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PÄÄKIRJOITUS

Yhteiskunnallinen keskustelu valahtaa helposti 
siltarumpupolitikoinniksi: isoin debatti käydään yksittäisistä 
investoinneista, pienistä korotuksista tai tunteita herättävistä 
muutoksista, joiden vaikutus euroina tai muilla mittareilla laskien on 
kokonaisuudessa mitätön.

Myös taloyhtiöiden päätöksenteossa siltarumpupolitiikka on aito 
uhka. Asukkaiden ja osakkaiden tunteet kuohahtavat helposti arjessa 
näkyvistä asioista tai yksittäisistä kustannuseristä, kuten jätehuollosta 
tai pysäköinnistä. Keskustelu pitkän aikavälin suunnittelusta tai 
kokonaisinvestoinneista jää jalkoihin.

Aidosti talosta ja osakkaiden omaisuudesta välittävä päätöksenteko 
katsoo kuitenkin pitkälle, vuosien ja vuosikymmenten päähän. Muuten 
yhtiö on vaarassa ajelehtia pakkoremontista toiseen, ja omaisuuden 
arvo hupenee väistämättä. 

Taloyhtiöpäättäjä, ota tulevaisuus 
haltuusi tänään

Varautuminen tulevaisuuteen ei ole 
ydinfysiikkaa eikä salatiedettä, mutta 
se vaatii silti ajattelua, vaihtoehtojen 
läpikäyntiä ja pitkäjänteistä suunnittelua.
Inka Partanen
päätoimittaja

Fiksu tulevaisuuden suunnittelu nojaa aina megatrendeihin eli 
kehityssuuntiin, jotka vaikuttavat meidän jokaisen tulevaisuuteen 
pitkällä tähtäimellä. Jokaisen taloyhtiöpäättäjän velvollisuus 
on seurata trendejä ja markkinoita, koska ne ohjaavat hyvin 
konkreettisesti omaisuuden hoitoa ja arvon kehittymistä. Hyvä 
uutinen on se, että varautuminen tulevaisuuteen ei ole ydinfysiikkaa 
eikä salatiedettä, mutta se vaatii silti ajattelua, vaihtoehtojen 
läpikäyntiä ja pitkäjänteistä suunnittelua. 

Jos taloyhtiön varautumisvalmius on vielä vaiheessa, sen voi helposti 
aloittaa lukemalla tämän lehden pääjutun, jossa Motivan asiantuntija 
Teemu Kettunen ja VTT:n erikoistutkija Terttu Vainio jakavat 
konkreettisia vinkkejä tulevaisuutta varten. Tulevaisuus voi yllättää 
monella tapaa: esimerkiksi korjausrakentamista tullaan arvostamaan 
ohi uudisrakentamisen ja hyljeksityt 1970-luvun elementtitalot 
voivat nousta jälleen uuteen suosioon. Tärkeää on huomata sekin, 
että kaikki varautumisen keinot eivät suinkaan vaadi taloyhtiöiltä 
suuria panostuksia tai vuosien hankkeita – alkuun pääsee vaikkapa 
istuttamalla puita.
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Megatrendit keikuttavat 
taloyhtiöpäättäjän venettä 
Teksti: Suvi Tanner   Kuvat: Karoliina Helosuo

OPASTUS

Energiakriisi rysähti taloyhtiöiden niskaan ennakoimatta, eurooppalaisen sodan 
myötä. Sen lisäksi suomalaisten tulevaisuuden asumiseen vaikuttavat globaalit 
megatrendit, joihin voi varautua etukäteen. Päättäjän, joka haluaa säilyttää asunto-
osakeyhtiön arvon ja asumismukavuuden, on osattava katsoa kauas ja toimia heti.

Kaupungistuminen
• Vuonna 2050 arviolta 70 prosenttia maailman ihmisistä asuu 
kaupungeissa.
• Konfliktit ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kasvattavat 
muuttoliikettä maiden ja maanosien välillä. Globaalit muuttoliikkeet 
edistävät kaupungistumista. Suomeen suuntautuva maahanmuutto 
lisääntyy.
• Väestön keskittyminen kaupunkeihin asettaa haasteita paitsi 
yksittäisten rakennusprojektien myös koko infrastruktuurin 
suunnitteluun ja hallintaan.
• Osa alueista kuihtuu ja osa ylikansoittuu. Se vaikuttaa asunto-
osakeyhtiöiden rahoitukseen ja osakkeiden arvoon.
• Entistä tiiviimpi yhdessä eläminen ja yhteisomistaminen vaativat 
kykyä nopeaan yhteiseen päätöksentekoon ja radikaaleihin tai 
varallisuutta vaativiin muutoksiin.



MIKÄ MEGATRENDI?
• Megatrendi on yleinen kehityssuunta tai laaja 

muutosten kaari, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti.
• Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja 

hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä 
ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä.

• Megatrendit vaikuttavat suoraan tai välillisesti 
kaikkien maailman ihmisten elämään.

• Tiedostamalla megatrendien vaikutukset ja syy-
seuraussuhteet, on mahdollista varautua ja vaikuttaa 
tulevaisuuden ratkaisuihin eri aloilla.

• Taloyhtiön hallitusten jäsenten ja isännöitsijöiden 
pitää tällä hetkellä tehdä ratkaisuja, jotka vaikuttavat 
asunto-osakkeiden omistajien elämään 30 
vuoden päästä. Taloyhtiöpäättäjien velvollisuus on 
selvittää ja kommunikoida osakkaille tulevaisuutta 
määrittävistä päätöksistä ja valinnoista.
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Ilmastonmuutos
• Ilmasto on lämmennyt 1800-luvulta lähtien globaalisti. 
Tämänhetkisellä vauhdilla ilmasto lämpenee 3–4 astetta kuluvan 
vuosisadan aikana.
• Ilmastonmuutos lisää äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten tulvia, 
voimakkaita myrskyjä ja kuivuutta. Infrastruktuuri tulee olemaan 
lujilla.
• Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät myös Suomessa. Kasvavat sademäärät 
vaikuttavat rakenteisiin ja pitkät kuumat jaksot asumismukavuuteen.
• Sään ja ilmaston muutokset pitäisi jo nyt ottaa huomioon 
suunnittelussa, korjausrakentamisessa ja energiaratkaisuissa.

Väestön ikääntyminen
• Ihmiset elävät pidempään, ja samalla syntyvyys laskee erityisesti 
Suomessa. 
• Länsimaisissa yhteiskunnissa nuorista tulee vähemmistö, ja 
erityisesti vähemmän koulutettujen lapsettomuus lisääntyy.
• Väestö keskittyy Suomessa muutamaan suureen kasvukeskukseen, 
ja niiden ulkopuolella väestö vanhenee ja ikääntyneen väestön osuus 
kasvaa suhteessa vielä enemmän.
• Asumisen vaatimukset muuttuvat. Asuntojen koko, sijainti ja 
palvelut kiinnostavat edelleen ostajaa tai omistajaa, mutta käsitykset 
niistä muuttuvat.
• Asunto-osakeyhtiöiden hallinnointi ei välttämättä enää perustu 
vapaaehtoisuuteen ja hallintakulut nousevat. Päätöksentekoa 
hankaloittavat kuolinpesien haltijoiden ja edunvalvonnan alaisina 
olevien omistajien mahdollisuudet osallistumiseen.

Ylikulutus
• Kulutuksen kasvaessa resurssit käyvät niukemmiksi ja 
hankintakustannukset kasvavat. Rakentamisessa tarvittavien 
materiaalien saatavuudessa voi olla haasteita. 
• Jätteen määrän ennustetaan kasvavan globaalisti 75 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä.
• Rakentamisen ja korjausrakentamisen suunnittelussa korostuvat 
korvaavien materiaalien käyttö ja materiaalien kierto. Etukäteen on 
selvitettävä, miten rakennus- ja purkujätteet hyödynnetään.
• Kuluttamisen ja omistamisen trendit muuttuvat. Osa ei voi, osa ei 
halua omistaa itse kotiaan.
• Energiasta voi tulla luksusta tai täysin päästötöntä. Yhä useampi 
taloyhtiö on energiaomavarainen.
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Suomessa on yhteensä 1,4 miljoonaa asuin- ja palvelurakennusta, 
joiden lämmittäminen aiheuttaa vajaat 20 prosenttia Suomen 
hiilidioksidipäästöistä. Energiansäästö tulee siis olemaan jokaisen 
taloyhtiöpäättäjän agendalla tulevina vuosina – senkin jälkeen, kun 
tämän talven energiakriisistä on selvitty.

Ympäristöministeriön laatimassa pitkän aikavälin 
korjausrakentamisen strategiassa tavoitteeksi on asetettu vähentää 
rakennusten hiilidioksidipäästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä. Miten sellaiseen päästään?
– Esimerkiksi kaukolämpöveden lämpötilatasoja alennetaan, 
ja se mahdollistaa lämpöpumppujen ja hukkalämpövirtojen 
hyödyntämisen kaukolämmön tuotannossa. Fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvaa lämmöntuotantoa korvataan hukkalämmöillä 
ja lämpöpumpuilla. Näin kaukolämmön tuotanto muuttuu 
vähäpäästöiseksi, listaa asuinrakennusten energiatehokkuuden 
asiantuntija Teemu Kettunen Motivalta.

Käytännössä kaukolämmön säästäminen onnistuu jo nyt esimerkiksi 
lämmittämällä rakennusten tiloja ennakkoon ennen aamun 
kulutushuippua, tällöin lämmitystehoa voidaan alentaa lämpimän 
käyttöveden kulutushuipun aikaan.

Yhtiö osaksi virtuaalivoimalaitosta
Kettunen ei usko, että energian saatavuudessa tulee 
olemaan ongelmia pitkällä aikavälillä. Siihen vaikuttaa myös 
energiankulutuksen pieneneminen, koska rakennuskanta uudistuu ja 
energiatehokkuutta parannetaan.

Energiatehokkuutta voi parantaa muun muassa poistoilman lämmön 
talteenotolla, ilmanpitävyyden parantamisella, ikkunoita uusimalla, 
lämmitystapamuutoksilla, lisäeristyksellä sekä lämmityksen ja 
ilmanvaihdon tarkemmalla ohjauksella.

Myös aurinkoenergian käyttö yleistyy voimakkaasti. Lisäksi 
automaatioratkaisut, kuten kotona-poissa -kytkimet ja ilmanvaihdon 
tarkka ohjaus, yleistyvät ja maalämpöjärjestelmään päätyneet 
taloyhtiöt voivat osallistua virtuaalivoimalaitoksiin.

Tärkeää on katsoa kriisin yli
Miten taloyhtiöpäättäjä voi varautua muutokseen nyt?

Esimerkiksi automatisoimalla lämpötilasäätelyä heti. VTT:n 
rakennetun ympäristön erikoistutkija Terttu Vainion mukaan 
Suomessa on tälläkin hetkellä paljon kerrostaloja, joissa lämpötila on 
jatkuvasti +24…+26 astetta porraskäytäviä myöten.

Nopeat säästöt saadaan alentamalla lämpötiloja, tarkistamalla 
ilmanvaihdon säädöt, säätämällä käyttövesiverkoston painetasoa 

sekä tekemällä aktiivista asukasviestintää energiatehokkaista 
toimintatavoista. Tärkeintä on kuitenkin katsoa tämän kriisin yli 
useamman vuosikymmenen päähän:
– Taloyhtiön kannattaa laatia pitkän aikavälin 
kunnossapitosuunnitelmaan pohjaava tiekartta energiatehokkuuden 
parantamisesta ja oman uusiutuvan energian tuotannosta. Siinä 
on olennaista huomioida eri korjaustoimenpiteiden keskinäiset 
vaikutukset. Jokaisen remontin yhteydessä pitää muistaa hoitaa 
tarvittavat varaukset energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä 
varten, Motivan asiantuntija Teemu Kettunen sanoo.
– Istuttakaa puita, kehottaa puolestaan VTT:n Terttu Vainio.

Hellettä pidetään todennäköisimpänä ilmastouhkana tulevaisuuden 
asumiselle ja asumismukavuudelle. Jos yhtiö istuttaa puita pihalle 
nyt, 20–30 vuodessa ne ehtivät kasvaa ja varjostaa rakennuksia.

”Vaatikaa enemmän suunnittelijoilta”
Monen asunto-osakeyhtiön tapa on ollut pitää vastikkeet ja niiden 
myötä asumiskustannukset matalina.
– On järkevämpää sijoittaa korjauksiin kuin kerätä korjausvelkaa 
vuodesta toiseen, Vainio kehottaa.

Kun remontteja tehdään, niitä kannattaa yhdistää. Jos 
julkisivuremontissa tarve on vain rakenteelliselle rappaukselle, 
kannattaa parantaa samalla energiatehokkuutta eristämällä 
ulkoseiniä. Se laskee kokonaiskustannuksia pitkällä aikavälillä.
– Taloyhtiöpäättäjien on vaadittava suunnittelijoilta enemmän. 
Hallituksen pitää pohtia uusia ratkaisuja ja osata tilata ja ostaa niitä.

Terttu Vainio uskoo, että korjausrakentaminen yleistyy ja helpottuu, 
sillä markkinoille tulee uusia tuotteita juuri korjausrakentamiseen. 
Uudisrakentamisen ratkaisut eivät useinkaan sovi vanhojen 

Miten taloyhtiöpäättäjä voi 
varautua tulevaisuuteen?
Teksti: Suvi Tanner   Kuva: Karoliina Helosuo

Asiantuntijat listasivat olennaisimmat muutokset.

OPASTUS
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rakennusten remontteihin. Esimerkiksi 1970-luvun kerrostaloihin 
räätälöidyt poistoilmalämpöpumput ja lämmön talteenottoratkaisut 
yleistyvät. Siksi vanhaa, jopa hieman hyljeksittyä rakennuskantaa voi 
kohdata uudenlainen suosio.
– Ennustan 1970-luvun elementtitaloille uutta nousua. Niissä on 
ominaisuuksia, joita moni tulevaisuudessa arvostaa – esimerkiksi 
sitä, että makuuhuoneeseen mahtuu sänky, toteaa Vainio.

Isojen huoneiden ja kokonaispinta-alojen sekä muuten toimivien 
kokonaisratkaisujen lisäksi vanhojen talojen korjausta puoltaa 
usein niiden sijainti ja ympäristö. Ennen 2000-lukua suomalaisia 
kaupunkeja on rakennettu nykyistä väljemmin, ja isoksi kasvaneet 
puut varjostavat taloja. 

Uusien talojen ympärillä puita ja tilaa on vähemmän. Tiivis 
kaupunkimainen rakenne tuottaa helposti ongelmia myös kylmällä 
kaudella.
– Ahtaasti rakennettujen talojen väleihin muodostuu tuulitunneleita, 
jolloin ympäristöstä tulee kalsea. Kovin ahtaaseen rakentamiseen 
viheralueita ja varsinkin isoja puita saadaan mahtumaan aina 
vähemmän.

Ajatus yhteisestä yhtiöstä muuttuu
Asuntomarkkinoiden ja asunto-osakeyhtiöiden arvon kehityksestä 
asiantuntijat eivät pysty antamaan yksiselitteistä ennustetta. 
Suomessa ei ole yhtä asuntomarkkinaa, koska alueet ja tilanteet 
eroavat toisistaan.

Kasvukeskuksissa tonttirahastojen omistamat tontit yleistyvät, 
ja myös se vaikuttaa asuntomarkkinoiden eriytymiseen. Omalla 
tontilla ja vuokratontilla olevien taloyhtiöiden asumiskustannukset 
loittonevat toisistaan.

– Tonttirahaston omistaman tontin vuokra ja sitä myöten osakkaille 
ja asukkaille lankeavat kustannukset nousevat, sillä rahaston 
tarkoitus on tuottaa sijoittajille voittoa. Tontin vuokran osuus voi 
tällöin olla suurempi kuin hoitovastikkeen muu osuus, Vainio sanoo.

Hallitus salapoliisityöhön
Päätöksenteko asunto-osakeyhtiöissä mutkistuu tulevaisuudessa. 
Suuret ikäluokat vanhenevat, avioerot ja avoliitot yleistyvät, ja 
osalle maahanmuuttajista yhteisvastuuseen perustuva asunto-
osakejärjestelmä on vieras. Taloyhtiöissä nähdään yhä enemmän 
kuolinpesien jakamisesta ja hallinnoinnista aiheutuvia ongelmia.
– Voi olla vaikea löytää yhtiökokoukseen edustajaa tai saada selville 
perikunnan jäsenten kantoja, kun listalla on ehdotuksia, joihin 
tarvitaan määräenemmistön kanta tai yksimielinen päätös, Vainio 
kuvailee.

Päätökset voivat lykkääntyä pahimmassa tapauksessa useita vuosia.

Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä voivat joutua suoranaiseen 
salapoliisityöhön, jos edesmenneellä osakkaalla ei ole testamenttia, 
eikä ole selvyyttä, kuka päätökset tekee ja kuka vastikkeen 
maksamisesta huolehtii.

Karumpia väestön vanhenemisesta ja kaupungistumisesta johtuvia 
tapauksia ovat ne, kun muistisairaat jatkavat omassa asunnossa 
asumista vailla läheisten tai yhteiskunnan turvaa. Hallituksen 
jäsenet päätyvät tekemään huoli-ilmoituksia.
– Kun muistisairas sytyttää avotulen sähköhellaan, hallituksen on 
puututtava, jos omaisia ei ole.

Lähteet: Sitran trendikatsaus, Terttu Vainio (VTT), Teemu Kettunen (Motiva), 
Ympäristöministeriön Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia
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Energian hintojen nousu asettaa myös taloyhtiöiden talouden 
lujille. Yhtiövastikkeiden korotuspaineet ovat edessä suurimmalla 
osalla taloyhtiöistä. Sähkön hinta on tulevana talvena 
nousemassa ennätyslukemiin ja myös kaukolämmön hinnan 
korotuspaineet ovat suuret.
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Yhtiövastikkeissa korotuspaineita 
– nopeiden säästöjen löytäminen 
tärkeää
Teksti: Tapio Näslund   Kuva: Unsplash
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Energian hintojen nousu asettaa myös taloyhtiöiden talouden lujille. Yhtiövastikkeiden 
korotuspaineet ovat edessä suurimmalla osalla taloyhtiöistä. Sähkön hinta on tulevana talvena 
nousemassa ennätyslukemiin ja myös kaukolämmön hinnankorotuspaineet ovat suuret.

Lämmitys on taloyhtiön suurin yksittäinen kustannuserä ja 
kaukolämmön hinnannousu onkin sähkön hintaa merkittävämpi 
kuluerä. Suuri ongelma on myös se, että energian säästöä pitäisi 
saavuttaa sekä nopeasti että pidemmällä tähtäimellä.

Energiakumppanuudella säästöä syntyy saman tien
Vatajankoski on tuonut markkinoille uuden palvelumallin 
rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja omavaraisuuden 
lisäämiseen. Energiakumppanuus on elinkaarimallinen palvelu, jossa 
Vatajankoski tuo asiakkaan luo sopivimmat teknologiat ja valmiuden 
joustavaan muutokseen. Asiakas maksaa vain palvelumaksun, joka 
on pienempi kuin säästö energialaskussa. Palvelun kysyntää lisää se, 
ettei asiakkaan tarvitse tehdä investointia.
– Lähtökohta on resurssitehokkuus. Liikkeelle lähdetään siitä, miten 
nykyistä tekniikkaa voidaan tehostaa. Ensimmäisenä ei siis vaihdeta 
esimerkiksi lämmitysmuotoa, joka vaatii suurta investointia ja 
rahoituksen järjestämistä, kertoo Vatajankosken liiketoimintajohtaja 
Jalmari Rossi.
– Tavoitteena on saavuttaa nopeasti jatkuvia säästöjä ilman 
investointeja. Voisi jopa sanoa, että tehdään energiaremontti ilman 
remonttia ja pitkiä projekteja, Rossi kiteyttää energiakumppanuuden 
ajatusta. 
– Moni meihin yhteyttä ottanut taloyhtiö on selvitellyt suuremman 
energiaremontin kustannuksia ja on päädytty jopa kuusinumeroisiin 
lukuihin. Tästä onkin sitten siirrytty kohti sitä, mitä palvelumme 

tuottaa: jatkuvaa säästöä pitkälle tulevaisuuteen – ensimmäisestä 
päivästä alkaen. Säästöille Vatajankoski antaa myös takuun, 

Rossi jatkaa.
– Kun meihin otetaan yhteyttä, päästään usein jo 

puhelinkeskustelussa pitkälle. Yleensä käydään 
kuitenkin paikanpäällä toteamassa tilanne. 

Tärkeimmät tiedot ovat jo toteutetut 
energiankulutukseen vaikuttavat remontit ja 
tarkat energiankulutustiedot, Rossi kertoo. 
Yhteydenotosta reilun kuukauden kuluttua 
säästöjä alkaa muodostua, joten apua löytyy 
tarvittaessa vielä tulevankin talven odotetusti 
rajusti kasvaviin energiakuluihin.

Millaisia kumppanuussopimuksia 
voidaan tehdä?
Vatajankosken energiakumppanuudessa 
on eri laajuisia vaihtoehtoja ja 
kokonaisuus muodostuu tarpeen mukaan. 
Suppeimmillaankin rakennukseen 
asennetaan anturit ja lämmitystä 
ohjaava säädin sellaiseksi, joka pystyy 
hyödyntämään anturien tuottaman 
datan lisäksi muita tietolähteitä. 
Tällaisen sopimuksen kustannus 
yksinkertaistettuna, jyvittämättä sitä 
asuinneliöihin on 5–6 euroa kuukaudessa 
per asunto. Sopimus sisältää takuun, että 
säästö ylittää kustannukset. Kokeilujakso 
kestää vuoden, jonka jälkeen 

KIINNOSTUITKO?
vatajankoski.fi

järjestetään tapaaminen, jossa tarkastetaan saavutetun säästön 
määrä ja analysoidaan kerätyn datan mukaiset lisämahdollisuudet 
lisäsäästöjen saavuttamiseksi. Jos sopimusta päätetään jatkaa, 
tehdään jatkotoimenpiteistä riippuen mahdollisesti jatkosopimus, 
johon jälleen kirjataan kuinka paljon säästöä taataan. Mikäli 
energiansäästö ylittää taatun tavoitteen, tämä hyöty jää suoraan 
taloyhtiölle. Käytännössä siis turhasta ei tarvitse maksaa mitään ja 
säästöjen lisäksi saadaan myös arvokasta dataa, jonka perusteella 
voidaan tehdä mahdollisia lisätoimenpidepäätöksiä.

