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Asennustuotteet,  
kodinohjausjärjestelmä
ABB Oy
www.abb.fi/asennustuotteet

Yale Doorman -älylukko
Abloy Oy
www.yale.fi

Valaistus
Airam Electric Oy Ab
www.airam.fi

Keskuspölynimurit
Allaway Oy
www.allaway.fi

Liukuvat väliovet
Aulis Lundell Oy
www.liune.fi

Lannoitteet, kalkit, siemenet
Berner Oy
www.greencare.fi

Perustusten kuivatus
Perustus- ja rakennekuivaus  
Drymat Finland Oy
www.drymat.fi

Rakentamisen luvat sähköisesti
Evolta Oy/Lupapiste
www.lupapiste.fi

Vinyyliset piharakenteet
Finera Aitateollisuus Oy
www.finera.fi

Eristeet
Finnfoam Oy
www.finnfoam.fi

Inaria-liukuovikaapistot
Finnmirror/Inaria
www.inaria.fi

Kylpyhuonekalusteet, 
saniteettijärjestelmät
Geberit Oy
www.geberit.fi

Teräsportaat
Grado
www.grado.fi

Katto
BMI Icopal Oy
www.icopal.fi

Kylpyhuonekalusteet
IDO
www.ido.fi

Talopaketit
Jetta-Talo Oy
www.jetta-talo.fi

Talopaketit
Jukkatalo Oy
www.jukkatalo.fi

Lakipalvelut
JuriNet Oy
www.jurinet.fi

Talopaketit
Kastelli-talot Oy
www.kastelli.fi

Ilma-vesilämpöpumput
Kaukora Oy
www.jaspi.fi

Kura-altaat, kurasyöpöt
Kavika Oy
www.kurasyoppo.fi 

Eristeet
Kingspan
www.kingspan.com/fi

Hirsitalot ja -huvilat
Kontiotuote Oy
www.kontio.com

Piipunhatut ja 
alumiiniset lauderungot
Kosken Metalli Oy
www.koskenmetalli.net

Ulko- ja pihavalaisimet
Konstsmide
www.konstsmide.se

Keskuspölynimurit
KP-Tekno Oy
www.puzer.fi

Kivitalot, perustus- ja pihatuotteet
Lammin Betoni Oy
www.lammi.fi

Portaat
Lappiporras Oy
www.lappiporras.fi

Leca®harkot
Leca Finland Oy
www.leca.fi

Sähkösopimukset, energiansäästövinkit
Loiste
www.loiste.fi

Rakentaja.fi-asiantuntijat
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Terassi- ja parvekelasit
Lumon Oy
www.lumon.com/fi

Autotallit, autokatokset
Mestaritallit Oy
www.mestaritallit.com

Perustusten kosteudeneristys
Muottikolmio Oy
www.muottikolmio.fi
www.isodran.fi

Maa- ja ilma-vesilämpöpumput, 
poistoilmalämpöpumput, 
lämminvesivaraajat
NIBE Energy Systems Oy
www.nibe.fi

Keittiökalusteet
Novart Oy
www.novart.fi

Kotakeittiö
Opa Muurikka
www.opamuurikka.fi

Hanat ja suihkut
Oras Oy
www.oras.com

Kattotiilet ja -tuotteet
BMI Ormax Oy
www.ormax.fi

Ontelolaatat
Parma Oy
www.parma.fi

Tikkaat, sadevesijärjestelmät,  
kattoturvatuotteet
Piristeel
www.piristeel.fi

Sisustus & pienrauta
Pisla Oy
www.pisla.fi

Keittiöt ja kodinkoneet
Power Finland Oy
www.power.fi

Ikkunoiden ja ovien tiivistys
Rakennuskemia Oy
www.rakennuskemia.fi
www.tiivistysopas.fi

Bosch-lämpöpumput
Robert Bosch Oy
www.bosch-climate.fi

Pihakivet ja maisematuotteet
Rudus Oy
www.rudus.fi

Katot ja kattoremontit
Ruukki Construction Oy
www.ruukki.com

Gyproc-kipsilevyt ja -tuotteet
Saint-Gobain Finland Oy/Gyproc
www.gyproc.fi

Eristeet
Saint-Gobain Finland Oy/ISOVER
www.isover.fi

Weber-kivitalo, Kahi-väliseinäharkko, 
laastit, tasoitteet
Saint-Gobain Finland Oy/Weber
fi.weber

Sokkelilevy
Steni Finland Oy
www.steni.fi

Öljy- ja hybridilämmitys
Suomen Lämmitystieto Oy
www.oljylammitys.fi

Ilmanvaihtokoneet ja liesikuvut
Swegon ILTO Oy
www.swegon.fi

Sähkösuunnittelu
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
www.stul.fi

Säilytysjärjestelmät
Treston Oy
www.sovella.fi

Tulisijat, kiukaat ja 
luonnonkivituotteet
Tulikivi Oyj
www.tulikivi.fi

LVI-järjestelmät
Uponor Suomi / Uponor InfraOy
www.uponor.fi

Ilmanvaihtokoneet ja -kanavisto
Vallox Oy
www.vallox.com

Lattiakaivojärjestelmät
Vieser Oy
www.vieser.fi

Ilmanvaihdon päätelaitteet ja  
erikoiskattotarvikkeet
VILPE Oy
www.vilpe.com

Jätevedenpuhdistus, jätevesijärjestelmät
Jätevesiliike Vestelli Oy
www.vestelli.fi

Poroton-kennoharkko,
Terca-julkisivutiilet ja -tiilikodit
Wienerberger Oy Ab
www.wienerberger.fi
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Verkkolehti on tiivis uutispaketti 
Rakentaja.fi-verkkolehti on palvelun uutiskirje, joka sisältää aina 
tietyn teeman ympärille kirjoitettuja artikkeleita, ajankohtaisia 
asioita sekä tapahtumia. Verkkolehden tilaajat saavat tämän 
tiiviin tietopaketin joka viikko sähköpostiinsa, minkä myötä 
he saavat ensimmäisenä tietoonsa mm. kaikki Rakentaja.fin 
tarjous- ja yhteisostokampanjat sekä polttavimmat ajankohtai-
set uutiset. 

Rakentaja.fi-palvelu on rakentajille, remontoijille sekä alan 
ammattilaisille suunnattu kaiken kattava tietopankki. Palvelu 
tarjoaa rakentajien ja remontoijien hankkeisiin mm. neuvoja 
ja opastusta, työohjeita sekä tuotetietoutta. Palvelusta löytyy 
tietoa kaikista rakentamisen ja remontoimisen osa-alueista 
alkaen hankesuunnittelusta ja jatkuen aina valmiin talon piha-
töihin asti. Palvelun jäseneksi on liittynyt jo yli puoli miljoonaa 
rakentaa ja remontoijaa.

Monipuolinen palvelukokonaisuus
Rakentaja.fi pitää ajan tasalla mielenkiintoisissa keskusteluissa, 
esittelee parhaat tuoteuutuudet sekä vastaa käyttäjiensä mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy tietoa selkeistä 
työohjeista aina yksityiskohtaisiin tuote-esittelyihin. Erilaiset 
palvelut ja artikkelisarjat auttavat ja opastavat rakentajaa tai 
remontoijaa hankkeen eri vaiheissa. Rakentaja.fi järjestää 
vuosittain useita erilaisia tarjouskampanjoita, jotka tarjoavat 
rakentajille ja remontoijille mahtavia etuja ja alennuksia.

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös sivustot Talovertailu.fi, 
Puutarha.net ja Omataloyhtiö.fi. 

Rakentaja.fin ilmaiset palvelut
Rakentaja.fi tarjoaa käyttäjilleen lukuisia hyödyllisiä etuja ja eri-
laisia ohjelmia. Jäsenenä saa aina enemmän: jäsenille on tarjolla 
mm. ilmaisversiot uudisrakennuksen ja remontin kustannusar-
vio-ohjelmista.

Rakentaja.fi tarjoaa mm. seuraavat palvelut ilmaiseksi: 

• Kustannusarvio-ohjelmat 
• Kuntokartoitusohjelma
• Rakennusaikataulu
• Laskurit
• Lomakepohjat
• Rakentamisen määräykset
• Kysy, vastaamme -palsta
• Keskustelupalsta
• Videoarkisto
• Työohjeita
• Seurantakohteita
• Esitetilauspalvelu
• Yhteydenottopyyntöpalvelu

Rakentaja.fi-palvelu auttaa  
hankkeen läpiviennissä

Rakentaja.fi

WWW.RAKENTAJA.FI/VERKKOLEHTI
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Rakentaja.fi

KotiOptimi – uudisrakennuksen kustannusarvio
KotiOptimi kustannusarvio-ohjelma on jokaisen omakotitalora-
kentajan oiva apuväline kustannusarvion laskemiseen. KotiOp-
timia kannattaa käyttää apuna jo alustavassa suunnittelussa, 
sillä ohjelmalla voidaan vertailla erilaisten tila- ja materiaali-
ratkaisujen vaikutuksia kokonaiskustannuksiin. Näin saadaan 
selkeytettyä käsityksiä rakentamisen kustannuksiin eniten 
vaikuttavista tekijöistä. Hankkeen kokonaiskustannuksista saa 
yhteenvedon, joka käy tositteena lainaneuvotteluissa.

Selainpohjainen ohjelma toimii Rakentaja.fi-sivuston kautta. 
Rakentaja.fin jäsenet voivat käyttää ohjelman ilmaisversiota 
vapaasti kustannusarvion laskemiseen. KotiOptimin maksul-
lisella täysversiolla saa ohjelman kaikki ominaisuudet käyttöön-
sä, jolloin pystyy mm. luomaan useita kohteita samanaikaisesti 
ja vertailemaan niitä. Ohjelman täysversiossa voi myös muuttaa 
oman työn ja tarvikkeiden osuutta sekä huomioida mahdollisen 
talopaketin sisällön kustannuksissa. 

RemonttiOptimi – remontin kustannusarvio
RemonttiOptimi kustannusarvio-ohjelman avulla voidaan las-
kea kokonaisvaltaisesti niin omakotitalojen, kesämökkien kuin 
osakehuoneistojen korjaustöiden kustannusarvioita. Remont-
tiOptimi erittelee kustannusarvion työvaiheittain, kertoo työ-
hön menevän ajan sekä työssä tarvittavat tarvikkeet ja niiden 
määrän sekä yksikköhinnat. 

Kustannusarvio-ohjelmat ja  
huoltokirja

RemonttiOptimi on selainpohjainen ja sitä käytetään Raken-
taja.fi-sivujen kautta, jolloin ohjelma on jatkuvasti ajan tasalla. 
RemonttiOptimin ilmaisversio on Rakentaja.fi-jäsenten vapaasti 
käytettävissä. Ilmaisversiolla pystyy laskemaan yhden kohteen 
kustannusarvion. RemonttiOptimin maksullinen täysversio 
antaa lisäominaisuuksia laskuriin ja sillä voi mm. luoda useita 
kohteita samanaikaisesti ja poistaa kohteita. Lisäksi arvioiden 
hintoja ja menekkejä voi muokata haluamillaan arvoilla. 

HuoltoOptimi – helppokäyttöinen huoltokirja netissä
HuoltoOptimi on selainpohjainen huoltokirja, joka sisältää usei-
ta ominaisuuksia, jotka tekevät siitä ylivoimaisen koko raken-
nuksen hallintajärjestelmän. HuoltoOptimissa on mm. hälytin-
toiminto, joka muistuttaa tehtävistä huoltotöistä. Huoltokirjan 
huoltohistoriasta on helppo tarkistaa, mitä huoltotoimenpiteitä 
talolle on milloinkin suoritettu. Huoltohistorian merkitys koros-
tuu etenkin taloa myytäessä, jolloin kaikki tehdyt huoltotyöt 
löytyvät siististi dokumentoituina. Myynnin yhteydessä Huol-
toOptimi on myös helppo siirtää talon uudelle omistajalle.

HuoltoOptimi on suunniteltu toimimaan erinomaisesti myös 
tablet- ja mobiililaitteilla. Näin esimerkiksi talolle tehdyt huol-
totyöt pystyy kätevästi kirjaamaan huoltokirjaan saman tien 
vaikka kännykällä. Ohjelman yksinkertainen rakenne takaa sen, 
että ensikertalaisenkin on helppo käyttää ohjelmaa. 

WWW.RAKENTAJA.FI/KOTIOPTIMI

WWW.RAKENTAJA.FI/REMONTTILASKURI

WWW.RAKENTAJA.FI/HUOLTOKIRJA
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Laskurit
Rakentaja.fi-palvelu tarjoaa käyttöön useita hyödyllisiä lasku-
reita, joista on apua sekä hankkeen suunnittelussa että toteu-
tuksessa. Tarjolla on muun muassa erilaisia asumiseen ja sen 
kustannuksiin sekä rahaan ja lainoitukseen liittyviä laskureita. 
Lisäksi menekkilaskureilla voi laskea erilaisten rakennustuottei-
den menekkejä.

Lomakkeet
Rakentaja.fi-palvelun sisältämien lomakkeiden avulla voi johtaa 
työmaata alusta alkaen oikeaoppisesti – onpa hankkeena sitten 
asunnon rakentaminen, remontointi tai myyminen/ostaminen. 
Lomakearkisto sisältää kymmenittäin esimerkiksi rakentami-
sessa tarvittavia lomakkeita. Lomakearkisto sisältää esimerkiksi 
oikeaoppiset tarjouspyynnöt, urakkasopimukset, työmaako-
koukset ja urakoiden vastaanotot. 

Rakennusaikataulu
Rakennusaikataulun tarkoituksena on kertoa, kuinka paljon 
aikaa on käytettävissä kuhunkin rakennusvaiheeseen, jotta 
tavoitteeksi asetettu muuttoaika toteutuu.

Rakentaja.fi-palvelussa voi luoda oman suuntaa antavan 
rakennusaikataulun, joka perustuu keskimääräisiin rakennus-
vaiheaikoihin ja ilmoitettuihin aloitus- ja muuttoajankohtiin. 
Rakennusaikataulun avulla voi laatia hankinta-aikataulun raken-
nustarvikkeille.

Pikakustannuslaskuri
Pikakustannuslaskurilla saa nimensä mukaisesti laskettua 
nopeasti uudisrakennuksen kustannusarvion. Pikakustannus-
laskurissa tarvitsee vastata helppoihin valintakysymyksiin. 
Pikakustannuslaskuri on tarkoitettu tulevaisuuden rakentajille 
alkuvaiheen kustannushaarukointiin.

Rakentaja.fiOhjelmia ja palveluita suunnittelun  
avuksi, työohjeita sekä ideoita

WWW.RAKENTAJA.FI/RAKENNUSAIKATAULU

WWW.RAKENTAJA.FI/KUSTANNUSARVIO
WWW.RAKENTAJA.FI/LOMAKKEET

WWW.RAKENTAJA.FI/LASKURIT
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Määräykset ja ohjeet
Rakennus- ja remontointihankkeeseen vaikuttavat monet lait, 
säädökset, määräykset, direktiivit ja ohjeet. Velvoittavia ja hyvän 
rakennustavan mukaisia ohjeita, määräyksiä tulee noudattaa 
ja niiden kokonaisvaltainen tuntemus koostuu hyvin laajasta 
lähdemateriaalista.

Määräyspankista löytyvät aihepiireittäin keskeisimmät määräyk-
set sekä ohjeet. Määräyksiä ja velvoitteita löytyy mm. lattian 
kaatoja, vedeneristeitä sekä autotallin rakentamista koskien.

Rakenneleikkaukset
Rakenneleikkauspankki palvelee kaikkia rakentajia sekä suun-
nittelijoita ja sinne on koottu yleisimmät rakenneleikkaukset eri 
rakenneratkaisuista. Rakenneleikkauspankista löytyy rakenne-
ratkaisuja muun muassa perustuksista, ulkoseinistä ja yläpohjis-
ta. Rakenneleikkaukset ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudes-
ta vastaa kohteen pää- ja rakennesuunnittelija.

Rakentaja.fi-koulut
Eri rakennusmateriaaleilla on omat ominaispiirteensä ja ennen 
työhön ryhtymistä onkin hyvä tutustua työstettävänä olevaan 
materiaaliin. Rakentaja.fi-koulut ovat oiva apuväline tähän, sillä 
kouluissa tutustutaan eri rakennusmateriaalien ominaisuuksiin, 
käyttötapoihin sekä asentamiseen. Kouluista saa paljon vinkke-
jä ja neuvoja. Kouluissa kerrotaan myös, liittyykö käsiteltävään 
aiheeseen luvanvaraisia töitä. Jos sellaisia töitä on, niistä kerro-
taan koulujen osioissa.

Tuote- ja asennusvideot
Rakentaja.fi-palvelun videoarkisto sisältää useita tuote-esitte-
ly-, asennus- sekä tietoiskuvideoita. Videot selventävät monia 
rakentamisen ja remontoimisen vaiheita. Videot on jaoteltu 
aihepiireittäin ja videoita löytyy useista aihepiireistä; kuten eris-
tys, vesikatto, sisäpuoliset työt, ulkopuoliset työt, perustukset ja 
talotekniset työt.  

WWW.RAKENTAJA.FI/MAARAYSPANKKI

WWW.RAKENTAJA.FI/RAKENNELEIKKAUKSET

WWW.RAKENTAJA.FI/KOULUT 

WWW.RAKENTAJA.FI/VIDEOT
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Kuntokartoitusohjelma toimii Rakentaja.fi-jäsentunnuksilla ja 
sen käyttö on maksutonta. Kuntokartoitusohjelmassa käydään 
kaikki rakennuksen osat yksitellen läpi: milloin ne on asennet-
tu ja huollettu. Kuntokartoituksen yhteenveto näyttää, mikäli 
rakennuksen osat vaativat välitöntä peruskorjausta tai sen 
vuoden, jolloin niihin on tulossa peruskorjaustarve.

Sähkökatsaus – edullista sähköä etsimässä
Rakentaja.fi-palvelu on järjestänyt sähkön hintakilpailutuksia 
usean vuoden ajan. Sähkökilpailutuksen tavoitteena on tarjota 
jäsenille edullista sähköä, kulloinkin vallitsevan hintatason anta-
mien mahdollisuuksien mukaan. Rakentaja.fi-palvelu julkaisee 
myös Sähkökatsausta, jonka tarkoituksena on selventää säh-
kösopimuksen tekemiseen, sähköenergian toimittajan vaihta-
miseen ja sähkön hintaan vaikuttavia asioita.

Sähkökatsaus on sähköpostitse toimitettava kokonaisuus, 
jossa kerrotaan sähkön hintaan vaikuttavista asioista kyseisenä 
ajankohtana sekä arvioidaan hinnan kehitystä lähitulevaisuu-
dessa. Sähkökatsauksessa kerrotaan myös mahdollisista tarjolla 
olevista sähkötarjouksista tai tulossa olevista sähkökilpailutuk-
sista. Sähkökatsaus auttaa siis edullisen sähkön etsimisessä. 
Sähkökatsauksen voi tilata oheisesta osoitteesta.

Seurantakohteet
Rakentaja.fi-palvelussa pääsee kurkistamaan muiden raken-
nus- ja remontointihankkeisiin. Palvelussa on seuratttu useiden 
rakennusprojektien edistymistä ja kaikki seurannat löytyvät 
arkistosta. Seurantakohteista saa hyvän kuvan rakennuspro-
jektin vaiheista käytännössä sekä vinkkejä omaan projektiin. 
Seurantakohdearkisto on laaja ja sieltä löytyy puu- ja kivitaloja 
sekä vapaa-ajan asuntoja. Tasoratkaisuiltaan seurantakohteet 
ovat niin yksi-, 1,5- kuin 2-tasoisiakin. 

Tee se itse -ohjeet
Tee se itse -palstalla annetaan ideoita siihen, miten rakentami-
sessa ja remontoinnissa ylijääviä tarvikkeita voidaan hyödyntää. 
Ohjeita löytyy hyvinkin erilaisten, pienten tai vähän suurem-
pien, asioiden toteuttamiseen; kukkapylvään nikkaroinnista 
varaston rakentamiseen. Palstalla on ohjeita myös esimerkiksi 
terassin ja puukatoksen rakentamiseen.

Kuntokartoitusohjelma
Kuntokartoitusohjelman avulla on mahdollista saada tarkka 
listaus talon huolto- tai uusimistarpeessa olevista kohdista. 
Ohjelmalla voi arvioida omakoti-, rivi- ja paritalojen korjaustar-
peita. Kuntokartoitusohjelman avulla saa selville ajankohdan, 
milloin on aika suorittaa esimerkiksi julkisivuremontti tai uusia 
ikkunat. Sen lisäksi, että Kuntokartoitusohjelma antaa ajantasai-
sen raportin nykyisen kodin kunnosta, auttaa se myös asunnon 
ostossa. Syöttämällä kiinnostavan asuntokohteen tiedot Kun-
tokartoitusohjelmaan, saa nopeasti arvion asunnon tulevista 
huolto- ja uudistustarpeista.

WWW.RAKENTAJA.FI/TEESEITSE

WWW.RAKENTAJA.FI/SEURANTAKOHTEET

WWW.RAKENTAJA.FI/SAHKOKATSAUS

WWW.RAKENTAJA.FI/KUNTOKARTOITUS
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Rakennusoikeudelliset kysymykset
Rakentamisessa ja remontoinnissa eteen voi joskus tulla tilan-
ne, jossa lakimiehen avut ovat tarpeellisia. Kysy, vastaamme 
-palstalla on mahdollista esittää myös rakennusoikeudellisia 
kysymyksiä, joihin asiantuntijat vastaavat. Rakentaja.fi-palvelun 
jäsenet voivat esittää rakentamista, kiinteistöasioita sekä raken-
nusten laatuvirheitä koskevia oikeudellisia kysymyksiä, joihin 
JuriNet-asianajotoimistot antavat vastauksensa. 

Kysymysten enimmäismäärä on rajattu yhteen kappaleeseen/
jäsen/vrk ja kokonaisuudessaan kysymyksiä otetaan vastaan 
viisi kappaletta/vko. Rakennusoikeudellisiin kysymyksiin saa 
vastauksen pääsääntöisesti yhden viikon kuluessa. Ennen uu-
den kysymyksen esittämistä kannattaa katsoa aiemmin esitetyt 
kysymykset Kysy, vastaamme -palstan kohdasta ”Rakennusoi-
keudelliset kysymykset”. 

Kysy, vastaamme -palvelu
Rakentajalla tai remontoijalla saattaa olla jo ennen hankkeen 
aloittamista mielessään useita kysymyksiä. Kysy, vastaamme 
-palstalla Rakentaja.fi-palvelun jäsenet voivat esittää rakenta-
mis- ja remontoimisaiheisia kysymyksiä, joihin rakentamisen 
asiantuntijat vastaavat. Jo kysytyistä kysymyksistä on kertynyt 
kattava tietopankki, joka on selattavissa aihealueittain ja toimii 
myös hakusanoilla. Kysy, vastaamme -palstalle esitettyihin 
kysymyksiin vastataan pääsääntöisesti vuorokauden kulues-
sa niiden esittämisestä. Tästä syystä kysymysten määrää on 
jouduttu rajoittamaan niin, että päivittäinen kysymysten määrä 
on enintään kymmenen. Kysy, vastaamme -palstalla on myös 
kommentointimahdollisuus, joten useimpiin kysymyksiin 
kirjoittavat kommenttejaan ja omia kokemuksiaan myös muut 
palvelun käyttäjät.

Keskustelupalsta
Rakentaminen ja remontointi ovat pitkiä prosesseja, joiden 
aikana saattaa tulla eteen monia yllätyksiä. Onneksi vertais- ja 
keskustelutuki on lähellä, sillä Rakentaja.fin keskustelupalstalla 
palvelun jäsenet voivat esittää omia mielipiteitään tai kysy-
myksiään toisille käyttäjille. Keskustelupalstalle on kertynyt jo 
lähemmäs 100.000 keskusteluketjua, joista löytyy opastusta 
ja apua moneen rakentamisen tai remontoimisen ongelmaan. 
Keskusteluissa liikkuu myös paljon alan ammattilaisia, mutta 
aivan varauksetta keskustelupalstalta saataviin vastauksiin ei 
kannata suhtautua. Palstalla on keskustelua kaikesta rakentami-
seen, remontoimiseen ja pihaan liittyvistä aiheista.

Rakentaja.fiNeuvoja ja opastusta  
Rakentaja.fi-jäsenille

WWW.RAKENTAJA.FI/KYSY

WWW.RAKENTAJA.FI/KYSY

WWW.RAKENTAJA.FI/KESKUSTELU
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Rakentaja.fi Verkkokauppa
Rakentaja.fi Verkkokauppa on rakentajan ja remontoijan 
verkkokauppa, josta on helppoa ja edullista tehdä ostoksia. Ra-
kennusteollisuuden tuotteiden lisäksi verkkokaupan valikoimis-
ta löytyy runsaasti tuotteita myös pihaan sekä sisustamiseen. 
Verkkokaupassa tehdyistä ostoksista saa kerrytettyä bonuksia, 
joita on mahdollista käyttää tulevissa verkkokauppaostoksissa 
osana maksusuoritusta.

Verkkokauppa järjestää säännöllisesti myös erilaisia yhteis-
ostokampanjoita, joissa tarjouspyynnön jättäneiden määrä 
vaikuttaa olennaisesti tuotteiden hintaan. Tarjouspyynnön jät-
täminen ja yhteisostokampanjaan osallistuminen eivät edellytä 
ostamaan tuotteita. Tuotteesta kiinnostunut on vain oikeutettu 
yhteisostokampanjan myötä määriteltyihin huipputarjouksiin.

Rakentaja.fiTilaukset ja yhteydenotot

Yhteydenottopyyntö 
Rakentaja.fin yhteydenottopalvelun kautta voi jättää yhteyden-
ottopyyntöjä rakennusalan yritykselle heidän palveluistaan ja 
tuotteistaan. Samalla lomakkeella voi lähettää yhteydenotto-
pyynnön usealle yritykselle samalla kertaa. 

Esitepalvelu
Esitepalvelusta voi tilata kiinnostavia tuote-esitteitä sekä 
rakentamisen oppaita. Esitteet on jaoteltu palveluun tuoteryh-
mittäin. Esitteet postitetaan viimeistään seuraavana arkipäivänä 
tilauksesta. Esitteiden tilaaminen on veloituksetonta. 

WWW.RAKENTAJA.FI/KAUPPA

WWW.RAKENTAJA.FI/ESITEPALVELU

WWW.RAKENTAJA.FI/YHTEYDENOTTO
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16 Rahoitus ja vakuutus

Todenmukainen kustannusarvio sekä tarkka kustannusten 
hallinta ovat erityisen tärkeitä rakentamisen onnistumisen kan-
nalta. Kustannusten arviointi on rakennusprojektin ensimmäi-
nen vaihe, joka ohjaa koko hanketta. Kustannusten hallinnalla 
tarkoitetaan rakennusprojektissa tarkkaa laskentaa, kirjanpitoa 
menoista sekä budjetointia. Muutaman sadantuhannen euron 
kokoinen summa ei kovin usein tule saman ihmisen osalle käy-
tettäväksi, joten summan käyttämisen on oltava hallittua.

Varsinaista rakentamista edeltävälle vaiheelle kannattaa varata 
riittävästä aikaa, mieluummin yksi vuosi, sillä tässä vaiheessa 
lyödään lukkoon jo yli 85 % lopullisista kustannuksista.

Alustava kustannusarvio
Alustavan kustannusarvion tarkoituksena on selvittää, riittä-
vätkö rakentajan taloudelliset resurssit suunnitelmissa olevan 
kokonaisuuden toteuttamiseen. Alustavan arvion perusteella 
voidaan siis päätellä, ovatko tavoitteet oikean suuntaisia rahal-
lisiin resursseihin verrattuna. Alustava kustannusarvio voidaan 
tehdä hyvin karkealla tasolla, sillä rakennusprojektin alussa lo-
pullisia kustannuksia ei voida tietää tarkasti. Alustavan kustan-
nusarvion laatimisessa on kuitenkin hyvä olla mahdollisimman 
realistinen. Kustannuksia on helpompi karsia projektin alussa, 
kun suunnitelmat ovat vasta paperivaiheessa, kuin rakennus-
työn ollessa jo puolivälissä.

Päätös rakennushankkeen toteuttamisesta pohjautuu alus-
tavaan kustannusarvioon sekä taloudellisiin resursseihin. Jos 
tässä kohtaa saatu kokonaisbudjetti tuntuu liian suurelta, 
kannattaa palata takaisin alkuun ja lähteä miettimään ratkaisuja 
uudelleen.

Rakentaja.fi-palvelun pikakustannuslaskuri toimii hyvänä apuna 
rakennusprojektin ensivaiheen alustavassa kustannushaaru-
koinnissa.

Kustannustavoitteiden asettaminen
Rakentamisen kustannustavoitteella tarkoitetaan kokonais-
kustannusten määrää, mikä asetetaan projektille tavoitteeksi. 
Omakotitalon hinta koostuu useista pienistä valinnoista ja 
talon lopulliseen hintaan vaikuttavat muun muassa neliömäärä, 
huonetilat sekä niihin tulevat toiminnalliset ratkaisut, materi-
aalivalinnat, paikkakunta, rakennuspaikka, rakennusajankohta, 
asuntolainan korko, rakennustapa – listaa voisi jatkaa pitkään. 
Edellä mainittujen perusteella päätetään rakennuskustannuksil-
le kustannustavoite, jonka tulisi täsmätä rakentajan taloudellis-
ten resurssien kanssa.

Kustannustavoitteiden asettamisella pyritään ohjaamaan 
ja hallitsemaan rakentamiskustannuksia sekä rakennuksen 
käyttöönoton jälkeisiä ylläpitokustannuksia. Parhaaseen tulok-
seen päästään silloin, kun kustannustavoitteet asetetaan sekä 
investoitavalle summalle että ylläpitokustannuksille. Esimerkiksi 
lämmitysjärjestelmää valittaessa ei välttämättä kannata valita 
halvinta investointia, vaan on huomioitava myös lämmityskus-
tannukset vähintään 15 vuotta eteenpäin. Halvin ratkaisu ei 
välttämättä olekaan pitkällä tähtäimellä se edullisin.

Asetettu kustannustavoite tulisi saada pitämään ja mielellään 
jopa vähän alittumaan. Isoista summista puhuttaessa pienikin 
prosentuaalinen ylitys on rahaksi muutettuna jo mahdollisesti 
kymmeniä tuhansia euroja. Ne ovat suuria summia irrottaa 
arjesta ja lisätä muiden menojen joukkoon.

Kustannusarvion avulla kustannustavoitteeseen
Hankkeen lopullinen kustannusarvio lasketaan valmiiden 
suunnitelmien pohjalta. Luotettava ja todenmukainen kustan-
nusarvio on tärkeä koko rakentamisen onnistumisen kannalta. 
Rakennukselle laadittavan kustannusarvion tavoitteena on 
määrittää kustannukset siten, että asetettu kustannustavoite 
toteutuu. Kustannusarvio on nimensä mukaisesti arvio, joten 
yksittäisten kustannusten ylityksiin ja alituksiin kannattaa 
varautua. Omakotitalon hintaa on mahdotonta laskea etukä-
teen sentilleen, sillä esimerkiksi rakennusajan pitkittyessä myös 
materiaalien hinnat saattavat muuttua.

Kustannusarvio on oleellinen kohteen rahoituksen kannalta, 
sillä rahoittaja edellyttää kustannusarvion esittämistä lainaa 
haettaessa. Realistisen kustannusarvion avulla säästyy turhalta 
lisälainan ottamiselta sekä viime hetken tinkimiseltä rakennus- 
sekä sisustusmateriaaleissa.

Kustannusten arvioinnissa hyvänä apuna on KotiOptimi -kus-
tannusarvio-ohjelma. Kustannusarvio-ohjelma on erinomainen 
apuväline koko hankesuunnittelun ja -kartoituksen ajan.

Kun asetetuista tavoitteista pyrkii pitämään kiinni, ei pitäisi 
joutua kohtaamaan suuria yllätyksiä. Rakennusprojektin edetes-
sä on hyvä muistaa, että kaikki mitä ei ole ennalta suunniteltu 
budjettiin, nostaa rakentamisen kustannuksia, ellei säästöä 
saada jossain muussa kohdassa. Aivan lopulliset kustannukset 
selviävät vasta, kun rakennus on täysin valmis. Jos kustannus-
arvio on laadittu tarkkaan ja huolella eikä rakennusprojektin 
aikana ole tullut suurempia kuluyllätyksiä, päästään lähelle 
kustannustavoitetta ja kustannusarviolla saatua hintaa.

Rakentamisen kustannusten  
arviointi ja hallinta

Rakentaja.fi
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Rakentajan vakuutukset

Oman kodin rakentaminen tai kunnostaminen on perheelle 
aina suuri sijoitus. Niinpä siihen liittyviin riskeihin kannattaa 
varautua hyvissä ajoin. Taloudellisiin menetyksiin voi varautua 
vakuutuksilla, jotka voidaan hoitaa kuntoon jo ennen rakenta-
misen aloittamista. Rahoittaja vaatii ainakin palovakuutuksen, 
mutta vaikka rahoitus olisi omasta takaa, osa vakuutuksista 
on lakisääteisiä, kuten palkatun työvoiman vakuuttaminen. 
Sopivimman vakuutuksen omaan rakennusprojektiinsa saa pyy-
tämällä tarjousta eri vakuutusyhtiöiltä. Vertailu kannattaa, sillä 
vakuutusyhtiöiden vakuutusten hinnoissa ja sisällöissä on eroja.

Rakennuksen ja rakennustarvikkeiden vakuuttaminen
On tärkeää, että rakennustyön alusta alkaen rakennuspaikalla 
olevat tarvikkeet ja tehty työ ovat vakuutettuna. Rakennetta-
valle omakotitalolle tai vapaa-ajan asunnolle voidaan ottaa jo 
rakennusvaiheen alussa kotivakuutus. Yleensä kotivakuutuksen 
voi valita joko pelkkänä palovakuutuksena, perusturvan antava-
na peruskotivakuutuksena tai laajana kotivakuutuksena. Laaja 
kotivakuutus korvaa myös äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia 
vahinkoja, kuten esim. erilaisia vesi- ja laitevahinkoja sekä rik-
koutumisia. Mikäli vakuutuksen ottaa heti täysarvoperusteisena 
(jolloin maksuperusteena on rakennuksen pinta-ala) ei tarvitse 
huolehtia vakuutusmäärän oikeellisuudesta eikä ole pelkoa 
alivakuuttamisesta. 

Rakennustarvikkeet ovat rakennuksen vakuutuksen piirissä, kun 
ne ovat rakennuspaikalla. Kun kodin irtaimisto on vakuutettu, 
myös tilapäisesti kotoa työmaalle siirretyt työkalut kuuluvat 

vakuutuksen piiriin. Samoin vuokratut ja lainatut työkalut, esim. 
betonimylly, sisältyvät koti-irtaimiston vakuutukseen. Sen sijaan 
erityistä ammattitaitoa tai koneen käyttöön liittyvää erityisope-
tusta tai ohjausta vaativat laitteet tulee vakuuttaa erikseen. 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Pienrakennuttaja on velvollinen vakuuttamaan rakennustyö-
hön palkatut työntekijät. Työnantajan on otettava lakisääteinen 
tapaturmavakuutus, jos palkkoja arvioidaan maksettavan yli 
1.200 euroa vuodessa. Vakuuttamisvelvollisuuden raja muuttui 
siis päivien lukumäärästä euromääräiseksi ja on työnantaja- ja 
kalenterivuosikohtainen. Vakuutuksesta korvataan työntekijälle 
työssä ja työmatkoilla sattuvat tapaturmat sekä työstä aiheu-
tuneet ammattitaudit. Työnantajan kannattaa harkita tapatur-
mavakuutuksen laajentamista koskemaan myös työntekijän 
vapaa-aikaa.

