
Sähköauton 
latausmahdollisuudet

SYKSY 2021

Kun etätyö 
yleistyy, ei netissä 
riitä pelkkä nopeus

Kuka kantaa 
vastuun päätöksistä 
taloyhtiössä?

Kosteusongelmien 
pysyvä ratkaisu  
toi mielenrauhan

OMATALOYHTIÖ.FI



Pysyvästi kaunis, kuiva ja  
esteettinen julkisivu

Innovatiivinen tuoteperhe rapatuille julkisivuille

Kuiva ja pysyvästi kaunis.

Lue lisää: www.fi.weber/TopDry-julkisivupinnoitteet

weber TopDry – ilmastonmuutoksen haasteisiin
 Innovatiivinen.  Julkisivuihin kohdistuu yhä enemmän kosteusrasitusta.  

weber TopDry -julkisivu pinnoitteen teho on AquaBalance-tekniikassa,  
missä pinta hylkii vettä ja imee kosteutta tarpeen mukaan pitäen  
julkisivun kuivana ja suojaten sitä mikrobi- ja leväkasvustolta.

 Käytetty, palkittu, ekologinen. Ympäristö- ja innovaatiopalkintoja  
saaneella tuote perheellä on yli 15 vuoden käyttökokemus ja yli  
20 miljoonaa m2 rapattua julkisivua. weber TopDry on vähemmän  
ympäristöä kuormittava vaihtoehto nykyisille silikonihartsipinnoitteille.

 Taloudellinen ja laadukas. Pitkä huoltoväli, kun julkisivu pysyy kuivana  
ja puhtaana. 

HUOM! oikea koko 230x297 + 5 mm bleed => 240 x 307 mm
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PÄÄKIRJOITUS

Vastuullinen yritys kantaa vastuunsa sosiaalisista, taloudellisista 
ja ympäristövaikutuksista. Vastuullisuuden tulisi kuitenkin olla osa 
meidän jokaisen arkea ja sen valintoja. Osa antaa vastuullisuuden 
ohjata kaikkia arkipäivän toimiaan, mutta osa ei uhraa sille 
ajatustakaan. 

Asunto-osakeyhtiöt poikkeavat yrityksistä, sillä asunto-osakeyhtiöiden 
tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, vaan kerätä 
riittävästi tuloja yhtiön menojen kattamiseksi. Voisiko taloyhtiö silti 
toimia vastuullisesti? ASKO-mallin eli asuinrakennusten korjaustarpeen 
ennakointimallin mukaan Suomen asuinrakennusten korjaustarve 
nousee viidenneksellä eli 11,3 miljardiin euroon vuosina 2026–2035 
(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2016). Näissä korjaushankkeissa 
taloyhtiöillä on merkittävä mahdollisuus tehdä vastuullisia valintoja. 
Asunto-osakeyhtiöt voivat toimia vastuullisesti mm. suosimalla 
suomalaisia valmistajia ja paikallisia yrityksiä sekä palveluita. 

Voiko taloyhtiö  
toimia vastuullisesti?

Vastuullisuuden tulisi olla osa 
meidän jokaisen arkea  
ja sen valintoja. 
Heidi Uusitalo
päätoimittaja

Taloyhtiön asioiden huolellinen hoito edellyttää, että taloyhtiön 
saamista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. 
Taloyhtiön ei siis välttämättä tarvitse valita halvinta toimijaa, mikäli 
se pystyy perustelemaan tekemänsä valinnan kestävällä tavalla ja 
yhtiön edulla. Toisaalta yksimielisinä voidaan tehdä huonojakin 
päätöksiä sopimusvapauden puitteissa. Toki joissakin tapauksissa 
taloyhtiö voi joutua soveltamaan hankintalain (laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) säännöksiä. 

Vastuullisuuden huomioiminen voi lähteä myös pienistä – usein 
helpoistakin – teoista. Vähentämällä paperin käyttöä taloyhtiön 
viestinnässä, säästämällä vettä huoneistokohtaisten vesimittareiden 
avulla, tehostamalla jätehuoltoa erilliskeräysastioilla tai hankkimalla 
sähköauton yhteiskäyttöön päästään hienosti eteenpäin. Myös 
kiinteistösähköä voitaisiin tuottaa uusiutuvista energianlähteistä ja 
kaukolämpö voisi olla uusiutuvaa kaukolämpöä.

Mistä sitten voi aloittaa? Taloyhtiö voi hyväksyä strategian, jossa 
päätetään yhteisesti kiinteistöstä huolehtimisesta vastuullisesti ja 
kestävän kehityksen mukaisesti.
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Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa 
– suunnittelu säästää rahaa
Teksti: Marja Aaltio   Kuvat: Shutterstock

OPASTUS

– Myös lainaa on helpompi saada, jos taloyhtiöllä on selkeät 
suunnitelmat. Laina on usein myös edullisempaa, kun ollaan ajoissa 
liikkeellä hyvien taloussuunnitelmien kanssa, sanoo Kemppainen.

Huonossa kunnossa olevan talon arvo laskee niin pankin kuin 
ostajien silmissä. Pankki tutkii tarkkaan lainaa myöntäessään, ovatko 
rakennukset vakuuden arvoisia. Jos korjausvelkaa on kertynyt paljon, 
vakuudet eivät ehkä riitä, ja laina jää saamatta kokonaan.

Latauspisteiden suosio kasvaa
Tällä hetkellä peruskorjausvuorossa ovat 1960–1980-lukujen talot. 
Eniten tehdään Kemppaisen kokemuksen mukaan putkiremontteja 
ja hyvänä kakkosena tulevat julkisivuremontit. Niissä myös on eniten 
korjattavaa, sillä putkien ja julkisivun elinkaari on 30–40 vuotta. 
Usein tarve korjata pamahtaa päälle yhtä aikaa.

Kiinteistöliiton korjausbarometri viime syksyltä kertoo, että seuraava 
suuri yksittäinen korjauskohde ovat sähköautojen latauspisteet. 
Barometrin vastanneista joka kolmannessa yhtiössä arveltiin 
latauspisteiden olevan korjauslistalla seuraavan viiden vuoden 
aikana. Tässä on taustalla laki, joka velvoittaa taloyhtiö tarjoamaan 
asukkailleen latausmahdollisuuden.

Viime aikoina korjausrakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota 
energiatehokkuuteen. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 
(EPBD) tarkoituksena on energiatehokkuutta parantamalla hillitä 
ilmastonmuutosta. 
– Korjauksista päätettäessä saatetaan pohtia, saako siihen käytettyä 
rahaa koskaan takaisin. Joskus voi olla niin, varsinkin jos asuntojen 
neliöhinta on kovin pieni. Silloin takaisinmaksuaika on pidempi kuin 
korjauksen elinkaari. Ero hiilijalanjäljessä näkyy kutenkin nopeasti, 
muistuttaa Kemppainen.

Korjausvelkaa on Kemppaisen mukaan melko tasaisesti eri puolilla 
Suomea. Pienillä paikkakunnilla velkaa on ehkä enemmän kuin 
suurissa taajamissa, missä taloyhtiöiden edustajat tietävä saavansa 
vastinetta remonttirahoilleen.

Lisää tietoa korjausrakentamisesta ja korjausvelasta voi etsiä muun 
muassa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Putket paukkuvat ja ulkovuoraus rapistuu. Toivottavasti tämä ei ole tilanne 
sinun taloyhtiössäsi.

Rakennetun omaisuuden korjausvelka on Suomessa arviolta 30–
50 miljardia euroa. Luku käy ilmi asiantuntijaraportista muutaman 
vuoden takaa. Rakennetun omaisuuden tila ROTI tehdään joka 
toinen vuosi. Tämän vuoden raportti keskittyy kaupungistumiseen.

VTT:n laskelmien mukaan Suomen asuinrakennusten korjaustarve 
vuosina 2016–2025 on vuosittain 9,4 miljardia euroa. Korjausvelka 
syntyy, kun kunnossapidosta tingitään ja tehdään vain pakolliset ja 
kiireelliset korjaukset. Kiinteistön arvo laskee.
– Eniten korjausvelkaa suhteessa kiinteistöomaisuuteen on 
julkisella kiinteistön omistajalla. Paljon on päiväkoteja ja kouluja 
korjattukin, mutta siellä puolella korjausvelkaa on eniten, 
kertoo Talonrakennusteollisuus ry:n asiamies Jani Kemppainen 
Rakennusteollisuudesta.

Suunnittelu säästää euroja
Asuinkiinteistöjen puolelle erottautuvat ammattimaisesti hoidetut 
kiinteistöyhtiöt. Ne ovat Kemppaisen mukaan parhaassa kunnossa. 
Asunto-osakeyhtiöpuolelta löytyy niin hyvin hoidettuja kuin huonosti 
hoidettuja yhtiötä.

Kemppainen puhuu hyvän suunnitelmallisuuden puolesta, vaikka 
ei työssään edustakaan suunnittelijoita, vaan rakentajia. Hyvällä 
suunnittelulla taloyhtiöt voivat kuitenkin säästää lopullisissa 
kustannuksissa. 
– Hätätyö on aina kallista. Jos juuri nyt tarvitset putkimiestä, voi olla 
vaikea saada, viittaa Kemppainen rakennusalan työvoimapulaan.

Siksi korjausvelan kartoitus kannattaa aloittaa Kemppaisen mukaan 
vaikka heti, vaikka näkyviä vaurioita ei kiinteistössä olisikaan.

Aloita vaikka heti
Kemppainen aloittaisi kevyestä kuntoarviosta, jonka voi tehdä 
pintoja rikkomatta. Kun tilat on päällisin puolin katsastettu, 
siirrytään kuntotutkimukseen. Siinä saatetaan kajota jo rakenteisiin, 
mitä siellä alla tapahtuu.

Kun kiinteistön kunto on selvillä, mietitään, missä vaiheessa mitäkin 
korjausta tehdään eli priorisoidaan korjaustarpeet. Kemppainen 
kannattaa tarkkaa pitkäntähtäimen suunnitelmaa, jossa määritellään 
korjaustarpeet. Silloin työt voi aikatauluttaa ja materiaalit sekä 
tekijät varata ajoissa. Taas säästyy rahaa.
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Suunnitelmallisuus on 
avainasemassa kattoremontissa
Teksti: Jenni Tommila   Kuvat: BMI Ormax

Katon kunnosta pysyy parhaiten perillä, kun se huolletaan ja 
tarkastetaan säännöllisesti. Huollettu katto kestää pidempään, 
mutta pitkäikäisenkin katon elinkaari tulee joskus päätökseen. 
Kattoremontin lähestyessä ennakointi säästää rahaa sekä 
päänvaivaa.

JULKISIVU

vähemmän raaka-aineiden ja energian 
kulutusta kuljetuksessa.

Tarkkaa laadunvarmistusta
BMI Ormaxin kattotiilet valmistetaan 
Orimattilan Pennalassa, jossa kattotiilien 
laaduntarkkailu on ensiluokkaista. Jokainen 
tiilierä tarkastetaan kattotiili kerrallaan. 
Tiilet läpivalaistaan ennen tehtaalta 
lähtöä ja lujuustestillä varmistetaan, että 
jokainen tehtaalta lähtevä kattotiilierä 
on lujuudeltaan vaatimusten mukainen. 
Esimerkiksi Aerlox-tiilen tulee kestää 
vähintään 2300 N:n (=230 kg per tiili) 
kuorma ennen kuin se saa lastausluvan ja 
voidaan toimittaa asiakkaalle.

Ormax on maailman ensimmäinen 
kattotiilivalmistaja, joka käyttää 
röntgeniä löytääkseen myös mahdolliset 
laatupoikkeamat. Näin varmistutaan, että 
asiakkaille toimitetaan vain ensiluokkaisia 
kattotiiliä. Järjestelmä, laitteisto sekä 
ohjelmisto on kehitetty Suomessa.

Niinhän sitä sanotaan, että hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty. 
Kattoremonttiin kannattaa varautua ennen 
kuin varsinaisia ongelmia alkaa syntymään. 
Näin säästytään ylimääräisiltä korjauksilta.

Remonttia suunniteltaessa on tärkeää 
muistaa kilpailuttaa tarjoukset ajoissa, jotta 
itse katon uusiminen päästään toteuttamaan 
suunnitellusti. Tarjouspyynnöt kannattaa 
pyytää samansisältöisinä, jolloin ne ovat 
vertailukelpoisia keskenään.

Kattoremontin urakkamallia on myös hyvä 
miettiä etukäteen sekä lisähinnoitellut 
työt sopia samalla. Näin vältytään ikäviltä 
yllätyksiltä.

Valitse entistä kevyempi tiilikatto 
Aerlox
Ensi silmäyksellä Ormax Aerlox 
näyttää tavalliselta kattotiileltä, mutta 
todellisuudessa se on vuosien tutkimusten 
ja testien tulos. Uusi betoniseos ja 
ainutlaatuinen profiili tekee Aerlox-
kattotiilestä entistä vahvemman ja 
kevyemmän. Nämä yhdessä Protector+ 
-pinnoitteen kanssa tekevät Aerloxista 
nopeasti kuivuvan, jolloin sammal ei viihdy 
katolla.

Se on 15 % kevyempi kuin perinteinen 
tiili. Yksi tiili painaa vain 3,6 kiloa, joten 
esimerkiksi 200 m²:n Aerlox-katto on noin 
1000 kg perinteistä tiilikattoa kevyempi.

Ormax Aerlox kestää tuiskut ja tuulet entistä 
paremmin, koska kattotiilet asennetaan 
ilman läpimeneviä nauloja. Naulojen sijaan 
käytetään BMI:n patentoimaa Easy Clip 
-kiinnikettä, jolloin tuloksena on tiiviimpi ja 
todistetusti myrskynkestävä katto.

Perinteisten kattotiilten tapaan Ormax 
Aerlox on erittäin kestävä ja oikein 
huollettuna katto kestää jopa 70 vuotta. 
BMI käyttää kattotiilien valmistamiseen 
tarvittavaa energiaa tehokkaasti ja hyödyntää 
paikallisia materiaalitoimittajia. Tällä tavoin 
minimoidaan tuotteiden hiilidioksidipäästöt 
ja muut haitalliset ympäristövaikutukset. 
Aerloxin pienempi paino tarkoittaa myös 
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LISÄTIETOA
bmigroup.com/fi

Uusi Aerlox-kattotiili on 
kevyt ja kaunis katseltava. 

Uudenlaisen muotoilun 
ja pinnoitteen ansiosta 

se ehkäisee myös 
sammaleen kasvua.



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

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

JULKISIVU
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kokonaisuudessaan. Pieni asia, mutta joskus 
hyvinkin tärkeä.

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

Yhteistyö oman ja Ruukin valvojan 
(projektivastaava) kesken sujui 
saumattomasti.
– Ruukin työmaavalvoja oli aina saatavilla 
ja valmis vastailemaan kysymyksiin, kertoo 
Helonheimo.
– Loppuraportti olisi kokonaan jäänyt 
saamatta, jollei Ruukki olisi toimittanut 
raporttia kuvineen. Kohde kuvattiin 
kokonaisuudessaan jokaisesta kohdasta 
ja kuvat ovat nyt taloyhtiön saatavilla, 
Helonheimo esittää ylpeänä.

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

Kattourakan sisältö
• Vanhan katon purku, jätekuljetukset
• Tiilikainen, RR32 ruskea
• Valkoinen sadevesijärjestelmä 125 mm, 
RR20
• Lumiesteet
• Kattosillat
• Teräspaloluukut
• 110 ja 125 mm Vilpe-läpiviennit + 125 
mm Vilpe-huippuimureita
• Savupiippujen pellitykset
• Räystäiden valkoiset otsalaudat
• Päivittäinen työmaasiivous
 
Alusrakenteiksi asennettiin suojakäsitellyt 
pystyruoteet, aluskate ja Tiilikaisen alle 
vaakaruoteiksi tuulettavat kuumasinkityt 
teräsruoteet.

– Tarjouksia taloyhtiön kattoremonttiin 
saatiin siis kuusi, joista kolme päätyi 
hallituksen äänestykseen. Hintahaitari 
tarjousten välillä oli yllättävän suuri, kertoo 
Tuula Helonheimo.

Piti ymmärtää, mistä tarjouksen 
loppusumma koostui ja se ei ollutkaan 
mikään helppo homma.
– Mistä tavallinen tallaaja tietää, mitä siihen 
kuuluu? kysyy Helonheimo.

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

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

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

Talojen ympärille rakennettavien telineiden 
sijaan käytettiin siis nousutorneja ja 
räystäille asennettavia turvakaiteita. 
Näin pihatila jäi asukkaiden käyttöön 
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JULKISIVU

Julkisivu pysyy puhtaana  
ja kuivana
Teksti: Sampsa Heilä   Kuvat: Saint-Gobain Finland Oy / Weber
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Suomessa julkisivut ovat erityisen kovalla koetuksella jo 
maantieteellisen sijaintimme takia, mutta ilmastonmuutoksen 
seurauksena julkisivuihin kohdistuu entistä voimakkaampi 
säärasitus. Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ovat kaikkein suurimpia pohjoisessa ilmastossamme.
– Ilmastonmuutos tuo Suomeen Keski-Euroopan epävakaisemman 
ja kosteamman ilmaston, johon yhdistyy meillä vielä voimakkaampi 
lämpötilojen ja vuodenaikojen vaihtelu. Talvella lämpötilan 
jatkuva sahaaminen nollan molemmin puolin lisää julkisivuun 
ja sen halkeamiin kertyvän suuremman vesimäärän aiheuttamaa 
pakkasrapautumista. Ympäri vuoden lisääntyvä ilmankosteus luo 
myös otolliset olosuhteet levä- ja mikrobikasvustoille, tuotepäällikkö 
Antti Saajanlehto Saint-Gobain Weberiltä sanoo.

Alan markkinajohtajana Saint-Gobain haluaa tarjota ratkaisun 
julkisivujen säänkestävyyden parantamiseen ja pitkään käyttöikään 
tuomalla Suomen markkinoille Weberin innovatiiviseen 
reseptikehitykseen pohjautuvan TopDry-tuoteperheen, joka 
tehostaa julkisivun kuivumista säilyttäen sen puhtaana ja kauniina 
vuodenajasta ja vuodesta toiseen ja on myös entistä turvallisempi 
ympäristölle.
– Ratkaisu on kiinteistöjen omistajille ja asukkaille 
elinkaaritaloudellinen, kun julkisivu pysyy puhtaana ja kuivana ja 
huoltoväli pitenee, Antti Saajanlehto sanoo.

Ratkaisu on myös suunnittelijoille ja urakoitsijoille turvallinen 
valinta, koska TopDry-pinnoitteet varmistavat julkisivun toimivuuden 
ja pitkän kestoiän kaikissa sääoloissa. TopDry-julkisivupinnoitteet 
ovat vaihtoehto perinteisille silikonihartsipohjaisille pinnoitteille. 
– Nykyiset pinnoitteet ovat voimakkaasti hydrofobisia, ja ne 
muodostavat julkisivuun vettä ja likaa hylkivän mutta hengittävän 
pinnan, kuten nykyaikainen tekninen vaate. Myös TopDry-
pinnoitteissa sadepisarat valuvat hydrofobisuuden ansiosta alas, 
mutta esimerkiksi aamukaste ja sateen jälkeen pintaan kertynyt 
kosteus kuivuvat nopeimmin pinnoitteen hydrofiilisyyden avulla. 
Tällöin kosteus imeytyy pintaan tasaisesti jakautuen laajalle alalle, ja 
kuivuu siksi nopeasti, Saajanlehto sanoo.

Estää mikrobikasvustot ilman torjunta-aineita
TopDry-pinnoitteiden toimivuus on todistettu sekä lukuisin 
laboratorioissa tehdyin tieteellisin tutkimuksin että käytännössä. 
Tuoteperheellä on Keski-Euroopassa yli 15 vuoden käyttökokemus.
– Esimerkiksi Saksassa tuotteilla on pinnoitettu rapattuja julkisivuja 
yli 20 miljoonaa neliötä, ja julkisivut näyttävät edelleen kuin uusilta. 
Käytännön kokemukset ja laajat testit takaavat sen, että tuotteet 
kestävät myös Suomen erittäin vaativissa ilmasto-olosuhteissa, Antti 
Saajanlehto sanoo.

Saajanlehdon mukaan Saint-Gobain Weberin tavoitteena uuden 
sukupolven julkisivupinnoitteiden kehittämisessä on ollut 
ankaramman säärasituksen myötä lisääntyvien julkisivujen 
kosteusvaurioiden sekä levä- ja mikrobikasvustojen ehkäiseminen 
ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
– TopDry-tuoteperheessä levä- ja mikrobikasvustojen torjuntaan ei 
käytetä lainkaan ympäristölle vaarallisia biosideja, jotka aiheuttavat 
pahimmillaan syöpää.

Weberin TopDry-tuoteperhe on voittanut Euroopassa useita 
ympäristö- ja innovaatiopalkintoja. Ratkaisun ekologisuus perustuu 

Ilmastonmuutos lisää julkisivujen säärasitusta erityisen voimakkaasti pohjoisessa ilmastossamme. 
Saint-Gobain Weberin uusi innovatiivinen TopDry-julkisivupinnoite pitää rapatun julkisivun kuivana 
ja puhtaana sekä rakenteet ja lämmöneristyksen toimivina ja turvallisina kaikissa sääoloissa 
ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

kestävyyden ja pitkän huoltovälin ohella siihen, että mikrobi- ja 
leväkasvustot ehkäistään torjunta-aineiden sijaan optimoidun 
reseptin avulla saavutetulla nopealla kuivumisella. Kun julkisivu 
kuivuu nopeasti, mikrobit ja levät eivät saa kasvuun tarvitsemaansa 
kosteutta.
– Hyvä osoitus TopDry-pinnoitteiden ekologisuudesta on se, että 
niitä voidaan käyttää Joutsenmerkki-kohteissa, joiden on täytettävä 
erittäin tiukat ympäristökriteerit, Saajanlehto sanoo.

Laboratoriotutkimusten lisäksi pinnoitteen toimivuutta on testattu 
laajoilla kenttäkokeilla Euroopan ohella esimerkiksi Thaimaassa ja 
Kambodzan viidakon trooppisissa kosteusolosuhteissa.
– TopDry-pinnoitteella pinnoitetut julkisivut ovat säilyneet uuden 
näköisinä ankarassa kosteusrasituksessa samalla kun muiden 
koekappaleiden pinnassa on selvästi näkyvää kasvustoa.

Suojaa tutkitusti julkisivua pakkasrapautumiselta
Suomen olosuhteissa yleistyvien viistosateiden tuoman suuremman 
vesimäärän ja kohonneen ilman kosteuden lisäksi julkisivun 
säärasitusta kasvattavat yhä tiheämmin toistuvat talviset jäätymis-
sulamissyklit.
– Julkisivumateriaalit tulee testata 50:n tai 100:n jäätymis-
sulamissyklin säärasituskokeissa, mutta me olemme testanneet 
pinnoitteet 500:n syklin testeissä. Ne ovat kestäneet ankarat testit 
täysin vaurioitumatta. Meidän julkisivuratkaisuillamme on siis 5–10 
-kertainen varmuus kansallisiin ohjeistuksiin ja kilpailijoihin nähden, 
Antti Saajanlehto sanoo.

TopDry-julkisivupinnoitteiden avulla saavutettu nopea kuivuminen 
varmistaa osaltaan myös koko julkisivurakenteen kosteusteknisen 
toimivuuden sekä rakennuksen sisäilman pysymisen terveellisenä 
ja turvallisena. Kuivana pysyvä julkisivu ja lämmöneriste 
parantavat samalla myös kiinteistön energiatehokkuutta, koska 
lämmöneristeiden kostuessa niiden eristävyys heikkenee.

TopDry-julkisivupinnoitteita voidaan käyttää kaikkien Weberin 
modernien rappausjärjestelmien kanssa. Markkinoilla laajasti 
käytettyjä Weberin rappausjärjestelmiä ovat esimerkiksi SerpoVent, 
Kahi Facade ja MonoRoc.
– TopDry-julkisivupinnoitteet soveltuvat sekä uudis- että 
korjausrakentamiseen ja kaikenlaisiin rakennustyyppeihin 
omakotitaloista suuriin kerrostaloihin sekä liike- ja julkiseen 
rakentamiseen, Antti Saajanlehto sanoo.
– TopDry-tuoteperhettä käytettäessä niin kiinteistön käyttäjät ja 
omistajat kuin suunnittelijat ja urakoitsijat voivat nukkua yönsä 
rauhassa, koska ratkaisu on Weberin ohjeiden mukaan toteutettuna 
varmasti toimiva ja turvallinen. Weberiltä saa myös kaiken tarvittavan 
tuen Suunnittelijapalvelun henkilökohtaisesta neuvonnasta 
kattaviin työohjeisiin ja detaljikirjastoihin sekä koulutettujen 
yhteistyöurakoitsijoiden verkostoon. Tilaajat, arkkitehdit, 
rakennesuunnittelijat ja urakoitsijat saavat vuodesta toiseen hyvän 
näköisenä pysyvän referenssikohteen, josta he voivat olla ylpeitä, 
Saajanlehto toteaa.

LISÄÄ AIHEESTA
fi.weber
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Olisiko aika suorittaa 
parvekkeiden kuntotarkastus?
Teksti: Tiina Painokallio   Kuvat: Lumon Oy

JULKISIVU
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Tiedätkö, milloin teillä on viimeksi tehty taloyhtiönne parvekelasien 
kuntotarkastus? Olisiko nyt sen aika? Lumon suorittaa kuntotarkastuksia 
kaikenmerkkisille parvekelasituksille.

Lumonilla on vuosikymmenten kokemus 
parvekelasituksista. Tuossa ajassa oppii 
tunnistamaan merkit siitä, milloin 
parvekelasit kaipaavat huoltoa tai ne pitää 
vaihtaa. Säännöllisillä huolloilla voidaan 
pidentää parvekelasitusten käyttöikää 
ja taata toimivat ja turvalliset lasitukset 
asukkaille. Parvekelasien maksuton 
kuntotarkastus on helppo tapa selvittää 
parvekelasitusten kunto kuntotarkastuksiin 
perehtyneen ammattilaisen avulla. 
Kokosimme faktoja siitä, milloin ja miksi 
parvekelasien kuntotarkastus kannattaa 
tehdä ja mitä taloyhtiöt siitä hyötyvät. 
Artikkeliin on haastateltu kuntotarkastaja 
Hannu Hartikaista Lumonilta.

Miksi kuntokartoitus kannattaa 
tehdä?
Parvekelasitusten kunnosta puhuttaessa 
herää monia kysymyksiä, kuten:
– Mikä on parvekelasitusten nykytila?
– Mitä parvekelasituksille on tehtävissä?
– Onko parvekelasitukset huollettavissa vai 
pitääkö ne kokonaan uusia?

Kysymyksiä on paljon, mutta ammattilainen 
katsoo parvekekohtaisesti jokaisen 
parvekelasituksen yksilöllisen tarpeen. 
Mikäli laseja ei ole huollettu säännöllisesti 
tai ollenkaan, on hyvä tehdä ensin 
kuntotarkastus. Kuntotarkastus on erittäin 
tärkeä toimenpide myös turvallisuuden 
kannalta, koska silloin voidaan ennakoida ja 
hoitaa kuntoon tekijät, joilla voidaan estää 
suurempi vahinko. Kuntotarkastaja laatii 
kattavan raportin sähköisessä muodossa 
taloyhtiölle. Raportista ilmenevät kaikki 
parvekekohtaiset huomiot, lasitusten 
valmistaja, lasitusten malli sekä vaadittavat 
jatkotoimenpiteet.

Milloin parvekelasien 
kuntotarkastus on ehdottomasti 
paikallaan?
– Kun asukkailta tulee viestiä parvekelasien 
käyttöongelmista.
– Kun yhdenkin asunnon 
parvekelasituksessa on havaittavissa 
turvallisuusriski.
– Kun talon ulkopuolelta tehdään 
parvekelaseihin liittyvä turvallisuushavainto.
– Kun taloyhtiön hallituksella ja 
isännöitsijällä ei ole täsmällistä tietoa 

Aikataulun sopiminen: Tilaajan kanssa 
sovitaan aikataulusta ja muista käytännön 
asioista, kuten yleisavaimen noudosta.

Tiedottaminen: Kuntotarkastuksesta 
ja siihen liittyvistä asioista tiedotetaan 
asukkaita hyvissä ajoin etukäteen, yleensä 
noin kaksi viikkoa ennen kuntotarkastusta.

Kuntotarkastus: Parvekekohtainen 
kuntotarkastus suoritetaan jokaisesta 
parvekkeesta ja huomiot kirjoitetaan 
jokaisesta erikseen.