Saavutetut säästöt vaihtoehdoksi yhtiövastikkeen 
korotukselle
Tyypilliseksi kohteeksi ja saavutetuiksi säästöiksi Jalmari Rossi antaa 
yleisesimerkin.
– Ehkä tyypillisin sopimus on sellainen, että 1960–80 -luvun taloon 
asennetaan anturit, uusitaan lämmönjakokeskus ja ilmanvaihdon 
ohjaus. Tällöin puhutaan noin 20 euron kuukausikustannuksesta 
asuntoa kohti ja saavutettu säästö kuukaudessa on noin 32 euroa, 
eli nettosäästöä asuntoa kohti muodostuu 12 euroa kuukaudessa.

Summa voi tuntua pieneltä, mutta jo pienessäkin taloyhtiössä 
puhutaan sadoista euroista kuukaudessa ilman investointeja. 
Lähitulevaisuudessa nettosäästön osuus voi kasvaa, koska 
kaukolämmön hinnoissa on suuria korotuspaineita. On mahdollista 
että kaukolämmön hinta nousee jopa kvartaalin välein noin 20 %. 
Lämmityksessä saavutetuilla säästöillä voidaan kompensoida vaikka 
samaan aikaan kohoavia sähkölaskuja ja välttää yhtiövastikkeiden 
nostaminen.

Esimerkkejä toteutetuista kohteista ja säästöistä
1972 rakennettu kerrostalo, asuntoja 84
• lämpötila- ja kosteusantureita asennettiin 87 kappaletta.
• vuotuinen lämmityksen keskiarvokulutus 71 786 €
• palvelumaksujen jälkeen nettosäästö 6 437 €/vuosi
• säästö toteutettiin älykkäällä lämmityksen ja ilmanvaihdon 
ohjauksella. 

1966 rakennettu kerrostalo, asuntoja 108
• lämpötila- ja kosteusantureita asennettiin 116 kappaletta.
• vuotuinen keskiarvokulutus: 108 013 €
• palvelumaksujen jälkeen nettosäästö 10 915 €/vuosi
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Asumisen kustannukset, samoin kuin rakentamisenkin, ovat nousseet voimakkaasti viimeisen 
vuoden aikana ja moni taloyhtiö miettii lisävastikkeen perimistä. Suuria lämmityskuluja alentavia 
remontteja ei enää ehdi toteuttaa tulevaksi talveksi. Huomattavasti ketterämpi vaihtoehto saada 
lämmityskustannukset kuriin löytyy älyteknologiasta.

Taloyhtiöpäättäjä, vaikuta 
asumisen kustannuksiin
Teksti: Sari Nieminen   Kuva: DNA

PÄÄTÖKSENTEKO

vedestä, kiinteästä nettiyhteydestä, hoitokuluista, korjauksista ja 
hallinnosta. Laskuttaminen on osin siirtynyt jo kulutusperusteiseksi 
esimerkiksi veden osalta, ja tässä yhteydessä veden kulutus onkin 
voinut laskea jopa 30 %. Vaikuttaakin siltä, että kun asukas maksaa 
kulut vastikkeen sijaan omaan kulutukseensa perustuen, hän on 
säästöistä paljon aiempaa kiinnostuneempi. Veden ohella muutakin 
kulutusta voidaan mitata yhä tarkemmin ja monissa taloyhtiöissä 
ollaankin siirtymässä yhteisestä vastuusta kohti yksilön vastuuta.
– Osakkaan saamaan hyötyyn perustuva ajattelu yleistyy 
taloyhtiömaailmassa. Etenkin sellaiset hyödykkeet, joiden 

Samanaikaisesti energiakulujen kasvaessa monissa taloyhtiöissä 
joudutaan varautumaan myös kasvavaan korjaustarpeeseen. 
Suomalaisissa asuinrakennuksissa korjausvelka hipoo VTT:n arvion 
mukaan jo 10 miljardia euroa. Tuleviin remontteihin on hyvä 
varautua kaikenlaisella säästämisellä.

Vastuun ja vastikkeiden uudelleen jako
Vastuun jakaminen kulujen osalta on suomalaisissa taloyhtiöissä 
tuttua. Jokainen maksaa hoitovastikkeessa osansa lämmityksestä, 
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yli- ja alilämmittämistä. Lisäksi tilojen 
ja veden lämmityksen kulutuspiikkiä 
tasaamalla voidaan vaikuttaa kaukolämmön 
perusmaksuun.

Helppoa energiansäästöä 
älylämmityksellä
Wattinen on asukaslähtöinen 
älylämmityspalvelu, joka pienentää 
asumisesta aiheutuvia ilmastopäästöjä ja 
samalla parantaa kodin asumismukavuutta.

Suurta remonttia älylämmityksen 
asentaminen ei kaipaa. Wattinen 
asennetaan olemassa olevaan 
lämmitysjärjestelmään ja asennuksen 
yhteydessä asunnoissa vaihdetaan 
ainoastaan patterien termostaatit. Wattinen 
asentaa myös kiinteistön yleisiin tiloihin 
yhteyslaitteet termostaattien verkkoyhteyttä 
varten, ja päävesimittariin laitteen 
kiinteistön vedenkulutuksen mittauksia ja 
vuotohälytyksiä varten.

Wattisen asennus on nopea. Se hoituu 
parhaimmillaan yhdessä päivässä, 
aina ilman putkimiestä ja kesken 
lämmityskaudenkin.

Palvelu tuo usein helpotusta jo 
edellä mainittuihin kasvaneisiin 
asumiskustannuksiin ja sen lisäksi 
se on mukava ja järkevä ilmastoteko 
vähentäessään ennen kaikkea turhaa 
energiankulutusta. Wattinen onkin jatkossa 
yksi keino olla auttamassa taloyhtiöitä 
asumiskustannusten hallinnassa ja samalla 
edistämässä entistä ilmastoviisaampia 
taloyhtiöitä.

LUE LISÄÄ
dna.fi/taloyhtiöt

AS OY OSKELANTIE 5, HELSINKI
• Kerrostaloyhtiö otti Wattisen käyttöön syksyllä 2020.
• Energiasäästöjen osalta Oskelantiellä on saatu erittäin hyviä tuloksia.
• Tammi-toukokuussa 2022 kulutus laski 20 % edellisvuoteen verrattuna.

Taloyhtiössä puheenjohtajana toiminut Pauli Verkka kommentoi säästöjä näin:
– Saamamme energiansäästöt ovat hieno asia, vaikka nyt kun samaan aikaan 
kaukolämmön hinta on noussut, se kyllä peittää saavutettua hyötyä. Onneksi 
ollaan saatu kulutusta alas, niin energian hinta ei tunnu nyt ihan niin pahalta.

kulutukseen asukas voi itse vaikuttaa, olisi 
hyvä irrottaa kokonaan vastikkeesta. Mitä 
vähemmän kulutuksesta maksettaisiin 
vastikkeessa, sitä oikeudenmukaisempi 
ja parempi taloyhtiömaailma olisi, sanoo 
asunto-osakeyhtiöihin erikoistunut 
asianajaja Kai Haarma.

Haarma on ollut mukana kirjoittamassa 
yhtiövastikkeisiin liittyvää opaskirjaa ja 
kannattaa sitä, että taloyhtiöissä käydään 
avointa keskustelua kulutukseen ja hyötyyn 
perustuvasta laskuttamisesta.

Myös DNA:n taloyhtiöpalveluissa on tutkittu 
näitä ilmiöitä yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Sitä kautta DNA on vienyt eteenpäin 
lämmitys- ja laajakaistapalveluita sekä 
rakentanut taloyhtiöille ratkaisuja, joilla 
voidaan vaikuttaa taloyhtiöiden nouseviin 
asumiskustannuksiin. 

Kulutukseen perustuva laskutus
Taloyhtiöille suunnatuissa palveluissa 
on menty entistä enemmän asukkaan 
tarpeeseen tai käyttöön perustuvaan 
laskutukseen. Taloyhtiön laajakaista- 
ja tv-palveluiden osalta vastuullinen ja 
asukkaiden yksilölliset tarpeet huomioiva 
malli rakentuu entistä useammin niin, että 

kaikki asukkaat saavat nauttia vastikkeeseen 
kuuluvasta, edullisesta ja laadukkaasta 
kaapelitelevisiosta ja taloyhtiölaajakaistasta 
järkevällä perusnopeudella.

Perusnopeuden päälle jokainen voi oman 
talouden tarpeiden mukaan hankkia 
haluamansa lisänopeuden ja mahdolliset 
muut lisäpalvelut, jotka taloyhtiösopimus 
mahdollistaa usein erittäin edullisesti. 
Jokainen asukas saa rahoillensa vastinetta 
eikä kenenkään tarvitse maksaa toisten 
netin käytöstä aivan kuten ei sähkön tai 
veden käytöstäkään.

Voiko lämmityksestä maksaa 
kulutuksen mukaan?
Myös lämmityskulujen irrottaminen 
hoitovastikkeesta puhuttaa. Pulmallista 
tästä tekee se, että laskutuksen peruste 
ei ole yksinkertainen. Kaikki saman talon 
asunnot eivät ole yhtä energiatehokkaita, 
vaan yksi asunto voi vuotaa enemmän 
lämpöä harakoille kuin toinen. Sille 
asukas ei voi mitään. Siksi kulutettuun 
lämmitysenergiaan perustuva laskutus ei ole 
reilu.
– Kulutusta voitaisiin kuitenkin mitata 
myös toteutuneen sisälämpötilan mukaan. 
Eli jos haluaa asua 23 asteessa, sillä 
asumismukavuudella voisi myös olla 
hintalappu. Lämpötilahan on aivan 
keskeinen asumismukavuuden mittari, joten 
jos se haluttu olosuhde määrittelisi laskun 
summan, eikö se olisi yhdenvertaisuutta 
parhaimmillaan, Haarma kysyy.

Vastuullista lämmittämistä 
energiaa säästäen
Koska lämmitysenergiaa hukkaavat vanhat 
asuinkiinteistöt ovat iso ongelma ja 
ilmastopäästöjen lähde Suomessa, DNA 
halusi lähteä ratkaisemaan tätä haastetta.

DNA:n Wattinen-älylämmityspalvelun avulla 
taloyhtiö voi vähentää lämmitysenergian 
kulutusta mm. tasapainottamalla 
lämmitysverkostoa ja poistamalla turhaa 
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Zigbee-älyvalaistus tuo 
valaistuksen mahdollisuudet 
kaikkien ulottuville
Teksti: Sanna Salmela   Kuvat: Erika Luoto

Älykotien Zigbee-järjestelmä mahdollistaa lähes kaikkien led-valaisimien langattoman 
ohjauksen, ajastuksen ja muun ohjelmoinnin, mikä lisää asumismukavuutta.

HUONEISTO
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Älyohjauksen langattomat 
painikkeet voidaan istuttaa 

samoihin kehyksiin kuin 
kodin muut valokytkimet.

Älyohjausta hyödynnetään kaikissa kodin 
tiloissa ja yhteisissä tiloissa valaistuksen 
kirkkauden, valon värilämpötilan ja värin 
automaattisessa säätelyssä esimerkiksi 
kellonaikojen mukaan. Ohjaimina ovat sekä 
kaukosäätimet, seinäsäätimet että käyttäjien 
omat mobiililaitteet. Tämä sinun on hyvä 
tietää, jos suunnittelet älyvalaistusta.

1. LedStoren valaisimet sopivat 
älyohjaukseen
Älyvalaistukseen sopivat sellaiset led-
valaisimet, joissa voidaan käyttää 
älyohjaukseen sopivaa Zigbee-muuntajaa 
tai Zigbee-vastaanotinta. Kaikki 12V ja 24V 
led-nauhat soveltuvat älyvalaistukseen. 
Valikoimassa ovat eri tehoiset yhden 
värilämpötilan tai värilämpötilasäädettävät
led-nauhat, eli CCT-led-nauhat. Lisäksi 
ohjaukseen sopivat värisäädettävä RGB+W 
led-nauha, ja näiden yhdistelmä RGB+CCT 
-valonauha.

Lähes kaikki led-paneelit ja led-spotit ovat 
Zigbee-muuntajaan yhdistettävissä. Zigbee-
vastaanottimien avulla seinä-, riippu- ja 
pihavalaisimet saadaan älyohjaukseen. 
Älyohjaukseen soveltuvat lisäksi Zigbee 
GU10 ja E27 polttimot.

2. HUB ja applikaatio
Monipuolisin valaistuksenohjaus saadaan 
aikaan, kun valot liitetään hubiin. Hub 
(tai silta) toimii koordinaattorina, ja siihen 
kerätään yhteen kaikki kodin Zigbee-laitteet. 

LEDSTORE TUNTEE 
VALAISTUKSENOHJAUS- 
JÄRJESTELMÄT
• Valaisimet ovat aina 

laadukkaita, korkean 
värintoistoindeksin tuotteita 
pitkillä takuilla. 

• Ne voidaan liittää eri 
automaatiojärjestelmiin, ja 
käyttää johdollisilla kytkimillä ja 
himmentimillä.

• Tervetuloa monipuoliseen 
Koivuhaan myymäläämme, 
Mesikukantie 16, Vantaa.

• Tärkeimmät led-sisällöt löydät 
LedStoren blogista ledstore.fi/
blog

vastaanottimista luodaan langaton pariliitos 
ohjaimiin ja lisäksi hubiin. Pariliitokset voi 
tehdä hyvin myös itse, jos hieman perehtyy 
aiheeseen.

5. Zigbee on kansainvälinen 
älylaitestandardi
Zigbee on standardisoitu järjestelmä, johon 
voi liittää minkä tahansa Zigbee-allianssiin 
kuuluvan laitteen ja se keskustelee 
saumattomasti muiden verkkoon kytkettyjen 
laitteiden kanssa. Allianssiin kuuluvat muun 
muassa Google, Apple, IKEA, Amazon, 
Samsung, Bega, Panasonic, Philips ja 
Somfy. LedStoren laitteet ovat uusinta 
Zigbee 3.0 standardia. Zigbee on MESH-
tekniikkaa hyödyntävä langaton järjestelmä, 
joka varmistaa käskyjen läpi meneminen 
isommissakin kohteissa.

TUTUSTU
LedStore.fi

Ajastukset sekä automatisoinnit asetetaan 
sovelluksen kautta. Parhaimmat kokemukset 
olemme saaneet toistaiseksi Philips HUE 
sekä Samsung Smart Things hubeista ja 
niiden sovelluksista. 

3. VaLO Zigbee ohjaimet
Valaisimien käyttämiseen suosittelemme 
langattoman tai langallisen ohjauksen 
Zigbee-kytkimiä, jotta ohjaus ei jää 
ainoastaan mobiililaitteen varaan. 
Valaisimien ohjaukseen sopivat painikkeet ja 
kaukosäätimet mahdollistavat valaistuksen 
ohjauksen myös ilman Zigbee-hubia ja 
mobiiliapplikaatiota. Ohjaimilla voidaan 
myös ohittaa menossa oleva ajastus 
tarvittaessa, esimerkiksi jos huoneeseen 
tarvitaan enemmän tai vähemmän valoa 
kuin automatisoinnilla on säädetty.

4. VaLO Zigbee muuntajat ja 
vastaanottimet
Valaisimen ”äly” luodaan joko Zigbee-
muuntajalla (24V) tai Zigbee-
vastaanottimella (12-36V tai 230V). 
Oma muuntaja valitaan tyypillisesti 
led-nauhoille. Myös liukuvaan 
värilämpötilasäätöön asennettavat led-
spotti ja led-paneelivalaisinryhmät vaativat 
oman ryhmämuuntajan. Led-valot, joissa 
on oma muuntaja tai virtalähde, tarvitsevat 
älyohjausta varten vastaanottimen.

Jos käytetään myös kännykkäohjausta 
ja automatisointeja, muuntajista tai 
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Putkiremontti aidosti tarpeen 
mukaan
Teksti: Outi Järvelä   Kuva: STS-Talotekniikka Oy

Putkiremontin ei tarvitse pienessä taloyhtiössä tarkoittaa kaikkien järjestelmien uusimista 
kerralla. Raisiolaisen As Oy Tasalankatu 10:n käyttövesiputket olivat jo saneerauksen tarpeessa, 
mutta lämpö-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät vielä hyvässä kunnossa. Jouhevasti sujuneessa 
remontissa päivitettiinkin vain se, mikä oli tarpeen.

KORJAUS

Putkiremontin laajuus ja kustannukset 
mietityttävät etenkin taloyhtiöissä, joissa 
osakkaita eli remontin maksajia on vähän.
– Pienille taloyhtiöille perinteinen 
putkiremontti konsultin palkkaamisineen, 
hankesuunnitelmineen ja eri urakoiden 
kilpailuttamisineen on varsin raskas 
prosessi. Jo pelkästään hankesuunnitelmaan 
saattaa kulua tuhansia euroja ja reilusti 
aikaa, toteaa Teemu Heinonen Turun 
seudulla toimivasta STS-Talotekniikka 
Oy:stä.

Pienkerrostalossa tai rivitalossa 
putkiremontin ei kuitenkaan tarvitse 
tarkoittaa sitä, että kaikki järjestelmät 
pitäisi uusia kerralla.
– Esimerkiksi 1980-luvulla rakennetuissa 
kiinteistöissä käyttövesiputket ovat usein 
jo elinkaarensa lopussa, mutta sähköjä 
harvemmin kannattaa vielä uusia. 
Korjauksia on tällöin järkevää tehdä juuri 
taloyhtiön tarpeiden mukaisesti.

Tähän tähtää myös STS-Talotekniikan 
ja järjestelmätoimittaja Uponorin 
tarjoama ratkaisu pienille taloyhtiöille, 
joille laajan LVIS-saneeraushankkeen 
läpivienti ei välttämättä ole tarpeellinen tai 
kustannuksiltaan edes mahdollinen.

Kokonaisvastuurakentamiseen perustuvassa 
yhteistyömallissa hankkeen ottaa 
hoitaakseen kokenut Uponor KOTI 
-kumppaniyritys, joka urakan aluksi 
kartoittaa, mitä kiinteistössä on juuri nyt 
tarpeen tehdä.
– Kuuntelemme myös tarkasti asukkaita, 
jotta kaikki oleellinen on varmasti otettu 
huomioon ennen töiden aloitusta. Tämäkin 
varmistaa sen, ettei jälkikäteen tarvita 
lisä- tai muutostyölaskuja, Heinonen 
huomauttaa.

taloyhtiön puolelta yhteyshenkilönä toiminut 
Kalle Karttunen.
– Tätä voisi hyvin sanoa avaimet käteen 
-ratkaisuksi, hän lisää.

Kotona voi asua remontin ajan
Taloyhtiön käyttövesiputket uusittiin 
Uponorin komposiittiputkijärjestelmällä.
– Meille on ehdottoman tärkeää, että 
käytössämme on laadukas, kotimainen ja 
laaja kokonaisjärjestelmä. Uponor on iso, 
luotettava toimija, joka pystyy vastaamaan 
tuotteistaan myös tulevaisuudessa, 
Heinonen sanoo.

Helposti, nopeasti ja siististi 
asennettavat komposiittiputket soveltuvat 
saneerauskohteisiin erinomaisesti. Putket 
asennetaan pinta-asennuksena suuria 
rakenteita rikkomatta, joten asuntoa kohden 
saneeraus vie vain viikon verran ja asukkaat 
voivat asua kodeissaan töiden ajan.
– Putkia asennetaan myös koteloihin ja 
alaslaskettuihin kattoihin, mutta kattojen 
uusiminen ja koteloiden tekeminen on 
nopeaa. Tasalankadulla avattiin keittiöiden 
ja kylpyhuoneiden katot, joissa vanhat ja 
uudet putket kulkivat, Heinonen kertoo.

Karttunen toteaa, että saneerauksen nopeus 
ja remonttimuutolta säästyminen ovat 
asukkaiden – ja tietenkin kustannusten – 
kannalta ehdoton etu.
– Myöskään vesikatkoja ei ollut kuin yhtenä 
päivänä. Oman kokemukseni perusteella 
voin kyllä mainiosti suositella tätä mallia, 
Karttunen sanoo.

Kaikkineen Tasalankadun remontti kesti 
parisen kuukautta. Remontin aikana 
taloyhtiössä tehtiin myös asbestikartoitus, 
uusittiin teknisessä tilassa olleet tulevan 

Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR-
urakka tarkoittaa sitä, että urakoitsija 
huolehtii koko rakennushankkeen 
toteuttamisesta, mukaan luettuina 
kokonaiskoordinointi ja suunnittelu. Tällöin 
rakennuttaja on sopimussuhteessa vain 
urakoitsijaan ja urakoitsijan alaisina toimivat 
suunnittelija ja aliurakoitsijat.

Tilaajalle KVR-urakka on vaivaton, nopea 
ja kustannustehokas rakentamisen 
malli. Raskasta ja monivaiheista 
hankesuunnitelma- ja kilpailutusvaihetta 
ei tarvita, sillä niin remontin toteuttajat, 
suunnittelijat kuin käytettävät 
järjestelmätkin ovat tiedossa alusta asti.

Heinonen toivookin, että helppous 
rohkaisisi remonttiin ryhtymiseen, jottei sitä 
viivytettäisi turhan pitkälle.

Avaimet käteen
Urakkamallista löytyi ratkaisu myös 
raisiolaiselle neljän asunnon rivitaloyhtiölle, 
jonka käyttövesiputket uusittiin tänä kesänä.

Raision keskustan kupeessa sijaitseva As 
Oy Tasalankatu 10 on valmistunut vuonna 
1975. Oli selvää, että talon kupariset 
käyttövesiputket olivat tulleet käyttöikänsä 
päähän, sillä osassa asunnoista oli ehtinyt 
olla jo vesivuotoja. Muut järjestelmät olivat 
STS Talotekniikan tekemän kartoituksen 
mukaan kuitenkin niin hyvässä kunnossa, 
ettei niille ollut tarpeen tehdä toistaiseksi 
mitään.
– Hanke sujui kokonaisuudessaan erittäin 
jouhevasti. Taloyhtiölle tämänkaltainen 
urakkamalli on hyvin helppo, sillä 
urakoitsija hoitaa projektinvetäjänä kaikki 
aikataulutukset sekä yhteydet niin tekijöihin 
kuin kunnan rakennusvalvontaankin, sanoo 
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veden liittimet sekä lisättiin putkilinjoihin 
nykyisten määräysten mukaiset palokatkot. 
Lisäksi asuntoihin asennettiin vesimittarit.
– Aikataulut menivät juuri niin kuin oli 
sovittu – ja taisipa remontti valmistua 
viikon, pari etuajassakin, Karttunen kiittää.

Tarve joustaville ratkaisuille 
kasvaa
Uponor KOTI -kumppaniverkoston 
kehittämisestä vastaava 
avainasiakaspäällikkö Sami Merasto kertoo, 
että kokemukset ja palaute yhteistyömallista 
ovat olleet erittäin hyviä. Turun alueen 
lisäksi urakkamalli on jo ollut käytössä 
Uponorin kumppaniverkostossa Lapissa, 
Savossa ja Kanta-Hämeessä.
– Työtä riittää, sillä suuri määrä 1970- ja 
-80-luvuilla rakennettuja kiinteistöjä on 
tullut saneerausikään.