Talkootyövoiman vakuuttaminen
Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske palkatonta tal-
kootyövoimaa, joka tekee työn ilman taloudellista vastinetta. 
Talkooporukalle voidaan tehdä tapaturmavakuutus, joka on 
voimassa talkootyön aikana ja korvaa tapaturmista aiheutu-
via vamman hoitokuluja. Vakavammissa tapauksissa voi tulla 
kyseeseen pysyvän työkyvyttömyyden tai kuoleman johdosta 
maksettavat korvaukset.

Oman perheen vakuuttaminen
Ennen rakentamisen aloittamista on syytä tarkistaa, onko oman 
perheen henkilövakuutusturva kunnossa. Rakentamiseen osal-
listuvat perheenjäsenet ovat alttiina tapaturmille, joten ainakin 
tapaturmavakuutus on paikallaan kattamaan niitä taloudellisia 
haittoja, joita yllättävä tapahtuma voi tuoda tullessaan. Lisäksi 
ainakin perheenhuoltajien henkivakuutusturva olisi varmistet-
tava. 

Työeläkevakuutus
Rakennuttajan velvollisuuksiin työnantajana kuuluu huolehtia 
urakkaan palkattujen rakennus- tai remonttimiesten työeläke-
turvasta. Lakisääteinen työeläkevakuutus turvaa työntekijöiden 
toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden 
varalta. Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden 
yhdessä maksamilla vakuutusmaksuilla. Työnantaja maksaa 
koko työeläkemaksun ja pidättää työntekijöiden maksuosuu-
den heidän palkastaan.

Rakentaja.fi
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Rakentamisessa on nykyään tarjolla useita eri vaihtoehtoja 
toteutustavoille. Usein rakennusalaan enemmän perehtyneet 
päätyvät valitsemaan hartiapankkirakentamisen eli rakentavat 
talonsa alusta loppuun itse, ja niin paljon kuin mahdollista. 
Muita toteutustapavaihtoehtoja ovat mm. avaimet käteen, 
jossa nimensä mukaisesti on valittu valmis talopakettiratkaisu 
sekä urakkapohjainen rakentaminen, mikä taas jakautuu oman 
itsensä sisällä mahdollisiin pienempiin kokonaisuuksiin kuten 
esimerkiksi kokonaisvastuu-urakointiin, tavoitehintaurakkaan, 
erikoistyöurakoihin ja niin edelleen.

Urakkapohjaiset toteutustavat
Urakkapohjaisissa ratkaisuissa ensimmäinen asia, joka tarvitsee 
päätöstä, on suunnittelun toteutustavan selvittäminen. Halu-
taanko suunnitelma sisällyttää yksittäiseen urakkaan vai jae-
taanko kokonaisuus pienempiin osiin ja hankitaan suunnitelma 
jokaiseen erikseen? Mikäli suunnitelmat toteuttaa useampi hen-
kilö, on syytä varmistaa, että he toimivat yhteistyössä keskenään 
ja ovat tietoisia toistensa suunnittelemista ratkaisuista. Kun kaikki 
suunnitelmat sisällytetään urakkaan, alkaa projekti muistuttaa 
avaimet käteen -rakennustapaa. Ammattikielessä tällaisesta 
kaiken suunnittelun sisältävästä urakasta käytetään nimitystä 
kokonaisvastuu-urakointi. Kokonaisvastuu-urakointi on tilaajan 
kannalta helppo ratkaisu, sillä urakkatapaan voi sisällyttää koko 
prosessin hallinnan (suunnittelu, rakentaminen ja valvonta). 
Suurin huolehdittava asia on, että lähtöasiakirjat ovat kunnossa 
ja niihin ei ole tulossa muutoksia.

Kokonaisvastuu-urakoinnissa on vielä yhtenä toteutustapana 
tavoitehintaurakka. Kuten nimestä voi päätellä, tässä urak-
katavassa sovitaan, mihin kokonaishintaan pyritään ja miten 
saavutetut säästöt jaetaan.

Kokonaishintaurakassa urakoitsija tekee tarjouksen koskien 
koko urakkaa. Antamallaan hinnalla hän sitoutuu rakentamaan 
projektin valmiiksi asti tai niin pitkälle kuin on sovittu. Tässäkin 
tapauksessa tarjouksen antavalla urakoitsijalla tarvitsee olla 
kaikki kohteen tiedot, jotta tarjous on realistinen.

Yksikköhintaurakointi ei yleensä ole tarkoituksenmukainen 
toteutuspa. Yksikköhintaurakoinnissa urakoitsija saa maksun 
yksiköiden mukaan. Näin lopullisia menekkimääriä ei tarvitse 
tietää, vaan ne voidaan laskea jälkikäteen.

Laskutyöurakassa urakoitsija antaa tuntiveloitushinnan ja 
tarvikkeiden hankinta yleensä sovitaan joko urakoitsijalle tai 
työn tilaajalle. Tässä urakkamuodossa työn todellinen hinta ei 
näy kuin vasta urakan päättyessä.

Hartiapankkirakentaminen
Hartiapankkirakentamisessa on pyrkimyksenä tehdä mahdol-
lisimman paljon itse. Joka tapauksessa rakentajan tulee olla 
realisti ja huomioida omat resurssinsa. Itseltään kannattaa 
tietoisesti kysyä, onko rakennustyön alussa laadittu aikataulu 
mahdollinen, kun rakennustyön tekee itse. Ihannetilanteessa 
rakentaja pystyy tekemään lähes kaiken itse, jolloin ainoastaan 
erittäin vaativat ja luvanvaraiset työt jäävän ulkopuolisten teh-
täväksi. Usein ajatellaan, että säästöä syntyy reilusti, kun työn 
tekee itse. Aina ei kuitenkaan käy niin ruusuisesti, vaan rakenta-
misen venyessä korkomenot sekä rakennusaikaiset asumiskulut 
vievät saavutetut säästöt, tai ainakin suuren osan niistä.
Myös sanonta ”Tein itse ja säästin” on saanut hieman humoris-

Rakentamisen eri toteutustapoja Rakentaja.fi
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tisen ja sarkastisen kaiun niin ammattilaisten kuin tavallisten 
Matti ja Maija Meikäläistenkin käytössä. Ammattitaidon puut-
tuessa, huolimatta hyvästä yrityksestä ja tahtotilasta, usein käy 
niin, että tehdyt virheet voivat aiheuttaa ainakin ylimääräisiä 
kuluja, kun tehtyä virhettä lähdetään korjaamaan. Rakennus-
ajan pitkittyminen johtuen ylimitoitetusta omasta työpanokses-
ta voi koetella myös parisuhdetta.

Hartiapankki- ja pakettirakentamisen välillä ei välttämättä ole 
suuria kustannuseroja. Tämä on kuitenkin suoraan verrannolli-
nen rakennuksen tyyliin sekä suunnitelmiin, mitä rakennukses-
sa pitäisi olla.

Nykypäivänä hartiapankkirakentaminen ei ole enää vain ja 
ainoastaan pitkästä tavarasta rakentamista, vaikka usein tämä 
rakentamistapa sellaiseksi mielletäänkin. Vaihtoehtoina löytyvät 
Pre-cut, hirsi- sekä harkkorakentaminen. Näissä esivalmiste-
tuissa tuotevaihtoehdoissa on onnistuttu yhdistämään sekä 
paikalla- että elementtirakentamisen edut.

Itse hankkeen johdossa
Kun rakentaja päättää itse toimia hankkeen johdossa, teettää 
hän suunnitelmat, ostaa työsuoritukset sekä valtaosan raken-
nustarvikkeista ja hoitaa tarvittavat paperityöt. Rakentaja voi 
myös halutessaan osallistua varsinaiseen rakennustyöhön tai 
aputöihin oman osaamisensa ja ammattitaitonsa mukaan. 
Tyypillisintä tässä rakennustavassa on, että rakentaja hoitaa 
tarvikkeet työmaalle sekä tarvittavat siivoustyöt yms. Niin kuin 
hartiapankkirakentamisessakin, myös tässä tavassa, kannattaa 
kysyä ja kyseenalaistaa, mitä osaa tehdä itse ja mitä ei. Raken-
nustyötä on mahdollista johtaa, vaikkei varsinaisesti mitään 
rakentaisikaan.

Työnjohtoon kannattaa hankkia hyvä vastaava mestari, joka 
osaa opastaa ja neuvoa niin konkreettista rakennustyötä 
tekevää kuin hankkeen johdossa ensimmäistä kertaa olevaa. 
Ammattitaitoinen vastaava mestari säästää ammattitaidollaan 
helposti oman palkkansa projektin aikana.

Tavaranhankinnan oikeanlaisella ajoittamisella sekä työmaata 
säännöllisesti siivoamalla säästää helposti rahaa sekä aikaa. 
Tarvikkeita ei tarvitse odotella eikä etsiä. Eri sesonkienvaihtelut 
ja lomakaudet kannattaa ottaa huomioon aikataulua suunni-
teltaessa, jotta työmaa ei pysähdy pitkien toimitusaikojen takia. 
Kirvesmies on kuitenkin kallis siivooja rakennustyömaalle. Kun 
työmaa pidetään siistinä, edesautetaan myös tapaturmilta sekä 
onnettomuuksilta välttymistä. Lisäksi siisteydestä huolta pitämäl-
lä säästetään myös rakennustarvikkeita, sillä materiaalien ollessa 
hyvässä järjestyksessä, kenellekään ei tule mieleen kävellä niiden 
ylitse. Hyvä muistisääntö on, että timpuri löytää sopivan mittai-
sen lankunpätkän hyvästä kasasta, mutta jos järjestystä ei ole, 
pätkä sahataan pitkästä. Selkeät rakennusjätteet on syytä kierrät-
tää asianmukaisella tavalla viemällä jätteet kierrätyspisteelle.

Muuttovalmis
Vaihtoehdoista ehkä kallein, mutta itselle ehdottomasti vaivat-
tomin tapa hoitaa rakennushanke, on antaa koko rakennustyö 
ulkopuolisten urakoitsijoiden tehtäväksi. Työmaalle palkattu 
ammattitaitoinen valvoja kannattaa, sillä hänen tehtävänsä on 
toimia rakennuttajan edunvalvojana sekä hoitaa rakennuttajan 
tehtävät. Periaatteessa avaimet käteen -paketin ottajan ei tar-
vitse hankesuunnittelun jälkeen tehdä muuta kuin maksaa, ja 
rakennuksen ollessa valmis muuttaa uuteen kotiin. Todellisuu-
dessa kuitenkin monet osallistuvat rakennusprojektiinsa tavalla 
tai toisella, esimerkiksi tarkistamalla suunnitelmat ja huonejär-
jestykset, värit sekä pintamateriaalit.
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Asumisen kuukausikuluilla tarkoitetaan summaa, joka muo-
dostuu laskettaessa yhteen kaikki asumiseen liitettävissä olevat 
kulut ja jaettaessa ne yhdelle kuukaudelle. Asumisen kuukau-
sikuluihin vaikuttavat useat seikat lähtien asumismuodosta. 
Omakotitalon rakentamisesta haaveilevan kannattaa vertailla 
eri asumismuotojen kustannuksia ja selvittää, miten asumis-
kustannukset tulisivat muuttumaan nykyiseen tilanteeseen 
nähden.

Asumiskulujen laskeminen
Mikäli halutaan suorittaa tarkempia vertailuja eri asumismuo-
tojen välillä, pitää kuukausittaiset asumiskulut voida laskea 
mahdollisimman tarkasti ja realistisesti. Asumiskulut koostuvat 
joka kuukausi toistuvista kuluista sekä pidemmällä aikajaksolla 
laskutettavista kuluista, jotka jaetaan kuukautta kohden. Esi-
merkiksi vuokra on joka kuukausi toistuva kulu, kun taas vaikka 
vesilasku saatetaan laskuttaa puolen vuoden välein. Joidenkin 
kustannusten jakaminen kuukauden ajanjaksolle edellyttää 
keskiarvon laskemista. Tällöin voidaan ottaa käsittelyyn koko 
vuoden ajanjakso ja laskea keskiarvo kuukautta kohden.

Mistä lämmityskustannukset koostuvat
Lämmityskustannukset eivät tarkoita vain ja ainoastaan lämmi-
tykseen mennyttä energiaa ja siitä seurannutta laskua. Läm-
mityskustannuksiin kuuluvat myös valittujen pää- ja lisäener-
gialähteiden aiheuttamat kustannukset, lämmitysjärjestelmän 
hankinta- ja ylläpitokustannukset sekä mahdollisesti lämmi-
tysjärjestelmien hankintoja varten tehdyn lainan hoitokulut. 
Vasta nämä kaikki yhteen laskemalla ja kuukauden ajanjaksolle 
jakamalla saadaan lähempänä totuutta oleva lopputulos.

Eri lämmitysmuodoille saadaan vertailukelpoiset kustannusar-
viot ottamalla tarkasteluun kyllin pitkä aikajakso. Tarkastelussa 
huomioidaan rakennusaikaiset kulut ja niihin liittyvät lainan-
hoitokulut, arvioidaan energiankulutus sekä arvioitua kulutusta 
vastaava energiamäärän hinta. Yhteissummaksi saatu tulos 
jaetaan esimerkiksi 15 vuodelle. Tällöin saatetaan huomata, että 
perustamiskustannuksiltaan kalliimpi lämmitysjärjestelmä ei 
välttämättä olekaan kallein vaihtoehto. Aiemmin liian kalliina 
pidetty järjestelmä saattaakin maksaa perustamiskustannusten 
välisen eron jo laina-aikana ja jatkossa se pienentää asumisen 
kuukausikuluja.

Varaavia takkoja ja muita tulisijoja muurataan lähes jokaiseen 
pientaloon lähinnä lisälämmönlähteeksi. Useimmiten tulisija 
hankitaan tunnelmanluojaksi eikä varsinaiseen lämmitystarkoi-
tukseen. Pientaloissa, joissa tulisijoja käytetään myös lämmitys-
tarkoitukseen, tulee lämmityskustannuksissa ottaa huomioon 

myös polttopuiden hinta. Vaikka puu on yleisesti edullisena 
pidetty energialähde, aiheutuu sen runsaasta kulutuksesta 
pitkän talven aikana kustannuksia. Käsitys puun edullisuudesta 
perustuu pitkälti siihen, että puuta ei tarvitse ostaa ja omalle 
työlle polttopuun hankkimiseksi ei lasketa hintaa.

Vertailu eri asumismuotojen välillä
Vertailtaessa eri asumismuotojen välisiä kustannuksia, kannat-
taa huomioida, että joukossa voi olla toisensa poissulkevia ku-
luja. Esimerkiksi vesimaksu saattaa sisältyä kuukausivuokraan. 
Alla olevat ovat esimerkkejä, mitä kaikkia kuluja eri asumismuo-
doissa saattaa olla.

Omakotitalo

• lainanhoitokulut
• sähkölasku, vesi- ja jätevesimaksu
• lämmityskustannukset
• kiinteistövero
• vakuutukset
• peruskorjaukset ja huoltokustannukset
• arvonaleneminen

Asunto-osake

• lainanhoitokulut
• yhtiövastike
• sähkölasku, vesi- ja jätevesimaksut
• korjauskustannukset
• saunamaksu, autotalli/-paikka

Asumisoikeusasunto

• lainanhoitokulut
• vuokra
• sähkölasku, vesi- ja jätevesimaksut
• korjauskustannukset
• saunamaksu, autotalli/-paikka

Vuokra-asunto

• vuokra
• sähkölasku, vesi- ja jätevesimaksu
• saunamaksu, autopaikka/-talli

Asumisen kuukausikulut
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SUUNNITTELU JA LUVAT

AMMATTITAITOISESTI  
SUUNNITELLUT 
POHJA- JA KOKONAISRATKAISUT 
SÄÄSTÄVÄT TURHILTA 
RAKENNUSKUSTANNUKSILTA.

22 Näillä säännöillä vältät rakentamisen ja  
remontoimisen ongelmia

24 Rakentamisen suunnittelu

26 Rakennuspiirustukset

28 Rakennusluvan hakeminen

30 Rakentamisen luvat ja viranomaisasiointi sähköisesti

32 Rakennusaikataulu ohjaa koko rakennusprojektia

34 Vältä kosteusongelmat hyvällä suunnittelulla

36 Energiamääräykset ja energiaselvitys

38 Remontin suunnittelu

42 Remontoijan tarvitsemat luvat

43 Korjaustyön kotitalousvähennys

44 Lämmitysjärjestelmän valinta

48 Uponor KOTI – luotettava kumppani LVI-asioissa

50 Ilmanvaihdon suunnittelussa huomio  
yksilöllisiin tarpeisiin

52 Pientalotyömaan perustaminen ja töiden aloituksessa 
huomioitavaa

54 Tarkastukset ja katselmukset

56 Asuntokaupan sudenkuopat juristin silmin

58 Toimivan asunnon suunnittelu ja osto
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Avainsanoja onnistuneeseen rakennusprojektiin ovat huolelli-
nen suunnittelu, kohtuullinen aikataulu sekä taitavien ammatti-
laisten käyttö. Kun projektin kanssa lähdetään ajoissa liikkeelle, 
jää hyvin aikaa tutustua eri vaihtoehtoihin, tehdä päätöksiä 
ajoissa ja rauhassa sekä ehkä yksi tärkeimmistä – mahdollisuus 
nauttia projektista. 

Kiinteistön tulevan käyttäjän sekä rakennuttajan/remontoijan 
välillä saattaa joskus ilmetä pieniä ja miksei vähän suurempia-
kin ongelmia. Tavallisin ja ehkä myös yleisin ongelma projektin 
koosta riippumatta on, että työn lopputulokselle asetetut odo-
tukset ja itse toteutunut lopputulos eivät välttämättä kohtaa-
kaan odotetulla tavalla. Myös urakan lopullinen hinta sekä urak-
kaan kuuluva sisältö saattavat yllättää, mikäli sopimukset on 
tehty suullisesti, eikä mitään varsinaista dokumenttia sovitusta 
löydy. Takuukorjaustöistä kannattaa aina selvittää, mitkä eivät 
takuun piiriin kuulu, ja kauanko työlle oleva takuu on voimassa.

Kaikki alkaa suunnittelusta
Suunnittelet sitten itse tai teetät suunnitelmat, kannattaa sel-
keisiin suunnitelmiin panostaa. Ammattilaiseen tietotaitoon 
kannattaa tukeutua ja teettää suunnitelmat ammattilaisella, 
sillä silloin mitään oleellista ei unohdu. Suunnitteluvaiheessa 
kannattaa ja pitää ehdottomasti tuoda omat toiveet selkeästi 
esille. Varsinaiseen rakennus- tai remontointityöhön ei voi eikä 
kannatakaan ryhtyä, elleivät suunnitelmat ole loppuun asti 
valmiina ja hyvin mietittynä. Ennen rakennustyön aloittamista 
tulee myös selvittää omasta kunnasta, vaatiiko tehtävä toimen-
pide rakennus- tai toimenpidelupaa.

Suunnitteluprojektissa toimii niin uudisrakentajalle kuin remon-
toijallekin hyvänä apuna kustannusarvio-ohjelma. Ohjelmien 
avulla pystyy helposti haarukoimaan tulevia rakennuskustan-
nuksia sekä vertailemaan saatuja tarjouksia. Rakentaja.fi-palve-
lusta löytyy kustannusarvio-ohjelmat niin uudisrakentamiseen 
kuin remontointiinkin. Uudisrakentajan kustannusarvio-ohjel-
masta löytyy myös kustannusten seurantaosio, jota on hyvä 
täyttää projektin edetessä.

Ennen projektin aloitusta varmista lupa-asiat. Kannattaa 
ehdottomasti ottaa selvää, vaatiiko tehtävä työ lupaa. Helposti 
oman kodin remonttia suunniteltaessa tämä saattaa unohtua. 
Vahingon sattuessa työmaalla, jolle ei ole myönnetty lupaa, ei 
vakuutusyhtiö suorita korvauksia.

Valitettavasti monissa rakennus- ja remontointikohteissa 
aikataulu on asia, joka ei aina pidä niin kuin kuuluisi tai toivoi-
si. Aikataulun ollessa liian kireä, saattaa lopputuloksen lukea 

talosta epäsiistinä työn jälkenä ja pahimmassa tapauksessa 
kosteusvahinkona, jos pintamateriaalit on laitettu paikoilleen 
liian aikaisin. Työn huolellisuutta ja laatua ylipäätään kannattaa 
muutenkin tarkkailla ja puuttua asiaan, mikäli lopputulos ei 
vastaa sovittua. Työmaalla tulisi vallita luottamus työn tilaajan 
ja varsinaisen työn suorittajan välillä.

Tee yhdessä valvojan kanssa selkeä ja kohtuullinen aikataulu 
projektille, muista olla realistinen ja huomioida myös tilat-
tavien tuotteiden toimitusajat rakennusaikataulun rinnalla. 
Rakennusaikataulun pohjat löydät Rakentaja.fi-palvelusta. Liian 
tiukalla aikataululla et saa aikaan muuta kuin vahinkoa. Esimer-
kiksi betonivalujen kuivumisaikojen huomioiminen on tärkeää, 
jotta päälle tulevat pinnoitteet eivät vaurioituisi. Miksi tehdä 
itselleen sutta ja sekundaa, kun priimaankin pääsisi.

Tee ajoissa tarjouspyynnöt tuotteista sekä palveluista. Kun 
olet riittävän ajoissa liikkeellä, pystyt joustamaan yllättävissä 
tilanteissa ilman, että työmaasi kärsii. Näin pääset myös vertai-
lemaan hintoja jo ennen varsinaista hankintaa. Tarjouspyyntö-
palvelu löytyy Rakentaja.fi-palvelusta. Yhdellä lomakkeella saat 
jätettyä monta tarjouspyyntöä.

Suojaa materiaalit huolella. Sateen, tuulen ja tuiskun armoille 
jätetyt eristeet ja muut rakennustarvikkeet eivät ole enää hyvin 
säilytettyjen ja suojattujen veroisia.

Kokonaisurakka ei ole automaattinen tae siitä, että saat teetet-
tyä projektisi kustannuksiltaan edullisemmin kuin tuntilasku-
tuksella. Laskutus kannattaa sopia sopiviin jaksoihin, jolloin 
vältytään yllätyksiltä sekä pysytään perillä siitä, missä kustan-
nuksissa mennään (löytyy myös sopimuslomakkeesta).

Työmaalle saapuneet rakennusmateriaalit tulee suojata huolellisesti kosteudelta.

Näillä säännöillä vältät rakentamisen 
ja remontoimisen ongelmia
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Kun rakennat uutta tai vaihtoehtoisesti remontoit vanhaa, palk-
kaa ammattilaiset tekemään tarvittavat työt. Harrasteremoin-
toijalla saattaa helposti kulua saman työmäärän suorittamiseen 
enemmän aikaa, vaikka annettu tuntihinta olisikin ammattilai-
sen antamaa tuntihintaa selkeästi halvempi. Tällöin alun perin 
halvempi ei olekaan enää lopulta se halvempi ratkaisu. Jos 
haluat saada aikaan säästöä, voit tehdä säästöä helposti itse. 
Siivoamalla työmaan ja huolehtimalla että tavarat ja tarvikkeet 
ovat paikoillaan, hankkimalla tarvikkeita tai suorittamalla tar-
vittavia aputöitä säästät ammattilaisen aikaa ja ammattilainen 
voi keskittyä rauhassa omaan työsuoritukseensa ilman turhia 
keskeytyksiä. Muista kuitenkin kysyä ammattilaisilta referenssi-
kohteita ennen työsuhteen aloittamista.

Mikäli olet tekemässä tavarantoimittajan kanssa asennus-/
remonttisopimusta, selvitä tarkkaan, mitä asennus konkreet-
tisesti pitää sisällään. Silloin toimitus- tai asennusvaiheessa 
ei tule ikäviä yllätyksiä. Myös takuuehdot tulee lukea tarkkaan. 
Varmista myös, mitä materiaaleja käytetään sekä niiden laatu. 
Muista, että huonoa laatua ei tarvitse hyväksyä.

Tee projektin sopimukset valmiiksi aina ennen kyseisten 
töiden aloittamista. Jotta vältytään epäselvyyksiltä, tulee kaikki 
mahdollinen työhön liittyvä kirjata ylös sopimukseen. Näin 
sinulle jää mustaa valkoisella siitä, mitä on sovittu tehtäväksi, 
miten ja millä hinnalla. Valmiita sopimuspohjia voit käyttää 
Rakentaja.fi-palvelussa.

Valvojan tehtävänä on valvoa, että työt toteutetaan tehtyjen suunnitelmien 
mukaisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. 

Työmaalle tulee järjestää valvoja pitämään huolta siitä, että 
kaikki sujuu työmaalla niin kuin pitää. Päteviä valvojia löytyy 
mm. paikallisista rakennusmestariyhdistyksistä sekä oman 
kunnan rakennusvalvonnasta.

Valvojan osuus työmaalla on erittäin tärkeä. Hänen työpa-
nostaan ei tulisi missään vaiheessa väheksyä. Valvoja kannattaa 
palkata pienempiinkin remontteihin, sillä hän on sinun apunasi 
ja tukenasi prosessin läpiviemisessä. Valvojan tehtävänä on val-
voa, että työt toteutetaan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ja 
hyvää rakennustapaa noudattaen. Valvojan on oltava työmaalla 
tilanteen tasalla ja pystyttävä hoitamaan projektiin liittyviä 
asioita. Pelkkä nimi paperissa ei ole kannattava valinta.

Jos et ole tyytyväinen työn laatuun, ei kannata lähteä ”juu-
pas-eipäs” -kinasteluun. Pyydä paikalle puolueeton tavarantar-
kastaja tarkistamaan tehty työ ja sen laatu.

Tärkeää on suunnitella asiat etukäteen jo pitkälle tulevai-
suuteen: talon tulevat huoltotoimet sekä kunnossapito tällä 
hetkellä tapahtuvan varsinaisen rakentamisen tai nyt käynnissä 
olevan remontoimisen jälkeen. Miten voi muistaa, milloin on 
minkäkin huoltotoimen aika ja miten ihmeessä voi muistaa, 
mitä kaikkea rakenteet voivatkaan pitää sisällään?

Suunnitelmallinen huolto- ja kunnossapito on joka rakennuk-
sen kohdalla tärkeää huolimatta kyseisen kiinteistön iästä. 
Selkein tapa pitää huolta ja varmistua siitä, että työt tulevat teh-
dyksi on huoltokirjan ahkera täyttäminen. Hyvin ja huolelli-
sesti täytetty huoltokirja toimii pätevänä dokumenttina tulevai-
suudessa paitsi itselle niin myös erityisesti silloin, kun asuntoa 
ollaan joskus myymässä. Huoltokirja on mahdollista hankkia 
Rakentaja.fi-palvelusta. Löydät sen Huolto-optimi -nimellä.

Dokumentoi työn eteneminen kuvaamalla. Säännöllinen 
valokuvaaminen työmaalla kertoo, miten työt ovat edistyneet 
ja miten eri kohdat on rakennettu/remontoitu. Samalla pystyt 
tekemään itsellesi niin kutsutun raksapäiväkirjan, jota on muka-
vaa joskus vuosien päästä selailla. Samalla jää tulevia korjauksia 
varten muistijälki, mitä on seinän sisällä ja muualla rakenteissa. 
Kuvat projektista voit tallentaa yllä mainittuun Huoltokirjaan.

Uudisrakentajan kannattaa liittyä Rakentaja.fi-palveluun jäse-
neksi hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista. Palvelussa 
pääsee tutustumaan uusimpiin tuotteisiin ja erilaisiin rakenta-
jille sekä remontoijille suunnattuihin työohjeisiin ja palveluihin. 
Palvelun käyttö on maksutonta.
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Uuden rakennuksen suunnittelu
Rakennuksen pohjaratkaisuun vaikuttavat perheenjäsenten eri-
laiset tottumukset ja mieltymykset. Samalla määritetään myös 
eri tilojen laatu- ja varustelutason vaatimukset – mitä tiloissa 
täytyy pystyä tekemään. Alustavaan suunnitteluun kannattaa 
ottaa koko perhe mukaan. Lopullinen suunnittelu kannattaa 
jättää alan ammattilaiselle, joka pystyy kokoamaan esitetyistä 
toiveista toimivan ratkaisun.

Asuinhuoneen koon sekä sen käyttötarkoituksen tulee olla tar-
koituksenmukaisia. Nelihenkinen perhe ei välttämättä tarvitse 
200 m²:n omakotitaloa, mutta toisaalta 4 h+k on lähestulkoon 
minimivaatimus. Rakennuksen koko määräytyy tarpeesta. 
Asuinhuoneen huonealan on oltava vähintään 7 m², huo-
nealaan ei kuitenkaan lueta alle 1600 mm matalampaa tilaa. 

Rakentamisen suunnittelu

Uudisrakentajan on kaikessa rakennusinnossaan muistettava 
eräs rakentamiseen liittyvä perussääntö: rakennus suunni-
tellaan tontin ehdoilla, tontti valitaan sijainnin perusteella. 
Rakentamisprojekti alkaa siis sellaisen tontin hankinnalla, joka 
vastaa rakentajan toiveita, ja jolle on mahdollista rakentaa 
halutunlainen talo.

Omakotitalon suunnittelu ei ole välttämättä helppo tehtävä, 
sillä sekä pohjaratkaisuista että talomalleista löytyy valtavasti 
vaihtoehtoja. Puutteellisesti tai huonosti tehdyt suunnitelmat 
tekevät yleensä koko rakennusprosessista kalliin ja yllätysten-
täyteisen – eikä yleensä positiivisessa mielessä. Uuden raken-
nuksen suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja rahaa, sillä 
seinän siirto paperilla on huomattavasti edullisempaa ja aikaa 
säästävämpää kuin tehdä se tilanteen ollessa päällä työmaalla.

Tontin hankinta
Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa on syytä selvittää 
tonttien saatavuus, sijainti sekä hintataso. Eri alueiden kaava-
määräyksiin kannattaa tutustua, jotta sen unelmien omako-
titalon saa rakentaa juuri sellaisena, kuin siitä on haaveillut. 
Kaavamää räyk sissä puututaan muun muassa rakennusalaan, 
kerrosmääriin sekä tontin käyttöön. Saattaa käydä niin, että 
sopivan tontin löytäminen halutulta alueelta voi viedä aikaa. 
Tiheästi asutuilla seuduilla voi tonttien saatavuus olla huonom-
pi ja tonttien hinnat kalliimmat.

Valitusta rakennuspaikasta tulee selvittää kaavamääräykset, 
liikenneyhteydet, kunnallistekninen valmius, esimerkiksi vesi-
huolto ja viemäri sekä tontilla mahdollisesti olevat rasitteet ja 
rajoitukset. Mikäli tontti sijaitsee asemakaava-alueella, ratkais-
taan rakennuspaikan sopivuus asemakaavassa; jos asemakaa-
va-alueen ulkopuolella, tulee rakennuspaikan olla tarkoituk-
seen sopiva, rakentamiseen kelvollinen sekä riittävän suuri. 
Tontin tekniset ominaisuudet, kuten maaperän kantavuus ja 
kosteus, ovat tärkeitä asioita selvittää. Tarkoituksena on varmis-
taa rakennuspaikan soveltuvuus aiotulle rakennushankkeelle.

Kun tontti ostetaan tai vuokrataan kaupungilta tai kunnalta, 
saadaan tarvittavat tiedot kunnan tonttiasioita hoitavalta 
viranomaiselta. Kunnalta ostettaessa on tontilla yleensä jo 
kunnallistekniikan hyvä valmius. Vesi- ja viemäriliittymät sekä 
sähkökaapelit on yleensä tuotu tontille tai sen läheisyyteen 
valmiiksi. Kunta on normaalisti teettänyt jo tässä vaiheessa 
alueesta maaperätutkimukset pohjarakentamista varten. Oman 
kunnan osalta tiedot vapaista tonteista sekä tonttiasioista 
löytyvät kunnan kotisivuilta.
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Huonekorkeuden tulisi olla vähintään 2500 mm (pientaloissa 
2400 mm). Jos huonetilan sisäkatto poikkeaa vaakasuorasta, 
tapahtuu huonekorkeuden määrittely huonealan keskikorkeu-
tena.

Mitä ominaisuuksia tulevaan kotiinsa haluaa
Yksinkertainen tapa selvittää itselle millaisia ominaisuuksia eri 
huoneisiin haluaa, on laatia huonekortit. Jokaisesta tilasta laadi-
taan oma huonekorttinsa, johon merkitään tiedot tilan koosta 
ja varustetasosta aina ääneneristävyyden tarpeeseen asti. Li-
säksi korttiin on hyvä kirjoittaa eri tilojen väliset kulkuyhteydet. 
Huonekortteihin voidaan merkitä haluttu varuste- ja laatutaso. 
Esimerkiksi keittiö on tila, jossa perhe viettää runsaasti aikaa, 
joten on perusteltua valita perustasoa parempi tasoluokka 
keittiöön.

Huonekortteihin on myös helppo määritellä tarvittavien 
säilytys- ja kiintokalusteiden määrä sekä haluttu valaistus. 
Huonekortteja laadittaessa kannattaa pitää mielessä aiemmin 
päätetty huoneistokoko, jotta kustannukset saadaan pysymään 
suunnitelluissa rajoissa.

Tekniikka sekä järjestelmät
Tekniikka sekä erilaiset sähköiset järjestelmät vaihtelevat luon-
nollisesti eri tilojen välillä. Huonekortteihin voidaan merkitä 
esimerkiksi tarvittavien vesipisteiden lukumäärä sekä lämmi-
tysjärjestelmä ja ilmastoinnin taso. Sähkö-, antenni- ja datapis-
tokkeiden määrä kannattaa miettiä tarkkaan etukäteen, sillä 
niistä syntyvät kustannukset ovat huomattavasti pienemmät 
rakennusvaiheessa kuin jälkeenpäin asennettuna.

Suunnittelija avuksi
Rakennusprojektiin kannattaa valita mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa pääsuunnittelija (yleensä rakennussuunnittelija 
tai arkkitehti), sillä suunnittelijaan sijoitettu raha tulee toteu-
tusvaiheessa takaisin. Suunnitelmien ollessa vielä paperilla on 
helppo muokata kokonaisuudesta mieleisensä. Luonnosvai-
heessa on siis hyvä käydä erilaisia ja mahdollisuuksia läpi. Kun 
ratkaisut on saatu lukittua, voidaan valita muut suunnittelijat, 
kuten rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija.