Raportin toimitus: Kuntotarkastuksesta 
laaditaan raportti sähköisessä muodossa, 
joka kattaa parvekekohtaisen raportin 
huomioista.

Suositusehdotus tuleville toimenpiteille: 
Taloyhtiölle ehdotetaan suosituksia tulevista 
toimenpiteistä, lasketaan mahdollisesti 
myös tarjous, mikäli parvekelasien huolto tai 
uusiminen on ajankohtaista.

Asiantuntijan kokemus 
kuntotarkastuksesta: 
toteutetaanko niitä?
– Taloyhtiöt voisivat hyvin lisätä 
kuntotarkastusten määrää parvekelasien 
ja -kaiteiden osalta. Parvekekaiteet 
ovat aina taloyhtiön vastuulla ja myös 
parvekelasit useimmiten. Parvekelasien 
ja -kaiteiden ollessa taloyhtiön 
huolto- ja kunnossapitovastuulla on 
suunnitelmallinen huolto ja kunnossapito 
paremmin hallittavissa ja toteutettavissa 
kuntotarkastuksen avulla, kertoo 
kuntotarkastaja Hannu Hartikainen 
Lumonilta.

parvekelasien tuotemerkistä ja niiden 
varaosien saannista ja/tai yleensäkin niiden 
huoltovarmuudesta.

On hyvä ottaa huomioon, että kaikkien talon 
parvekelasitusten kunto on tarkastettava 
samanaikaisesti. Osakkaiden omistuksessa 
olevien parvekelasien kuntotarkastukset 
tehdään taloyhtiön toimeksiannosta.

Miten taloyhtiö 
hyötyy parvekelasien 
kuntotarkastuksesta?
Taloyhtiö saa raportin kuntotarkastuksesta, 
joka sisältää korjaus- ja huoltosuosituksen. 
Kuntotarkastusraportti on taloyhtiön 
hallinnolle dokumentti, jonka avulla 
voidaan suunnitella ja budjetoida huoltojen 
ja korjausten oikea-aikaisuus ja ohjata 
säännölliseen huoltojen suoritukseen.

Miten kuntotarkastus etenee?
Yhteydenotto: Kaikki lähtee liikkeelle 
yhteydenotosta. Kun asennuksesta 
tai edellisestä huollosta on yli viisi 
vuotta, kannattaa tilata kuntotarkastus 
parvekelasituksille.

Kohteen etukäteisselvitys: Kohteen tiedot 
löytyvät Lumonin järjestelmistä, mikäli 
kohteessa on Lumonin lasitukset. Mikäli 
tarvitaan lisätietoja, ne pyydetään erikseen 
tai mahdollisesti käydään kohteessa 
tekemässä esiselvitystä.

Kuntotarkastuksen esittely: 
Kuntotarkastuksen sisältö esitellään 
taloyhtiön edustajille ja sovitaan alustava 
aikataulu kuntotarkastukselle.

Huoltokäynti ei haittaa juurikaan asumista, 
ja parvekelasit palvelevat jälleen asukkaita 

moitteetta. Kiinteistö hyötyy, kun parvekelasit 
suojaavat rakenteita ja tuovat energiansäästöä 

koko taloyhtiölle.
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Vinkki: taloyhtiö, huollata koko talon lasitukset 
kerralla
Lumonin parvekelasitus on tehty kestämään, mutta hyväkin 
tuote kaipaa aika-ajoin huoltoa kestääkseen elämää ja Suomen 
välillä haastaviakin sääolosuhteita. Parvekelasien laskennallinen 
käyttöikä huollettuna on noin 30–40 vuotta. Ensimmäisen huollon 
aika on viiden vuoden kuluttua parvekelasien asentamisesta. 
Säännöllisesti huolletut lasitukset ovat turvalliset ja miellyttävät 
käyttää. Parvekelasien huolto antaa turvallisia ja viihtyisiä lisävuosia 
parvekkeelle.

Lumon tarjoaa taloyhtiöille vaivattoman tavan jatkaa 
parvekelasituksien käyttöikää. Taloyhtiön teettämä parvekelasien 
huolto tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin yksittäin tehden. 
Taloyhtiö saa kustannusetua, kun huoltotyö suunnitellaan 
taloyhtiökohtaisesti ja tehdään sarjatyönä.

Vanhemmissa taloyhtiöissä voi olla paljon parvekelaseja, jotka 
ovat osakkaan hankkimia, ja he vastaavat niiden kunnosta ja 
turvallisuudesta omalla kustannuksellaan. Silloin on myös vaarana 
tilanne, että parvekelaseja ei huolleta, ja ne voivat siten aiheuttaa 
turvallisuusriskejä. Tällöin taloyhtiöissä on myös usein erimerkkisiä 
tai tuntemattomia lasituksia, joiden valmistajaa ei ole enää 
olemassa. Varaosien saanti voi olla myös mahdotonta.
– Jos lasitusta ei voi huoltaa tai käyttää turvallisesti, niin silloin se 
pitää laittaa käyttökieltoon ja mahdollisesti uusia tai purkaa pois. 
Taloyhtiöiden tulisi ottaa tämän tyyppiset tapaukset paremmin 
hoitoon. Useimmiten taloyhtiö ei puutu, koska lasit ovat osakkaan, 
jatkaa Hartikainen.

Silloin kun taloyhtiöön on asennettu lasit yhtäaikaisesti kaikille 
parvekkeille, niin taloyhtiöt huolehtivat niistä. Tunnetun olemassa 
olevan valmistajan laseilla on yleensä huoltosuositus. Kun lasien 
huollot tehdään suositusten mukaisesti, niin kuntotarkastusta 
ei välttämättä tarvitse. Vanhatkin lasitukset voidaan huoltaa 
uudenveroiseksi ja saada niille käyttöikää yli 30 vuotta, kunhan ne 
huolletaan säännöllisesti.
– Esimerkiksi Lumon pystyy huoltamaan vuonna 1997 
asennetut Lumon 2 -parvekelasit ja myöntämään niille 5 vuoden 
käyttöturvatakuun. Näin ollen taloyhtiössä voidaan säilyttää 
olemassa olevia lasituksia, ja käyttöiän lopussa olevat lasitukset 
voidaan uusia. Kuntotarkastuksen suorittaminen on hyvä lähtökohta 
suunnitelmalliseen huoltoon, varsinkin jos ei ole tarkkaa tietoa 
lasitusmerkistä ja valmistajasta sekä tietoa, onko valmistajalla 
olemassa huoltosuositusta, ohjeistaa Hartikainen.

Parvekelasien kuntotarkastukset kaikille talo- tai 
kiinteistöyhtiön parvekelaseille
Jokainen parvekelasitus on yksilöllinen, ja niiden kunto tai 
turvallisuustekijät vaihtelee saman kiinteistön sisällä. Jollakin 
parvekkeella lasit toimii, mutta viereisellä parvekkeella lasi on 
tippumassa, profiilien kiinnitys löystynyt tai laseja ei saa auki ja 
kiinni tms. Asukkaat eivät näitä välttämättä pysty havaitsemaan.

Parvekelasien huolto tulisi tehdä myös yksilöllisesti, koska silloin 
lasitus käydään läpi: korjataan, huolletaan ja voidaan ennakkoon 
vaihtaa kuluneita osia. Kun parvekelasien huolto toteutetaan 
projektina, taloyhtiön kaikki parvekelasit saadaan samanaikaisesti 
kuntoon ja parvekelaseille tulee kaikille sama takuuaika. Tällöin 
myös taloyhtiön on helpompi hoitaa säännöllistä huoltotoimintaa.
– Parvekelasitukset lähtivät kasvuun 1990-luvulla. 
1990-2000-lukujen aikana asukkaat saivat itse hankkia 
parvekelasituksia taloyhtiön ja rakennusvalvonnan luvalla. Näitä 
lasituksia on vielä olemassa taloyhtiöissä ja niiden huoltovastuu 
on omistajalla. Tällaisissa taloissa olisi hyvä, jos lasit voitaisiin 
siirtää taloyhtiön korjaus- ja huoltovastuulle. Silloin niiden kunnosta 
huolehtiminen voisi tulla paremmalle tasolle. Näissä tapauksissa 
on paljon lasituksia, jotka ovat elinkaarensa päässä tai niiden 
valmistajaa ei ole enää olemassa, Hartikainen kertoo.

2000-luvun alusta asti parvekelasit ovat jo useimmiten asennettu 
kaikille parvekkeille ja ne ovat taloyhtiön huolto- ja korjausvastuulla. 
Silloin niiden huolto ja huollon säännöllisyys lähtee taloyhtiön 
tarpeesta ja halusta pitää parvekelasit toimintakuntoisena ja 
turvallisena.

OTA YHTEYTTÄ
lumon.fi
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HUONEISTO

Kuka hyötyy 
huoneistokohtaisesta 
ilmanvaihdosta?
Teksti: Päivi Kaijula   Kuvat: Vallox Oy

Noin puoleen uusista kerrostaloista rakennetaan huoneistokohtainen ilmanvaihto. Vanhemmissa 
taloyhtiöissä punnitaan, korjatako vanha ilmanvaihtojärjestelmä vai korvatako se uudella. Kuka 
huoneistokohtaisesta ilmanvaihdosta oikein hyötyy? Ja mitä nämä hyödyt ovat?

Asunnon henkilömäärä, vuorokausirytmi ja 
elintavat asettavat ilmanvaihdolle erilaisia 
tarpeita, jotta sisäilma pysyy raikkaana. 
Samankokoisissa asunnoissa asuvien 
henkilöiden määrä voi vaihdella paljon, ja 
tarve peseytymiselle ja pyykinpesullekin 
vaihtelevat. Asukkaat voivat olla kotona 
myös ihan eri vuorokauden aikoihin. Siksi 
onkin tärkeää, että ilmanvaihdon tehoa voi 
säätää omien tuntemuksiensa ja tarpeidensa 
mukaan. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon 
etuna onkin, että jokaisen asunnon 
ilmanvaihto toteutuu asunnon asukkaiden 
tarpeiden mukaisesti.

Koska huoneistokohtainen ilmanvaihto 
poistaa käytetyn ilman suoraan ulos, 
esimerkiksi ruuanlaiton hajut eivät leviä 
asunnosta toiseen. Asumismukavuutta 
lisää myös se, ettei haitallista alipainetta 
muodostu huoneistokohtaisesti toteutetun 
ilmanvaihdon osalta. Kunnollinen 
tuloilman suodatus vähentää lisäksi pölyn 
kulkeutumista sisälle.

Huoneistokohtainen ilmanvaihto voidaan 
toteuttaa myös niin, ettei asukkaiden 
tarvitse säätää ilmanvaihdon tehoa 
lainkaan. Ilmanvaihtokoneen kosteus- 
ja hiilidioksidipitoisuuksiin reagoivien 
antureiden ansiosta ilmanvaihto on 
asukkaalle helppoa: siihen ei normaalissa 
arjessa tarvitse kiinnittää huomiota ja 
sisäilma on aina raikasta, ja esimerkiksi 
pesuhuone kuivuu pian käytön jälkeen. 
Sisäänrakennettujen antureiden ansiosta 
ilmanvaihto ei myöskään jää tarpeettomasti 
tehostustilaan, kun asunto on tyhjillään.

Monissa taloyhtiöissä on myös yhteistiloja, 
kuten sauna, kuivaushuone tai kellari, 
joiden ilmanvaihto on järkevää toteuttaa 

tilakohtaisesti käyttöasteen mukaan. 
Esimerkiksi kun kuivaustilan ilmanvaihto 
tehostuu automaattisesti silloin, kun 
sen kosteuspitoisuus nousee, kuivuvat 
asukkaan pyykit ajallaan. Kun taas tila 
on käyttämättä, myös ilmanvaihto on 
pienemmällä teholla.

Säästä energiaa 
huoneistokohtaisella 
ilmanvaihdolla
Suurin energiansäästö saavutetaan yleensä 
ilmanvaihdon tarpeenmukaisella käytöllä. 
Kun ilmanvaihdon tehoa pienennetään 
puoleen, sen kuluttama energia pienenee 
alle puoleen. Siksi on järkevää pienentää 

 Asukastyytyväisyys 
on korkealla tasolla, 

kun ilmanvaihto toimii 
huoneistokohtaisesti. Tällöin 
esimerkiksi ruuankäryt eivät 

kulje asunnosta toiseen 
ja jokainen saa nauttia 
raikkaasta sisäilmasta 

elämänrytmistään 
riippumatta.
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Loimaan Helmi -asuinkerrostalossa ja Turun 
Ylioppilaskylän Aitiopaikassa on huoneistokohtainen 
Vallox-ilmanvaihto. Myös yhteis- ja liiketiloissa on 
tilakohtainen ilmanvaihto. Valintakriteereinä olivat 
energiatehokkuus, käytettävyys ja huollettavuus.

ilmanvaihtoa, kun asunto tai taloyhtiön yhteistila jää tyhjilleen. 
Toisaalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että ilmanvaihtoa tehostetaan 
tarvittaessa, jotta sisäilma pysyy puhtaana ja raikkaana.

Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon voi lähtökohtaisesti mitoittaa 
pienemmäksi kuin keskitetyllä järjestelmällä varustetuissa taloissa. 
Esimerkiksi pesuhuoneen käyttöajan ohjearvo on 10 l/s silloin, kun 
asukkaalla on mahdollisuus tehostaa sitä tarvittaessa. Keskitetyssä 
järjestelmässä asukkaalla ei yleensä tätä mahdollisuutta ole, joten 
pesuhuoneeseen pitää mitoittaa käyttöajan tehostusarvo 15 l/s. 
Tällä on suhteellisesti suuri vaikutus energiankulutukseen varsinkin 
pienissä asunnoissa, joissa ilmanvaihtokerroin nousee usein varsin 
suureksi useiden poistokohteiden vuoksi.

Lyhyet kanavat ja energiatehokkaat tasavirtapuhaltimet 
mahdollistavat puhaltimien pienen sähkönkulutuksen. Koska 
huoneistokohtaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä ei tarvitse 
huomioida hormivaikutusta, venttiilit voidaan säätää pienellä 
paine-erolla, mikä pienentää puhaltimien kulutusta entisestään. 

Portaattomasti säädettävät tasavirtapuhaltimet ja niin ikään 
portaaton tulo-poisto-suhteen säätö antavat ammattitaitoiselle 
asentajalle hyvät työkalut saavuttaa toimiva lopputulos. Vaikka 
jokaisessa asuntoilmanvaihtokoneessa on kaksi puhallinta, 
järjestelmän puhaltimien yhteenlaskettu sähkönkulutus on 
oleellisesti pienempi kuin keskitetyssä järjestelmässä, missä 
tarvitaan suurempia kanavapaineita.

Myös tehokas lämmöntalteenotto on tärkeää. Hyvä 
lämmöntalteenoton hyötysuhde pienentää paitsi talon 
lämmitysenergian kulutusta, tekee myös ilmanvaihtokoneen 
jälkilämmityspatterin lähes tarpeettomaksi. Tehokkailla 
ristivastavirtakennoilla tuloilma saadaan lämmitettyä lähes koko 
vuoden yli +17 asteeseen käyttäen pelkästään ilmaista poistoilman 
lämpöenergiaa. Tuloilman lämpötilaa ei kannata säätää tarpeettoman 
korkeaksi, sillä se kasvattaa jälkilämmityspatterin energiankulutusta 
ja häiritsee asunnon lämmönsäätöä keväisin ja syksyisin, kun 
lämmitystarvetta ei juurikaan ole. Monissa taloissa on suurimman 
osaa vuotta ongelmana ylilämpö. Tarpeenmukainen ilmanvaihdon 
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säätö on todellista energiansäästöä, joka näkyy taloyhtiön 
energialaskussa, vaikka se ei rakennuksen energialuokkaan 
vaikutakaan.

Etäyhteys isännöitsijän ja huoltoliikkeen apuna
Ilmanvaihtoon kohdistuvat valitukset aiheuttavat isännöitsijälle 
ja huoltoyhtiölle työtä. Huoltokäynnit vievät aikaa ja toisinaan 
ongelman paikallistaminen on hankalaa. Huoneistokohtainen 
ilmanvaihto helpottaakin isännöitsijän ja huoltoliikkeen 
työtä, sillä ongelman paikallistaminen on helppoa, ja mikäli 
ilmanvaihto on liitetty osaksi taloautomaatiota tai sitä ohjataan 
etäohjauksella, voi isännöitsijä tai huoltoyhtiö tarkastella huoneiston 
ilmanvaihtokonetta etänä ja nähdä sen reaaliaikaisen tilan, 
kuten kaikki ilmanvaihtolaitteen kannalta tarpeelliset lämpötilat, 
huoneiston lämpötilan ja kosteusprosentin sekä puhallinnopeudet. 
Etäyhteydessä olevien ilmanvaihtokoneiden ongelmatilanteissa 
isännöitsijä tai huoltomies voivat antaa laitevalmistajalle 
etäyhteysoikeudet tarkastella koneen toimintaa. Tämä helpottaa 
vikatilanteissa vian selvitystä ilman turhia huoneistokäyntejä.

TUTUSTU
vallox.com

Huoneistokohtaisiin ohjaimiin voidaan halutessa asettaa niin 
sanottu suppea käyttöoikeus. Näin asukkaat voivat säätää asuntonsa 
ilmanvaihdon tilaa ja tarkastella sen tietoja, mutta erikoisasetukset 
ovat vain isännöitsijän tai huoltoliikkeen käytettävissä. Näin 
käyttövirheet vähenevät.
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Energiaremontti tuo säästöjä
Teksti: Jenni Tommila   Kuvat: Eskon Oy ja Shutterstock

Vietämme suurimman osan ajastamme 
sisätiloissa, ja silloin puhtaan sisäilman merkitys 
korostuu. Tunkkainen haju kertoo yleensä liian 
heikosta ilmanvaihdosta. 

HUONEISTO

Puutteellinen tai väärin toimiva ilmanvaihto lisää myös 
epäpuhtauksien sekä viruksien leviämistä kiinteistöissä. Tehokas 
ja toimiva ilmanvaihto tuo taas rakennukseen puhdasta ilmaa ja 
poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja kosteutta. Raikas sisäilma saa 
olon tuntumaan kevyeltä, parantaa unen laatua ja antaa energiaa 
työpäivään.

Eskon Oy on palvellut ilmanvaihtoasioissa monipuolisesti jo useiden 
vuosien ajan. Nyt Eskon Oy on vahvistanut ilmanvaihtoyksikköään 
ostamalla ilmanvaihdon säätöihin ja kiinteistöjen ilmanvaihdon 
energiatehokkuuden parantamiseen erikoistuneen North Air 
Oy:n huhtikuussa 2021. Samalla palvelut laajenivat entisestään 
ilmanvaihdon säätö- ja puhdistustöiden sekä energiaremonttien 
osalta.

Energiaremontilla säästöjä
Energiaremonttia mietittäessä kannattaa muistaa, että 
remontin laajuus on verrattavissa saatuihin säästöihin. Pienellä 
energiaremontilla saadaan pieniä tuloksia ja suuri energiasaneeraus 
johtavaa huomattaviin energiasäästöihin.
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OTA YHTEYTTÄ
eskon@eskon.fi

asianmukaisesti toteutettu puhdistus 
ja säätö kuuluvat olennaisena osana 
ilmanvaihdon toimivuuden ylläpitoon.

Ilmanvaihtojärjestelmässä tapahtuu vuosien 
varrella muutoksia ja likaantumista, 
minkä vuoksi järjestelmien säännöllinen 
puhdistus ja säätö on tärkeää. Yleensä 
tässä yhteydessä löytyy myös puutteita, 
järjestelmässä tapahtuneita muutoksia 
tai asioita, joita ei ehkä tavallisen huollon 
yhteydessä ole huomioitu.

Eskon Oy tuntee kaikenlaiset ilmanvaihdon 
järjestelmät, ja heiltä saat niin pienet kuin 
suuremmatkin ilmanvaihtoasennukset 
ja ilmanvaihtojärjestelmien huoltotyöt 
vuosikymmenten kokemuksella.

Eskonille ekologisuus ja ilmastotavoitteet 
ovat tärkeitä, ja tämän vuoksi he 
haluavatkin tarjota asiakkailleen aidosti 
energiatehokkaat ratkaisut ilmanvaihdon 
modernisointiin. Ekologiset valinnat ja 
ympäristöä säästävät ajattelumallit tuovat 
paremman omantunnon ja tukevat kestävää 
kehitystä.

Eskon tekee pääkaupunkiseudulla 
ilmaisia kartoituksia, josta saa tuloksena 
energiatehokkaan ratkaisuehdotuksen 
ilmanvaihtojärjestelmän modernisoinnille.

Ilmanvaihto kaipaa huoltoa
Hyvä ilmanvaihto on puhdas ja toimiva 
mutta myös meluton, vedoton, hajuton, 
pölytön ja miellyttävän lämpöinen. Sen 
vuoksi ilmanvaihto tarvitsee välillä tarkistaa 
ja huoltaa. Koneellisen ilmanvaihdon 
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Riittämättömän ilmanvaihdoin selkein merkki on tunkkaisuuden tunne. Mutta missä on 
vika, kun asunnon ilma ei vaihdu? LVI-tekniikan DI Toni Pölösen mukaan yksi yleisimpiä 
ilmanvaihdon ongelmia ovat puutteet korvausilmanvaihdossa. Huonosta sisäilmasta kärsitään 
erityisesti niissä kodeissa, joista korvausilmaventtiilit puuttuvat kokonaan. Toisinaan 
ilmanvaihdon ongelmat voivat johtua myös asukkaiden itse tekemistä muutoksista.
– Korvausilmaventtiili, kuten vanha kippiventtiili, on voitu tapetoida piiloon tai 
ilmanvaihtokanava on saatettu tukkia melun johdosta. Nämä virheet johtavat siihen, että 
sisään tulevan korvausilman määrä jää asuintiloissa alle tarvittavan. Ilmaa tulee sisään 
heikosti, hallitsemattomasti ja täysin suodattamatta, Pölönen kertoo.

Sen lisäksi, että huono sisäilma vähentää asumisviihtyisyyttä, vaikuttaa se myös terveyteen.
Sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee helposti, jos kodin ilmanvaihto ei toimi riittävän 
tehokkaasti. Huonot yöunet ja jatkuvat hengitystieinfektiot ovat usein merkkejä siitä, ettei 
asunnon ilma vaihdu riittävästi. Terveyshaittojen lisäksi huono ilmanvaihto voi vaikuttaa myös 
asuntoon.
– Huonon ilmanvaihdon seurauksena syntymään päässeet sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot 
heikentävät luonnollisesti asunnon kuntoa ja arvoa, Pölönen sanoo.

Huomioi riittävä korvausilma
Sisäilman laatua voi helposti parantaa huolehtimalla, että asunnosta löytyvät toimivat 
korvausilmaventtiilit. Pölönen muistuttaa, että ilmanvaihdon riittävyys tulee huomioida 
myös korvausilmaventtiilien mitoituksessa. Riittävä määrä korvausilmaventtiileitä tasoittaa 
ilmavirtaa ja ehkäisee vedon tunnetta.

Jotta ilmanvaihto toimisi kuten sen kuuluu, tulisi korvausilmaventtiilit löytyä asunnon 
jokaisesta makuu- ja oleskeluhuoneesta. Poistoilmaventtiilit puolestaan sijoitetaan 
tiloihin, joista korvausilmaventtiiliä ei löydy, eli keittiöön, kylpyhuoneeseen, wc-tiloihin 
ja mahdolliseen vaatehuoneeseen. Kun korvausilmaventtiilit sijaitsevat eri tiloissa 
poistoilmaventtiilien kanssa, virtaa raitista ilmaa asunnon läpi. Jotta voidaan varmistua 
siitä, että ilma virtaa esteettömästi, on huolehdittava myös toimivista siirtoilmareiteistä. 
Esimerkiksi wc-tilojen oven alle jätettävä, noin 2 cm:n rako on tärkeä, jotta likainen ilma 
pääsee siirtymään poistoilmaventtiiliin.

Miksi asunnon ilma  
tuntuu tunkkaiselta?
Teksti ja kuvat: Laura Hamppula

LVI-tekniikan DI Toni Pölösen mukaan taloyhtiöissä törmätään 
usein ilmanvaihdon haasteisiin. Räikeimmät ongelmat löytyvät 
usein 1960- ja 1970-luvulla rakennetuista kohteista. – Näissä 
painovoimaisen ja koneellisen poiston rakennuksissa löytyy usein 
asuntoja, joissa korvausilmanvaihto on jätetty aikoinaan täysin 
huomioimatta, Pölönen huomauttaa.

HUONEISTO
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Nykyään on saatavana 
venttiilimalleja, joiden 

suunnittelussa on otettu myös 
äänenvaimennus huomioon.

DI Toni Pölönen
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Toimivan ilmanvaihdon ansiosta asuntoon saadaan riittävästi raitista 
ilmaa hengitettäväksi ja käytetty likainen ilma saadaan poistettua. 
Mikäli asunnosta puuttuvat korvausilmaventtiilit tai niitä ei ole 
riittävästi, voidaan ilmanvaihtoa parantaa asentamalla riittävä määrä 
uusia korvausilmaventtiileitä.

Myös melun torjumiseen on olemassa ilmanvaihtokanavan tukkimista 
parempia vaihtoehtoja.
– Nykyään on saatavana venttiilimalleja, joiden suunnittelussa on 
otettu myös äänenvaimennus huomioon, Pölönen vinkkaa.

Sopivaa korvausilmaventtiiliä valitessa huomio tulisikin kiinnittää 
pelkän hinnan tai ulkonäön sijasta ainakin näihin kolmeen 
seikkaan: riittäviin ilmamääriin, ilmansuodatukseen sekä venttiilin 
äänenvaimennusominaisuuksiin. Asennetuista venttiileistä ei ole 
iloa, mikäli asukkaat päätyvät sulkemaan ne melun tai sisään 
tulevien epäpuhtauksien takia.
– Ei, vaikka ne olisi tapetoitu kuinka sisustukseen sopiviksi, Pölönen 
huomauttaa.

Suodattimissa on merkittäviä laatueroja
Etenkin keväisin monissa taloyhtiöissä allergiaoireista kärsivät 
asukkaat huomaavat katu- ja siitepölyn kulkeutumisen sisäilmaan. 
Ongelma on yleinen etenkin niissä taloissa, joissa korvausilman 
suodatus on puutteellista. Korvausilmaventtiileistä tulee löytyä 
suodattimet ja ne tulee vaihtaa säännöllisesti. Riittävä vaihtoväli 
riippuu asunnon sijainnista. Suodattimet tukkeutuvat nopeammin 
vilkkaasti liikennöidyn tien tai paljon siitepölyä levittävien puiden 
lähellä. Tukkeutunut suodatin on hyvä vaihtaa uuteen, sillä likaisena 
se heikentää ilmanvaihdon toimintaa ja sisäilman laatua.
– Vietämme ajastamme yleisesti ottaen 90 prosenttia sisätiloissa, 
joten sisäilman tulee olla hyvin suodatettua. Laadukas suodatin on 
erityisen tärkeä silloin, kun kiinteistö sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn 
tien läheisyydessä, sillä hiukkasten määrä ulkoilmassa voi tuolloin 
olla merkittävä ja terveydelle haitallinen. Suodattimella voidaan 
myös estää siitepölyn ja muiden epäpuhtauksien pääsy sisätiloihin. 
Suodattimen laatuun on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota. 
Hyvien ja huonojen suodattimien hintaerot ovat pienet, mutta 
laatuerot merkittävät, Pölönen muistuttaa.

Vain hinnan perusteella suodatinvalintaa ei siis kannata 
tehdä. Hyvän suodattimen tunnistaa pakkauksesta löytyvästä 
suodatinluokasta, joka kertoo minkä kokoisia hiukkasia suodattimet 
nappaavat. Mikäli suodatinluokkaa tai erotusastetta ei ole ilmoitettu, 
ei tuotetta todennäköisesti ole uskallettu valmistajan puolesta 
testata.
–Joskus taloyhtiössä laadukkaammat suodattimet on vaihdettu 
kaikessa hiljaisuudessa huonompiin tarvikesuodattimiin. Tämä 
kuitenkin usein huomataan asukkaiden toimesta, kun ilma ei kulje 
liian paksun suodattimen läpi ja sisäilman laatu laskee, Pölönen 
kertoo. Laadukkaaseen suodattimeen kannattaa siis panostaa.
–Tällä hetkellä tehokkain suodatus löytyy Velco-
korvausilmaventtiileistä. Niiden kanssa käytettävät, sähköisesti 
varatut suodattimet pystyvät testatusti siitepölyn lisäksi 
suodattamaan myös terveydelle kaikkein haitallisempia 
pienhiukkasia, Pölönen vinkkaa.