Merasto huomauttaa, että etenkin 
kasvukeskusten ulkopuolella 
kustannustehokkaille ratkaisuille on aidosti 
tarvetta, sillä taloyhtiöiden vakuusarvot 
eivät aina riitä pankkien myöntämän 
lainan vakuudeksi. Kun laina riittää vain 
osaan kustannuksista, moni pieni rivi-, 
pari- ja kerrostaloyhtiö joutuu miettimään, 
tehdäänkö korjauksia, ja jos tehdään, miten. 
Remonttiin ryhtymistä voi hankaloittaa 
myös se, ettei muutaman asunnon 
taloyhtiö välttämättä ole mielekäs kohde 
konsultti- tai rakennusyrityksille – koko 
on yksinkertaisesti liian pieni perinteiseen 
linjasaneerausmalliin.
– Putkiremontti on aina kannattava 
investointi, joka nostaa taloyhtiön arvoa, 
poistaa huolen kalliista vesivahingoista 
ja lisää asumismukavuutta. Samalla 
myös yhtiön vakuusarvo useimmiten 
nousee seuraavaa rahoitusta ajatellen 
ja vakuutusmaksut puolestaan alenevat, 
Merasto muistuttaa.

KIINNOSTUITKO?
uponorkoti.fi

Teemu Heinonen STS Talotekniikasta (vas.) 
ja Kalle Karttunen Tasalankatu 10:stä ovat 
tyytyväisiä hyvin sujuneeseen ja etuajassa 

valmistuneeseen remonttiin.
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Keittiöremontti kannattaa 
yhdistää putkiremonttiin – 
tiedätkö miksi?
Teksti: Tapio Näslund   Kuva: Keittiömaailma

Taloyhtiön putkiremontti on usein täydellinen hetki myös keittiöremontille. Perusteluna pidetään 
tavallisesti kahden remontin toteutusta kustannustehokkaasti ja yksillä pölyillä. Tämä pitää 
paikkansa, mutta saa keittiöremontinkin kuulostamaan tylsältä. Hyviä syitä on nimittäin lukuisia.

HUONEISTO

– Keittiömaailma on kehittänyt toimintamallin, joka on erikoistunut 
putkiremontteihin. Siinä putkiremonttikohteisiin erikoistuneet 
ammattilaisemme huolehtivat projektin sujumisesta suunnittelusta 
aina asennukseen asti. Projekti on aikataulullisesti, toteutuksellisesti 
ja valvonnallisesti turvallinen kokonaisuus ja mahdollistaa jokaiselle 
asukkaalle yksilöllisen keittiön toteuttamisen, Lappalainen kertoo.
– Teemme putkiremonttikohteeseen yhtiökohtaisen esitteen, jossa 
on erilaisia esimerkkikeittiöitä eri hintaluokilla ja materiaaleilla. 

Putkiremontti koetaan usein pakollisena pahana, johon ei helposti 
liitetä sanoja inspiroiva tai mielenkiintoinen. Kun putkiremonttiin 
yhdistetään keittiöremontti, asukkailla on jotain konkreettisesti 
näkyvää mitä odottaa. Uuden keittiön suunnittelu ja hankinta on 
mitä mielenkiintoisimpia projekteja, josta riittää iloa vuosikausiksi.

Jari Savolainen Vantaan Keittiömaailmasta näkee asian vielä paljon 
monipuolisemmin.
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HELPPOA
• aikataulutettu
• säästää aikaa
• säästää vaivaa
• säästää rahaa

TURVALLISTA
• ei väärin tehtyjä remontteja
• keittiön suunnittelupalvelu käytössä
• ammattitaitoiset asentajat
• asennustyöstä verovähennys

LISÄÄ AIHEESTA
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

Jokainen keittiö suunnitellaan kuitenkin yksilöllisesti osakkaan 
tarpeiden ja toiveiden mukaan. Suunnittelu aloitetaan aina 
tapaamisella kohteeseen nimetyn suunnittelijan kanssa, Lappalainen 
jatkaa.

Käytännössä yhteishanke ei juurikaan poikkea yksittäisen keittiön 
suunnittelun toteutuksesta. Jopa huonetilojen muutokset ovat 
mahdollisia.

Keittiöremontti jo osaksi hankesuunnittelua
Taloyhtiöissä keittiöremontin yhdistäminen linjasaneeraukseen tulisi 
ottaa esille jo hankesuunnitteluvaiheessa. Tällöin voidaan ottaa 
huomioon mahdolliset huonetilamuutokset ja saadaan kartoitettua 
alustavasti kiintokalusteiden ja koneiden uusintatarpeet. Ratkaisut 

jäävät keittiöurakoitsijan toteutettavaksi, eivätkä ne työllistä muita 
suunnittelijoita, isännöitsijää ja hallituksen puheenjohtajaa.

Hankesuunnitteluvaiheessa keittiöiden mittaus voidaan toteuttaa 
vaiheen alussa suunnittelijoiden tutustumiskierroksen yhteydessä, ja 
putkiurakoitsija osaa aikatauluttaa ja huomioida osakkaiden remontit 
keittiöurakoitsijan kanssa.

Tiivistettynä voidaan todeta, että osakkaiden kiinnostus 
putkiremonttiin kasvaa, kun saadaan myös jotain näkyvää 
ja mukavaa odottamista. Yhteishankinta ja toteutus tuovat 
kustannussäästöjä, asuntojen arvo nousee ja uudet kodinkoneet 
tuovat käyttömukavuuden lisäksi toivottua energiansäästöä. Osakkaat 
voivat myös hyödyntää kotitalousvähennyksen keittiöremontin 
asennustöistä.
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Käyttövesiputkien uusimisessa 
kannattaa huomioida nämä asiat
Teksti: Emma Suominen   Kuva: Shutterstock

Käyttövesiputkien tekninen käyttöikä on noin 30–50 vuotta. Käyttövesiputket on 
järkevää uusia ajoissa, sillä niiden materiaali ja kunto vaikuttavat suoraan juomiseen, 
ruoanlaittoon ja peseytymiseen käytettävän veden puhtauteen. Geberit Mapress on 
pitkäikäinen ja hygieeninen putkistojärjestelmä, joka täyttää korkeat laatuvaatimukset.

KORJAUS

Suomessa eletään Tilastokeskuksen arvion mukaan 
putkiremonttibuumin huippuvuosia. Tällä hetkellä putkiremontteja 
tehdään eniten 1970-luvulla rakennettuihin taloihin. Kyseisellä 
aikakaudella rakennetut taloyhtiöt ovat huoneistoalalla mitattuna 
suurin ikäluokka Suomen rakennuskannassa.
– Kun putkiremonttia suunnitellaan, on tärkeää muistaa myös 
käyttövesiputkien vaihtaminen. Ne kulkevat pääosin samoissa 
kuiluissa viemäriputkien kanssa. Vaihto hoituu samalla kertaa, kun 
rakenteita avataan. Jos viemäriputket päätetään sukittaa, täytyy 
muistaa, että käyttövesiputket pitää ehkä kuitenkin vaihtaa. Muuten 
niiden vuotoriski kasvaa, muistuttaa Geberit Oy:n tuotepäällikkö 
Tapio Aaltonen.

Käyttövesiputkien tekninen käyttöikä on suunnilleen sama kuin 
viemäriputkilla eli noin 30–50 vuotta. Todelliseen käyttöikään 
vaikuttavat monet asiat, kuten putkien materiaali, asennustapa, 
tehdyt huollot ja veden laatu, joka vaihtelee ympäri Suomea.

Käyttövesiputket ovat kooltaan niin pieniä, että niiden kuntoa on 
usein mahdoton selvittää kuvauksella. Ensimmäisiä hälytysmerkkejä 
huonokuntoisista vesiputkista ovat yleensä vuodot, veden maun 
muuttuminen sekä putkista liukenevien epäpuhtauksien aiheuttamat 
tukokset hanoissa, wc-istuimissa ja lämmönvaihtimissa.

Toinen haaste käyttöveden hygienialle ovat käyttämättömät haarat 
putkistossa, esimerkiksi tyhjillään olevien asuntojen liitokset, joiden 
putkiin vesi jää seisomaan. Seisova vesi mahdollistaa bakteerien 
kasvun putkistossa.

Putkiston materiaali ja asennustapa vaikuttavat 
käyttöikään
Monissa rakennuksissa käyttövesiputkisto on tehty kupariputkista. 
Niiden sisään alkaa iän myötä kertyä vihreää patinaa, jota voi irrota 
veden sekaan.

Siksi nykyisin on alettu suosia ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuja vesiputkia. Se on materiaalina pitkäikäisempi eikä yhtä 
altis korroosiolle ja epäpuhtauksien kertymiselle.
– Toinen vesiputkien kestävyyteen vaikuttava asia on asennustapa. 
Nykyisin asennukset tehdään suurilta osin kylmätyöstönä 
puristusliitostekniikalla, kuten Geberit Mapress -järjestelmät, 
jolloin oikein puristettuna liitokset ovat kestäviä ja turvallisia. 
Puristusliitostekniikassa ei myöskään tarvita tulitöitä, mikä vähentää 
työmaalla valvonnan tarpeita ja näin ollen pienentää kustannuksia, 
Tapio Aaltonen mainitsee.

Asennukseen liittyy myös putkien kannakointi eli kiinnitys 
rakenteisiin. Vesiputkistoon syntyy painetta, joka aiheuttaa 
paineiskuja hanaa avattaessa ja suljettaessa. Jos putkia ei ole 
kannakoitu kunnolla eikä venttiili tasaa putkiston painetta, iskut 
rakenteisiin rasittavat vesiputkiston kuntoa.

Putkistossa seisova vesi toimii kasvualustana 
bakteereille
Seisovassa vedessä bakteerit pääsevät kasvamaan, varsinkin jos vesi 
on lämmintä. Bakteerien kasvulle suotuisin lämpötila on 25–50 
astetta.
– Vesi jää seisomaan asunnon putkiin, kun vettä ei lasketa 
säännöllisesti. Jos veden hygienia aiheuttaa huolta, seisovan veden 
juoksutuksen voi hoitaa hygieniahuuhtelulaitteella. Tehdasasetuksilla 
se juoksuttaa viemäriin kolme litraa vettä aina 72 tunnin välein. 
Näin vesi ei jää seisomaan putkiin, Aaltonen kertoo.

Käyttöveden hygienia ja puhtaus ovat asukkaiden terveyden 
kannalta erittäin tärkeitä, ja niihin on kiinnitetty Geberit Mapress 
-putkistojärjestelmissä erityistä huomiota. Putkiremontissa ja talojen 
rakennusvaiheessa käyttövesiputkiston hygieniaa edistävät putkien 
päissä olevat muovitulpat, jotka estävät lian ja epäpuhtauksien 
kulkeutumisen järjestelmään ennen asennusta.
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LISÄTIETOA
geberit.fi
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Vedenmittaus säästää vettä ja 
energiaa– hyötyä koko taloyhtiölle
Teksti: Minna Tarvainen   Kuva: VertoNordic Oy

Kuinka paljon vettä käytät päivässä? Vedenkulutusta on mahdotonta 
hahmottaa ilman luotettavaa vedenmittausjärjestelmää, jolloin vettä 
myös helposti tuhlaantuu jokapäiväisissä toimissa. Taloyhtiössä 
jokaisen vedenkulutuksella on väliä: kun vettä säästyy, säästyy  
myös energiaa.

LISÄÄ AIHEESTA
verto.fi

HUONEISTO
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Paras keino pienentää vedenkulutusta on asentaa taloyhtiöön 
vedenmittausjärjestelmä, joka seuraa vedenkulutusta 
huoneistokohtaisesti. Vedenkulutusdatasta hyötyvät niin 
asukas, taloyhtiö kuin isännöitsijäkin:
 
• Asukas saa dataa vedenkulutuksestaan. Kun 
vedenkulutusta voi seurata huoneistonäytöltä tai 
mobiilisovelluksella, asukkaan on helpompi muuttaa 
tottumuksiaan ja sitä kautta myös säästää.
• Taloyhtiön energiankulutus pienenee. Jos taloyhtiön 
vedenkulutusta onnistutaan pienentämään esimerkiksi 
kolmanneksella, taloyhtiö voi säästää jopa kymmenen 
prosenttia energiakulutuksessa.
• Vedenkulutustietojen siirto helpottuu moderneilla 
toiminnoilla. Vedenkulutustiedot siirtyvät automaattisesti 
pilvipalveluun ja sieltä laskutukseen rajapinnan avulla, 
jolloin manuaalisen tiedonsiirron voi unohtaa.
• Huoltotarpeet tulevat paremmin ilmi. 
Vedenmittausjärjestelmä ilmoittaa automaattisesti 
epätavallisesta vedenkulutuksesta ja huollon tarpeesta.

Helposti saatavilla oleva data ohjaa säästämään vettä. 
Huoneistokohtainen vedenmittaus tarjoaa läpinäkyvää 
dataa, jonka avulla vedenkulutusta voi seurata ja 
tarkkailla uudenlaisella tavalla. Kun vedenkulutusdata on 
jatkuvasti saatavilla, seuranta on helppoa ja myös omien 
kulutustottumusten muutokset ovat selvästi nähtävissä.

Kotimainen Verto valmistaa markkinoiden älykkäimpiä 
huoneistokohtaisia ja etäluettavia vedenmittausjärjestelmiä 
lähes 40 vuoden kokemuksella. Verton älykkään 
vedenmittausjärjestelmän avulla vedenkulutuksen mittaus ja 
seuranta on helppoa ja tarkkaa:

• Asukas voi seurata vedenkulutusta huoneistonäytön tai 
maksuttoman VertoMobile-mobiilisovelluksen avulla missä 
vain.
• Asukas näkee taloutensa vedenkulutuslukemat 
vuorokausitasolla ja saa ilmoituksen, jos vuorokauden 
vedenkulutus on ylittänyt keskiarvon.

Verton vedenmittausjärjestelmän avulla veden keskikulutus 
voi pienentyä jopa 30 prosenttia. Kun vedenkäytöstä 
maksetaan kiinteän vesimaksun sijaan oman kulutuksen 
perusteella, vettä aletaan käyttää säästeliäämmin.

Verton vedenkulutusdatan mukaan 
päivittäinen vedenkulutus voi olla kaikkea 
50 litrasta aina 1 000 litraan henkilöä kohti 
vuorokaudessa. Jokaisella suomalaisella on omia 
käyttötottumuksia muuttamalla mahdollisuus 
vähentää vedenkulutustaan merkittävästi ilman, 
että elämänlaatu heikkenee.

Vesi on maailman arvokkain asia 
ja siksi sen kulutuksella on väliä.
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Taloyhtiön sähköjärjestelmän elinkaari on laskennallisesti sama kuin vesi- ja 
viemäriputkistojen. Keskimääräinen käyttöikä on noin 20–40 vuotta. Mitä 
vanhempi sähköjärjestelmä on kyseessä, sen kuluneempia johdot, komponentit 
ja liitokset ovat. Sähköt kannattaakin saneerata putkiremontin yhteydessä.

Linjasaneeraus tulossa? Kolme 
syytä uudistaa sähköt samalla
Teksti: Nina Bergman   Kuvat: ABB
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KORJAUS

Kun linja- ja sähkösaneeraus toteutetaan käsi kädessä, varmistetaan, 
että työssä noudatetaan uusimpia määräyksiä ja lopputuloksessa 
päästään energiatehokkuuden kannalta järkevään ratkaisuun. 
Kokonaisvaltainen saneeraus vaikuttaa erityisesti myös kiinteistön 
arvoon.

1. Säästät kokonaiskustannuksissa
Linjasaneeraus tarjoaa hyvän mahdollisuuden päivittää rakennuksen 
sähkö- ja tietoverkkokaapeloinnin kerralla kustannustehokkaasti. 
Remontoitavassa asuinkerrostalossa putkiremontti merkitsee usein 
kylpyhuoneen ja keittiön putkien uusimista. Sitä varten avataan 
yleensä kaikki rakenteet putkien vetämistä varten, joten järkevää on 
vetää myös uusi sähköistys samalla. Näin rakenteita ei myöhemmin 
tarvitse avata uudestaan, ja asukkaat säästyvät sekä vaivalta että 
lisäkustannuksilta.

Vanhoissa taloissa ei ole ollut sähköjen ryhmittelyä ja sähkönsyöttö 
on mitoitettu liian pieneksi tämän päivän kulutustasojen ja laitteiden 
kannalta. Nyt sähkö- ja IT-keskus vaihdetaan, koska tarvitaan 
ryhmittelyä vaikkapa valaistukselle, pyyhkeiden kuivaukselle 
ja lieden käytölle. Nykyisin pidetään enemmän laitteita yhtä 
aikaa päällä kuin aikaisemmin ja sähkön tarve on suurempaa. 
Peruspakettiin kuuluvat usein ryhmäkeskukset, kylpyhuoneen 
valaistus ja pistorasiat, keittiön lieden syöttö sekä astianpesukoneen 

pistorasia. Tämän lisäksi asukkaat usein teettävät myös lisätöinä 
huoneiston muita sähkötöitä, koska taas kerran se on samalla 
kertaa järkevää. Usein myös tele- ja datatyöt kytketään mukaan 
kokonaisuuteen.

Suunnittelijat ovat kiinnostuneita myös säästöistä ja seurannasta. 
Asuntoihin tulee aina etäluettavat mittarit, joilla voidaan seurata 
reaaliajassa energian ja veden kulutusta. Energiansäästöä 
saadaan muun muassa älykkäämmällä valaistuksenohjauksella: 
hämäräkytkimien sekä liike- ja läsnäolotunnistimien käyttö 
ulkotiloissa, yleisissä tiloissa, porraskäytävissä ja huoneistojen 
varasto- ja wc-tiloissa automatisoivat valaistuksen toimimaan vain 
tarvittaessa. Vaihtamalla vanhat hehkulamput ja halogeenivalot LED-
lampuiksi säästyy myös huomattavasti sähköä.

2. Asut turvallisemmin
Lähes jokaisessa saneerauskohteessa halutaan panostaa myös 
parempaan turvallisuuteen. Sähkösaneerausta suunniteltaessa onkin 
hyvä tarkistaa, että sähkökalusteet vastaavat nykyajan elektroniikan 
tarpeita. Hyvin suunniteltu ja fiksusti ohjautuva valaistus lisää 
myös turvallisuutta: liiketunnistimilla on helppo ohjata valaistusta 
syttymään tarvittaessa piha-alueella, portaikoissa ja kulkuväylillä, ja 
hyvä valaistus pitää paremmin myös kutsumattomat vieraat loitolla.
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esimerkiksi säätimillä, liiketunnistimilla ja ajastimilla. Osassa 
kohteista tehdään kokonaan uudet kaapeloinnit ja asennuskalusteet 
(kytkimet, pistorasiat, säätimet jne.) uusitaan kokonaan.

Huoneistoihin on mahdollista lisätä myös automaatiota, jolloin 
esimerkiksi valaistusta, haluttuja pistorasioita, lämmitystä ja 
ilmalämpöpumppua pystytään ohjaamaan tilanneohjauksilla, 
ajastuksilla ja etänä. Tällöin myös kosteusvahdin hälytyksistä voi 
saada tiedon puhelimeen.

Ei siis enää jatkojohtoja, sillä vapaa pistorasia on aina lähellä. Ei 
enää tuskaista pohdintaa siitä, jäikö kenties kahvinkeitin päälle – 
sen pistorasiaa voi ohjata myös etänä. Valaistusta voi säätää aina 
sopivaksi, ja ne syttyvät automaattisesti aina kun valoa tarvitaan.

MIKÄ IHMEEN TILANNEOHJAUS? 
”Tilanne” tai ”tilanneohjaus” on komento, joka suorittaa useamman toiminnon. 
Kotoa lähtiessä saa eteisen kytkimestä yhtäaikaisesti sammutettua esimerkiksi 
kaikki huoneiston valot, katkaistua sähköt telkkarista, liedestä ja kiukaasta, 
sekä sammutettua ilmalämpöpumpun. Saman ohjauksen voi myös tehdä 
puhelimesta, jos etäkäyttö on mahdollinen. Tilanneohjaukset voidaan luoda 
täysin yksilöllisesti.

LISÄTIETOJA
abb.fi/asennustuotteet

Kosteuden tunnistaminen ei suoralta kädeltä tunnu liittyvän 
turvallisuuteen, mutta kosteuden muhiessa väärässä paikassa pitkiä 
aikoja, aiheuttaa se esimerkiksi homekasvustoa ja se taas terveydelle 
haittaa. Vesivahinkojen ehkäisyyn soveltuva kosteusvahti on laite, 
joka hälyttää heti kun se havaitsee kosteutta. Laite kannattaakin 
asennuttaa ainakin astianpesukoneen yhteyteen, se on helppo 
toteuttaa myös jälkiasennuksena. Kosteusvahti voi myös sulkea 
vedentulon, jos se havaitsee vuodon.

Palovaroitin- ja ovipuhelinpuhelinjärjestelmän modernisointi voi 
myös olla tarpeen. Esimerkiksi vanha soittokellojärjestelmä voidaan 
helposti vaihtaa uuteen ovipuhelinjärjestelmään käyttämällä hyväksi 
vanhaa kaapelointia.

3. Kotisi on toimivampi ja mukavampi
Sähkösaneerauksen yhteydessä huoneistojen omistajat voivat 
usein teettää lisätöinä huoneiston muita sähkötöitä tai esittää 
omat toiveensa sähköistyksen osalta. Ne otetaan huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa. Monet haluavat päivittää huoneistokohtaisia 
ratkaisuja vakiouudistuksia laajemmin, ja aika usein esimerkiksi 
keittiön sähköistys uusitaan kokonaan.

Muualle huoneistoon tarvitaan tyypillisesti pistorasioita, painikkeiden 
ilmettä halutaan vaihtaa tai mukavuuden lisäämiseksi niitä korvataan 

Sähkökalusteita löytyy useissa 
väreissä ja tyyleissä. ABB:n uutuus, 

mattamusta Impressivo on saatavilla 
myös mattavalkoisena.
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Taloyhtiölle tuloa tontista –  
näin katat remonttikustannuksia
Teksti: Elina Wallin   Kuva: Rakennusliike Lapti Oy

On nähtävissä suuntaus, jossa asuinalueita ei haluta kasvattaa enempää reunavyöhykkeille, 
vaan hyödyntää nykytontteja täydennysrakentamalla. Tapoja on monia. Oikean löytää, kun 
hankkeeseen ottaa mukaan heti alussa ammattilaisen. Rakennusliike Lapti on konseptoinut 
tätä varten taloyhtiöille Tontista tuottoa -palvelun.