Rakennustyön vastaavan ja kvv-työnjohtajan valinta
Kaikilla rakennuslupaa edellyttävillä uudisrakennus- tai perus-
korjaustyömailla on rakennusasetusten mukaan oltava raken-
nuslautakunnan hyväksymä vastaava työnjohtaja. Vastaavalta 
työnjohtajalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään raken-
nusmestarin koulutus. Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi 
tehdään kahtena kappaleena rakennusvalvontatoimistosta 
saatavalla lomakkeella. Kiinteistön vesi- ja viemäriasennuksia 
varten nimetään ns. vastaava kvv-työnjohtaja, jolle on asetuksil-
la määrätty tietty pätevyysvaatimus. Kvv-työnjohtajaksi valitaan 
henkilö, jolla on halua ja aikaa hoitaa vaativa tehtävä. Tämä 
toimii takuuna sille, että vesi- ja viemärilaitteet tulevat oikein 
asennetuiksi ja mahdollisten virheiden aiheuttamilta ongelmil-
ta vältytään.

Käytettävissä olevan rahan miettiminen
Suunnittelun alusta asti kannattaa olla perillä tulevista kus-
tannuksista sekä omasta taloudesta. Realismi on tässä kohtaa 
rakentajan ystävä. Usein raha määrittelee rakennuksen koon, 
ulkonäön sekä käytettävät materiaalit. Kaikki tavallisuudesta 
poikkeavat rakenneyksityiskohdat, ylimääräiset nurkat sekä 
neliöt tuovat osaltaan lisäkustannuksia. Luonnosvaiheessa 
kannattaakin laatia alustava kustannusarvio. Rahoittaja yleensä 
pyytää kustannusarviota sekä rakennussuunnitelmia nähtäväk-
seen.

Kun suunnitelmat ovat valmiit, alkaa rakennusluvan hakupro-
sessi.
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Rakennuspiirustusten tarkoitus on kuvata ja selventää raken-
nuksen toimintoja, ulkonäköä sekä kokoa ennen varsinaista 
rakentamisen alkua. Uudelle rakennukselle on haettava raken-
nuslupa ja lupahakemuksen perustana ovat rakennuslupapii-
rustukset, joista käy ilmi, millaista rakennusta ollaan aikeissa 
lähteä toteuttamaan.

Pientalon rakennuslupapiirustukset muodostuvat asema-, poh-
ja- ja julkisivupiirroksista, rakennuksen leikkauspiirustuksesta 
sekä rakenneleikkauksesta.

Asemapiirros
Asemapiirroksessa osoitetaan rakennuksen asema eli rakennuk-
sen sijoittuminen tontille. Asemapiirrokseen merkitään nuolella 
pohjoinen ilmansuunta. Kuva sijoitetaan piirustuslehdelle siten, 
että pohjoinen ilmansuunta on ylhäällä. Mittakaavana asema-
piirroksissa käytetään yleensä 1:200 tai suuremmissa kohteissa 
1:500.

Pohjapiirrokset
Jokaisesta rakennuksen kerroksesta laaditaan pohjapiirros, josta 
käy ilmi muun muassa tilojen sijoitus sekä niiden toiminnalli-
nen suunnittelu. Rakennuslupapiirustusten pohjapiirroksissa 
mittakaavana käytetään yleensä 1:100. Pientaloissa voidaan 
käyttää mittakaavana myös 1:50, jolloin piirustuksia voidaan 
käyttää myös työpiirustuksina ja tarvittavien sähkö- ja LVI-piir-
rosten pohjina.

Leikkaus
Leikkauspiirustuksesta käy ilmi rakennuksen osien korkeusta-
sot, esimerkiksi kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten sekä 
tasojen korkeusasemat. Mittakaavana käytetään samaa kuin 
pohjapiirroksessa.

Julkisivupiirustukset
Julkisivupiirustus kuvaa rakennuksen ulkonäköä. Julkisivupiirus-
tukset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine 
osineen. Julkisivukuviin merkitään myös käytettävät pintamateri-
aalit. Mittakaavana piirustuksissa käytetään yleensä 1:100.

Rakenneleikkaus
Rakenneleikkaus on yksityiskohtaisempi erityispiirros, joka 
pientalorakentamisessa toimii eräänlaisena rakennustapaselvi-
tyksenä. Mittakaavoina toimivat 1:10 tai 1:20.

Rakennuspiirustukset

Asemapiirros.

Ristikkokaavio.

Leikkaus A-A.
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Leikkauskuvissa käytettäviä materiaalimerkintöjä
Rakenneleikkauksissa sekä yksityiskohtakuvissa käytetään eri 
materiaaleille erilaisia merkintöjä. Esimerkiksi muurattu rakenne 
merkitään vinoviivoilla ja pehmeä villa aaltoilevalla viivalla.

Muita piirustuksia
Muita käytettäviä rakennuspiirustuksia ovat erilaiset yksityiskoh-
tapiirrokset, kalustekuvat, rakennepiirrokset ja erikoispiirustukset, 
kuten esimerkiksi sähkö- ja LVI-piirustukset. Näitä piirustuksia 
ei yleensä edellytetä vielä pientalon rakennuslupahakemuksen 
yhteydessä, mutta niitä voidaan käyttää asioiden selventämiseen.

Rakennuspiirustuksissa käytettäviä lyhenteitä
Rakennuspiirustuksissa on käytössä paljon erilaisia lyhenteitä 
sekä merkintöjä. Lyhenteiden käyttö ei ole itsetarkoitus, vaan ti-
lan salliessa voidaan käyttää myös kokonaisia sanoja. Seuraavassa 
on rakennuspiirustuksissa yleisesti käytettäviä tilojen, kalusteiden 
sekä laitteiden nimiä.

Huonetilojen lyhenteitä

TK Tuulikaappi
ET Eteinen
K Keittiö
KK Keittokomero
RT/RH/R Ruokailutila
AH Asuinhuone
MH Makuuhuone
TH Työhuone
OH Olohuone
KIRJ Kirjasto
KH/KPH Kylpyhuone
WC WC-tila
SH Suihkuhuone
S Sauna
LÖ/L Löylyhuone
PE/PH Pesuhuone
PU/PKH Pukuhuone
KHH Kodinhoitohuone
APK Apukeittiö
VH Vaatehuone
KUI Kuivaushuone
ASK Askartelutila
VAR Varasto
AT/AK Autotalli tai -katos
TEKN Tekninen tila

Kiintokalusteiden lyhenteitä

HK Hyllykaappi
TK Tankokaappi
PY Pyykkikaappi
JÄ Jätekaappi
SK Siivouskaappi

Laitteiden lyhenteitä

L Liesi
U Uuni
MU/MIK Mikroaaltouuni
AP/APK Astianpesukone
JK Jääkaappi
PAK/PK/PA Pakastin
PP Pyykinpesukone
LÄ/LVV Lämminvesivaraaja
LT Liesituuletin

Vino sis
äka

tto

��k
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Rakentaja.fi

Rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttäminen sekä lupien 
hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa asiantuntija on 
suureksi avuksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdit-
tava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat 
rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myön-
netyn luvan mukaisesti. Rakennuslupaa hakee se henkilö, joka 
on rakennuspaikan haltija. Mikäli rakennuspaikan omistajia on 
useampi, on kaikkien allekirjoitettava lupahakemus.

Pientalojen osalta rakennuslupapäätöksen tekee rakennustar-
kastaja. Apunaan rakennuttajalla tulee olla pätevä henkilöstö, 
joilla on yhdessä rakennuttajan kanssa riittävät edellytykset 
hankkeen toteuttamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaan pääsuunnittelija on se henkilö, joka vastaa suunnitteluko-
konaisuudesta sekä sen laadusta.

Tietoa rakennusprojektissa tarvittavista luvista saa oman 
kunnan rakennustarkastajalta. Yleensä ohjeet ovat hienoisia 
poikkeuksia ja yksityiskohtia lukuun ottamatta yleispäteviä joka 
kunnassa. Luvat ovat osa suurta kokonaisuutta, jolla itse raken-
taminen mahdollistetaan – lähes jokaiseen toimenpiteeseen 
edellytetään rakennusviranomaisen lupa. Luvansaantimahdolli-
suudet kannattaa selvittää ajoissa, jotta rakennushanke ei kariu-
tuisi heti lupavaiheeseen. Rakentaminen kokonaisuutena pitää 
sisällään monta säännöstä, määräystä, erityiskohtaa, riskitekijää 
ja tilastointia. Jotta kaikki menisi säännösten ja määräysten 
mukaisesti, on joka vaihe tarkistettava.

Luvan saannin vaihtelu paikasta riippuen
Yleensä kaavoitetuilla alueilla lupien saanti on yksinkertaista, 
haja-asutusalueilla asia voi kuitenkin olla toisin. Haja-asutusalu-
eella hanke voi tarvita poikkeusluvan, ja tämän lisäksi kysymyk-
seen voi tulla myös liittymälupa yleiseen tiehen. Liittymälupa 
haetaan Tiehallinnon paikalliselta tiepiiriltä, jonka kautta saa 
myös asiaan liittyvät ohjeet. Julkisivu- sekä muiden rakennus-

Rakennusluvan hakeminen

lupa-asiakirjojen yhteydessä täytyy oman kunnan rakennusval-
vontaan toimittaa myös jätevesisuunnitelma. Jätevesijärjestel-
mästä on jätettävä uudisrakennuksen rakennuslupahakemuk-
sen liitteenä selvitys, kuin myös talousveden hankinnasta sekä 
sade- ja salaojavesien poisjohtamisesta ja vielä jätehuollosta.

Luvan saannin varmuus
Kaikki lupa-asioihin liittyvä olisi oltava selvillä jo hankesuun-
nitteluvaiheessa, tontin hankinnan yhteydessä. Viimeistään 
pääsuunnittelija selvittää asian rakennustarkastajan kanssa. 
Jotta rakennussuunnittelusta saataisiin hyvä, tulisi jo suunnitte-
lun pohjaksi hankkia kaikki tarpeelliset perustiedot.
On suositeltavaa, että alustavat neuvottelut viranomaisten kans-
sa käydään jo suunnittelun luonnosvaiheessa. Samalla voidaan 
käydä läpi luvan myöntämisen edellyttämät kysymykset riittä-
vän ajoissa ja näin pystytään nopeuttamaan varsinaista lupame-
nettelyä. Poikkeuslupaa tarvitessa tulisi sitä ryhtyä hakemaan jo 
ennen varsinaisen suunnittelun aloitusta. Mikäli poikkeuslupaa 
ei ole huomattu hakea, saattaa se siirtää hanketta jopa kuukau-
sia eteenpäin. Huonoimmassa tapauksessa poikkeuslupaa ei 
saada ollenkaan ja tontti on hankittu turhaan.

Kaavamääräykset
Kaavassa asetetut määräykset sekä rajoitteet on selvitetty jo 
tontin oston yhteydessä. Kaava säätelee puitteet tulevalle 
rakennukselle: kerrosten lukumäärä ja rakennuksen koko, 
rakennuksen muoto, ulkoväritys, ilmansuunnat ja niin edelleen. 
Haja-asutusalueiden rakentamismääräykset on määritelty 
rakennusjärjestyksessä.

Mitä lupahakemuksessa tarvitsee olla
Kun rakennuksen suunnittelija on saanut pääpiirustukset 
valmiiksi, on aika jättää rakennuslupahakemus. Rakennuslupa-
vaiheessa paikallisesta rakennusvirastosta tai internetistä on 
saatavissa luettelo tarvittavista asiakirjoista.
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Asiakirjojen kanssa kannattaa olla tarkkana, jotta hankkeen liik-
keellelähtö ei jäisi rakennusluvan saamisesta kiinni. Erikoissuun-
nitteluun liittyvät selvitykset tekee kyseisen osa-alueen suunnit-
telija. Suunnitelmia on laadittava sen mukaan mitä hankkeen 
laatu sekä laajuus edellyttävät rakennusluvassa, aloituskokouk-
sessa, tai ehkä erityisestä syystä itse rakennustyön aikana. Selvi-
tykset toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle. Esimerkiksi 
LVI-suunnittelija selvittää vesi-, viemäri- sekä sadevesiliittymät. 
Muita kohtia, jotka esimerkiksi vaativat erityissuunnitelmia, 
ovat rakennepiirustukset sekä lujuuslaskelmat, ilmanvaihto-, 
pinta- sekä perustusten kuivatussuunnitelmat. Rakennuksen 
sähkösuunnitelmien laatiminen kuuluu sähkösuunnittelijan 
tehtäviin. Loppukatselmuksen yhteydessä tulee esittää raken-
nusvalvontaviranomaiselle sähkötöiden tarkastuspöytäkirja.

Kuka laatii lupahakemusasiakirjat?
Varsinaisten lupahakemusasiakirjojen laatiminen sekä tarvitta-
vien kaavakkeiden täyttäminen kannattaa antaa pääsuunnitte-
lijan tehtäväksi. Tämä takaa, että suunnitelmissa mahdollisesti 
olevat puutteet tulevat pääsuunnittelijan tietoon. Rakennus-
lupakäsittelyn seuraaminen edellyttää pääsuunnittelijalta 
aktiivisuutta ja aktiivista yhteydenpitoa viranomaisiin koko 
lupakäsittelyn ajan.

Puutteiden ja virheiden ilmaantuessa keskeytyy rakennuslu-
pahakemuksen käsittely, ja kun virheet on niiltä osin korjattu, 
käsittely jatkuu normaalisti.

Vastaava työnjohtaja on hyväksytettävä rakennuslupapäätök-
sen sitä edellyttäessä. Uudisrakentamisen kohdalla vastaava 
työnjohtaja on hyväksytettävä aina. Vastaavan työnjohtajan 
tehtäviin kuuluu rakennustyön johtaminen. Hänellä on myös 
vastuu, että tarvittavat työt on suoritettu viranomaisten edellyt-
tämällä tavalla. Rakennusvalvonta antaa erillisiä ohjeita raken-
nusluvan myöntämisen sekä vastaavan työnjohtajan hyväksyn-
nän yhteydessä siitä, miten vastaavan työnjohtajan tehtäviä 
tulee hoitaa. Omakotirakentamisessa vastaavalla työnjohtajalla 
tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus sekä kolmen 
vuoden kokemus työnjohtotehtävistä.

Aloituskokous
Jokaisen omakotitalohankkeen osalta on määrätty pidettäväksi 
aloituskokous. Rakennusluvassa on asiasta annettu määräys tai 
asia on määritetty rakennusjärjestyksessä. Aloituskokouksen 
tarkoituksena ei ole toteuttaa yhtä byrokratian määräystä, vaan 
tilaisuus on tarkoitettu rakentajan tueksi ja turvaksi. Kokouksen 
pitäminen pyydetään rakennustarkastustoimistolta. Kaikkien 
rakentamiseen osallistuvien osapuolten tulee olla tilaisuudessa 
läsnä. Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, omistaja, urakoit-
sija ja valvoja ovat paikalla, kun rakentamisen järjestelyistä sovi-
taan. Tässä tilaisuudessa käydään läpi koko rakentamisprosessi.

Mitä asiakirjoja tarvitset omakotitalon 
rakennuslupahakemuksessa:

• Rakennuslupahakemus. Toimitetaan rakennusvalvontaan 
yhtenä kappaleena rakennuspaikan omistajan tai haltijan al-
lekirjoittamana. Hakemuksesta tulee selvitä pääsuunnittelija, 
rakennesuunnittelija sekä LVI-suunnittelija yhteystietoineen, 
myös pääsuunnittelijan tarkastuslista mukana.

• Pääpiirustukset. Näihin kuuluvat asema- pohja-, julkisivu- 
sekä leikkauspiirustukset ja rakenneleikkaukset (yläpohja, 
ulkoseinä, alapohja, sokkeli sekä vedeneristyksistä) ja hormi-
piirustus. Lisäksi tontin käyttö- ja istutussuunnitelma.

• Kartta-aineisto. Mittausosastolta saatava kartta-aineisto 
liitetään lupahakemukseen alkuperäisenä kappaleena. Kartta 
ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Lisäksi tarvitaan 
tonttikartta sekä ote kiinteistörekisteristä.

• Asiakirja rakennuspaikan hallinnasta. Rakennuslupa voi-
daan myöntää vain rakennuspaikan haltijan hakemuksesta. 
Tällaisia asiakirjoja ovat jäljennös myönnetystä lainhuudosta 
ja kauppakirjasta, rasitustodistus sekä todistus erityisoikeu-
den kirjaamisesta tai jäljennös perunkirjasta.

• Ennakkoluvat ja lausunnot. Näitä ovat mm. ympäristökes-
kuksen tai kaupunginhallituksen poikkeamispäätös lainvoi-
maisuustodistuksineen, kaupunginhallituksen suunnittelu-
tarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen, poikkeusmenet-
telytapauksessa naapurien suostumukset, selvitys naapurien 
kuulemisesta ja naapureille tiedottamisesta. Lisäksi tarvitaan 
ennakkotiedot rakennuksen vesi- ja viemärilaitteista. Raken-
nuspaikalla on oltava tiedotus rakennushankkeen vireillä 
olosta.

• Rakennushankeilmoitus. Näillä tarkoitetaan rakennuslupa-
hakemukseen liitettäviä RH1, RH2 sekä RK9 -lomakkeita. RH1 
on rakennushankeilmoitus joka tehdään jokaisesta rakennuk-
sesta erikseen. RH2 on asuinhuoneistoilmoitus, joka täyte-
tään kun hanke sisältää enemmän kuin yhden asunnon. RK9 
on poistumalomake, joka täytetään poistuvasta, purettavasta 
rakennuksesta.

• Hakemus tai ilmoitus työnjohtajista. Työnjohtajien osalta 
tulee rakennuslupahakemukseen laittaa hakemus tai ilmoitus 
vastaavan työnjohtajan, kvv (kiinteistön vesi- ja viemäri) 
-työnjohtajan ja iv-työnjohtajan hyväksymiseksi.

• Muita selvityksiä. Muita selvityksiä rakennuslupahakemuk-
seen liitettäväksi ovat rakennuksen suunnittelijoista tehty 
selvitys, rakennuksen kerrosalalaskelma, rakennusjätteen 
määrästä, lajittelusta sekä laadusta tehty selvitys ja viimeise-
nä selvitys rakennuksen rakennusfysikaalisesta toiminnasta 
höyrynsuluttomissa rakenteissa.

• Energiaselvitys. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä 
energiaselvitys, jossa on oltava pääsuunnittelijan antama 
rakennuksen energiatodistus. Ennen rakennuksen varsinaista 
käyttöönottoa on energiaselvitykseen sisältyvä energiatodis-
tus varmennettava.
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Rakentamisen luvat ja  
viranomaisasiointi sähköisesti

Evoltan tarjoama Lupapiste on palvelu, jossa kansalaiset ja 
yritykset pystyvät hoitamaan rakentamiseen liittyvät lupa- ja 
ilmoitusasiansa suorassa vuorovaikutuksessa asiointikunnan vi-
ranomaisten sekä muiden hankkeen osapuolten 
kanssa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpi-
delupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkea-
mispäätösten hakemisen. Myös sijoitus- ja kai-
vuulupien, yleisten alueiden käyttölupien sekä 
ympäristölupien hakeminen onnistuu palvelussa 
mukana olevien noin 200 kunnan alueella.

Yhteinen työtila rakennusprojektin eri 
osapuolille
Kukaan ei rakenna yksin, vaan mukana on monta 
tekijää – rakentaja, suunnittelija, urakoitsija ja 
viranomainen. Hankkeen onnistuminen edel-
lyttää kaikkien osapuolten välistä yhteistyötä, ja 
ammattitaitoisen pääsuunnittelijan hankkiminen 
heti hankkeen alussa on lämpimästi suositelta-
vaa.

Lupapiste toimii 24/7 avoinna olevana työtilana 
hankkeen kaikille osapuolille. Sen lisäksi, että 
palvelu vapauttaa asioinnin viraston aukiolo-
ajoista, yhteinen työtila tekee tiedonkulusta 
avointa ja palvelun avulla kaikki hakemukselle 
kutsutut osapuolet pääsevät täydentämään 
hankkeen tietoja sekä näkemään, miten hanke 
etenee.

Rekisteröidy käyttäjäksi ja hae lupia ympäri Suomen
Lupapisteeseen rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran 
yhteydessä. Rekisteröitymisen jälkeen kirjautumisessa käy-
tetään sähköpostiosoitetta ja itse asetettua salasanaa. Samat 
tunnukset toimivat jatkossa kaikkialla Suomessa asiointikun-
nasta riippumatta.

Voit käyttää Lupapistettä joko perustamalla itse hakemuksen 
tai tulla kutsutuksi toisen tahon toimesta mukaan hankkeelle. 
Mikäli olet tekemässä hakemusta tai neuvontapyyntöä, valitse 
ensimmäisenä hankkeesi sijainti kartalta sekä suunniteltava 
toimenpide. Saat valintojesi pohjalta tietoa hankkeen luvanva-
raisuudesta sekä tarvittavista liitteistä asiointikunnan alueella. 
Voit edetä tämän jälkeen joko suoraan hakemuksen tekemiseen 
tai tarvittaessa kysyä neuvoa neuvontapyynnön avulla suo-
raan asiointikuntasi viranomaiselta. Neuvontapyynnössä voit 
kysyä viranomaiselta vapaasti hankkeestasi ja siihen liittyvistä 
lupa-asioista. Neuvontapyyntö on käytössä lähes kaikissa Suo-

men kunnissa. Tämä on hyödyllinen erityisesti 
silloin, kun tehtävän työn luvantarve on syystä 
tai toisesta epäselvä. Kun olet jättänyt neuvon-
tapyynnön, voit täydentää sitä ja lisätä myös 
liitteeksi valokuvia sekä suunnitelmia omasta 
kohteestasi. Neuvontapyyntö on mahdollisuus 
myös myöhemmin muuttaa hakemukseksi, 
jolloin tietoja ei tarvitse useita kertoja täyttää. 
Neuvontapyynnön avulla on mahdollisuus saada 
henkilökohtaista palvelua suoraan oikealta, 
asiasta vastaavalta viranomaiselta.
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Palvelu käytössäsi veloituksetta
Lupapiste on käytössäsi ilmaiseksi. Kunta kuitenkin perii saman 
kuntakohtaisen lupamaksun hakemuksen käsittelystä ja pää-
töksen tekemisestä kuin paperihakemuksistakin.

Miksi kannattaa valita Lupapiste?

• Käytössäsi juuri silloin kun sinulle sopii, enää et ole sidoksissa 
virastojen aukioloaikoihin tai paikkakuntaan.

• Säästät aikaa ja rahaa matkustus- ja tulostuskulujen pienen-
tyessä olennaisesti.

 Tavoitat kerralla kaikki hankkeeseesi osallistuvat ihmiset – 
yhdestä osoitteesta.

• Pystyt seuraamaan hankkeesi edistymistä, milloin haluat.
• Tiedot hankkeestasi säilyvät sähköisessä muodossa – ei enää 

epämääräisiä paperipinoja.
• Palvelun käyttö on maksutonta.

Saanko luvan?
Tutustu palveluun ja edistä luvanhakua osoitteessa:  
www.lupapiste.fi

Pientäkin remonttia varten kannattaa hankkia 
ajantasalla olevat rakennuspiirustukset kohteesta
Tiesitkö, että pientäkin remonttia varten kannattaa hankkia 
ajantasalla olevat rakennuspiirustukset kohteesta? Kuntien 
rakennusvalvonnoista saa ostaa rakennuskuvat, ja ne ovat 
kätevästi saatavilla myös verkkokaupasta niissä kunnissa, joissa 
Lupapiste Kauppa on avattu.

Kun teet esimerkiksi keittiö- tai kylpyhuoneremonttia, on 
suunnittelijoiden lähtökohtana ajantasaiset kuvat. ”Remontti-
projektit onnistuvat nopeammin ja turvallisemmin, säästöistä 
puhumattakaan, kun oikeat lähtötiedot ovat saatavilla alusta 
alkaen.” kertoo tuotepäällikkö Paula Vahtola Evolta Oy:stä.

Jos remonttisi tai muu rakennushankkeesi vaatii rakennus- tai 
toimenpidelupaa, sen hakeminen onnistuu sähköisesti noin 
200 kunnassa. Voit asioida Lupapisteessä silloin kuin sinulle 
sopii – koko hankkeen ajan. Pääset täydentämään hankkeen 
tietoja sähköisessä työtilassa yhdessä muiden hankkeen osa-
puolten kesken. 

Voit käydä vuoropuhelua asiointikunnan viranomaisten kanssa 
palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat 
hanketta koskevat viranomaispäätökset suoraan Lupapistee-
seen. Asiointia voidaan kunnasta riippuen jatkaa palvelussa 
aina hankkeen valmistumiseen asti. Lupapisteen avulla pidät 
itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä - 
kellon ympäri.

Ohjeita palvelun käyttöön: www.lupapiste.fi/ohjeet 
Tarkista palvelut oman kuntasi alueella: www.lupapiste.fi 
Rakennusvalvonnan Lupapiste Kaupassa: 
https://kauppa.lupapiste.fi
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Rakentaja.fi

Rakennusaikataulu on tärkeä osa rakennusprojektia, sillä talon 
rakentaminen toteutetaan aina paitsi tehtyjen rakennussuun-
nitelmien myös erilaisten aikataulujen mukaisesti. Rakennus-
aikataulu on rakennustöiden ajallinen toteutussuunnitelma, 
joka laaditaan rakentamiseen käytettävissä olevan ajan sekä 
työvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien perustella. Rakennus-
aikataulun tarkoituksena on siis kertoa, kuinka paljon aikaa on 
käytettävissä kuhunkin rakennusvaiheeseen, jotta tavoitteeksi 
asetettu muuttoaika toteutuu.

Rakennusaikataulu on sidoksissa kustannusarvioon
Rakennusaikataulua laadittaessa ei voi olla huomaamatta sen 
yhteyttä tehtyyn kustannusarvioon. Molempia, rakennusaika-
taulua ja kustannusarviota, pyritään noudattamaan mahdol-
lisimman tarkasti. Usein rakennusaikataulu ja kustannusarvio 
ovat keskenään kilpailevia tekijöitä: aikataulusta jälkeen jäämi-
nen yleensä lisää kustannuksia, sillä myöhästymisen seurauk-
sena joudutaan lisäämään työpanosta, mikä puolestaan nostaa 
kustannuksia. 

Erilaisia aikatauluja eri tarkoituksiin 
Rakennusaikatauluja laaditaan eri tarkoituksiin ja tarkkuudel-
taan ne voivat olla hyvinkin erilaisia. Tyypillisin on ns. yleisaika-
taulu, joka toteutetaan yleensä janakaaviona. Yleisaikataulusta 
voidaan käyttää myös nimitystä rakennusaikataulu, näin erityi-
sesti silloin, jos käytössä on vain ja ainoastaan yleisaikataulu. 
Suuremmissa rakennuskohteissa, joissa työskentelee useita työ-
ryhmiä ja kohde on jaettu osakohteisiin, aikataulut on tehtävä 
tarkemmin. Tällöin käytetään mm. rakennusvaiheaikatauluja ja 
paikka-aikakaavioita. Ammattimaisessa rakennusurakoinnissa 
aikataulussa pysymisen tärkeys korostuu, sillä myöhästyminen 
johtaa useimmiten sakkoihin.

Rakennusaikataulu pientalotyömaalla
Selkeä rakennusaikataulu on kertarakentajalle tärkeä, sillä 
aikataulu on tiiviisti yhteydessä laadittuun kustannusarvioon ja 
sitä kautta myöhästymiset vaikuttavat myös talon rakentamisen 
kustannuksiin. Omakotitalotyömaalla ei yleensä tarvita tarkem-
pia rakennusvaiheaikatauluja tai paikka-aikakaavioita, mutta 

Rakennusaikataulu ohjaa koko  
rakennusprojektia

Rakennusaikataulun pohjalta voidaan laatia hankinta-aikataulu, jotta tarvittavat rakennusosat ja -tarvikkeet olisivat työmaalla ajallaan.
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Hankinta-aikataulu voi olla pelkkä luettelo rakennusaikataulun 
yhteydessä tai se voidaan tehdä myös rakennusaikataulun 
tapaan janamuotoon. Tällöin janat osoittavat ajankohdan, jonka 
aikana hankinta tulisi suorittaa, jotta tavara olisi perillä ajallaan, 
muttei toisaalta seisoisi työmaalla turhaan. Ylimääräinen varas-
tointi vie tilaa työmaalla ja tavaraa voidaan joutua siirtämään 
paikasta toiseen, jolloin se saattaa vaurioitua. Ihanteellisessa 
tapauksessa tavara saapuu työmaalle juuri silloin, kun sitä 
tarvitaan.

Rakennusaikataulun laadinta
Aikataulujen, erityisesti rakennusvaiheaikataulujen, laatiminen 
kannattaa jättää alan ammattilaisen tehtäväksi. Ammattilainen 
osaa helposti kokemuksensa perusteella varata oikean määrän 
aikaa eri työvaiheille. Ammattilaisen laatiman yleisaikataulun 
perusteella on helppo laatia hankinta-aikataulu vaikka itse. 

Rakentaja.fi-palvelusta löytyy ilmainen rakennusaikataulu, 
jonka avulla rakentaja voi helposti seurata oman hankkeensa 
edistymistä.

WWW.RAKENTAJA.FI/RAKENNUSAIKATAULU

joissain tilanteissa näiden käyttö voi kuitenkin olla perusteltua. 
Esimerkiksi rungosta voidaan laatia erillinen rakennusvaiheai-
kataulu. Tällainen voi tulla kysymykseen silloin, kun ala- ja väli-
pohjina käytetään ontelolaattoja, joiden toimitus saapuu juuri 
tiettynä ajankohtana. Ontelolaattojen asennus vaatii erityiska-
lustoa ja niiden säilyttäminen työmaalla on hankalaa.

Rakennusaikataulun perusteella voi laatia hankinta-aikataulun 
tai merkitä suoraan rakennusaikatauluun tärkeimpien han-
kintojen ajankohdan, jotta tarvittavat rakennusosat ja -tarvik-
keet ovat työmaalla ajallaan. Rakennusaikataulun perusteella 
voidaan myös ilmoittaa esimerkiksi sähkö- ja LVI-urakoitsijoille, 
milloin heidän osuutensa on ajankohtainen.

Hankinta-aikataulu
Hankinta-aikataulu pohjautuu rakennusaikatauluun ja sen tar-
koituksena on huolehtia, että tarvittavat rakennusosat ja -tar-
vikkeet ovat työmaalla ajallaan. Hankinta-aikataulun laatiminen 
kannattaakin aloittaa tiedustelemalla tuotteiden toimitusaikoja. 
Tuotteiden toimitusajat voivat vaihdella suuresti, mikä korostuu 
erityisesti kesäisin sekä eri lomakausina. 

Oheinen rakennusaikataulu on suuntaa antava vuoden kestävälle rakentamiselle.
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Kosteus ja home – rakennusten yleinen vitsaus
Suomalaiset ovat oppineet aikojen saatossa, miten ilmastos-
samme pitäisi rakentaa. Harjakatot, reilut räystäät ja riittävän 
korkea kivijalka ovat tarjonneet hyvän suojan säitä sekä 
kosteutta vastaan. Rakenteet ovat päässeet kuivumaan ja 
tuulettumaan tarkoituksella jätetyistä tuuletusraoista. Kaikesta 
huolimatta monet rakennukset kärsivät käyttöikänsä aikana 
jonkin asteisista kosteusvaurioista. Mikäli kosteusvauriota ei 
korjata, kehittyy kosteusvauriosta helposti homevaurio, joka 
pilaa rakenteita ja tekee asunnot asumiskelvottomiksi.

Kosteus on tärkeää pitää poissa jo suunnittelu- ja rakentamis-
vaiheessa. Luotettavat rakenneratkaisut ja materiaalit sekä 
ammattitaitoinen suunnittelija yhdessä rakentajan kanssa ovat 
avainasioita laadukkaassa rakentamisessa. Tarkalla suunnitte-
lulla ja materiaalivalinnalla saadaan ehkäistyä turha kosteuden 
kerääntyminen ja tiivistyminen rakenteisiin.

Kosteusriskien huomioiminen jo suunnittelussa
Jotta rakennusprojektissa onnistuttaisiin niin hyvin kuin mah-
dollista, kannattaa suunnitteluprosessissa lähteä siitä, mihin 
kohtaan maastoa ja tonttia rakennus sijoitetaan. Rakennuksen 
korkeusasema ja sijoittuminen ympäröiviin teihin nähden on 
tärkeää. Rakennuksessa esiintyvä kosteusvaurio johtuu usein 
rakennusteknisestä virheestä itse suunnitelmissa tai rakennus-
työssä. Vaihtoehtona on myös, että rakennuksen ikääntymisestä 
johtuvia vaurioita ei ole korjattu.

Suunnitteluvaiheessa kannattaa olla tarkkana, että rakenteisiin 
ei suunnitella eikä valita riskialttiita rakenneratkaisuja ja että 
käytetään vain tutkittuja ja hyväksi todettuja materiaaleja. 
Samaa kannattaa vaatia myös talopakettien toimittajilta.

Myös rakennuksen käytön aikaisen huollon on oltava helppoa. 
Keskeneräiset rakenteet sekä tontille varastoidut rakennus-
materiaalit tulee suojata niin, ettei kosteus pääse pesiytymään 
niihin jo rakentamisen aikana.

Kriittiset kohdat
Rakennuksessa on tiettyjä kohtia, jotka ovat erityisen herkkiä 
kosteusvaurioiden syntymisen kannalta, ja siksi näihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Jonkin pieneltä tuntuvan yksityis-
kohdan huomiotta jättäminen voikin yllättäen olla suuremman 
vahingon alkulähde.

Salaojitus
Salaojissa tulee tarkistaa riittävä kaltevuus. Lisäksi tulee 
tarkistaa, että putket on asennettu tasaisesti viettäen tarkas-

tuskaivosta toiseen. Vettä sitova maa-aines tulee korvata sekä 
rakennuksen alla että sivuilla karkeammalla maa-aineskerrok-
sella. Kerroksen tarkoitus on estää kosteuden nousu maasta. 
Räystäiden alle, sokkelin viereen, ei pitäisi istuttaa kastelua 
vaativia kasveja. Aivan seinien vierustalle istutetuista kukkapen-
keistä alkaa helposti ja huomaamatta maanpinnan kohoaminen 
liian korkealle. Seinien vierustat kannattaa kivetä.

Tasakatto
Tasakattoisissa rakennuksissa vesivuodot ovat yleisiä. Tasakat-
toratkaisuista onkin miltei kokonaan luovuttu. Yksi tasakattojen 
ongelma on kattokaivojen tukkeutuminen ja talviseen aikaan 
jäätyminen – kummastakin tapauksesta seuraa kattovuoto. Ka-
ton ollessa riittävän kalteva poistuvat vedet, lumet sekä roskat 
helposti.

Vältä kosteusongelmat hyvällä 
suunnittelulla

Vesi on ohjattava hallitusti katolta pois.
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Räystäät
Pitkien räystäiden tarkoituksena on suojata seiniä sekä ikku-
noita sateelta ja auringolta lisäten samalla niiden käyttöikää. 
Räystäiden tehtävänä on estää myös veden tunkeutuminen 
niin katto- kuin seinärakenteisiinkin ja samalla järjestää katolle 
tarvittava tuuletus.