Pölönen peräänkuuluttaa myös olemassa olevien järjestelmien 
säännöllistä huoltamista. Suuri haaste on järjestelmien ylläpidossa, 
kuten riittämättömässä venttiilien puhdistuksessa, suodattimien 

vaihdossa ja hormien nuohouksessa. Toimiva järjestelmä tarvitsee 
ylläpitoa, jonka huoltotoimenpiteet olisi hyvä ennakoida ja 
huomioida myös taloyhtiön huoltokirjassa.

Laadukkaat korvausilmaventtiilit lisäävät 
asuinmukavuutta
Taloyhtiöissä ilmanvaihtoon liittyvät valitukset ovat yleisiä 
etenkin syys- ja talvisaikaan. Tunkkainen sisäilma, ikkunoiden 
huurtuminen ja vedon tunne ovat yleisiä ongelmia etenkin 
vanhemmissa taloyhtiöissä. Usein syyn epäillään olevan vanhoissa 
ikkunoissa tai asunnon kosteusongelmassa. Monesti vika löytyy 
kuitenkin ilmanvaihdon puutteista. Yleensä asunnoista puuttuvat 
korvausilmaventtiilit ja ilma virtaa sisälle rakenteiden ilmavuotojen 
kautta. Ongelmaa pahentaa vanhoissa taloissa yleisesti käytetty 
koneellinen poistoilmanvaihto, joka aiheuttaa asuntoihin liiallista 
alipainetta. Kun asuntoon syntyy kova alipaine poistoilmanvaihto 
ottaa korvausilman sieltä mistä saa, eli lattian, ikkunoiden ja muiden 
rakenteiden raoista sekä viemäristä.

Myös korvausilmaventtiilien kunnolla on väliä. Elinkaarensa lopussa 
olevat venttiilit tulisi uusia asumismukavuuden varmistamiseksi. Jos 
kodin seinältä löytyvät esimerkiksi vanhat käsisäätöiset venttiilit, 
niiden päivittämistä uusiin kannattaa harkita, sillä ne vaativat 
asukkailta venttiilien säätämistä lämpötilan vaihtelun mukaan.
– Pakkasella ilmanvaihto kasvaa johtuen hormivaikutuksesta. Moni 
asukas kääntääkin venttiilit kiinni ilmojen kylmetessä. Usein ne 
unohtuvat kiinni pitkäksi aikaa, jolloin asunnon ilmanvaihto ei toimi. 
Kun korvausilmaventtiileiksi valitaan laadukkaat, automaattisesti 
lämpötilan mukaan säätyvät mallit, saadaan vedon tunne minimoitua 
ja säästetään myös lämmityksen energiankulutusta, Pölönen kertoo.

LISÄÄ AIHEESTA
terveysilma.fi

KUKA VASTAA ILMANVAIHDOSTA 
TALOYHTIÖSSÄ?
Ilmanvaihdon toimivuus on aina kiinteistönomistajan 
vastuulla. Jos taloyhtiössä ei ole toimivaa ilmanvaihtoa, 
kannattaa asukkaan kysyä kirjallisesti hallitukselta, 
mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä asian 
korjaamiseksi. Vastausta voi odottaa kohtuullisen ajan 
kuluessa. Mikäli asia ei etene, seuraavaksi voi apua 
tiedustella kunnan terveystarkastajalta, joka voi tehdä 
isännöitsijälle huomautuksen.
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Velco-korvausilmaventtiilit ja suodattimet ovat  
käyneet onnistuneesti läpi useita testejä. VTT:n  

suodatinvertailussa Velco-suodatin sijoittui 
kärkipaikalle. Verrattuna vastaavaan tuotteeseen 
sen todettiin suodattavan epäpuhtauksia jopa yli 

kuusi kertaa tehokkaammin.



Picotessa halutaan olla 
kehityksen kärjessä ja 
kehittää sukitukseen uusia 
ratkaisuja ja työkaluja.
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Mikko Saarijärvi on 
kokenut viemärisukitusten 
suunnittelija ja valvoja
Teksti: Ari Mononen  Kuvat: Tom Appelroth, Picote Oy

TEKNIIKKA
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Kesäkuussa 2021 Mikko Saarijärvi aloitti työt Picote Oy:n palveluksessa. Kokenut viemärisukitusten 
suunnittelija ja valvoja vahvistaa entisestään Picoten roolia alan innovaattorina – myös vaativissa 
kansainvälisissä projekteissa.

Picote Oy:n uusi sukitusasiantuntija Mikko 
Saarijärvi siirtyi yhtiöön Suomen johtavasta 
sukitusvalvontarityksestä LTV Virta Oy:stä.
– Sitä ennen olin kahdeksan vuotta 
sukittajana, neljässä eri yrityksessä. Etenin 
harjoittelijasta projektinjohtoon ja lopulta 
johtamaan useita sukitushankkeita, kertoo 
Saarijärvi.

Jo ennen tätä hän toimi rakennusalalla, 
muun muassa elementtiasentajana. 
Erikoistuminen LVI-töihin alkoi kuitenkin 
kiinnostaa, ja muutokseen tulikin tilaisuus.
– Luin lehdestä, että sukitusurakoitsijalle 
haettiin ja koulutettiin uutta väkeä. Isänikin 
oli toiminut LVI-asentajana. Ajan mittaan 
kokemus putkien sukittamisesta karttui, 
Saarijärvi toteaa.

Monipuolisia hankkeita
Sukitushankkeita johtaessaan Saarijärvi oli 
tavannut Marko Virran, joka myös oli tuolloin 
projektipäällikkönä. Sittemmin Virta perusti 
oman yrityksen ja vuonna 2016 rekrytoi 
Saarijärven mukaan.

LTV Virta Oy:llä Saarijärvi päätyi 
sukitushankkeiden suunnittelu- ja 
valvontatöihin. Yritys toimi muun 
muassa konsulttina taloyhtiöiden ja 
korjausurakoitsijoiden välillä.
– Firman pääkonttori oli Espoossa, 
mutta asuin itse Tampereella. 
Hankkeita oli pääkaupunkiseudulta 
Lapualle asti, erityisesti suurissa 
kaupungeissa. Keskityimme LTV Virralla 
sukitushankkeisiin, nimenomaan 
viemäriputkien sisäpuolisiin saneerauksiin, 
Saarijärvi täsmentää.

Asiantuntemus kasvoi töiden ja 
monipuolisten työkohteiden myötä. Myös 
alan kokonaisuus alkoi hahmottua.
– Näin yhä enemmän erilaisia tapoja tehdä 
sukituksia. Työssä oli pakko hankkia lisää 
tietämystä alasta, koska monesti vastaan 
tuli aivan uudenlaisia ongelmatilanteita. Oli 
osattava toimia oikein.

Luovia ratkaisuja
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – ja 
tämähän pätee varsinkin sukitusalalla.
– Mitä aikaisemmin virhe tapahtuu 
suunnittelussa, sitä suuremmaksi se 
kertaantuu tuotannossa. Suunnitteluvaihe 
on tärkeä, korostaa Saarijärvi. 
– Työkohteeseen pitää tutustua kunnolla. 
Onneksi noin 90 prosentista kaikista 

TIESITKÖ?
• Picote Oy on suomalainen yritys, jonka pääkonttori on Porvoossa
• kiinteistöjen sisäpuolisen viemärisukituksen pioneeri ja innovaattori jo 13 vuotta
• kansainvälinen ja palkittu asiantuntijayritys
• yli 250 kansainvälistä patenttia ja hyödyllisyysmallia liittyen putkistojen 

saneeraukseen ja työkaluihin
• oma tuotekehitys ja laitevalmistus
• tutkitusti asukasystävällinen, luotettava ja laadukas
• Eurofins Expert Services Oy:n myöntämä tuotesertifikaatti EUFI29-20004643-C
• vuosittain yli 20 km sukituksia Suomessa

LISÄÄ AIHEESTA
picote.fi

saneerata sukittamalla sellaisia putkia, 
joiden halkaisija on vähemmän kuin 100 
mm. Suomessa Picote on sukittanut alusta 
alkaen jopa 32-millisiä putkia, Saarijärvi 
huomauttaa.

Vuonna 2008 perustetulla viemäriputkien 
saneerauksen pioneerilla Picote Oy:llä 
on toki ollut kansainvälisiä yhteyksiä ja 
kontakteja ennenkin – muun muassa 
työkalujen ja laitteiden toimittajana – 
mutta nyt myös Suomen urakointiosaamista 
ryhdytään viemään ulkomaille.

Saarijärven näkemyksiä hyödynnetään toki 
myös Picoten kotimaisissa sukitusurakoissa, 
koska hänellä on sukitusvalvonnasta, 
erilaisista toimintamalleista sekä tilaajien 
toiveista poikkeuksellisen kattavaa 
kokonaisvaltaista tietoa, osaamista ja 
laajaa kokemusta. Niinpä Saarijärvi on 
Picoten Suomen tiimille mitä oivallisin 
täydennyspelaaja.
– Omalta osaltani työt Picoten palveluksessa 
ovat lähteneet vauhdikkaasti käyntiin, kun 
vastaan on heti tullut paljon kansainvälisiä 
asioita, Saarijärvi kertoo uusista kuvioistaan.

Syyskuun puolivälissä Mikko edusti Picotea 
’No-Dig Live 2021’ -putkimessuilla 
Englannissa, Lontoon pohjoispuolella 
Peterborough’ssa. Messut olivat menestys 
Picotelle: tapasimme runsain määrin 
paikallisia yhteistyökumppaneitamme 
sekä uusia potentiaalisia kansainvälisiä 
kumppaneita ja asiakkaita.

rakennuksista on olemassa piirustukset, 
joista voi ainakin suunnilleen arvioida, 
millaisia ongelmia on ehkä odotettavissa. 
Kohdekäynti, kohteeseen tutustuminen 
on kuitenkin aina välttämätön, jotta kaikki 
mahdolliset ongelmat saadaan kartoitettua 
ennen töiden aloitusta.
– Kun teimme töitä Picote Oy:n kanssa, 
vastaan tulleisiin ongelmiin oli tyypillisesti 
heti tarjolla ainakin pari ratkaisuvaihtoehtoa. 
Se helpotti myös valvojan työtä. Moni 
muu sukitusurakoitsija oli vain ymmällään 
ja kyseli, mitä tilanteessa pitäisi tehdä, 
Saarijärvi muistaa.
– Tässä oli yksi keskeinen syy siihen, 
miksi viiden vuoden jälkeen päätin siirtyä 
Picotelle töihin. Siellä halutaan olla 
kehityksen kärjessä ja kehittää sukitukseen 
uusia ratkaisuja ja työkaluja.

Picote saneeraakin Suomessa vuosittain 
yli 20 kilometriä kiinteistöjen sisäpuolisia 
viemäreitä sukittamalla.

Kansainvälistä toimintaa
Saarijärven mukaan Picote on nyt alkanut 
viedä osaamistaan myös kansainvälisille 
markkinoille.
– Esimerkiksi Keski-Euroopassa toteutetaan 
paljon sukituksia, mutta Picotella asiat 
osataan tehdä talojen sisällä monesti 
paremmin. Yhtiö on niissä asioissa 
edelläkävijä Suomessa.
– Nimenomaan rakennusten sisäpuolisten 
pienten viemärilinjojen sukitusratkaisuissa 
olemme hyviä. Ulkomailla ei juurikaan 
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Kotimaiset suodattimet ovat 
ympäristöystävällisempi 
vaihtoehto
Teksti: Sari Nieminen   Kuvat: Shutterstock

Eräiden laskelmien mukaan Suomessa käytettyjä suodattimia tulee jäteasemille 
jopa huimat 17 000 kiloa vuodessa. Jos yhden peruskokoisen suodattimen 
paino likaisena on noin 2 kiloa, voi vain kuvitella, miten suuri kuutiomäärä 
käytettyjä suodattimia kappalemääräisesti päätyy jäteasemille.

Suodattimia valmistavien yritysten ja suodattimia käyttävien tahojen 
tulisikin miettiä ja kehittää toimintaansa kohti hiilineutraalia 
yhteiskuntaa. Vähempipäästöiseen tai hiilineutraalimpaan 
pyrittäessä on hyvä muistaa myös tuotteiden kuljetuskustannusten 
aiheuttamat päästöt. Kotimaisessa tuotannossa kuljetuskustannukset 
pystytään laskemaan minimiin ja varmistamaan esimerkiksi 
vihreämmät kuljetukset.

Kaatopaikoille päätyvää jätettä vähentääkseen ja pyrkimyksessä 
hiilineutraalimpaan asumiseen on kuitenkin olemassa helpompikin 
vaihtoehto – kotimainen puukehyssuodatin.

Kotimainen valmistus
Ekologisempi vaihtoehto teräksestä tai muovista valmistetulle 
suodattimelle on puukehyksellinen pussisuodatin. Suomalaisen 
puukehyssuodatin -innovaation isä on Esa Toivonen (entinen 
Suomen Suodatinvalmiste Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Suomen Suodatinvalmiste Oy on valmistanut suodattimia Heinolassa 
jo vuodesta 1993. Sentakian ja Suomen Suodatinvalmisteen 
yhdistymisen johdosta pussisuodattimien tuotanto siirtyi 
alkuvuodesta 2021 Heinolasta Lahteen. Samalla tuotannon 
kapasiteettia kasvatettiin yli 50 %. Uudet ja nykyaikaiset 
tuotantotilat ja -laitteet, ammattitaitoinen henkilökunta sekä 
laadukkaat raaka-aineet takaavat tuotteiden korkean laadun. Laatu, 
palvelu, joustavuus ja asiantuntemus ovat yritykselle tärkeitä arvoja. 
Suodattimien valmistuksesta Sentakialla on kokemusta jo yli 25 
vuoden ajalta.

Suomalainen puukehyssuodatin kestää
Pussisuodattimet ovat olleet ilmansuodattimien yleisin 
suodatintyyppi. Teräskehyksisiä ilmansuodattimia valmistettiin 
jo 1970-luvulta lähtien. Aikaa myöten siirryttiin suodattimissa 
käyttämään myös muoviosia.
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– Muoviosilla oli hankaluutena rakenteen heikkous. Samoin 
kuin muovilla, teräksellä on ongelmana epäekologisuus ja vaikea 
hävittäminen suodattimen tullessa käyttöikänsä päähän, kertoo Esa 
Toivonen.

Puukehyksinen suodatin on vastaus ekologisemmalle ja 
energiatehokkaalle suodattimien tarpeelle. Laadukkaita suodattimia 
myyvä Sentakia Oy on vahvistanut suodatinosaamistaan ostamalla 
Suomen Suodatinvalmisteen. Liiketoimintakaupan myötä yritys 
jatkaa puu- sekä teräskehyssuodattimien valmistusta Lahdessa. 
Sentakia Oy on Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja pussisuodattimille 
on myönnetty avainlippu -merkki. 

Sentakia toimittaa suodattimet varmasti ja nopeasti
Sentakia Oy tarjoaa pientalosuodattimia, liikekiinteistöjen ja 
teollisuuden suodattimia nopealla toimituksella. Puukehyksisten 
pussisuodattimien lisäksi Sentakialta löytyy laajasta valikoimasta 

laadukas suodatin jokaiseen tarpeeseen. Teräs- ja muovikehyksiset 
pussisuodattimet, suodatinsarjat pienempiin ilmanvaihtokoneisiin, 
sekä korvausilmaventtiileiden suodattimet toimitetaan asiakkaille 
ympäri Suomen.

Puhdas sisäilma on äärimmäisen tärkeää niin kotona, koulussa 
tai työpaikalla. Rakennetussa ympäristössä huonon ilmanlaadun 
terveyshaitoista on puhuttu paljon, ja miten se heikentää muun 
muassa työtehoa ja viihtyvyyttä. Muista siis vaihtaa suodattimet 
riittävän usein.

OTA YHTEYTTÄ
sentakia.com
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Kipsilevy soveltuu  
moneen käyttöön
Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc
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Ripustusluja Gyproc Habito -levy kantaa 40 kiloa 
yhden tavallisen puuruuvin varassa ilman proppuja, 
erikoiskiinnikkeitä tai levyn taakse asennettavia 
tukia.
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Kipsilevy on kaikille tuttu seinien levytysmateriaali. Helppo työstettävyys ja 
asennettavuus ovat aina olleet Gyprocin kipsilevyjen valtti. Tiesitkö, että Gyproc 
levyvalikoimasta löytyy erinomaiset vaihtoehdot myös kovan kulutuksen paikkoihin 
sekä ulkoseiniin, joissa vaaditaan erityistä kosteusvarmuutta?

Gyproc Habito -rakennuslevy antaa 
uudenlaista vapautta sisustamiseen. 
Levy kantaa jopa 40 kilon ripustuspainon 
yhden tavallisen ruuvin varassa ilman 
proppuja, erikoiskiinnikkeitä tai levyn 
taakse asennettavaa tukea. Voitkin 
helposti muuttaa milloin vain raskaiden 
ripustettavien huonekalujen ja esineiden 
paikkaa miettimättä, missä runkotolpat 
sijaitsevat.

Habiton iskunkestävyys on myös omaa 
luokkaansa – perinteiseen kipsilevyyn 
verrattuna jopa kymmenkertainen. Ja mikä 
parasta, loistavat ominaisuudet eivät muuta 
tuotteen käsiteltävyyttä tai asennettavuutta.

Habito-levyn käyttömahdollisuudet ovat 
samat kuin perinteisenkin kipsilevyn kanssa. 
Parhaimmillaan levy on kohteissa, joissa 
vaaditaan todellista kulutuskestävyyttä 
(esimerkiksi eteinen, autotalli) ja 

GYPROC HABITON HYÖTYJÄ: 
• Vapaus ripustaa raskaatkin esineet (esim. kaapistot 

tai taulutelevisio) haluttuun kohtaan ilman erillisiä 
tukirakenteita taustalla.

• Seinärakenteet mahdollista toteuttaa vähemmillä 
levykerroksilla.

• Elämätön seinärakenne hyvällä palo- ja 
ääneneristävyydellä.

• Soveltuu erinomaisesti niin säilytys-, varasto- kuin 
asuintiloihin.

GLASROC GTX 9 TUULENSUOJA 
OMINAISUUKSIA:
• Tuulen- ja vedenpitävä
• Alhainen vedenimeytyminen ja hyvä kosteudensieto
• 6 kk säänkestävyys tuo joustavuutta 

rakennusprosessiin
• Ekologinen ja 100 % kierrätettävä
• Energiatehokas
• Helppo työstää ja asentaa
• Paloturvallinen

ripustuskyvyn ansiosta erityisesti varasto- 
ja säilytystilat saavat uudenlaisia 
käyttömahdollisuuksia.

Tuulensuojalevyuutuus ei 
kavahda tuulta eikä sadetta
Rakennukseen kohdistuvat kosteusrasitukset 
ovat alati kasvava mielenkiinnon kohde, 
johon oman lisänsä tuovat Suomen 
vaihteleva ilmasto ja sääolosuhteet. 
Keväällä 2021 Gyproc vastasi markkinoiden 
toiveisiin lanseeraamalla uuden Glasroc® 
GTX 9 Tuulensuojalevyn, joka kestää tuulta, 
sadetta sekä tuisketta.

GTX 9 -levyssä perinteinen vahapintainen 
kartonki on korvattu lasikuituhuovalla 
levyn molemmissa pinnoissa ja sen 
kipsiydin on impreg noitu. Suomessa 
kehitetty ja Kirkkonummella valmistettu 
Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevy soveltuu 

paitsi pientalorakentamiseen, myös 
kerrostalorakentamiseen.

Glasroc GTX Tuulensuojajärjestelmä on 
tuuli tiivis sekä kosteusvarma rakenne, jolle 
Gyproc takaa 6 kuukauden säänkeston. 
Tämä tarkoittaa sitä, että julkisivu on 
mahdollista jättää verhoa matta vaikkapa 
talven ajaksi, mikä tuo muka naan 
joustavuutta rakennusprosessiin ja sen 
aikatauluttamiseen.

Glasroc GTX on nykyaikainen ja teknisesti 
varma ratkaisu, joka vastaa tulevaisuuden 
vaa timuksiin rakennuskohteissa ja jota 
käyttämällä vältytään kosteusvaurioita sekä 
rakentamisen aikana että koko rakennuksen 
käyttöiän.

LUE LISÄÄ
gyproc.fi
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Tätä suomalaiset haluavat 
keittiöön
Teksti: Satu Halla   Kuvat: Keittiömaailma

Suomalaiset toivovat keittiöihinsä lisää toiminnallisuutta, mutta myös 
keittiön ulkonäöllä on merkitystä. Keittiön tulee sopia omaan arkeen ja 
miellyttää omaa silmää. Avokeittiö jakaa suomalaisten mielipiteitä.

Kotimaiset A la Carte- ja Petra-keittiöt 
valmistava Novart teetätti Kantar TNS:llä 
kyselytutkimuksen*, jossa selvitettiin, 
miten keittiö vaikuttaa suomalaisten kodin 
valintaan ja millaisia keittiöitä suomalaiset 
toivovat. Tuloksista nousi esille neljä 
kokonaisuutta.

Käytännöllisyydellä tärkeä rooli
Suomalaiset haaveilevat käytännöllisyyttä 
lisäävistä asioista ja arvostavat toimivaa 
keittiötä. Omaan keittiöön toivotaan 
muun muassa kätevämpää jätekaappia 
tai lajittelupistettä (37 %), laatikoita 
tai mekanismeja toimivaan säilytykseen 
(36 %), enemmän lasku- tai työtasoja 
(33 %), parempaa valaistusta (24 %), 
integroituja kodinkoneita (19 %) sekä tilaa 
ruokapöydälle (18 %).
– Toimivasta keittiöstä rakentuu hyvä arki. 
Kierrätys on nykyisin entistä suuremmassa 
roolissa, ja sille kannattaa varata riittävästi 
tilaa myös pienemmässä keittiössä. Arkeen 
pientä luksusta tuovasta aamiaiskaapista 
voi puolestaan povata kuivauskaapin 
tapaista suosikkia keittiöissä, sillä siinä 
yhdistyvät käytännöllisyys ja monipuoliset 
säilytysratkaisut, jotka ovat suomalaisille 
tärkeitä, kertoo Keittiömaailma-
ketjusta vastaava Novartin myynti- ja 
markkinointijohtaja Anu Tola.

Etätyö on tullut jäädäkseen, myös 
keittiöön
16 prosenttia suomalaisista kertoo 
tekevänsä töitä keittiössä. Etätyöskentelyn 
lisääntyminen tuo keittiölle uudenlaisia 
odotuksia. Keittiössä töitä tekevistä moni 
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rauhallisemmalta etenkin nyt, kun kotona 
vietetään enemmän aikaa ja etätyöstä on 
tullut yhä pysyvämpi työn tekemisen muoto. 
Nyt mietitään, miten myös keittiössä voisi 
tehdä paremmin töitä, Tola sanoo.

Keittiössäkin saa olla väriä!
Vaikka suomalaiset suhtautuvat keittiöihinsä 
käytännöllisesti, keittiön ulkonäöllä on 
myös suuri merkitys. Jopa 36 prosenttia 
suomalaisista kokee, etteivät nykyisen 
keittiön materiaalit tai värit sovi omaan 
tyyliin. Yhä useampi valitsee keittiöönsä 
nyt luonnonläheisiä sävyjä, jotka luovat 
pehmeän ja rauhoittavan ilmeen koko 
kotiin. Luonto näkyy sävyjen lisäksi vahvasti 
myös materiaalivalinnoissa. Esimerkiksi 
työtasoissa suosittuja materiaaleja ovat kivi 
ja kvartsi, jotka ovat niin ikään pitkäikäisiä 
ja kestäviä valintoja.
– Omaa keittiötä suunnitellessa ei haluta 
tehdä kompromisseja. Suosittelenkin 
valitsemaan juuri sellaisia värejä, joista 
itse nauttii. Valkoinen on toki ajaton ja 
varma valinta, mutta värit ovat pikkuhiljaa 
hiipimässä suomalaiseen keittiöön. 
Erityisesti luonnonläheiset värit, kuten 
harmaan, ruskean ja vihreän eri sävyt, ovat 
meille suomalaisille tuttuja, ja niistä on 
helppo aloittaa. Ne kestävät myös aikaa ja 
trendien vaihtumista, Tola kertoo.

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

* Tutkimus toteutettiin 21.–27.8.2020 välisenä 
aikana Kantar TNS:n viikkovastaajapaneelissa. 
Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 002 
suomalaista (15–79-vuotiaat, pl. Ahvenanmaan 
maakunnassa asuvat).

toivoo keittiöönsä parempia tuoleja (20 %), 
työskentelyyn soveltuvaa saareketta tai 
niemekettä (17 %), isompaa pöytää (11 %), 
taittuvaa sivupöytää tai muuta nurkkausta 
(9 %).

Yhä useampi toivookin keittiöön 
muunneltavuutta ja monipuolisuutta. 
– Hyvin suunnitellussa keittiössä on kaikelle 
oma paikkansa, jotta keittiön olemusta 
saa nopeasti vaihdettua ja rauhoitettua 
arjen eri toimintoja varten. Esimerkiksi 
A la Carte -mallistomme Vida-keittiö 
muuntautuu tilanteiden mukaan vaikkapa 
aamiaispöydästä etätyöpisteeksi, kertoo 
Novartin kaupallisen tuotevalikoiman 
johtaja, sisustusarkkitehti SIO Eeva 
Kokkonen.

Avokeittiö jakaa mielipiteitä
Yksi jo pidempään näkynyt keittiötrendi 
jakaa edelleen suomalaisten mielipiteitä. 
Avokeittiö on yllättäen vain hieman 
suositumpi kuin erillinen keittiö. 40 
prosenttia suomalaisista pitää avokeittiötä 
parempana vaihtoehtona, 36 prosenttia 
pitäisi keittiön mieluummin erillään muista 
tiloista.
– Avokeittiö tuo kotiin tilan tuntua, 
mutta toisaalta erillinen keittiö tai 
keittiön osittainen sulkeminen voi tuntua 
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TUTUSTU
keittiomaailma.fi
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Miksi valaistus kannattaa 
suunnitella?
Teksti: Sanna Salmela   Kuvat: Led Store

TUTUSTU
ledstore.fi

HUONEISTO



352021   OMATALOYHTIÖ.FI   

Valaistuksen tärkein tehtävä on turvallisen ympäristön luominen. 
Olennaista on myös se, että kodissa on miellyttävä oleskella ja 
tarpeeksi valoa myös tarkkuutta vaativien askareiden hoitamiseen. 
Asiakkaiden nykyiset sekä tulevat valaistustarpeet ovatkin 
suunnittelun aloituksessa etusijalla.

Tunnelmaa ja turvallisuutta seinävalaisimista,  
led-nauhasta sekä kattospoteista
Asiakkaalle suunnitellussa ja LedStoren led-valaisimilla toteutetussa 
kohteessa peruselementit olivat pyöreät spotit, LINJA-valaisimet ja 
nauhavalaistus sekä led-seinävalaisimet. Näin saatiin onnistunut, 
pitkään toimiva lopputulos kaikkiin tiloihin, sekä sisään että ulos.

Asiakas halusi panostaa avaran portaikon valaistukseen. Avoin 
tila näkyy kaikista kerroksista, joten valaistuksen piti sopia hyvin 
muihin tiloihin. Tyylikkääseen Grado Leiju -portaikkoon valittiin 
porrasaskelmien alle seinävalaisimia sekä led-nauhaa, jotka yhdessä 
luovat tilaan kiinnostavuutta ja lisäävät käynnin turvallisuutta. 
Porrasaukon vieressä pyöreät kattospotit tuovat valoa olohuoneeseen. 
Spotit jatkuvat samana valaisintyyppinä ruokailutilaan ja keittiön 
yleisvalaistukseen.

Oleskelutiloissa ja isossa makuuhuoneessa hyödynnettiin led-nauhaa 
tunnelmanluojana sekä pyöreitä led-spotteja kohdevalaisussa. 
Yhdistämällä epäsuoraa led-nauhavalaistusta spottivalaistukseen 
saadaan korostettua huoneiden kattoja ylöspäin heijastuvalla, 
häikäisemättömällä valolla ja samalla onnistuu huoneiden 
yleisvalaistus alaspäin valaisevilla led-spoteilla.

Uuden valaistuksen suunnittelu on hyvä teettää ammattilaisella. Led-tekniikka antaa monia 
vaihtoehtoja valaistukseen, ja ammattilaisilla on nopeasti kehittyvistä ratkaisuista paras 
tieto. Led-valaistus on pitkäikäinen ratkaisu, joten suunnittelu kannattaa tehdä vähintään 
10 vuoden aikahorisontti mielessä.

