikoimien mukaan. Sähköistetyssä ver-
siossa ovi sulkeutuu ja avautuu vain nappia painamalla.

Järjestelmä on toimitettu mm. Jätkäsaareen ns. vuokrapyöräpai-
koitus -periaatteella. Sitä voidaan käyttää myös kiinteistöpyörä-jär-
jestelmässä, jolloin yhtiövastikkeeseen kuuluu pyörän käyttöoikeus.

Suunnittelijoille CAD-detaljit on tilattavissa suoraan yrityksestä.
 
Lisäinfo: 
ovella@ovella.fi

Velodoor-pyöräovi

Moni taloyhtiö siirtää korjausten tekemistä vuodesta toiseen. 
Usein syynä on taloyhtiöiltä puuttuva tieto korjausratkai-
suista sekä niiden taloudellista vaikutuksista.

Omataloyhtiö.fi päätti valaista asiaa entistä tarkemmin, joten leh-
dessä alkaa vuonna 2018 artikkelisarja, jossa seurataan kuvitteellisen, 
1970-luvun tyyppitaloon perustuvan taloyhtiön remontteja. Omata-
loyhtiö.fin yhteistyökumppanit laativat as.oy Remontti-Mallinnuk-
selle korjaussuunnitelman ja -aikataulun työvaiheineen. Lisäksi he 
laskevat suuntaa antavan budjetin perustason korjaukselle ja tar-
vittaessa myös tason parannukselle. Näin saadaan tarkempaa tietoa 
remontin vaikutuksesta asukkaiden asumiseen ja yhtiövastikkeisiin.

Sarja alkaa as.oy Remontti-Mallinnuksen esittelyllä ja etenee 
hankesuunnittelusta ja esiselvityksestä lähtien kuten oikeassa ta-
loyhtiössä. 

Havainnollisia remontteja budjetteineen



64 Omataloyhtiö.fi   2017

Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: Rakentaja.fiOpastus

Tulevia 

taloyhtiötapahtumia
Helsinki: Omataloyhtiö.fi Hankekoulu
Tiedätkö, kuinka remontti etenee taloyhtiössä? Mitkä ovat taloyh-
tiön hallituksen ja isännöitsijän vastuut ja velvollisuudet hankkees-
sa? Omataloyhtiö.fi järjestää Hankekoulun Sanomatalossa, Helsin-
gissä 28.–29.11.2017. 

Kahtena iltana järjestettävä Hankekoulu tähtää niin taloyhtiöi-
den hallitusten jäsenten, isännöitsijöiden kuin hankkeen muidenkin 
sidosryhmien tietotaidon ja osaamisen lisäämiseen. Tule oppimaan 
uutta tai päivittämään tietosi! Hankekoulussamme asiantuntijat ovat 
paikalla vastaamassa taloyhtiönne korjaushanketta koskeviin kysy-
myksiin. Lue lisää tämän lehden sivulta 34.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.omataloyhtio.fi/hankekoulu

Vantaa: Rakenna & Remontoi -messut
Rakenna & Remontoi -messut järjestetään 26.–28.1.2018 Myyrmä-
ki-hallissa Vantaalla. Messuilla on edustettuna vahva kattaus alan 
kärkiyrityksistä pienempiin mielenkiintoisiin toimijoihin. Kaikkiaan 
näytteilleasettajina on noin 200 yritystä. Messuilta löydät apua hank-
keeseen, oli kyseessä sitten rakentaminen, remontoiminen tai talo-
yhtiöön liittyvä projekti. Asiantuntevat näytteilleasettajat osaavat 
auttaa suunnittelussa, materiaalivalinnoissa ja työvaiheissa. Messut 
ovat oiva paikka kerätä kaikki tarpeellinen tieto tulevaa tai jo meneil-
lään olevaa hanketta ajatellen.

Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan perjantai on messuilla 
Taloyhtiöpäivä. Omataloyhtiö.fi järjestää perjantaina messuilla ta-
loyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille asiantuntijaseminaarin. 
Asiantuntijaseminaariin ennakkoilmoittautuneille tarjoamme ilmai-
sen sisäänpääsyn messuille perjantaina 26.1.2018.
Aiheesta lisää myöhemmin:
www.omataloyhtio.fi/taloyhtiopaiva

Tampere: Asta Rakentaja -messut, Omataloyhtiö.fi Asiantuntija-
seminaari
Pirkanmaan suurin rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen ja 
asumisen messutapahtuma Asta Rakentaja järjestetään 2.-4.2.2018. 
Omataloyhtiö.fi järjestää messuilla perjantaina 2.4.2018 Asiantun-
tijaseminaarin taloyhtiöiden päättäjille. Isännöitsijät, hallituksen 
puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja muut ammattilaiset ovat ter-
vetulleita kuuntelemaan seminaaria. Tarjoamme kaikille Asiantun-
tijaseminaariimme osallistuville ja ennakkoon ilmoittautuneille ve-
loituksettoman sisäänpääsyn messuille perjantaina.
Lisää tapahtumasta:
www.omataloyhtiö.fi/asta