Räystäskourut ja syöksytorvet
Sadevedet eivät saa valua tai roiskua talon seinille. Talo tarvit-
see oikein asennetut räystäskourut, joissa on riittävästi kaatoa 
kohti syöksytorvia sekä itse syöksytorvet, jotka ohjaavat veden 
hallitusti alas maahan tai suoraan sadevesiviemäreihin. Räys-
täskouruja ei saa rakentaa eikä asentaa seinärakenteen sisään, 
eikä seinälinjan päälle. Räystäskouruja suunniteltaessa on 
otettava huomioon, ettei talviaikaan lumi ja jää kerry kouruihin 
aiheuttaen niihin vaurioita. Räystäskourut vaativat säännöllistä 
huoltoa ja puhdistusta puiden lehdistä ja roskista. Kourujen 
sekä maan kaltevuuden avulla sadevedet saadaan ohjattua 
poispäin rakennuksesta.

Rakenteiden tuuletus ja veden poisto
Rakenteisiin tiivistyvä kosteus tai rakenteisiin suoraan tullut vesi 
on johdettava tai tuuletettava pois. Tästä syystä ulkoseinien, 
tuuletetun alapohjan ja kattorakenteiden tuuletusaukkojen 
tulee olla esteettömästi toimivia. Ikkunoiden ja ovien yläpuolel-
ta sekä seinien tuuletusrakoa pitkin valuva vesi on johdettava 
suoraan ulos. Talviaikaan kannattaa varmistaa, etteivät lumi ja 
jää tuki tuuletusaukkoja. Kivijalassa olevat tuuletusaukot, niin 
kutsutut kissanluukut, on tarkoitettu pidettäväksi auki aina 
keväästä syksyyn. Näin alustassa oleva kosteus pääsee tuulet-
tumaan, eikä home- ja lahosienille löydy niiden tarvitsemaa 
kosteutta. Talveksi aukot suljetaan, jotta pakkanen ei pääse 
kylmentämään rakennuksen lattioita alhaalta päin.

Ilmanvaihto
Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa ja riittävää, jotta kosteus 
poistuisi rakenteista. Asuinrakennuksissa sopiva ilmanvaihto on 
0,5 kertaa huonetilavuus tunnissa. Ilmanvaihdon on tärkeää olla 
riittävää. Näin saadaan varmistettua terveellinen, turvallinen 
sekä viihtyisä ja hyvä sisäilma. Järjestelmä on suunniteltava 
huolella, jotta se kestää koko mahdollisen käyttöikänsä. Tämä 
edellyttää kuitenkin oikeaoppista käyttöä, säännöllistä huoltoa 
ja kunnossapitoa.

Putkistot
Yleisiä kosteusvaurioiden aiheuttajia ovat erilaiset putkivahin-
got. Vesi- ja viemäriputket tulee asentaa siten, että vuoto on 
havaittavissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kun putket 
on asennettu näkyviin tai erillisiin suojaputkiin, on vaurion 
havaitseminen sekä korjaaminen helpompaa.

Kylpyhuoneessa erityistä huolellisuutta vaatii lattiakaivon ja lattian vedeneris-
tyksen liittymäkohta.

Sauna- ja pesutilat
Märkätilojen rakentaminen vaatii huolellisuutta sekä asiantun-
temusta. Materiaaleilta, niin rakennus- kuin pintamateriaaleilta-
kin, edellytetään kosteuden sietokykyä. Vedeneristykseen tulee 
kiinnittää huomiota kaikissa seinärakenteissa. Kevytrakenteis-
ten seinien kohdalla vedeneristyksen tulee olla erityisen hyvin 
tehty, sillä usein kevytrakenteiset seinät ovat puuta ja kipsile-
vyä, jotka eivät juurikaan kestä kosteutta vahingoittumatta. 
Kaakelit ja kaakelisaumaukset tai muovitapetit eivät riitä, vaan 
niiden taakse vaaditaan varsinainen vedeneristys. Pesutiloja 
rakennettaessa on suositeltavaa suosia saman tuoteperheen 
tuotteita alusta loppuun. Näin voit olla varma siitä, että tuotteet 
ovat keskenään yhteensopivia, eikä ongelmia pitäisi syntyä.

Kylpyhuoneessa erityistä huolellisuutta vaatii lattiakaivon 
ja lattian vedeneristyksen liittymäkohta. Lattian kallistusten 
ollessa riittävät, ohjautuu vesi kaivoon ja lattia kuivuu nopeasti. 
Ehdottoman välttämättömiä ovat kylpy- ja pesuhuoneissa: sei-
nien ja lattian oikein tehty veden- tai kosteudeneristys sekä sau-
noissa höyrynsulku, tehokas ilmanvaihto ja lämmitys. Tehokas 
ilmanvaihto vie kosteuden pois ja kuivaa pinnat nopeasti, joten 
homeelle ei jää sen tarvitsemaa kosteutta.
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Energiatodistus vaaditaan pääsääntöisesti kaikilta niiltä raken-
nuksilta, joita koskevat myös rakentamismääräysten vaatimuk-
set. Energiatodistus voidaan laatia myös kevennetyn menet-
telyn mukaisesti tietyissä erityistilanteissa. Energiatodistuksen 
hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja.

Uusi asetus rakennusten energiatodistuksen laadinnasta astui 
voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistunut asetus muodostaa 
yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehok-
kuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräys-
tasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen. Korvautuvaan 
asetukseen (176/2013) verrattuna keskeiset muutokset koskevat 
terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten 
ryhmittelyä energialuokituksissa. Myös energiatodistuslomaket-
ta ja sen täyttöohjetta on päivitetty. Jatkossa uusi rakennus voi 
saada energiatodistuksessa A-luokituksen aiempaa kustannus-
tehokkaammin. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat mää-
räykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu jatkossa lähtökohtaisesti 
B-luokkaan, aiemman C-luokan sijaan.

Muutos ei edellytä vanhojen todistusten uusimista
Jos rakennuksella on jo voimassa oleva energiatodistus, mikään 
ei edellytä uuden todistuksen hankkimista myynti- tai vuokra-
ustilanteeseen, ennen kuin 10 vuotta voimassa oleva todistus 
vanhenee. Halutessaan taloyhtiöt ja rakennusten omistajat 
voivat kuitenkin hankkia uusien säännösten mukaan tehdyn 
todistuksen. Asuntojen myynti- ja vuokrausilmoituksissa kerrot-
tuun asunnon energialuokkaan liitetään jatkossa alaindeksillä 
vuosiluku, joka osoittaa, minkä vuoden asetuksen perusteella 
energialuokka on laskettu.

Energiamääräykset ja  
energiaselvitys

ARAn ylläpitämä energiatodistusrekisteri päivitetään alkuvuo-
den 2018 aikana vastaamaan energiatodistuslakiin ja -asetuk-
seen tehtyjä muutoksia. Siirtymävaiheen aikana energiato-
distukset laaditaan aiemman energiatodistuslain (50/2013) ja 
energiatodistusasetuksen (176/2013) mukaisesti.

Energiatodistusasetuksen muutostarpeiden taustalla on raken-
nusten energiatehokkuutta koskeva EU-direktiivi. Direktiivin 
myötä maankäyttö- ja rakennuslakia on muutettu siten, että 
1.1.2018 lähtien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaener-
giarakennuksia. Tällä tarkoitetaan rakennuksia, joiden ener-
giatehokkuus on erittäin korkea ja joiden tarvitsema vähäinen 
energia katetaan laajalti uusiutuvalla energialla.

Suomessa rakennusten energiatehokkuutta vauhditetaan 
uusien rakennusten energiatehokkuusasetuksella ja energia-
muotojen kertoimia koskevalla asetuksella, joiden soveltami-
nen alkoi niin ikään vuoden 2018 alusta. Uudella energiato-
distusasetuksella varmistetaan, että säännökset muodostavat 
yhdenmukaisen kokonaisuuden.

Energiatodistukset ja-tehokkuusmääräykset ovat olleet 
käytössä jo kymmenen vuotta
Energiatodistukset ovat olleet Suomessa käytössä vuodesta 
2008 asti, jolloin ensimmäiset, ulkoasultaan ns. ”vihreät” ener-
giatodistukset laadittiin uudisrakennuksille, suuremmille kuin 
6 asunnon asuinrakennuksille sekä muille rakennuksille. Vihreä 
energiatodistus oli uudisrakennukselle voimassa 4 vuotta ja 
alle kuuden asunnon rakennuksille, kuten omakotitaloille 10 
vuotta ja olemassa oleville rakennuksille 10 vuotta. Taloyh-
tiöissä energiatodistuksen pystyi antamaan myös isännöitsijä 
tai hallituksen puheenjohtaja, mutta nämä todistukset olivat 
voimassa vain vuoden kerrallaan. Vanhoja, vihreitä, 10 vuoden 
energiatodistuksia on vielä käytössä, mutta ne poistuvat käy-
töstä vähitellen todistuksen mentyä vanhaksi. Vuonna 2019 ei 
enää ole voimassa ”vihreitä” energiatodistuksia.

Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset astuivat 
voimaan 1.9.2013. Tällöin ulkoasultaan ”siniset” energiatodistuk-
settodistukset tulivat vaiheittain käyttöön niin, että viimeiseksi 
niiden piiriin tulivat vanhat, ennen vuotta 1980 rakennetut 
pientalot. Vuosina 2013–2015 energiatodistuksen laatijat alle-
kirjoittivat energiatodistukset käsin. Kun ARAn energiatodis-
tusrekisteri otettiin käyttöön 1.5.2015, kaikki todistukset tulivat 
laadittavaksi ARA:n rekisterissä. Samalla siirryttiin sähköiseen 
allekirjoittamiseen ja jokaiselle rekisterissä laaditulle energia-
todistukselle annettiin myös rekisteritunnus. Joulukuussa 2017 
tehty allekirjoituksen muodon muutos ei vaikuta todistusten 

Energiatodistuksen energialuokituksen asteikko vaihtelee kodinkoneista tuttujen 
energiamerkkien mukaisesti A:sta G:hen.
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laadintaan tai niiden käyttöön ja energiatodistusrekisteristä 
saatava rekisteritunnus säilyy todistuksissa ennallaan. Ener-
giatodistus laaditaan uudelle rakennukselle rakennuslupaa 
haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynti- ja 
vuokraustilanteessa.

Energiaselvitys ja energiatodistus
Kun uudisrakennukselle haetaan rakennuslupaa, tulee raken-
nuslupamenettelyn yhteydessä esittää energiaselvitys. Lyhyesti 
sanottuna energiaselvitys on laaja selvitys rakennuksen energi-
ankäytöstä. Energiaselvitys pitää sisällään yleensä selvityksen 
siitä, että rakennuksessa olevat lämpöhäviöt pysyvät määräys-
ten mukaisina. Koska energiaselvitys on nimenomaan laaja 
selvitys energiankäytöstä, sisältää se myös arvion rakennuksen 
lämmitystehontarpeesta, ilmanvaihtojärjestelmän ominais-
sähkötehon laskennan sekä arvion kesäaikaisesta huoneläm-
pötilasta. Todellinen energiakulutuskin pyritään arvioimaan. 
Energiaselvityksen keskeisenä osana on energiatodistus.

Energiatodistuksella pyritään näyttämään yksinkertaisella sekä 
selkeällä tavalla rakennuksen energiatehokkuus. Energiatodis-
tus on hyvä työkalu myynti- ja vuokraustilanteissa. Todistuksen 
tavoitteena on tarjota mahdollisimman vertailukelpoinen to-
distus, joka antaa ostajalle tai vuokraajalle mahdollisimman luo-
tettavaa tietoa energiankulutuksesta. Ideana on, että tieto ei ole 
riippuvainen nykyisistä käyttäjistä ja heidän käyttötottumuksis-
taan, vaan perustuu rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin.

Energiatodistuksessa nähtävillä oleva energiakulutus on tar-
koitettu vain vertailua varten, tarkempi arvio tulevasta ener-
giakulutuksesta on energiaselvityksen osana. Uudisrakentajan 
osalta energialuokan tavoite asetetaan jo aivan rakennuspro-
jektin alussa. Energiatodistuksen energialuokituksen asteikko 
vaihtelee kodinkoneista tuttujen energiamerkkien mukaisesti 
A:sta G:hen. Energialuokitus perustuu energiatehokkuuslukuun, 
eli E-lukuun.

Energiatodistus ja vanha kiinteistö, onko tilannetta, 
jolloin energiatodistusta ei tarvita?
Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuksen tai 
sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Annetut määräykset eivät koske kesäaikaiseen asumiseen tar-
koitettuja loma-asuntoja eivätkä suojeltuja tai pieniä, kooltaan 
alle 50 m² rakennuksia.

Kevennetty energiatodistusmenettely
Energiatodistus voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukai-
sesti tietyissä erityistilanteissa.

Kevennettyä menettelyä voi käyttää, mikäli myytävä tai vuok-
rattava kohde (rakennus, kiinteistö, huoneisto tai sen hallinta-
oikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinraken-
nuksessa) on arvoltaan vähäinen. Kohteen arvo määritellään 

vähäiseksi, jos kohteen myyntihinta alittaa 50 000 euroa tai 
kohteen vuokra kuukaudessa alittaa 350 euroa.

Mikäli kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä tai 
kohdetta ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytä-
väksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla, kevennetty energiato-
distusmenettely on mahdollista.

Kevennetyn menettelyn mukaisesti energiatodistus laaditaan 
omalla lomakkeellaan, ja rakennuksen energiatehokkuutta 
kuvataan tunnuksella H.

Keneltä energiatodistuksen saa ja valvotaanko 
todistusten laatua?
Energiatodistukset laatii aina pätevä tekijä, jolla on tehtävän 
vaatima pätevyys ja joka on merkitty Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpi-
tämään rekisteriin. Ennen energiatodistuksen tilaamista tai 
teettämistä, tulee tilaajan tarkistaa, että tekijällä on voimassa-
oleva pätevyys.

Energiatodistusten laatijoiden pätevyyksiä on kahdentasoisia; 
perustason pätevyys ja ylemmän tason pätevyys. Energiato-
distuksen laatija, jolla on perustason laatijapätevyys, voi laatia 
energiatodistuksen rakennukselle tai rakennuksen osalle, jossa 
laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käyte-
tään kuukausitason laskentamenetelmää.

Energiatodistuksen laatija, jolla on ylemmän tason laatijapäte-
vyys, voi laatia energia-todistuksen myös silloin, kun laskennalli-
sen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään lasken-
tamenetelmää, jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon 
rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena 
(dynaaminen laskentamenetelmä). Käytännössä näitä kohteita 
ovat jäähdytetyt uudisrakennukset.

Mitä energiatodistus maksaa?
Olemassa olevan pientalon energiatodistuksen laatimiskustan-
nus noin 300–400 euroa, rakennusluvan yhteydessä uudis-
rakennukselle laaditun todistuksen hinta taas on ollut noin 
150–200 euroa

Kauanko todistus on voimassa?
Energiatodistus on voimassa 10 vuotta kerrallaan tai kunnes 
se korvataan uudella energiatodistuksella. Muutos on hyvä 
verrattuna vanhaan, jolloin todistukset olivat voimassa vaihtele-
vasti 1–10 vuotta. Vanhan lain mukaiset energiatodistukset ovat 
voimassa todistuksessa olevan voimassaoloajan loppuun.
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Kun taloa korjataan ja parannellaan, puhutaan yleisesti joko 
korjaamisesta tai tutummin remontoinnista. Remontointi onkin 
yleisnimitys rakennuksen korjaamiselle. Remontoinnissa on 
kyse rakennuksen kuluneen, vanhentuneen, rikkoutuneen, 
epäkäytännöllisen tai muuten asukkaan mielestä kelvottoman 
osakokonaisuuden korjaamisesta. Remontoinniksi luetaan 
yleensä myös tapetoinnit sekä pintamaalaukset, joissa vielä hy-
väkuntoiset pinnat saavat uuden ulkonäön. Näitä toimenpiteitä 
voisi kutsua myös sisustamiseksi tai pintaremontoinniksi.

Jokaisesta vanhasta talosta löytyy enemmän tai vähemmän 
korjattavaa. Mitä iäkkäämpi talo, sitä varmemmin siinä on 
korjattavaa. Erityisesti sodanjälkeiseen rakennuskantaamme 
kohdistuu suuria korjauspaineita, sillä kyseiset talot alkavat siir-
tyä jo kolmannelle sukupolvelle. Mutta myös nuoremmastakin 
rakennuskannassa löytyy jo runsaasti korjattavaa ja parannetta-
vaa. Kaikkien rakennusten säilymisen kannalta on ehdottoman 
tärkeää, että niitä huolletaan.

Lähtökohdaksi suunnitelmallisuus
Remontin yhteydessä saattaa käydä niin, että pieneksi tarkoi-
tettu korjaushanke laajenee edetessään. Lisää remontoitavaa 
löytyy usein etenkin silloin, jos korjaustarpeita ei ole tarkas-
teltu riittävästi ennakkoon. Tällaisessa tapauksessa saatetaan 
pintaremontin jälkeen havaita, että korjattavaa on myös pintaa 
syvemmällä. Tällöin jo toteutetut korjaukset menevät hukkaan.

Korjaamisen tullessa ajankohtaiseksi, tulisi hanke aloittaa 
tekemällä huolellinen kartoitus talon kunnosta ja remontointi-
tarpeesta koko laajuudessaan. Näin varmistetaan, että peruspa-
rannuksen tai remontin suunnittelu voidaan tehdä luotettavalta 
pohjalta. Puutteellisesti suoritetun tila- ja kuntokartoituksen 
seurauksena saattavat kustannukset ja aikataulu riistäytyä 
hallinnasta. Vielä hyvän suunnittelunkin jälkeen täytyy varautua 
yksityiskohtien muuttamiseen, sillä vanhan rakennuksen kaik-
kia rakenneyksityiskohtia ja niiden kuntoa ei ole mahdollista 
selvittää ennen purkutöitä.

Kuntokartoituksen laatiminen
Hyväksi havaittu keino remontointitarpeen selvittämiseen on 
laatia talosta kuntokartoitus, jossa talo käydään läpi kauttaal-
taan sekä samalla arvioidaan eri rakennusosien remontoinnin 
tarpeet ja kiireellisyys. Kuntokartoituksen myötä voidaan vält-
tyä tekemästä turhaa työtä ja jaksottaa toisistaan riippuvaiset 
työt yhteen. Esimerkiksi ulkoverhousta ei välttämättä kannata 
maalata, jos on selvästi havaittavissa, että seinien lisälämmöne-
ristämiselle on tarvetta.

Remontin suunnittelu

WWW.RAKENTAJA.FI/KUNTOKARTOITUS
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Rakennuksen kunnon arviointiin kannattaa sisällyttää 
myös seuraavia asioita:

Ympäristöarvot
Tutkitaan, miten suunnitelmat soveltuvat maisemaan ja ym-
päröivään rakennuskantaan. Samalla tulisi huomioida myös 
kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset lähtökohdat.

Kaavatilanne
Asema- tai rakennuskaavassa olevat mahdolliset rakennuksia 
koskevat määräykset tulee selvittää esim. kunnan kaavoitus- tai 
rakennusvalvontaviranomaisilta.

Asiakirjat
Rakennuksen vanhojen piirustusten oikeellisuus pitäisi varmis-
taa. Mikäli rakennuksesta ei ole olemassa piirustuksia, rakennus 
mitataan ja tehdään mittapiirustukset.

Rakenneosat
Rakennuksen eri osat tulee käydä silmämääräisesti läpi ja epäi-
lyttävät kohdat tutkia purkamalla rakenteita.

Ääneneristys
Vanhojen rakennusten ääneneristys on pääsääntöisesti hyvä.

Mitä korjataan ja missä järjestyksessä?
Kun kuntokartoitus on suoritettu, kannattaa suoritettavien kun-
nostustöiden laajuus miettiä tarkkaan. Mitkä korjaukset ovat 
sellaisia, jotka on tarvetta tehdä välittömästi. Entä mitkä kor-
jaukset haluttaisiin tehdä vain oman viihtyvyyden lisäämiseksi? 
Helppo listaustapa on laittaa korjaustoimenpiteet esimerkiksi 
seuraavanlaisten otsakkeiden alle:

• työt, jotka joka tapauksessa tehdään tai on tehtävä
• työt, jotka ilmeisesti tehdään tai haluttaisiin tehdä
• työt, jotka karsitaan viimeiseksi pois
• työt, jotka karsitaan ensimmäiseksi pois.

Yleensä on mahdotonta korjata kaikkea kerralla, sillä remontin 
laajuutta rajoittavia tekijöitä ovat luonnollisesti mm. kustan-
nukset, ajankäyttö sekä talon asuttavuus. Talon asuttavuus 
saattaa tulla ongelmaksi laajemmissa remonteissa, joiden ajaksi 
saatetaan tarvita väliaikaismajoitusta.

Remontointia aloittaessa ja kunnostustöiden laajuutta mietti-
essä tulisi muistaa, että jotkin työt liittyvät läheisesti toisiinsa 
ja ne kannattaa siten korjata yhdellä kertaa. Tällaisten töiden 
tekeminen maksaa paljon enemmän yksistään tai jälkeenpäin 
tehtynä.
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Vanhan rakennuskannan säilyttäminen
Hyvin suunnitellun korjauksen periaate on, että edetään 
rakennuksen ehdoilla. Vanhan kiinteistön arvoa tulisi kunnioit-
taa säästämällä mahdollisimman paljon vanhaa, mikäli vain 
mahdollisuudet antavat myöden. Vanhan talon korjauksessa 
tulisi kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

• talon historiasta ja iästä kertovat tyylipiirteet säilytetään
• tehdään mahdollisimman vähän muutoksia ja käytetään 

kaikki asumisen sisältämät mukautumismahdollisuudet
• käytetään alkuperäisen rakennustyylin mukaisia materiaaleja
• energiakorjauksissa huomioidaan vaikutus julkisivuun
• sovelletaan rakennuksessa alkujaan käytettyjä työtapoja
• ulkonäköä muutettaessa huomioidaan muu rakennuskanta
• talon tulisi korjattunakin olla muodoltaan, materiaaleiltaan ja 

väreiltään ympäristöönsä sopiva.

Peruskorjauksessa piilee tulipalovaara
Rakennuksen peruskorjauksen metalli- ja putkitöiden yhtey-
dessä tehtävät hionta-, katkaisu- ja hitsaustyöt aiheuttavat 

palovaaran. Näitä töitä tehtäessä on aina noudatettava eri-
tyisen suurta varovaisuutta. Helposti käy niin, että pienestä 
putken katkaisutyöstä lentävä kipinä sytyttää tulipalon ja koko 
rakennus tuhoutuu. Työskentelytilat ovat usein ahtaita ja lähellä 
oleva, ehkä osin purettu, purueristeinen seinä tai lattia on pöly-
kerroksen peitossa. Työskentelyssä käytettävän katkaisulaikan 
tai hitsauspuikon kipinät saattavat lentää rakenteiden sisään, 
mistä niiden havaitseminen ajoissa on vaikeaa. Ajan kuivaamat 
rakenteet sekä rakenteiden ontelomaiset kotelot hankaloittavat 
omalta osaltaan sammutustöitä ja edesauttavat palon räjähdys-
mäistä leviämistä.

Huolellisuus ympäristön suojauksessa on siis paikallaan. Alueel-
ta tulee poistaa ylimääräiset purut sekä pölyt ja ympäröivät 
rakenteet pitää suojata kipinöiltä, mikäli työskentely kipinöitä 
aiheuttaa. Kipinöitä aiheuttavia töitä tehtäessä tulisi toisen 
henkilön toimia palovahtina. Tulityön tekemisen jälkeen pitäisi 
palovahdin olla paikalla niin kauan kuin tulityölupa sitä edel-
lyttää siltä varalta, että rakenteisiin on varotoimista huolimatta 
päässyt kipinä kytemään.
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Osa remontointitöistä luvanvaraisia
Yleensä lupa tarvitaan silloin, kun muutetaan rakennuksen 
käyttötarkoitusta tai kosketaan rakennuksen kantaviin rakentei-
siin. Myöskään palo-osastoja ei saa muuttaa ilman lupaa. Toisin 
sanoen lupa tarvitaan sellaisiin korjaus- ja muutostöihin, jotka 
ovat verrattavissa uuden rakennuksen rakentamiseen. Korjauk-
siin, jotka liittyvät rakennuksen ylläpitoon, ei yleensä tarvita 
erillistä lupaa. Tällaisia ylläpitoon liittyvä töitä ovat esimerkiksi 
pintarakenteiden korjaukset sekä uusimiset. Aina kuitenkin 
kannattaa olla yhteydessä oman kunnan rakennustarkastajaan, 
joka osaa parhaiten ottaa kantaa tehtävän työn luvanvaraisuu-
teen sekä antaa asemakaavan pohjalta tietoa korjaamiseen 
liittyvistä reunaehdoista.

Remontin kustannusten arviointi
Hankekartoituksen jälkeen tulisi tehdä korjaustarpeessa 
olevien töiden kustannusarvio ja arvioida, mitä korjaustöitä 
oma budjetti sallii kerralla aloitettavaksi. RemonttiOptimi 
kustannusarvio-ohjelman avulla voi helposti ja nopeasti laskea 
remonttikohteiden kustannusarvioita. Ohjelma laskee remont-
tikustannukset koko omakotitalolle, kesämökille tai osakehuo-
neistolle kuin myös yksittäiselle huonetilallekin. RemonttiOp-
timi erittelee kustannusarvion työvaiheittain, kertoo työhön 
menevän ajan sekä kertoo työssä tarvittavat tarvikkeet ja niiden 
määrän sekä yksikköhinnat.

Laajemmissa korjauksissa rakennus käydään läpi perusteel-
lisesti, jopa kokonaan. Näitä korjauksia kutsutaan seuraavilla 
nimityksillä:

• Peruskorjaus: talon remontoitavat osat palautetaan alkupe-
räiseen, uutta vastaavaan kuntoon. Esimerkiksi ulkoverhous-
laudoituksen uusiminen kuuluu peruskorjaukseen.

• Perusparannus: talon remontoitavat osat tehdään ominai-
suuksiltaan alkuperäistä paremmiksi. Esimerkiksi vanhojen 
kaksinkertaisten ikkunoiden vaihto kolminkertaisiin kuuluu 
perusparannuksen toimenpiteisiin.

• Laajennus: talon ulkovaippaa lisätään tai rakentamattomia 
osia talosta otetaan käyttöön.

Säännöllinen huolto on tärkeää
Rakennuksen säilymisen kannalta on tärkeää, että sitä huolle-
taan. Korjausten avulla saadaan jatkettua rakennuksen käyt-
töikää. Korjauksilla vaikutetaan myös rakennuksen arvoon. 
Käytännössä kuitenkin lähes kaikki Suomen pientalot ovat 
ilman minkäänlaista hoitosuunnitelmaa. Jokaisella talonomis-
tajalla on kyllä käsitys siitä, miten taloa tulee ylläpitää, mutta 
nämä käsitykset yleensä poikkeavat toisistaan ratkaisevasti. Ih-
minen, joka ei toimi rakennusalalla, kiinnittää usein huomionsa 
vain sellaiseen, minkä näkee ja osaa itse tehdä. Todellisuudessa 
oman talon hoito unohtuu liian helposti.

Omakotitalon ylläpidon kannalta on keskeistä tunnistaa valmiin 
talon erilaiset tarpeet. Uusille kiinteistöille edellytetäänkin 
nykyisin huoltokirjaa ja suositeltavaa olisi ottaa huoltokirja 
käyttöön myös jokaiselle korjatulle talolle.

HuoltoOptimi-huoltokirja vanhoille ja uusille 
rakennuksille
HuoltoOptimi on selainpohjainen huoltokirja, joka pysyy 
aina tallessa ja siistinä. Perinteiseen paperiseen huoltokirjaan 
verrattuna se sisältää useita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä 
ylivoimaisen koko rakennuksen hallintajärjestelmän. HuoltoOp-
timi on suunniteltu toimimaan erinomaisesti myös tablet- ja 
mobiililaitteilla. Näin talolle tehdyt huoltotyöt pystyy kirjaa-
maan huoltokirjaan saman tien vaikka kännykällä. HuoltoOp-
timi myös opastaa huoltotöiden tekemisessä sekä muistuttaa 
tehtävistä huolto- ja tarkastustöistä.

WWW.RAKENTAJA.FI/HUOLTOKIRJA
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Rakentaja.fiRemontoijan tarvitsemat luvat

Kiinteistön omistaja saa omassa kiinteistössään tehdä kaikkia 
rakennuksen ylläpitoon liittyviä töitä. Osa tehtävistä töistä on 
kuitenkin luvanvaraisia, joten oman kunnan rakennusvalvon-
taviranomaiselta kannattaa tarkistaa tehtävän työn luvanva-
raisuus. Paikallinen rakennustarkastaja osaa parhaiten ottaa 
kantaa tehtävän työn luvanvaraisuuteen sekä antaa asemakaa-
van pohjalta tietoa korjaamiseen liittyvistä reunaehdoista.

Yleensä lupa tarvitaan silloin, kun muutetaan rakennuksen 
käyttötarkoitusta tai kosketaan rakennuksen kantaviin rakentei-
siin. Myöskään palo-osastoja ei saa muuttaa ilman lupaa. Toisin 
sanoen lupa tarvitaan sellaisiin korjaus- ja muutostöihin, jotka 
ovat verrattavissa uuden rakennuksen rakentamiseen. Siinä 
vaiheessa, kun jo olemassa olevaan kiinteistöön ollaan aikeissa 
rakentaa lisärakennus tai muutetaan sen käyttötarkoitusta, 
tulee tarkistaa, että asemakaavamääräykset sekä tontin raken-
nusoikeus sallivat kyseisen toimenpiteen. Kaikkiin rakennuksen 
käyttäjien turvallisuuteen sekä terveellisyyteen vaikuttavat 
toimenpiteet edellyttävät lupaa. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
muun muassa lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihtojärjestelmän 
ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden muutostyöt. Kiinteistön 
laajennukset ovat luvanvaraisia.

Korjauksiin, jotka liittyvät rakennuksen ylläpitoon, ei yleensä 
tarvita erillistä lupaa. Tällaisia ylläpitoon liittyviä töitä ovat 
esimerkiksi pintarakenteiden korjaukset sekä uusimiset. 
Näistäkin valitettavasti löytyy poikkeuksia, joten jos haluaa olla 
työn luvallisuudesta aivan varma, kannattaa asiasta tiedustella 
oman kunnan rakennusvalvonnasta. Tällaisia luvanvaraisia töitä 
ovat esimerkiksi julkisivumuutokset tai suojeltuun kohteeseen 
tehtävät muutostyöt.

Energiatehokkuutta käsittelevässä määräyksessä esitetään 
vähimmäisvaatimuksia, kun kyseessä on luvanvarainen 
korjaaminen, rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen 
tai teknisten järjestelmien korjaaminen. Korjausrakentamisen 
osalta säilyy kuitenkin vapaaehtoisuus. Tämä tarkoittaa, että 
kiinteistön omistaja saa itse päättää oman rakennuksensa 
korjauksen yhteydessä, mitkä ovat parhaat keinot parantaa 
energiatehokkuutta annettujen säädösten puitteissa. Kunnossa 
olevaa ei tarvitse lähteä kunnostamaan, vaan energiatehok-
kuuden parantaminen tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun 
toimenpiteelle haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa. Mikäli 
energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet eivät ole teknises-
ti, toiminnallisesti tai taloudellisesti toteutettavissa, toimenpi-
teitä ei tarvitse tehdä.

Lupaa tarvitsevia töitä ovat muun muassa:

• kosteisiin tiloihin liittyvät rakennusosien muutokset esimer-
kiksi seinärakenteiden muutokset

• kosteiden tilojen laajentaminen tai rakentaminen rakennuk-
sen muihin tiloihin

• lämpö-, vesi- tai ilmanvaihtojärjestelmässä tapahtuvat oleelli-
set muutokset

• julkisivumuutokset
• energiatehokkuuden parannus – esimerkiksi läm mön-

eristyksen lisääminen
• muutokset kantavissa rakenteissa
• muutokset kattomuodossa.
• uuden hissin rakentaminen
• uuden savuhormin tai tulisijan rakentaminen tai vanhan 

uusiminen.

Erillistä lupaa ei kuitenkaan vaadita, kun:

• tehdään maalaus- tai kalustekorjaus, laatoitetaan, tape-
toidaan tai tehdään jokin muu pintarakenteen muutos tai 
korjaus

• uusitaan kuivan tilan lattiaa
• korjataan tai uusitaan saniteettitilojen pintoja.

Uuden parketin asentamiseen ei tarvita erillistä lupaa.
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Rakentaja.fiKorjaustyön kotitalousvähennys

Asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja korjaustöistä 
on mahdollista saada kotitalousvähennystä. Kotitalousvähen-
nys tarkoittaa, että osan esimerkiksi juuri korjaustöistä aiheu-
tuvista kuluista voi vähentää verotuksessa. Kotitalousvähennys 
myönnetään vain korjaustyön työn osuudesta; matkakuluista ja 
tarvikkeista ei saa kotitalousvähennystä. 

Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen suuruus on 2 250 euroa 
henkilöä kohden, ja työn osuudesta on mahdollista vähentää 
40 % verotuksessa. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron 
omavastuuosuus. Vähennys on henkilökohtainen, joten paris-
kunta voi saada yhteensä 4 500 euron vähennykset.

Mihin kotitalousvähennyksen voi käyttää
Kotitalousvähennyksen voi käyttää kokonaisuudessaan kodin 
remontointiin. Vähennys on saatavissa muun muassa kaikkiin 
kotitalouksien suorittamiin energiatehokkuutta parantaviin 
kunnostustoimenpiteisiin. Huolimatta siitä, että ensisijaisena 
tavoitteena on energian säästö, voi kotitalousvähennyksen 
halutessaan käyttää vaikka keittiö- tai parkettiremonttiin. Myös 
vapaa-ajan asunnon kunnossapitoon sekä perusparannustyö-
hön voidaan käyttää kotitalousvähennystä. 

Esimerkiksi digilaitteen, antennin tai tietokoneen sekä sen 
oheislaitteen asentaminen ja ylläpito katsotaan vähennykseen 
oikeuttavaksi työksi. Vähennyskelpoisuutta voidaan hyödyntää 
tietoliikenneyhteyksien käyttöönotossa sekä tietoturvapalvelui-
den ja hankittujen ohjelmien sekä päivitysten asentamisessa. 

Vähennyskelpoisista korjaustöistä on olemassa tarkka listaus. 
Esimerkkejä perusparannus- ja kunnossapitotyöstä ovat:

• keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden sekä sauna- ja 
kellaritilojen remontti, mukaan lukien myös sähkö- ja putki-
työt

• ulkokunnostus, kuten maalaus ja parvekelasien asennus
• piha-alueeseen kohdistuvat korjaus- ja perusparannustyöt, 

kuten vesi- ja jätevesijärjestelmiin, lämmitykseen, sähköistyk-
seen sekä ilmastointiin liittyvät korjaus- ja perusparannustyöt 
ja aurinko- tai maalämpöjärjestelmän rakentaminen

• useat mökkitalkkareiden palvelut vapaa-ajan asunnolla
• erilaisten lämmitysjärjestelmien korjaaminen ja uusiminen.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, 
mutta osakkeenomistajat saavat kotitalousvähennyksen asen-
nustyöstä, mikäli he ovat yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisia 
suorittamaan asennuksesta aiheutuvat kustannukset. Esimer-
kiksi parvekkeen lasittaminen kuuluu asunnon kunnossapito- ja 

perusparannustöihin. Jos yksityinen teettää työn ennakkope-
rintärekisteriin kuuluvalla yrityksellä, voi työstä aiheutuneista 
työkustannuksista saada kotitalousvähennystä.