PÄÄTÖKSENTEKO

Koska rakennukset ovat erilaisia, ratkaisutkin ovat yksilöllisiä.
– Aina katsotaan tilanteen mukaan. On mahdollista tehdä siten, että 
rakennetaan uudisrakennus hyödyntämättömälle tonttimaalle, mikä 
on tietysti helpoin ratkaisu. Paljon tehdään myös osittain purkavaa 
lisärakentamista, jolloin tontilla oleva autotalli, liikerakennus tai 
muu rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi asuinrakennus. 
Kolmas vaihtoehto on purkava uusrakentaminen. Viime mainittuja on 
varsinkin pääkaupunkiseudulla.
Kun vanhassa rakennuksessa on homeongelmaa tai muuta 
vastaavaa, minkä korjaaminen tulee suhteettoman kalliiksi, vanhan 
rakennuksen tilalle rakennetaan täysin uusi kokonaisuus.

Heikkola nostaa tästä esimerkin:
– 1970-luvulla tehtiin valesokkeleita rivitaloihin. Ne ovat kosteudelle 
herkkiä riskirakenteita ja niiden korjaaminen saattaa tulla 
kalliiksi. Kannattaa selvittää mahdollisuus purkamiselle ja tontin 
hyödyntämiselle kerrostalorakentamiseen. Tällaisista muutoksista 
saa hyvinkin omansa pois ja ylikin.

Kaupunkeihin rakennettiin 1950–1970-luvuilla asuintaloja melko 
väljästi.
– Nyt nämä taloyhtiöt ovat tulleet tai tulossa peruskorjausikään. 
Samaan aikaan pohditaan, miten tuleva saneeraus tullaan 
rahoittamaan. Ihanteellisessa tilanteessa me tulisimme projektiin 
mukaan jo tässä vaiheessa, kertoo Laptin hankekehityspäällikkö Joni 
Heikkola.

Rakennusliike Laptin Tontista tuottoa -palvelu toimii avaimet käteen 
-periaatteella juuri tällaisiin tarpeisiin.

Rahoita remontti, rakenna arvonnousua
Heikkola kertoo taloyhtiöistä, jotka ovat onnistuneet rahoittamaan 
täyden linjasaneerauksen kokonaan täydennysrakentamisesta 
syntyneillä tuloilla.
– Ihmiset haluavat asua lähellä palveluja, työpaikkoja, lasten kouluja 
ja harrastuksia. Kyllä olemassa olevat asuinalueet vetoavat.
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Case Käpylä – kaupungin 
omistamalla tontilla osittain 
purkava lisärakentaminen
Helsingissä Mäkelänkatu 95:ssä sijaitsevan 
taloyhtiön tontin reunalla oli vuosia tyhjänä 
entinen SYP:n pankkikonttori. Taloyhtiön 
tonttia lohkottiin pienemmäksi ja purettiin 
vanha SYP:n pankkikonttori. Lapti rakensi 
tilalle kerrostalon ja kaksikerroksisen 
townhouse-siiven. Tästä taloyhtiö sai 
itselleen tontin kehittämispalkkion. 
– Parin vuoden ajan on selvästi 
kiinnostus noussut vuokratonttien 
täydennysrakentamiseen, Joni Heikkola 
kertoo.

Usein vuokra-ajat ovat pitkiä, noin 60-
70 vuotta. Kun aika alkaa tulla täyteen, 
kaupungit tarkistavat vuokrahintoja ja nousu 
voi olla melkoinen.
– Esimerkiksi Helsingin kaupunki 
mahdollistaa sen, että taloyhtiö voi osoittaa 
kumppanin toimimaan tontilla. Tällöin ei 
tehdä tonttikauppaa, vaan sopimus, jossa 
Lapti maksaa korvauksen yhteistyöstä 
taloyhtiölle. Korvaus maksetaan heti, 
kun kaupunki ja Lapti ovat solmineet 
maanvuokrasopimuksen. Meillä on 
näistä paljon kokemusta ja prosessit ovat 
hioutuneet, Heikkola sanoo.

Käpylän tapauksessa taloyhtiö oli jo edennyt 
ohi kaavoitusvaiheen Laptin tullessa 
mukaan.
– Se ei sinänsä haittaa, mutta 
valtavasti helpottaa, jos rakennusliike 
ammattiverkostoineen on mukana aivan 
alusta saakka. Se on molempien etu, 
jolla päästään parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen, Heikkola muistuttaa.

LUE LISÄÄ
lapti.fi/tontistatuottoa

Lapti ostaa tontin, riski taloyhtiölle pieni
Joni Heikkola kannustaa yhteydenottoon mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa.
– Usein isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
ottaa meihin ensin yhteyttä. Laukaisevana tekijänä usein on 
tuleva remontti ja sen rahoittaminen. Jos yhdessä näemme, että 
täydennysrakentaminen on järkevää, lähdetään keskustelemaan 
kaupungin kanssa. Tarvittaessa keskustelukierroksia on useampia ja 
suunnitelmaa hiotaan.

Viitesuunnitelman hyväksynnän jälkeen Lapti tekee esisopimuksen 
taloyhtiön kanssa. Sopimuksessa Lapti sitoutuu ostamaan tontin, 
kun kaava on lainvoimainen. Uuden rakentaminen voidaan aloittaa 
noin vuoden kuluttua.

Fokuksessa taloyhtiön hyöty
– Yhteydenoton jälkeen meiltä saa jo muutamassa päivässä 
asiantuntevan vastauksen siitä, mitä tontille olisi tehtävissä. 
Taloyhtiö saa tiedon siitä, onko täydennysrakentaminen järkevää 
kyseisessä sijainnissa ja mitä taloyhtiö hyötyy siitä, Heikkola kuvaa 
prosessin alkua.

Laptin tavoitteena on aina tasapainoilla hyötysuhteessa järkevästi.
– Otamme huomioon uuden rakennuksen suhteen, ettei se 
varjosta olemassa olevaa rakennusta, ettei piha-alue pienene 
kohtuuttomasti ja senkin mitä se pienenee, tulisi siitä laadullisesti 
ja toiminnallisesti parempi. Lisätään pihakalusteita, kenties 
grillipaikkaa ja hyötypuutarhaa. Parkkipaikat usein muuttuvat, mutta 
määrä ei useinkaan pienene.

Myös kaupungin rooli on merkittävä. Se ottaa aina kantaa siihen, 
millaista täydennysrakentamista voidaan tehdä. Näitä ovat vaikkapa 
kerroslukumäärä ja se, miten päin rakennus tontille sijoitetaan.
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TEKNIIKKA

Maaviileä on edullisin 
viilennysmuoto taloyhtiöön
Teksti: Emma Suominen   Kuvat: NIBE Energy Systems Oy
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Maaviilennys kannattaa hankkia taloyhtiöön samanaikaisesti maalämpöön siirtymisen 
yhteydessä, sillä tällöin se on toteutettavissa helposti ja kustannustehokkaasti. Maaviileän 
käyttö on edullista, koska viileyttä siirretään maasta asuntoihin vähäisellä sähkönkulutuksella.

Kun uudiskohteessa tai vanhemmassa talossa siirrytään esimerkiksi 
kaukolämmöstä tai öljylämmityksestä maalämpöön, energiakaivojen 
porauksen yhteydessä on mahdollisuus myös energiatehokkaan 
maaviileän käyttöönottoon.

Cool-IN on viilennysjärjestelmä miellyttävään ja järkevään 
viilennykseen konvektorilla (puhaltimella) tai uudiskohteissa myös 
lattiaviilennyksellä. Cool-IN sekä viilentää asuntoja että poistaa 
kosteutta, mikä parantaa asumismukavuutta ja takaa hyvät yöunet 
kesälläkin.

Maaviileä voidaan laittaa myös yleisiin tiloihin
NIBEn järjestelmään kuuluu maalämpöpumppu tai -pumput, jotka 
hoitavat lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuoton. Lämpimän 
käyttöveden kiertohäviöt ylläpidetään sähkövastusten sijaan 
kompressorilla, mikä parantaa järjestelmän hyötysuhdetta.

Oikein mitoitetun maalämpöjärjestelmän alhaiset käyttökulut 
kattavat järjestelmän hankinta- ja korkokulut ilman, että 
yhtiövastikkeita tarvitsisi korottaa. Keskeisenä osana investointia 
ovat energiakaivot, joista saadaan oikein mitoitettuina lämpöä ja 
viileää koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Maaviilennys kannattaa hankkia samanaikaisesti maalämpöön 
siirtymisen yhteydessä, jolloin se on edullisinta ja helpointa 

toteuttaa. Maaviileän käyttöönotto lisää maalämmön 
hankintakustannuksia arviolta 2 000–3 000 euroa asuntoa kohden.
– Jäähdytykseen on valmiit jäähdytysryhmät, jotka siirtävät 
maaviileän keruunesteestä viilennysputkistoon sopivaksi. Viileä neste 
luovuttaa viileyttä konvektoreissa ja poistaa kosteutta sisäilmasta, 
kertoo NIBEn tuotehallintapäällikkö Markus Olander.

Tarvittaessa maaviilennys voidaan toteuttaa myös vain osaan 
asunnoista, jos esimerkiksi kaikki osakkaat eivät koe sitä 
tarvitsevansa. Se voidaan laittaa myös yleisiin tiloihin, kuten 
rappukäytävään, kuntosaliin ja pukuhuoneeseen.

Asuntojen määrä tai talon korkeus eivät aiheuta rajoituksia 
maaviileän käyttöön.

Maaviileän sähkön tarve on minimaalinen
Maaviileä on edullisin viilennysmuoto taloyhtiöön, koska sen 
toiminta perustuu siihen, että viileyttä siirretään maasta asuntoihin 
vähäisellä sähkönkulutuksella (kiertovesipumput ja konvektorien 
puhaltimet). Maaviileän käyttö on myös erittäin vaivatonta.
– Viilennys toimii automaattisesti, joten asukkaan ei tarvitse muistaa 
laittaa sitä päälle. Konvektori seuraa sisälämpötilaa ja toimii 
automaattisesti tarpeen mukaan, Olander toteaa.

LISÄTIETOA
projekti@nibe.fi
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Ollilantiellä tehtiin 
salaojaremontti talvella
Teksti ja kuvat: Vesivek Oy 

KORJAUS
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Kun uusi hallitus astui remmiin Marko 
Oksasen toimiessa puheenjohtajana, hallitus 
koki velvollisuudekseen tarttua asiaan 
rivakasti.
– Minun silmissäni 1–3 vuotta tarkoittaa 
heti. Jos asioita vain lykkää, niin tällaisten 
lumisten talvien jälkeen paikalle saa kohta 
tilata puskutraktorin. Jos tarkastuskaivoissa 
ei vesi lorise, niin ei salaojitus silloin toimi, 
senhän sanoo maalaisjärkikin, perustelee 
Oksanen.

Vanhat salaojaputket liian 
ylhäällä
Kuntotarkastuksessa tehdyssä salaojien 
kuvauksessa näkyi, että putket olivat täynnä 
hiekkaa ja kiviä. Salaojat oli aikoinaan 
vedetty liian ylös ja niitä ei ollut suojattu 
mitenkään. Toimimaton järjestelmä ei 
onneksi vielä ehtinyt aiheuttaa ongelmia 
muihin rakenteisiin tai sisäilmaan.

Hallitus päätti ryhtyä remonttiin, ja 
tarjouksia kysyttiin 4–5 toimijalta. Oksanen 
kertoo, että vaikka hän yleensä suhtautuu 
varovaisesti isoihin yrityksiin, niin Vesivekin 
edustajista paistoi tietynlainen tekemisen 
meininki.
– Olen nähnyt Vesivekin kattotyömaita, ja 
havainnut, että sinne tullaan tekemään 
töitä eikä seisomaan tumput suorina. Hinta 
ei ollut halvin, mutta tarjous oli selkeä 
ja perusteltu, sitä pystyi maallikkokin 
lukemaan.

As Oy Keravan Ollilantie on 1980-luvulla rakennettu rivitaloyhtiö. Yhtiön teettämässä 
kuntotarkastuksessa kävi ilmi, että salaojat kaipasivat pikaista huomiota. Kahden talon 
korjaustoimiin kehotettiin 1–3 vuoden sisällä ja toiset kaksi tulisi korjata 3–5 vuoden sisään. Hallitus 
päätti ensiapuna huollattaa putkiston huuhtelemalla ja palata remonttiin myöhemmin.

Whatsapp-ryhmässä tieto kulkee
Oksanen antaa kiittävää palautetta 
työtiimille ja varsinkin sen nokkamiehelle 
Marko Heinoselle. Taloyhtiöremonteissa 
tulee usein matkan varrella suunnitelmiin 
pieniä muutoksia ja lisätarpeita. 
Esimerkkinä Oksanen nostaa parkkialueen 
sähköistämisen, joka Heinosen avulla 
sujui jouhevasti. Tai ikivanhan pihakoivun 
kaatamisen, joka hoidettiin ”sen 
seitsemässä sekunnissa” ja pätkittiinkin 
vielä samoin tein.
 – Usein isoissa konserneissa suuri ja 
mahtava myy, ja kilpailuttaa sitten itse 
työn aliurakoitsijoilla. Ja urakan sujuminen 
riippuu ihan siitä, millainen työryhmä sattuu 
paikalle, eli riski on jäätävä. Heinosen 
porukassa ihan jokainen hanslankarikin 
otti katsekontaktia, tervehti ja puski töitä. 
Lisäksi Vesivekin perustamassa Whatsapp-
ryhmässä tieto kulki koko ajan, kysymyksiin 
reagoitiin ja vastattiin heti.

Vesivekin tehdessä viimeisiä multauksia 
etupihalla kukkivat jo syreenit. Juhannusta 
päästiin Ollilantiellä juhlimaan uuden 
nurmikon vihertäessä. Silloin salaojahuolet 
ja kaivuuhommat olivat muisto vain, eli 
voitiin varmastikin todeta, että talviremontti 
on fiksu remontti.

KIINNOSTUITKO?
vesivek.fi

VESIVEKIN KESÄKONE YHDISTÄÄ  
KESÄ- JA TALVIREMONTIN HYÖDYT
• Salaojaremontointi on talvella yleensä hitaampaa 

routaisen maan takia, mutta Kesäkone tuo kesäiset 
kaivuukelit pakkasenkin keskelle.

• Maa sulatetaan ainoastaan kiinteistön seinustalta, 
joten muu pihamaa on suojassa kaluston painaumilta 
roudan ja lumen alla.

• Talviremontin jäljiltä kiinteistön piha istutuksineen on 
valmis kevääseen ja uuteen kasvukauteen. Kesää ei 
tarvitse viettää myllätyn pihamaan keskellä.

• Remontin voi talvella saada hyvinkin nopealla 
toimitusajalla, koska remonttiaikoja ja kalustoa on 
enemmän vapaana.

• Suurin kosteusrasitus tulee lumien sulaessa. Kun 
remontin hoitaa talvella, kiinteistö on valmiina kevään 
sulamisvesiin.

Vesivekin ensimmäinen 
Kesäkone-työmaa
Seuraavaksi tuli päättää remontin 
ajankohdasta. Urakan ajoittaminen 
vuodenalkuun sai hieman epäilystä 
osakseen, mutta Oksanen vei pontevilla 
perusteluillaan ajatuksen läpi taloyhtiön 
asukastapaamisessa. Ollilantie oli itse 
asiassa ensimmäinen kohde, jossa Vesivek 
käytti viime talvena lanseeraamaansa 
Kesäkonetta. Sen avulla maa sulatettiin 
talojen ympäriltä, jotta kaivuutyö sujui 
kesäisen ripeästi.
– Jos remontti oltaisiin aloitettu 
toukokuussa, niin elokuussa ehkä 
istutettaisiin nurmikkoa. Järkevämpäähän 
se on hoitaa talvella kaivuuhommat, jää 
kuravaihe pois, ja nyt kesällä pääsee jo 
terassille grillailemaan ja laittamaan pihaa, 
Oksanen toteaa.

Remonttia valmisteltiin joulukuussa ja 
tammikuussa urakka startattiin toden 
teolla. Helmikuun alussa kaivuuhommat oli 
taputeltu. Toukokuussa suoritettiin pihan 
asfaltointityöt, minkä jälkeen Vesivek hoitaa 
vielä multauksen ja nurmikon istutuksen. 
Kaivuutöissä vahvistui, että salaojat 
olivat paikoitellen jopa 80 senttiä liian 
korkealla. Myös sokkelia suojaava patolevy 
puuttui. Kun putkisto laskettiin oikeaan 
korkeuteen, järjestelmään asennettiin myös 
pumppu nostamaan vedet kunnalliseen 
hulevesiverkostoon.
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Jos kiinteistön kunto arveluttaa, tarjoaa KT 
Kuntotutkimus Oy laadukkaita kuntotutkimuspalveluita. 
Puolueettomina tehtävien tutkimusten tavoitteena 
on varmistaa rakennuksen terveys, turvallisuus sekä 
kiinteistön käyttäjien hyvinvointi.

Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa:
• asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
• sisäilman kuntotutkimukset
• kuntoarvion sekä kuntotutkimuksen rakenteisiin sekä 

talotekniikkaan liittyen
• salaojien ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimukset.

Yrityksen tekemien kuntotutkimuksien puolueettomuus 
on taattu, sillä KT Kuntotutkimus on puhtaasti 
kuntotutkimuksiin keskittynyt yritys. Palvelu on nopeaa, 
asiakasystävällistä sekä avaimet käteen -periaattella 
toteutettua. Asiakas saa itselleen selkeän sekä 
laadukkaan raportin.

TUTUSTU
kuntotutkimus.com

Kuntoarvio on tärkeä työkalu
Teksti: Mariana Ravonius   Kuva: Shutterstock

Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) yhdessä kuntoarvion kanssa 
auttaa hallitusta pitämään taloyhtiön kunnossa.

Ammattilaiset yhteistyössä
Kuntoarvion toteuttaminen vaatii useamman alan ammattilaisen 
työpanosta: rakennustekniikan osaajaa ja LVI- sekä sähkötekniikan 
tuntijoita. Jotta kuntoarvion laatu on asianmukaista ja oikeanlaista, 
varmistetaan se hankkeen projektipäällikön kuntoarviopätevyydellä 
(FISE) sekä energiakatselmoijan pätevyydellä (Motiva).

Ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista kuntotutkimuspalvelua 
kiinteistöihin tarjoaa KT Kuntotutkimus Oy, jonka repertuaarista 
löytyy erilaisia kokonaisuuksia niin selvitykseen, kartoitukseen 
kuin myös tutkimuksiin. KT Kuntotutkimus keskittyy puhtaasti 
kuntotutkimusten tekoon, joten puolueettomuus rakennuksen 
kunnon arvioijana säilyy. Tehtävästä tutkimuksesta asiakas saa 
aina itselleen selkeän ja laadukkaan raportin, jota pystytään 
hyötykäyttämään kunnossapitosuunnitelmaa päivitettäessä ja 
suunniteltaessa.

Kuntoarvion tehtävä on kertoa silmämääräisen tarkastelun 
avulla tarkasteltavan rakennuksen tai rakennusosan kunto. 
Kuntoarvion pohjalta muodostetaan 10 vuoden pitkän tähtäimen 
suunnitelma eli PTS-ehdotus, joka kertoo korjausten ajoittumisesta, 
kiireellisyydestä sekä kustannustasosta. Se toimii pohjana taloyhtiön 
kunnossapitotarveselvitykselle.

Uudemmissa taloyhtiöissä kuntoarviossa nousevia puutteita on 
mahdollista sisällyttää urakoitsijan 10-vuotisvastuuseen.

KT Kuntotutkimus Oy:n toimitusjohtajan Petri Rajaniemen mukaan 
kuntoarvion tärkein tehtävä on ohjaus kohti hallittua kunnossapitoa.
– Kuntoarvio on kokonaisvaltainen tutkimus, jossa tehdään 
kunnossapitosuunnitelma kiinteistölle seuraavaksi 10 vuodeksi. 
Hallitulla kunnossapidolla tarkoitetaan korjausten ajoittamista oikein 
ja sitä, että kaikki isot remontit eivät tule yhtä aikaa, Rajaniemi 
kiteyttää.

Kuntoarviossa tarkastellaan kerralla useita kohteita, esimerkiksi 
julkisivun, perustusten sekä katon kuntoa. Kolme keskeisintä 
tarkastelun alle kuuluvaa osa-aluetta ovat rakenteet, LVI-tekniikka 
sekä sähköjärjestelmien toimivuus. LVI-järjestelmien kuntoarvio pitää 
sisällään niin lämmitysjärjestelmän, vesi- ja viemärijärjestelmän kuin 
ilmanvaihtojärjestelmänkin toiminnan arvion.

Kun asiantuntijat käyvät läpi rakennuksen kaikki osat, välitöntä 
korjausta vaativia puutteitakin voi tulla esiin.
– Esimerkiksi kylpyhuoneista voi löytyä kosteusvaurioita tai jopa 
putkivuotoja. Asiantuntija havaitsee myös esimerkiksi väärin 
asennetut palopellit ja rakennusvirheet, jos niitä esiintyy, Petri 
Rajaniemi kertoo.

Kokonaisvaltaisessa tarkastelussa on tarkoitus nostaa esille myös 
kiinteistön turvallisuus ja terveellisyys sekä energiataloudellisuus.

Apuna taloyhtiön hallituksen suunnittelulle
Kuntoarvio kertoo myös, onko jotain kiinteistön osa-aluetta syytä 
tutkia tarkemmin teettämällä kohteessa kuntotutkimus.

Kuntoarvio voi pitää sisällään myös asukkaiden esille tuomien 
ongelmakohtien tarkastelua. Ensimmäiset kuntoarviot kannattaakin 
kiinteistössä toteuttaa kun kiinteistö on ollut aktiivikäytössä enintään 
10 vuotta ja sen jälkeen 5–10 vuoden välein, jolloin mahdollista 
remonttia vaativat kohteet ovat vielä kustannustehokkaasti 
korjattavissa.
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toisaalta ei sillekään mitään estettä ole, että taloyhtiö korvaisi 
tilapäisasumisesta teille aiheutuneet kustannukset.

Voiko taloyhtiö pakottaa osakkaan ottamaan lainaa 
yhtiön remonttiin?
Yhtiöömme on tulossa remontti. Yksi osakas haluaa taloyhtiön 
ottavan hänen osuutensa eli noin 5.000 € yhtiölainana pankista. 
Voiko yhtiökokous enemmistön äänillä päättää olla ottamatta lainaa?