Helsinki: KORJAUSRAKENTAMINEN -tapahtuma
Seuraava Korjausrakentaminen -tapahtuma järjestetään 6.2.2018 
Helsingin Wanhassa Satamassa. Tapahtuman ohjelma on suunnattu 
korjaushankkeiden eri osapuolille, kuten rakennuttajille, urakoitsi-
joille, suunnittelijoille ja taloyhtiöiden päättäjille. Tapahtuma tar-
joaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja tapaamisiin lähes 1000 
kollegan kanssa. Päivän päätteeksi on mahdollisuus rentoutua Af-
ter Workin merkeissä. Tapahtuma on maksuton, mutta edellyttää 
ilmoittautumista.
Lisätietoja:
korjausrakentaminen.messukeskus.com

Helsinki: Taloyhtiö 2018 -tapahtuma
Helsingin Messukeskuksessa järjestetään 18.4.2018 Taloyhtiö 2018 
-tapahtuma. Taloyhtiötapahtuma on isännöitsijöille, taloyhtiöiden hal-
litusten puheenjohtajille, teknisille asiantuntijoille ja muille taloyhtiöi-
den parissa toimiville tarkoitettu luento- ja näyttelytapahtuma. Tapah-
tuma on veloitukseton, mutta edellyttää kävijäksi rekisteröitymistä.
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Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo  
puh 010 386 9000  
asiakaspalvelu.fi@entrematic.com 
www.crawfordautotallinovet.fi

Tyylikäs ja turvallinen, tutustu sivuillamme

Crawford Superior+ 42 lamellinosto-ovi
• Hyvä eristys 42 mm:n paneelien ansiosta
• 10 vakioväriä
• Sileä viimeistelty pinta
• 6 mallivaihtoehtoa
• Ovissa kuulalaakeroidut rullat
• Murtosuojaus (testattu standardin  

NEN 5096 mukaan) lisävarusteena

• Yksilölliset mallit (koristeikkunat,  
design-kuviot, käyntiovi jne.)

• Johteiden, rullien ja vetojousien kotelointi 
takaa hyvän suojauksen

• Tuuletus ilmaraoilla varustetun  
alatiivisteen kautta

• Leveys- ja korkeusmitat millimetrin välein
• Saatavana myös integroidulla käyntiovella
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Tilaa tuote-esitteitä veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Yhteystiedot
Nimi

_________________________________________________________________

Katuosoite

_________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

_________________________________________________________________

Sähköposti

_________________________________________________________________

Puhelin

_________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

_________________________________________________________________

Tilaaminen on veloituksetonta. Voit tilata myös www.omataloyhtio.fi/
esitepalvelu. Toimitukset vain Suomeen.

 Kyllä, haluan myös ilmaisen Omataloyhtiö.fi-verkkolehden.

LVI
 Kerrostalosaneeraus (Uponor)
 Käyttövesiremontti pientaloon (Uponor)
 Uponor-ilmanvaihtojärjestelmä
 Hyvä ilma – sisälläkin (Vallox)
Keittiökalusteet
 Petra-keittiöt
 A la Carte-keittiöt
 Putkiremontti on täydellinen hetki keittiön uusimiselle 
 (Keittiömaailma)
Julkisivut ja vesikatto
 Ruukin Kattopaketti kattoremonttiin
 Lumon parvekelasi
 Uusi parvekejulkisivu
 Ormax – Suomen suosituin katto

Lämmitys
 NIBE kiinteistölämpöpumput
 Bosch-lämpöpumput
Tekniikka ja varusteet
 ABB Asennuskalusteet ja kodin ohjaus
 Huoneistokohtainen asuntoilmanvaihto (Vallox)
 Kikka-lauteet – täydelliset taloyhtiölle
 Ovella säilytysratkaisut
Vakuutukset ja lakipalvelut
 Vakuuta vaivatta Eterassa – Kotitalous työnantajana
 Suhteet solmussa taloyhtiössä? (JuriNet lakipalvelut)

Kiinnostuitko? 

Lue lisää!

Voita lippu Hankekouluun

Tilaa ilmainen verkkolehti. Verkkolehden 
avulla pysyt aina ajan tasalla taloyhtiötä 
koskevissa asioissa. Verkkolehtemme yksi 
luetuimpia artikkelisarjoja on ” Viikon Ky-
symys”, jossa käsittelemme jäseniltämme 
saapuneita lakikysymyksiä vastauksineen. 
Tilaa osoitteesta 
www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

Vastaa Omataloyhtiö.fi-lehden lukijatutkimukseen ja voit voittaa 
kahden päivän lipun (arvo 100 €) 28.–29.11.2017 Sanomatalossa 
pidettävään Hankekouluun.