Kuka saa vähennyksen
Vähennyksen saa se henkilö, joka maksaa vähennykseen oikeut-
tavan työn. Konkreettinen työ on suoritettava joko maksajan 
omassa asunnossa, hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai 
appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Kotitalousvä-
hennystä ei voi saada työstä, jonka tekee vähennystä hakeva 
henkilö itse tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva 
henkilö. 

Arvonlisäverollisesta työkorvauksesta saa vähentää 40 %, kun 
työ on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä veronalais-
ta toimintaa harjoittavalta yrittäjältä tai yritykseltä.

Kotitalousvähennystä ei ole mahdollista saada sellaisesta 
työstä, jota varten on vastaanottanut tukea. Poikkeuksena 
avustusten saamisen yhteydessä on kuitenkin pientalojen läm-
mitystapamuutoksiin myönnettävä energia-avustus, joka ei estä 
kotita lous vähennyksen saamista.

Miten kotitalousvähennystä haetaan?
Kotitalousvähennyksen haku tapahtuu verotoimiston kautta. 
Vähennystä voi hakea etukäteen, heti työn teettämisen jälkeen 
tai verovuoden lopussa veroilmoituksen yhteydessä.

Kotitalousvähennyksestä pääsee hyötymään myös kesken 
vuotta. Tällöin saadaan omasta palkasta alennetun veroprosentin 
ansiosta enemmän rahaa käteen. Hyöty konkretisoituu selvästi, 
joten kotitalousvähennys kannattaa käyttää. Jos suunnitelmissa 
on teettää kuluvan vuoden aikana tavanomaista kotitaloustyötä, 
voi summan ilmoittaa verottajalle etukäteen. Kun ilmoitus on 
tehty, saa uuden verokortin alennetulla veroprosentilla.

Verokortti ja veroprosentti päivitetään myös silloin, kun teetetty 
työ on kooltaan suurempi. Ilmoittaminen tapahtuu tässäkin 
tapauksessa verotoimistoon. Jos vähennys haetaan vasta vero-
vuoden lopussa veroilmoituksen yhteydessä, käytetään kotita-
lousvähennystä varten olevaa lomaketta. Lomake lähetetään 
täytettynä muun veroilmoituksen yhteydessä verottajalle.

Verottajalle kannattaa ilmoittaa kaikki vuoden aikana ostettu 
kotitalousvähennykseen oikeuttava työ. Kuitteja ei tarvitse liit-
tää osaksi hakemusta. Kuitit ja tositteet on muistettava säilyttää 
huolella, ja saadessaan kuitin on tarkistettava, että siinä on 
eritelty työn osuus tarvike- ja materiaalikuluista.
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Rakentaja.fi

Yksi pientalon suunnittelun sekä sen toteutuksen pitkävaikut-
teisimmista päätöksistä on lämmitysjärjestelmän valinta. Päätös 
lämmitysjärjestelmästä on tehtävä rakennusprojektin suun-
nittelun ollessa käynnissä. Energiatalouden ja -tehokkuuden 
ollessa päivän sana kannattaa käyttää hieman aikaa ja vaivaa 
selvittääkseen juuri itselleen parhaiten sopivan lämmitysjärjes-
telmän. Lämmitysjärjestelmän valinnalla on suuri vaikutus sekä 
asumismukavuuteen että rakennuksen käyttökustannuksiin. 
Yleensä valintaprosessissa päähuomion saavat hankinta- sekä 
käyttökustannukset. Nykyisin kustannusten vertailun rinnalle 
on noussut myös ympäristöystävällisyys.

Lämmönlähteiksi luetaan öljy, maalämpö, sähkö, puu, pelletti, 
kaukolämpö tai jokin muu kiinteä polttoaine, joka luovuttaa 
lämmitykseen lämpöä. Laitteistojen kehittyessä, voidaan nykyi-
sin ottaa lämpöä talteen mm. ilmanvaihdon jäteilmasta.

Maalämpöpumput
Maalämpöpumppu kerää lämpökaivojen, vaakaputkistojen tai 
vaihtoehtoisesti vesistöissä olevien lämmönkeruupiirien avulla 
maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta lämpöä. Maa-
lämpöpumpun lämmönlähteiksi soveltuvat kosteat maalajit, 
vesistöt, kalliot sekä porakaivot. Porakaivo on vaihtoehto, joka 
ei vie juuri lainkaan tilaa. Suorituskyvyn kannalta mikään vaih-
toehto ei ole huono oikein mitoitettuna. Ideana on ottaa lämpö 
maaperästä ja siirtää se lämmitysveteen. Maalämpöpumpun 
toimintaidean takia maaperä kylmenee. Maaperän kylmene-
minen on kuitenkin vähäistä, mikäli lämpöä otetaan riittävän 
laajalta alueelta.

Lämpöpumput ovat olleet kasvavan suosion kohteena. 
Järjestelmänä ne rakentuvat myös vesivaraajan – joko sisään-
rakennetun tai erillisen – ympärille. Varaajan avulla pystytään 
tasoittamaan kulutushuippuja ja selvitään näin pienemmällä 
lämpöpumppukoneistolla. Lämpöpumpun valinta voidaan 
tehdä kahdella perusteella varaavan sähkölämmityksen tapaan. 
Maalämpöpumpun ollessa mitoitettu täystehoisesti ei sähkö-
vastuksia tarvita lämmön eikä lämpimän käyttöveden tuotta-
miseen – sähkövastukset ovat varaajassa vain varolaitteena. 
Tällaisessa vaihtoehdossa pyritään hyödyntämään maalämmön 
osuus maksimaalisesti. Lämmin käyttövesi tehdään tulistin-
vaihtimen avulla. Osatehoisessa lämpöpumpussa on taas alun 
perinkin tehty tietoinen valinta siitä, että huippukuormituksien 
aikana lämpöä tuotetaan myös sähkövastuksilla. Kuten varaava 
sähkölämmitys, myös täyden tehon mitoitus tarjoaa edullisem-
mat käyttökustannukset, vaikka onkin kalliimpi investointi.

Maalämpöyksikkö.

Lämmitysjärjestelmän valinta

Varaava sähkölämmitys tai maalämpö.
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Suora sähkölämmitys
Järjestelmä on lämmitysjärjestelmistä hankintahinnaltaan 
edullisin. Lämmitysjärjestelmän miinuspuolina ovat kuitenkin 
energian korkea hinta sekä energialähteen vaikea vaihdetta-
vuus. Varsinainen lämmitys tapahtuu nykypäivänä pääasiassa 
lattialämmityksellä. Muina vaihtoehtoina ovat myös radiaattorit 
(lämpöpatterit) sekä kattolämmitys. Suora sähkölämmitys on 
lämmitystavaltaan optimaalinen – energia muuttuu lähes sata-
prosenttisesti lämmöksi ja lämpötilat saadaan säädettyä vielä 
huonekohtaisesti termostaattien avulla. Suora sähkölämmitys 
on hyvä lämmitysmuodon täydentäjä puulämmitykselle.

Öljylämmitys

Sähkölämmitys

Öljykattila ja -poltin.

Varaava sähkölämmitys
Varaavan sähkölämmityksen laitteisto koostuu itse energiava-
raajasta ja siihen asennetuista vastuksista sekä lämmönjako- ja 
säätölaitteista. Lämmin käyttövesi saadaan aikaiseksi varaajaan 
sijoitetulla lämminvesikierukalla. Varaajan kokoa arvioitaessa 
joudutaan vielä kertaalleen punnitsemaan investointikustan-
nusten sekä käyttökustannusten keskinäistä painoarvoa.

Öljylämmitys
Öljylämmityksen peruslaitteisto koostuu öljykattilasta, -poltti-
mesta, -säätölaitteista sekä itse öljysäiliöstä. Säiliöineen laitteis-
to tarvitsee noin 4-6 m² tilaa, eli tilavaatimus on samaa luokkaa 
kuin varaavalla sähkölämmityksellä. Öljylämmitys mahdollistaa 
sen, että laitteiston rinnalle voi yhdistää useita muita lämmön-
lähteitä. Yhdistelmästä voidaan käyttää nimitystä hybridilämmi-
tys. Hybridilämmityksen etuna on käytettävän energiamuodon 
vaihtaminen oman mielen mukaan. Lämmönlähteen voi valita 
esimerkiksi vuodenaikojen mukaan, jolloin lämmön voi tuottaa 
välillä öljyllä ja esimerkiksi kesäisin aurinkoenergialla tai muulla 
uusiutuvalla energialla.
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Puu- ja pellettilämmitys, kaksoiskattila
Vuosien mittaan on puupelletin suosio kasvanut sekä oma-
kotitalojen lämmityksessä että suuremmissa kiinteistöissä. 
Puupellettien käyttöä on erityisesti edistänyt niiden edullisuus, 
mutta myös kotimaisuus, uusiutuvuus ja käyttäjäystävällisyys. 
Pellettilämmitysjärjestelmät ovat myös käyttömukavuudeltaan 
erinomaisia. Pellettilämmitys tarvitsee pellettipolttimen, katti-
lan, syöttöruuvit sekä tilan pellettien varastoimiseen. Pellettisii-
lon omakotitaloon sopiva koko on noin 8 m³. Tämän kokoiseen 
siiloon mahtuu noin neljä tonnia (6,5 m³) pellettejä. 

Kaukolämpöyksikkö.Pellettikattila.

Määrä on noin vuoden pellettitarve. Omistajan vastuulle jäävät 
työt koostuvat kattilasta poistettavasta tuhkasta sekä pellet-
tien lisäämisestä varastoon tarvittaessa. Puupelletit siirtyvät 
joko siilosta suoraan tai välisäiliön kautta ruuvilla polttimelle. 
Pellettilämmitys yleensä yhdistetään vesikiertoiseen lattialäm-
mitykseen.

Kun halutaan täydentää öljylämmitystä puulla, käytetään kak-
soispesäkattilaa. Pienimmät kaksoispesäkattilat on tarkoitettu 
lähinnä satunnaiseen puun ja roskien polttoon. Suurella vesiti-
lalla varustettu kaksoispesäkattila tai erillinen varaaja kattilan 
rinnalle valitaan silloin, kun halutaan kasvattaa puun osuutta. 
Tässä ajatuksena on, että vesitilaa kasvattamalla voidaan puuta 
polttaa tehokkaasti ja hyvällä hyötysuhteella. Alapaloiset katti-
lat on tarkoitettu ainoastaan pilkkeiden polttoon, yläpaloisissa 
voidaan vastaavasti polttaa heikompilaatuista polttopuuta. 
Puhdas puulämmitys edellyttää varaajaa ja puukattilaan liitetyn 
varaajan koko määräytyy siitä, miten usein varaajaa lämmite-
tään.

Kaukolämpö
Kaukolämpö on helppo ja ympäristöystävällinen tapa lämmit-
tää. Järjestelmä sopii kaikentyyppisille sekä -kokoisille kiinteis-
töille ja siihen voidaan liittää yhtä hyvin uudet kuin vanhem-

Puulämmitys
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matkin rakennukset. Kun halutaan liittää kiinteistö kaukoläm-
pöverkkoon, on hankittava lämmönjakokeskus kaukolämmön 
vastaanottoa varten. Keskukseen kuuluvat lämmityksen sekä 
käyttöveden lämmönsiirtimet ja mahdollinen ilmanvaihtosiir-
rin, säätölaitteet, pumput, paisunta- ja varolaitteet, lämpö- ja 
painemittarit sekä sulkuventtiilit.

Kaukolämmön toimintaperiaatteena on, että lämpö siirre-
tään tuotantolaitoksilta kuuman veden muodossa suljetussa 
kaksiputkisessa verkossa, jossa on sekä meno- että paluujohto. 
Vesi kiertää kiinteistöön tulevassa menojohdossa luovuttaen 
lämpöä kaukolämpölaitteiden välityksellä. Vesi palaa takaisin 
tuotantolaitokseen jäähtyneenä, missä se lämmitetään uudel-
leen.

Kaukolämpöä ei kuitenkaan ole saatavilla kaikkialle, joten saata-
vuus pitää tarkistaa etukäteen. Lämpöyhtiöt voivat tarjota kau-
kolämpöä ainoastaan sellaiselle alueelle, jossa on jo valmiina 
kaukolämpöverkosto tai jolle suunnitellaan sen rakentamista. 
Oman asuinalueen tilanteen voi tarkistaa paikallisesta kauko-
lämpöyhtiöstä.

Ilma-vesilämpöpumput
Ilma-vesilämmityksessä tarvitaan auringon lämmittämää puh-
dasta ilmaa, vettä sekä nykyaikaista tekniikkaa. Ilma-vesilämpö-
pumppu ottaa energiansa ympäröivästä ilmasta, joten erillistä 
porakaivoa tai maalämmön keruuputkistoa ei tarvita. Inves-
tointikustannukset laitteelle ovat suurehkot, mutta kuitenkin 
pienemmät kuin esimerkiksi maalämpöpumpulla. Ilma-vesiläm-
pöpumput on suunniteltu vesikiertoista lämmitysjärjestelmää 
käyttäviin kohteisiin. Saneerauskohteissa vanhaa lämmitysjär-
jestelmää ei tarvitse purkaa, vaan se voidaan jättää tuottamaan 
tarvittavaa energiaa kovimpina pakkasjaksoina.

Ilma-vesilämpöpumppu, ulkoyksikkö. Kuva NIBE.

Lämmitystä tukevat lisälämmönlähteet

Aurinkokeräimet
Suomen olosuhteissa aurinkokeräimellä tuotetaan ensisijaisesti 
lämmintä käyttövettä. Keräimet kytketään aina varaajan tai 
vastaavan vesitilan kautta kulutuskohteisiin. Kaukolämmitysjär-
jestelmää lukuun ottamatta kaikissa vesikiertoisissa lämmitys-
järjestelmissä on tällainen vesitila käytettävissä. Mikäli aurinko-
keräin kiinnostaa, mutta vielä rakennusvaiheessa ei sellaista ole 
tarkoitus asentaa, kannattaa rakentajan valita tulevat laitteet 
siten, että ne antavat mahdollisuuden keräinten liittämiseen 
myöhemmin.

Päätös lämmitysjärjestelmästä kannattaa tehdä pitkän aikavälin 
suunnitelmana. Ei siis kannata tarkastella vain tämänhetkistä 
kustannusta, vaan käsitellä esimerkiksi 15 vuoden aikaväliä, jol-
loin kustannusten vertailu on totuudenmukaisempaa. Kalliiden 
laiteinvestointien sekä erisuuruisten käyttökustannusten takia 
valinta tulee tehdä huolella ja järjestelmiä verraten.

Poistoilmalämpöpumput
Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa talosta 
poistettavasta ilmasta ja siirtää sen tarpeen mukaan tuloilmaan, 
lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lattialämmityk-
seen. Poistoilmalämpöpumpulla ei kuitenkaan voida tuottaa 
kaikkea talon tarvitsemaan energiaa, joten kylmänä aikakaute-
na loppuosa tarvittavasta lämmöstä tuotetaan poistoilmaläm-
pöpumpun sähkövastuksien avulla. Poistoilmalämpöpumput 
ovat lisälämmönlähteitä ja sopivat kaikkien lämmitystapojen 
yhteyteen. Paras teho laitteesta saadaan suoran sähkölämmi-
tyksen omaavissa taloissa.

Ilmalämpöpumput
Ilmalämpöpumput toimivat Suomessa lämmityksen tukena ja 
säästönä energialaskussa. Lämmittäessä taloa kylmäaine muut-
tuu nesteestä höyryksi pumpun höyrystimessä. Tämän jälkeen 
höyry tiivistyy nesteeksi lauhduttimessa ja vapauttaa lämpöä. 
Jäähdytyksessä lämpöenergia siirtyy sisältä ulos. Jäähdyttäessä 
huoneita lisääntyy energiankulutus, joka saattaa syödä läm-
mityskauden säästöt.  Lämpötilan laskiessa -15…-20 °C:seen 
ilmalämpöpumppu kuluttaa saman verran sähköä kuin tuottaa 
lämpöä. Pumpun käyttö on tällöin turhaa. Ilmalämpöpumppu 
koostuu sisä- ja ulkoyksiköstä.
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Uponor KOTI –  
luotettava kumppani LVI-asioissa
Uponor KOTI on palvelukokonaisuus, joka auttaa laadukkaiden 
LVI ratkaisujen hankinnassa sekä uudis- että remonttikohteisiin. 
Uudisrakentaja voi pyytää tarjoukset LVI-järjestelmistä ammat-
tilaisen asentamana. Remontoija voi palvelun kautta pyytää 
tar jouk set käyttövesi-, patteriverkosto- ja lattialämmitysremon-
teista, älykkäästä vedenvalvontajärjestelmästä (Phyn Plus) sekä 
lattialämmityksen säätöpäivityksestä.

Uponor on koonnut lähes koko maan kattavan urakoitsijaver-
koston. Verkosto koostuu paikallisista LVI-alan ammattilaisista, 
jotka on koulutettu asentamaan Uponorin tuotteita. Uponor 
KOTI on kätevä tapa hankkia laadukkaat LVI-järjestelmät luotet-
tavalta asentajalta.

Uponor KOTI rakentajille
Tarjouspalvelu:

• Lattialämmitys asennettuna
• Käyttövesi ja viemärit asennettuina
• Eristetyt putkistot -tarvikepaketti
• Älykäs vedenvalvontajärjestelmä (Phyn Plus)
• Järjestelmätodistus asennetuista LVI-järjestelmistä

Uponor KOTI remontoijille
Tarjouspalvelu:

• Käyttövesiremontti
• Patteriverkostoremontti
• Lattialämmitysremontti
• Lattialämmityksen säätöpäivitys
• Älykäs vedenvalvontajärjestelmä (Phyn Plus)
• Järjestelmätodistus asennetuista LVI-järjestelmistä
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tointia suurempi kuluerä. Talotekniikan on kestettävä vuosi-
kymmenien käyttöä. Siksi asiakkaan kannattaa varmistaa, että 
LVI-järjestelmien valmistaja on luotettava, tarjoaa asiantuntevaa 
neuvontaa ja selkeät käyttöohjeet sekä vastaa tuotteistaan 
myös pitkään asentamisen jälkeen.

Lisätietoa Uponor KOTI -rakentajan ja -remontoijan palvelusta 
osoitteesta uponor.fi/uponor_koti

Uponor -järjestelmätodistus
Uponor myöntää jokaisesta asennetusta Uponor-järjestelmästä 
järjestelmätodistuksen. Todistus osoittaa, että rakennuksessa 
on käytetty keskenään yhteensopivia Uponor-tuotteita, joiden 
laadusta Uponor vastaa. Asennuksen tehnyt yritys puolestaan 
vastaa asennustyöstä.

Laadukas talotekniikka vaikuttaa merkittävästi rakennuksen 
huolto- ja ylläpitokustannuksiin, jotka ovat rakennusajan inves-
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Jatkuva tasainen ilmanvaihto ei vastaa kuormituksen vaihteluun ja kuluttaa 
myös energiaa tasaisesti toisin kuin kulloisenkin tarpeen mukaan säädettävä 
ilmanvaihto.

Ilmanvaihto  
liian pienellä

Ilmanvaihto  
liian suurella

Ilmanvaihdon tavoitteena on taata terveellinen ja viihtyisä 
sisäilma. Talot ja asunnot rakennetaan nykyisten rakennusmää-
räysten myötä aina vain tiiviimmiksi, jotta ne kuluttaisivat mah-
dollisimman vähän lämmitysenergiaa. Se tarkoittaa kuitenkin, 
että myöskään sisäilman kosteus ei poistu rakenteiden aukois-
ta, vaan tiivis talo tarvitsee koneellista ilmanvaihtoa.

Toimiva ilmanvaihto varmistaa, että niin ihmiset kuin rakenteet-
kin pysyvät terveinä: ylimääräinen kosteus ja hiilidioksidi pois-
tuvat sisäilmasta, ja sisään tulee raikasta ja suodatettua ilmaa. 
Lämmöntalteenotolla varustetut ilmanvaihtokoneet tuovat 
puhtaan ulkoilman lämmöntalteenottokennon läpi, missä pois-
toilmasta talteenotettu lämpö siirtyy tuloilmaan. Mitä parempi 
ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottokyky on, sitä pienempi 
on lämmitysenergian tarve.

Suunnittelussa on syytä huomioida ilmanvaihtojärjestelmälle 
asetetut henkilökohtaiset toiveet ja vaatimukset. Ratkaisua 
miettiessä kannattaa kuitenkin aina kääntyä ammattilaisen 
puoleen, jotta järjestelmä vastaa tarpeitasi ja on ilmavirroiltaan 
sopivan kokoinen.

Muistilista ilmanvaihtokoneen valintaan

Ilmanvaihtokoneen mitoitus
Ilmanvaihtokoneen tulee olla oikean kokoinen asunnon henki-
lömäärään ja tilaan nähden. Sisäilman tulee vaihtua kokonaan 
kerran kahdessa tunnissa. Kun tämä toteutuu ilmanvaihto-
koneen puolella teholla, on tehostusvaraa riittävästi esim. 
märkätilojen kuivattamiseen. Tähän mitoitukseen perustuvat 
Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjeelliset maksimineliömää-
rät. Järjestelmän mitoitukseen vaikuttavat myös huoneiden, 

Ilmanvaihdon suunnittelussa 
huomio yksilöllisiin tarpeisiin

erityisesti märkätilojen määrä, ja erikoistilat, kuten uima-allas. 
Ilmavirroiltaan liian pieni ilmanvaihtokone saattaa aiheuttaa 
esim. ääniongelmia, koska sitä joudutaan käyttämään maksimi-
teholla. Toisaalta ylimitoituksestakaan on harvoin etua.

Ilmanvaihtokoneen sijoitus
Ilmanvaihtokone kannattaa mahdollisuuksien mukaan sijoittaa 
paikkaan, jossa sen ääni ei häiritse ja huolto on helppoa. Mitä 
isompi ilmanvaihtokone on ilmavirroiltaan, sitä suurempi se on 
fyysisiltä mitoiltaan ja sitä isompi on myös sen käyntiääni. Siksi 
suuremmat koneet on suositeltavaa sijoittaa esim. erilliseen 
tekniseen tilaan. Huoneisiin kantautuvaa ääntä voidaan hillitä 
kanaviston äänenvaimentimilla. 

Kerrostaloasunnoissa tai tiloissa, joihin ilmanvaihtokonetta ei 
ole alunperin suunniteltu, sijoitus saattaa aiheuttaa päänvaivaa. 
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kuun ja energiankulutukseen. Eurofinsin (ent. VTT) sertifikaatti 
on hyvä apu eri koneiden luotettavaan vertailuun.

Jäätymisen esto
Kun korkean hyötysuhteen omaava ilmanvaihtokone tulee 
pohjolan ilmasto-olosuhteisiin, on lämmöntalteenottokennon 
jäätymisen esto yksi ilmanvaihtokoneen tärkeimpiä ominai-
suuksia. Se ratkaisee laitteen energiankulutuksen ja luotettavan 
toiminnan myös talvella. Vallox-ilmanvaihtokoneissa on edis-
tyksellinen MC-sulatusautomatiikka, joka hyödyntää kennon 
sulatukseen poistoilman lämpöenergiaa. Energiaa kuluttavaa 
etulämmitystä ei silloin tarvita eikä ilmanvaihtokone muuta 
ilmavirtojen suhdetta eli talon painesuhteet pysyvät vakiona.

Jälkilämmitys
Mitä parempi lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde ilman-
vaihtokoneessa on, sitä vähemmän tuloilman jälkilämmitystä 
tarvitaan, sillä poistoilmasta saatava lämpö riittää tuloilman 
lämmittämiseen lähes ympäri vuoden. Tällöin järkevin jälkiläm-
mitystapa on useimmiten sähkö. Vallox-ilmanvaihtokoneissa, 
tuotemalliston isointa konetta lukuunottamatta, onkin hyvin 
vähän sähköä kuluttava jälkilämmitysvastus.

Ilmanvaihtokanavisto
Vallox BlueSky on taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystä-
vällinen ilmanvaihdon kanavajärjestelmä. Sen sopii pienen ko-
konsa puolesta sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin. Se on 
helppo ja nopea asentaa pikaliitostensa ansiosta. Tiiviin raken-
teen vuoksi ilmanvaihtokoneen energiankulutus on vähäistä. 
Ilmanvaihtosuunnitelma tulee tehdä suoraan Vallox BlueSky-ka-
navajärjestelmälle, jotta kaikki sen edut tulevat hyödynnettyä. 

Lue lisää Vallox BlueSky-kanavajärjestelmästä sivulta 132.

Uudet Vallox 101- ilmanvaihtokoneet ovat alle 500 mm korkei-
ta, ja sopivat siten esimerkiksi pesutornin päälle matalassakin 
kylpyhuoneessa. 

Huomioi aina koneen paikkaa valitessasi, että ilmanvaihtokone 
vaatii säännöllisesti huoltoa, ainakin suodattimet tulee vaihtaa 
kaksi kertaa vuodessa, ja huolto vaatii tilaa.

Liitännät 
Huolehdi, että myös sähkösuunnittelija saa tiedot ilman-
vaihtokoneen tarvitsemista liitännöistä. Määritä ilman-
vaihtolaitteen ohjaimelle sopiva sijainti. Esimerkiksi makuu-
huoneisiin kannattaa asentaa kaapelointi hiilidi oksidiantureita 
varten, vaikkei antureita heti asennettai sikaan. Nykyaikaisia 
ilmanvaihtokoneita on mahdollista ohjata myös mm. pilvipalve-
lun kautta, jolloin koneelle on asennettava LAN-kaapeli. Samoin 
taloautomaatioliitännän tarvitsema johdotus tulee ottaa suun-
nitteluvaiheessa huomioon.

Ilmanvaihdon ohjaus
Oletko aktiivinen ilmanvaihdon käyttäjä vai haluatko, että 
ilmanvaihto säätyy aina automaattisesti oikealle teholle? Ilman-
vaihtokoneen tehoa kannattaa jo energiansäästönkin nimissä 
säätää tarpeen mukaan. Mukavuudenhaluiselle käyttäjälle kos-
teus-, hiilidioksidi ja VOC-anturit takaavat aina sopivan tehon ja 
hyvän sisäilman. Automaattinen säätö on edullista ylellisyyttä!

Uusimpia My Vallox-ilmanvaihtokoneita voi ohjata myös inter-
net-yhteydellä millä tahansa päätelaitteella. Näin ohjain on aina 
mukanasi!

Hyötysuhde
Ilmanvaihtokonetta valitessa kannattaa vertailla todellista pois-
toilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta. Se kertoo, 
kuinka suuri osuus tuloilman lämmittämisestä voidaan keski-
määrin vuodessa tehdä pelkällä poistoilman lämpöenergialla. 
Vuosihyötysuhteella onkin suuri merkitys rakennuksen E-lu-

Valloxilta kone kaiken kokoisiin koteihin
Valloxin tuotevalikoimasta löytyy ilmanvaihtokone kerros-, omakoti- ja rivitaloon - 
olipa kohteesi minkä kokoinen tahansa. Jos asunnossa ei ole erillistä teknistä tilaa, 
johon ilmanvaihtokoneen voi sijoittaa, on valikoimassa koneita, jotka voi sijoittaa 
vaikkapa pesutornin päälle, keittiökaapistoon tai wc-istuimen päälle. 
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Pientalotyömaan perustaminen ja 
töiden aloituksessa huomioitavaa

Maa- ja pohjarakennustöiden yhteydessä rakennuspaikalta kaivetaan maata ja se joudutaan kuljettamaan pois. Osa kaivetusta maasta voi olla hyödynnettävissä 
myöhemmin.

Rakentamisen suunnitteluun kuuluu olennaisesti työmaan pe-
rustaminen. Työmaan suunnitteluun kannattaa kiinnittää huo-
miota, sillä rakentaminen vaatii tilaa, jota monilla taajama-aluei-
den tonteilla on varsin rajoitetusti. Työmaalla täytyy olla paikka 
mm. maamassojen ja rakennustarvikkeiden varastoimiseen 
siten, että tilaa jää turvalliselle kulkemiselle, rakennustelineille, 
jätepisteelle, sosiaalitiloille ja WC:lle. Vesi ja sähkö ovat myös 
perusasioita, joita tontilla tarvitaan varsin aikaisessa vaihees-
sa, joten liittymäasioista tulee huolehtia ajoissa. Työmaa voi 
edellyttää myös aitaamista, jotta sivulliset eivät joudu alttiiksi 
työmaan vaaroille.

Toimet ennen aloitusta
Ennen aloittamista pitää kunnan mittaustoimen käydä merkit-
semässä rakennus paikalleen maastoon. Tämä edellytys on ra-
kennusluvan ehdoissa. Joissakin tapauksissa lupaviranomainen 
edellyttää rakennuspaikan aitaamisen tai se kannattaa tehdä 
ilman muuta. Ulkopuoliset eivät saa päästä ainakaan vahingos-
sa rakennusalueelle, varsinkaan silloin, kun kaivannot ovat auki. 
Ennen mahdollista paalutusta pitää käydä 
naapurit läpi ja katsoa rakennusten tila, jotta 
voidaan jälkeenpäin todeta, onko paalutus 
aiheuttanut vaurioita. Tämän toteuttaa nor-
maalisti vastaava työnjohtaja sekä paalutusu-
rakoitsija. Sama tilanne on, jos perustuksia 
joudutaan louhimaan räjäyttämällä. Vasta, 
kun ympäristön turvallisuus on taattu, voi 
suorittaa alkupamauksen.

Kaivuutöissä huomioitavaa
Ennen kuin tontilla tai siihen liittyvällä katualueella aletaan 
suorittaa kaivuutöitä, on ehdottomasti tarkistettava alueella 
mahdollisesti olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen 
sijainti asianomaisista jakelulaitoksista. Huolimatta siitä, että 
esimerkiksi maakaapelit on asennettu 50–100 senttimetrin 
syvyyteen, sekä osittain suojattu kouruilla tai putkilla, vaurioi-
tetaan kaapeleita turhan usein. Vaurio saattaa pintapuolisesti 
tarkastettuna näyttää vähäiseltä, mutta vahinko voi olla yllättä-
vän laajalle alueelle levinnyt sähkökatko tai monien puheluiden 
katkeaminen. Paikalliset tele-, sähkö- ja puhelinlaitokset jakavat 
karttoja kaapelien sijainnista sekä tulevat pyynnöstä näyttä-
mään ilmaiseksi alueella olevien kaapelien sijainnit.

Kaivuutöiden aikana seurataan maaperän laatua sekä varmis-
tetaan, että maalajikerrokset maanpinnasta alaspäin esiintyvät 
kuten tehdyssä pohjatutkimuksessa on mainittu. Maakerrosten 
suuresti poiketessa aiemmin tehdystä tutkimuksesta, on pohja-
tutkimuksen tekijän arvioitava tilanne.

Maamassojen varastointi
Maa- ja pohjarakennustöiden yhteydessä rakennuspaikalla 
kaivetaan maata, joka joudutaan kuljettamaan pois. Osa kaivet-
tavasta maamassasta saattaa olla hyödynnettävissä myöhem-
mässä vaiheessa.  Tontille myös tuodaan maa-aineksia, joita 
joudutaan väliaikaisesti varastoimaan. Maat kasataan tontilla 
jo etukäteen suunniteltuihin paikkoihin. Jotta työskentely sekä 
varastointi tontilla ovat sujuvaa, kannattaa rakennuksen ympä-
rystäytöt ja tontille tuleva tie tehdä kuntoon ajoissa.

Rakentaja.fi
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Räjäytys- ja paalutustöihin liittyy erityinen varovaisuus
Mikäli tontilla joudutaan tekemään räjäytys- ja paalutustöitä, 
on noudatettava erityistä varovaisuutta. Molemmat työt on 
ehdottomasti annettava ammattimiehen tehtäväksi ja esimer-
kiksi räjäytystöitä tekevällä on oltava panostajan paperit. Koska 
molemmissa töissä voi aiheutua tapaturma ja erittäin suuria 
aineellisia vahinkoja, on syytä varmistaa, että työn suorittajalla 
on vastuuvakuutus töistä ulkopuolisille aiheutuvien vahinkojen 
varalle. Mikäli työn tekijällä ei ole vastuuvakuutusta, eikä hän 
pysty muuten vastaamaan aiheuttamistaan vahingoista, voi 
tilaaja joutua vastuuseen syntyneistä vaurioista.

Louhintatyöstä sekä lyöntipaalutuksesta aiheutuu aina ete-
nevää tärinää. Tästä johtuen naapurirakennuksissa pidetään 
katselmukset ennen louhintatöiden alkamista. Katselmuksessa 
pyritään ennen töiden alkua tarkastamaan kaikki ympäröivät 
rakennukset ja laitteet, jotka saattavat vaurioitua, jotta mahdol-
liset vahingot osataan jälkikäteen määritellä. Katselmukseen 
kutsutaan kaikki asianosaiset, kuten naapurirakennusten ja 
tonttien omistajat sekä puolueeton asiantuntija. Kun työ on 
suoritettu, tehdään kyseessä olevien kohteiden jälkikatselmus, 
jossa todetaan mahdollisesti aiheutetut vauriot. Tarkastuksista 
pidetään pöytäkirjaa, jota täydennetään tarvittaessa piirroksin 
ja valokuvin.

Rakennustarvikkeiden saapuminen työmaalle
Rakennustarvikkeiden osalta oikeanlainen aikataulutus on 
tärkeää, jotta tarvikkeet eivät turhaan odottaisi tontille varastoi-
tuna ja tarpeettomasti tilaa viemässä. Lyhytaikainen varastointi 
vähentää myös tarvikkeiden vaurioitumisen riskiä. Saapuvien 
toimitusten säältä suojaamiseen täytyy aina osata varautua. 
Toimituksista sovittaessa on hyvä selvittää myös kuljetusauto-
jen nostokaluston ulottuvuus. Muutenkin on hyvä tiedustella 
etukäteen lastin purun mahdollisuutta toimittajan ajoneuvotru-
kin tai autossa olevan nostimen avulla, jotta toimitustilanteessa 
vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Työmaalla tulee olla jokin lukittava varasto, esimerkiksi työmaakontti. Raken-
nustarvikkeet kannattaa hankkia siten, että niitä ei tarvitse varastoida pitkiä 
aikoja työmaalla.

Suuremmat työkalut kannattaa vuokrata rakennusprojektin ajaksi. Myös kun-
nolliset rakennustelineet kannattaa vuokrata sen sijaan, että ne hankkisi omaksi.

Aloita autotallista
Rakentaminen kannattaa mahdollisuuksien mukaan aloittaa 
erillisestä autotallista, mikäli kohteeseen sellainen tulee. Valmis 
autotalli toimii erinomaisesti lukittavana työmaavarastona, 
jossa tarvikkeet säilyvät säältä sekä varkailta suojassa. Mikäli 
tontille ei rakenneta autotallia, tulee työmaalla olla jokin muu 
lukittava työmaavarasto esimerkiksi työmaakontti. Tällainen 
kontti saattaa löytyä pääurakoitsijalta, urakoitsijan kanssa voi 
myös neuvotella tarvittavista sosiaalitiloista. Usein hankittavak-
si jää ainakin työmaa-wc.