VASTAUS: Asunto-osakeyhtiön on haettava itse lainaa rahoittaakseen 
remonttinsa, mikäli yksikin osakas sitä vaatii. Asiasta päättää 
yhtiökokous. Osakasta ei voi pakottaa ottamaan itse lainaa pankista, 
jolla hänet velvoitettaisiin maksamaan asunto-osakeyhtiölle kuuluvia 
remontteja.
Jos taloyhtiö päättää olla nostamatta lainaa rahoittaakseen remontit, 
saattavat remontit jäädä tekemättä. Ainakin ne jäävät maksamatta. 
Remontin maksamisesta on vastuussa asunto-osakeyhtiö siltä 
osin, kun remonttia tehdään yhtiön kunnossapitovastuulla olevissa 
rakenteissa. Eivät lähtökohtaisesti itse osakkaat.

Täyttyikö kokouskutsun toimittamisaika?
Täyttyykö kahden viikon kokouskutsuaika kun kutsu on lähetetty 
osakkaille 1.12. ja kokous pidetään 15.12.? Mielestäni on 14 
vuorokautta, mutta yhden osakkaan mukaan ei kokouskutsuaika 
täyty, vaan se on tässä vain 13 vuorokautta.

VASTAUS: Vastaus riippuu yhtiöjärjestyksenne sanamuodosta eli 
siitä, onko kutsuaika ”14 vuorokautta” vai ”kaksi viikkoa”. En tiedä 
kumpaa tarkoitat.
Jos kutsu on lähetetty maanantaina 1.12. ja kokous on sovittu 
pidettäväksi maanantaina 15.12., on kutsu lähetetty alle 14 
vuorokautta ennen kokousta, eli päivän liian myöhään, koska 
maanantaita ei lasketa määräaikaan päivissä.
Jos yhtiöjärjestyksenne mukainen määräaika on ”kaksi viikkoa”, on 
kutsu lähtökohtaisesti lähetetty ajoissa, koska maanantai lasketaan 
mukaan ”kahteen viikkoon”.

VAKIO

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

Kysymysten vastauksista huolehtivat Jurinetin asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöoikeuteen 
perehtyneet lakimiehet.

Omataloyhtiö.fi
vastaa lakikysymyksiin

Voiko taloyhtiön hallitus jatkaa ilman 
puheenjohtajaa?
Jos hallituksesta ei kukaan suostu puheenjohtajaksi, voidaanko 
toimia ilman puheenjohtajaa? Mitä ongelmia tästä aiheutuisi?

VASTAUS: Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee 
hallituksen jäsenet. Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on 
valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos 
hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei 
määrätä toisin. Isännöitsijä saa olla hallituksen puheenjohtajana 
vain, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai kaikki 
osakkeenomistajat siihen suostuvat.
Tilanne teillä on nyt asunto-osakeyhtiölain vastainen. Hallituksella 
on oltava puheenjohtaja.
Mikäli puheenjohtajaa ei saada valittua, tulee hallituksen kutsua 
koolle ylimääräinen yhtiökokous, jonka tulee valita taloyhtiölle uusi 
toimiva hallitus. Tarvittaessa hallitukseen valitaan joku taloyhtiön 
ulkopuolinen henkilö, kuten hallitusammattilainen puheenjohtajaksi.

Pitääkö vastike maksaa, jos asunnossa ei voi asua?
Suihkuhuoneeseemme oli tulossa remontti kosteusongelman takia. 
Hallituksen puheenjohtaja käski meidän muuttaa pois remontin 
ajaksi ja isännöitsijän mukaan, siitä huolimatta, vaikka asunnossa 
ei voi remontin ja suihkun puuttumisen takia asua, on yhtiövastike 
maksettava.
Eli jouduimme maksamaan kahta ”vuokraa” yhtä aikaa. Kaikki 
meni omasta pussista, koska kotivakuutusta ei ollut. Onko tällainen 
normaali käytäntö?

VASTAUS: Käytäntö on aika yleinen, mutta usein kotivakuutus 
todellakin korvaa tällaisia kustannuksia. Valitettavasti teillä ei ollut 
kotivakuutusta.
Sinänsä teillä ei olisi ollut mitään velvollisuutta edes muuttaa 
pois. Se seikka, että kylpyhuone ei ole käytettävissä remontin 
vuoksi, ei vielä tarkoita etteikö muu asunto olisi asumiskelpoinen. 
Tarkemmin en pysty vastaamaan asiaan perehtymättä, mutta 

§
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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:
Aleksi Niskanen, OTM, lakimies 
Henri Virtanen, OTM, lakimies
Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja

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.”

Koollekutsumisaikaa laskettaessa noudatetaan lakia määräaikojen 
laskemisesta. Jos koollekutsumisaika on ilmoitettu päivinä, ei sitä 
päivää, jona kutsut on lähetetty tai asetettu osakkaiden nähtäväksi, 
lueta määräaikaan, mutta sen sijaan kokouspäivä luetaan mukaan.
Näin on sen vuoksi, että lain 4 §:n mukaan päivinä, viikkoina, 
kuukausina tai vuosina ennen nimitettyä päivää määrätty aika 
luetaan taaksepäin siitä päivästä samojen perusteiden mukaan, kuin 
se 2 ja 3 §:n mukaan on luettava eteenpäin.
Lain 2 §:n säätää eteenpäin laskemisesta: “jos ajanmääräyksenä 
on jokin määrä päiviä nimitetyn päivän jälkeen, niin tätä päivää ei 
lueta määräaikaan. Lisäksi lain 3 §:n mukaan aika, joka on määrätty 
viikkoina, kuukausina tai vuosina nimitetyn päivän jälkeen, päättyy 
sinä viikon tai määräkuukauden päivänä, joka nimeltään tahi 
järjestysnumeroltaan vastaa sanottua päivää. Jos vastaavaa päivää ei 
ole siinä kuussa, jona määräaika päättyisi, pidetään sen kuukauden 
viimeinen päivä määräajan loppupäivänä”

Kuka vastaa luteiden hävityksestä vuokratussa 
asunnossa?
Kenelle kuuluvat luteiden hävittämisen kulut asunto-osakeyhtiössä? 
Vuokralainen ilmoitti isännöitsijälle luteista vuokraamassaan 
asunnossa asuttuaan siinä 5 kuukautta.
Selvisi, että käytettynä ostetut kalusteet olivat luteiden lähde. 
As Oy hoiti elämää nähneen sängyn ja sohvan pois ja tilasi 
ammattimyrkyttäjän. Asukas oli yhteistyöhaluttomana pois lähes 
koko myrkytysprosessin ajan ja muutti asunnosta.
Esiintymän sanottiin olevan vain yhdessä asunnossa, joten As Oy 
laskutti osakkeenomistajaa vedoten vastuunjakotaulukkoon, joka ei 
erittele asukasta tai osakasta, varsinkin, kun osakas asuu muualla. 
Osakkaalla ei ole osuutta tähän esiintymään, eikä asunnossa 
ole aikaisemmin luteita ollut, joten oliko As Oy:n lähettämä 
laskutusosoite oikein?

VASTAUS: Ymmärsin kysymyksestäsi, että huoneisto on ollut 
vuokrattuna ”asukkaalle” ja osakkeenomistaja itse asuu muualla. 
Asiassa on kysymys mm. asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuun 
ulottuvuudesta.
Ensinnäkin, taloyhtiö on velvollinen esittämään näyttöä siitä, että 
vahinko on osakkaan tai vuokralaisen aiheuttama. Muuten vahinko 
jää taloyhtiölle. Toiseksi, vuokranantajan (osakkeenomistajan) 
vahingonkorvausvastuu edellyttää hänen omaa huolimattomuutta.
Jos vuokranantajan huolimattomuutta ei ole, vastaa kustannuksista 
yksin vuokralainen. Taloyhtiöllä on oikeus periä kustannukset 
ludeongelman aiheuttajalta.

Vastuunjakotaulukosta ei ole apua asian ratkaisemisessa. Asia 
ratkaistaan ensin asunto-osakeyhtiölain 4:3 §:n ja 24:2 §:n 
mukaisesti.

Joutuuko uusi taloyhtiön hallitus korvausvastuuseen 
vitkastelusta?
Uusi hallitus ei noudata sen yhtiökokouksen päätöstä, jossa kyseessä 
oleva hallitus valittiin.
Vanha hallitus on teettänyt suunnittelun ja kilpailuttanut urakan. 
Yhtiökokous on syyskuussa 2021 päättänyt tehdä linjasaneerauksen. 
Suunnitelman mukaan sopimus piti allekirjoittaa lokakuun alussa ja 
työt piti aloittaa tänään.
Nyt uusi hallitus on keskittynyt vaihtamaan isännöitsijää ja 
remonttisopimusta ei ole allekirjoitettu. Saneerauksessa tarvittaviin 
aineisiin tulee 1.1.2022 hinnankorotus 3–9 % tuotteesta riippuen. 
En usko, että urakoitsijan pystyy toteuttamaan urakkaa sovitulla 
hinnalla.
Jos sopimus olisi allekirjoitettu suunnitelman mukaan, urakoitsijalla 
olisi ollut 3 kuukautta aikaa tehdä materiaalihankinnat tämän 
vuoden hinnoilla. Jos urakkahinta nousee, niin kuka maksaa 
erotuksen?

VASTAUS: En pysty sinulle yksiselitteistä vastausta antamaan näillä 
lähtötiedoilla. Totean kuitenkin, että asunto-osakeyhtiölain mukaan 
hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän 
on tehtävässään niin sanotusti huolellisuusvelvoitteen vastaisesti 
tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.
Mikäli hallitus on perusteettomasti viivytellyt urakkasopimuksen 
allekirjoittamisen kanssa, vaikka yhtiökokous on hallitusta 
ohjeistanut sopimuksen viipymättä allekirjoittamaan, saattaa 
kyseeseen tulla vahingonkorvaus. Edellytyksenä tietysti on, että 
taloyhtiölle on aiheutunut konkreettista taloudellista vahinkoa 
hallituksen tarpeettoman viivyttelyn seurauksena.

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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Huoneistotietojärjestelmään 
kannattaa siirtyä juuri nyt
Teksti: Marko Nuutinen   Kuvat: Riku Nikkilä

Ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden täytyy siirtää 
osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. 
Siirtyminen huoneistotietojärjestelmään vaatii taloyhtiön hallituksen päätöksen 
ja siitä on ilmoitettava osakkeenomistajille.

OPASTUS

osakeluettelon siirron apuklinikoita. Klinikoita järjestetään 
taloyhtiöpäivien yhteydessä ympäri Suomea ja Maanmittauslaitoksen 
asiantuntijat tarjoavat tapahtumissa henkilökohtaista opastusta 
ja neuvontaa. Sinua lähimmän tukiklinikan löydät osoitteesta  
osakehuoneistorekisteri.fi/tapahtumat 

Klinikasta on hyötyä erityisesti pienille taloyhtiöille, 
jotka eivät ole vielä siirtäneet taloyhtiönsä osakeluetteloa 
huoneistotietojärjestelmään, ja jotka eivät käytä isännöintitoimistoa.

Huoneistojen rekisteröinnissä jopa asiakaspulaa 
Maanmittauslaitoksella
Kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään voivat 
yksittäiset osakkaat hakea omistuksensa sähköistä rekisteröintiä 
Maanmittauslaitokselta. Eli käytännössä paperisten osakekirjojen 
mitätöimistä. Tämä toimenpide tulee suorittaa kymmenen 
vuoden sisällä huoneistotietojärjestelmään siirtymisestä. Viime 

Tähän mennessä vain kuusi prosenttia taloyhtiöistä on tehdyt 
vaadittavan siirron, vaikka erityisesti pienissä taloyhtiöissä 
varsinainen osakeluetteloiden siirto voidaan suorittaa helposti noin 
puolessa tunnissa Maanmittauslaitoksen sähköisen osakeluettelon 
siirtopalvelun avulla.

Maanmittauslaitos tukee siirtoa muun muassa 
apuklinikoilla
Maanmittauslaitos kannustaa taloyhtiöitä siirtymään 
huoneistotietojärjestelmään mahdollisimman pikaisesti. 
Maanmittauslaitos auttaa ja neuvoo asiassa ensisijaisesti erillisen 
osakeluettelon siirron tukipalvelun kautta, josta on mahdollista 
saada apua osakeluettelon siirtoon sekä puhelimitse että 
verkkolomakkeella.

Siirtoja vauhdittaakseen Maanmittauslaitos tulee järjestämään 
syksyn mittaan myös erityisiä huoneistotietojärjestelmän ja 
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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 muun muassa osakeluettelon sekä 
osakkaiden yhteystietoluettelon.

LISÄTIETOJA AIHEESTA
Osakeluettelon siirto: osakehuoneistorekisteri.fi/
osakeluettelon-siirto

Osakeluettelon siirron tuki:
Puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 9–16 numerossa 
029 530 1144 

Poikkeusaukiolot ja verkkolomake: 
osakehuoneistorekisteri.fi/apua-osakeluettelon-siirtoon

syksynä huoneistojen rekisteröintipalvelu 
ruuhkautui, mutta ruuhka saatiin nopeasti 
taltutettua alkuvuodesta.

Tällä hetkellä tilanne on se, 
että rekisteröintien ruuhka on 
kääntynyt Maanmittauslaitoksella 
rekisteröintipyyntöjen odotteluksi. 
Käsittelemättömien tapausten määrä on 
ollut jo jonkin aikaa pyöreä nolla, joten 
käytännössä kaikki laitokselle tulevat 
rekisteröintipyynnöt otetaan käsittelyyn 
välittömästi. Tästäkin syystä otollisin aika 
huoneistotietojärjestelmään siirtymiselle 
saattaa olla juuri nyt.

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 
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Hallituksen jäsenen 
vahingonkorvausvastuu
Teksti: Markus Talvio ja Tiina Painokallio   Kuva: Shutterstock

OPASTUS

Yhteenvetona lumiturmista ja hallituksen puheenjohtajan 
vastuusta voidaan todeta, miten tärkeää on asioiden 
huolellinen valmistelu hallituksessa. Tarvittaessa 
on voitava ja uskallettava konsultoida ulkopuolisia 
ammattilaisia sellaisissa kysymyksissä, joissa maallikon 
osaaminen ei riitä. Oma osaamattomuus kannattaa 
tunnustaa. Kukaan ei osaa kaikkea.

Mitä merkittävämpi päätös tai toimenpide on kyseessä, 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.

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.

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.

Välillä hallitusten jäsenet on valittu jopa puoliväkisin rooliin, jossa 
vastuunkantajasta tehdään syntypukki. Korostettakoon siis, että 
hallituksen jäsen on henkilö, joka valitaan osakkaiden toimesta 
edustamaan osakkaiden kantaa hallitukseen. Hallitus on taloyhtiön 
toimeenpaneva ja päättävä elin, jonka tehtävä on edellä mainitun 
mukaisesti taloyhtiön omaisuuden hallinta.

Taloyhtiön hallituksen jäsenyys on vapaaehtoista, mistä 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.

Vahingonkorvausvastuu kuolemantuottamuksesta
Konkreettisena esimerkkinä vahingonkorvausvastuusta toimii vanha, 
monen jo tuntemakin, korkeimman oikeuden ratkaisu. Tapauksessa 
musiikkiliikkeestä kadulle poistunut mies menehtyi, kun katolta 
irronnut jäälohkare putosi hänen päähänsä.

Taloyhtiöllä oli kiinteistönhoitoa koskeva sopimus huoltoyhtiön 
kanssa, mutta sopimuksessa ei erikseen mainittu katolle kertyneen 
jään poistamisesta tai tarkkailusta. KKO:n mukaan sopimus 
huoltoyhtiön kanssa olisi pitänyt tehdä niin, että vastuukysymykset 
eivät jääneet epäselviksi siltä osin, kenen vastuulla on huolehtia 
vastaavan onnettomuuden ennalta ehkäisemisestä.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin sakkoihin 
kuolemantuottamuksesta. Hallituksen puheenjohtajan kannalta 
tilanne olisi ollut toinen, jos hallitus olisi huolellisemmin laatinut 
sopimuksen huoltoyhtiön kanssa ja sopinut vastuun siirtämisestä 
(järjestämisvastuu) nimenomaisesti huoltoyhtiölle. Tällöin tuomion 
olisi mahdollisesti asiassa saanut joku huoltoyhtiön edustajista, joka 
olisi laiminlyönyt tehtävänsä.

Tampereellakin tapahtui vastaavankaltainen lumiturma, jota 
koskevassa ratkaisussa hovioikeus kuitenkin päätyi vuonna 
2014 päinvastaiseen lopputulokseen. Asunto-osakeyhtiö oli 
siirtänyt sopimuksella huoltoyhtiölle vastuun kattolumien 
tarkkailusta, varoituksen järjestämisestä katu- ja piha-alueelle sekä  
pudotustarpeen ilmoittamisesta isännöitsijälle. Huoltoyhtiön tehtävä 
oli siis ilmoittaa asiasta isännöitsijälle.

Hovioikeus otti tässä Tampereen tapauksessa kantaa isännöitsijän ja 
hallituksen puheenjohtajan vastuuseen kiinteistönhoitosopimuksen 
näkökulmasta, jalkakäytävän eristämisen ja varoituksen riittävyyteen, 
sekä kysymykseen, onko tapahtunutta arvioitava tuottamuksena vai 
tapaturmana.

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota ja katsoi, että syytettyinä 
olleet isännöitsijä ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja eivät 
olleet rikkoneet olosuhteiden edellyttämää ja heiltä vaadittavaa 
huolellisuusvelvollisuutta, eivätkä huolimattomuudellaan 
syyllistyneet kuolemantuottamukseen. Kuolemaan johtanut 
tapahtuma oli vallinneissa olosuhteissa, ja varoituksen järjestäminen 
huomioon ottaen, ollut yllätyksellinen, minkä takia tapaus on ollut 
tapaturma.
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Syyllistyikö huoltoyhtiön työntekijä Tampereen tapauksessa 
kuolemantuottamukseen? Tätä ei tuomioistuimessa 

tutkittu, koska syyttäjä ei syyttänyt ketään huoltoyhtiöstä. 
Oikeudellisesti kyse siis oli tapaturmasta.

• 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.

• Osakkeenomistajan on korvattava 
vahinko, jonka hän on omilla teoillaan 
joko tahallisesti tai huolimattomuudesta 
johtuen aiheuttanut yhtiölle, toiselle 
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

• Osakkeenomistaja joutuu 
korvausvastuuseen tilanteissa, joissa 
vahinko on aiheutettu rikkomalla 4 tai 
5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen 
määräyksiä osakkeenomistajan 
kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä, 
ellei osakkeenomistaja osoita 
menetelleensä huolellisesti. Sama koskee 
vahinkoa, joka on aiheutettu 11 luvun 

8 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin 
kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

• Jos osakkeenomistaja on aiheuttanut 
yhtiön kunnossapitovastuulla olevan 
rakenteen tai laitteen vioittumisen 
siten, että toisen osakkeenomistajan 
hallinnassa olevan osakehuoneiston 
sisäosat vahingoittuvat, on yhtiön 
korjattava kyseisen huoneiston sisäosat 
siten kuin yhtiön kunnossapitovastuusta 
säädetään laissa (4 luku 2 §). Vahingon 
aiheuttaneen osakkeenomistajan on 
korvattava yhtiölle kustannukset, 
jotka aiheutuvat toisen huoneiston 
korjaamisesta.

Myös osakkailla on omat vastuut ja velvollisuudet

OTA YHTEYTTÄ
info@Jurinet.fi
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Silkkipainolasilla tyyliä vanhankin 
rakennuksen parvekejulkisivuun
Teksti: Tiina Painokallio   Kuvat: Lumon Oy

Kun suunnittelu vanhan rakennuksen 
julkisivuremontista alkaa, on hyvä miettiä 
samalla erilaisia vaihtoehtoja parvekkeiden 
kunnostamiseen ja uudistamiseen. Usein 
parvekelasituksin ja -lasikaitein saneeratut 
julkisivut muuttuvat modernimman näköisiksi, 
sillä kiiltävä ja kirkas lasi antaa suurina pintoina 
rakennuksille tyylitellyn ja pelkistetyn ilmeen.

JULKISIVU

Huomionarvoista on se, että erityisesti silkkipainotekniikalla 
toteutettu parvekelasitus soveltuu erinomaisesti iäkkäämpiinkin 
kiinteistöihin. Tällöin vanhankin parvekkeen saa viihtyisäksi ja 
samalla parvekkeen käyttöikä pitenee huomattavasti.

Lasitetut parvekejulkisivut ovat yleinen näky nykypäivän 
kaupunkikuvassa ja yhä yleisempiä myös saneerauskohteissa.

Hämeenlinnan Raatihuoneenkadulla sijaitsevan 50-luvulla 
rakennetun kiinteistön julkisivusaneerauksessa päädyttiin 
lasikaiteisiin kuitenkin muista syistä. Suunnittelun lähtökohtana oli 
rakennuksen alkuperäisen ilmeen kunnioittaminen. Tavoitteena oli 
muun muassa saada uudistettaviin parvekkeisiin talon pääväriin ja 
sokkelin sävyyn sopivat kaiteet.
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Pitkäikäinen, näyttävä ja 
turvallinen lasikaide
Saneeraushankkeen suunnittelusta vastasi 
Etelä-Suomen Rakennuskonsultit Oy.

Rakennussuunnittelija Petri Nieminen ja 
rakennuttajainsinööri Mika Jaalama kertovat, 
että kiinteistön parvekkeita hallitsivat alun 
perin teräsrunkoiset peltiverhoillut kaiteet. 
Koska rakennuksen vanha ilme haluttiin 
säilyttää, taloyhtiö harkitsi ensimmäisenä 
vaihtoehtona perinteisiä levykaiteita 
parvekkeisiin. Luonnossuunnitteluvaiheessa 
kysyttiin myös Lumonin asiantuntijalta, 
saisiko lasitetusta kaiteesta tehtyä levyä 
muistuttavan ratkaisun.
– Lasi on kaidemateriaalina kestävä ja 
pitkäikäinen, kertoo Petri Nieminen. Se 
on monessa suhteessa levyä parempi 
vaihtoehto, sillä lasi ei likaannu yhtä 
herkästi ja se on myös huoltovapaampi. 
Saimme Lumonilta mallipaloja maalatusta 
lasista. Mallipaloja esiteltiin taloyhtiön 
hallitukselle ja kun sitten juuri oikeat 
sävytkin löytyivät, olikin hyvin pian selvää, 
että kohteeseen tulevat levyä muistuttavat 
lasikaiteet.
– Raatihuoneenkadun kiinteistö on 
rakennettu vuonna 1954, kertoo Mika 
Jaalama. Tuolloin parvekekaiteet toteutettiin 
yleisesti vielä pinnakaiteina. Uudet Lumonin 
lasikaiteet oli helppo asentaa. Lisäksi työtä 
helpottaa se, että lasitus ja kaide ovat 
valmiiksi yhteensopivat.