LEDSTOREN 
VALAISTUSSUUNNITTELUSTA 
YKSILÖLLISTÄ PALVELUA KAIKILLE 
• Hyviä uusia vinkkejä valaistuksen toteutukseen.
• Vuosien asiantuntemus ja perusteellinen tieto led-

valaistuksesta käyttöösi.
• Suunnitelmassa laajat tiedot valaisimista ja tarkka 

sijoitteluehdotus.
• Led-valaistuksen monipuolisten ohjausratkaisuiden 

osaaminen.
• Edullinen hinta ei aseta kynnystä hyödyntää palvelua 

kaikissa valaistustarpeissa.
• Koko suunnitelma voidaan tehdä etänä 

kontaktittomasti.

Lamppukauppa Led Storen myymälässä (Mesikukantie 
16, Vantaa) on esillä koko LedStoren valikoima. 
Myymälä on avoinna ma ja pe klo 8.30–15.30, ti–to klo 
8.30–17 sekä la klo 10–14.

Kodin kolmas helmi on kylpyhuone, johon valittiin runsaasti 
epäsuoraa, himmennettävää led-nauhavalaistusta tuomaan tasaisen 
tunnelmallista valoa ja korostamaan kauniita seinäpintoja. Led-
nauhat ovat olennainen osa kylpyhuoneen valaistustarpeista.

Värilämpötilan säädöllä sekä väriä vaihtavalla  
RGB led -nauhalla vaihtuvailmeiset tilat
Led-nauhavalaistusta käytettiin kohteessa monessa huoneessa 
korostusvalona. Keittiössä ja kodinhoitohuoneessa led-kiskot toimivat 
tehokkaina työvaloina. Led-nauhan ominaisuuksista otettiin kaikki 
hyöty oleskelutiloissa, joihin valittiin sekä värilämpötilasäädettävää 
että väriä vaihtavaa led-nauhaa.

Värilämpötilasäädettävässä 14,4 W/m 24V CCT led-nauhassa valon 
värilämpötilaa saa vaihdettua liukuvasti lämpimästä noin 2 500 
Kelvinistä kylmän valkoiseen 6 500 Kelviniin. Värilämpötila on 
olennainen osa sisustusta. Sitä voi vaihtaa helposti sisustuksen ja 
vuodenaikojen sekä vuorokaudenaikojen mukaan.

Leffahuoneessa katon kautta valaisee upeasti 14,4 W/m 24V 
väriä vaihtava RGB-led -nauha. Led-nauhat asennetaan aina 
kannelliseen alumiiniprofiiliin, jotta niihin ei keräänny pölyä ja 
likaa. Alumiiniprofiili myös jäähdyttää led-nauhaa, mikä pidentää 
käyttöikää. Arvioidut käyttötunnit ovat noin 50 000, joten ledistä on 
iloa vähintään 10–15 vuodeksi, vaikka ne olisivat päällä 10 tuntia 
päivässä vuoden ympäri.

Tutustu Modernin ja monipuolisen led-valaistuksen kuviin sekä 
muihin referenssikohteisiin LedStoren verkkosivuilla.
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Vedenkulutusdatan 
läpinäkyvyydellä energiansäästöä
Teksti: Minna Tarvainen   Kuvat: VertoNordic Oy

36 OMATALOYHTIÖ.FI   2021

HUONEISTO
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2. Ovatko vesimittarit aidosti etäluettavia ja vai vaatiiko 
lukeminen työvoimaa? Kuinka usein mittarit luetaan ja onko 
asukkaalla tai isännöitsijällä aina pääsy viimeisimpiin tietoihin? 
Energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että asunto-osakeyhtiön 
osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle 
olisi annettava tiedot laskutuksen perusteena olevasta mitatusta 
kulutuksesta vedestä perittävän korvauksen perinnän yhteydessä. 
Kun vedenmittausdata on helposti saatavilla, säästävät asukas, 
isännöitsijä ja taloyhtiö aikaa ja rahaa.

3. Osa valmistajista ilmoittaa vesimittarien käyttöiän vuosissa, osa 
litroissa, ja osa kertoo järjestelmän olevan huoltovapaa. Selvitä, 
mitä tämä käytännössä tarkoittaisi sinun taloyhtiössäsi. Entä 
kuinka järjestelmän huolto tehdään: pitääkö koko järjestelmä uusia 
säännöllisesti vai onnistuuko huolto tarvittaessa ja yksittäiset osat 
vaihtamalla?

4. Automatisoidut ominaisuudet tekevät vedenmittausjärjestelmästä 
helpon ja turvallisen: vuotohälytysten yhdistyminen suoraan 
huoltoyhtiölle, vikailmoitukset, datan kerääntyminen ja vesilaskutus 
ovat esimerkkejä älykkäistä vedenmittauspalveluista.

5. Lain mukaan valmistajan vastuulla on vain se, että mittari täyttää 
vaatimukset ennen käyttöönottoa ja asennusohje on asianmukainen. 
Ota selvää, kuuluuko järjestelmän toimitukseen laadun ja 
toimivuuden varmistava käyttöönottotarkastus.

Verton sivuilla olevan Ostajan oppaan (verto.fi/ostajan-opas) avulla 
voit puntaroida valintaa kattavasti.

Vesi on maailman arvokkain asia ja siksi sen kulutuksella on väliä. Vähentämällä vedenkulutusta 
kolmanneksella säästyy taloyhtiön energiakuluissa jopa kymmenen prosenttia. Tämän 
tietävät asukkaat, jotka voivat tarkkailla vedenkulutustaan omassa kodissaan. Oletko sinä 
kohtuukäyttäjä?

VertoLite on kevyt ratkaisu vedenkulutuksen 
mittaukseen. Järjestelmä on helppo asentaa, koska se 
pitää sisällään vain vesimittarit, ja on heti käyttövalmis. 
Vedenkulutustiedot ovat ammattilaisten ulottuvissa 
missä ja milloin vain selainpohjaisen VertoLive-
palvelun kautta. Asukas voi tarkkailla vedenkulutustaan 
VertoMobile-sovelluksen avulla. Vedenkulutustietojen 
seurannan aktivointi VertoLite-kodissa on helppoa. 
Lisäksi Verto vastaa laitteiston toimivuudesta koko 
sopimuskauden ajan.

LISÄTIETOJA
verto.fi/vertolite

Verton keväällä 2021 Taloustutkimuksella teettämän kyselyn 
mukaan alan ammattilaiset näkivät vedenkulutusdatan 
tuomisen asukkaiden ulottuville tulevaisuudessa tärkeämmäksi 
kehityskohteeksi vedenmittausjärjestelmissä. Verton 
vuosikymmenten kokemuksen perusteella vedenkulutus vähenee 
jopa 30 prosenttia, kun asukas tiedostaa, paljonko vettä hän 
kuluttaa. Vedenmittausjärjestelmää hankittaessa automaattiset 
ilmoitukset epätavallisesta vedenkulutuksesta ja kulutusdatan 
siirtäminen isännöintiohjelmistoon laskutusta varten nähtiin 
vedenmittausjärjestelmän tärkeimmiksi ominaisuuksiksi.

Mobiilisovelluksella tieto asukkaan ulottuville
Verto on jo vuosia tarjonnut taloyhtiöille ja sen asukkaille 
automatisoituja ratkaisuja huoneistokohtaisen vedenkulutuksen 
tarkkailuun. VertoMobile mobiilisovelluksen avulla asukkaan 
on helppo tarkkailla vedenkulutustaan missä ja milloin vain. 
Epätavallinen kulutus on helppo nähdä mobiilisovelluksen avulla, 
vaikkapa mökillä lomaa viettäessä, kun asunto on tyhjillään. Vuotava 
hana tai wc-istuin kannattaa korjata heti. Esimerkiksi tiputtava hana 
saattaa tiputtaa hukkaan 30 000 litraa vettä vuodessa. Vesilaskussa 
tämä on pitkä penni.

Verton vedenmittausjärjestelmiin kuuluva VertoMobile on asukkaalle 
paras ratkaisu vedenkulutusdatan tarkkailuun. VertoMobile näyttää 
Verto-kodin kylmän ja lämpimän veden kulutuksen eriteltynä, 
kokonaiskulutuksen litroina vuorokaudessa sekä 30 päivän 
keskikulutuksen. Kun sovellukseen syöttää kylmän ja lämpimän 
veden hinnan, näyttää sovellus vedenkulutuksen myös euroina. Näin 
asukas on aina perillä saapuvan vesilaskun suuruudesta. Sovellus 
myös ilmoittaa merkittävästä muutoksesta vedenkulutuksessa. Näin 
esimerkiksi vuotamaan jäänyt vesikaluste on helppo havaita.

Kulutustottumuksien muutoksella säästöä
Vesi on taloyhtiöiden suurin energiasyöppö, sillä lähes 40 
prosenttia energiakustannuksista koostuu vedestä. Suurin vaikutus 
vedenkulutukseen on kulutustottumuksilla. Esimerkiksi suihkussa 
puolen tunnin aikana vettä valuu 360 litraa viemäristä alas. Kun 
kulutusta voidaan seurata, on vastuullisten valintojen tekeminen 
helppoa.

Markkinoilla on tarjolla kotimaisia ja älykkäitä 
vedenmittausjärjestelmiä, joiden asentaminen putkiremontoituun 
asuinkiinteistöön on täysin mahdollista nopeallakin aikataululla. 
Kun vedenkulutusta mitataan, seurataan ja laskutetaan 
huoneistokohtaisesti, maksaa jokainen asukas juuri siitä, mitä 
kuluttaa, ja säästöä syntyy.

Miten valita vedenmittausjärjestelmä?
Vedenmittausjärjestelmän hankinta on kauaskantoinen sijoitus, joten 
sen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan.
1. Onko kulutuslukema tutkitusti tarkka ja reaaliaikainen? 
Lain mukaan valmistajan vastuulla on se, että mittari täyttää 
mittauslaitedirektiivin vaatimukset ennen käyttöönottoa.
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Kuka pitää huolta 
kerrostaloyhtiönne 
lämmityksestä?
Teksti: Mari Lahtinen   Kuvat: DNA Oyj (Wattinen)

HUONEISTO
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Kaukolämpö on helppo ja toimintavarma lämmitysmuoto, mutta lämmitysjärjestelmässä voi silti 
ilmetä korjaus- ja säätötarpeita sekä energiahukkaa. Asunto-osakeyhtiö Oskelantie 5 hankki 
avukseen älylämmityspalvelun.

Helsinkiläisessä taloyhtiö Asunto-osakeyhtiö 
Oskelantie 5:ssä oli jo pidemmän aikaa 
painittu monelle taloyhtiölle tutun haasteen 
kanssa: energiankulutusta haluttiin 
tarkastella ja pienentää, mutta asuntojen 
lämpötiloja säädettäessä asukkailta tuli 
nopeasti kipakkaa palautetta.
– Lämmitystä tarkastaessa ja 
tasapainottaessa törmäsimme tilanteeseen, 
jossa niin sanotusti ihminen tuli vastaan. 
Kärjistetysti sanoen lämpötilan nostaminen 
oli monen mielestä hyvä asia, mutta 
laskeminen nosti nopeasti negatiivista 
keskustelua. Ihmiset olivat niin tottuneita 
jopa 25 asteen lämpötilaan, että matalampi 
lämpötila tuntui aluksi epämiellyttävältä. 
Samaan aikaan kuitenkin saatettiin pitää 
tuuletusikkunaa auki, jolloin lämpöä 
meni harakoille, taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Pauli Verkka muistelee.

Haasteeseen päätettiin vastata avoimuudella 
ja uuden teknologian avulla. Taloyhtiössä 
otettiin käyttöön DNA:n älylämmityspalvelu 
Wattinen, jonka avulla jokainen asukas 
pystyy seuraamaan oman asuntonsa 
lämpötilaa ja säätämään sitä sopivaksi 
huonekohtaisesti tai esimerkiksi laskemaan 
sitä asukkaiden ollessa poissa kotoa.

LISÄÄ AIHEESTA
wattinen.fi

komeroista löytyi kohtia, joista kylmää 
ilmaa pääsi sisään. Tässäkin Wattisen 
teknologiasta oli erittäin paljon apua, Verkka 
kertoo.

Lämmityksen asiantuntija Wattiselta 
toimi taloyhtiön apuna kehityskohteiden 
paikantamisessa ja toimenpiteiden 
listaamisessa. Lisäksi Wattinen ohjaa 
ja optimoi lämmitystä 24/7 ja tuottaa 
taloyhtiölle jatkuvasti arvokasta dataa 
lämmitysjärjestelmän tilasta ja energian 
kulutuksesta.
– Olemme nyt varmistaneet, että virtaukset 
ovat kunnossa ja tarkistaneet paisunta-
astioiden kunnon. Jatkossa ylläpidämme 
lämmitysverkostossa oikean paineen. 
Lisäksi kävimme läpi myös suodattimet, 
jotka suodattavat pattereiden läpi menevää 
vettä. Nyt tilanne näyttää erittäin hyvältä. 
Puhuttaessa arjen energiansäästöstä on 
kuitenkin erittäin arvokasta, että meillä 
on käytössä järjestelmä, joka mahdollistaa 
lämpötilan säätämisen huoneistokohtaisesti 
puhelimella. Helppous lisää kiinnostusta 
ja laskee kynnystä säätää lämpötilaa 
arjessa. Lopuksi on vielä todettava, että 
tämän palvelun kehityshän myös jatkuu 
asiakastarpeiden mukaan, Verkka painottaa. 

Tulokset olivat erittäin positiivisia.
– Taloyhtiön asuntojen lämpötila on 
nyt paljon yhtenäisempi ja lähempänä 
tavoitelämpötilaa. Valituksia ei ole enää 
tullut ja taloyhtiö on ollut ratkaisuun 
tyytyväinen. Olen jopa saanut palautetta 
asukkaalta, jolla aiemmin asunnon lämpötila 
oli melko korkea, että hiukan viileämpi 
tuntuukin paremmalta, Verkka iloitsee.

”Lämpökarkailut” saatiin kuriin
Oskelantiellä on myös tehty muita 
toimenpiteitä lämpöenergiatehokkuuden 
lisäämiseksi. Taloyhtiössä modernisoitiin 
lämmitysjärjestelmää vaihtamalla 
patteriventtiilit ja tekemällä 
lämmitysverkoston huuhtelu. Myös patterien 
virtausta tutkittiin ja muokattiin huoneiston 
lämpötilojen tasaamiseksi.

Wattisen avulla päästiin myös kiinni 
yllättäviin lämpösyöppöihin.
– Taloyhtiössämme oli sellaisia kummallisia 
nurkkia, joista oli aiemmin sanottu, että 
nämä eivät vaikuta lämpöön. Wattisen 
kanssa löysimme kuitenkin kartoituksessa 
muutamia paikkoja, jotka kannattaa 
eristää uudelleen. Esimerkiksi muutamista 
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Hallitse kodin lukitusta 
virtuaalisilla avaimilla
Teksti: Tomi Ertovaara   Kuvat: Yale

Abloy Oy toi Suomen markkinoille uuden suomalaisten asuntojen ulko-oviin räätälöidyn 
Yale Linus® -älylukon. Niin älypuhelimella kuin näppäimistöllä toimiva lukko helpottaa 
avainten hallintaa arjessa, esimerkiksi lapsiperheissä ja Airbnb-vuokrauksessa.

HUONEISTO

Älylukitus on viime vuosina yleistynyt varsinkin erillisissä 
pientaloissa. Yale Linus® -lukon myötä käyttömahdollisuudet 
laajenevat, sillä se on asennettavissa myös yksittäisiin kerros- ja 
rivitaloasuntoihin.

Suomessa tuotteen laadusta, turvallisuudesta ja toimivuudesta 
vastaa Abloy Oy.
– Nyt oli otollinen hetki tuoda suomalaisille kotitalouksille 
uudenlainen lukitusvaihtoehto. Älykkäiden turvatuotteiden odotetaan 
maailmanlaajuisesti yleistyvän. Kasvua ennustetaan eniten juuri 
älylukituksesta ja turvakameroista, projektimyyntipäällikkö Harri 
Makkonen Abloysta sanoo.

Kotiovet muuttuvat älykkäiksi
Yale Linus® toimii älykkäänä nupinvääntimenä ja se asennetaan oven 
sisäpuolelle. Mekaaninen avainpesä painikkeineen jätetään oveen, 
ja mekaaninen avain jää rinnalle varakäyttöön. Koska Yale Linus® ei 
näy ulkopuolelle, sopii se hyvin taloyhtiöihin, joissa ovien ulkopinnan 
ilmettä ei saa muuttaa.

Puhelimen Bluetooth-yhteyden avulla Yale Linus® -älylukon voi 
asettaa avautumaan automaattisesti puhelimeen koskematta, 
kun ovea lähestytään. Lukon voi asettaa myös lukittumaan 
automaattisesti. Lisäksi lukon voi avata ja lukita mobiilisovelluksella 
tai lisävarusteena myytävällä Yale Smart Keypad -näppäimistöllä. 
Paristolla toimivan näppäimistön voi asentaa oven ulkopuolelle. Se 
on hyödyksi, kun haluaa päästää ihmisiä sisään ilman sovellusta tai 
avainta.

Yale Connect Wi-Fi Bridge -lisäosa
Käyttömahdollisuudet laajenevat entisestään, kun lukon yhdistää 
kodin langattomaan verkkoon erikseen myytävällä Yale Connect Wi-Fi 
Bridge -lisäosalla. Tällöin sovelluksella voi jakaa vieraille virtuaalisia 
avaimia ja hallita kulkuoikeuksia mistä tahansa.

Sovellus kertoo, kun tietty käyttäjä avaa oven. Esimerkiksi 
vanhemmat voivat halutessaan saada ilmoituksen, kun lapsi on 
saapunut kotiin. Vastaavasti vaikka Airbnb-vuokranantaja saa 
ilmoituksen, kun vuokralaiset ovat saapuneet asuntoon. Lisäksi oven 



412021   OMATALOYHTIÖ.FI   

TUTUSTU
yale.fi

karmiin asennettava DoorSense™-ovimagneetti tunnistaa, onko ovi 
jäänyt auki vai onko se kiinni. Mobiilisovelluksesta käyttäjä voi aina 
tarkistaa lukon tilan mistä vain.

Erikoisvalmistettu Suomen oloihin
Suomessa myytävä Yale Linus® on Suomen markkinoille räätälöity. 
Esimerkiksi lukkorunkojen suurempi vääntövoiman tarve on 
huomioitu. Suomessa tuotteen laadusta, turvallisuudesta ja 
toimivuudesta vastaa Abloy. Tuote on testattu toimivaksi ainakin 
maassamme yleisimmillä ABLOY-lukkorunkotyypeillä LC100, 
LC102, 4190 ja LC190. Muissa maissa myytävät Yale Linus® 
-versiot eivät siis käy suomalaisiin oviin.

Tyylikäs muotoilu yhdistettynä huipputeknologiaan
Tuote on saatavana mattamustan sekä hopean värisenä. Sen 
muotoiluun ja käyttökokemukseen on panostettu, mikä on jo tuonut 
palkintoja Red Dot Design Award-, iF Design Awards-, European 
Product Design Awards- ja UX Design Awards -kilpailuissa.

Mikä on Yale?
Yale on ASSA ABLOY -konserniin kuuluva globaali kuluttajabrändi, 
jota Suomessa edustaa Abloy Oy. Brändi lanseerattiin Suomessa 
vuonna 2014. Ensimmäinen Suomessa myytävä tuote oli Yale 
Doorman -älylukko. Tämän jälkeen valikoima on laajentunut 
muihin älykkäisiin Yale Smart Home -turvatuotteisiin, kuten 
hälytysjärjestelmiin ja turvakameroihin, sekä riippulukkoihin, 
turvakaappeihin ja muihin lukitusalan tuotteisiin.
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3) Kodin WiFi-verkon tilanne kannattaa tarkistaa silloin, jos liittymän 
nopeus ja modeemi ovat kunnossa, mutta netti ei silti toimi riittävän 
hyvin. Modeemi voi olla huonossa paikassa tai sen signaali ei yllä 
vahvana kaikkiin huoneisiin. Joskus modeemi tarvitsee kaverikseen 
Mesh WiFi -laitteita, jotka laajentavat WiFi-verkon ulottumaan kodin 
jokaiseen huoneeseen.

DNA Nettipulssi auttaa tuunaamaan kotiverkon 
kuntoon
Nettipulssilla voit selvittää helposti kotisi WiFi-verkon kunnon huone 
kerrallaan ja saat vinkkejä sen toimivuuden parantamiseksi.

Näin helppoa se on: Varmista, että puhelimesi on liitettynä kotisi 
WiFi-verkkoon, avaa Nettipulssi puhelimellasi osoitteessa  
nettipulssi.dna.fi ja anna Nettipulssin auttaa. Pulssaaminen 
onnistuu kaikkien operaattoreiden verkoissa. Lisätietoja kaikille 
ilmaisesta DNA Nettipulssista löydät DNA:n verkkosivuilta.

Kodin WiFi-verkkoon kytketään koko ajan enemmän laitteita: 
puhelin, tietokoneet, televisiot, ulko-oven lukitus, älyvalot 
ja robotti-imuri. Lisääntyneen etätyön ja -opiskelun ohella 
kodeissa kasvaa myös pelaaminen ja suoratoistopalveluiden 
käyttö sekä siinä samalla nettiä käyttävien laitteiden määrä.

Kun etätyö yleistyy,  
ei netissä riitä pelkkä nopeus
Teksti: Susanne Heinonen   Kuvat: DNA

HUONEISTO

Kodin WiFiä tulee ajatelleeksi usein vasta silloin, kun netti ei toimi. 
Esimerkiksi, kun videopuhelun aikana katsotaan elokuvaa ja toisessa 
huoneessa pelataan kaistaa rohmuavaa nettipeliä.

Usein oletetaan, että kun netti tökkii, syy on 
liittymän nopeudessa
Kodin netin toimivuuteen vaikuttavat kuitenkin kolme asiaa: 
nettiliittymän nopeus, modeemin kunto ja WiFi-verkon toiminta.

1) Liittymän nopeus kannattaa valita käyttäjien määrän ja 
käyttötarkoituksen mukaan; mitä enemmän käyttäjiä kotonasi asuu 
ja mitä monipuolisemmin nettiä käytetään, sitä suurempi nopeus 
kannattaa valita.

2) Modeemi voi olla pätkivän netin syy silloin, kun liittymän nopeus 
on riittävä, mutta modeemin hankinnasta on jo vierähtänyt aikaa. 
Siinä, missä puhelimet ja kodin muutkin älylaitteet, modeemikin 
kannattaa välillä vaihtaa uuteen, jotta varmistat tietoturvallisen ja 
suorituskykyisen netin kotiisi.
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MITKÄ NÄISTÄ OVAT KOTONASI JO 
VERKOSSA?

LUE LISÄÄ
dna.fi/taloyhtiöt

DNA:n taloyhtiölaajakaista tuo nopean netin 
edulliseen hintaan
Tehokas ja nopea netti edullisesti onkin varmasti yhtälö, joka 
kiinnostaa useampia meistä. DNA Netti taloyhtiösopimuksella voi 
tipauttaa nettilaskua merkittävästi. Siinä taloyhtiön jokainen koti saa 
perusnopeudella toimivan netin, jonka hinta sisältyy automaattisesti 
vuokraan tai vastikkeeseen. Perusnopeus riittää mainiosti surffailuun 
ja tärkeiden asioiden hoitoon, esimerkiksi verkkopankin ja 
sähköpostin käyttöön.

Vauhdikkaampaa nettiä tarvitsevat voivat itse nostaa nettinsä 
nopeutta, vaikka täyteen gigaan asti. Lisänopeudet ovat tuntuvasti 
edullisempia verrattuna tavallisiin liittymiin. Asukkaat maksavat 
lisänopeutensa itse omalla erillisellä laskulla.

Kannattaa laittaa taloyhtiön netin hankinta vireille heti seuraavassa 
yhtiökokouksessa. Vaikka sopimus tehdään taloyhtiölle, saavat 
kaikkia asukkaat silti koteihinsa oman DNA Netti -liittymän, jota ei 
jaeta naapureiden kesken.

• Älypuhelin
• Tabletti
• Tietokone
• Pelikonsoli
• DNA Hubi -laite 

ja/tai muu 
viihdekeskus

• Robotti-imuri
• Valvontakamera

• Televisio
• Kaiutin
• Jääkaappi
• Kiuas
• Ilmalämpöpumppu
• Lämmitysjärjestelmä
• Älylukko
• Älyvalo
Joku muu, mikä?
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HUONEISTO

Saunatilat ovat taloyhtiöissä tarkoitettu talon asukkaiden yhteiseen 
käyttöön ja saunatilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon monta 
asiaa. Väestö ikääntyy, taloyhtiöissä asuu monesti liikuntarajoitteisia 
henkilöitä, monella varjostaa jokin sairaus elämää tai esimerkiksi 
onnettomuuksien myötä saattaa liikkuminen muuttua hetkellisesti 
vaikeammaksi. Jokaisella on kuitenkin oikeus päästä saunomaan ja 
peseytymään yhteisiin tiloihin.

Kääntyvät lauteet ja penkit helpottavat siivousta ja 
mahdollistavat esteettömyyttä
Koska taloyhtiön saunalta vaaditaan kestävyyttä, mukavuutta 
ja helppohoitoisuutta, seinälle nousevat lauderungot täyttävät 
kaikki nämä vaatimukset. Kun saunassa on tyylikkäät kääntyvät 
lauderungot, saunan peseminen käy käden käänteessä. Saunan 
helppo puhdistettavuus onkin tärkeä ominaisuus taloyhtiön 
saunassa, jota kymmenet eri ihmiset käyttävät viikoittain.

Kikka-lauderungot kääntyvät kevyesti seinälle. Tämän keksinnön 
ansiosta vapautuu lattiatilaa muuhunkin käyttöön. Runkomateriaali 
on kestävää, kevyttä, ruostumatonta ja helposti puhtaana pidettävää 
anodisoitua alumiinia. Runko on siis juuri oivallinen ratkaisu 
taloyhtiön saunaan.

Runkoja voidaan korottaa tai madaltaa. Vakiokorkeus on rungoilla 
tasaisella lattialla puuosien kanssa noin 110 cm. Runkoa korotetaan 
jalkojen alapäästä. Saunan lauteiden runkoja voi tarvittaessa 
madaltaa jalkoja alapäästä lyhentämällä. Tällöin ala-askelma nousee 
ylemmäksi.

Esteetön sauna helpottaa 
saunojan elämää
Teksti: Tiina Painokallio   Kuvat: Kosken Metalli Oy

Mikä olisikaan hienompaa, kuin taloyhtiön saunan muuntautuvuus 
eri apuvälineiden avulla tai jopa esteettömäksi tarvittaessa. 
Puhumattakaan siivouksen helpottumisesta.

Lauderungot on helppo kiinnittää ja niitä on kevyt 
käsitellä
Lauderungot on helppo kiinnittää seinän koolauksiin. Runkoja löytyy 
useita eri syvyyksiä. Lauteiden pituus tehdään laudepuilla. Kosken 
Metalli toimittaa myös mittojen mukaan tehdyt puiset laudetasot 
ja verhoilut. Lauteiden etureuna on aina kauniisti pyöristetty ja 
valittavana on useita puumateriaaleja. Myös kaiteita on saatavilla 
seinään kiinnitettäväksi.

Madalletut askelmat helpottavat lauteille nousua
Kosken Metallilta voi tilata tupla- tai triplapenkin rungon, joka 
on anodisoitua alumiinia. Rungolla on ruostumattomuustakuu. 
Penkkien jaloissa on säätöruuvit. Sekä tupla- että triplapenkkiä on 
saatavilla myös kaiteella.

Oletko kuullut jakkarasaunasta?
”Istu sinä tuonne ja minä tänne.” Jakkarasauna on helppo toteuttaa, 
moderni ja tarvittaessa muunneltavissa esteettömäksi. Myös 
siivouksen kannalta jakkarasauna on näppärä kokonaisuus.

LISÄTIETOJA
koskenmetalli.net
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Hyvin varusteltu pesutupa saa 
kiitosta asukkailta
Teksti: Tiina Painokallio   Kuvat: Shutterstock

HUONEISTO

OTA YHTEYTTÄ
talpet.fi

Jokainen pesulahanke suunnitellaan kohteen tarpeiden 
pohjalta. Olipa kyseessä viiden tai yli 40 asunnon taloyhtiö, 
löytyy sopiva ratkaisu Talpetin valikoimasta.

• Pesukoneiden rikkoutumisen tai 
väärinasennuksen johdosta aiheutuvat 
vesivahingot poistuvat.

• Kuivaushuoneissa tehokas kosteudenpoisto, 
jolloin rakenteiden kosteusrasitus on vähäisempi.

• Ergonomia on otettu sijoittelussa ja 
laitevalinnoissa huomioon.