Työmaan valaistus
Erityisesti syksyyn ja talviseen aikaan ajoittuvassa rakentamises-
sa valaistuksen merkitys nostaa päätään. Työmaalle voi hankkia 
yleisvalaistuksen tai sopia valaistuksen järjestämisestä esimer-
kiksi urakoitsijan kanssa. Rakennustyömaalla sekä erityisesti 
kulkureiteillä on valaistuksen oltava riittävä ja sopiva yleis- sekä 
paikallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja on vältettävä 
jo esimerkiksi häikäisyn takia. Valaisimet tulee myös itsessään 
asentaa niin, että ne eivät aiheuta vaaraa rakennustyömaalla 
työskenteleville.

Työkalujen hankinta
Hyvät työkalut ovat onnistuneen rakentamisen edellytys. Han-
kintojen määrä on täysin riippuvainen siitä, paljonko aikoo itse 
rakentaa. Useimmiten kunnolliset perussähkö- ja käsityökalut 
kannattaa hankkia omaksi, mutta suuremmat laitteet kuten 
rakennussirkkeli, paineilmatyökalut ja kompressori saattavat 
tulla vuokraamalla edullisemmiksi. Myös kunnolliset rakennus-
telineet kannata vuokrata.

Ammattilainen avuksi työmaan suunnitteluun
Työmaan suunnittelu edellyttää tietoa rakentamisesta, siksi voi 
olla viisasta ottaa avukseen alan ammattilainen. Työmaasuun-
nittelun toteuttamisesta voi keskustella yhdessä vastaavan 
mestarin tai pääurakoitsijan kanssa.
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Hyväksyttyjä piirustuksia ei saa käyttöönsä ennen kuin raken-
nuslupa on saanut lainvoiman tai lupa aloittamiseen on saatu 
vakuusmenettelyjen avulla.

Pohjakatselmus
Kun perustamiseen liittyvät kaivuu-, louhinta ja/tai paalutustyö 
tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on suoritettu, tehdään 
tontilla pohjakatselmus ennen perustusten tai anturan valamis-
ta. Hyväksytyt perustuspiirustukset tulee olla paikalla silloin kun 
pohjakatselmusta suoritetaan.

Sijaintikatselmus ja raudoituskatselmus
Sijaintikatselmus tapahtuu ennen perustusten valua tai vaih-
toehtoisesti, mikäli kyseessä on muuraamalla tehtävä sokkeli, 
muuraustyön aikana. Raudoitustarkastus tapahtuu muottilau-
doituksen sekä raudoituksen valmistuttua, ennen valutöitä.

Perustustarkastus
Perustustarkastus suoritetaan, kun laudoitukset on purettu sekä 
tarvittavat kosteuseristykset on tehty.

Rakennekatselmus
Rakennekatselmus on rakennuksen kantavien rakenteiden 
katselmus, joka tilataan näiden valmistuttua. Rakenteita ei saa 
peittää ennen kuin katselmus on suoritettu. Tässä kohtaa on 
työmaalla oltava hyväksytyt rakennepiirustukset. Itse tarkastus 
merkitään virallisiin rakennuslupapiirustuksiin tai niiden muka-
na saatavaan työmaakorttiin.

Naapurien kuuleminen
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeen 
lupahakemuksesta on ilmoitettava naapureille. Voit antaa työn 
kunnan viranomaisten tehtäväksi maksua vastaan tai hoitaa 
asian itse esittelemällä naapureille rakennuslupapiirrokset ja 
pyytämällä heiltä allekirjoitukset kunnan rakennusvalvonnasta 
saataviin lomakkeisiin tai asemapiirrokseen oman tontin koh-
dalle. Rakennusvalvonta määrittelee ne naapurikiinteistöt, joita 
hankkeessa on kuultava.

Rakentamista määräävät monet lait, määräykset sekä sää-
dökset. Tästä syystä rakennusvalvonta seuraa rakentamista 
tarkasti. Vastaavan työnjohtajan velvollisuus on huolehtia, että 
rakennushanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Lisäksi 
työnjohtaja huolehtii rakennushankkeen luvanmukaisuudesta 
sekä siitä, että ilmoitukset tehdään ajoissa ja katselmukset 
tilataan ajallaan.

Tehtävien tarkastusten määrä vaihtelee hieman kunnasta 
riippuen.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
Kun rakennuslupa on myönnetty, tilataan rakennuksen kor-
keus aseman sekä paikan merkitseminen kunnan rakennusval-
vontaviranomaisilta. Rakennuspaikalla tulee olla asianomaisen 
viranomaisen antama todistus siitä, että rakennus sekä korkeus-
asema on todettu ja ne ovat oikealla paikallaan viranomaisten 
hyväksymien piirustusten esitysten mukaisesti. Tässä kohtaa 
on rakentajan hallussa oltava myös hyväksytyt piirustukset. 

Tarkastukset ja katselmukset Rakentaja.fi
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Hormikatselmus
Hormikatselmuksen suorittavat useimmiten paloviranomaiset 
yhdessä rakennustarkastajan kanssa. Katselmus tapahtuu tuli-
sijojen sekä savu- ja ilmahormien muuraamisen jälkeen. Ennen 
tarkastuksen suorittamista hormistoa ei saa rapata tai peittää. 
Tarkastuksen suoritus merkitään virallisiin rakennuslupapiirus-
tuksiin tai niiden mukana saatavaan työmaakorttiin.

Pelletti- ja öljylämmityslaitteiston tarkastus
Tarkastuksen suorittaa paloviranomainen asennusliikkeen 
tilauksesta.

Sähkö- ja LVI-tarkastukset
Vesi- ja viemärijohtojen tarkastukset tilaa Kvv-työnjohtaja (kvv = 
kiinteistön vesi ja viemäri) töiden edistymisen mukaan. Mitään 
putkia ja laitteita ei saa peittää ennen tarkastuksen suoritta-
mista. Vesi- ja viemärijohtojen lopputarkastuksessa annetaan 
todiste, joka esitetään rakennustarkastajalle rakennuksen loppu-
tarkastuksen yhteydessä. Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkas-
tuksen tekee sähköurakoitsija. Hän laatii myös haltijan käyttöön 
tarkastuspöytäkirjan sekä lopulliset piirustukset, jotka sähköura-
koitsija toimittaa myös paikkakunnan energialaitokseen.

Ilmanvaihtokatselmus
Ilmanvaihtokatselmus suoritetaan, kun kaikki kanaviston ja lait-
teiston asennus-, eristys- ja säätötyöt on suoritettu ja suunni-
telmanmukaisuuden toteamiseksi tarpeelliset mittaukset tehty. 
Katselmuksen suorittaa yleensä iv-työnjohtaja. Pöytäkirjat on 
esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle käyttöönotto- tai 
loppukatselmuksen yhteydessä. 

Käyttöönottotarkastus
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin siinä 
on suoritettu käyttöönottotarkastus. Osa rakennuksesta voi-

Kunnalta saat tietoa
Rakentaminen on monille kerran elämässä tapahtuva asia ja 
kannattaa rohkeasti kysyä neuvoja rakennuspaikkakunnan 
viranomaisilta. Valtaosalla kunnista löytyy opas, joka kertoo 
oman kuntasi käytännöistä. Vieraile jo alkuvaiheessa kuntasi 
rakennusvalvonnan verkkosivuilla.

daan ottaa käyttöön suorittamalla osittainen loppukatselmus. 
Tällaisessa tapauksessa on muistettava pitää huolta siitä, että 
käyttöön hyväksytty rakennuksen osa on turvallinen, terveelli-
nen sekä käyttökelpoinen. Valmis sekä keskeneräinen osa tulee 
erottaa toisistaan siten, ettei mahdollinen rakennusaikainen 
pöly tai palo pääse leviämään jo hyväksyttyyn rakennusosaan.

Loppukatselmus
Loppukatselmus suoritetaan rakennuksen valmistuttua ja/tai 
kun työt rakennuspaikalla tai tontilla ovat valmiit. Loppukatsel-
musta on haettava aina ennen luvan voimassaolon loppumista. 
Loppukatselmuksen yhteydessä vastaavan työnjohtajan on 
esitettävä:

• vesi- ja viemärilaitteistojen lopputarkastuspöytäkirja
• geodeettinen todistus rakennuksen paikan ja korkeusaseman 

merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta
• sähköurakoitsijan todistus sähkölaitteiden tarkistuksesta
• palolaitoksen todistus öljylämmityslaitoksen tarkastuksesta

Lisätietoja saat oman kuntasi rakennusvalvontavirastosta.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) laaditaan 
uudisrakennukselle ja sen tulee loppukatselmuksessa olla riittä-
vässä laajuudessa valmiina.
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Kiinteistökaupoissa ei kaupanteon jälkeen yleensä paljastu 
vähäistä suurempia ikäviä yllätyksiä. Yleensä ostaja onkin varsin 
tyytyväinen ostamaansa kohteeseen. Näin siis yleensä.

Me juristit näemme useimmiten vasta sen toisen puolen 
asiassa. Meihin otetaan yhteyttä, kun asiat eivät ole menneet 
niin kuin piti. Kiinteistökaupoissa voi moni asian mennä pieleen 
sekä ostajan että myyjän näkökulmasta.

Suosittelenkin, että meihin otettaisiin yhteyttä heti, kun epäil-
lään virhettä. Ja mieluummin jo ennen sitä, jotta asiat tehdään 
kerralla oikein, eikä virheitä edes tulisi.

Kaupan valmistelu ja kauppakirja
Mitä aikaisemmassa vaiheessa epäselvyydet tiedostetaan 
ja niihin puututaan, niin sen turvallisempaa on kaupanteko. 
Kiinteistökauppaa edeltävissä neuvotteluissa käydään yleen-
sä välittäjän välityksin näitä epäselviä seikkoja lävitse, jotta 
kaupan osapuolten välille voitaisiin löytää yhteinen näkemys 
laadittavasta sopimuksesta.

Kauppakirjan sisältöön ei pidä enää kaupantekotilaisuudessa 
kaupanvahvistajan läsnä ollessa tehdä muutoksia. Jos kaupan-
tekotilaisuus sujuu jouhevasti ja osapuolet ovat tyytyväisiä 
ilman epävarmuuden tunteita kaupasta, niin se kertoo onnis-
tuneesta kaupan valmistelusta ja asianmukaisesta harkinnasta 
asiassa.

Kaupanvahvistajana olen joutunut kerran harkitsemaan kaupan 
vahvistamatta jättämistä, koska osapuolet olivat vielä kaupan-
tekotilaisuudessa eripuraisia kauppahinnan määrästä. Asia 
ratkesi sillä, että välittäjä sitoutui maksamaan erotuksen, ja 
osapuolet suostuivat tähän. Tällainen kertoo vastakohtaisesti 
huonosta kaupan valmistelusta.

Kauppakirja on keskeinen juridinen dokumentti, josta ilmenee 
kaupan osapuolten tahto. Kun arvioidaan virheen olemassa-
oloa kaupan kohteessa, niin juristit tutustavat ensimmäiseksi 
kauppakirjan sisältöön. Siitä selviää, tai olisi hyvä selvitä, että 
mitä kaupan kohteesta on yhteisesti sovittu. Toisaalta kauppa-
kirja voi kertoa vaikkapa siitä, onko myyjä täyttänyt tiedonan-
tovelvollisuutensa jostakin kaupan kannalta vaikutuksellisesta 
seikasta.

Kiinteistön kaupassa nykyisin pääsääntönä on, että ennen 
kauppaa kiinteistölle tilataan kuntotarkastaja. Hän laatii 
kuntotarkastusraportin, joka antaa asiantuntijan lausumana 
lisäinformaatiota kaupan kohteesta. Jos raportissa esitetään 

lisätutkimustarpeita jonkin kiinteistön osan suhteen, niin se on 
syytä ottaa vakavasti. Kuntotarkastusraportti annetaan ostajille 
yleensä kauppakirjan liitteenä.

Kiinteistön kaupassa olennaisia muita kauppakirjan liitteeksi 
tulevia dokumentteja ovat lainhuutotodistus, kiinteistörekiste-
rinote, rasitustodistus, rakennuslupapaperit ja muut tapauskoh-
taisesti harkittavat asiakirjat.

Lainhuutotodistus osoittaa myyjien olevan omistajia ja näin 
ollen oikeutettuja myymään kiinteistön. Kiinteistörekisteriote 
ilmaisee rekisteriin merkityt kiinteistöä rasittavat rasitteet, jotka 
seuraavat aina kiinteistöä kaupassa, eivätkä näin ollen ole sidot-
tuja kiinteistön omistajiin. Rasitustodistuksesta selviää puo-
lestaan erilaiset omistaja-asemaan liittyvät henkilökohtaisen 
lainan kiinnitykset ja vaikka rekisteröity hallinnanjakosopimus.

Virheet käytetyn asunnon kaupassa
Kiinteistökauppaa ja sen kirjaamista sääntelee maakaari. Kiin-
teistönkaupan oikeudellisia virheitä ovat laatuvirhe, vallinta-
virhe ja oikeudellinen virhe. Kiinteistönkaupan virhe voi olla 
kyseessä, jossa kiinteistön fyysiset omininaisuudet eivät vastaa 
ostajan kaupantekohetken mukaista käsitystä kaupan koh-
teesta. Virhe voi liittyä siihen, että ostajan mukaan kiinteistö ei 
ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu.

Tiedonantovirheellä tarkoitetaan sitä, että myyjä on antanut 
virheellistä tietoa kaupan kohteesta tai jättänyt kertomatta kau-
pan kohteen jostakin ominaisuudesta. Jotta ostaja voisi vedota 
näissä tapauksissa virheeseen, tulee virheen olla sellainen, että 
ostaja siitä tietoisena ei olisi tehnyt kauppaa kauppakirjan eh-
doin. Vähäiset virheet eivät ole tällaisia vaikutuksellisia virheitä.

Asuntokaupan sudenkuopat  
juristin silmin
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kun hän saa tietoa virheen korjauskustannuksista ja virheen 
merkityksestä. Usein nämä seikat ilmenevät vasta sen jälkeen, 
kun erilaiset vauriotarkastukset on tehty ja korjauskustannusar-
viot laadittu.

Virheen seuraukset
Kiinteistön kaupan virheen seurauksena voivat tulla kyseeseen 
kaupan purku, hinnanalennus tai vahingonkorvaus. Kaupan 
purku kiinteistön kaupassa on mahdollista vain olennaisten 
virheiden osalta. Usein kyseessä on erittäin pahoin kosteus- ja 
homevaurioitunut rakennus, eikä olisi kohtuullista ostajaa koh-
taan, että hän pysyisi kaupassa. Myyjä voi joutua palauttamaan 
tässä tapauksessa koko kauppahinnan korkoineen kaupanteko-
tilaisuudesta lukien.

Hinnanalennuksella tarkoitetaan sitä hyvitystä, jonka ostaja saa 
virheettömän ja virheellisen kiinteistön arvon erotuksena. Tämä 
on yleisin määritelmä. Eli maksetusta kauppahinnasta vähen-
netään laskennallisesti virheellisen kiinteistön arvo ja näin 
saadaan hinnanalennuksen määrä.

Vahingonkorvausta voidaan vaatia esimerkiksi kaupan purun 
lisäksi. Vahingonkorvauksena voi tulla korvattavaksi ostajan 
asumishaitasta aiheutuneet kulut, kuten vuokralla asumisen 
kustannukset. Vahingonkorvauksen saaminen myyjältä edellyt-
tää aina myyjän suorituksessa olevaa tuottamuksellisuutta tai 
tahallisuutta.

Sovinto ja asian ajaminen päämiehen puolesta
Kiinteistökaupan riidan sovinnollinen ratkaisu on aina paras 
vaihtoehto. Toimistoissamme varsin iso osa asunto- ja kiin-
teistökauppaan liittyvistä riita-asioista saadaankin sovittua 
tuomioistuimen ulkopuolella tai sovittelutuomarin johtamassa 
tuomioistuinsovittelussa. Juristi voi toimia nykyään siis myös 
sovittelijana, jos sovinnolle on edellytyksiä. Sopimista helpot-
taa, jos asiakirjat ja vaatimusten perusteet ovat kunnossa ja 
juristilla on riittävästi kokemusta näistä asioista.

Paperilla asiat näyttävät joskus selviltä, mutta käytännössä ne 
eivät aina sitä ole. Sen vuoksi kannattaa luottaa asiantuntijoihin 
elämän ehkä suurimmassa kaupassa. Tällaisia asiantuntijoita 
ovat muun muassa pätevät kuntokartoittajat, arkkitehdit ja 
rakennusinsinöörit, kiinteistönvälittäjät, rahoitusasiantuntijat ja 
tietysti me juristit.

Tiivistäen voidaan sanoa, että juristin tehtävä on ratkaista 
asiakkaan ongelma. Tässä tehtävässä on tietenkin keskeisessä 
asemassa lainsäädännön tuntemus. Ammattitaitoinen juristi 
on myös paljon muuta kuin oikeusasioiden osaaja. Hänellä on 
oltava monipuolista henkilökohtaista osaamista, jonka avulla 
asiakkaan eli päämiehen asiassa voidaan saavuttaa paras mah-
dollinen lopputulos.

Kiinteistössä voi olla myös virhe, vaikka myyjä tai ostaja eivät 
kumpikaan ole tienneet tai voineet tietää virheestä. Puhutaan 
niin sanotusta salaisesta virheestä. Jotta ostaja voisi vedota 
tällaiseen virheeseen, tulee sen täyttää erityinen merkittävyys-
kynnys. Uudessa oikeuskäytännössä merkittävyyskynnyksen 
ylittymistä on arvioitu enemmän tapauksen kokonaisharkinnan 
perusteella, eikä korjauskustannusten prosenttimäärälle kaup-
pahinnasta ole annettu enää juuri merkitystä.

Kiinteistökauppaan kuuluvat lähtökohtaisesti niin sanotut kiin-
teistön ainesosat ja tarpeisto. Tyypillisiä kiinteistön ainesosina 
voidaan mainita kiinteistöllä oleva multa, turve tai sora. Myös 
puusto, pensaat ja kasvit ovat kiinteistön ainesosia. Tarpeis-
toesineitä ovat esimerkiksi kiinteistön tarvetta varten hakatut 
halot, panttikirjat, avaimet sekä tikapuut.

Jos myyjä ei halua, että tietty kiinteistöllä oleva esine siirtyy 
kaupassa ostajan omistukseen, tulee hänen tehdä siitä erityi-
nen kirjaus kauppakirjaan. Jos puolestaan ostaja haluaa, että 
kaupassa tulee hänen omistukseensa vaikkapa lumilinko tai 
päältä ajettava ruohonleikkuri, niin hänen on syytä esittää 
kirjaus tämän osalta kauppakirjaan.

Kiinteistön kaupan virhe voi olla myös niin sanottu vallintavirhe, 
jolla tarkoitetaan myyjän tiedossa ollutta viranomaispäätöstä 
esimerkiksi siitä, että naapurustoon tulee jokin ympäristö-
haittaa aiheuttava laitos. Oikeudellinen virhe puolestaan on 
kyseessä sellaisessa harvinaisessa tilanteessa, jossa kiinteistön 
myyjä ei olekaan kiinteistön oikea omistaja.

Lainhuutorekisterin tietoihin voidaan luottaa. Kauppa voidaan 
tehdä turvallisesti rekisterin tietojen perusteella. Lainhuutore-
kisterin ote tilataan yleensä kaupantekopäivältä ja annetaan 
ostajalle kaupan yhteydessä. Pankit hakevat nykyään usein 
ostajan puolesta lainhuudon omistusoikeudelle. Jos lainhuutoa 
ei haeta kuuden kuukauden kuluttua kaupanvahvistuksesta, 
niin ostaja joutuu maksamaan korotettua varainsiirtoveroa.

Reklamointi
Kiinteistön kaupan virheestä on reklamoitava kohtuullisessa 
ajassa siitä, kun ostaja on havainnut virheen, muuten hän voi 
menettää oikeutensa vedota virheeseen. Ostajan tulee rekla-
moida virheestä viimeistään viiden vuoden kuluttua kiinteistön 
hallinnan luovuttamisesta, muuten hän menettää lopullisesti 
oikeutensa vedota virheeseen. Mitä lähempänä tuota viiden 
vuoden määräaikaa ollaan, sitä vaikeampi ostajan on osoittaa, 
että virhe on ollut olemassa kiinteistössä jo kaupantekohetkellä.

Jos kiinteistössä on todettu kosteus- ja homevaurio, ostajan 
tulee kyetä näyttämään toteen se, että vaurion syy on ollut 
olemassa kiinteistössä jo kaupantekohetkellä.

Reklamaatio voidaan tehdä ensin ilman yksilöityjä vaatimuksia 
toteamalla, että ostaja ilmoittaa täydentävänsä reklamaatiota, 
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• Onko kaikki makuuhuoneet sijoitettu siten, ettei yksikään 
ole läpikulkutila ja että jokaisesta pääsee tarvittaessa muita 
häiritsemättä wc- ja pesutiloihin?

• Onko vanhempien makuuhuone sopivasti eristetty lasten 
makuuhuoneista?

• Voidaanko jokaiseen makuuhuoneeseen sijoittaa vuoteet 
muualle kuin ikkunaseinälle ja onko sijoitusvaihtoehtoja?

• Onko lastenhuoneissa riittävästi tilaa myös leikeille ja kirjoit-
uspöydille läksyjenlukua varten?

Eteis- ja säilytystilat

• Onko talossa pääsisäänkäynnin lisäksi ns. kuraeteinen eli 
sisäänkäynti, jossa voidaan riisua märät tai kuraiset ulkovaat-
teet ja huuhdella ne?

• Onko eteisen leveys vaatenaulakon jälkeen vähintään 1500 
mm?

• Onko eteisessä naulakkotilaa väh. 1500 mm ja lisäksi kaappi 
lapasia, kaulahuiveja yms. varten?

• Onko perheasunnon eteisessä naulakon ja kaapin lisäksi tilaa 
tuolille, peilille sekä pikkulasten pukemiselle?

• Onko pääsisäänkäynnin lähellä säilytystilaa sadevaatteille ja 
saappaille?

• Onko makuuhuoneiden yhteydessä säilytystilaa sisävaatteille 
vähintään kaksi komeroa asukasta kohti?

• Onko vaatekomeroiden lisäksi erillinen vaatehuone tai muu 
lämmin varastotila kausivaatteita, varavuodevaatteita, patjoja 
yms. varten?

• Onko talossa vaatehuoneen lisäksi muuta lämmintä tai puo-
lilämmintä varastotilaa ullakolla, kellarissa tai piharakennuk-
sessa?

• Onko talossa noin 8 m² kylmää varastotilaa urheiluvälineitä 
ja puutarhavälineitä varten sekä lisäksi katettua tilaa halkoja, 
puutavaraa yms. varten?

• Onko autosuojan yhteydessä oma tila autotarvikkeille, ren-
kaille, polkupyörille, työkaluille yms.?

Tulisijat

• Onko tulisijojen sijoitus sopivan keskeinen siten, että niistä 
vapautuva lämpö leviää asuntoon kohtuullisen tasapuolises-
ti?

• Onko rakennuksessa yksi sellainen tulisija, jolla voidaan 
lämmittää asuntoa ja jossa voidaan keittää juomaa ja ruokaa 
ilman sähköä?

Toimivan asunnon suunnittelu  
ja osto
Suunniteltaessa talon rakentamista tai ostamista tulisi uuden 
kodin pystyä vastaamaan sekä nykyhetken että tulevaisuuden 
tarpeisiin. Hyvä keino, jolla voi arvioida asunnon soveltumista 
omiin tarpeisiinsa, on käydä läpi alla esitettävä kysymyslista. 
Listan kysymyksiin on tarkoitus vastata yksinkertaisesti ”kyllä” 
tai ”ei”. Mitä useampi vastaus on myönteinen, sitä varmemmin 
suunnittelemasi uusi asunto (tai miksei nykyinenkin) toimii 
myös käytännössä. Kielteisen vastauksen tullessa eteen, on 
hyvä miettiä, kuinka paljon kyseinen puute lopulta haittaa 
elämää talossa – ja onko asialle tarvetta tehdä jotakin.

Koko ja muunneltavuus

• Onko talon pinta-ala ja huoneluku sopiva nykyisen ja tulevan 
perheen kannalta?

• Onko jokaiselle lapselle järjestettävissä oma huone?
• Onko talossa riittävä määrä vuodepaikkoja sekä oman 

perheen että lyhytaikaisten vieraiden yhteisiin tarpeisiin 
nähden?

• Onko talossa yksi makuuhuoneista erotettavissa omaksi erilli-
seksi sivuasunnoksi siten, että sillä on myös oma uloskäynti ja 
pieni wc/pesutila?

• Voidaanko asuntoa laajentaa vaipan sisällä rakentamalla 
myöhemmin asuinhuone ullakolle tai kellariin? Entä pihara-
kennukseen?

• Onko asunnon kummassakin kerroksessa wc-tilat ja siivous-
komerot?

• Onko yläkerrassa tuuletusparveke esim. petivaatteiden tomu-
tusta ja tuuletusta varten?

• Onko kerrosten välillä oleva sisäporras riittävän loiva ja tur-
vallinen sekä varustettu käsijohteella ja pienten lasten vuoksi 
myös turvaporteilla?

Asuinhuoneet

• Onko olohuoneessa ehjä, aukoton seinäpinta siten, että se 
mahdollistaa vähintään kaksi kalustusmahdollisuutta?

• Onko pääasiallisessa ruokailutilassa tilaa 6-8 tuolille ja onko 
huonetilan leveys vähintään 2400 mm?

• Mikäli pääruokailu on keittiössä, tarvitaanko erillistä ns. juhla-
ruokailutilaa ja onko sellaiselle olemassa luonteva paikka?

• Onko talossa yksi niin iso makuuhuone, että sinne voidaan 
parivuoteen lisäksi sijoittaa vauvansänky ja hoitopöytä tai 
vaihtoehtoisesti iso kirjoituspöytä?

• Avautuvatko makuuhuoneen ikkunat aamuauringon suun-
taan eli talon itäpuolelle?
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Keittiö

• Mahtuuko ruuanvalmistustilaan työskentelemään samanai-
kaisesti useampi henkilö?

• Onko lieden ja pesualtaan molemmilla puolilla ehjää laskuti-
laa?

• Onko jääkaappi/kylmiö lähellä liettä ja pesualtaita, mutta ei 
lämpöä luovuttavan laitteen vieressä ja onko kylmälaitteen 
jommalla kummalla puolen ehjää laskutilaa?

• Onko astianpesukone mahdollista nostaa työskentelykorkeu-
teen?

• Onko työtasojen yhteydessä riittävästi pistorasioita ja sijoitus-
tilaa sähkökäyttöisille kodin pienkoneille?

• Onko keittiöön mahdollista sijoittaa puuliesi ja/tai leivinuuni 
niin haluttaessa ja onko näille tulisijoille savuhormi valmiina?

Kolmiyhteys keittiössä
Keittiön toimivuus on huomioitu usealla kysymyksellä, koska 
keittiö on useimmiten tärkein tila koko asunnossa. Yhtenä kysy-
myksenä voisi olla vielä keittiökolmio-periaate. Käsitteellä tar-
koitetaan lieden, vesipisteen ja jääkaapin sijoittelua tasasivui-
sen kolmion kärkiin, jolloin etäisyydet kunkin kolmen tärkeän 
pisteen välillä tulisivat olla jokseenkin yhtä pitkät ja kulkemisen 
pisteiden välillä esteetöntä. Etäisyydet eivät myöskään saisi olla 
kovin pitkiä; mielellään yhden tai kahden askeleen mittaisia. 
Isoissa keittiöissä etäisyyksien lyhentämisen avuksi voivat tulla 
erilaiset saarekeratkaisut, joilla liesi voidaan tuoda lähemmäs 
vesipistettä ja jääkaappia. Toinen ratkaisu voisi olla erillisen 
vesipisteen sijoittaminen lieden välittömään yhteyteen.

Sauna, pesuhuone, kodinhoitohuone, wc

• Onko saunaosastossa erillinen pukeutumistila, jonne myös 
saunavieraat mahtuvat?

• Onko tilaa pyykinpesukoneelle, likapyykin säilytykselle ja 
pyykin kuivaukselle ja vastaavatko ne toiveita?

• Onko paikkaa mankelille ja kiinteälle silityslaudalle sekä jat-
kuvasti paikoillaan pidettävälle ompelukoneelle ja ompelu-
tarvikkeille?

• Onko puhtaille liinavaatteille oma komeronsa vai säilytetään-
kö niitä vaatehuoneessa?

• Onko perheasunnossa erillinen wc?

Uloskäynnit

• Pääseekö asuintiloista sujuvasti pihalle ja ulko-oleskelutiloi-
hin?

• Onko uloskäynti jostain muusta tilasta perheen kannalta 
tarpeen ja olemassa, kuten esimerkiksi saunatiloista, olohuo-
neesta, ruokailutilasta, vanhempien makuuhuoneesta tai 
kodinhoitohuoneesta?

• Onko keittiöstä ja vaatehuoltotilasta sujuva yhteys ns. huolto-
pihalle?

Pihatilat

• Onko asunnon ulkoruokailutila ja saunan ulkovilvoittelutila 
riittävästi suojattu tuulelta, sateelta ja naapurien katseilta?

• Mahtuuko pihalle riittävästi toivottuja pihatoimintoja, kuten 
pihagrilli, puutarhakeinu, hiekkalaatikko, kasvihuone, leikki-
mökki, koirankoppi tms?

• Onko tontille sijoitettavissa pyykin sisäkuivaus tilan lisäksi 
suojainen ja katettu pyykin ulkokuivaustila?

• Onko mattojen tomutustelineen paikka riittävän kaukana 
pyykkinaruista ja vaatteiden tuuletustelineestä?

Kulkutiet

• Onko keittiöstä sujuvat yhteydet ruokailutilaan, olohuoneti-
laan, ulkoruokailutilaan ja pääeteiseen?

• Onko yksi wc ja suihkutila lähellä makuuhuoneita?
• Onko eteisestä suora yhteys keittiöön, olohuonetilaan ja 

muutamaan makuuhuoneeseen?

Reittikarttojen piirtäminen
Kun kysymyslista on käyty läpi, voi asunnon kulkureittien ja 
pohjaratkaisun toimivuutta tarkistaa vielä reittikartalla. Tähän 
tarvitaan kopio suunnitteilla olevasta pohjaratkaisusta ja muu-
tama värikynä. Pohjapiirrokseen piirretään eri väreillä kunkin 
perheenjäsenen päivittäisten rutiinien vaatimat kulkureitit 
aamuheräämisestä nukkumaan menoon asti.

Syntyvästä reittikartasta voi tutkia, onko joku usein toistuva 
kulkureitti turhan pitkä tai muuten hankala. Vaikka etäisyydet 
sisätiloissa tuntuvat lyhyiltä, joitain kulkureittejä saatetaan käyt-
tää sata kertaa päivässä! Myös erilaisia kalustusmahdollisuuksia 
ja niiden vaikutusta kulkureitteihin tulisi miettiä.

Lapsiperheissä kannattaa ottaa huomioon erityisesti lasten 
leikit ja niiden sijainti kulkureittien suhteen. On useimmiten tur-
haa kuvitella, että pienet lapset leikkivät omissa huoneissaan. 
Kouluikään asti pienet lapset haluavat yleensä leikkiä mahdol-
lisimman lähellä muiden oleskelupaikkaa. Suurissa perheissä, 
ja miksei pienemmissäkin, päivittäisten rutiinien ajoitukset 
kannattaa miettiä piirrettäessä reittikarttaa.

Toinen vaihtoehto värien käytölle onkin aikaan kytketty värien 
käyttö. Tällä tavalla voit tutkia esimerkiksi kylpyhuonetilojen ja 
vessojen riittävyyttä aamuisin. Tätäkin asiaa kannattaa miettiä 
myös muutamia vuosia eteenpäin, sillä muutaman vuoden 
kuluttua saattaa perheessä olla 2–3 “meikkausikäistä” naista, 
jotka kaikki lähtevät aamulla samaan aikaan töihin ja kouluihin. 
Tällöin tulisi olla enemmän kuin yksi tila käytettävissä aamutoi-
miin.
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Tontti määrittää pitkälti talolle 
valittavan perustustavan. Perus-
tustavan valintaan vaikuttavat 
erityisesti maaperän kantavuus ja 
routivuus. Myös tontilla vallitse-
vat korkeussuhteet, rakennetta-
van talon muoto ja valitut raken-
teet sekä pohjaveden korkeus 
saattavat vaikuttaa valintaan. 
Edellä mainitut seikat on tärkeää 
ottaa huomioon suunnittelussa, 
jotta talolle saadaan valittua 
oikeanlainen perustustapa ja 
sitä myöten rakennettua tukeva 
perustus.

Perustussuunnittelun toteuttami-
seksi tarvitaan tontilla jo aiem-
min tehty maaperätutkimus, jos-
sa on selvitetty tontin maaperää 
ja kantavuutta kairausnäytteiden 
avulla. Varsinaisen suunnittelutyön perustusten osalta toteuttaa 
yleensä rakennesuunnittelija. Suunnittelussa huomioidaan tar-
vittavat lujuusvaatimukset, kosteuden eristäminen rakenteista 
ja vaadittavat lämmöneristykset.

Lopullisen perustustavan ratkaisevat maaperän kantavuus ja 
routivuus. Miten laajalle alueelle rakennuksen tuottama kuor-
ma tulee jakaa, sanelee maaperän kantavuus – routivuuden 
kertoessa routasuojauksen määrän sekä tarvittavan perustamis-
syvyyden. Alueilla, joilla radonia esiintyy, on huomioitava myös 
radonsuojaustarpeet.

Perusmuuri ja maanvarainen laatta
Omakotitaloissa yleisin perustuksissa käytetty ratkaisu on 
perusmuurianturaperustus. Tämä on kantavilla ja vähintään 
kohtuullisesti kantavilla maapohjilla käytettävä maanvarainen 
alapohjatyyppi, joka muodostuu anturan varaan rakennetusta 
perusmuurista ja maanvaraisesta betonilaatasta. Perusmuuri 
itsessään voi olla valettu tai kevytsoraharkoista muurattu. Tämä 
alapohjatyyppi on käytettävissä myös savimaassa paalutuk-
sen yhteydessä. Savimaassa maahan lyödyt paalut kantavat 
anturoilta tulevat kuormat. Maanvaraista laattaa käytetään 
matalaperustusten yhteydessä sekä kellarillisten talojen alapoh-
jana. Maanvaraiseksi suunniteltu laatta ei saa tukeutua suoraan 
anturan, seinän tai minkään muun vastaavia tukireaktioita 
aiheuttavan päälle. Tämä siksi, ettei kantamattomaksi suunnitel-
tu laatta vaurioidu.

Reunapalkilla vahvistettu laatta
Pehmeillä ja tasaisilla rakennuspohjilla käytetään reunapalkilla 
vahvistettua maanvaraista laatta-alapohjaa. Reunapalkilla vah-
vistettu laatta soveltuu perustusratkaisuksi maaperän ollessa 
kantokyvyltään heikohkoa. Tällaisia maaperiä ovat mm. siltti ja 
savi. Reunapalkilla vahvistetussa laatassa maavarainen alapohja 
ja sokkelimainen reunapalkki valetaan yhtenäiseksi kokonaisuu-
deksi, jolloin rakennuksesta tuleva paino jakautuu rakennuksen 
koko alalle ja rakennus ikään kuin kelluu pehmeän maaperän 
päällä.