Mattapintainen silkkipainolasi 
yllättää ilmeellään
Raatihuoneenkadun kiinteistö kävi 
läpi täydellisen julkisivuremontin. 
Saneerauksessa muun muassa julkisivu 
maalattiin, betonilaatat korjattiin 
kauttaaltaan ja parvekkeet lasitettiin. 
Samassa yhteydessä kaiteet vaihdettiin 
lasitettuihin Lumon kaiteisiin.

Ensi vilkaisulta ei huomaa, että kohteen 
parvekekaiteet ovat lasia, sillä maalattu lasi 
on matta ja muistuttaa vahvasti levy- tai 
betonipintaa.
– Kaidelasit valmistettiin Lumonin 
silkkipainotekniikalla, kertoo tuotepäällikkö 
Petri Haaponiemi Lumonilta. Käytännössä 
tämä tapahtuu siten, että lasin pintaan 
painetaan väriaine ennen kuin lasi 
menee karkaisuun, eli väri poltetaan ja 
se emaloituu lasin pintaan. Prosessin 
lopputuotteena lasin pinnasta tulee 
mattapintainen ja kulutusta kestävä.

Maalattu lasikaide on korjausrakentamisessa 
kirkasta lasia yleisempi, sillä läheskään aina 

Raatihuoneenkadun parvekkeet 
toteutettiin vaakajäykistetyllä lasikaiteella, 
vaakajäykisteenä toimii käsijohde. 
Vaakatuettu lasikaide on paitsi näyttävämpi 
myös tukevampi kuin perinteiset tolpilla 
tuetut kaiteet, sillä tolpalliset antavat 
helpommin myöten.

Raatihuoneenkadun kohde on saanut vain 
kiitosta osakseen. Saneeratun rakennuksen 
alkuperäistä ilmettä kunnioittava ulkonäkö 
miellyttää niin projektissa mukana olleita 
kuin asukkaita.

OTA YHTEYTTÄ
lumon.fi

saneerauskohteen ei halutakaan näyttävän 
modernilta ja uudenkarhean kiiltävältä.

Korjausrakentamisessa julkisivun 
suunnitteluun vaikuttaa usein myös 
museovirasto, joka voi haluta rakennuksen 
näyttävän mahdollisimman alkuperäisen 
kaltaiselta, vaikka se olisikin tarkoitus 
uudistaa kauttaaltaan.

Tukeva ja näkyvä vaakatuettu 
lasikaide
Kaiteen kestävyys on tärkeimpiä kriteerejä 
parvekekaiteen materiaalin valinnassa.
– Ennen silkkipainotekniikan tulemista 
parvekekaiteet toteutettiin pääsääntöisesti 
pinnoilla ja erilaisilla julkisivulevyillä. 
Ne eivät kuitenkaan ole läheskään yhtä 
kestäviä, lujia ja huoltovapaita kuin lasi, 
kertoo Haaponiemi.

MIKSI KANNATTAA VALITA LUMONIN LASITUKSET?
• Lumon on suomalainen perheyritys, joka valmistaa, myy ja asentaa 

parvekejulkisivutuotteita ja lasiterasseja.
• Lumon Oy:lle valmistui kesällä 2020, alan ensimmäisenä yrityksenä, oma 

silkkipainolinja Kouvolan tehtaille.
• Silkkipainolinjan myötä Lumon pystyy tarjoamaan muun muassa lyhyemmän 

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

• Lumonilla huolehditaan myös työturvallisuusasioista erittäin tarkasti. 
(Lumon Suomi Oy sai kunniamainnan hyvin hoidetuista turvallisuusasioista 
Rakennusteollisuuden Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa maaliskuussa 2021.)
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KORJAUS

Taloyhtiö ratkaisi putkiongelmat 
vedenkäsittelyllä
Teksti: Samuli Vesalainen   Kuvat: Bauer Solutions Oy

Helsinkiläisessä taloyhtiössä, As Oy Läntinen Papinkatu 6:ssa, ryhdyttiin rohkeasti 
etsimään ratkaisua alhaiselle putkiston vedenpaineelle, pienille putkivuodoille ja 
lämmitysjärjestelmän energiansäästöön.

Taloyhtiön ja isännöitsijän ennakkoluuloton 
sekä rohkea asenne uutta ratkaisua kohtaan 
palkitsee taloyhtiön kustannussäästöillä 
huoltokäyntien vähentyessä, tasaisemmalla 
lämmön jakautumisella taloyhtiössä ja 
putkiston paremmalla laadulla.

Ongelman lähtökohtana vanhojen 
putkistojen kunto ja alhainen 
vedenpaine
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena 
Kaijanranta näki taloyhtiön putkiremontin 
jälkeen irrotettuja putkia. Vanhat putket 
olivat umpiruosteessa sekä täynnä roskaa. 
Näky kirvoitti mieltä ja ajatuksia etsimään 
ratkaisua putkiston paremmalle ylläpidolle. 
Energiansäästö osaltaan aiheutti myös 
ajatuksia putkiston ja lämmönvaihtimen 
ylläpidon parantamiselle.

– Putkiremontti on tietysti hyvä ratkaisu 
putkiston laittamiselle kerralla kuntoon, 
mutta putkiston pitkäikäisyys ja ylläpidon 
kustannukset mietityttivät, Kaijanranta 
kertoo.

Isännöitsijä Erkki Kauvanto kertoo putkiston 
alhaisen vedenpaineen aiheuttaneen 
ongelmia hyvin ylläpidetyssä taloyhtiössä.
– Vedenpaine oli käyttövesipuolella niin 
alhainen, etteivät esimerkiksi suihkut 
pysyneet kunnolla päällä. Lämmityspuolella 
puolestaan lämpö ei riittänyt tasaisesti 
joka huoneistoon, jolloin veden lämpötilaa 
jouduttiin nostamaan. Veden lämpötilan 
nostaminen taas aiheutti taloudellisia 
lisäkustannuksia, Kauvanto kertoo. 
Kaijanranta kertoi, että samanlaisia 
ongelmia esiintyi myös heidän talossaan 
Läntisellä Papinkadulla.

Vedenkäsittelylaite ratkaisuksi 
taloyhtiön putkisto-ongelmiin
Ongelmien ratkaiseminen vaatii oikeanlaisia 
ratkaisuja, joiden löytäminen ei ole aina 
helppo tehtävä. Taloyhtiön hallituksen 
ja isännöitsijän ennakkoluuloton ja 
rohkea asenne edesauttoivat kuitenkin 
kokeilemaan erilaista ratkaisua. Taloyhtiön 
hallituksen ja puheenjohtajan oli helppo 
esitellä taloyhtiölle ongelmien ratkaisuksi 
Bauer Solutions Oy:n kemikaalitonta 
vedenkäsittelyä.

Isännöitsijä Kauvanto oli tutustunut 
omalta osaltaan Baueriin jo huomattavasti 
aikaisemmin ja osasi suositella sitä oman 
kokemuksensa perusteella.
– Viime vuosituhannella tutustuin 
tuotteeseen etsiessäni erilaisia 
vaihtoehtoja vanhojen kiinteistöjen 
putkistojen tukkeutumisiin. Ratkaisu 
on muutenkin ollut yksinkertainen ja 
edullinen hankintahinnaltaan verrattuna 
muihin vaihtoehtoihin. Lisäksi käytettyihin 

myrkkyihin ja happoihin verrattuna 
turvallinen hankinta. Useassa muussakin 
hoitamassani taloyhtiöissä on päädytty 
käyttämään kyseistä ratkaisua – ja todella 
hyvin lopputuloksin, Kauvanto kertoo.

Laite toimii ilman kemikaaleja ja 
huolettomasti
Vedenkäsittelylaite toimii ilman kemikaaleja 
ja muokkaa veden fysikaalisia ominaisuuksia 
siten, että vedenkäsittely aikaansaa vedessä 
olevan kalkin kidemuodonmuutoksen. 
Vedenkäsittelyn vaikutuksesta vanhat 
saostumat pehmenevät, liukenevat ja 
poistuvat näin järjestelmästä. Vedenkäsittely 
tekee veden pinnan tavallaan sulavaksi, 
jolloin puhdas vesi pääsee virtaamaan 
putkistossa sujuvasti. Sujuva veden 
kulkeminen putkistossa takaa erinomaisen 
vedenlaadun sekä järjestelmien häiriöttömän 
toiminnan.

Vedenkäsittely nosti 
vedenpaineet ja tasasi lämmitystä
Laitteen asennuksen jälkeen suodattimia 
jouduttiin vaihtamaan normaalisti 
useammin, koska sakka lähti liikkeelle 
lämmitysjärjestelmän putkistoissa.

Asennuksen jälkeen vedenpaineet nousivat 
yläkerroksissa noin neljän kuukauden käytön 
jälkeen, jonka jälkeen paineiden kanssa ei 
ole ollut ongelmia.

Lämmityspuolella yhden lämmityskauden 
jälkeen myös kylmät huoneistot 
alkoivat lämmetä ja lämmitys pystyttiin 
palauttamaan alun perin määriteltyihin 
arvoihin. Tämä osaltaan tarkoitti säästöä 
lämmityskuluissa.
– Huoltomiehen käynnitkin ovat 
vähentyneet, kun ei ole jouduttu ilmaamaan 
putkistoja, Kaijanranta kertoo.
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– Talot ovat tosiaan pysyneet 
kokonaisuudessaan hiljaisena 
vikailmoituksista, Kauvanto vahvistaa.

Isännöitsijä Erkki Kauvanto kertoo myös 
havainnoistaan taloyhtiön huoneistojen 
puhtaanapidosta. Vedenkäsittelylaitteen 
käyttöönoton jälkeen kalkkikerrostumia on 
jäänyt vähemmän pinnoille.

Taloyhtiön asenne uusia 
ratkaisuja kohtaan palkittiin 
energia- ja kustannussäästöillä
Taloyhtiön ja isännöitsijän rohkea asenne 
lähteä kokeilemaan uutta palkittiin 
kustannussäästöillä huoltokäyntien 
vähentyessä ja energiansäästöllä 
lämmitysvesipuolella.
– On mielestäni tärkeää ymmärtää 
kokonaisuutta taloyhtiön kunnossapidossa. 
Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun vesi 
lähtiessään vesilaitokselta on hyvälaatuista, 
mutta kulkiessaan kaupungin halki 
mitä eri ikäisimmissä putkissa, voi se 
taloyhtiön putkistoon tullessaan olla aivan 
erilaatuista. Tätä asiaa ei välttämättä 
tule ajatelleeksi. Taloyhtiön hallituksilla 
pitäisi olla lähtökohtaisesti kiinnostusta 
uusia ratkaisuja ja tuotteita kohtaan, jotka 
parantavat taloyhtiön ylläpitoa, Kaijanranta 
tiivistää.

Taloyhtiön isännöitsijä Kauvanto vahvistaa 
Kaijanrannan kommenttia taloyhtiön 
asenteesta uusia ratkaisuja kohtaan.
– Voidaan ajatella, että esimerkiksi tuote 
on liian hyvä. Tämä asenne voi helposti 
jäädä päälle, jos ei uskalleta kokeilla. 
Onneksi tässä taloyhtiössä oli rohkeaa ja 
kokeilunhaluista porukkaa. Oma tapani 
isännöidä on myös etsiä uusia ratkaisuja, 
jotka auttavat taloyhtiötä ja vapauttavat 
investointeja muihin käyttökohteisiin. 
Maidon tai polttoaineen hintaan nämä eivät 
vaikuta, mutta energiansäästöä taloyhtiössä 
tällä voidaan saavuttaa!

LUE LISÄÄ
bauersolutions.fi

Vedenkäsittelylaite oli jo ollut pidemmän 
aikaa tuttu itselleni, mutta ei koko 

taloyhtiölle. Onneksi toimivuudesta löytyi 
faktoja, joita pystyi esittelemään.

Erkki Kauvanto, Isännöinti Kauvanto
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Taloyhtiön piha-alueet 
syyskuntoon
Teksti: Tuuli Järvinen   Kuva: iStock

Vuodenajan vaihtuminen on taitekohta, joka 
muistuttaa tarkastelemaan taloyhtiön yhteisiä 
piha-alueita ja niiden kuntoa. Pikainenkin 
katselmus tuo esiin mahdolliset korjauksen 
kohteet.

PIHA

Puutarhamyymälä Muhevaisen pihasuunnittelija Sanna Numminen 
vinkkaa muistelemaan viime talvea. Havaitsitteko piha-alueella 
ongelmapaikkoja, jotka kaipaisivat korjausta? Keväällä ja kesän 
koittaessa tuleva talvi pulmineen tuntuu kovin kaukaiselta. Syksyllä 
onkin usein viimeinen hetki tarttua tositoimiin ennen talvea.

Turvallisuus
Pihan pinnoille kannattaa tehdä arvio säännöllisesti, ainakin 
keväisin ja syksyisin. Nuo molemmat taitekohdat saattavat tuoda 
esiin pulmakohtia, joihin vastuuntuntoisen asuntoyhtiön hallituksen 
on syytä tarttua. Pulmakohtiin ripeästi tarttumalla ja säännölliset 
pikkukorjaukset hoitamalla voidaan säästyä onnettomuuksilta ja 
vähentää tihentyvien tai isojen remonttien tarvetta.

Viihtyisyys
Kasvillisuudella luodaan yhteisille piha-alueille monimuotoisuutta 
ja viihtyisyyttä. Eikä viihtyisyys ole pelkästään kesän asia, vaan sitä 
tarvitaan ympäri vuoden. Ratkaisevia ovat kasvivalinnat, jotka sopivat 
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TUTUSTU
muhevainen.fi

eri vuodenaikoihin. Esimerkiksi jos pihalla 
on vain kesävihantia eli talveksi lehtensä 
pudottavia kasveja, saattaa yleisvaikutelma 
talvella olla paljas ja valju.

Hoidetut piha-alueet ja panostaminen sekä 
turvallisuuteen että viihtyisyyteen viestivät 
osaltaan taloyhtiön asioiden huolellisesta 
hoidosta.

Sanna Numminen antoi käytännönläheisen 
muistilistan siitä, mitä ainakin syksyllä 
kannattaa huomioida:

1. Hulevedet
• Minne hulevedet ohjautuvat?
• Jääkö kulkuväylille lätäköitä sateella?
• Kärsivätkö istutukset tai nurmikkoalue 
liiallisesta veden kertymisestä?

4. Muu turvallisuus
• Pihan pinnoitteiden kuntotarkastus
• Mahdollisten pihaportaiden ja kaiteiden 
kuntotarkistus
• Valaistuksen riittävyys ja valojen 
suuntaukset

5. Kasvillisuus
• Löytyykö pihasta syysasuisia kasveja, 
esimerkiksi loppukesän kukkijoita ja 
ruskakasveja?
• Onko pihassa talvenvihreää, esimerkiksi 
havukasveja?
• Onko kasvillisuuden hoitosuunnitelma 
ajan tasalla?
• Tarvitsevatko kasvit talvisuojausta esim. 
jyrsijätuhoja tai kevätahavaa vastaan?

Asiantuntijamme on apunasi, katso 
lisätiedot: muhevainen.fi/palvelut/

• Ovatko pihan kallistukset kunnossa, jotta 
vesi ei keräänny seinustoille?

2. Lumitila
• Onko lumen säilytykselle varattu riittävästi 
tilaa?
• Sietävätkö pihan pinnoitteet koneellisen 
lumen poiston, jos sitä tarvitaan?
• Tarvitseeko lumenajo tila- tai 
ajojärjestelyjä sujuakseen vaivattomasti?

3. Liukkauden poisto
• Miten liukkauden poisto hoidetaan?
• Onko pihalla liukkauden suhteen 
ongelmakohtia, jotka vaativat toimenpiteitä 
tai ohjeistusta? 
• Onko hiekoitushiekkaa saatavilla heti 
ensimmäisten liukkaiden kelien tullen?
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Tunkkainen sisäilma, hajuhaitat, kalkkihärmä perustuksissa, kosteutta rakenteissa. Nämä kaikki 
ovat tyypillisiä haittavaikutuksia, jotka voivat johtua kapillaarisen kosteuden aiheuttamista 
kosteusongelmista.

KORJAUS

Tällaisista kosteusongelmista kärsivät yleensä vanhemmat 
rakennukset, jotka on perustettu aikansa rakennustavan mukaisesti 
perusmaan tai liian hienojakoisen aineksen, kuten hiekan, päälle. 
Näiden perustusten alla ei ole käytetty kapillaarikatkoja. Nykyään 
perustusten alle laitetaan esimerkiksi pestyä sepeliä katkaisemaan 
kapillaarinen kosteudennousu maasta. Perustusten alaisen 
kapillaarisen maa-aineksen vaihtaminen jälkikäteen on käytännössä 
mahdotonta. Tällöin tarvitsee etsiä muu ratkaisu ongelman 
korjaamiseen.

Mitä haittaa kapillaarisesta kosteudesta on?
Jos perustuksissa on puutteellinen kapillaarikatko tai sitä ei ole 
ollenkaan, voi kosteus nousta maaperästä perustuksia ja seinää 

Kapillaarinen kosteus: miten siitä 
aiheutuvat ongelmat korjataan?
Teksti ja kuva: Jenni Tommila 

pitkin ylöspäin painovoimaa uhmaten samalla kastellen niitä. 
Tämä ilmiö on kapillaarinen kosteuden nousu. Vesi imeytyy 
huokoisiin materiaaleihin veden pintajännitysvoimien aikaansaaman 
huokosalipaineen vaikutuksesta.

Kapillaarista kosteuden nousua tapahtuu esimerkiksi 
kiviainespohjaisissa rakennusmateriaaleissa kuten betonissa, tiilissä 
ja kevytsoraharkoissa. Vanhemmissa rakennuksissa kosteusongelmat 
johtuvat yleensä juuri tästä ilmiöstä, kun perustukset on tehty 
aikansa rakennustavan mukaisesti ilman kapillaarikatkoa.

Kapillaarinen kosteus siirtyy sekä pysty- että vaakasuunnassa, jolloin 
se voi kastella asuinhuoneiston seinä- ja lattiarakenteet. Sokkelissa 
kapillaarinen kosteus voi ilmetä valkoisena kalkkihärmänä.
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Kun rakenteiden suhteellinen kosteus ylittää 
75 %, mikrobikasvustolle syntyy otolliset 
olosuhteet. Kosteuden jatkuessa pitkään, on 
homeen muodostuminen rakenteisiin melko 
todennäköistä. Kapillaarisen vedennousun 
ongelma johtuu yleensä perustamistavasta, 
jolloin sitä ei voida korjata helposti 
perinteisillä korjausmenetelmillä, kuten 
esimerkiksi uusilla salaojituksilla, 
patolevyillä tai vedeneristyksillä. Usein myös 
perinteisten menetelmien lopputulos on 
epävarma ja/tai korjauskustannukset ovat 
niin suuret, ettei niihin haluta ryhtyä.

Patentoidulla SafeDrying-
kuivatusjärjestelmällä nämä kapillaarisen 
kosteuden aiheuttamat ongelmat voidaan 
korjata kustannustehokkaasti ja varmistaa 
rakenteiden kuivuus niiden elinkaaren ajan.

Esimerkiksi sipoolaisessa rivitaloyhtiössä 
ongelmaa ei ollut saatu poistettua 
ulkopuolisilla töillä ja salaojituksella. 
Yksi asunto oli jo jouduttu poistamaan 
asuinkäytöstä kosteusongelman takia 
ja taloyhtiölle oli esitetty hyvin kallista 
remonttia perinteisillä menetelmillä. Mutta 
SafeDrying-järjestelmällä asunto saatiin taas 
asuinkäyttöön.

SafeDryingilla korjaat 
kosteusongelmat helposti ja 
varmasti
Viime vuosituhannella ohjeistettiin 
perustamaan talot häiriintymättömän 
perusmaan varaan. Tämä mahdollistaa 

SafeDrying Oy:n patentoitu kuivatus- ja 
kuivanapitojärjestelmä takaa kiinteistön kuivumisen 

ja kuivana pysymisen koko käyttöiän ajan.

salaoja

seinä

betonilaatta

eristekerros

Usein kosteus siirtyy 
rakennuksen alla kapillaarisesti

Kosteus siirtyy myös sivusuunnassa 
kapillaaritiehyitä pitkin

Kosteus nousee 
kapillaaritiehyitä pitkin 
painovoimaa uhmaten

Kapillaarinen kosteudennousu

Kapillaarisuus (vesi siirtyy hiusputki-ilmiönä)
Diffuusio (vesihöyry siirtyy rakenteen läpi)

kapillaarisen kosteuden nousun rakenteisiin 
maaperästä. Perustamistavan korjaus 
jälkikäteen on melko mahdotonta, mutta 
SafeDrying-järjestelmällä rakenteen 
kapillaaritiehyet saadaan kuivattua. Kun 
tiehyet pidetään kuivina, kosteuden 
nousu hidastuu ja rakenteet kuivuvat. 
Kun rakenteen sisältä on poistettu 
kapillaarikosteus, riittää niiden kuivuuden 
ylläpitoon tyypillisesti pelkkä osa-aikainen 
tuuletus järjestelmällä. Näin myös 
järjestelmän käyttökustannukset sähkön 
osalta ovat hyvin maltilliset.

SafeDrying-järjestelmän kuivatusmenetelmä 
perustuu suureen virtausnopeuteen, 
lämpöön ja kuivattuun ilmaan, jotka 
kohdennetaan rakenteiden sisään tai 
rakennetta vasten erikoisvalmisteisten 
kuivatuskanavien kautta. Rakenteeseen 
upotettavissa tai pinta-asennetuissa 
kuivatuskanavissa kiertää kuiva, lämmin 
ilma, jolloin rakenteissa oleva vesihöyry 
siirtyy kanavia pitkin hallitusti pois ja 
rakenteet kuivuvat.

SafeDrying-järjestelmää voidaan käyttää 
niin uudis- kuin saneerauskohteissakin. 
Kuivatuskanavien asennustapa valitaan 
kohteen mukaan joko jalkalistan tilalle 
pinta-asennuksena tai upottamalla 
lattiaan. Myös näiden yhdistelmäasennus 
on mahdollista. Asuinhuoneistoihin 
asennetut kuivatuskanavat muistuttavat 
lattialistoja ja kuivatusyksikkö on pienempi 
ja huomaamattomampi kuin esimerkiksi 
kellaritiloissa.

SafeDrying-järjestelmällä kosteusongelmat 
saadaan korjattua asunnon sisäpuolelta 
kustannustehokkaasti ja rakenteita 
rikkomatta. Lisäksi järjestelmään kuuluu 
aina rakenteiden kosteuden reaaliaikainen 
etävalvonta, jolloin varmistutaan korjauksien 
toimivuudesta. Näin vältytään myös ikäviltä 
yllätyksiltä ja mahdolliseen kosteusprosentin 
nousuun voidaan reagoida nopeasti.