Kuinka eteenpäin omaa talopesulaa 
suunniteltaessa?
Talopesulat Oy:n suunnittelupalvelu auttaa 
pesulan ja kuivaushuoneen toteutuksen ja 
saneerauksen suunnittelussa. Asiantuntijan 
kanssa tehdään tilannekartoitus ja asetettujen 
tavoitteiden perusteella laaditaan ratkaisuehdotus, 
joka kattaa seuraavat osa-alueet: suunnitelma 
pesulan ja kuivaushuoneen koneiden, laitteiden ja 
kalusteiden sijoittelusta, mahdolliset muutokset 
tilaratkaisuissa, kattavat tuotetiedot suunnitelmaan 
sisältyvistä tuotteista sekä tarjouksen tuotteista 
käyttökuntoon asennettuna ja tarvittaessa vanhojen 
koneiden ja laitteiden kierrätyksestä.

Suunnittelu käynnistyy helposti lähettämällä 
yhteydenottopyynnön Talopesulat Oy:lle.

Kaikki koneet ja laitteet ovat kestävärakenteisia 
ja käyttäjäystävällisiä. Koneet on suunniteltu 
soveltumaan erikokoisiin taloyhtiöihin, hotelleihin, 
sairaaloihin ja laitospesuloihin. Pyykinpesukoneita 
lukuun ottamatta lähes kaikki Talpet-pesukoneet 
on valmistettu Suomessa.

• Isompi pesukone, jossa mahtuu pesemään myös 
isompia tekstiilejä.

• Kuivauskoneella kuivaus on tehokasta ja nopeaa.
• Pyykit eivät vie tilaa asunnoissa kuivatuksen 

aikana.
• Kaksi pesukonetta; pesuaikojen ollessa 

iltapainotteisia parin tunnin vuoroja saadaan 
yhdellä vuorolla pestyä koko pyykkivuori kerralla 
puhtaaksi.
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Missä autonrenkaita saa 
taloyhtiössä säilyttää?
Teksti: Helena Lindgren   Kuvat: Ovella Systems Oy ja Shutterstock

Renkaanvaihtoaika on taas käsillä. Ennen kesärenkaiden vaihtoa 
kannattaa kuitenkin käyttää harkintaa ja huomioida keliolosuhteet niillä 
seuduilla minne oma ajoliikenne suuntautuu. Mutta missä renkaiden 
vaihtosarjaa oikein voi säilyttää taloyhtiön tiloissa?

HUONEISTO
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Lukittava rengasteline 
PST-4 on tarkoitettu 

neljän standardirenkaan 
säilyttämiseen. Se säästää 
tilaa lattialta ja kestää jopa 

200 kg painoa.

Pelastuslain mukaan rakennuksen ullakolla 
tai kellarissa – missä huoneistokohtaiset 
irtainvarastot yleensä sijaitsevat – ei saa 
säilyttää helposti syttyvää materiaalia. Näitä 
ovat muun muassa polttoaineet, kaasut ja 
ilotulitteet. Määräyksellä pyritään estämään 
tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa 
sekä turvaamaan sammutustoimien 
tehokkuus. Laki ei ota yksityiskohtaisesti 
kantaa mitä kyseessä oleva tavara saa tai ei 
saa olla.

Autonrenkaat eivät kuulu helposti syttyviin 
materiaaleihin, mutta mahdollisessa 
palotilanteessa ne lisäävät tilan 
palokuormaa ja savunmuodostusta. 
Mikään säädös ei siis suoraan säätele 
autonrenkaiden säilytyspaikkaa tai 
estä säilyttämästä niitä taloyhtiön 
häkkivarastossa.

Kysy alueen pelastuslaitokselta
Useimmat pelastuslaitokset sallivat 
ohjeissaan yhden kesä- tai talvirengassarjan 
säilytyksen huoneiston omassa 
irtainvarastossa. Varastoinnin ohjeissa 
saattaa olla pelastuslaitoskohtaisia eroja, 
samoin kiinteistössä itsessään saattaa 
olla muita paloturvallisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä, joten asian voi varmistaa omalta 
pelastuslaitokselta.

Omaan irtainvarastoon asukas voi hankkia 
ovella Megakonsoli PST-2:n, johon voi 
asettaa 1–2 rengasta per teline. Renkaat 
saadaan pois lattialta, jolloin ne ovat 
turvassa ja tilan käyttö on tehokkaampaa. 
PST-2-teline soveltuu myös ulkokäyttöön, 

koska se on lukittavissa omalla lukolla. 
Irtainvarastotilan käytävillä renkaiden 
säilytys ei kuitenkaan koskaan ole sallittua, 
kuten ei minkään muunkaan tavaran 
säilytys. Jos tällaista havaitaan, asiasta on 
syytä ilmoittaa taloyhtiön isännöitsijälle 
tai hallitukselle, jotta paloturvallisuuteen 
vaikuttava asia hoidetaan kuntoon.

Tarkista taloyhtiön säännöt
Vaikka alueellinen pelastuslaitos sallisi 
renkaiden säilytyksen irtainvarastoissa, voi 
taloyhtiöllä olla omat sääntönsä siihen. 
Renkaiden varastointi häkkivarastoissa 
saatetaan jopa kieltää yhtiön 
järjestyssäännöissä, jolloin vaihtoehdoksi jää 
renkaiden säilytys rengashotellissa.

Taloyhtiöön oma rengashotelli?
Olisi kuitenkin melko kohtuutonta 
velvoittaa asukkaat käyttämään maksullisia 
rengashotelleja, joten yhden rengassarjan 
säilytys omassa varastokopissa sallittaneen 
suurimmassa osassa taloyhtiöitä. 
Mikäli renkaiden säilytys haluttaisiin 
pois irtainvarastoista, olisiko taloyhtiön 
mahdollista järjestää erillinen lukittava 
varastotila renkaiden säilytystilaksi?

Löytyykö taloyhtiöstä vähällä käytöllä 
olevaa varastotilaa, josta pienellä 
uudelleen järjestelyllä ja/tai investoinnilla 
voisi muuttaa taloyhtiön asukkaille 
renkaidensäilytystilaksi?

Huoneistokohtaiset irtainvarastotilat ovat 
yleensä hyvin pieniä, joten rengassarjan 

saaminen pois tilaa viemästä saattaa 
hyvinkin kiinnostaa asukkaita. Varsinkin 
kun renkaille olisi osoitettu lukittavassa 
varastotilassa oma huoneistokohtainen 
teline. Taloyhtiön rengashotelliin 
suositellaan lukittavaa ovella® PST-
4 -rengastelinettä neljälle standardi 
renkaalle. Yhtiö voi myös vuokrata 
paikkoja halukkaille ja saada näin 
lisätuloja eikä renkaita tarvitse kuljettaa 
rengashotelleihin. Mikäli sopiva tila löytyy, 
on tärkeää konsultoida pelastusviranomaisia 
paloturvallisuusasioissa jo ennen hankkeen 
käynnistämistä.

Ovellan rengastelineitä voi tilata ovellan 
verkkokaupasta (www.ovella.fi) tai hyvin 
varustetuista rautakaupoista.

LISÄTIEDOT
ovella@ovella.fi
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Kosteusongelmien pysyvä 
ratkaisu toi mielenrauhan
Teksti ja kuvat: Jenni Tommila

Kosteusongelmien korjaaminen voi olla haastavaa varsinkin, jos 
huomataan, että yleisesti käytetty korjaustapa ei toimikaan omassa 
kohteessa.

HUONEISTO

Näin kävi vuonna 1988 rakennetussa 
rivitaloyhtiössä, jossa kosteusongelmia oli 
yritetty korjata injektoimalla. Ongelmat 
kuitenkin jatkuivat ja oli pakko löytää 
kestävämpi korjausvaihtoehto. Toimivan 
korjaustavan löytäminen jäi taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajalle, kun ehdotetut 
vaihtoehdot vaikuttivat mahdottomilta.

Espoon Puosunrinteessä sijaitseva 
rivitaloyhtiö koostuu kolmesta 
rakennuksesta A, B ja C. Vuonna 2018 
oli taloyhtiön A-talon kahdessa asunnossa 
jo kokeiltu injektointikorjausta. Kuitenkin 
keväällä 2020 ongelmat vain jatkuivat, 
jolloin kosteusongelmia löydettiin 
myös kolmannesta asunnosta. Näistä 
A-talon asunnoista oli tullut valitusta 
seinän kupruilusta ja jonkinasteisista 
sisäilmaongelmista. Asunnoissa tehtiin 
pintakosteusmittaukset, mikä varmisti 
epäilyt. Kosteutta löytyi seinästä ja 
jalkalistojen alla tilanne oli vielä pahempi.

Rakennuksien perustusten alla on 
käytetty hiekkaa eikä perustuksissa ole 
kapillaarikatkoja. Näin kosteus pääsee 
nousemaan kapillaarisesti perustuksia pitkin 
ylöspäin asuntoihin. Taloyhtiön A-rakennus 
on perustettu puoli metriä alemmalle 
tasolle kuin vieressä oleva B-rakennus. 
Talon pihapiirissä on myös kallio, jota pitkin 
sadevedet pääsevät valumaan talon alle.

Taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtajan suuri vastuu
Jan Pesonen aloitti taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtajana vuonna 2018. Pestin 
aloitusajankohta ei ollut paras mahdollinen, 
koska taloyhtiössä oli meneillään 
kosteusongelmien selvittämisen lisäksi 
kattoremontin valmistelut sekä muita 
pienempiä remontteja.

Järjestelmästä saatavat 
raportit hyödyttävät 
osakkaita mahdollisissa 
myyntitilanteissa.
Jan Pesonen
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Kaikkien kolmen asunnon yhteinen kuivatusyksikkö sijoitettiin 
ulos. Ulkona oleva yksikkö pääsee vapaammin tuulettumaan ja 
näin rakenteiden kuivuminen nopeutuu entisestään. Käytetyn 
asennustavan ja ulkoyksikön ansiosta asumismukavuus saatiin myös 
maksimoitua, koska tällöin ei ollut pelkoa minkäänlaisista äänistä 
asuintiloissa.

Onnistunut lopputulos toi mielenrauhan asukkaille
Kosteusongelmien kuivatus alkoi syyskuussa 2020. Melko pian 
raporteista nähtiinkin, että ratkaisu on toimiva ja asukkaat saivat 
mielenrauhan. SafeDrying-järjestelmä ei poista ongelman lähdettä, 
mutta pitää rakennukset kuivina, terveinä ja asumiskelpoisina. 
Ongelman lähteen poistaminen olisi mahdotonta, koska käytännössä 
koko talo tarvitsisi nostaa ilmaan ja maa-aines myös perustusten alta 
vaihtaa. Järjestelmä varmisti myös tasoitteen ja mahdollisesti myös 
injektoinnin kuivumisen, jolloin pintojen viimeistely voitiin tehdä 
hyvin mielin.

Remontin loppuvaiheessa harmia aiheutti remonttimiesten 
vaihtuminen. Lopputulos oli kuitenkin onnistunut ja Pesosen 
selvitystyön ansiosta taloyhtiö säästi rahaa kosteusongelmien 
korjaamisessa.
– Hyvin toimii! Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä ja raportointi on 
vienyt epävarmuuden pois, toteaa Pesonen.

SafeDrying-järjestelmästä saatavat raportit hyödyttävät osakkaita 
myös mahdollisissa myyntitilanteissa. Ostajille voidaan näyttää 
raportista sen hetkinen tilanne. Reaaliaikaisen etävalvonnan avulla 
pystytään myös reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja 
mahdollisiin poikkeustilanteisiin.

Kun kosteusongelmat uusiutuivat vuonna 2020, korjaamiseen 
ehdotetut vaihtoehdot olivat kalliita ja massiivisia toteuttaa. 
Asuntoihin ehdotettiin seinien tasoitteiden vaihtoa, jotta tasoitteen 
taakse kertynyt kosteus pääsee siirtymään sieltä pois. Toinen 
vaihtoehto oli uusia salaojat rakennuksen molemmille puolille, mikä 
olisi tarkoittanut pihojen ja kulkuteiden kaivamista auki.

Pesonen tutki talon piirustuksia ja aikaisempia remontteja. Hän 
varmisti, että takapihan puolelta varmasti löytyi toimivat salaojat. 
Sen jälkeen hän alkoi etsimään netistä tietoa ja lopulta löysikin 
SafeDrying-järjestelmän.

Hän tutustui ja luki materiaalia kohteista, joissa oli käytetty 
järjestelmää. Kiinnostavia kohteita olivat esimerkiksi rivitaloyhtiöt 
Sipoossa sekä Vihdissä ja kerrostalo Töölössä. Pesonen soitti 
muun muassa Liisankadun arvokiinteistön taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtajalle, joka kertoi kokemuksia järjestelmän käytöstä 
erittäin haastavassa korjauskohteessa.

– Referenssikohteet ja soitot niiden hallitusten puheenjohtajille 
vakuuttivat minut. Enää piti vakuuttaa isännöitsijä ja taloyhtiön 
osakkaat, kertoo Pesonen.

Pesonen ja SafeDryingin myyntijohtaja Joni Kotipelto keskustelivat 
teknisen isännöitsijän ja teknisen yksikön päällikön kanssa, jotka 
näyttivät vihreää valoa SafeDrying-järjestelmälle. Sen jälkeen oli 
helpompi vakuuttaa hallitus ja taloyhtiön osakkaat. Elokuussa 2020 
yhtiökokous hyväksyi esityksen ja remontti päästiin aloittamaan.

SafeDrying-järjestelmän kuivatuskanavat asennettiin takapihan 
puolella olevien huoneiden lattiaan. SafeDrying oli kehittänyt 
valun sisään seinää vasten asennettaville kuivatuskanaville uuden 
kiinnitystavan. Tätä kiinnitystä käytettiin myös tässä kohteessa, 
jolloin pystyttiin optimoimaan kuivatustulokset. Tulokset olivatkin 
huomattavasti parempia kuin aikaisemmin.

KYSY LISÄÄ
p. 050 312 2319
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Yhteispihat olohuoneiden 
jatkeiksi
Teksti: Tuuli Järvinen Kuvat: Sanna Numminen ja iStock

Taloyhtiöissä hallituksen huomio keskittyy usein 
yhtiön rakennuksiin ja pihan kovien pintojen 
kunnossapitoon. Usein mittavien remonttien 
suunnittelu ja toteutus vievätkin paljon 
voimavaroja ja huolellisuus niissä voi säästää 
runsaasti euroja ja asukkaiden hermoja.

PIHA

Samaan aikaan taloyhtiöissä on ryhdytty panostamaan yhteispihojen 
käytettävyyteen. Asukkaiden toiveet pihojen viihtyisyyden ja 
toiminnallisuuden kehittämiseen on otettu taloyhtiöiden hallituksissa 
myönteisesti vastaan. Jos pihoja myllätään muun remontin 
yhteydessä, kannattaa siivu energiasta ja budjetista käyttää myös 
pihan viihtyisyyden parantamiseen.

Millaisia kokemuksia sinulla on taloyhtiöiden 
piharemonttien suunnittelusta?
– Asukkaat osallistuvat projektiin mielellään, jos heidän toiveitaan 
kartoitetaan. Kun toiveita huomioidaan suunnittelussa ja tuloksena 
on viihtyisä piha, lisääntyy asukkaiden oleskelu pihalla. Pihalla 
asukkaat tutustuvat luontevasti toisiinsa. Tuttujen kesken onkin 
sitten helpompi hoitaa monia käytännön asioita. Myös asukkaiden 
vastuuntunto piha-alueiden kunnosta yleensä kasvaa yhteisten 
projektien myötä, kertoo Sanna Numminen.

Kun asukkaat viihtyvät pihoilla, he tutustuvat toisiinsa. Silloin 
kasvaa kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen ja talkoisiinkin 
on enemmän intoa. Pihaprojektit ovat myös lisänneet kiinnostusta 
taloyhtiöiden hallitustyötä kohtaan, mikä on ollut monessa 
taloyhtiössä positiivinen yllätys.
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Miten kannattaisi lähteä 
liikkeelle?
Taloudellisin tapa lähteä pihan 
kohennukseen on kutsua pihasuunnittelija 
neuvontakäynnille. Suunnittelija kartoittaa 
pihan kasvillisuuden ja kunnon. Jos 
pihalla tarvitaan vain pientä viimeistelyä, 
saattavat asukkaat talkoiden avulla saada 
aikaan paljon. Suunnittelija voi esimerkiksi 
laatia talkoo-ohjeet pihalla tehtävistä 
toimenpiteistä tai tarvittaessa tulla vaikka 
talkoopäivänä paikalle opastamaan.

Entä jos tarvitaan mittavampaa 
remonttia?
– Silloinkin kannattaa aloittaa pihakäynnillä, 
sillä se auttaa kartoittamaan toiveet ja 
tarpeet. Paikan päällä saan käsityksen siitä, 
mitä mahdollisuuksia pihalla on ja mitä 

MUISTILISTA TALOYHTIÖN PIHAN 
PARANNUKSEEN:
• Kartoittakaa etukäteen asukkaiden pihatoiveita.
• Hankkikaa tontin asemakuva sekä asemakaavamääräykset. 
• Miettikää budjetin suuruusluokka ja toteutuksen aikataulu. 

Huomioikaa taloyhtiön päätöksentekoon menevä aika.
• Kutsukaa pihasuunnittelija kartoituskäynnille.

TUTUSTU
muhevainen.fi

Miten Sanna sinuun saa 
yhteyden?
Voit laittaa esimerkiksi sähköpostia 
osoitteeseen suunnittelu@muhevainen.fi.  
Tarkemmin palvelutarjontaamme on esitelty 
Muhevaisen nettisivuilla.

kaikkea remontin toteuttaminen vaatii. Jos 
budjetti on jo olemassa, käynnillä pystyy 
jo alustavasti näkemään, ovatko toiveet 
toteutettavissa käytössä olevalla budjetilla,  
Sanna toteaa.

Milloin kannattaa lähteä 
liikkeelle?
Jos halutaan laaja pihasuunnitelma ja 
viherrakennus käyntiin ensi keväänä, 
kannattaa aloittaa asukkaiden toiveiden 
kartoitus heti. Kun toiveet ovat tiedossa, 
yhteys suunnittelijaan on syytä ottaa 
jo hyvissä ajoin syksyllä. Talven aikana 
saadaan suunnitelma valmiiksi ja yhtiö ehtii 
kilpailuttaa toteutuksen viherrakentajilla. 
Silloin toteutus keväällä onnistuu. Mutta jos 
liikkeelle lähdetään vasta keväällä, toteutus 
siirtyy helposti vuodella, koska alan toimijat 
ovat täyteen buukattuja.
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Taloyhtiöissä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, mutta vastuu kiinteistöistä ja taloyhtiön arjen 
pyörittämisestä on pääasiassa taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän harteilla. Myös osakkaalla on 
omat vastuut ja velvollisuudet. Tiedätkö, mitä nämä vastuut ja velvollisuudet todellisuudessa ovat?

Kuka kantaa vastuun päätöksistä 
taloyhtiössä?
Teksti: Markus Talvio   Kuvat: Shutterstock

OPASTUS

Periaatteiden mukaisesti yhtiökokous valitsee taloyhtiölle hallituksen, 
joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Hallituksen avuksi voidaan valita isännöitsijä, jos 
yhtiöjärjestykseen on sisällytetty siitä maininta tai jos yhtiökokous 
niin päättää. Isännöitsijän tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa 
hallintoa toimien taloyhtiön ”toimitusjohtajana”. Huomattavaa 
kuitenkin on, että isännöitsijän palkkaaminen ei missään nimessä 
korvaa hallitusta, vaan isännöitsijän tehtävänä on huolehtia taloyhtiö 
arjen pyörittämisestä isännöintisopimuksen mukaisesti.

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

Hallitus on itsenäinen toimielin, joka hoitaa taloyhtiön kiireellisiksi 
luokiteltavat toimenpiteet sekä isännöitsijän valinnan tai 
erottamisen. Hallitus kutsuu tarvittaessa koolle yhtiökokouksen. 
Asunto-osakeyhtiölain 7:2 §:n mukaan hallituksen tehtävä on 
”Järjestettävä yhtiön kirjanpito lain mukaisella tavalla ja varainhoito 
luotettavalla tavalla.” sekä
”Huolehtia yhtiön hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten pidon ja 
muun toiminnan järjestämisestä.”

Taloyhtiön hallituksen vastuulla on edelle mainittujen asioiden 
lisäksi muun muassa yhtiötä koskevien kaupparekisteri-
ilmoitusten tekeminen. Hallituksen tehtävät määräytyvät aina 
taloyhtiökohtaisesti ja tapauskohtaisesti.

Huom! Hallituksen jäsen ei kuitenkaan voi olla oikeushenkilö 
kuten yritys, yhteisö tai julkinen taho tai henkilö, jolle on 
määrätty edunvalvoja. Eikä jäsenenä voi olla henkilö, jonka 
toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa.

Hyvä hallitus toimii yhteistyössä
Kaikin puolin toimivaksi taloyhtiön hallinnointi saadaan, kun 
osakkaiden valitsema hallitus on motivoitunut tehtävään ja yhteispeli 
mahdollisen isännöitsijän sekä huoltoyhtiön kanssa on mutkatonta. 
Tähän pääseminen osaltaan edellyttää osapuolien välistä 
kunnioittamista.

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 
osakkaiden kantaa hallitukseen. Hallitus on siis taloyhtiön 
toimeenpaneva ja päättävä elin, jonka tehtävä on edellä mainitun 
mukaisesti taloyhtiön omaisuuden hallinta.

Mitä merkittävämpi päätös tai toimenpide, sitä huolellisempaa 
toimintaa hallitukselta edellytetään. Vaatimukset eivät ole yhtä 
korkealla kuin yritysmaailmassa, koska taloyhtiö ei lähtökohtaisesti 
harjoita liiketoimintaa. Huolellisuusvaatimus korostuu, kun 
päätökseen liittyvä riski kasvaa!

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

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

Vastuukysymysten lähtökohtana on Asunto-osakeyhtiölaki 24:1 
§:n mukainen johtohenkilön (hallituksen jäsen henkilökohtaisesti) 
vahingonkorvausvelvollisuus. Hallituksen jäsenen on korvattava 
vahinko, jonka hän on tehtävässään Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 
11 §:ssä (4) säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan 
tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Tehtävänä hallitustyö taloyhtiöissä on vastuullinen, mutta 
korvausvelvolliseksi hallitus kuitenkin joutuu hyvin poikkeuksellisissa 
tapauksissa. Paljon ennakkoluuloja aiheuttava korvausvelvoite 
aiheutuu tarkoituksenmukaisesti aiheutetusta vahingosta. 
Tulkinnan varaa tähän asiaan saadaan, kun pohditaan, mikä on 



532021   OMATALOYHTIÖ.FI   

MYÖS OSAKKAILLA ON OMAT VASTUUT 
JA VELVOLLISUUDET:
• Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa 

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

• Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä 
etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle.

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

OTA YHTEYTTÄ
info@jurinet.fi

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 sisällyttää vastuuvakuutus, joka turvaa 
hallituksen jäsenen taloudellisen vastuun, jos jotain poikkeuksellista 
tapahtuu.

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

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

Isännöitsijä saa ryhtyä tiettyihin toimiin vain hallituksen 
valtuutuksen perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa 
aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian 
annettava tieto toimista.

Artikkelin case-tapaus perustuu Markus Talvion luentosarjaan ja on 
lyhennelmä isosta kokonaisuudesta.
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Öljylämmityksellä CO2-päästöt 
mahdollista saada nollaan
Teksti: Eero Otronen   Kuvat: Shutterstock

Suomessa on nyt mahdollista siirtyä käyttämään öljylämmityksessä 
100-prosenttisesti uusiutuvaa lämmitysöljyä. Se tarjoaa ekologisen 
vaihtoehdon ilman kalliita remontteja.

Öljylämmitys kannattaa säilyttää ainakin osana 
lämmitysjärjestelmää. Mikäli laitteet ovat suhteellisen uudet, 
soveltuvat ne uusiutuvalle polttoöljylle mahdollistaen jatkossa 
päästöttömän lämmittämisen.

Fossiilisen öljyn tilalle kehitetty uusiutuva polttoöljy valmistetaan 
tähteistä ja jätteistä. Se myös palaa puhtaammin kuin perinteinen 
lämmitysöljy, jolloin kattila ja poltin pysyvät puhtaampina. 
Uusiutuvan öljyn käyttöönotto onnistuu helposti ilman 
laitehankintoja ja toimii öljykattilassa pienin muokkauksin.
– Uusiutuva lämmitysöljy lukeutuu tämän vuosituhannen 
merkittävimpiin energiateollisuuden innovaatioihin. Ratkaisu on 
ekologinen ja käytännöllinen sekä kustannuksiltaan kilpailukykyinen. 
Ja vieläpä suomalainen, Lämmitysenergia Yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Arto Hannula kertoo.

OPASTUS

Markkinoilla on saatavilla uusiutuvaa lämmitysöljyä niin 
yksityishenkilöiden kuin organisaatioiden käyttöön. Sen 
jakeluvelvoite alkoi tänä vuonna. Jakeluvelvoite tarkoittaa öljy-
yhtiöiden lakisääteistä velvoitetta kattaa tietty osuus tuottamiensa 
polttoaineiden energiasisällöstä uusiutuvilla komponenteilla.

Ratkaisu hallitusohjelman tavoitteisiin
Hallitusohjelman mukaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä 
luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä ja valtion sekä kuntien 
käytöstä seuraavien neljän vuoden aikana. Tavoitteena on 
hiilidioksidi- eli CO2-päästöjen saaminen mahdollisimman alhaiseksi, 
jopa nollaan.
– Fossiilisen öljyn käytöstä luopuminen on hyvä tavoite. Eikä se ole 
sikäli vaikeaakaan, kun saatavilla on jo uusiutuvaa lämmitysöljyä. 
Teknologian muuttamisen sijaan hallitus voisi kannustaa 
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siirtymään uusiutuvaan lämmitysöljyyn. 
Päästöt putoaisivat nollaan ilman suuria 
investointeja tai tukiaisia, Hannula 
kommentoi.

Hallitusohjelman kirjauksen perusteella 
Lämmitysenergia Yhdistys ry on 
tehnyt tulevaisuuden tiekartan, miten 
päästövähennykseen päästään ilman 
teknologian poistamista tai kalliita 
investointeja.
– Uusiutuvaan lämmitysöljyyn 
siirtymällä Suomi saa öljylämmittämisen 
hiilidioksidipäästöt nollaan jo vuoteen 
2035 mennessä. Tukemalla uusiutuvan 
lämmitysöljyn käyttöä tuettaisiin 
samalla tulevaisuuden vetyteknologian 

ja hybridiratkaisuilla öljylämmittäjät ovat 
vähentäneet 2000-luvulla jo noin miljoona 
tonnia päästöjä.
– Hybridimalli hyödyntää sekä 
öljylämmityksen että ilmavesilämpöpumpun 
parhaita puolia, jossa ilmavesilämpöpumppu 
tuottaa pääosan kiinteistön lämmityksestä. 
Kylmillä keleillä hyödynnetään 
öljykattilaa, joka tuottaa riittävän tehon 
ja korkeamman menoveden lämpötilan, 
mihin lämpöpumppu ei pysty tai sen 
hyötysuhde jää heikoksi. Kun hybridissä 
käytetään uusiutuvaa lämmitysöljyä, päästöt 
ovat pienemmät kuin esimerkiksi sähköä 
käytettäessä. Siten myös ehkäistään kovien 
pakkaspäivien sähkönkulutuspiikkejä, 
Hannula päättää.

hyödyntämistä. Menetelmää kutsutaan 
P2X:ksi. Siten valmistetaan nestemäisiä 
polttoaineita, joihin Suomessa nyt on 
valmiina teknistä osaamista ja teknologiaa. 
Jos öljykattilat ajetaan nyt kaatopaikalle, 
tulevaisuuden nestemäisten polttoaineiden 
hyödyntämiseen ei välttämättä löydykään 
osaamista, Hannula toteaa.

Hybridistä lisää hyötyjä
Öljylämmityksen rinnalle voidaan myös 
helposti asentaa muita lämmönlähteitä, 
kuten ilmavesilämpöpumppu. Öljykattila on 
tehokas kovilla pakkasilla, lämpöpumput 
taas antavat parhaan hyötysuhteen lauhoilla 
keleillä. Energiatehokkuuden parantamisella 

LUE LISÄÄ
ley.fi
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Rouhean tyylikäs rokkikoti on 
remontoitu käytännöllisyys edellä
Teksti: Petra Ruonakoski   Kuvat: Uponor Suomi Oy

Apulanta-yhtyeen Sipe Santapukki perheineen etsi sitä oikeaa taloa pitkään. Kun 
sellainen vihdoin löytyi Lahdesta, remontissa ei säästelty. 1930-luvulla rakennettu 
ja 1980-luvulla remontoitu talo saneerattiin perusteellisesti. Remonttia määrittivät 
käytännöllisyys, kodikkuus ja energiatehokkuus. Sipe valitsi taloonsa Uponorin 
lattialämmityksen sekä uuden Drain-lattiakaivojärjestelmän. 