Kevennysperustus
Kevennysperustukseksi kutsutaan perustamistapaa, jossa raken-
nuksen alla ja ympärillä olevaa ainesta kaivetaan pois tarvittava 
määrä ja korvataan kevytsoralla. Kevennysperustusta käytetään 
savipitoisissa ja muissa pehmeissä maaperissä, kun maaperä 
ei muuten kestä rakennuksen painoa. Tämän perustamistavan 
avulla voidaan välttyä kalliilta paalutukselta. Alapohjatyyppinä 
käytetään tässäkin tapauksessa reunapalkilla vahvistettua maan-
varaista alapohjaa. Kevennysperustus on huomattavasti paalu-
tusta edullisempi vaihtoehto. Kevennykseen käytettävä kevytsora 
toimii samalla lämmöneristeenä ja veden haitallisen nousun 
estävänä kapillaarikatkona. Kun maaperän kantavuus suhteessa 
rakennuksen painoon on liian pieni, ei kevennyskään enää riitä. 
Siinä tapauksessa vaihtoehdoksi tulee paaluttaminen.

Paaluperustus
Kun varsinainen kantava maaperä on syvällä pehmeän maape-
rän alla, tulee omakotitalon perustamistavaksi paaluperustus. 
Paaluvaihtoehtoina löytyvät teräs- ja teräsbetonipaalut. Teräs-
betonipaalu kestää suurempia kuormia verrattuna teräspaa-
luun, myös kappalemääräisesti niitä tarvitaan monesti vähem-
män. Joskus rakennettu ympäristö sanelee, mitä paalutyyppiä 
voidaan käyttää. Paalujen tunkeutuessa maaperään syrjäyttävät 
ne maata, mikä voi vaurioittaa jo olemassa olevia rakennuksia. 
Koska teräsbetonipaalu syrjäyttää maata ja aiheuttaa tärinää 
lyöntivaiheessa teräspaalua enemmän, voi rakennetussa ympä-
ristössä päätyä käyttämään teräspaalua. Tontilla olevat olosuh-
teet vaikuttavat paalutyypin valintaan.

Rossipohja eli tuulettuva alapohja
Rossipohja on alapohjarakenne, joka tukeutuu perusmuuriin 
tai palkkiin ja jonka alapuolella on tuulettuva ryömintätila. Ros-
sipohjaa käytetään yleensä pilari- tai perusmuuriperustuksen 
kanssa. Kun rakennustyö saadaan valmiiksi, on ryömintätilasta 
muistettava poistaa kaikki orgaaninen aines, jotta vältytään 
homekasvustolta. Myös riittävästä tuuletuksesta on muistettava 
huolehtia.

Perustustavan valinta ja  
perustusratkaisuja

Rakentaja.fi
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Omakotitalon rakennustyöt alkavat pohjatöiden teolla.

Omakotitalon rakennustyöt alkavat pohjatöiden teolla. Perustus-
ten ja pohjatöiden tekeminen huolella on tärkeää, sillä rakennus 
seisoo perustustensa varassa koko elinkaarensa ajan. Perustusten 
rakentamisessa tehdyt virheet ovat erittäin hankalia ja kalliita 
korjata, pahimmissa tapauksissa jopa mahdottomia. Pohjatutki-
mus- ja suunnittelukustannukset ovat suuruuserältään 1 % luok-
kaa varsinaisista rakennuskustannuksista. Summa ei ole lopulli-
sissa kustannuksissa suuri, mutta sitäkin kannattavampi sijoitus, 
jotta saadaan varmistettua että rakennusta ei perusteta väärin. 
Väärästä perustamistavasta voi olla seurauksena suuri lisälasku 
tai jopa rakennuksen purkaminen perustusten pettäessä.

Pohjatutkimus ja rakennussuunnittelu
Maaperätutkimus on rakennushankkeen ensimmäisiä selvi-
tystöitä. Kaavoitetuilla alueilla kunta on jo saattanut teettää 
pohjatutkimuksen. Kyseinen pohjatutkimus on usein hankittu 
kaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista silmällä pitäen, 
joten se ei yleensä riitä rakennuskohteen lopulliseen pohjara-
kennussuunnitteluun. Pohjatutkimus vaaditaan omakotitaloille 
yleensä rakennusluvan yhteydessä tai vaihtoehtoisesti suun-
nitteluvaiheessa. Yksityiskohtainen pohjatutkimus tulee siis 
suorittaa tulevien rakennusten kohdilla ja se kannattaa ulottaa 
myös putkilinjojen sijainneille.

Pohjatutkimuksessa selvitetään tontin maakerrokset, maalajit, 
kantavan maakerroksen korkeusasema, pohjaveden korkeus 
sekä radonin esiintyminen maaperässä. Tutkimuksen päämää-
ränä on saada riittävät tiedot pohjarakenteiden suunnitteluun 
sekä teknisesti tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen rakenta-
miseen.

Sora- ja moreenipohjaisilla tonteilla pohjatutkimukseksi saattaa 
riittää silmämääräinen tarkastelu, pehmeät siltti- ja savimaat on 
sitä vastoin tutkittava perusteellisesti. Siltti- ja savimaa-alueilla 
sijaitsevien pientalokohteiden pohjatutkimusten vähimmäis-
suositus on yksi kairauspiste kustakin rakennuksen nurkasta. 
Käytettävien tutkimusmenetelmien valinta sekä tutkimuspistei-
den määrät ja sijainnit suunnittelee rakennushankkeen vastaa-
va pohjarakennesuunnittelija, joka huolehtii pohjatutkimusten 
ohjelmoinnista.

Radon
Maaperästämme löytyy uraanipitoisia alueita, ja kun uraani 
hajoaa, syntyy radonia. Radonkaasu etenee kallion halkeamissa 
ja soraharjujen ilmahuokosissa kohti maanpintaa. Sisätiloihin 
radon pääsee kulkeutumaan ilmavirtauksien mukana. Maanva-
raisissa perustuksissa yleisimmät vuotokohdat ovat alapohjan 
liitoskohdat, kuten seinien ja lattialaatan liitoskohdat sekä put-
kien ja johtojen läpiviennit. Hyvänä perustusvaihtoehtona on 
ryömintätilallinen, tuulettuva perustusratkaisu. Radonteknistä 
suunnittelua ei tarvitse tehdä, mikäli paikkakunnalla tehdyistä 
radontutkimuksista käy selvästi ilmi, että asunnoissa oleva 
radonpitoisuus alittaa annetun ohjearvon (200 Bq/m³).

Kunnollinen koneellinen sisäilman ilmanvaihtojärjestelmä on 
radonalueilla turvallisin ratkaisu. Talon sisälle ei pääse muodos-
tumaan liiallista alipainetta, jolloin radonkaasua imeytyisi lat-
tiarakenteiden läpi sisälle. Radonalueilla tarvitaan erittäin tiiviitä 
alapohjarakenteita ja hyvä radonin tuuletus alapohjan alta.

Jos maaperä on huonosti kantavaa, vaihdetaan se hyvin tiivistyvään ja kantavaan 
sora- tai kalliomurskeeseen.
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Perustamistapa
Omakotitalon perustamistavan valintaan vaikuttavat maa-ai-
neksen kantavuus, maaston muoto, mahdollinen kellari ja 
pihan korkeustaso. Maaperän ollessa savea tai silttiä saatetaan 
joutua paaluttamaan tai vaihtoehtoisesti tekemään kevennys-
perustus. Kevennysperustuksella tarkoitetaan maa-aineksen 
vaihtamista kevytsoraan. Maanvaraisia perustuksia ovat pilari-, 
palkki-, matala- ja kellarillinen perustus.

Viime vuosikymmenten ajan matalaperustus on ollut yleisin 
omakotitalojen perustamismuoto. Matalaperustus tarkoittaa 
sitä, että perustukset jäävät kokonaan routarajapinnan yläpuo-
lelle. Maaperän jäätyminen perustusten alta saadaan estettyä 
riittävällä routaeristyksellä. Pilariperustukset ovat yleisiä kevyis-
sä rakennuksissa, kuten kesämökeissä.

Pintamaan kuorinta ja muita aloittavia toimenpiteitä
Rakennustyön saa aloittaa vasta sitten, kun sitä koskeva lupa-
päätös on saanut lainvoiman tai lupa aloittamiseen on saatu 
vakuusmenettelyllä. Kun rakennuslupa on saatu, pyydetään 
kunnalta lupa saada kaataa tontilla olevia puita, jotka sijoittuvat 
tulevan rakennuksen tielle. Tontille täytyy etukäteen suunnitella 
muun muassa työmaakopit sekä kaikkien muiden tavaroiden ja 
tarvikkeiden sijoituspaikat. Rakennustöiden ollessa vielä näin 
varhaisessa vaiheessa tarvitsee tilata myös vesi- sekä viemäriliit-
tymät ja työmaan aikainen sähkö.

Rakennuspaikan maaperä vaikuttaa tarvittavien kiviaineksien 
määrään ja laatuun. Rakennuskohteen maarakenteissa käytet-
tävien maa-ainesten sekä murskattujen kiviainesmateriaalien 
on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökohteeseensa 
soveltuvia ja laadultaan tasalaatuisia. Varsinaisesti kiviaines-
ten osuus kokonaisrakennuskustannuksista on 1–2 %. Vaikka 
kyseessä onkin kovin pieni kustannuserä sekä toimenpide, on 
se siitä huolimatta yksi tärkeimpiä rakennusvaiheita. Kehnot 
materiaalit sekä huolimaton työ aiheuttavat helposti kalliin 
jälkilaskun.

Mikäli maaperä on hyvin kantavaa, poistetaan rakennuksen 
kohdalta ensin pintamaa ja perustukset valetaan perusmaan 
varaan. Mikäli kyseessä on huonosti kantava maaperä, joudu-
taan maaperä vaihtamaan hyvin tiivistyvään ja kantavaan sora- 
tai kalliomurskeeseen. Näin saadaan varmistettua maaperän 
kantavuus ja routimattomuus. Murskeen raekokoon vaikuttaa, 
miten paksu kerros maata ollaan vaihtamassa. Mitä paksumpi 
kerros vaihdetaan, sitä isorakeisempaa mursketta käytetään. 
Minimikerrospaksuuden on kuitenkin oltava vähintään kolme 
kertaa kiviaineksen minimiraekoko. Kun maata ryhdytään vaih-
tamaan, on luontevaa ulottaa massanvaihto myös piha-alueelle. 
Kun piha- ja tiealue on hyvin perustettu, helpottaa se tulevia 
rakennustöitä niin rakennusmateriaalien varastoinnissa, kuin 
raskaiden kuljetusajoneuvojen pääsemisessä tontille asti.

Tontille tehtävät sähkö-, viemäri- ja vesiliittymät
Työmaa-aikainen sähköliittymä tilataan alueen sähkötoimitta-
jalta ja vesiliittymä kunnan vesilaitokselta. Runkoviemäri sekä 
vesijohto tuodaan rakennuspaikan sisäpuolelle, mutta sisä-
puoliset viemärityöt tehdään vasta hiekkatäytön ja tiivistyksen 
jälkeen. Runkoviemärin lasku tarkistetaan vesivaa’alla. Runko-
viemäri kannattaa myös suojata roudalta rakennuksen ulkopuo-
lisin osin. Mikäli rakennusta ympäröivä maasto viettää joltain 
osin kohti rakennusta, on tärkeää salaojittaa tontti.

Linjapukkien teko
Kaupunki tai kunta tuo tontin maastoon rakennuksen tarkat kul-
mapisteet, jotka linjapukkien sekä linjalankojen avulla tuodaan 
varsinaiselle rakennusalueelle. Mittojen merkitseminen tapahtuu 
asemapiirustuksen mittojen pohjalta. Pukkien välille kiristetään 
linjalangat rakennuksen nurkkapisteiden mukaan osoittamaan 
sokkelin ulkoreunaa. Linjalankojen suorakulmaisuus tarkistetaan 
vielä kirvesmiehen kolmion (sivujen mitat 3:4:5) avulla.

Linjapukit sijoitetaan vähintään kolme metriä tulevan ra-
kennuksen nurkkien ulkopuolelle. Kun linjapukit sijoitetaan 
kauemmas välittömästä rakennuspaikasta, vältytään siltä, että 
linjapukit siirtyisivät pois oikealta paikaltaan kaivuutöiden 
aikana. Pukkien yläosaan sijoitettu vaakasuuntainen sidospuu 
asennetaan kaikissa nurkissa sokkelin yläpinnan korkeuteen. 
Sokkelin yläpinnan korkeus on tuotu tontille kunnan toimesta. 
Korkeudet merkitään pukkien pystypuihin joko käyttämällä 
vesiletkua tai vaaituskonetta. Sidospuiden yläpinnan korke-
usasemaa voidaan myöhemmin käyttää hyödyksi esimerkiksi 
peruskuopan kaivuusyvyyden ja harkkokerrosten korkeuden 
määrittämiseen.

Kaupunki tai kunta tuo tontin maastoon rakennuksen tarkat kulmapisteet, jotka 
linjapukkien sekä linjalankojen avulla tuodaan varsinaiselle rakennusalueelle.
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Talon painuessa syntyy rakenteellisia ongelmia, esimerkiksi 
viemäriputkien hajoamista, jolloin viemärivedet pääsevät 
vaurioittamaan rakenteita lisää. Tilanne on hankala myös silloin, 
kun koko rakennus painuu tai kallistuu toiselle puolelle perus-
tusten ollessa osittain kantavalla ja osittain routivalla maalla. 
Tällaiset tilanteet aiheuttavat mm. talon rakenteisiin murtumia, 
tiiliseiniin näkyviä halkeamia, ikkunoihin sekä oviin vinoumia ja 
piippuihin sekä muureihin halkeamia.
Ongelmien synnyttäjänä voi olla myös rakennuksen vierellä 
kulkeneen tienpinnan nousu ajan saatossa. Tien pinnan ollessa 
liian korkealla vaurioituu talon ulkovuoraus sekä runko – myös 
perustukset ovat vaarassa. Tien pintaa tulisikin madaltaa sekä 
tehdä kiinteistön sekä tien välille oja. Pyrkimyksenä on pie-
nentää seinään kohdistuvaa kosteusrasitusta. Kosteusrasitusta 
syntyy myös silloin kun pintavesi padottuu perustusten vierelle. 
Tällaiseen voi olla syynä huonosti vettä läpäisevä maa tai esi-
merkiksi rakennusta kohti viettävä kallio; korjaavana toimenpi-
teenä toimii maan vaihto soraan sekä kallistus talosta poispäin. 

Perustuksiin saattavat aiheuttaa vaurioita myös rakennuksen 
ympäristössä tapahtuvat muutokset. Tällaisia ovat esimerkiksi 
liikenteen aiheuttama tärinä, naapuritontilla tapahtuva raken-
taminen sekä maan kuormitukseen tulevat muutokset, jotka 
saattavat aiheuttaa rakennuksen toispuolista painumista.

Selvitä vaurion syy ennen korjaamista
Kun perustuksia lähdetään korjaamaan, on huomioitava, että 
jokainen rakennus on yksilö. Korjausta suunniteltaessa on 
otettava huomioon kokonaisuus maaperästä lähiympäristöön 
sekä talon perustamistavasta sen runkotyyppiin. Joka tapauk-
sessa kannattaa turvautua alan ammattilaisen apuun, joka osaa 
suunnitella oikeanlaisen korjaustavan vahinkotyypin mukaan. 
Perustuksissa näkyvä vaurio saattaa myös olla vanha, mahdol-
lisesti vuosikymmeniä sitten syntynyt. Tämän jälkeen rakennus 
on jo hakenut paikkansa. Vauriota kannattaa seurailla havait-
semisen jälkeen. Hyvä tarkasteluajankohta on keväällä lumien 
sulamisen jälkeen, jolloin talven aikana syntyneet vahingot on 
havaittavissa heti. 

Vahinkoja välttääkseen tulisikin huolehtia salaojien toimivuu-
desta sekä maan viettämisestä poispäin rakennuksesta ja riittä-
västä alapohjan tuulettamisesta. Nämä ovat perusasioita, joilla 
pääsee jo kohtuullisen pitkälle, myös maaperän routivuuteen 
tulisi kiinnittää huomiota. Joka tapauksessa vaurion ilmestyessä 
täytyy lähteä selvittämään aiheuttaja ennen kuin kannattaa 
korjata varsinaista vahinkoa. Mikäli paikataan vain syntynyttä 
vauriota, jää itse aiheuttaja tekemään tuhojaan uudelleen.

Yleisimmät perustusvauriot ja  
niiden syyt

Rakentaja.fi

Erilaisia perustustapoja ovat anturaperustukset, laattaperus-
tukset sekä paaluperustukset. Vanhemmissa kiinteistöissä 
rakennus on saatettu perustaa luonnonkivistä tehdylle perus-
muurille tai nurkkakiviperustukselle. Nurkkakiviperustuksessa, 
kuten nimestä voi päätellä, tukeutuu rakennus nurkistaan sekä 
väliseinien ja ulkoseinien liitoskohdista isoihin luonnonkiviin. 
Luonnonkivimuuriperustuksen tekovaiheessa ei ole käytetty 
laastia, vaan kivimuuri on toteutettu latomalla kiviä tiiviisti niin 
kutsutuksi kylmämuuriksi. Jokaisella perustustavalla on omat 
tyypillisimmät vaurionsa ja näiden ollessa tiedossa tulisikin 
kiinnittää eritystä huomiota vaurioiden ennaltaehkäisyyn.

Perustusvaurioiden ennaltaehkäisy
Perustuksia tehtäessä tulee olla tarkkana, sillä pienistä virheistä 
saattaa tulla myöhemmin isoja ongelmia. Perustuksen riittävä 
korkeus näyttelee suurta osaa tulevien mahdollisten vaurioiden 
ennaltaehkäisyssä. Myös maaperän laatuun sekä routivuuteen 
kannattaa kiinnittää huomiota. Rakennuksessa havaittavat vau-
riot johtuvat usein muun muassa ympäristössä tapahtuneista 
muutoksista aiheutuneista perustusten elämisistä sekä huonos-
ta tai huonoon kuntoon menneestä salaojituksesta. 
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Perustuksiin ja kellarin seiniin nousee kosteutta maaperästä. 
Myös sade pitää nämä rakenteet kosteina. Kosteus on pe-
rinteisesti maaperästä saatu poistettua tekemällä salaoja- ja 
sadevesiremontti. Nyt uutena Suomeen tullut Drymat®Systeme 
poistaa perustusten kosteus- ja suolaongelmat sähköfysikaali-
sella menetelmällä.

Veden ja suolojen vahingoittava vaikutus
Maasta perustusten kautta ylös nouseva kosteus on yllättävän 
vahingollista. Kun perustukset eivät pääse kuivumaan, kosteus 
nousee seiniin (nousu voi olla jopa 2 metriä) pahimmassa 
tapauksessa pilaten seinärakenteen.

Kosteat ja alkamassa tai jo käynnissä oleva seinärakenteiden 
pilaantuminen aiheuttaa erilaisten sieni- ja 
mikrobikasvustojen kautta ongelmia asunnon 
sisäilmaan. Jatkuvasti pilaantunutta sisäilmaa 
hengittävät asunnossa oleskelevat altistuvat 
huonolle sisäilmalle ja mahdollisesti sairastu-
vat jatkuvan altistuksen takia.

Kosteuden mukana maaperästä nousee 
myös suoloja, jotka aiheuttavat perus-
tuksiin sekä tiiliseiniin valkoisia jälkiä. Ve-
teen liuenneet suolat kiteytyvät seinien 
pintakerroksien alle ja vahingoittavat niitä. 
Selvimmin suolojen vaikutukset näkyvät 
pintojen rapautumisena niin talon sisä- kuin 
ulkopuolella.

Drymat Systeme -laitteen käyttöön ei sisälly kemiallisia vaiku-
tusaineita eikä se myöskään vahingoita rakennusta tai rakentei-
ta. Menetelmä sopii käytettäväksi kaikissa muuratuissa raken-
teissa, kuten tiili-, betoni- tai luonnonkivirakenteissa.

Uusi kuivausmenetelmä tuo  
säästöjä korjauskustannuksiin

Korjaus ilman maankaivua
Drymat Systeme -laitteiston toiminta perustuu sähköfysikaali-
suuteen. Maaperä on varaukseltaan negatiivinen. Kun seinään 
kertynyt kosteus saa positiivisen varauksen, kosteus alkaa 
palata seinästä (rakenteessa olevia kapillaareja pitkin) takaisin 
maaperään. Reaktio perustuu fysiikan sääntöön, jossa plus- ja 
miinusmerkkiset varaukset vetävät toisiaan puoleensa. 

Laitteisto muodostaa toiminnallaan rakennuksen ympärille 
aktiiviesteen. Kosteuden poistuttua seinästä, se ei pääse enää 
tunkeutumaan takaisin rakenteeseen jatkuvatoimisen laitteen 
ansiosta. Kosteuden mukana poistuvat myös veteen liuennet 
suolat. 

Paksuimmat kuivatut seinät ovat 
olleet jopa yhdeksän metrin paksuisia. 
Laitteen toimintasäde on kahdeksan 
metriä suuntaansa.

Helppokäyttöinen laite
Drymat Systeme -laitteisto on pieni-
kokoinen, helppokäyttöinen ja toimii 
verkkovirralla. Laitetta ohjataan käsi-
käyttöisesti tai langattomasti. Laitteis-
tossa on kuusi erillistä toimintoa, joita 
se itse automaattisesti säätää, valvoo 
ja joiden toiminnot se tallentaa muis-
tiin. Toimintahäiriöiden syyt ja niiden 
alkamis- ja päättymisajat kirjautuvat 

laitteen muistiin ja ovat luettavissa jälkikäteen.

Asennus
Ennen Drymat Systeme -laitteiston asennusta asentaja suorittaa 
rakennuksessa perusteellisen kosteusanalyysin. Analyysissä 
selvitetään tilojen kosteuspitoisuus, seinien ja tilojen lämpötila 
sekä ilman suhteellinen kosteus. Saatujen tietojen perusteella 
ratkaistaan laitteen asennuspaikka.

Kustannukset
Laitteen toimintaikä on laboratoriotulosten mukaan n. 30 vuot-
ta ja sen käyttökulut ovat ainoastaan 6 €/vuodessa siis –  alle 
euron kuukaudessa. Asennus n. 100 m² omakotitaloon maksaa 
noin 5 000 euroa. Laitteen asennus vaatii ammattimiehen työn.

Tutustu Drymat Systeme -laitteistoon: www.drymat.fi
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Monikäyttöinen betoni Rakentaja.fi

Betoni on rakennusaine, jota käyttämällä voidaan valaa halut-
tuja rakenteita muottien avulla. Monimuotoisuutensa vuoksi 
lähes kaikenlaiset rakenteet ovat toteutettavissa betonilla. Suuri 
rakenteellinen lujuus, kosteudenkestävyys ja pitkäikäisyys ovat 
betonin etuja verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin.

Betoni tarpeen mukaan
Kohteessa käytettävän betonin laatu valitaan yhteistyössä 
suunnittelijan, rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa, niin että 
betoni täyttää rakenteille asetettavat vaatimukset betonin 
valettavuuden, lujuuden kehityksen ja loppulujuuden sekä 
säilyvyyden osalta.

Betonin valmistus suoritetaan betoniasemalla isossa sekoitti-
messa, johon lisätään suhteituksen mukaiset määrät sementtiä, 
kiviainesta ja vettä sekä tarvittavat lisäaineet. Sekoituksen 
jälkeen valmis betonimassa lastataan kuljetusautoihin työmaal-
le vietäväksi.

Betonin koostumus
Betoni koostuu kolmesta pääaineesta: sementistä eli sideai-
neesta, sorasta eli runkoaineesta ja vedestä. Betonin osa-ainei-
den keskinäisillä suhteilla on tärkeä merkitys kaikkiin betonin 
ominaisuuksiin. Pääaineiden lisäksi on olemassa vielä seosai-
neita ja lisäaineita, joilla saadaan muokattua massasta halu-
tunlaista ja voidaan vaikuttaa mm. betonin valettavuuteen ja 
kovettumisaikaan.

Isoin osa runkoainetta
Suurin osa betonin tilavuudesta on runkoainesta (60–85 %). 
Runkoaine koostuu tyypillisesti joko moreenista, harjusorasta 

tai somerosta, mutta se voi olla myös murskaamalla valmistet-
tua kiviainesta. Betonissa kiviaineksen koko vaihtelee hienosta 
hiekasta muutaman sentin kokoisiin kiviin. Runkoaineen laatu 
ja ominaisuudet vaikuttavat tuoreen betonimassan ja kovet-
tuneen betonin ominaisuuksiin. Puhtaus, rakeisuus, raemuoto 
ja tiheys ovat tärkeimmät vaikuttavat tekijät. Valmiin betonin 
lujuus määräytyy käytetyn kiviaineksen sekä sementin yhteis-
vaikutuksesta.

Rakennussementit
Sementti on betonin tärkein aine. Sementti koostuu kalkki-
kivestä, kvartsista ja savesta, jotka käsitellään jauhamalla ja 
polttamalla betoniin soveltuvan rakenteen saavuttamiseksi. 
Betonissa sementti reagoi yhdessä veden kanssa ja sitoo 
runkoaineet yhteen. Kovettumisreaktion seurauksena syntyy 
luja kivirakenne. Koska kovettumisreaktio tapahtuu sementin ja 
veden välillä, kovettuu betoni myös kosteissa olosuhteissa.

Betonin mineraaliset seosaineet
Runkoaineen ja sementin lisäksi seosaineilla voidaan vaikuttaa 
betonin ominaisuuksiin. Seosaineet ovat teollisuuden sivu-
tuotteina syntyviä aineita, joita hyödyntämällä on mahdollista 
tuottaa vähemmän ympäristöä kuormittavaa betonia. Yleisim-
piä betonissa käytettäviä seosaineita ovat lentotuhka, masuu-
nikuona ja silika.

Lisäaineet
Lisäaineita käytetään betonissa pieniä annosmääriä, n. 0,01…3 
% sementin painosta. Lisäaineiden käytön tavoitteena on 
betonin teknisten ominaisuuksien parantaminen ja/tai talou-
dellisemman käyttösuhteen saavuttaminen.
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Paremmalle perustalle

Kätevin tapa tehdä perustus
Lammi Tassu -valmisanturamuotti on nopea, helppo ja kustan-
nustehokas ratkaisu vahvan ja toimivan perustuksen toteutta-
miseksi. Valmiiksi perusraudoitetun, 5 metriä pitkän ja vain 20 
kg painavan muotin avulla rakennuksen antura on mahdollista 
tehdä ja valaa valmiiksi päivässä.

Nopea ja helppo
Tassu-valmismuotti on helppo työstää, eikä asennuksessa 
tarvita erityisosaamista. Perusraudoitetut muotit ovat keveitä 
liikutella. Muottiin on tarvittaessa helppo asentaa lisäraudoitus 
ja valu voidaan toteuttaa jo samana päivänä. Valettua muottia 
ei tarvitse purkaa.

Ei purkujätettä
PE-muovikalvolla laminoidusta teräslankaverkosta valmistet-
tu anturamuotti soveltuu ympärivuotiseen rakentamiseen. 
Nopean asennuksen ja valmiin perusraudoituksen ansiosta 
kustannusten arvioiminen on helppoa ja sen avulla voidaan 
saavuttaa merkittäviäkin säästöjä. Huomattava säästö syntyy 
myös siitä, ettei Tassua käytettäessä synny lainkaan rakennus- 
tai purkujätettä.

Helposti alkuun
Valmiiksi raudoitetut Tassu-valmismuotit tuodaan yhtenä toimi-
tuksena työmaalle sisäkkäin pinottuna. Muottipino suositellaan 
sijoitettavaksi lähelle lopullista asennuspaikkaa.

Perusvälineet riittävät
Asennusvaiheessa ei tarvita erikoistyökaluja. Muottien leikkaa-
miseen soveltuvien voimasaksien lisäksi tarvitaan vain sidelan-
kaa ja sidontakoukku muottien yhdistämiseksi.

Selkeät ohjeet apuna
Muottien mukana tulee yksityiskohtainen ja selkeä työohje, jos-
sa käydään läpi erilaisten liitosten ja päätykappaleiden tekemi-
nen. Työohje soveltuu niin ammatti- kuin omatoimirakentajalle.

Valu normaaliin tapaan
Kun muotit ovat paikoillaan, niihin asennetaan tarvittaessa lisä-
raudoitus. Lisäraudoitus tarvitaan, kun rakenteessa on enem-
män kuormaa tai maaperä on huonosti kantava. Lisäraudoit-
teen tarve lasketaan kohteen rakennesuunnitelman mukaan. 
Muottien valu suoritetaan pumppuvaluna. Sokkelin rakentami-
nen voidaan aloittaa heti kun betoni on kovettunut. Uutuutena 
Lammi tarjoaa nyt anturamuotit ja lisäraudat valmiiksi määrä-
mitassa, yhdellä sopimuksella.

Lue lisää Lammi Tassu -anturavalumuotista ja sen asennuksesta 
verkkosivuillamme www.lammi.fi/tassu
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Pitkäikäinen ja huoltovapaa  
perustus Leca®-harkoista
Perustuksen tehtävä on rakennuksen kuormien siirtäminen 
maapohjalle sekä maaperän ja maahan valuvien pintavesien 
pääsyn estäminen rakenteisiin. Maaperätutkimus on hyvä 
tehdä aina, koska sillä varmistetaan rakennukselle oikeantyyp-
pinen perustus. Tarpeesta riippuen tehdään maanvarainen, 
ryömintätilainen tai kellarillinen perustus. Rinnetontilla kellaril-
lisella perustuksella saadaan mukavasti edullisia lisäneliöitä.

Perustuksissa Leca-harkko on pitkäikäinen, kestävä ja vuosi-
kymmeninä hyväksi havaittu materiaali. Ohutsaumamuuratta-
vat ja päistään pontatut Leca-harkot helpottavat ja nopeuttavat 
muuraustyötä. Ohuesta laastisaumasta johtuen rakenteessa 
on hyvin vähän vettä. Leca-harkko ei myöskään ime maasta tai 
viistosateesta kosteutta rakenteisiin.

Perustukset muurataan Leca-harkoilla. Perusharkkojen leveys 
valitaan yläpuolisen rakenteen paksuuden mukaan. Sokkelin 
yläosassa käytetään eristeharkkoja tai Leca-harkkosokkelin 
sisäpuolelle asennetaan levyeriste.

Leca-perusharkkojen puolesta puhuvat niiden keveys ja 
lämmöneristävyyskyky sekä työstettävyyden helppous. Lisäksi 
Leca-harkot ovat nopeasti kuivuvia, pakkasenkestäviä, vähän 
vettä imeviä eivätkä ne ole arkoja kosteudelle.

Joustavuutta jo rakennusprojektin ensimetreillä
Leca-harkoilla perustuksesi syntyy nopeasti, koska pontillisissa 
ja ohutsaumamuurattavissa harkoissa ei tarvita pystysauma-
laastia. Tarvittavat materiaalit saat helposti ja edullisesti lähim-
mästä rautakaupasta. Näin saat joustoa projektiisi ja säästät 
kustannuksissa.

Sokkelin yläosassa käytetään suunnitelmien mukaisesti  
Leca-eristeharkkoja kylmäsillan katkaisemiseksi sekä tarvittaes-
sa palkkiharkkoja. Sokkelin näkyväksi korkeudeksi suositellaan 
500 mm, vähimmäisvaatimus on 300 mm.

Kellarin seinissä käytetään Leca-perusharkkoja ja -eristehark-
koja siten, että aina kaksi harkkokerrosta tulevan maanpinnan 
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1. Antura, 2. Harkot, 3. Muurauslaasti, 4. Kapillaarikatko ja lattian lämmöneriste, 
5. Routasuojaus, 6. Oikaisulaasti, 7. Sokkelipinnoite

1. Perustusharkko, 2. Muurauslaasti, 3. Kapillaarikatko ja lattian lämmöneriste,  
4. Eristeharkko, 5. Palkkiharkko, 6. Oikaisulaasti, 7. Sokkelipinnoite

Sokkelin rappaus
Rapattu pinta antaa elävyyttä sokkelille. webervetonit Sokkeli-
pinnoitteen useasta eri vaihtoehdosta on helppo valita sopiva. 
Haluttaessa elävämpää pintaa rappaus voidaan tehdä weberve-
tonit Kivipinnoitteella. Rapattu pinta on tasavärinen, pitkäikäi-
nen, tyylikäs ja sen huoltotarve on vähäinen.

Katso tarkemmat vinkit ja ohjeet osoitteesta leca.fi/ratkaisut.

alapuolelle muurataan eristeharkoilla. Maanpinnan alapuoliset 
perustusharkot ottavat vastaan maanpaineesta aiheutuvat 
kuormat. Maanpinnan  yläpuolisilla eristeharkoilla saadaan 
hyvin eristettyä ja lujaa seinää.

Perustukset voidaan pinnoittaa nopeasti harkkojen muuraami-
sen jälkeen. Kuivan rakentamistavan sekä pienen kuivumisku-
tistuman ansiosta kellarin ulkoseinät voidaan rapata jo samana 
syksynä ennen lämmityskauden alkua.

Ryömintätilan kosteuspitoisuuden pienentäminen
Tuuletusaukkojen yhteispinta-alan tulee olla vähintään neljä 
promillea ryömintätilan pinta-alasta.

Lämpimän ja kostean tuuletusilman kulkeutuessa kylmem-
pään ryömintätilaan sen suhteellinen kosteus voi lähestyä 100 
prosenttia, jolloin kosteus tiivistyy rakenteisiin. Jottei ryömintä-
tilan kosteuspitoisuus keväällä ja kesällä nousisi liian suureksi, 
maanpinta on syytä lämmöneristää esimerkiksi Leca-soralla.

Sokkelipintojen käsittely
Kiviaineiset sokkeleihin kehitetyt webervetonit -tuotteet 
viimeistelevät julkisivun, suojaavat rakennetta ja kestävät sään 
vaihteluita vuodesta toiseen. Weber tarjoaa sokkeleihin laajan 
valikoiman ratkaisuja. Valinta voi olla perinteinen rouhepinnoi-
tus, maalaus tai pinnoitus.
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Rakennusten kosteusvau-
riot ovat yleisiä yksin-
kertaisesta syystä – ei 
ole ollut tietoa ja taitoa, 
kuinka rakennuksen 
täydellinen kosteussuoja 
toteutetaan. Aikaisemmat 
ratkaisut, jotka perus-
tuivat ulkopuoliseen 
tiivistämiseen ja salaojiin, 
ei ole aina riittävä – myös 
lämmöneristys täytyy huomioida. Ratkaisu on jatkuvasti kuivat-
tava ja salaojittava lämmöneriste ISODRÄN. Mutta toimiva tuote 
ei yksin riitä – on myös kyettävä hyödyntämään tieto oikeasta 
rakennustavasta ja asennuksesta.

Kosteus kulkeutuu ja leviää usealla eri tavalla
• Kapillaarinen kosteus tarkoittaa kosteuden nousemista 

”imeytymällä” materiaaliin.
• Painovoimainen kulkeutuminen eli vesi valuu alaspäin.
• Diffuusiossa vesihöyry kulkeutuu materiaalin läpi lämpö- ja 

paine-eroista johtuen.
• Konvektiossa vesihöyry kulkeutuu ilmavuotojen mukana.