Taloyhtiö saa etävalvonnan tuloksista 
raportin joka kuukausi ja kuivatuksen 
tulokset voidaan kerätyn datan 
ansiosta esitellä esimerkiksi taloyhtiön 
hallitukselle, yhtiökokoukselle tai 
asuntokauppatilanteessa ostajalle.

OTA YHTEYTTÄ
Joni Kotipelto / SafeDrying
p. 050 312 2319
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Miksi ja miten modernisoida 
vanhan taloyhtiön ilmanvaihto?
Teksti: Päivi Kaijula   Kuva: Vallox Oy

Taloyhtiön ilmanvaihto on tärkeä osa asuntojen asumismukavuutta. Taloyhtiötä ja sen asukkaita 
remontti-investointi hyödyttää pitkässä juoksussa erityisesti energiansäästösyistä.

Edullisinta huoneistokohtaisen ilmanvaihdon asentaminen vanhaan 
taloyhtiöön on silloin, kun yhtiössä tehdään muutakin remonttia. 
Esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä tehty ilmanvaihtoremontti 
tulee noin 30 prosenttia edullisemmaksi kuin erikseen tehty.

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla säästää 
lämmityskuluissa
Koska vanhemmissa taloissa ilmanvaihto saattaa viedä jopa 20–
40 prosenttia lämmitysenergiasta, kannattaa ilmanvaihtoremontti 
jo pelkästään energian säästämisen vuoksi. Nykyaikaisten 
ilmanvaihtolaitteiden sähkönkulutus on hyvin pientä, sillä koneen 
levylämmönvaihdin itsessään ei kuluta lainkaan energiaa ja 
EC-tasavirtapuhaltimien sähkönkulutus on erittäin alhainen. 
Ilmanvaihdon sähkönkulutusta voi verrata esim. saunomiseen: 
yhden saunomiskerran kiukaan sähkökulutuksella voidaan pyörittää 
ilmanvaihtolaitteen puhaltimia jopa viikkoja.

Merkittävin säästö tulee kuitenkin koneen lämmöntalteenoton 
avulla, sillä LTO:lla varustettu ilmanvaihtokone lämmittää tuloilmaa 
poistoilman lämmöllä ja vähentää muuta asunnon lämmitystarvetta.
– Mitä parempi lämmöntalteenottokyky laitteessa on, sitä vähemmän 
kuluu lämmitysenergiaa kylmän ilman lämmittämiseen. Esimerkiksi 
Valloxin uusimmassa ilmanvaihtokoneessa Vallox 99 MV:ssä 
lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on 76 prosenttia, kertoo 
Valloxin koulutuspäällikkö Ali Aaltonen.

Vuosihyötysuhde onkin energiatehokkuutta vertailtaessa tärkein 
luku, sillä se kertoo, kuinka paljon keskimäärin läpi vuoden 
lämmöntalteenotto pystyy hyödyntämään poistoilman lämpöä 
tuloilman lämmittämiseen.

Asumismukavuutta tarpeenmukaisella ja hiljaisella 
ilmanvaihdolla
Suuri energiansäästö syntyy myös siitä, että huoneistokohtainen 
ilmanvaihto toimii jokaisessa asunnossa tarpeen mukaan ja ”turhaa” 
ilmanvaihtoa vähennetään. Koska eri asunnoissa asukkaiden määrä 
ja elämänrytmi ovat erilaisia, on huoneistokohtainen ilmanvaihto 
paras ratkaisu. Optimaalisimmin ilmanvaihdon saa kosteus- ja 
hiilidioksidiantureiden avulla, jolloin ohjauksen tarve vähenee, eikä 
ilmanvaihto ole tehostuksella suotta.

Asumismukavuutta tuo myös se, ettei ilmanvaihdosta synny 
ääniä, jotka voivat häiritä asukkaita. Ilmanvaihdon äänten syntyyn 

voi olla useita syitä, mutta itse laite pitää vain vähän ääntä, 
elleivät esimerkiksi kuluvat osat ole tulleet elinkaarensa päähän. 
Ilmanvaihtokoneen valinnassa kannattaakin panostaa ääniteknisiin 
ominaisuuksiin.
– Koska huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet sijoitetaan 
tyypillisesti pesuhuoneeseen, on koneen äänitasoilla merkitystä 
asumismukavuuteen. Uuden Vallox 99 MV:n vaipan läpi tulevat 
äänet ovat niin hiljaiset, ettei sitä juuri huomaa. Esimerkiksi 
jääkaapin äänitaso on 40 dB ja Vallox 99 MV:n 29 dB, kun 
ilmanvaihdon teho on 30 dm3/s 60 Pa. Jopa kuiskaus (30 dB) pitää 
suurempaa ääntä!

Etäohjaus tuo helpotusta isännöitsijälle
Älykkäät Vallox-ilmanvaihtokoneet tuovat helppoutta myös 
isännöitsijän työhön. Asuntoihin voidaan asentaa niin sanottu 
suppea ilmanvaihdon ohjaus tai jättää ohjaimet kokonaan pois. 
Isännöitsijällä voi olla etäyhteys kaikkiin koneisiin, jonka avulla hän 
voi muokata ilmanvaihdon asetuksia ja nähdä vikatilat. Lisäksi se 
auttaa hallinnoimaan suodattimien vaihtoaikoja.
– Kun asukas ottaa isännöitsijään yhteyttä asuntonsa ilmanvaihtoon 
liittyen, voi isännöitsijä tarkastella konetta etänä, eikä hänen tarvitse 
mennä paikan päälle. Pilvipalvelu kerää myös dataa asuntojen 
sisäilmasta, mistä voi olla isännöitsijälle hyötyä.

Ilmanvaihdon toteutukseen on tarjolla paljon 
mahdollisuuksia
Vanhojen kerrostalojen ilmanvaihtoremontissa mietityttää 
monesti, mihin mahduttaa kanavat, ilmanotto, ulospuhallus ja itse 
ilmanvaihtokone. Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet voidaan 
sijoittaa esimerkiksi pesuhuoneeseen. Pienimpiin asuntoihin 
ilmanvaihtokone voidaan piilottaa keittiökaappiin.
– Valloxin konevalikoima huomioi erilaisten asuntojen 
tilavaatimukset ja asukkaiden tarpeet. Tärkeintä 
ilmanvaihtoremontissa on hyvä keskusteluyhteys iv-suunnittelijan 
kanssa, jotta löydetään omaan yhtiöön sopiva ratkaisu.

Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon ilmanotto ja -ulospuhallus 
aiheuttaa monissa kohteissa päänvaivaa, sillä sille on omat 
vaatimuksensa. Kun se toteutetaan niin, että huoneistokohtaiset 
ilmanvaihtokoneet puhaltavat ja ottavat ilmaa suoraan ulkoseinän 
läpi asunnon ilmanvaihtokoneelle, hormivedot jäävät lyhyiksi ja 
vanhoilta poistoilmareiteiltä vapautunut tila voidaan hyödyntää 
muun talotekniikan käyttöön.
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Kuiskaustakin hiljaisempi Vallox 99 MV  
-ilmanvaihtokone on sijoitettu 

kerrostaloasunnon kylpyhuoneeseen 
pesutornin päälle.

TUTUSTU
vallox.com
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Vähäpäästöisempää 
lämmittämistä uusiutuvalla 
lämmitysöljyllä
Teksti: Eero Otronen   Kuva: Shutterstock

OPASTUS
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Vuoden 2021 alussa markkinoille tullut uusiutuva lämmitysöljy 
vastaa päästötavoitteiden haasteisiin vähentäen käyttäjän 
omia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna 
fossiiliseen polttoöljyyn.

Vaikka öljylämmitystä on viime aikoina arvosteltu julkisuudessa 
ja samaan aikaan on lanseerattu tukiohjelmia, joilla öljykattilat 
pyritään poistamaan joka torpasta, ei toimivaa öljylämmitystä ole 
kaikissa tapauksissa syytä lähteä poistamaan. Energia-ala on ottanut 
historiallisen vihreän loikan uusiutuvan lämmitysöljyn ansiosta. 
Jatkossa uusiutuvan lämmitysöljyn käytöllä voidaan pienentää 
öljylämmityskiinteistöjen hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana öljylämmitys on edistynyt 
huimasti. Suomessa käytettävä lämmitysöljy on ollut jo rikitöntä ja 
vähäpäästöistä. Nyt viimeisimpänä öljyala on tuonut markkinoille 
uusiutuvan lämmitysöljyn, joka on valmistettu 100-prosenttisesti 
jätteistä ja tähteistä. Tuotetta kutsutaan myös HVO-pohjaiseksi 
lämmitysöljyksi (Hydrotreated Vegetable Oil). Tämä vetykäsitelty 
kasviöljy toimii täysin vastaavasti kuin fossiilinen polttoöljy.

Jätteet ja tähteet hyötykäyttöön
Tällä hetkellä Neste Oyj:n valmistamassa uusiutuvassa polttoöljyssä 
hyödynnetään raaka-aineina paistorasvaa, elintarviketeollisuuden 
eläinrasvajätettä sekä kasviöljytuotannon erilaisia jätteitä ja tähteitä. 
Yhteensä erilaisia hyödynnettäviä uusiutuvia raaka-aineita on 
globaalisti jopa yli 10.

Jatkossa uusiutuvien polttoaineiden kehittämisen tutkimuskohteita 
ovat muun muassa erilaisten öljyjen ja rasvojen jalostusprosesseista 
saatavat rasvahappoöljyt. Myös levät, jätemuovit, lignoselluloosa 
− kuten maa- ja metsätaloudesta saatavat tähteet, sekä kiinteä 
yhdyskuntajäte ja jätevedestä saatava rasva ovat tulevaisuuden 
raaka-aineita.

Vaihto uusiutuvaan lämmitysöljyyn on helppoa
Nykyistä lämmityslaitteistoa ei ole tarpeen purkaa siirryttäessä 
uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön, sillä se soveltuu jo olemassa 
oleviin öljylämmitysjärjestelmiin. Ainoa tarvittava päivitys on 
öljypolttimen liekinilmaisimen vaihto uuteen. HVO-pohjainen 
uusiutuva lämmitysöljy palaa moitteettomasti, mutta liekin 
aallonpituus on erilainen kuin tavallisella lämmitysöljyllä.

Perinteisessä polttimessa on valovastustyyppinen liekinilmaisin, 
eikä se toimi täydellisesti uusiutuvaa lämmitysöljyä käytettäessä. 
Päivityksessä vaihdetaan turvallisuustoimintoja ohjaava poltinohjain 
digitaaliseen tyyppiin ja palamistapahtumaa tarkkaileva 
liekinilmaisin uusiutuvalle lämmitysöljylle soveltuvaksi IRD- eli 
infrapuna -tyyppiseksi.

Mikäli käytössä oleva öljylämmityslaitteisto on suhteellisen 
uusi, ei polttimen uusiminen todennäköisesti ole edes tarpeen. 
Soveltuvuuden saa selville polttimen valmistajalta, jolta asia 
kannattaa varmistaa.

LUE LISÄÄ
hybridilammitys.fi

Suunniteltaessa öljynpolttimen käyttöä HVO-pohjaiselle uusiutuvalle 
lämmitysöljylle, tulee tarvittavat toimenpiteet teettää Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto Tukesin hyväksymällä öljylämmitysalan liikkeellä. 
Pätevöitynyt ammattilainen tekee vaihdon käden käänteessä 
virallisen TS-14-suosituksen mukaisesti.

Öljypoltinhuollon yhteydessä tehty asennustyö tarvittavien 
komponenttien kanssa on kustannuksiltaan vain muutamia satasia. 
Valtuutetut urakoitsijat löydät osoitteesta ley.fi

Tiesitkö tämän öljylämmityksestä?
• Öljylämmitys on pientaloissa laillinen päälämmitysmuoto 
jatkossakin. Sitä siis ei ole kielletty.
• Markkinoilla olevat lämmityksen polttoöljyt ovat hinnoiltaan 
kilpailukykyisiä.
• Hybridilämmityksessä yleisimmin ilmavesilämpöpumppu 
asennetaan öljylämmityskattilan rinnalle. Tämän 
”vuodenaikalämmityksen” ajatuksena on hyödyntää 
ilmavesilämpöpumpun parhaita ominaisuuksia maalis-marraskuussa 
ja öljykattilan huipputehoa energiatehokkaasti joulukuusta 
helmikuulle.
• Neste toi 1.1.2021 markkinoille sataprosenttisesti uusiutuvista 
raaka-aineista valmistetun polttoöljyn. Nyt sitä on saatavilla 
lämmityskäyttöön koko maassa useammalta jakeluyhtiöltä. 
Uusiutuva polttoöljy tukee osaltaan Suomen tavoitetta tulla 
hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tulevaisuudessa uusiutuva 
polttoöljy korvaa fossiilisen polttoöljyn lämmityksessä.
• Olipa lämmitysöljy uusiutuvaa tai ei, aina tulisi muistaa laitteiden 
ja komponenttien hyvän kunnon merkitys. Kattila- ja poltinhuollot 
tuovat hintansa takaisin energiansäästönä ja laitteiden pidentyneenä 
käyttöikänä.
• Kaikissa huolto-, kunnostus- ja asennustöissä on tärkeää, että 
näitä töitä tekee vain Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin 
hyväksymä urakoitsija. Ammattilainen varmistaa myös, että laitteisto 
toimii parhaalla tavalla.
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Väärinymmärretty ilmanvaihto  
– viisi faktaa, jotka tulisi tietää
Teksti ja kuvat: Laura Hamppula

HUONEISTO

Vaikka ilmanvaihdon puutteet tunnistetaan, ei niiden korjaamiseen 
suhtauduta aina riittävällä vakavuudella. Mitä sitten ovat yleisimmät 
harhaluulot ja mistä kyseisissä tilanteissa todellisuudessa on kyse?

1. Rakenteiden kautta vuotava ilma sekoitetaan 
usein ilmanvaihtoon
Ilmanvaihdon tehtävä on tuoda rakennukseen riittävästi puhtaaksi 
suodatettua ilmaa ja poistaa sisätiloissa syntyneitä epäpuhtauksia 
ja kosteutta. Toimiva ilmanvaihto saadaan aikaan kahdenlaisten 
ilmanvaihtoventtiileiden avulla. Poistoilmaventtiilit poistavat 
käytettyä ilmaa ulos. Korvausilmaventtiilit puolestaan tuovat 
poistuvan ilman tilalle raitista ilmaa. Sama toimintaperiaate koskee 
kaikkia ilmanvaihtojärjestelmiä. Erot järjestelmien välillä löytyvät 
siitä, liikkuuko ilma koneiden vai luonnonlakien avustamana. Koska 
ilmavaihto on kokonaisuus, on tärkeää, että ilmaa sekä tulee sisään 
että poistuu hallitusti.

Moni kuitenkin uskoo yhä, että ilman vaihtuminen asunnon 
ikkunanpielistä ja lattianraoista on hyväksyttävää. Tästä syystä 
haitallisia rakennevuotoja erehdytään liian usein luulemaan 
osaksi ilmanvaihtoa, eikä kriittisiin puutteisiin asuntojen 
korvausilmanvaihdossa suhtauduta riittävällä vakavuudella. 
1970-luvun energiakriisin jäljiltä Suomessa onkin edelleen arviolta 
noin miljoona asuntoa, joista puuttuvat kokonaan raitista ilmaa 
sisälle tuovat korvausilmaventtiilit.

Korvausilmanvaihdon puutteiden korjaamisessa ei tulisi 
koskaan viivytellä. Mikäli ilma ei pääse virtaamaan asuntoon 
korvausilmaventtiilien kautta, vuotaa se sisään epäpuhtaita reittejä 
pitkin esimerkiksi rappukäytävän, rakenteiden tai jopa viemärin 
kautta. Korvausilmaventtiilien puuttumisen aiheuttamat ongelmat 
korostuvat etenkin niissä asunnoissa, joissa on koneellinen 
poistoilmanvaihto. Kun rakennuksesta poistuu koneellisesti 
huomattava määrä ilmaa, muodostuu rakennukseen alipainetta. 
Alipaineen voi huomata esimerkiksi postiluukun vihellyksenä, 

Ilmanvaihtoon liittyy monia yleisiä harhaluuloja ja uskomuksia. Erityisesti vanhempien 
kiinteistöjen kohdalla väärinymmärrykset kostautuvat usein asuntojen huonona 
sisäilmana, joka sairastuttaa sekä asukkaat että kiinteistön. Etenkin räikeät puutteet 
asuntojen korvausilmanvaihdossa ovat yleisiä vielä tänäkin päivänä.
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vaikeuksina avata ulko-ovea sekä 
rappukäytävästä kulkeutuvina hajuina. 
Merkittävä alipaine on aina terveysriski, joka 
nostaa rakenteista ja maaperästä sisäilmaan 
mikrobeja ja muita terveydelle erittäin 
haitallisia epäpuhtauksia.

Puutteellinen korvausilmanvaihto ei 
kuitenkaan ole asunnon pysyvä ominaisuus. 
Ilmanvaihto voidaan kunnostaa toimivaksi 
asentamalla raitista ilmaa sisään tuovat 
korvausilmaventtiilit oleskelutiloihin, 
kuten makuu- ja olohuoneisiin. Riittävä 
määrä korvausilmaventtiileitä voidaan 
suhteuttaa asunnon pinta-alaan, yksi 
jokaista 20 m² kohti. Korvausilmaventtiilien 
asentaminen ei myöskään ole kallista 
ja sen huoneistokohtaiset kustannukset 
mitataankin usein vain sadoissa euroissa.

2. Energiasäästöä ei pidä havitella 
ilmanvaihdon kustannuksella
Energianhintojen noustessa alkaa moni 
etsiä säästökohteita asumisesta. Yksi 
kohde, josta ei kuitenkaan kannata lähteä 
hakemaan säästöjä on asunnon ilmanvaihto. 
Toimiva ilmanvaihto on tärkeää asukkaiden 

terveydelle sekä asunnon kunnolle. 
Puutteellisesti toimiva ilmanvaihto aiheuttaa 
asukkaille erilaisia terveysongelmia, kuten 
kroonista nuhaa ja yskää, ihon kuivumista, 
päänsärkyä ja väsymystä.

Yksi ilmanvaihdon keskeisistä tehtävistä 
on myös poistaa asumisesta aiheutuvaa 
kosteutta, jota syntyy jatkuvasti esimerkiksi 
ruoanlaitoista, pyykkien kuivatuksesta 
ja suihkusta. Jos sisäilman suhteellinen 
kosteus nousee liian korkeaksi, näkyy 
se kohonneina lämmityskustannuksina, 
sillä kostean huoneilman lämmittäminen 
kuluttaa enemmän energiaa. Pinnoille 
kertyvä kosteus voi myös aiheuttaa 
asunnon maali- ja tapettivaurioita sekä 
kosteusvaurioita. Se luo myös suotuisat 
kasvuolosuhteet mikrobikasvustoille.

Energian säästöä tavoiteltaessa 
kannattaa korvausilmaventtiileiksi valita 
automaattisesti ulkolämpötilan mukaan 
säätyvä venttiilimalli. Kun venttiilin avaus 
säätyy automaattisesti kylmällä ilmalla 
pienemmälle ja lämpimällä suuremmalle, ei 
käsin tehtävää säätöä tarvita ja ilmanvaihto 
toimii vuoden ympäri optimaalisesti.

3. Sisään tulevan ilman 
suodatuksella on elintärkeä rooli
Ilmansaasteet ja etenkin ilman 
pienhiukkaset ovat tunnetusti erittäin 
haitallisia ihmisten terveydelle. 
Ulkoilman epäpuhtaudet aiheuttavat 
merkittäviä terveyshaittoja erityisesti 
lapsille, vanhuksille sekä hengityselin- 
ja sydänsairaille. Arvioiden mukaan 
jopa 1 300 ihmistä vuodessa kuolee 
Suomessa ennenaikaisesti ilmassa 
olevien epäpuhtauksien vuoksi. Lisäksi 
ilman epäpuhtaudet aiheuttavat noin 
30 000 henkilöllä astmaoireiden 
pahentumista ja 30 000–40 000 lasten 
hengitystieinfektiota.

Vaikka pienhiukkasten lähteet ovat pääosin 
ulkona, altistutaan niille eniten sisätiloissa, 
johon ne kulkeutuvat pääasiallisesti 
ilmanvaihdon ja tuuletuksen mukana. 
Terveyshaittojen kannalta on ratkaisevaa, 
kuinka kauan ihminen altistuu korkeille 
hiukkaspitoisuuksille. Koska ihmiset 
viettävät 90 prosenttia valveillaoloajastaan 
sisätiloissa, voidaan altistumista pienentää 
merkittävästi huolehtimalla sisään tulevan 
ilman riittävästä suodatuksesta.

On tärkeää huomata, että ilmanvaihdon 
suodattimissa on merkittäviä laatueroja. 
Laadukas suodatin estää tehokkaasti 
pienhiukkasten, siite- ja katupölyn sekä 
muiden epäpuhtauksien pääsyä sisätiloihin, 
kun taas heikompilaatuiset suodattimet 
päästävät ne sisäilmaan.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

TARKISTA ONKO ASUNNOSSA 
RIITTÄVÄ MÄÄRÄ TOIMIVIA 
KORVAUSILMAVENTTIILEJÄ MIKÄLI:

• Sisäilma tuntuu tunkkaiselta ja raskaalta hengittää.
• Huoneiston pinnoille tiivistyy kosteutta.
• Sisäilma tuntuu tunkkaiselta.
• Lattianrajassa tai ikkunoiden karmien kautta 

tuntuu vetoa.
• Asunnon ulko-ovi tuntuu raskaalta avata.
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Velco-korvausilmaventtiilien avulla 
ilmanvaihtoa voidaan parantaa 
kustannustehokkaasti sekä ilmansuodatus 
että äänenvaimennus huomioiden.

Automaattisesti ulkolämpötilan mukaan 
säätyvät Velco-korvausilmaventtiilit 
torjuvat vetoa ja parantavat ilmanvaihdon 
energiatehokkuutta. Automaattisesti säätyvä 
korvausilmaventtiili on loppukäyttäjälle 
huoleton, sillä se ei vaadi jatkuvaa 
säätämistä. Velco-korvausilmaventtiili 
on varustettu toimintavarmalla 
vahatermostaatilla, joka säätelee 
venttiililautasen avausta ulkolämpötilan 
mukaan +10°C  ja -5°C välillä. Tätä 
kylmemmällä ilmalla jo muutaman millin 
minimiavaus takaa riittävän ja vedottoman 
ilmanvaihdon. Uusien venttiilien 
asuntokohtainen kustannus on mallista ja 
asennusratkaisusta riippuen vain noin 100–
300 €/kpl sisältäen asennuksen.