TEKNIIKKA

Puu-tiilirunkoinen pienkerrostalo on aikanaan rakennettu useamman 
perheen kodiksi, mutta vuosien saatossa se oli muutettu paritaloksi. 
Remontti kesti reilun vuoden verran. Remontin myötä talo palasi 
juurilleen, sillä Sipen perheen kodin lisäksi kiinteistöön rakennettiin 
kolme vuokra-asuntoa. Talon henki haluttiin säästää, niinpä talon 
pinnoissa näkyy rouheus ja runkomateriaaleja on otettu reilusti 
esiin. Punatiilistä seinää on esillä esimerkiksi suihkussa, jossa 
tiiliseinän suojaksi on asennettu lasilevy. Sipe on halunnut tuoda 
sisustukseen myös uudenlaista ajattelua, joten sisäpinnoille on 
tuotu ulkoverhouksesta tuttuja ponttilautoja ja rappausmateriaaleja. 
Moderni ja kiiltävä pinta ei ole tämän kodin juttu, vaan elämä saa 
näkyä.

Käytännöllisyys, kodikkuus sekä energiatehokkuus ovat olleet 
määrittämässä kaikkia kodin ratkaisuja. Jopa huonejärjestystä 
muutettiin, jotta keittiöstä on suora näköyhteys pihalle ja 
leikkipaikalle.

Lämmityskustannukset tippuivat neljäsosaan
Sähkölämmitys vaihtui remontin myötä huomattavasti kustannus- 
ja energiatehokkaampaan vesi-ilmalämpöpumppuun sekä 
aurinkoenergiaan. Käyttövesi lämpenee pääosin aurinkokeräimillä 
ja vesi-ilmalämpöpumpun lisäksi lämpöä tuovat takat. Lämmin vesi 
kiertää Uponorin lattialämmitysputkistoissa ja tuo miellyttävää, 
tasalaatuista lämpöä kotiin.
– Tumman kalanruotoparketin alle asennettiin Uponorin 
lattialämmitys ja kun pattereita ei ole seinillä, se helpottaa myös 
sisustamista. Lämmityskustannukset ovat remontin myötä tippuneet 
lähes neljännekseen entisestä, Santapukki huomauttaa.

Uponorin Ari Sahanen on ollut kohteessa mukana asiantuntijana. 
Jopa hän hämmästyy kuullessaan, miten paljon säästöä on tullut. 
Lattialämmitys mahdollistaa matalamman huoneenlämpötilan ilman 
että asumismukavuus kärsii.
– Vaikka talvi on ollut lämmin tähän asti, lämmityskustannukset 
ovat tippuneet dramaattisen paljon suoraan sähkölämmitykseen 
verrattuna. Erittäin hyvältähän tuo kuulostaa, Sahanen toteaa.
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Lattialämmitys ilman valua
LVI-työt kohteessa toteutti LVI-Putkilinkki Oy:n Jyrki Kourunen. 
Santapukin kotiin rakennettu Siccus 12 -lattialämmitys toimii 
kuivassa rakenteessa. Siinä 12 mm lattialämmitysputki on asennettu 
15 mm paksuun eristelevyyn ja alumiininen lämmönluovutuslevy 
tehostaa vielä lämmön siirtymistä huonetilaan. Sipe osallistui 
putkien asennukseen itsekin ja kertoo sen käyneen vaivatta.
– Putkia ei haluttu laittaa suoraan vanhan lattian päälle. Uponorin 
lattialämmitysratkaisun avulla lattian korotus pysyi maltillisena 
eikä lattiaan tarvinnut tehdä valuja. Asentaja on käynyt kerran 
asennuksen jälkeen säätämässä järjestelmää ja nyt se toimii juuri 
niin kuin on luvattu.

Suihkuun ja eteisen laatan alle asennettiin sähköinen, kosteaan 
tilaan sopiva lattialämmityskaapeli.

Suihkun lattialta löytyy myös Uponorin uutuustuote. Lattiaan 
asennettiin laatoitettavalla kannella oleva Drain-lattiakaivo. Nyt 
laatoitettu lattiakaivonkansi sulautuu laattalattiaan saumattomasti.
– Lattiakaivo on nyt kuin yksi laatta muiden joukossa. Se sulautuu 
sinne hyvin ja on aistikkaan näköinen.

TUTUSTU
uponor.fi

Energiaremontti kannattaa
Hyvin suunniteltu on vähintäänkin puoliksi tehty, eikä Sipe juurikaan 
löydä kodistaan kohtia, joita tekisi toisella tavalla. Käytännöllisyys 
nousee esiin myös järjestelmien käytössä, sillä koko talotekniikkaa, 
lämmitystä, valaistusta sekä turvalaitteita voi ohjata älypuhelimen tai 
ohjauspaneelien avulla. Sipe kannustaakin, ettei energiatehokkuutta 
kannata sivuuttaa, jos remontti on ajankohtainen.
– Energiatehokkuus, käytännöllisyys ja kodikkuus. On varmasti 
jokaisen kodin rakentajan mielessä tehdä juuri itselle kodikasta ja 
sopivaa. Jos miettii liikaa jälleenmyyntiarvoa, niin silloin sitä tekee 
remonttia jollekin toiselle. Jos edessä on vähänkin isompi remontti, 
niin kannattaa ottaa energia-asiat huomioon. Lämmitysmuodon 
vaihtaminen on iso asia, mutta tuo vuosikymmenen ilon ja hyödyn, 
Sipe Santapukki toteaa.
– Aika aidostikin tulee vähän tai tuleeko edes ollenkaan mitään 
risuja mieleen, mitä yhteistyössä Uponorin kanssa on ollut. Koko 
systeemi toimi niin hyvin.

Talon yksi erikoisuuksista on Sipen puolison, suunnistaja Minna 
Kaupin upea palkintokokoelma kirjaston lattialla. Sipe toteutti 
lasitetun palkintohaudan salaa puolisoltaan ja nyt se herättää 
kaikkien vieraiden huomion.
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Vaihtaisimmeko maalämpöön? 
Nämä asiat on hyvä huomioida
Teksti: Emma Suominen   Kuvat: Jarno Kylmänen

TEKNIIKKA

LISÄÄ AIHEESTA
nibe.fi

Vaihtaisimmeko maalämpöön? 
Nämä asiat on hyvä huomioida
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Yhä useammassa taloyhtiössä harkitaan siirtymistä ekologiseen ja lämmityskuluja pienentävään 
maalämpöön. Suurimpana esteenä maalämmön hankkimiselle pidetään usein sen korkeaa 
hankintakustannusta.

MUISTA NÄMÄ VIISI TÄRKEÄÄ ASIAA 
MAALÄMPÖHANKKEEN ALUSSA

• Hankesuunnittelijan valinta on projektin 
tärkeimpiä vaiheita. Kokenut suunnittelija 
helpottaa hallituksen päätöksentekoa ja pystyy 
varmistamaan hankkeen laatua.

• Selvitä ajoissa kunnan rakennusvalvonnalta, onko 
energiakaivojen poraamiselle rajoituksia.

• Mikäli kaukolämpö jää toiseksi 
lämmitysjärjestelmäksi, kannattaa olla yhteydessä 
energiayhtiöön ajoissa.

• Kilpailuta oikein: anna kaikille toimittajille samat 
kattavat lähtötiedot, ota tarjous kokonaisuuksista 
ja pyydä tarjouksen liitteeksi mitoitus- ja 
säästölaskelmat. Pyri saamaan kokonaisurakka, 
johon kuuluvat käyttöönotto, koulutus ja 
jälkiseuranta takuuaikana.

• Valitse urakoitsija huolellisesti – halvin ei 
aina ole kokonaistaloudellisin tai helpoin 
yhteistyökumppani.

Muista! 
Taloyhtiö voi hakea 
asuinrakennuksen 

energiatehokkuuden 
parantamiseen ARA:n 
myöntämää energia-

avustusta.

Yhä useampi siirtyy maalämpöön siksi, että kaukolämmön hinta on 
noussut muita energiamuotoja nopeammin. Kaukolämpöverkkoa 
ei kannata myöskään aina laajentaa edes kaupunkialueilla, joten 
sen tilalle tarvitaan muita lämmitysratkaisuja. Kehityksen myötä 
kaukolämpöyhtiötkin ovat alkaneet toimittaa lämpöpumppuratkaisuja 
taloyhtiöille.

Oikein mitoitetun maalämpöjärjestelmän alhaiset käyttökulut 
kattavat järjestelmän hankinta- ja korkokulut ilman, että 
yhtiövastikkeita tarvitsisi korottaa. Hankinnan kallein osuus ovat 
energiakaivot, jotka oikein mitoitettuna palvelevat koko kiinteistön 
elinkaaren ajan. Lisäksi maalämpö vaikuttaa positiivisesti kiinteistön 
arvoon.

Maalämmön avulla taloyhtiö säästää merkittävästi lämmityskuluissa. 
Myös käyttöveden lämmityksen saa maalämmöllä edullisesti.

Taloyhtiöille on tarjolla kattavasti tietoa 
maalämmöstä
Taloyhtiön tai kiinteistön hallituksen jäsenet voivat käynnistää 
maalämpöselvityksen helposti. Tietoa järjestelmistä on saatavissa 
useista eri lähteistä. Taloyhtiön isännöitsijä pystyy tukemaan 
hallitusta hankkimalla avuksi asiaa tuntevia suunnittelijoita, joiden 
kanssa hankkeen järkevyyttä voidaan tarkastella.

Kattavaa ja puolueetonta tietoa maalämpöön siirtymisestä tarjoaa 
myös Motivan taloyhtiöille ja kunnille suunnattu lämpöpumppujen 
hankintaopas, jonka löydät muun muassa Motivan nettisivuilta.

Hankkeen valmistelut käynnistyvät asiantuntijan tekemästä 
alustavasta järkevyystarkastelusta ja etenevät hankesuunnitteluun. 
Näin taloyhtiön hallitus voi koko ajan seurata hankkeen mielekkyyttä 
ja kustannusvaikutuksia.

Urakoitsijan valinta tehdään useimmiten hankesuunnitteluaineiston 
pohjalta. Urakoitsijaa valittaessa kannattaa kysyä myös aiemmin 
tehdyistä vastaavista projekteista, jolloin hallitus saa riittävän 
käsityksen toteutuksen laadusta.

Miksi NIBE?
Taloyhtiön edustajien kannattaa olla heti projektin alkuvaiheessa 
yhteydessä NIBEn projektimyyntiin projekti@nibe.fi, jossa tehdään 
kiinteistön lähtötiedoista alustavat laskelmat ja mitoitukset sekä 
opastetaan eteenpäin.

NIBEn maalämpöpumput S1155, F1355 ja F1345 ovat 
ensiluokkaisen luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja esimerkiksi 
rivitalojen, kerrostalojen ja teollisuuskiinteistöjen lämmitykseen.

Lämpöpumput voidaan liittää kaikkiin vesikiertoisiin 
lämmönjakojärjestelmiin, kuten lämpöpatteri-, lattialämmitys-, 
konvektori- tai ilmalämmitysjärjestelmään.

NIBE tarjoaa asiakkailleen laajan teknisen tuen. Valtuutettujen 
huoltoliikkeiden ketju kattaa koko Suomen. Haluttaessa huolto- tai 
asennusliikkeen ammattilainen pystyy seuraamaan ja säätämään 
taloyhtiön lämpöpumppujärjestelmää NIBEn myUplink- tai Uplink-
palvelun kautta etänä. Näin esimerkiksi huoltotarpeen selvittäminen 
sujuu nopeasti ja kustannustehokkaasti.
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Kustannustehokas, ekologinen  
ja laadukas vesitekniikka
Teksti: Kerttu Kutvonen, Refedo Oy   Kuvat: Capse Oy ja Refedo Oy

Toimiva vesitekniikka on olennainen osa 
kiinteistöjen ylläpitoa. Asiantuntevan kumppanin 
tuella vesitekniikka toteutuu edullisesti palvelun 
laadusta tinkimättä.

REIM Isännöinti on valtakunnallinen, viidellätoista paikkakunnalla 
toimiva isännöinti- ja kiinteistönvälityskonserni. REIM tarjoaa 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille monipuolisia isännöintipalveluita 
aina kiinteistöjen ylläpidosta taloushallintoon saakka.
– Asiakkaillamme on jatkuva tarve kiinteistöjen 
kunnossapitopalveluille. Sade- ja jätevesiviemäreiden huuhtelut 
ja kuvaukset, sukituksen sekä pumppaamojen ylläpitäminen on 
tärkeä osa asiakkaidemme päivittäistä toimintaa, kuvailee REIM 
Pääkaupunkiseutu Oy:n toimitusjohtaja Henry Oinonen.

Moderneja vesitekniikan ratkaisuja, joihin voi luottaa
Kiinteistöjen kunnossapidossa REIM Isännöintiä palvelee Capsen 
pitkäikäiset vesitekniikan ratkaisut. Kumppanuus sai alkunsa 
pilottimaisesti pienemmistä kohteista, mutta kapasiteetin ja 
palvelun varmuuden kasvaessa yhteistyöstä on tullut jatkuvaa.
– Capse toteuttaa meille muun muassa pumppujen huoltoja 
ja uusintoja, putkien sukitusta sekä merkittävimpänä jäte- ja 
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Capse huolehtii meillä 
isoistakin taloyhtiöistä.

Henry Oinonen

parantunut, kun kiinteistöille välttämätön vesitekniikka on turvattu 
kustannustehokkaasti ja pitkäaikaisesti.
– Suosittelen Capsea ensiluokkaisen palvelun sekä kilpailukykyisten 
hintojen ansiosta. Yhteistyö on helppoa, kun aikatauluista pidetään 
kiinni ja ihmiset ovat aina tavoitettavissa. Pidän lisäksi tärkeänä sitä, 
että Capsella myös työnjohto tekee töitä – näin he tietävät tarkkaan 
missä mennään, Henry tiivistää.

LUE LISÄÄ
capse.fi

sadevesiviemäreiden huuhteluita sekä kuvauksia. Capse huolehtii 
meillä isoistakin taloyhtiöistä, Henry kertoo.

REIM Pääkaupunkiseutu Oy kilpailuttaa toimijat ja antaa 
suosituksia asiakkailleen, mutta lopulta sopiva palveluntarjoaja 
valitaan taloyhtiöiden hallitusten toimesta. Henryn mukaan Capsen 
laadukkaasti toteutetut ratkaisut ovat tuoneet merkittäviä säästöjä 
yhtiön asiakkaille. 
– Olemme tyytyväisiä Capsen palveluihin. Heillä on ensiluokkainen 
raportointi, minkä lisäksi urakat suunnitellaan sekä toteutetaan 
aina huolellisesti. Muut alan toimijat ovat todella isoja yrityksiä, 
joten koemme saavamme Capselta henkilökohtaisempaa palvelua 
edullisella hinnalla, Henry kiittelee.

Ensiluokkainen palvelu takaa asiakastyytyväisyyden
Henryn mielestä yhteistyö on sujunut varsin mutkattomasti ja Capse 
on ylittänyt kumppaninsa odotukset laadukkaalla raportoinnilla 
sekä työn jäljellä. Yhteistyön myötä myös asiakastyytyväisyys on 
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Hissin määräaikaistarkastuksilla varmistetaan hissin käytön turvallisuus ja asianmukainen 
kunnossapito. Liftinstituut Nordic Oy ja Omataloyhtiö.fi järjestivät kyselyn hissiturvallisuudesta. 
Saimme runsaasti vastauksia ja hyviä lisäkysymyksiä. Seuraavassa kyselyn tulokset sekä vastauksia 
yleisimpiin kysymyksiin.

TEKNIIKKA

määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahden vuoden aikana 
käyttöönotosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Hissin haltija on 
vastuussa siitä, että tarkastukset tehdään. Määräaikaistarkastuksia 
tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Tällä hetkellä 
Suomessa on näitä laitoksia kaikkiaan kolme, joista yhtenä siis 
Liftinstituut Nordic Oy.

Tukesin ohjeiden mukaan hissin haltijan on huolehdittava 
seuraavista:
– hissin huolto-ohjelma
– hissin huolto huolto-ohjelman mukaisesti
– hississä havaittujen vikojen ja puutteiden korjaaminen riittävän 

nopeasti
– asianmukaiset tarkastukset hissille
– hissiä koskevat asiakirjat huoltajien ja tarkastajien saatavilla
– hissistä pelastamisen turvallisuus

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hissin haltija tekee 
kunnossapitosopimuksen hissihuoltoliikkeen kanssa ja lisäksi tekee 
tarkastussopimuksen riippumattoman tarkastuslaitoksen kanssa 
(esimerkiksi Liftinstituut Nordic Oy). Tarkastuslaitos suorittaa 
hissille määräaikaistarkastuksen joka toinen vuosi. Osana tarkastusta 
arvioidaan huolto-ohjelman soveltuvuus ja huollon toteutuminen.

Turvallisuus on asia, josta ei pidä tinkiä. Näin on myös hissin käytön 
kanssa. Hissillä matkustamisen kokee turvalliseksi lähes 90 % 
kaikista vastanneista: 50 % vastanneista oli täysin samaa mieltä ja 
39,1 % melko samaa mieltä.

Lähes samoihin prosentteihin päästiin vastaajien arvioidessa, kuinka 
hyvin omassa taloyhtiössä on huolehdittu hissien turvallisuudesta. 
Valtaosa kokee asioiden olevan kunnossa. Vajaa kymmenen 
prosenttia kuitenkin on sitä mieltä, että hissien turvallisuudesta ei 
ole huolehdittu hyvin. Noin viisi prosenttia ei ottanut kantaa asiaan.

Tarra kertoo hissin huolto-ohjelman 
noudattamisesta
Turvallisuudentunnetta todennäköisesti lisää hissitarkastuksesta 
kertova tarra hississä. Tällaisen tarran hississä ilmoittaa 
huomanneensa jopa 94,5 % vastaajista. Mutta kuinka usein 
hissien tekninen kunto pitää tarkastaa? Entä voiko pelkkään tarraan 
luottaa? Mistä hissin käyttäjä voi tietää, että hissitarkastus on tehty 
huolellisesti kaikkien määräysten ja ohjeiden mukaan?

Liftinstituut Nordic Oy vastaa kysymyksiin seuraavasti: 
Hissiturvallisuuslaki edellyttää, että hissille tehdään 
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Kyselyyn vastanneista 82,8 % kertoo 
tietävänsä, kuka hissin on tarkastanut 
ja että tarkastus on tehty ajallaan. Vajaa 
viidesosa kyselyyn vastanneista ei tiennyt 
tarkastuksen tekijää ja ajankohtaa.

Tarkastuslaitoksen 
puolueettomuus koetaan 
tärkeäksi
Lähes kaikille kyselyyn vastanneista oli 
erittäin tärkeää, että hissitarkastuksen 
suorittaa puolueeton tarkastuslaitos. 
Täysin samaa mieltä väittämästä oli 
75,8 % ja melko samaa mieltä 21,1 
% vastanneista. Ymmärrettävistä syistä 
taloyhtiöissä halutaan voida luottaa siihen, 
että tarkastajan lausunto hissin kunnosta 
tai uusimistarpeesta ei ole hissitoimittajien 
ohjailtavissa.

Valtuutettujen laitosten tulee olla 
ehdottoman riippumattomia suorittaessaan 
välillistä julkista hallintotointa. Tukes valvoo 
laitosten riippumattomuutta vuosittain 
auditoinneissaan, kertoo Liftinstituut 
Nordic Oy. Mikäli hissin haltija on 
tyytymätön tarkastuspäätökseen, siihen 
voi hakea oikaisua. Ohjeet on kirjattu 
tarkastuspöytäkirjaan.

Tutkimuksesta ilmeni, että tietämys 
vaihtoehtoisista toimijoista 
hissitarkastusalalla oli vastaajien parissa 
heikompaa: vaihtoehdoista tiesi vain 55,5 
% vastanneista, kun 13,5 % ilmoitti ettei 
tiennyt ja 31,3 % ei osannut sanoa.

Kolme neljäsosaa vastanneista koki, että 
hissinhuollon ja tarkastuksien hinnalla on 
merkitystä, kun taas runsaat kymmenen 
prosenttia oli täysin vastakkaista mieltä. 
Vajaat 15 prosenttia ei ottanut kantaa 
hintakysymykseen.

Mitä eroa on hissihuollolla ja 
hissitarkastuksella?
Valtaosa vastanneista eli 78,1 % on 
valveutuneita hissiturvallisuusasioissa: 
he tietävät mitä eroa käytännössä on 
hissihuollolla ja hissitarkastuksella. Vajaa 
viidesosa vastaajista joko ei osannut sanoa 
tai vastasi suoraan ei.

Hissihuollolla tarkoitetaan huoltoliikkeen 
tekemiä, huolto-ohjelmassa määriteltyjä 
huoltotoimenpiteitä sekä havaittujen 
vikojen ja puutteiden korjaamista, kun taas 
tarkastuslaitokset tekevät kahden vuoden 
välein tarkastuksen, jolla varmistetaan 
hissin turvallisuus ja asianmukainen 
kunnossapito.

soveltuvuus käyttötarkoitukseen, 
vikaantuvuus ja varaosien saatavuus. 
Päätöksen tueksi on mahdollista saada 
apua hissialan ammattilaisilta, kuten 
hissihuoltoliikkeet, hissikonsultit ja 
tarkastuslaitokset.

Uudet hissit ovat vanhoja 
turvallisempia mm. korin ovien, hyvän 
pysähtymistarkkuuden ja lukuisten 
turvalaitteiden ansiosta.

Jos hissi syystä tai toisesta menee 
epäkuntoon?
Hissiin loukkuun jääminen ei normaalisti 
aiheuta vaaraa käyttäjälle, vaikkakin on 
epämieluisa kokemus. Sairauskohtauksen 
sattuessa voi soittaa hätänumeroon (112), 
jolloin pelastuslaitos ja ensihoito ovat 
tarvittaessa nopeasti paikalla. Lisättäköön 
vielä, että hissin esimerkiksi pysähtyessä 
kerrosten väliin, hississä olijoiden ei tarvitse 
pelätä ilman loppumista. Ilmaa riittää kyllä: 
hissikori ei ole ilmatiivis kuin pullo. Joten ei 
muuta kuin paina hissin hälytyspainiketta ja 
odota rauhassa apua.

LISÄTIETOJA
liftinstituut.fi

Kysymykseen täyttääkö vastaajan oma 
taloyhtiö hissitarkastuksiin liittyvät 
hissiturvallisuuslain vaatimukset, lähes 
70 % vastasi näin olevan. Korkea 
vastausprosentti tässä kohtaa kertoo, 
että turvallisuuskysymyksiin kuten myös 
hissien turvallisuuteen kiinnitetään 
asianmukaista huomiota. Kuitenkin jopa yli 
30 % vastaajista ei ottanut kantaa tähän 
kysymykseen.

Mistä hissien huoltokustannukset 
muodostuvat?
Hissien huoltokustannukset koostuvat 
ainakin seuraavista osatekijöistä: hissien 
huoltokäynnit, pienkorjaukset, isommat 
korjaukset ja varaosat, vastaa Liftinstituut 
Nordic Oy. Tämän lisäksi kustannuksia 
syntyy hissien määräaikaistarkastuksista. 
Lakisääteisten määräaikaistarkastusten 
lisäksi hissin haltija voi tilata erillisen 
kuntotarkastuksen selvittääkseen toistuvien 
vikojen syitä ja mitä asialle voisi tehdä. 
Ylimääräisistä kuntotarkastuksista ei 
säädetä laissa.

Milloin hissi tulisi uusia?
Hissien uusimistarve, samoin kuin hissin 
uusimisen kustannukset ovat aina täysin 
tapauskohtaisia. Jossain vaiheessa hissin 
käyttöikä vain loppuu ja harkittavaksi 
tulee hissin modernisointi tai uusiminen. 
Hissin modernisointi-/uusimispäätökseen 
vaikuttavat monet asiat kuten turvallisuus, 



64 OMATALOYHTIÖ.FI   2021

TEKNIIKKA

Latausjärjestelmien asiantuntijan tekemä 
kiinteistön sähköistyksen kartoitus tarjoaa 
pitävän perustan ratkaisuvalinnoille, 
tarjouspyynnöille ja päätöksille.

Latauspisteiden hankinta alkaa 
sähköistyksen kartoituksella
Teksti: Kari Heikkilä   Kuvat: Sähköinfo
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Nyt on oikea aika valmistella päätöstä sähköautojen latauspisteistä ensi kevään yhtiökokoukseen. 
Kun asukkaiden kiinnostus hybridin tai täyssähköauton lataukseen on selvitetty, on aika kääntyä 
latausjärjestelmien asiantuntijan puoleen ja tilata sähköistyksen kartoitus.

Ammattilainen arvioi latauspisteiden 
toteuttamismahdollisuudet sekä eri 
ratkaisuvaihtoehdot ja niiden kustannukset. 
Lähtökohtia ovat taloyhtiön sähköliittymän 
mitoitus ja sähkönjakelun kapasiteetti, joista 
kummankin on riitettävä latauspisteiden 
sähkönsyöttöön.
– Arvioinnin kohteena ovat lisäksi muun 
muassa sähköjärjestelmän yleinen kunto ja 
autopaikkojen lämpötolppien kaapelointi. 
Myös haluttujen latauspisteiden teho 
ja latausjärjestelmän älykkyyden taso 
vaikuttavat muutostarpeisiin, sanoo Sähkö- 
ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tekninen 
asiantuntija Matti Orrberg.

Orrbergin mukaan sähköistyksen 
kartoituksen voi tilata isännöitsijä, 
huoltoyhtiö tai taloyhtiön edustaja, sillä se 
ei vaadi heiltä erityisosaamista. Kartoitusta 
tilattaessa on tärkeää tuoda esiin, mitä 
kaikkea informaatiota päätöksentekoa 
varten tarvitaan. Näin toimien raportti 
tarjoaa vastaukset taloyhtiön hallituksen 
ja asukkaiden esittämiin kysymyksiin 
koskien valmiuksia, muutostarpeita ja 
kustannustasoa.

Tulokset antavat faktoihin perustuvan 
pohjan päätöksenteolle. Jos latauspisteiden 
toteutukselle ei ole ylittämättömiä teknisiä 
esteitä, voivat hallitus ja isännöitsijä 
valmistella niiden rakentamista koskevan 
ehdotuksen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Omistajuus vaikuttaa 
päätöksentekoon
Mikäli autopaikat ovat taloyhtiön 
hallinnassa, voidaan hankkeen kustannukset 
jakaa yhtiöjärjestyksen vastikeperusteella 
kaikkien osakkeenomistajien kesken. 
Ehtoja tähän ovat, että uudistuksella 
kiinteistö saatetaan vastaamaan 
ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia ja 
maksuvelvollisuus pysyy kohtuullisena.

Joissakin yhtiöissä autopaikat ovat 
osakkaiden hallinnassa joko erillisinä 
osakkeina tai siten, että asunto-osakkeet 
tuottavat oikeuden hallita myös autopaikkaa. 
Näin latauspisteiden rakentamisesta tulee 
merkittävää hyötyä vain heille. Tällöin 
yhtiökokous voi päättää niin sanotulla 
tuplaenemmistöpäätöksellä, että vastiketta 
kustannusten kattamiseksi maksavat vain 
kyseisten autopaikkojen haltijat.

Jos uudistusta ei voida pitää tavanomaisena, 
tulee noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta. 
Tällöin vastaavan latauspisteen myöhemmin 
hankkiville ei saa aiheutua enempää 
kustannuksia kuin uudistukseen alun perin 
osallistuneille. Yhtiökokous voi päättää tästä 
määräenemmistöllä.

Ladattavia autoja tulee jo 
vauhdilla
Ladattavien hybridiautojen ja 
täyssähköautojen määrän arvioidaan 

kasvavan lähelle sataa tuhatta vuoden 
2021 loppuun mennessä. Suomen 
hiilineutraalisuustavoitteet, sähköautoilun 
verohelpotukset sekä uusien automallien 
ryntäys markkinoille kiihdyttävät kehitystä. 

Latauspisteiden tarve kasvaa sähköautojen 
määrää vastaavasti. Kotilatauspisteiden 
ja latausvarausten määrä on kasvanut 
reippaasti ARA:n latausavustuksen 
tukemana. Esimerkiksi Kiinteistöliiton 
tuottaman korjausrakentamisbarometrin 
ennuste antaa lupaavan kasvunäkymän 
myös jatkossa, sillä latauspisteiden 
rakentaminen nousi kyselyn tärkeimmäksi 
kohteeksi sekä kerros- että rivitaloissa.