Lippu arvotaan 22.11.2017 lukijatutkimukseen osallistuneiden 
kesken. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

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

Hankekoulusta voit lukea lisää si-
vulta 34 tai netistä osoitteessa www.
omataloyhtio.fi/hankekoulu

Hankekoulu

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

Osallistu osoitteessa www.omataloyhtio.fi/lukijatutkimus2017
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Keittiöremontti putkiremontin yhteydessä tuo osakkeenomistajalle selvää lisäarvoa.
Kun keittiökalusteet uusitaan, muun muassa asunnon arvo nousee.

PROJEKTIMYYNNIN KEITTIÖAMMATTILAISET 

ESPOO Leevi Sundberg  044 781 2757   
FORSSA Marja Kylä-Markula 0400 557 172    
HELSINKI Kati Turunen 050 301 1388   
KUOPIO  Ilkka Suomi 0400 569 673   
JYVÄSKYLÄ Arto Koskinen 0400 430 010    
JOENSUU Jukka Naumanen 0400 171 215 
LAHTI Vesa Ulmanen 050 464 7828  
 

Lue lisää keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

Soita ja tilaa  maksuton esittely  taloyhtiönnekokoukseen!

Suunnittelupalvelu  Mittauspalvelu  Kotiinkuljetus  Remonttipalvelu  Rahoitus  Takuu

Putkiremontin asiantunteva  
ja luotettava keittiötoimittaja

LAPPEENRANTA Timo Pellinen 0400 556 877    
OULU Juho Silvola  050 352 4200 
SEINÄJOKI  Veikko Kitinoja 0400 567 259 
TAMPERE Tommi Huovilainen 040 414 1552   
TURKU Liisa Artukka  0400 788 992
VANTAA Petteri Ilvonen 050 594 2602



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

Peltikatto KINGI® kateruuveilla, kiitos! 
KINGI® kateruuvin kysyntä kasvaa nyt voimakkaasti kotimaassa ja ulkomailla. KINGI® 
kateruuvin saat katollesi asennettuna ja KINGI® takuilla varustettuna vain valtuutta-
miltamme kattoasennusliikkeiltä. Löydät ne sivuiltamme kingi.fi. 
Pelkät ruuvit saat Kingiltä, 040 920 8888. KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

*HAMK:n Ohutlevykeskuksen tekemä korroosiotesti selvitti mark-
kinoilla olevien kateruuvien korroosionkestävyyttä suhteessa kat-
topeltiin. Taulukko on Kingi Oy:n laatima kooste HAMK:n tekemän 
kateruuvitestin 2016-20 testiraportista. Raportti löytyy sivuiltamme 
kingi.fi.

RUOSTUMINEN ALKANUT RUOSTUNUT PILALLEEI RUOSTETTA
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425 187 TESTIN KESTO TUNTEINA 
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KATERUUVIEN 
KIISTATON KUNINGAS

Hyväksy kattopeltiisi vain saman korroosionkestävyyden omaava kiinnitys!

TESTIVOITTAJA!

20
VUOTTA

RUOSTUMATON

TAKUU

30
VUOTTA

VUOTAMATON

TAKUU

50
VUOTTA

POIKKI-

RUOSTUMATON

TAKUU

TESTATUSTI AINOA RUOSTUMATON
Testivoittaja* KINGI® kateruuvi on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Se on kor-
roosiotestin ainoa kateruuvi, joka kesti yhtä pitkään kuin Pural® -pelti ja täyttää 
näin Suomen Ympäristöministeriön vaatimuksen kattopeltien kiinnikkeenä. 

AINOA KOLMIKERROSPINNOITETTU
Kateruuveista KINGI® on ainoa kolmikerrospinnoitettu kateruuvi kolmikerros-
pinnoitetuille kattopelleille, joita ovat kaikki Suomessa käytettävät tehdasmaa-
latut kattopellit, tutummin esim. Pural®, Purex ja Nova.

EI ENÄÄ RAUKEAVIA KATTOPELTIEN TAKUITA
KINGI® kateruuvin paras porautuvuus puolestaan takaa sen, että kattopeltiin ei 
enää tule naarmuja eikä lastuja, joiden seurauksena pellin takuu usein raukeaa. 

AINOA TAKUULLA VESITIIVIS
Ja ensimmäistä kertaa saat myös kateruuveille kattavat kirjalliset takuut vuota-
mattomuudelle ja korroosionkestävyydelle aina 50 vuoteen asti.

PIDEMMÄN PÄÄLLE EDULLISIN
Kerta-asennuksella katon suunnitellun iän kestävä KINGI® kateruuvi merkitsee 
katolle edullisinta elinkaarikustannusta.