Velco-korvausilmaventtiilejä voidaan 
käyttää korvausilmaratkaisuna kaikissa 
kiinteistöissä, joissa on painovoimainen 
tai koneellinen poistoilmanvaihto. Mallista 
riippuen ne voidaan asentaa vanhan 
venttiilin tilalle, seinälle uuteen läpivientiin 
sekä puiseen tuuletusluukkuun. Velco-
venttiili on mahdollista asentaa myös 
alkuperäinen rautaluukku säilyttäen. 
Laajasta tuotevalikoimasta löytyvät valmiit 

4. Ilmanvaihdon toimivuus on kiinteistön omistajan 
vastuulla
Ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapito- ja korjausvastuu on aina 
taloyhtiöllä mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole sovittu toisin. Jos asukas 
epäilee asunnon ilmanvaihdossa olevan puutteita, tulee korjaustarve 
aina selvittää. Terveydensuojelulain mukaan asunnon sisäilman 
puhtauden, kosteuden, melun ja muiden vastaavien olosuhteiden 
tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asukkaalle haittaa. Jos 
siis on syytä olettaa, että yhtiön korjattavaksi kuuluu sisäilmaa 
heikentävä vika, tulee terveydensuojelulain mukaan riittäviin 
toimenpiteisiin aina ryhtyä.

Asumisterveysasetuksessa on määritetty raja-arvot muun muassa 
riittävälle ilmanvaihdolle, joiden toteutumista voidaan tarkastella 
puutteita selvittäessä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä 
on myös huolellisuusvelvollisuus kunnossapitovastuunsa osalta. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiö voi joutua 
vahingonkorvausvastuuseen toimiessaan esimerkiksi liian hitaasti 
ongelmien selvittämisessä ja korjaamisessa.

Jos sisäilmaan liittyvien ongelmien selvitys ei etene, voi 
asukas lopulta kääntyä terveydensuojeluviranomaisen puoleen. 
Terveydensuojeluviranomainen voi puuttua tilanteeseen antamalla 
taloyhtiölle kieltoja tai määräyksiä ongelman korjaamiseksi.

5. Ilmanvaihtoa on mahdollista parantaa helposti ja 
edullisesti
Ilmanvaihdon parantamisen kuvitellaan usein olevan kallista 
ja hankalaa. Puutteet korvausilmavaihdossa ovat kuitenkin 
edullisia ja nopeita korjata kuntoon. Uusien korvausilmaventtiilien 
huoneistokohtaiset kustannukset ovat vain satoja euroja ja niiden 
asentaminen onnistuu nopeasti jopa asukkaiden läsnäollessa.

Ilmanvaihto kuntoon helposti Velco-korvausilmaventtiileillä

KATSO LISÄÄ
terveysilma.fi

ja vangitsee ne. Patentoitu tekniikka 
yhdessä avoimen runkorakenteen kanssa 
mahdollistaa suodattimen huokoisen ja 
hyvin ilmaa läpäisevän rakenteen. 

Velco-suodatin on käynyt menestyksekkäästi 
läpi useita riippumattomia testejä. VTT:n 
suorittamassa suodatinvertailussa se sijoittui 
testatuista suodattimista ensimmäiseksi. 
Muiden valmistajien vastaaviin suodattimiin 
verrattuna sen todettiin suodattavan 
epäpuhtauksia jopa yli kuusi kertaa 
tehokkaammin.

jälleenmyyntipakkaukset sekä täysin 
asennuskohteen mukaan kasattavat 
tuoteratkaisut. 

Velco-korvausilmaventtiilien kanssa 
käytetään aina korkealuokkaista suodatinta. 
Velco-suodatin suodattaa sataprosenttisesti 
siitepölyn sekä torjuu erittäin tehokkaasti 
vaarallisten pienhiukkasten pääsyn 
sisäilmaan. Suodattimen toiminta perustuu 
sen materiaalin kuituihin ladattuun 
sähköiseen varaukseen. Sähköisesti 
varattu suodatin vetää mikroskooppisetkin 
hiukkaset puoleensa kuin magneetti 
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Yhtiövastikkeen korottaminen – 
miten ja kuinka paljon?

Teksti: Liisa Heinonen  Kuvat: Shutterstock

Tänä syksynä taloyhtiöiden yhtiövastikkeisiin kohdistuu 
ennennäkemätön korotuspaine. Energian hinnannousu vaikuttaa etenkin 

lämmityskustannuksiin, mutta myös mm. kiinteistönhuollon ja jätehuollon 
hinnat ovat nousussa. Korkotason nousu taas aiheuttaa paineen nostaa 

pääomavastiketta. Miten ja kuinka paljon vastiketta voidaan nostaa?

Mikäli taloyhtiössä ei ole aiemmin tänä 
vuonna tehty päätöstä yhtiövastikkeen 
korotuksesta, voi se joutua tekemään 
loppuvuonna nopeita liikkeitä kulujen 
kattamiseksi. Etenkin lämmityskustannukset 
ovat nousseet kuluvan vuoden aikana 
niin merkittävästi, että ylimääräisen 
hoitovastikkeen periminen voi olla 
perusteltua. Mikäli tällaista valtuutusta ei 
ole annettu, voi taloyhtiö joutua kutsumaan 
koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa 
korotuksesta voidaan päättää.

Korotuksen määrä
Yhtiövastikkeen määräämisen perusteet 
määritellään taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. 
Myös korotetun yhtiövastikkeen tai 
ylimääräisen hoitovastikkeen tulee 
noudattaa näitä perusteita. Käytännössä 
yhtiökokous tai hallitus eivät voi nostaa 
vastikkeen määrää enempää, kuin on 
välttämätöntä. 

Joissain taloyhtiöissä yllättävien menojen 
varalle on olemassa niin sanottu 
hoitovastikepuskuri, joka voi vastata jopa 
10–12 kuukauden vastikkeiden määrää. 
Yleisesti suosituksena on kolmen kuukauden 
puskuri. Mikäli puskuri on olemassa, ei 
korotusten tekemiselle ole välttämättä 
yhtä akuuttia painetta, kuin niissä, joilla 
vastaavaa reserviä ei ole.

TUTUSTU
omataloyhtio.fi

Arvioiden mukaan korotuspaine vastikkeissa 
on tänä vuonna noin 5–10 prosenttia. 
Isännöintiliiton mukaan korotus vastaa 
vuositasolla keskimäärin yhden kuukauden 
hoitovastiketta. Käytännössä tämä tarkoittaa 
esimerkiksi 50 neliön asunnossa noin 20 
euron korotusta kuukausivastikkeeseen.

Hallitus ei voi yksin päättää  
yhtiövastikkeeseen korotuksesta
Yhtiövastikkeen suuruudesta päätetään 
yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. 
Taloyhtiön hallitus ei siis voi ilman erillistä 
valtuutusta tehdä muutoksia vastikkeiden 
määrään. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää, 
että se valtuuttaa hallituksen perimään 
ylimääräistä hoitovastiketta tarpeen 
vaatiessa. 

Näissä tilanteissa perusteena korotukselle 
voi olla muun muassa yllättävät ja suuret 
kiinteistönhoitokulut. Usein valtuutus 
ylimääräisen vastikkeen perimiseen on tehty 
rajoitetulle ajanjaksolle, eli ylimääräistä 
vastiketta voi hallituksen päätöksellä periä 
esimerkiksi 1–2 kuukautta.  

OPASTUS
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Kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiöissä on annettu selkeät ohjeet. Silti kysymyksiä 
siitä, kuka on vastuussa taloyhtiön rakennuksen tai piha-alueen tietyn osan kunnostamisesta 
tai vian korjaamisesta, syntyy verrattain usein. Vastuun jakautumista ja asunto-osakeyhtiölakia, 
johon jako perustuu, ei tunneta läheskään aina riittävän hyvin.

Tunnetaanko vastuunjako 
taloyhtiössä riittävästi?
Teksti: Heidi Uusitalo  Kuvat: Jarno Kylmänen

Vastuunjaosta voidaan aina määrätä yhtiöjärjestyksessä, mutta 
pääperiaatteet vastuunjakoon löytyvät asunto-osakeyhtiölaista. 
Vastuunjaon pääsäännön mukaan osakkeenomistajan 
kunnossapitovastuulla on osakehuoneistonsa sisäosat. Sisäosilla ei 
tarkoiteta huoneistossa olevia kantavia rakenteita, niihin kuuluvia 
eristeitä eikä myöskään yhtiön vastuulla olevia rakennuksen teknisiä 
ns. perusjärjestelmiä. Asunnon seinien sisäpuolella olevat osat, 
kuten sisärappaukset, tasoitepinnat ja sisäpuoliset maalaukset ovat 
osakkaan vastuulla, kun taas ulkopuolella olevista osista, kuten 
vesikatosta, ulkoseinistä sekä ylä-, ala- ja välipohjista vastaa yhtiö. 
Vastuunjako ratkaistaan aina ensisijaisesti asunto-osakeyhtiölain 
pohjalta.

Periaatetta, jonka mukaan osakas vastaa huoneiston sisäpuolella 
olevista osista ja taloyhtiö muista, noudatetaan myös ovien ja 
ikkunoiden eri osien osalta. Ulko-oven ja ikkunoiden huolto- ja 

korjausvastuu riippuu siten siitä, mistä oven tai ikkunan osasta 
on kysymys. Postiluukku, ulko-oven nimikilpi sekä ulko-ovien ja 
parvekeoven lukot ovat taloyhtiön vastuulla. Ovensuljin, ovisilmä 
ja varmuusketju ovat huoneiston sisäpuolisina tai rakenteisiin 
kuulumattomina osina aina osakkaan vastuulla.

Turvalukko – osakkaan vai taloyhtiön vastuulla?
Turvalukon saa asentaa ulko-oveen yhtiön hallituksen luvalla. Jos 
sellaisen asentaa, on siitä huolehtiminen on osakkaan vastuulla. 
Koska sen asentamista pidetään kuitenkin turvallisuussyistä 
aina suositeltavana, ei hallituksella ole tavallisesti syytä puuttua 
jälkikäteen sellaisiinkaan asennuksiin, joihin osakas ei ole hankkinut 
asianmukaista lupaa. Avain kannattaa antaa jonkun taloyhtiön 
edustajan hallintaan, sillä vaikkei sen luovuttamiseen olekaan 
suoraa velvollisuutta, osakas vastaa vahingoista, joita hätätilassa 
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voi aiheutua siitä, jos avainta ei ole eikä 
asuntoon päästä mitenkään sisälle.

Ovatko putket taloyhtiön 
vastuulla?
Paljon kysymyksiä aiheuttavat vesi- ja 
viemäriputket sekä lämmityslaitteet, 
joista toiset ovat osakkaan ja toiset 
taloyhtiön vastuulla. Kylpyhuoneessa 
osakas vastaa pesu- ja suihkualtaista sekä 
kylpyammeesta. Myös käsisuihkuletkun 
kunnosta huolehtiminen kuuluu osakkaalle. 
Samoin pesukoneen letkut ja pesukoneen 
liittäminen ovat osakkaan vastuulla. Sitä 
vastoin yhtiön asennuttamat vesihanat, wc-
istuin kokonaisuudessaan sekä mahdollisista 
viemäritukoksista ja putkistovuodoista 
huolehtiminen kuuluvat taloyhtiön vastuulle. 
Taloyhtiöllä on vastuu myös märkätilojen 
vesieristeistä. Osakkaan velvollisuus 
on tietenkin ilmoittaa mahdollisista 
viemäritukos- tai putkistovuotoepäilyistä 
taloyhtiölle, huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.

Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus 
kuuluu osakkaalle, mutta korjaus 
ja uusiminen taloyhtiölle. Samalla 
logiikalla jakautuu vastuu myös mm. 
ilmanvaihtolaitteiden ja hormien kohdalla: 
siinä missä ilmanvaihdon perussäätö, 
ilmanvaihtokanavat ja hormien puhdistus 
kuuluvat taloyhtiölle, osakas vastaa 
poistopuhaltimesta, liesituulettimesta ja 
poistoventtiilien puhdistamisesta. Samoin 
ilmanvaihdon suodattimien puhdistus ja 
uusiminen kuuluvat osakkaalle. Sitä vastoin 
poistoventtiilien korjaus ja uusiminen on 
taloyhtiön vastuulla.

Vastuunjako piha-alueilla 
erottaa rivitaloyhtiöiden säännöt 
kerrostaloista
Rivitalossa, toisin kuin kerrostalo-
osakeyhtiössä, vastuu jakautuu myös 
piha-alueilla. Siinä missä huoneiston 
ulkopuolinen kunnossapitovastuu yleensä 
kuuluu yhtiölle, osakkeenomistajalle kuuluu 
rivitalossa tämän omassa hallinnassa olevan 
rajatun piha-alueen kunnossapito.

Nurmikon ja muiden pienempien 
istutusten kunnossapito osakkeenomistajan 
hallitsemalla alueella kuuluu hänelle 
itselleen. Muunlaista vastuunjakoa tässä 
asiassa olisikin vaikea ajatella, sillä onhan 
omassa hallinnassa olevan pihan tunnuttava 
”omalta”.

työtä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan vastuulla 
olevaan kiinteistöön, rakennuksen 
tai huoneiston osaan tai yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan huoneiston 
käyttämiseen.

Ilmoitusvelvollisuus on lähtökohtaisesti 
laaja. Ilmoitusvelvollisuus ei koske 
lähinnä pintakäsittelytöinä pidettäviä 
huoneiston maalaus- ja tapetointitöitä. 
Sen sijaan pinnoitetyö, kuten 
lattiamateriaalin vaihto, joka vaikuttaa 
esimerkiksi ääni- tai lämpöeristeisiin, 
on jo ilmoitusvelvollisuuden piirissä. 
Ilmoituksen tulee sisältää sellaiset 
tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen 
osakkeenomistaja, jonka huoneistoon työ 
vaikuttaa, voi niiden perusteella arvioida, 
noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa 
tai aiheutuuko siitä mahdollisesti haittaa tai 
vahinkoa.

Yhtiöllä oikeus valvoa 
muutostyötä
Hallituksella ja isännöitsijällä on 
myös oikeus valvoa, että muutostyö 
huoneistossa suoritetaan rakennusta 
vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan 
mukaisesti. Tämä valvontaoikeus alkaa 
jo suunnitteluvaiheessa. Valvontaoikeus 
käsittää myös oikeuden valvoa työn 
suorittamista huoneistossa. Valvonnasta 
voi aiheutua myös huomattavia 
kustannuksia, etenkin, jos työhön tarvitaan 
ulkopuolista valvojaa. Kustannuksista 
vastaa osakkeenomistaja, joka teettää 
kyseiset muutostyöt. Jos muutostyö voi 
vahingoittaa rakennusta tai tuottaa asunto-
osakeyhtiölle esimerkiksi taloudellista 
haittaa, hallitus voi tarvittaessa kieltää 
muutostyöt tai asettaa muutoksille ehtoja. 
Huoneiston rakennustyön on sujuttava hyvää 
rakennustapaa noudattaen.

Taloyhtiö huolehtii kiinteistöstä
Taloyhtiön tulee huolehtia siitä, 
etteivät kiinteistön alueella olevat puut 
aiheuta vaaratekijöitä ulkopuolisille tai 
yhtiössä asuville. Taloyhtiö huolehtii 
pihavalaisimista ja niiden kunnosta, 
mutta jos osakkeenomistaja asentaa itse 
tai asennuttaa pihavalaisimen, joka ei ole 
saman tasoinen kuin muiden huoneistojen 
pihavalaisimet, uuden valaisimen 
kunnossapitovastuu kuuluu jatkossakin 
osakkeenomistajalle.

Piha-alueiden raja-aidat ovat taloyhtiön 
vastuulla. Eri osakeyhtiöissä säännöt siitä, 
miten osakkaan hallinnassa olevaa aluetta 
saa kiinteistön raja-aitojen lisäksi itse 
rajata, vaihtelevat suuresti. Jotkut taloyhtiöt 
sallivat esimerkiksi verkkoaidan vetämisen 
piha-alueen päätyyn kiinteistön raja-
aitojen väliin siten, että piha-alueesta tulee 
suljettu ja vaikkapa perheen koira pysyy 
alueella, kun taas jotkut yhtiöt eivät salli 
minkäänlaisia omia aitarakennelmia. Jos 
pihan aitaaminen on omalla kohdalla tärkeä 
kysymys, kannattaa se selvittää jo osaketta 
ostaessa, jotta asiasta ei tule myöhemmin 
kädenvääntöä ja mahdollista pettymystä.

Vastuunjako ja vakuutukset 
taloyhtiössä
Aina kun asunto-osakkeessa tapahtuu jokin 
vahinko, voidaan sen jälkeen, kun asunto-
osakeyhtiölain mukainen vastuunjako on 
selvinnyt, korvausvaatimuksia tarkastella 
myös siitä näkökulmasta, olisiko 
vahingonkorvauslain perusteella joku 
vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. 
Niin sanottu aiheuttamisperiaate voi 
tietyissä tapauksissa johtaa vastuunkantajan 
vaihtumiseen siten, että esimerkiksi 
yhtiölle muuten kuuluva vastuu siirtyy 
selkeän vahingon aiheuttamisen tai 
törkeän huolimattomuuden vuoksi 
osakkaan vastuulle. Olipa vahingon laatu 
mikä tahansa, kannattaa vielä tutkia, 
voisiko vahingon korvata jokin vakuutus, 
kuten kiinteistövakuutus tai osakkaan 
kotivakuutus.

Muutostöistä ilmoittaminen 
taloyhtiöissä
Osakkaan oikeus remontointiin ja 
muutostöihin hallitsemissaan tiloissa 
on kaiken kaikkiaan erittäin laaja. 
Osakkaan on kuitenkin ilmoitettava 
kunnossapito- ja muutostöistä kirjallisesti 
etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee sellaista 
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MITÄ KAIKKEA 
TURVALLISUUS-
HENKILÖSTÖN PITÄÄ 
OTTAA HUOMIOON?

Tapaturmat
• liukastumiset, kaatumiset 

ja kompastumiset sisällä ja 
ulkona

• putoaminen
• sähköiskut

Pihan turvallisuus
• lumen kertyminen katoille
• Murrot ja ilkivalta
• lukitukset
• valaistus ja näkyvyys

Paloturvallisuus
• paloriskit huoneistoissa
• valaisimet
• avotuli
• tuhopoltto
• palavien nesteiden säilytys
• remontit ja tulityöt
• tulisijat ja nuohous

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

Suuronnettomuudet
• kaasuvaarat
• säteilyvaarat
• räjähdysvaarat

OPASTUS

Turvallisuustiimin tehtävänä on laatia 
pelastussuunnitelma ja huolehtia, 
että kaikki asukkaat ovat tietoisia 
suunnitelmasta ja sen sisällöstä. SPEK:n 
mukaan pelastussuunnitelma kannattaa 
tehdä itse, sillä asukkaat tuntevat oman 
taloyhtiönsä parhaiten ja osaavat ennakoida 
mahdolliset vaaran paikat.

Pelastussuunnitelman pitäisi olla aina 
niin helposti luettava ja ymmärrettävä, 
että jokainen osaa lukea sitä ja sisäistää 
lukemansa, painottaa Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liiton koulutuspäällikkö Anssi 
Lamminen.

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

Vastuunjako taloyhtiön 
turvallisuusasioista
Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä
• vastaavat, että talon turvallisuusjärjestelyt 

ovat vähintään määräysten mukaiset
• nimeävät taloyhtiön 

turvallisuushenkilöstön
• toimivat yhteistyössä turvallisuuspäällikön 

kanssa

Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö tai 
turvallisuustiimi
• laatii pelastussuunnitelman yhdessä talon 

muiden vastuuhenkilöiden kanssa
• neuvoo ja opastaa asukkaita 

ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja 
toimimaan oikein tulipalon sattuessa

Viime kädessä taloyhtiön turvallisuudesta 
vastaa aina omistaja ja yhtiön hallitus.

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

turvallisuudesta ja sen parantamisesta 
yhdessä taloyhtiön ja hallituksen kanssa.

• Laatii yhdessä hallituksen kanssa 
pelastussuunnitelman taloyhtiölle.

• Viestittää pelastussuunnitelmasta
• Toimii viestin välittäjänä asukkaiden, 

toiminnanharjoittajien ja hallituksen 
välillä.

• Kokoaa havainnot turvallisuuteen 
liittyvistä puutteista, onnettomuuksista ja 
läheltä piti -tilanteista.

Koulutusta turvalliseen 
asumiseen
Turvallisuuspäällikkönä toimimiseen tai 
tiimin jäsenille löytyy neuvontaa muun 
muassa pelastuslaitoksilta. SPEK on 
laatinut taloyhtiöiden turvallisuusvastaavana 
toimimiseen kattavan koulutuksen, joka on 
suunnattu taloyhtiöiden turvallisuustiimien 
ja hallitusten jäsenille sekä isännöitsijöille. 
Koulutuksen tavoitteena on varmistaa 
lakisääteisen minimin toteutuminen, 
suunnitelmien vieminen käytäntöön 
ja ohjeiden laatiminen juuri kohteen 
asukkaiden tarpeita vastaavaksi. 
Koulutuksen kautta on myös helpompaa 
aloittaa pelastussuunnitelman laadinta tai 
päivitys.

On aina halvempaa ja vähemmän 
stressaavaa kouluttautua kuin että vahinko 
pääsee tapahtumaan ja sen tuhoja 
joudutaan korjaamaan, Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liiton koulutuspäällikkö Anssi 
Lamminen korostaa.

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

Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö
Teksti: Sari Nieminen  Kuva: Shutterstock



Tilaajalahjaksi saat 
tämän ilmaislipun
OMAKOTI-messuille!

Oikeuttaa yhden henkilön sisäänpääsyyn.

Talopaketit • Lämmitysratkaisut • Sisustaminen • Keittiöt • Tontit 
 Kiinteistöt • Katot • Julkisivut • Sisäilma • Kodin varustaminen

 Energiataloudellisuus • Rakentaminen • Remontointi • Tulisijat

Tervetuloa messuille Myyrmäkeen!

28.–30.10.2022



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

28.–30.10.2022

Ronskista remontoinnista hempeään 
hyggeilyyn – ja kaikkea siltä väliltä!

Pääsyliput:
Aikuiset 12 €
Eläkeläiset ja opiskelijat 8 €
Lapset alle 16 v. (aik. seurassa) 0 €

Huom.
Rajallisen pysäköintitilan takia suosittelemme 
käyttämään julkista liikennettä.

OMAKOTI-messut
Myyrmäki-halli
Raappavuorentie 8
01600 VANTAA

Aukioloajat:
Perjantai  11-17
Lauantai  10-17
Sunnuntai  10-17

Omakotimessut.net