Kuinka on teidän taloyhtiönne laita – olisiko 
aika pyytää latausjärjestelmien asiantuntija 
kartoittamaan tilanne ja viedä ehdotus 
päätettäväksi kevään yhtiökokoukseen?

Tiesitkö?
www.loydasahkomies.fi on Sähkö- ja 
teleurakoitsijaliitto STULin ylläpitämä 
verkkopalvelu, joka auttaa löytämään 
ammattitaitoisen sähköasentajan 
lähialueelta. Tavoitteena on parantaa 
sähköturvallisuutta, energiatehokkuutta ja 
asumismukavuutta.

TUTUSTU
löydäsähkömies.fi

Kevyiden sähköajoneuvojen lataus (lataustapa 1, mode 1)
Tavallinen suojamaadoitettu, vikavirtasuojalla varustettu 
kotipistorasia, josta voi ladata lähinnä pientä sähkömopoa tai 
vastaavaa. Näiden asennuttaminen esimerkiksi pyörävaraston 
tuntumaan on edullista.

Hidas lataus (lataustapa 2, mode 2)
Suojamaadoitettu ja vikavirtasuojalla suojattu kotitalouspistorasia 
tai niin sanottu karavaanipistorasia tai 3-vaiheinen pistorasia, joista 
yleisin käyttöpaikka on lämmitystolpan pistorasia. Siihen liitetään 
auton mukana tuleva latausjohto, jossa on tarvittavat suojalaitteet ja 
auton puoleisessa päässä autoon soveltuva pistoke. Sopii kaikkien 
autojen hidaslataukseen, jos pistorasia kaapeleineen on ehjä eikä 
kuumene liikaa.

Peruslataus (lataustapa 3, mode 3)
Suositeltavin sähköauton lataustapa taloyhtiössä. Siihen kuuluu 
latausasema Type 2 pistorasialla, johon autoon soveltuva irrallinen 
asennusjohto kytketään. Vaihtoehtoisesti latausasemassa voi olla 
kiinteä autoon soveltuva latausjohto. Peruslataus sopii kaikille 
ladattaville autoille.

Teholataus (lataustapa 4, mode 4)
Järeä latausasema, joka sopii lähinnä pikalataukseen huoltoasemilla, 
kaupoissa ja muilla asiointipaikoilla. Latauslaitteet ovat hintavia, 
suoraan tasasähköä akustolle syöttäviä laitteita. Ne soveltuvat 
lähinnä täyssähköautoille, joihin sopii niin sanottu CCS- tai 
CHAdeMO-pistoke.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg opastaa:  
Mikä on taloyhtiölle sopivin lataustapa?
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Kolmella askeleella kaikille 
sähköautoille latauspaikka  
ilman sähkösaneerausta
Teksti: Sari Nieminen   Kuvat: Shutterstock
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Taloyhtiö päätti hankkia Huippuenergian kautta lataus-/lämmityslaitteet, 
jotka soveltuvat kumpaan tahansa toimintoon. Laitteiden helppokäyttöisyys ja 
investoinnin edullisuus ja laajennettavuus olivat päätöksenteossa isossa roolissa.

Laitteet itsessään eivät vaadi applikaatioita toimiakseen, mutta laitteet on 
yhdistettävissä ja etäluettavissa Foremica EV -kuormanhallintajärjestelmän kautta. 
Foremica EV -järjestelmä mahdollistaa sen, että taloyhtiö voi myöhemmin hankkia 
tehokkaammat latauslaitteet esimerkiksi vieraspaikalle ja kokonaisuus on silti 
saman kuormanhallinnan piirissä.

E-Kartoitus selvittää sähköinfran tilanteen
Ensimmäisenä toimenpiteenä taloyhtiöön tilattiin E-Kartoitus. Paikan päällä 
suoritetussa kartoituksessa käytiin sähköinfra läpi aina sähköpääkeskukselta 
nykyisille lämmitystolpille saakka. Sähköalan asiantuntijan suorittama 
alkukartoitus otti parkkipaikan infran kunnon lisäksi kantaa myös 
kiinteistöliittymän kapasiteettiin suoriutua latauslaitteiden kuormasta ilman 
liittymäkoon kasvattamista.

Tässä verrokkina käytettiin tilannetta, jossa kiinteistöverkkoa tasapainottaisi 
kuormanhallintajärjestelmä (Foremica EV). Kohteessa on lämmitysmuotona 
maalämpö, jolloin joustavuutta saatetaan tarvita esimerkiksi kovien pakkasten 
aikaan. Tällaisessa kuormitustilanteessa Foremica EV ohjaisi latauslaitteet 
joustamaan.

Parkkipaikka soveltuu lataajille ja lämmittäjille
Toisena toimenpiteenä taloyhtiö kävi E-Kartoituksen tulokset läpi ja teki päätöksen, 
jossa jokainen nykyinen lämmityslaite korvataan lataus-/lämmityslaitteella, jotka 
ovat etäluettavissa Foremica EV -kuormanhallintajärjestelmällä. Foremica EV- 
laite sijoitetaan kiinteistön pääkeskukseen. Itse järjestelmä ei vaadi asukkailta 
toimenpiteitä, vaan kokonaisuus toimii ilman erillistä ohjaamista.

Lataus- ja lämmityslaitteet tulevat olemaan pitkäikäinen sijoitus koko taloyhtiön 
kannalta: vaikka asukas tai hänen autonsa vaihtuisi, on parkkipaikka silti 
käyttökelpoinen, oli tarvetta lohkolämmitykseen tai hitaaseen lataukseen. Näin 
ollen tämä mahdollisuus nostaa taloyhtiön houkuttelevuutta myös silloin, jos 
taloyhtiöstä myydään asuntoja jossain vaiheessa.

Hyvä järjestelmä mahdollistaa myös tulevat laajennukset
Taloyhtiöllä on mahdollisuus laajentaa kokonaisuutta tehokkaampiin 
latauslaitteisiin, mikäli sellaisia halutaan jossain vaiheessa asentaa esimerkiksi 
vieraspaikoille.

Voiko teidän taloyhtiönne parkkitiloihin asentaa sähköautoille latauspaikkaa 
turvallisesti? Ota yhteyttä Huippuenergiaan, joka tekee taloyhtiöllenne sähköinfran 
E-kartoituksen.

Mikkeliläinen taloyhtiö teki päätöksen tarjota kaikille 
autopaikan omistaville sähköauton latausmahdollisuuden. 
Taloyhtiö noudatti kolmivaiheista suunnitelmaa, jonka 
avulla varmistuttiin siitä, että sähköauton lataus on 
turvallista aloittaa ja kohteessa valmiina oleva kapasiteetti 
voitiin hyödyntää parhaiten ilman sähkösaneerausta.
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Ratkaisuja sähköauton 
lataukseen taloyhtiöissä
Teksti: Sari Nieminen   Kuvat: ABB

Hiilineutraaliin Suomeen 2035 mennessä pyrittäessä on sähköautoilla suuri merkitys. 
Sähköautojen määrä tulee lisääntymään, latauspaikkojen tarve kasvaa ja näin 
”polttoaineen jakelu” siirtyy parkkipaikoille ja pihoille. Taloyhtiöillä on siis korkea aika 
varautua tilanteeseen asianmukaisilla, laajennettavilla sähköauton latausjärjestelmillä.

Sähköauton latausjärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen 
edellyttävät asiaan perehtymistä, mutta se ei suinkaan ole 
mahdoton tehtävä. On vain otettava huomioon, paljonko 
kapasiteettia liittymässä on käytettäväksi autojen lataamiseen, 
miten käyttöoikeudet jaetaan ja miten asiakkaita laskutetaan. 
On myös katsottava tulevaisuuteen ja mietittävä sähköautojen 
latausjärjestelmän laajennettavuutta, sillä sähköautojen määrät 
kasvavat tulevaisuudessa. Toimialan analyytikoiden mukaan 
sähköautojen markkinaosuus globaalisti on yli 50 prosenttia vuonna 
2040 ja vuosi 2020 oli käännekohta sähköautojen käytössä.

Riittävätkö tehot eli saako ladata lämmitystolpasta?
Lämmitystolpat mielletään hyvin usein sähköautojen lataukseen 
soveltuvaksi. Periaatteessa tavallisesta pistorasiasta pystyy 
lataamaan sähköautoa, mutta siinä piilevä vaara, vähäinen 
kapasiteetti, hitaus ja ennen kaikkea kulutuksen laskutettavuus 
haittaavat suuresti. Vakuutusyhtiöiden suojeluohje neuvoo 
tarkastuttamaan olemassa olevien asennusten soveltuvuuden 
sähköauton lataukseen, ja pyydettäessä tarkastuksesta on esitettävä 
vielä kirjallinen todistus.
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Sähköteknisen alan standardien mukaan 
peruspistokkeesta tehtävä lataus on 
rajattava 8 ampeerin virtaan, mikä 
tarkoittaa alle 2 kilowattia tunnissa. Jos 
tätä vertaa keskimääräisen sähköauton 
tehonkulutukseen, joka on noin 20 
kilowattia 100 kilometrillä, ei esimerkiksi 
lämmitystolpasta pysty sähköautoa 
tehokkaasti lataamaan. Lämmitystolppien 
varaan ei siis kannata missään tapauksessa 
laskea sähköautojen latausta taloyhtiöissä.

Aluksi taloyhtiössä on hyvä selvittää 
nykyisen sähköistyksen soveltuvuus ja 
riittävyys. Lähtökohtaisesti sähköauton 
lataus on turvallista vain sille tarkoitetulla 
latauspisteellä. On muistettava, että lataus 
kuormittaa pistorasioita pitkäkestoisesti ja 
tehot ovat myös suuria.

ABB on kehittänyt uuden Terra AC 
-latausaseman, joka soveltuu kaiken 
kokoisten taloyhtiöiden tarpeisiin. 
Latausyksikköä on saatavilla erillisellä 
asennusjalustalla, johon voidaan asentaa 
joko yksi tai kaksi paikkaa. Kahden 
paikan asennuksella asennuskustannukset 
pienenevät entisestään. Terra AC 
-latausasema voidaan asentaa myös 
seinälle.

Uskallammeko investoida vielä?
Latausjärjestelmäprojekti on tyypillisesti 
sähköasennusurakka, jonka toteutuksessa 
tulee ratkaista kustannustehokkaasti 
kolme keskeistä osa-aluetta: kapasiteetti, 
latauksen valvonta sekä erityisesti 
laajennettavuus tulevaisuudessa. Kaivuu- ja 
rakennustyöt ovat yksi suuri kustannuserä 
latauspisteitä rakennettaessa. Riippumatta 
latausjärjestelmän tehokkuudesta, 
rakennustöiden menoerä ei suuresti muutu 
ja siksi on hyvä harkita heti riittävän suuren 
järjestelmän hankkimista.

ABB maailman johtavana kestävän 
liikenteen ratkaisuja kehittävänä yhtiönä 
on ottanut jälleen yhden merkittävän 
askeleen edistääkseen sähköisen liikenteen 
vallankumousta seuraavan vuosikymmenen 
aikana Terra AC -latausasemalla. Sen 
älykkäät toiminnot tarkoittavat optimaalista 
ajoneuvojen lataamista nyt ja myös 
tulevaisuudessa. Hinta-laatusuhteeltaan 
markkinoiden paras AC-latausasema edustaa 
juuri sitä huippulaatua, jota odotetaan 
maailman johtavalta sähköajoneuvojen 
latausasemien valmistajalta.

MUISTILISTA ONNISTUNEESEEN LATAUSJÄRJESTELMÄÄN
• Pääkeskuksen riittävä kapasiteetti
• Tarvitaanko sähköautojen latausjärjestelmään mahdollisesti 

kuormanhallinnan ominaisuuksia
• Pitääkö sähköliittymä uusia tai päivittää
• Miten latauspisteiden rakentamisesta veloitetaan osakkaita
• Miten latauspisteen käyttö laskutetaan
• Miten latauksesta raportoidaan
• Montako latauspistettä tarvitaan
• Miten huomioidaan laajennusvaraukset
• Miten latausjärjestelmään tunnistaudutaan

LISÄTIETOJA
abb.fi

ABB:n Terra 20 kW DC-latausasema on 
kustannustehokas multi-standardiratkaisu, 
joka ei vaadi suuritehoista sähköliittymää. 
Terra-laturi on helppo asentaa erilaisiin 
käyttöympäristöihin tai minkä tahansa 
käytössä olevan hitaan AC-latausverkoston 
rinnalle. Se lataa sähköauton 30–120 
minuutissa.

Taloyhtiön osakkaiden 
yhdenvertaisuus kustannuksissa
Sähköauton lataaminen ei ole aivan sama 
asia kuin auton lämmittäminen sähköllä 
talvisin. Täyssähköisen auton lataaminen 
nostaa sähkönkulutusta tyypillisesti noin 
40-60 euroa kuukaudessa ja koska auton 
lataaminen on tankkaamista, on mietittävä, 
miten kustannukset saadaan kohdistettua 
oikein asukkaiden kesken.

Tämä ongelma on ratkaistavissa helposti 
ABB:n Terra AC -latausjärjestelmän avulla. 
Järjestelmän jokaista latausrasiaa voidaan 
käyttää tunnistautumalla RFID-tunnisteella 
(eli tägi) tai puhelimeen ladattavalla 
sovelluksella. Näin saadaan sähkön käyttö 
kohdistettua juuri oikealle käyttäjälle 
toteutuneen kulutuksen mukaan.
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Sähköauton latausvalmiuden 
järjestäminen voi olla todella 
vaivatonta
Teksti: Samuli Vesalainen   Kuvat: Jarno Kylmänen

TEKNIIKKA
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Sähköauton latausvalmiuden järjestäminen taloyhtiöön voi olla 
helppoa. Järjestelmän asennusvaihe voi olla nopeaa ja joustavaa, 
kuten As Oy Helsingin Käpylän Posteljoonin tapauksessa.

Sähköauton latausvalmiuden valmistelussa on hyvä varautua 
pidempään aikaväliin, nimittäin taloyhtiön päätöksistä voi venähtää 
sähköauton lataamiseen latauspisteestä hyvinkin vuosi. Siinä välissä 
voi muuttua moni asia, kuten latausinfran rakentamiseen saatava 
ARA-tuki. ARA-tukea on kuitenkin vielä saatavilla ja sitä voidaan 
hyvinkin saada 50 % kohteen kustannuksista.

Itse latausvalmiusjärjestelmä voi olla kuitenkin helppo ja joustava 
asentaa ja tulevaisuudessa käyttää. As Oy Helsingin Käpylän 
Posteljoonin tapauksesta kertovat Petri Lahtinen Assonant Oy:stä ja 
Jaakko Laitila Planmax Oy:stä.

Lähtötilanne
Sähkösyötön valmiuden asentaminen tuli esille As Oy Helsingin 
Posteljoonissa, kun taloyhtiössä haluttiin varautua ennalta hybridi- 
ja sähköautojen tulemiseen. Myöhemmin projektin aloituksesta 
voimaan tullut latausvalmiusvelvoite tuli samalla täytettyä. 
Isännöitsijä päätti ottaa yhteyttä muun muassa Insinööritoimisto 
Planmax Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Laitilaan.

Isännöitsijän kartoitettua eri tarveselvitystarjouksia, taloyhtiö päätti 
tilata tarveselvityksen ja samalla pyysi käymään esittelemässä 
tulokset taloyhtiökokouksessa:
– Kävin esittelemässä tarveselvitystä taloyhtiön kokouksessa. 
Esitys sisälsi latauslaitteiden tarpeet, sähköverkon selvityksen 
eli minkälaisilla vahvistuksilla saadaan aikaiseksi tarvittavat 
sähkönsyötöt latauslaitteille. Tarveselvitys sisälsi myös vaihtoehtoja 
ja kustannusarviota laitteista, jotka olisivat tässä kohteessa 
sopivimpia, kertoo Laitila.

Taloyhtiössä päätettiin hyväksyä selvityksen mukainen sähköauton 
latausinfran rakennuttamisen. Taloyhtiö hyväksyi myös 
Insinööritoimisto Planmax Oy:n tarjouksen sähköauton latausinfran 
rakennuttamisesta niin sanottuna avaimet käteen -pakettina. Tarjous 
sisälsi koko urakan eli suunnittelun, valvonnan ja latausinfran 
rakennuttamisen, kertaa Laitila. Tarjouksessa jaettiin latauslaitteiden 
syöttöinfran kustannukset taloyhtiön ja itse latauslaitteen 
kustannukset osakkaan maksettavaksi.
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WAGO LATTAKAAPELIJÄRJESTELMÄ
WAGO Lattakaapelijärjestelmä on helppo, vaivaton ja joustava ratkaisu 
sähköauton latausvalmiuden järjestämiselle taloyhtiössä – oli kyseessä sitten 
sähköauton lataus kerrostaloon tai rivitaloon.
Sähköauton latausvalmiuden järjestäminen on vaivatonta ja kustannustehokasta 
molemmille osapuolille; taloyhtiölle ja osakkaalle.

• Selkeä kustannusten jako taloyhtiön ja osakkaan tai pysäköintipaikan haltijan 
välillä

• Latausvalmiuden järjestyttyä latauspisteiden lisättävyys on helppoa heti tai 
tulevaisuudessa

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

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

(ensikaapelointiin ei tarvitse koskea)

TUTUSTU
wago.com

Näin kokonaisuus pysyi Jaakko Laitilan 
edustaman Insinööritoimisto Planmax Oy:n 
hallinnassa ja selkeänä pakettina myös 
taloyhtiölle sekä osakkaille. Taloyhtiön 
päätöksien jälkeen alkoi sähkösuunnittelu 
tarveselvityksen mukaisesti.

Järjestelmän suunnittelu helppoa 
ja joustavaa oikean ratkaisun 
avulla
– Suunnittelu ei ollut mitenkään 
monimutkaista kohteessa; tässä kohteessa 
oli kohtuu suorat seinäpinnat, eikä palkkeja, 
jotka vaikeuttaisivat kohteessa kaapeleiden 
sijoittamista. Joitakin kaapeliteitä jouduttiin 
teettämään, mutta kokonaisuudessaan 
selkeä ja helppo suunnittelu, tiivistää 
Laitila.

Helpon ja joustavan suunnittelun 
mahdollisti WAGO:n lattakaapelijärjestelmä. 
Järjestelmä soveltui erityisen hyvin 
kohteeseen, kun suoraa seinä- ja kattopintaa 
oli runsaasti tarjolla. Sähköpääkeskukseen 
ei tarvinnut erikseen kajota, vaan uusi 
sähkökeskus asennettiin autohalliin 
nykyisen sähkökeskuksen ulkopuolelle.

Lattakaapelijärjestelmä toimi erittäin 
hyvin dynaamisen kuormanhallinnan 
kanssa mahdollistaen näin nykyisen 
sähköpääkeskuksen säilyttämisen 
entisellään.
– Dynaaminen kuormanhallinta mittaa 
sähköliittymän tilaa reaaliajassa, jolloin 
jos vaikka jouluna paistetaan kinkkua, 
niin latauslaite ottaa huomioon tämän 
lisääntyneen tarpeen sähkönsyötössä 
latauslaitteelle, luonnehtii Laitila.

Järjestelmän tarkoitus on tasata 
virrankäyttöä, minkä ansiosta muutokset 
ovat vähäisiä sähköpääkeskukseen. Vaikka 
hetkittäiset huipputehot olisivat aika suuria, 
niin tuntiteho on keskimäärin hyvin pientä 
eli vapaata keskitehoa on aika paljon, 
tiivistää Laitila.
– Lattakaapelijärjestelmä osaltaan oli ennen 
kaikkea joustava sekä helppo suunnitella 
ja todella edullinen verrattuna perinteiseen 
MMJ-syöttökaapelin tuomiseen jokaiselle 
latauslaitteelle. Näin varaus sähköauton 
lataukselle oli huomattavasti edullisempi 
kokonaisuudessaan, kertaa Laitila 
järjestelmän suunnittelusta kohteessa.

Lahtinen lattakaapelijärjestelmän 
asentamista.

Lattakaapelin asennuksen jälkeen, syöttö- 
eli haaroituslaite liitetään lattakaapeliin, 
jonka jälkeen haaroituslaitteeseen kytketään 
latauslaite. Näiden lisäksi liitetään 
päätykappaleet.

Dynaaminen kuormanhallintaa varten 
asennettiin tietoliikennekaapeli, joka kulkee 
laturista laturiin eli ohjauskaapelissa kulkee 
sähkönsyötön kilowattimittarilukemat.

Lahtisen mukaan lattakaapelijärjestelmä 
antaa myös joustavuutta käyttäjälle ja 
taloyhtiölle myöhempää latauslaitteen 
asennusta varten, kun kaapelointi on jo 
valmiiksi tehty ja liittyminen voidaan tehdä 
milloin tahansa jälkikäteen:
– Jos taloyhtiö ei ole tilaamassa 
jokaiselle autopaikalle latauslaitetta, niin 
järjestelmään on helppo tehdä myöhemmin 
latauslaiteasennus tämän helpon 
liitettävyyden ansiosta, kertoo Lahtinen.

Järjestelmän asennus 
yksinkertaista ja suoraviivaista
Itse sähkölatausinfran rakentaminen 
kilpailutettiin ja kilpailutuksen voitti 
Assonant Oy. Yrityksen toimitusjohtaja Petri 
Lahtinen luonnehti projektin toteutusta 
yksinkertaiseksi ja käteväksi:
– Lattakaapelijärjestelmä on meille tuttu 
ja homma hoitui rutiinilla. Hyväksi koettu 
systeemi, yksinkertainen ja kätevä, toteaa 
Lahtinen ytimekkäästi.

Järjestelmän kaapelointi taipui helposti 
myös itse asennuksen yhteydessä, kun 
reunapaikat menivät seinien kautta, 
keskiparkkipaikat katon kautta ja niissä 
paikoissa, joissa oli kaapelihylly, lattakaapeli 
jätettiin hyllylle. Kaapelin ollessa kevyt ei 
myöskään itse kaapelin asentaminen ollut 
vaikeata:
– Kaapelia propattiin kiviseinään 60 cm 
välein ja katossa kaksi kertaa tiheämmin. 
Käytössä oli 6 mm tulppa eli proppaamista 
oli jonkin verran, mutta helppoa, luonnehtii 
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Kysy, vastaamme-palsta neuvoo lukijoitamme joka 
viikko ja nostamme parhaat kysymykset myös viikon 
uutiskirjeeseen. Kysy siis taloyhtiöön liittyvistä 
aiheista lainopillista neuvoa ja kysymyksesi 
vastauksineen saattaa päätyä etusivulle.

www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu

Innostiko lehtemme tai verkkojulkaisumme 
tarttumaan toimeen? Löysittekö artikkelista kenties 
vastauksen monia askarruttavaan kysymykseen? 
Saitteko esimerkiksi selvitettyä yleisavaimen paikan 
tai valittua hallitukseen uusia jäseniä? Kerro meille, 
miten olemme voineet auttaa taloyhtiötänne.

www.omataloyhtio.fi/tartutoimeen

Emmekö ole vielä kirjoittaneet taloyhtiötänne 
askarruttavasta aiheesta? Ehdota meille aihetta ja 
osallistu ajankohtaisen lehden tekoon.

www.omataloyhtio.fi/artikkeliehdotus

Osallistu lehden tekoon
Kerro meille, mitä pidit lehdestämme?

A

B

C

Innostuitko?

Ehdota

Kysy lakimieheltä

Onnistuimmeko tällä kertaa vai löytyikö mielestäsi parantamisen 
paikkoja? Mielipiteesi on meille hyvin tärkeä ja arvokas. Pyrimme 
jatkuvasti kehittämään lehden sisältöä ja etsimään lukijoitamme 
kiinnostavia aiheita. Olemme laatineet nettiin pienen kyselyn, 
jonka täyttämiseen sinulta ei kulu paljon aikaa, vain pari minuuttia. 
Vastaajien kesken arvotaan viisi 40 euron arvoista K-ryhmän 
lahjakorttia. 

www.omataloyhtio.fi/kyselytutkimus
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Maanmittauslaitos auttaa 
osakeluettelon siirrossa
Teksti: Suvi Takala   Kuvat: Riku Nikkilä

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

Viisi yleisintä kysymystä osakeluettelon siirrosta
1. Pitääkö yhtiöjärjestystä muuttaa ennen osakeluettelon siirtoa?
– Jos yhtiöjärjestyksen tiedot ovat ajan tasalla, ei muutosta 
tarvitse tehdä. Jos kyseessä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, 
yhtiöjärjestykseen on lisättävä maininta huoneistotietojärjestelmään 
kuulumisesta.

2. Mitä osakeluettelon siirto maksaa?
– Maanmittauslaitos ei peri maksua osakeluettelon siirrosta, kun se 
tehdään määräajassa. Omistuksen rekisteröinti osakeluettelon siirron 
jälkeen kuitenkin maksaa osakkeenomistajille, ja ajantasainen hinta 
löytyy aina Maanmittauslaitoksen hinnastosta (tällä hetkellä 60 €).

3. Kuka voi siirtää osakeluettelon?
– Osakeluettelon siirtopalvelussa isännöitsijä ja taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja näkevät yhtiön tiedot ja voivat tehdä 
siirron kaupparekisterin tietojen perusteella. Siirron voi tehdä 
myös henkilö, jolle on suomi.fi-palvelussa annettu valtuudet tehdä 
osakeluettelon siirto.

4. Pitääkö osakekirja toimittaa, kun osakeluetteloa siirretään?
– Ei tarvitse. Osakekirja toimitetaan vasta siinä vaiheessa, 
kun osakkeenomistaja hakee omistuksensa rekisteröintiä 
osakeluettelon siirron jälkeen. Omistuksen rekisteröinnin yhteydessä 
Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan.

5. Mitä tapahtuu osakeluettelon siirron jälkeen?
– Osakeluettelon siirrosta pitää ilmoittaa osakkaille. Jokainen 
osakas hakee erikseen omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen 
osakekirjansa mitätöintiä Maanmittauslaitokselta.

Taloyhtiö voi jatkossa hakea ajantasaiset tiedot osakeluettelon 
siirtopalvelusta, josta saa mm. osakeluettelon sekä osakkaiden 
yhteystietoluettelon.

Osakeluettelon siirron tuki
Puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 9–16 numerossa 029 530 1144. 
Poikkeusaukiolot ja verkkolomake löytyvät netistä sivuilta 
osakehuoneistorekisteri.fi/apua-osakeluettelon-siirtoon.

LISÄTIETOJA AIHEESTA
osakehuoneistorekisteri.fi/osakeluettelon-siirto

Osakeluettelo siirretään huoneistotietojärjestelmään 
Maanmittauslaitoksen sähköisen osakeluettelon siirtopalvelun avulla. 
Jos taloyhtiön hallintoa hoitaa ammatti-isännöitsijä, osakeluettelon 
siirrosta tulee aina ottaa yhteyttä isännöitsijään.

Osakeluettelon siirrolle oma tukipalvelu
Maanmittauslaitos on perustanut osakeluettelon siirron 
kysymyksille erillisen tukipalvelun, josta on mahdollista saada apua 
osakeluettelon siirtoon sekä puhelimitse että verkkolomakkeella.
– Neuvomme esimerkiksi tarvittavissa toimenpiteissä ennen 
osakeluettelon siirtoa ja annamme teknistä tukea osakeluettelon 
siirtopalvelun käyttöön, kertoo kirjaamisasiantuntija Laura 
Haaksiluoto.

Tällä hetkellä yhteydenottoja tulee keskimäärin 35 viikossa. 
Pääasiassa osakeluettelon siirron tuessa vastataan vain 
osakeluettelon siirron kysymyksiin. Yhtiöjärjestyksen 
muutosasioissa kannattaakin olla suoraan yhteydessä 
Patentti- ja rekisterihallitukseen. Jos asia puolestaan koskee 
osakkeenomistajan hakemaa omistuksen rekisteröintiä, on oikea taho 
Maanmittauslaitoksen yleinen asiakaspalvelu.

Helpottaa taloyhtiön työtä
Haaksiluoto neuvoo taloyhtiöitä tarkistamaan jo ennen 
osakeluettelon siirtoa, että voimassa oleva yhtiöjärjestys vastaa 
taloyhtiön todellista nykytilaa. Osakeluettelon siirrossa tiedot on 
annettava yhtiöjärjestyksen mukaisina.
– Osakehuoneistorekisteri.fi-sivustolla on osakeluettelon siirtoon 
paljon ohjeita, joihin kannattaa käydä tutustumassa. Lisäksi 
kannattaa käydä jo etukäteen kirjautumassa osakeluettelon 
siirtopalveluun ja katsomassa, miltä omat yhtiöt siellä näyttävät, 
Haaksiluoto vinkkaa.

Mutta miksi kannattaisi siirtää osakeluettelo nyt, kun aikaa siirron 
tekemiselle on kuitenkin vielä monta vuotta? Haaksiluoto kannustaa 
siirtämään osakeluettelon mahdollisimman pian mm. siksi, että se 
helpottaa pitkällä aikavälillä myös taloyhtiön ja isännöitsijän työtä.
– Taloyhtiön hallinnon hoitaminen helpottuu, kun osakeluettelon 
päivitysvastuu siirtyy kokonaan Maanmittauslaitokselle eli 
viranomainen selvittää jatkossa esimerkiksi monimutkaiset 
omistajavaihdokset. Osakeluettelon siirto on joka tapauksessa 
pakko tehdä jossakin vaiheessa, ja tällä hetkellä meillä ei ole 
ruuhkaa, joten apua on hyvin tarjolla. Yhteyttä saa ottaa matalalla 
kynnyksellä!
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Asumisen turvallisuus on 
perustarve
Teksti: Helena Lindgren   Kuvat: Shutterstock

Viranomaiset yksinään eivät voi vastata turvallisuudesta, vaan myös asukkaiden panos on 
ensiarvoisen tärkeää. Asuinkiinteistön pelastussuunnitelmassa mahdolliset riskit on kartoitettu ja 
toimintatavat eri tilanteisiin valmiiksi mietitty. Hyvin tehty pelastussuunnitelma on asukkaalle ja 
kiinteistön käyttäjälle tiivis tietopaketti turvallisuudesta.

OPASTUS
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vaaratilanteiden varalle, esimerkiksi 
alkusammutus, avun hälyttäminen 
ja oikea toiminta tulipalotilanteessa 
tai vesivahingossa vahingontorjunnan 
ensitoimenpiteet. Toimintaohjeissa voidaan 
muistuttaa asukkaiden velvollisuudesta 
palovaroitinten hankintaan ja niiden 
toimivuudesta huolehtimiseen.

Suositeltavaa on lisäksi neuvoa asukkaita 
hyvistä käytännöistä, esimerkiksi niin 
sanotun kotivaran ylläpitoon, mikä 
tarkoittaa, että jokaisen kotoa pitäisi aina 
löytyä muun muassa elintarvikkeita ja 
lääkkeitä muutaman päivän varalle.

Jaetaan joka kotiin
Pelastussuunnitelma jaetaan asukkaille 
huoneistokohtaisesti. Myös taloyhtiön 
kiinteistönhuolto, talonmies ja siivouksesta 
vastaava henkilö tai yritys tarvitsevat tiedot 
kiinteistöön liittyvistä riskeistä ja niihin 
varautumisesta. Asukkaiden ja kiinteistössä 
toimivien tulee tuntea kiinteistön 
turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet.

Asukkaille ja muille kiinteistön 
käyttäjille pitää aktiivisesti tiedottaa 
pelastussuunnitelmasta ja sen sisällöstä. 
Tiedottamisesta huolehtiminen on taloyhtiön 
hallituksen vastuulla. Käytännössä 
tiedotusta voidaan hoitaa monellakin 
tapaa, mutta sähköinen tiedotus ei 
koskaan voi olla ainoa viestintäkanava. 
Tiedotuksessa on kuitenkin muistettava, 
että pelastussuunnitelma ei kaikilta osiltaan 
ole julkisesti jaettava asiakirja, koska 
siinä saattaa olla luottamuksellisia tietoja 
esimerkiksi avainturvallisuuteen liittyen.

Hyvä käytäntö on pitää turvallisuusasiat 
pysyvänä asiakohtana taloyhtiön 
kokouksissa. Säännöllisellä ohjeiden 
esittelyllä ja läpikäymisellä parannetaan 
asukkaiden osaamistasoa sekä varmistetaan 
oikea toiminta eri vaaratilanteissa.

Viranomainen tukee ja ohjaa
Pelastusviranomainen valvoo myös 
pelastussuunnittelua, tavoitteenaan tukea 
ja ohjata omatoimista varautumista. 
Pelastuslaitoksilta saa neuvontaa 
pelastussuunnitelman laadinnasta. 
Viranomaisilta on myös mahdollista saada 
tietoa sellaisista ulkoisista riskeistä, jotka on 
otettava huomioon pelastussuunnitelmassa, 
vaikka asuinkiinteistö itse ei omalla 
toiminnallaan voikaan näihin ulkopuolisiin 
riskeihin vaikuttaa.

Lähde: Sisäasiainministeriön julkaisu 2/2012: 
”Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta”

Kaikki asukkaat ja kiinteistön käyttäjät 
yhdessä ovat vastuussa asuinkiinteistöjen 
turvallisuudesta. Omatoimisella 
varautumisella ehkäistään onnettomuuksia, 
suojataan ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä 
erilaisissa vaaratilanteissa sekä varaudutaan 
sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin 
omatoimisesti kyetään.

Pelastussuunnitelma on 
yksilöllinen
Keskeisin omatoimisen varautumisen 
työkalu asuinkiinteistössä on huolellisesti 
laadittu ja ajan tasalla pidetty 
pelastussuunnitelma. Lain mukaan 
pelastussuunnitelma vaaditaan kaikkiin 
asuinrakennuksiin, joissa on vähintään 
kolme asuinhuoneistoa.

Jokainen pelastussuunnitelma on 
yksilöllinen, ainoastaan kyseistä kiinteistöä 
koskeva asiakirja, jossa kartoitetaan ja 
tunnistetaan juuri tämän asuinkiinteistön 
mahdolliset riskit, riskien minimoimiseksi 
tehty turvallisuustyö sekä varautuminen 
erilaisissa onnettomuustilanteissa 
toimimiseen. Pelastussuunnitelmaa 
laadittaessa tulee keskittyä käytännön 
turvallisuustyöhön huomioimalla 
suunnitelmassa nimenomaan ne asiat, jotka 
kyseisen asuinkiinteistön turvallisuuden 
kehittämisen kannalta ovat olennaisia.

Pelastussuunnitelman laatimisessa voidaan 
käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, mutta 
sillä ei voida täysin korvata kiinteistössä 
asuvien ja työskentelevien henkilöiden 
tietämystä, koska he tuntevat parhaiten 
kiinteistön olosuhteet ja erityispiirteet. 
Kertaalleen laadittua suunnitelmaa on syytä 
myös päivittää säännöllisesti niin, että 
tiedot ovat ajan tasalla.

Ei pelastusviranomaisia, vaan 
asukkaita varten
Pelastussuunnitelma laaditaan ja sitä 
ylläpidetään nimenomaan asukkaita ja 
heidän turvallisuudestaan huolehtimista 
varten. Lähtökohtana on vaarojen ja 
riskien tunnistaminen. On pyrittävä 
arvioimaan myös kyseisten vaaratekijöiden 
todennäköisyys ja niiden seuraukset. Vasta 
sen jälkeen voidaan suunnitella tarvittavat 
toimenpiteet, joilla joko ennaltaehkäistään 
riskejä tai lievitetään riskien toteutumisen 
seurauksia. Määritellään myös aikataulu ja 
vastuut toimenpiteiden toteuttamiselle sekä 
seuranta asuinkiinteistön turvallisuuden 
kehittämiseksi.

Olennainen osa pelastussuunnitelmaa 
on toimintaohjeet eri onnettomuus- ja 
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Taloyhtiön vuosikello tikittää: 
marraskuu
Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Keijo Aulu

Marraskuu tuo mukanaan lyhyet sekä harmaat päivät, yhtenä vuoden pimeimmistä 
ajanjaksoista. Nyt ei kuitenkaan ole aikaa vain pysähtyä nauttimaan kynttilöiden valosta, 
on nimittäin mietittävä jo tulevaa kevättä yhä suuremmalla mielenkiinnolla. On aika 
sopia huoltoyhtiön kanssa yksityiskohdista.

OPASTUS
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LISÄÄ AIHEESTA
omataloyhtio.fi

Jos kuulut taloyhtiön hallitukseen, nyt on tartuttava laskimeen, 
kynään sekä paperiin, tai vaihtoehtoisesti talouslaskelmia 
suorittavaan ohjelmistoon ja alettava pyörittää numeroita. On 
talousarvion aika.

Talousarvio on yksinkertaisesti ilmaistuna taloyhtiön 
toimintasuunnitelma ja sen laatijoina ovat yleensä hallitus tai 
isännöitsijä hallituksen antamien ohjeiden pohjalta. Talousarviossa 
tarkastellaan olemassa olevin yhtiövastikkeiden suuruus ja 
samaisen tarkastelun yhteydessä ne määritetään tarvittavalle 
tasolle seuraavalle kaudelle. Hallitus esittää yhtiökokoukselle 
talousarvioehdotuksen; yhtiökokous puolestaan vahvistaa ehdotuksen 
viralliseksi talousarvioksi.

Talousarvion laadinta alkaa arvioinnista – hoitokulut 
ja tuotot
Mistä sitten talousarvion laadinta lähtee liikkeelle? Tietysti 
juoksevien kulujen arvioinnista. Sellaisia ovat esimerkiksi kiinteistön 
hoitomenot sekä niin kutsutut aktivoitavat kulut, jotka katetaan 
hoitovastikkeilla. Hoitomenojen jälkeen huomioidaan ja arvioidaan 
kiinteistön tuotot, kuten vuokrat ja käyttökorvaukset. Jäljelle jää 
osakkailta hoitovastikkeilla katettavat kulut.

Rahoitustuotoista ja -kuluista
Jos taloyhtiöllä on olemassa pankkilainoja, tulee niistä laatia 
lainakohtaiset talousarviot. Kuten hoitovastikkeidenkin määrittelyssä, 
myös näiden kohdalla arvioidaan ensin lyhennyksiin, korkoihin sekä 
lainanhoitokuluihin kuluvat menot, joiden jälkeen saadaan selville 
pääomavastikkeina perittävä määrä.

Edellisen tilikauden tulos: yli- ja alijäämät
– Vuosittaisessa tuloslaskelmassa lasketaan toteutunut hoitotulos 
(hoitotuoton ja hoitokulujen välinen erotus) eli riittivätkö vastikkeet-, 
vesimaksut- ja pysäköintipaikkamaksut ynnä muut kattamaan niistä 
yhtiölle aiheutuneet kulut. Huomioon otetaan myös rahoitustulos 
(rahoitustuottojen ja rahoituskulujen välinen erotus), eli riittivätkö 
rahoitusvastikkeet kattamaan korkokulut ja lainan lyhennykset, 
kertoo toimitusjohtaja ja OTM Markus Talvio Jurinetista
– Seuraavan vuoden talousarviossa budjetti tehdään tuloslaskelman 
pohjalle. Huomioitava että alkuvuoden (3–5 kuukauden) 
vastiketuotot tulevat edellisen vuoden vastikkeiden suuruisena. 
Loppuvuonnahan voi olla korotettu tai pienennetty vastike jos jotain 
yllättävää tapahtuu. Kulut merkitään arvioiden mukaan, OTM Markus 
Talvio jatkaa.

Huomioikaa myös edellisten vuosien mahdollinen hoitovastikkeesta 
jäänyt alijäämä. Mikäli hoitovastikkeesta on olemassa alijäämää, se 
otetaan budjettiin mukaan tavallaan omana kulunaan: hoitokatteen 
tulisi näyttää nollaa. Vaihtoehtoisesti taloyhtiöllä voi olla edellisiltä 
vuosilta hoitoylijäämää tai rahoitusylimäärää, tarkoittaa se, että 
yhtiön pankkitilille on kertynyt rahaa ja vastikkeita on mahdollista 
pienentää – tulot ovat olleet menoja suuremmat.

Muistakaa lisätä talousarvioon vertailulukuja edeltävältä tilikaudelta. 
Tämä helpottaa kaikkia ymmärtämään sekä hahmottamaan 
talousarvion lukuja.

Kiinteistön työt marraskuussa
Pikkupakkaset ovat tavallisia, joten aamuisin on tiedossa liukasta 
keliä, etenkin jos edellisenä päivänä sää on päässyt plussalle. Nyt 

on siis viimeistään oikea hetki täyttää hiekoitusastiat sekä varmistaa 
ennalta tuleviin lumitöihin liittyvät yksityiskohdat. Jos taloyhtiöönne 
on asennettu sulatuskaapeleita piha-alueille, katoille sekä räystäille, 
on aika etenkin piha-alueiden osalta laittaa sulatus päälle.

Päivien lyhetessä valaistuksen tarve korostuu entisestään. On siis 
aika tarkistaa valaisinten kunto, huoltaa ne tarvittaessa ja lisätä 
valaistusta jos piha vaikuttaa pimeältä. Riittävä valaistus on turvana 
jokaiselle taloyhtiössä asuvalle. Erityisesti valaisua tarvitsevat 
kulkutiet, pysäköintialue sekä roska-/pyöräkatokset. Valaistuksen 
ollessa kunnossa on liikkuminen turvallisempaa asukkaalle ja 
omaisuus pysyy suuremmalla todennäköisyydellä turvassa.

Asukkaalle muistettavaa
Onko taloyhtiöön muuttanut uusia asukkaita? Uusi asukas: pyydä 
tietoa taloyhtiön pelastussuunnitelmasta. Ota selvää mitkä ovat 
taloyhtiönne toimintaohjeet mahdollisen tulipalon sattuessa, 
pelastustiet sekä sammutusvälineiden sijainnit taloyhtiön yleisissä 
tiloissa. Ota myös selvää, löytyykö taloyhtiöstänne väestönsuoja.

Ajankohtaista jokaiselle
Keskustelu on aina hyvä lähtökohta, myös korjaushankkeiden 
suunnittelussa. Ole siis aktiivinen ja seuraa taloyhtiösi tilannetta 
sekä kysy, kyseenalaista ja kerro rohkeasti mielipiteesi etenkin, jos 
olet epävarma jonkin työn toteuttamisesta tai sen sisällöstä. Tuo 
myös esille omat tietosi ja havaintosi.

Jokainen kiinteistö on yksilö, mutta ne ovat kuitenkin oman 
aikakautensa tuotoksia ja saman asuinalueen sisällä hyvinkin 
yhteneväisiä – voit siis tuoda esille onnistumisia tai epäkohtia vaikka 
tuttavasi taloyhtiössä tehdystä vastaavasta remontista. Keskenään 
verrattavissa olevat referenssikohteet auttavat varautumaan omaan 
saneeraukseen.

Marraskuu on kynttilöiden aikaa, joten muistathan pitää huolta 
palavista kynttilöistä äläkä jätä niitä valvomatta. Testaa oman 
huoneistosi palovaroittimen toiminta ja kertaa varmuuden vuoksi 
alkusammutustaidot. Muista, viimeinen sammuttaa aina kynttilän.

Paloturvallisuusviikkoa vietetään 27.11.–3.12.
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aikarajat osakkaille asioiden saamiseksi esille kevätyhtiökokoukseen?
Asukkaat ovat kärsineet viimeiset 10 vuotta huonosta hallituksesta 
ja kiinteistön kunnosta pidosta. 

VASTAUS: Jos yhtiökokousta ei kutsuta koolle, vaikka kutsu 
tulisi lain mukaan toimittaa, tai jos kokouskutsusta voimassa 
olevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu, 
aluehallintoviraston tulee hallituksen jäsenen, isännöitsijän, 
tilintarkastajan, toiminnantarkastajan tai osakkeenomistajan 
hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhtiön 
kustannuksella.
Aluehallintoviraston päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa 
vailla olevana, eli vaikka siitä joku valittaisi.
Kysymyksesi perusteella osakkaiden kannattaisi miettiä hallituksen 
kokoonpanon vaihtamista yhtiökokouksessa, jos asiat yhtiössä eivät 
kunnolla nykyisen hallituksen toimesta hoidu.

Voiko hallituksen pj yksin torpata aloitteen 
yhtiökokouksessa?
Taloyhtiössä oli kahden vuokralaisen aiheuttamaa järjestyshäiriötä 
jopa 20 vuotta. Häiriöt tapahtuvat julkisissa tiloissa ja 
häiriöilmoituksia ei otettu vakavasti. Asukkaat tekivät aloitteen 
järjestyssääntöjen päivityksestä koskemaan myös yhteisiä tiloja.
Yhtiökokouksessa kysyttiin hautautuneen aloitteen perään. 
Hallituksen puheenjohtaja vaimensi keskustelun mielipiteellään, 
että ei tarvitse päivittää. Kolme asian kannattajaa eivät saaneet suun 
vuoroa, kun hallituksen puheenjohtaja puhui päälle koko ajan. Hän 
yksin oli vastustajana äänessä. Ei äänestetty. Miten nyt asian kanssa 
toimitaan, koska kokemusten perusteella halutaan kulkurauha kotiin 
ja kotoa pois. Sama tilannehan voi tulla eteen uudelleen.

VASTAUS: Vaatikaa yhtiökokousta koolle päättämään 
järjestyssääntöjen päivittämisestä. Osakkeenomistajalla on oikeus 
saada yhtiökokoukselle tämän asunto-osakeyhtiölain nojalla kuuluva 
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti 

VAKIO

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

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

Omataloyhtiö.fi
vastaa lakikysymyksiin

Voiko taloyhtiön hallitus vaatia tietoonsa osakkeen 
ostajaa ja kauppahintaa?
Taloyhtiössä myytiin viime vuonna asunto-osake, ostaja oli 
sukulainen. Muina vuosina, kun myyminen on tapahtunut, on 
isännöitsijä tiedottanut asiasta hallitusta (ostaja ja hinta) ja 
taloyhtiön kokouksessa asiasta on tiedotettu.
Nyt isännöitsijä ilmoitti kokouksessa, että asia on jäänyt kirjaamatta. 
Onko isännöitsijän velvollisuus ilmoittaa hallitukselle ostaja ja 
myyntihinta vai voiko ostaja pyytää salaamaan hinnan? Taloyhtiössä 
on muitakin samankokoisia asuntoja ja yleensä on verrattu hintaa 
myytyyn asunto-osakkeeseen, jos joku muu haluaisi myydä 
samankokoisen asunnon.

VASTAUS: Mihin tällainen asiasta tiedottaminen yhtiökokouksessa 
perustuu? Onko yhtiössä lunastuslauseke? Onko teillä ns. ammatti-
isännöitsijä?
Jos yhtiöjärjestyksessänne ei ole lunastuslauseketta (lunastusoikeus 
osakkailla yms) on menettelynne varsin erikoinen. Tällöin 
isännöitsijällä ei myöskään ole velvollisuutta ilmoittaa hallitukselle 
kauppahintaa. Toki hallitus tiedon halutessaan saa ja sillä on oikeus 
tieto saada.
Kauppahinta ei ole sellainen tieto, josta yhtiökokouksella olisi oikeus 
saada selvitystä ilman erillistä yhtiöjärjestyksen määräystä.
Jos yhtiössänne on lunastuslauseke, on yhtiöjärjestyksessä 
todennäköisesti myös määrätty lunastusmenettelystä. Tätä pitää 
noudattaa.

Saako hallituksen pj kieltäytyä järjestämästä 
ylimääräistä yhtiökokousta?
Voiko hallituksen puheenjohtaja kieltäytyä järjestämästä ylimääräistä 
kokousta, kun vaadittuja asioita ei ole käsitelty aikaisemmin ja 
vaatimus koskee yhtiökokoukselle kuuluvia asioita? Kuinka osakkaat 
voivat saada asiat käsiteltäväksi, jos hallitus ei ilmoita osakkaille, 
milloin kevätyhtiökokouksen asioita aletaan käsitellä? Mitkä ovat 

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

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

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

LUE LISÄÄ / ESITÄ KYSYMYKSESI
omataloyhtio.fi/vastauspalvelu

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

hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.

Kuka maksaa luvattoman lämmityspatterien 
vaihdon?
Taloyhtiön osakas vaihtoi sähköpatterit 4 kpl asuntoonsa 
ilmoittamatta taloyhtiön hallitukselle työstä. Työn tehnyt urakoitsija 
lähetti laskun pattereista ja vaihtotyöstä isännöitsijälle, jolloin 
luvaton työ tuli ilmi. Taloyhtiö kieltäytyi maksamasta laskua koska 
vaihtoon ei ollut pyydetty hallituksen lupaa. Valvontaa työstä ei siis 
ollut taloyhtiön puolesta. Osakas maksoi laskun itse.
Kyseinen osakas oli itse taloyhtiön toiminnantarkastajana kyseisenä 
vuonna ja hän vahvisti toiminnantarkastuskertomuksen ja näin ollen 
myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Kesällä 2020 Osakkaalta 
tuli perintäkirje laskusta. Selityksessään osakas väitti saaneensa 
isännöitsijältä suullisen lupauksen patterien vaihtoon. Ei ole saanut.

VASTAUS: Mielestäni taloyhtiö voi ihan perustellusti kieltäytyä 
maksamasta laskua, koska pattereiden vaihtoon ei ollut pyydetty 
ja saatu taloyhtiöltä (hallitukselta) lupaa. Jos osakas väittää luvan 
saaneensa suullisesti, tulee hänen se jotenkin pystyä todistamaan, 
jos taloyhtiö on asiasta toista mieltä.

Miksi mummolle ei anneta uutta 
pysäköintilupalappua?
Taloyhtiössämme on neljä maksutonta vierasparkkipaikkaa, joiden 
käyttö edellyttää lupalappua. Lupalaput on aikoinaan jaettu 
jokaiseen talouteen. Iäkäs naapurini on hävittänyt omansa ja kun 
pyysin hänelle uutta, niin huoltoyhtiön sihteeri lupasi laittaa asian 
eteenpäin.
Kului kaksi viikkoa ja kun lupalappua ei tullut, niin kysyin asiasta 
uudestaan. Vastaukseksi sain, että isännöitsijä oli jutellut asiasta 
taloyhtiön puheenjohtajan kanssa ja he olivat päättäneet, ettei uutta 
anneta koska talouksiin on jo jaettu yksi lappu. Erikoisemmaksi 
asian tekee se, että edellisen isännöitsijän aikana (sama hallituksen 
puheenjohtaja) asukkaat saivat pyydettäessä toisenkin lapun.
Mikä neuvoksi, että mummo saisi uuden vierasparkkipaikka luvan?

VASTAUS: Voi hyvänen aika. Kyllä mummolle pitäisi antaa uusi 
lupalappu!
Minusta tuollainen käyttäytyminen on vähän jo kiusantekoa. 
Ajattelen asiaa näin, koska en tiedä kysymyksesi perusteella edes 

perusteluja sille, miksi mummolle ei uutta lappua voisi antaa.
En nyt äkkiseltään keksi oikeudellisia perusteluja sille, miksi lappua 
ei voisi antaa tai miksi se pitäisi antaa, mutta maalaisjärkeä saa 
käyttää ja ihmisiä pitää kohdella tasavertaisesti. Viimekädessä 
teidän lupalappu käytännöistänne päätetään hallituksessa ja 
yhtiökokouksessa. Hallituksen puheenjohtajalle ei ole itsenäistä 
päätösvaltaa tehdä kuvaamiasi päätöksiä.

Onko taloyhtiön ylimääräinen parkkipaikka 
lainmukainen?
As Oy:ssä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti neljä huoneistojen 
hallinnassa olevaa autopaikkaa vierekkäin. Nämä ovat merkitty 
asemapiirrokseen. Vuonna 2010 piharemontin yhteydessä taloyhtiön 
pihalle lisättiin toisaalle uusi sähkötolppa, jota yksi asukkaista alkoi 
muiden suostumuksella käyttää autopaikkana.
Muutoksia ei yhtiöjärjestykseen kuitenkaan tehty, eikä muodostettua 
autopaikkaa ole lisätty asemapiirrokseen. Uudelle autopaikalle 
ei ole tuolloin haettu toimenpidelupaakaan. Voidaanko tällaista, 
myöhemmin omatoimisesti muodostunutta autopaikkaa, pitää 
ylipäätään “virallisena” autopaikkana, jonka voidaan käsittää olevan 
jonkun huoneiston hallinnassa oleva autopaikka?

VASTAUS: Joskus käytäntö menee normien edelle hyvässä ja 
pahassa. En tiedä, mitä ”virallisella” haluat tarkoittaa.
Ainakin asemakaava-alueella autopaikoista on hyvinkin tarkat 
säännökset kaavamääräyksissä. Jos asunto-osakeyhtiö on kuitenkin 
aikanaan näin päättänyt toimia, silloin tilanne on yhtiön sisällä 
mielestäni selvä. Kokonaan toinen asia on se, miten viranomaiset 
asiaan suhtautuisivat.
Yhtiöjärjestystä ei kannata muuttaa, jos autopaikkamuutos on 
esimerkiksi kaavan vastainen ja autopaikka edellyttää jotain 
viranomaislupia, koska silloin yhtiöjärjestys tulisi ongelmalliseksi.

joita myös Asianajajaliitto edellyttää 
asianajotoimistoilta.

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

JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

Tilaa tuote-esitteitä 
veloituksetta

Schibsted Suomi Oy / 
Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Sähköposti

__________________________________________________________________

Puhelin

__________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

__________________________________________________________________

Yhteystiedot
Nimi

__________________________________________________________________

Katuosoite

__________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

__________________________________________________________________

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

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

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

Julkisivut ja vesikatot  Keittiöt Tekniikka ja varusteet

Uutiskirje

UPONOR
Kerrostalo-
saneeraus

VALLOX
Ilmanvaihto

LUMON 
Parveke täynnä 
mahdollisuuksia

LUMON
Uusi parveke-
julkisivu

ORMAX
Edistyksellinen 
kotimainen 
kattotiilivalikoima

RUUKKI
Kattotuotteet
uudis- ja korjaus-
rakentamiseen

VESIVEK
Kiinteistöjen 
kattoturvatuotteet ja 
sadevesijärjestelmät

PETRA
-keittiöt

A LA CARTE 
-keittiöt

KEITTIÖMAAILMA
Putkiremontti

BOSCH 
-lämpöpumput

ABB
Smarter Home

VALLOX 
Huoneistokohtainen 
asunto ilmanvaihto

KIKKA
-LAUTEET
– täydelliset 
taloyhtiölle

OVELLA
-säilytysratkaisut

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

Lämmitys

LVI

NIBE
-kiinteistö-
lämpöpumput

VAKIO



Pyydä tarjous tavallista helpommasta taloyhtiön netistä: dna.fi/taloyhtiöt

Kun taloyhtiössä on DNA Netti ja 
asukkailla uudet DNA:n modeemit, on 
heillä samalla käytössään myös DNA 
Nettipulssi. Se on DNA:n uusimpiin 

modeemeihin kuuluva älykäs palvelu, 
joka säätää automaattisesti modeemin 

ja WiFin asetuksia vastaamaan parhaalla 
tavalla asukkaiden omaa netinkäyttöä.

Asukkailla on huolettomampi arki, 
kun taloyhtiössä on toimintavarma 

nettiyhteys ja häiriöt minimissä.

Helppo ja huoleton 
netti koko 

taloyhtiölle

DNA Netin hankinta 
taloyhtiösopimuksella on taatusti 

mutkaton juttu – alusta loppuun asti. 

Jo sopimusta tehdessä voitte 
valita ja varata haluamanne DNA 

Käyttöönottopalvelun. DNA 
Käyttöönottopalvelulla taloyhtiöille 

-palvelupaketilla varmistat, 
että asukkaat pääsevät nettiin 
heti kytkentäpäivänä ja saavat 

mutkattomasti käyttöönsä kaikki 
tilaamansa laitteet ja palvelut.

DNA Nettipulssi 
tuunaa kotiverkon 

kuntoon

Talvikausi alkaa,
onko taloyhtiössänne
lämmitystietämys
kunnossa?
Lämmitys on kerrostalokiinteistön suurin hoitokulu. Siksi kaikkien 

taloyhtiön päättäjien, osakkaiden ja asukkaiden olisi hyvä perehtyä 

siihen, miten lämmitys toimii, millaisia vikatilanteita voi esiintyä ja 

miten kustannuksia voi kohtuullistaa.

Tilaa maksuton opas ja opi perusasiat lämmityksestä! Lämmityksen 

ABC on napakka opas kaukolämpöä käyttäville kerrostaloille.  Se 

sisältää sopivasti tekniikkaa ja lisäksi paljon vinkkejä vikatilanteisiin, 

säätöihin sekä kulutuksen pienentämiseen.

Tilaa maksuton opas osoitteesta wattinen.fi/abc



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

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

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

Hyvin toimii! Asukkaat 
ovat olleet tyytyväisiä 
ja raportointi on vienyt 
epävarmuuden pois
Jan Pesonen,
taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaLue

artikkeli
sivulta 48

Lue lisää kapillaarisesta kosteudesta ja siitä johtuvien kosteusongelmien kustannustehokkaasta korjaamisesta

safedrying.fi 