Jatkuvasti kuivattava ja salaojittava lämmöneriste
ISODRÄN ratkaisu huomioi kaiken tämän ja tarjoaa tuotteen, 
joka yhdistää lämmöneristyksen, salaojituksen ja kapillaarikat-
kon yhteen tuotteeseen.

ISODRÄN levy koostuu suuresta määrästä EPS- kuulia, jotka on 
pinnoitettu ja liimattu yhteen bitumipohjaisella yhdisteellä. 
Näin saadaan aikaiseksi huokoinen, salaojittava ja diffuusion 
mahdollistava lämmöneriste. ISODRÄN lämmöneristeen aiheut-
tama lämpötilaero ei ainoastaan säästä energiaa, vaan myös 
kuljettaa kosteuden pois rakenteista.

Huokoinen rakenne sallii tiivistyneen veden valua painovoi-
maisesti salaojiin. Tuotteen salaojittavuus- ja kapillaarikat-
ko-ominaisuudet takaavat, että kosteus pysyy maaperässä 
eikä siirry rakennuksen perustuksiin. ISODRÄN-lämmöneriste 
on ylivoimainen valinta toteutettaessa kosteudelta suojattua 
rakennusta.

Maanvarainen laatta
Isodrän tarjoaa ratkaisun, jossa maanvastainen lämmöneriste 
kuivattaa maanvaraista laattaa koko kiinteistön eliniän.

ISODRÄNin hengittävyys mahdollistaa valun jälkeisen lattialaa-
tan kuivumisen ylös- ja alaspäin, mikä vähentää valun halkeilua. 
Molempiin suuntiin tapahtuva kuivuminen nopeuttaa raken-
tamista ja säästää kustannuksia. Laattaa kuivattava vaikutus 
jatkuu koko rakenteen elinkaaren ajan. Mikäli laatta kastuisi 
myöhemmin vesivahingossa, laatta kuivuu itsekseen lämpöti-
laeron vaikutuksesta. ISODRÄN-levyn hyvä lämmöneristyskyky 
laskee lämmityskustannuksia.

ISODRÄN toimii lattiarakenteen kapillaarikatkona ja erillistä 
sepelikerrosta ei välttämättä tarvita. Tällöin säästetään kaivuu-, 
kuljetus- ja materiaalikustannuksissa. ISODRÄN mahdollistaa 
korjausrakentamisessa suuremman huonekorkeuden rakenteen 
vaatimasta pienemmästä korkeudesta johtuen.

Haluttaessa laatan alle voidaan helposti järjestää tuuletus ja 
alipaine radonin poistamiseksi.

ISODRÄN – täydellinen kosteussuoja
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ISODRÄN ja kellaritilat
Kellarillisen talon rakenne vastaa pitkälti maanvaraista laattaa 
sillä erotuksella, että lattiataso sijaitsee pari metriä maan alla 
samoin kuin ympäröivä perusmuuri. Rakennustapa on kosteus-
teknisesti haasteellinen etenkin lämmöneristyksen ja salaoji-
tuksen suhteen. Esimerkiksi sisäpuolinen lämmöneriste kellarin 
seinässä on riskirakenne.

Vanhojen talojen kellarit ovat usein kosteita ja kylmiä tiloja – 
näin ei kuitenkaan tarvitse olla. ISODRÄNin avulla nämä tilat 
voidaan ottaa asumiskäyttöön – niin vanhoissa taloissa kuin 
uudisrakennuksissa.

Diffuusiolle avoin ja huokoinen ISODRÄN lämmöneriste lattian 
alla ja kellarin seinän ulkopuolella kuivattaa rakennetta jatku-
vasti. Eristeen salaojittava ominaisuus huolehtii ympäröivästä 
kosteudesta ja johtaa sen tiivistyvänä vetenä salaojajärjestel-
mään. Kapillaarikatko-ominaisuudet estävät maaperän kosteut-
ta nousemasta perustuksiin.

Voit minimoida maamassojen siirtelyn ISODRÄNiä käytettäessä. 
Kaivannon voi täyttää samoilla kaivuumassoilla salaojasepelin 
sijaan ja säästää luontoa sekä rahaa– ja samalla saadaan kuiva 
ja lämmin kellari.

ISODRÄN ryömintätila
Nykyaikaiset tuulettuvat alapohjarakenteet perustuvat vanhoi-
hin ns. rossipohjarakenteisiin, joissa lattian ja maan väliin jää 
ilmatila. Lattiat saadaan eristämällä lämpimiksi, mutta ryömin-
tätilan kosteusongelmat pahenevat.

Ongelmia aiheuttavat:
• Maaperästä nouseva kosteus.
• Talvella kylmä ryömintätila.
• Kesällä kostean ja lämpimän ulkoilman kohdatessa kylmän 

ryömintätilan muodostuu kondenssia ja ryömintätilan ilman 
suhteellinen kosteus voi ylittää 90 % – mikrobikasvustolle 
riittää jo 75 % suhteellinen kosteus.

Ryömintätilallinen tuulettuva alapohja voi toimia erinomaisesti 
– kunhan se konstruoidaan, rakennetaan tai korjataan oikein 
niin, että tila saa mahdollisuuden kuivua.

Kosteutta voidaan tehokkaasti torjua eristämällä maa ISODRÄ-
Nillä ja säätämällä tuuletuksen määrää. Kosteus kondensoituu 
tällöin kylmempään maahan alapohjan ja perustusten sijaan. Il-
man suhteellinen kosteus voidaan pitää turvallisesti aina alle 75 
prosentin ISODRÄNin avulla. Kylmä ulostuulettuva ryömintätila 
voidaan näin muuntaa lämpimäksi ISODRÄN ryömintätilaksi.

ISODRÄN ryömintätila ei tarvitse erillistä energiaa kuluttavaa kui-
vatusta – samalla se on suuri edistysaskel kohti tervettä asumista.

Lisätietoa: www.isodran.fi
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läpi erityisestä huoltoluukusta, joten mahdolliset korjaustoi-
menpiteet eivät vaadi alapohjan aukaisemista.

Elementtirakenteinen tuulettuva alapohja Parman tuotteilla to-
teutettuna on turvallinen ja terveellinen alapohjaratkaisu, jonka 
käytöstä on hyviä kokemuksia lähes 30 vuoden ajalta.

10 syytä valita Parman ontelolaatat taloosi
• Nopea asentaa kerralla valmiiksi – asennukseen kuluu aikaa 

korkeintaan pari tuntia.
• Helppo ja siisti – raskaimmat työvaiheet tehdään lähes ko-

konaan tehtaallamme. Laatat saapuvat vasta juuri silloin kun 
niitä kaivataan.

• Tutkitusti edullinen – ontelolaatoissa betonia ja raudoituste-
rästä käytetään huomattavasti vähemmän kuin perinteisessä 
betonivalussa. Nopea asennus säästää myös työaikaa.

• Ympäristöä säästävä – betoni tehdään luonnollisista materi-
aaleista

• Turvallinen – kosteutta ja vettä kestävä rakennusmateriaali, 
joka ei pala, lahoa, mätäne tai homehdu.

• Hiljainen – eristää erinomaisesti ääntä. Ei notku tai natise.
• Sopii talvirakentajalle – valmistamme laatat lämpimissä sisäti-

loissa. Työmaan suojaus- ja lämmitystoimenpiteet vähenevät.
• Vapautta suunnitteluun – kantavia pystyrakenteita tarvitaan 

vähemmän ja voit toteuttaa avaria tiloja.
• Paljon valinnanvaraa – meillä on markkinoiden kattavin vali-

koima ontelolaattoja talosi ala-, väli- ja yläpohjaksi.
• Varma valinta – pientalorakentaja on meille yhtä tärkeä kuin 

suuri rakennuttaja.

Alapohja PARMAontelolaatoista

Alapohjissa ontelolaatoilla voi helposti toteuttaa vapaasti tuulettuvan ryömin-
tätilan.

Ontelolaatat kellarin katon rakenteena nopeuttavat rakentamista.

Tuulettuvan alapohjan eli ns. ”rossipohjan” rakentaminen 
valmisbetoniosista on nopea ja kustannustehokas vaihtoehto. 
Kohteen tietojen mukaan tehtaalla valmistetut ontelolaatat 
tuodaan työmaalle rekkakuljetuksilla. Vaikeapääsyisimmillekin 
tonteille elementit saadaan toimitettua erikoiskuljetuskalus-
tolla. Työmaalle saapuneet elementit nostetaan paikalleen 
suoraan kuormasta, asennuksen käydessä nopeasti.

Kantavan ontelolaatta-alapohjan asennus onnistuu kaikkien 
kivirakenteisten sokkelien varaan. Työmaalla tehtävät valu-
työt jäävät vähäisiksi, kun betonia tarvitaan vain elementtien 
saumavaluihin. Näin kuivumisaikakin on nopea ja seuraavaan 
työvaiheeseen päästään viipymättä. Alapohjan asennustyö 
viimeistelyineen onnistuu työmaalla jopa alle päivässä.

Ontelolaatat ovat asennettavissa keleistä riippumatta ympäri 
vuoden. Talviasennus tuo mahdollisuuksia rakennusaikataulun 
vapaampaan suunnitteluun. Alapohjan ollessa asennettuna, 
voidaan seuraava työvaihe aloittaa heti kun mahdollista.

Elementtirakenteinen tuulettuva alapohjarakenne on erittäin 
tiivis, joten maakosteudella ja radonilla ei ole pääsyä huoneil-
maan. Tuulettuva alapohja on Säteilyturvakeskuksenkin suosit-
telema erinomainen ratkaisu radonherkillä alueilla.

Valmiin alapohjan alle jää vajaan metrin korkuinen tuuletettava 
ryömintätila. Talotekniset asennukset voidaan sijoittaa tähän 
ryömintätilaan, jolloin niiden tarkistus sekä huolto- ja muutos-
töiden tekeminen helpottuu. Ryömintätilaan pääsee alapohjan 
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Suljettu vedenkiertojärjestelmä, kiinteiden 
aineiden erottelulaitos Forssan tehtaalla.

Parman pientalotuotteet, 
luonnollinen valinta

Parma Oy on valtakunnallinen toimija.

Ekologisuus on osa elämää ja rakentamista tänä päivänä. 
Haluamme säilyttää lapsillemme Suomen puhtaan luonnon. 
PARMAontelolaatat ovat kiviainespohjaisia luonnon materi-
aaleista tehtyjä tuotteita. Ne eivät pala, lahoa tai mätäne ja ne 
ovat erittäin huoltovapaita.

Betonielementtirakenteiden käyttö on kestävän kehityksen 
kannalta järkevää, koska rakenteet eivät elä eivätkä vaadi 
huoltotoimenpiteitä. Laadukas betoni on oikein valmistettuna 
erittäin pitkäaikaiskestävä materiaali. Rakenne siirtyy sukupol-
velta seuraavalle lähes uuden veroisena. Etenkin ontelolaat-
tojen pitkien jännevälien ansiosta elementtirakenne on myös 
muuntojoustava.

Ontelorakenteita käyttämällä betonia ja terästä säästyy noin 
puolet paikallavaluun verrattuna. Tämä raaka-ainemenekin 
pieneneminen aiheuttaa selkeää ympäristökuormituksenkin 
vähenemistä. Rakenneosien valmistus tehdasolosuhteissa vä-
hentää rakennustyömaan ympäristölleen aiheuttamaa pöly- ja 
meluhaittaa. Elementtirakenteiden 
käyttö lyhentää myös kokonaisra-
kennusaikaa, mikä osaltaan pienen-
tää työmaan vaikutusta ympäris-
töönsä.

Parman pientalotuotteiden päästöt 
sisäilmaan täyttävät tiukimman 
mahdollisen M1-luokan vaatimukset 
ja tuotteista on ympäristöseloste.
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Talon eristys pohjasta kattoon

Tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset ovat luoneet 
voimakkaasti kasvavaa tarvetta kosteusteknisesti turvallisille 
ja tehokkaille lämmöneristemateriaaleille. Lisäksi ääriolosuh-
teiden yleistyminen ja vanhojen rakennusten suuret korjaus-
kustannukset ovat kasvattaneet tarvetta homehtumattomille 
lämmöneristeratkaisuille. Finnfoam-eristevalikoimasta löydät 
sopivat eristeet joka käyttökohteeseen – pohjasta kattoon.

Finnfoam – kestävä ja pitkäikäinen routaeristys
Routasuojaus on yksi rakentamisen perusasioista. Routasuo-
jauksen tulee toimia luotettavasti vähintään 50 vuotta. Jäl-
keenpäin routaeriste on kallis ja työläs uusia. Finnfoam kestää 
hyvin vaativissakin olosuhteissa, esim. tulvissa tai kuivatusjär-
jestelmän tehon heikennyttyä. Finnfoamin täysin yhtenäinen ja 
suljettu solurakenne ei päästä sisäänsä puunjuuria, vettä eikä 
sen mukana kulkeutuvaa maa-ainesta. Finnfoam-routaeriste ei 
tarvitse toimiakseen suojamuoveja eikä kuivatusjärjestelmiä.

Routaeristeen on pysyttävä aina kuivana. Vettynyt routaeriste 
ei toimi eristeenä ja jäätyessään se voi rikkoutua. Finnfoamin 
täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne ei vety, vaikka se olisi 
täysin veden alla pitkään ja välillä myös jäätyisi.

Vaakaan asennettuun routaeristeeseen kohdistuu usein yläpuo-
lisen maanpaineen lisäksi muita kuormia. Nämä ovat yleensä 
lähinnä pistemäisiä kuormia kuten ajoneuvoliikennettä, maise-
mointikiviä jne. Raskaasti kuormitetuilla piha-alueille eristeen 
päälle asennetulla yli 30 cm:n maakerroksella voidaan näiden 
pistekuormien vaikutus jakaa suuremmalle alalle. Toisaalta 
paras teho routaeristeelle saadaan, kun se asennetaan mahdol-
lisimman lähelle maan pintaa.

Finnfoamin suuren puristuslujuuden ansiosta eriste voidaan 
asentaa myös perustusten alle. Finnfoam kestää myös painavi-
en työkoneiden painon jo työmaan aikana.

Finnfoam – anturamuotti, eriste ja muotti samassa
Tänä päivänä anturan alle asennetaan usein routaeriste. Erittäin 
energiatehokkaissa taloissa sekä kylmissä rakennuksissa ja 
katoksissa routaeriste tulisi aina asentaa anturan alle, jolloin 
kylmäsilta saadaan tehokkaasti katkaistua ja estetään routavau-
rioiden syntyminen. Eristeiden asentamisen ei tarvitse olla enää 
erillinen työvaihe vaan samalla saadaan aikaiseksi anturamuot-
ti. Finnfoam-anturamuotilla anturoiden tekeminen on helppoa 
ja nopeaa. Finnfoam on erittäin luja ja kestää hyvin anturan alla.
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suunniteltu FF-EPS on huomattavasti perinteistä valkoista 
EPS-lämmöneristettä kustannustehokkaampi. Uusi teknolo-
gia mahdollistaa paremman lämmöneristyskyvyn suhteessa 
tiheyteen eli sillä saadaan aikaan entistä parempi eristyskyky 
kevyemmillä levyillä. Lisäksi valmistusteknologialla pystytään 
muokkaamaan tuotteen ominaisuuksia asiakkaan vaatimusten 
mukaan.

FF-EPS-levyt valmistetaan Finnfoam-lämmöneristeiden tavoin 
polystyreenistä, mutta valmistusmenetelmä on täysin erilainen. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat FF-EPS 100 kPa (paksuudet 85–200 
mm) sekä erityisesti seinien ja kattojen eristämiseen suunnitel-
tu FF-EPS 60 kPa (paksuudet 100–400 mm).

FF-EPS 60 -seinä- ja kattoeriste on lämmöneristysominaisuuksil-
taan erittäin hyvä ja sen lämmönjohtavuus eli lambda-arvo (λ) 
onkin 0,031 W/(mK). Lisäksi levykoko 1200x600 mm helpottaa 
asentamista ja mahdollista ristiinladonnan. Lukkopontattu 
reunaprofiili varmistaa kylmäsillattoman tiiviin eristekerroksen. 
Levyn toinen puoli on ristiinuritettu, mikä parantaa tartuntaa 
merkittävästi esimerkiksi betonivaluun. Lisäksi FF-EPS on saata-
vana isolla ristiinurituksella, joka toimii tuuletuskanavistona.

Monipuoliset ominaisuudet
FF-EPS 60 -seinä- ja kattoeristeen patentoitavana oleva val-
mistusmenetelmä mahdollistaa haluttujen ominaisuuksien 
optimoinnin. FF-EPS 60 kPa voidaan asentaa niin betoni- kuin 
puurunkoon ja levyn ulkopinta voidaan verhoilla puujulkisivulla 
tai vanhennettu levy rapata suoraan levyn pintaan. Esimerkiksi 
betonirunkoon levyt kiinnitetään joko laastiliimaamalla tai 
PU-liimavaahdolla ja kiinnitys varmistetaan muutamalla me-
kaanisella kiinnikkeellä. FF-EPS on myös erittäin kustannuste-
hokas ratkaisu vinoissa yläpohjissa ja tasakatoilla, joissa haluttu 
eristepaksuus voidaan toteuttaa lukkopontatun reunaprofiilin 
ansiosta yhtenäiseksi ja tiiviiksi yhdellä eristekerroksella.

Tulppa-märkätilalevyt
Tulppa-märkätilalevyillä kylpyhuoneremontti on mahdollista 
toteuttaa jopa alle viikossa, kun perinteisiä kuivumisaikojen 
odotteluja ei ole. Tulppa on vaakaan asennettava märkätilalevy, 
joka toimii rakenteessa sekä rakennuslevynä että vedeneristee-
nä.

Levyn rakenne on homehtumaton, sillä levyn ydin on valmistet-
tu umpisoluisesta ja vesitiiviistä sekä homehtumattomasta Fin-
nfoam-levystä. Tulppa-levy perustuukin Finnfoam-eristelevyyn 
sekä levyn pinnalla olevaan lasikuituverkolla vahvistettuun 
erikoissementtilaastiin. 

Märkätilaratkaisu on CE-merkitty ETA hyväksynnän kautta. Mär-
kätilaratkaisun kanssa yhteensopivaksi testattuja tiivistystuot-
teita ja laattalaasteja löytyyy useilta valmistajilta, esimerkiksi 
Ardexilta, Cascolta, Kiillolta ja Weberilta.

Anturamuottilevyt ovat valmiiksi erikoismuotoon ajettuja levy-
jä, joissa on valmiit taittokohdat muotin pystysivuille. Pystysivut 
taitetaan irti levystä työmaalla. Muotin irrotetut pystyseinät 
painetaan levyssä olevaan uraan, jolloin muodostuu tukeva an-
turamuotti. Pystyseinämät kiinnitetään pohjalevyyn aina niin, 
että ne sitovat samalla kaksi pohjalevyä toisiinsa.

Finnfoam – kosteusteknisesti toimiva alapohjaeriste
Lujalla ja vesitiiviillä eristeellä parannetaan selkeästi maanvarai-
sen laatan toimivuutta ja rakenteen vikasietoa. Rakenteen vikasi-
etokyky on yksi tärkeimmistä rakenteen toimivuuden ja pitkä-
ikäisyyden takeista. Kun lämmöneriste on laatan alla, on rakenne 
selvästi vikasietoisempi mm. vesivahinkoja vastaan. Eristepak-
suuksien kasvaessa alapohjassa on eristeen lujuutta kasvatettava, 
etteivät laatan millimääräiset painumat kasva. Tämä on helppo 
toteuttaa lujilla Finnfoam -eristelevyillä. Hyvällä lämpöeristyk-
sellä voidaan pientaloissa välttää maapohjan ylilämpeneminen, 
koska rakennuksen jänneväli on varsin pieni. Lattialämmityksen 
yhteydessä ylilämpenemisriski on aina suurempi. Rakennuksen 
jännevälin kasvaessa lämpöeristystä tarvittaisiin edelleen aina 
vain lisää. Koska Finnfoam läpäisee huonosti vesihöyryä, antaa 
se betonilaatalle aikaa kuivua sisälle päin – näin betonilaatan kos-
teuspitoisuus jää alhaisemmaksi ja rakenteen kosteustekninen 
toimivuus paranee.

Kuumana, kosteana kesänä vesihöyryvirta onkin sisältä maahan 
ja siksi erillisiä höyrynsulkumuoveja ei saa laittaa mihinkään 
maanvaraisen laatan rakenteiden väliin, sillä ne heikentävät 
rakenteen kosteusteknistä toimivuutta! Vesihöyryn virtausten 
hillitsemiseksi lämpöeristeellä tulee olla suuri vesihöyrynvastus. 
(lähde: VTT ja TTY) Kun lämmöneristettä lisätään, ei maa ylikuu-
mene eristeen alla. Finnfoamin tiivis solurakenne päästää vähän 
vesihöyryä läpi, jolloin laatan kosteuspitoisuus jää alhaiseksi 
eikä näin sisäilmaongelmia pääse syntymään.

FF-EPS – Kustannustehokas seinien ja kattojen 
lämmöneriste
Finnfoam-lämmöneristeiden lisäksi Finnfoam Oy valmistaa 
nykyään myös FF-EPS ja FF-PIR -lämmöneristeitä. Finnfoam 
Oy:n kehittämä ja loppuvuodesta 2013 markkinoille tuoma 
FF-EPS lämmöneristysle-
vy on seinien ja kattojen 
eristämiseen tarkoitettu 
uudenlainen EPS-eriste. 
Sitä voidaan käyttää myös 
lattioiden lämmöneris-
teenä kun suunnittelussa 
otetaan huomioon EPS:n 
suhteellisen alhainen 
vesihöyrynvastus ja mah-
dollinen kasaanpuristu-
ma. Uuden valmistusme-
netelmän ansiosta seinien 
ja kattojen eristämiseen 
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Steni -levyt asennetaan tuulettuvana julkisivuna, mistä on 
paljon hyötyä. Tällöin perusmuuri pysyy kuivana, pakkashal-
keamat ja homeenmuodostus vähenevät ja lisäksi perusmuurin 
lämmöneristys paranee.

Vedenkestävä ja helppo puhdistaa:

• Steni Sokkelilevy on täysin sään- ja vedenkestävä.
• Levy voidaan upottaa veteen ilman turpoamista tai pinnan 

irtoamista.
• Steni Sokkelilevy säilyttää mekaaniset ominaisuutensa.
• Voidaan puhdistaa kuumalla vedellä painepesurilla.
• Levy on kemikaalinkestävä ja helppo puhdistaa graffiteista.

Helppo asentaa:

• Steni Sokkelilevyt asennetaan koolaukselle suoraan vanhan 
perustuksen päälle.

• Näin taataan hyvä ilmankierto uuden sokkelin ja vanhan 
perustuksen välissä.

• Steni Sokkelilevy on iskun- ja törmäyksenkestävä.
• Steni Sokkelilevyjen asentamiseen ei tarvita kirvesmiehen 

apua.
• Levyn asentaminen on helppoa, ja useimmat päättävätkin 

asentaa ne itse.

Miten levyt asennetaan?
Rimoitukset kiinnitetään perusmuuriin ruuveilla tai nauloilla tai 
muilla sopivilla kiinnikkeillä. Pyydä kauppiaaltasi apua sopivien 
kiinnikkeiden valitsemiseksi (riippuu perusmuurin tyypistä 
ja laadusta). Levyt kiinnitetään rimoituksiin haponkestävillä 
A4 Steni-ruuveilla, joiden kannat on pinnoitettu sokkelilevyn 
väriä vastaavaksi. Ruuvit kiristetään porakoneen momentin 
avulla, jotta ne eivät kiristy liikaa. Ruuvit kannattaa kiristää vain 
löysästi, jolloin levyillä on mahdollisuus ”liikkua” jonkin verran 
sivusuunnassa.

Levyjen väliin, sekä pysty- että vaakasaumoissa, tulee jättää 3–5 
mm:n levyinen sauma, sillä levyt laajenevat hieman lämpötilan 
kohotessa ja kutistuvat taas lämpötilan laskiessa. Levyjä ei saa 
asentaa puskuun. Saumavälin valinnalla saattaa olla vaikutusta 
siihen, mikä on ihanteellinen koolausväli. Sen takia sokkelilevy-
jen pituus kannattaa mitata paikan päällä ja tarkistaa sauma-
välit ennen koolausten kiinnittämistä perusmuuriin. Aloita 
ruuvien kiinnittäminen levyn reunasta. On tärkeää, ettei levyä 
”lukita” molemmista päistä ennen levyn keskiosan ruuvaamista. 
Koolauksiin kiinnitetään Steni EPDM-kumitiiviste ennen sokkeli-
levyjen asentamista.

Steni Sokkelilevy on lasikuituvahvistettu komposiittilevy, jonka 
pinta on murskattua luonnonkiveä. Levy soveltuu erinomaisesti 
esimerkiksi perustusten verhoukseen, vajoihin ja autotalleihin. 
Voit unohtaa halkeamat talosi perustuksessa! Steni Sokkelile-
vyillä saat kauniin pinnan, jota ei tarvitse huoltaa juuri lainkaan.

Steni Sokkelilevyjä on saatavilla kolmea väriä: helmenharmaa, 
musta ja valkoinen. Kokoja on myös kolme: 595 x 2395 mm, 
1195 x 2395 mm ja 595 x 1195 mm.

Uusi sokkeli kerralla kestävästi!

Steni Sokkelilevyjen pinta 
on murskattua luonnon-
kiveä, joten ne ovat miellyt-
täviä ulkonäöltään ja käy-
tännössä huoltovapaita.

Koolauksena käytetään painekyl-
lästettyä lautaa. Niittaa lautoihin 
EPDM-nauhaa. Rullassa on 25 
metriä. Asenna Steni Sokkelilevyt 
lautoihin pinnoitetuilla Steni-ruu-
veilla. Esiporaa levyihin reiät kova-
palaterällä.
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Aina ei koko vesijohto välttämättä ole vaarassa jäätyä, vaan 
jäätymiselle saattaa olla alttiina jokin tietty kohta vesijohdosta 
kuten sokkelin vierus tai tuulettuva alapohja. Tällöin vesijohto 
voidaan täsmäsuojata jäätymistä vastaan eristetyllä ja saatto-
lämmitetyllä Uponor Mantle -suojaputkella. Uponor Mantle on 

Kylmä käyttövesi
Normaalisti tonttijohto asennetaan kunnan verkosta tai kaivos-
ta routarajan alapuolelle, jossa se on suojassa jäätymiseltä. Jos 
tontti on kallioinen, muuten vaikeasti kaivettavissa tai ei haluta 
tehdä syviä kaivantoja, jää vesijohto routarajan yläpuolella. 
Näissä tilanteissa vesijohdon sulana pysyminen pitää varmistaa 
muilla keinoin.

Uponor Supra Plus on eristetty itsesäätyvällä lämpökaapelil-
la varustettu putkielementti, joka varmistaa veden saannin 
kovimmillakin pakkasilla. Lämpökaapelin ja eristyksen ansiosta 
Supra Plus -putki voidaan asentaa hyvin pienelle peittosyvyy-
delle ja tarvittaessa jopa maan päälle. Lämpökaapelin toimintaa 
ohjataan Supra Plus -ohjausyksiköllä, jonka avulla minimoidaan 
energiankulutus ja samalla varmistetaan veden saanti.

Korrugoinnin ansiosta suojaputki on luja ja kestää hyvin maan paineen.

Rakenteensa ansiosta putkea on helppo taivuttaa. Asentaminen käy vaivatto-
masti.

Uponor Supra Plus -putkessa on vesijohdon 
sulana pitävä lämmityskaapeli sekä anturin 

sujutusputki.

Uponor Mantle on saattolämitetty suojaputki 
vesijohdolle. Se pitää johdon kriittiset kohdat 
sulana ja voidaan asentaa jo olemassa oleviin 
putkiin.

Uponor Supra PLUS -ohjausyksikön avulla  Supra PLUS 
-vesijohto pidetään sulana. Ohjausyksikön avulla vesi pysyy 
sopivan viileänä ja samalla säästetään myös energiaa.

Luotettavat ratkaisut rakennusten ulkopuolisiin 
putkiasennuksiin
Rakennusprojektin aikana tarvitaan aina myös maahan asen-
nettavia vesi- ja lämmitysputkistoja rakennusten ulkopuolelle. 
Vähintään asennettavaksi tulee tonttivesijohto kunnan verkos-
tosta tai omasta kaivosta talolle. Usein tontilla on myös useam-
pia rakennuksia, kuten päärakennus ja autotalli, joiden välillä 
pitää siirtää käyttövettä ja lämpöä. Kaikissa tilanteissa vesi on 
saatava siirtymään paikasta toiseen turvallisesti, jäätymättä 
sekä energiaa hukkaamatta. Uponor Ecoflex -tuotevalikoimasta 
löytyy oikeat tuotteet kaikkiin kohteisiin.

Uponor Ecoflex –  
eristetyt putkistojärjestelmät
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5 metrin suojaputki, jossa on eriste ja pistotulpallinen itsesää-
tyvä lämpökaapeli. Suojaputken ulkohalkaisija on 90 mm ja 
sitä voidaan käyttä 25–40 mm vesijohdoille. Uponor Mantle 
-suojaputken avulla varmistetaan vesijohdon pysyminen sulana 
ja samalla vesijohto on tarvittaessa vaihdettavissa.

Lämmin käyttövesi ja lämpöjohdot
Kun samalla tontilla on useampia lämpöä ja käyttövettä 
tarvitsevia rakennuksia, näiden välisiin putkivetoihin tarvitaan 
eristettyjä putkistoja. Näin vesi saadaan siirrettyä lämpimänä 
rakennuksesta toiseen. Tilanteen mukaan joskus tarvitaan vain 
lämmitysputkia, mutta usein on tarve sekä lämpimälle käyttö-
vedelle että lämmitysvedelle.

Neliputkinen Uponor Ecoflex Quattro soveltuu lämmitysveden 
ja lämpimän käyttöveden johtamiseen. Virtausputkista kaksi on 
tarkoitettu lämpimälle käyttövedelle ja toiset kaksi lämpöjohto-

Uponor Quattro -putki siirtää sekä lämpi-
män käyttöveden, että lämmitysveden 
rakennuksesta toiseen. Kaikki lämpimän 
veden neljä virtausputkea samassa 
elementissä – energiataloudellinen ja 
nopeasti asennettava putkielementti.

Uponor Ecoflex Quattro -neliputkielementti minimoi materiaali-, asennus- ja 
lämpöhäviökustannukset.

käyttöön. Neliputkinen elementti on optimaalinen ratkaisu niin 
asennettavuuden kuin energiatehokkuudenkin kannalta. Jos 
kohteessa on tarve vain lämmitykselle tai lämpimälle käyttöve-
delle, valikoimasta löytyvät myös Ecoflex Thermo -putket läm-
mitysvedelle ja Ecoflex Aqua -putket lämpimälle käyttövedelle. 
Kokomuovisen rakenteen ansiosta kaikki Ecoflex-putkistot ovat 
kestäviä, pitkäikäisiä ja helposti asennettavia.

www.uponor.fi
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Rakentaja.fi

Haja-asutusalueen jätevesilainsäädäntöä muutettiin vuonna 
2011. Tämän jälkeen eduskunta hyväksyi haja-asutusalueen 
uudet jätevesipykälät 20.12.2016. Hyväksytty laki on kohtuullis-
tettu versio aiemmasta. Tiukemmat määräykset koskevat vain 
kiinteistöjä, jotka sijaitsevat alle sadan metrin päässä vesistöstä 
tai muuten herkästä alueesta. Niiden pitää täyttää puhdistus-
vaatimus 31.10.2019 mennessä. Lainsäädäntö edellyttää, että 
uusiin rakennuksiin asennetaan jo rakennusvaiheessa asianmu-
kainen jätevesijärjestelmä.

Jätevesiasetuksen tarkoitus
Jätevesiasetuksen tarkoituksena on toimia ympäristömme 
hyväksi. Parantamalla haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa 

Haja-asutusalueen jätevesiasiat 
kuntoon

voidaan vaikuttaa vesien rehevöitymiseen sekä pienentää 
asuinympäristölle aiheutuvia haittoja, sillä suurta osaa ha-
ja-asutusalueella sijaitsevista kiinteistöistä ei ole liitetty yleiseen 
viemäriverkkoon.

Puhdistusvaatimuksen tasot
Jätevesiasetuksessa on käytössä sekä yleiset että tiukemmat 
puhdistusvaatimukset. Puhdistusvaatimuksen taso vaihtelee 
tilanteen ja alueen mukaan. Vuoden 2011 asetuksen mukaan 
tiukennetut vaatimukset ovat pääsääntöisesti voimassa herkästi 
pilaantuvilla alueilla, kuten esimerkiksi pohjavesialueilla sekä 
rantavyöhykkeillä. 
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Jätevesiasetuksen vaiheet pähkinänkuoressa
Vuonna 2011 voimaan astuneen jätevesiasetuksen sekä vuoden 
2017 alussa voimaan astuneen ympäristönsuojelulain muutos 
ja uudistettu hajajätevesiasetuksen tärkeimmät muutokset 
olivat:

• Siirtymäaikaa pidennettiin ensin kahdella vuodella vuoteen 
2016 saakka, jonka jälkeen Valtioneuvosto on hyväksynyt 
26.3.2015 jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisen. 
Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15.3.2018 asti.

• Jätevesien yleisiä puhdistusvaatimuksia lievennettiin
• Ennen 9.3.2011 68 vuotta täyttäneet saivat ikävapautuksen. 

Lisäksi muita poikkeusmahdollisuuksia selvennettiin.
• 3.4.2017 alkaen tiukemmat määräykset koskevat vain kiinteis-

töjä, jotka sijaitsevat alle sadan metrin päässä vesistöstä tai 
muuten herkästä alueesta, esimerkiksi pohjavesialueesta.

• Käytännössä tiukemmat ohjeet koskettavat rantatonttien 
kesämökkejä. Niiden pitää täyttää puhdistusvaatimus 
31.10.2019 mennessä.

• Ulkohuussi eli kuivakäymälä ja kantovesi vapauttavat yleensä 
velvoitteista, jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa.

Jätevesiasiat kunnossa vuonna 2019
Alkuperäisen vuonna 2004 voimaan astuneen jätevesiasetuk-
sen mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen olisi 
pitänyt täyttää jätevedenpuhdistusta koskevat vaatimukset 
1.1.2014 mennessä. Nykyisen asetuksen mukaan vanhojen 
kiinteistöjen jätevesiasioiden on oltava kunnossa viimeistään 
31.10.2019.

Siirtymäaika ei koske uudisrakennuksia eikä vanhoja kiinteis-
töjä, joilla suoritetaan suurempaa, rakennusluvan vaativaa 
korjaustyötä. Näissä tapauksissa kiinteistön jätevesijärjestelmän 
tulee välittömästi täyttää voimassa olevan jätevesiasetuksen 
vaatimukset.

Puhdistusvaatimusten lievennykset
Jätevesiasetuksen uudistuksessa nykyisiä yleisiä puhdistusvaa-
timuksia alennettiin niin, että ne tulivat vastaamaan aikaisem-
man asetuksen lievemmän käsittelytason vaatimuksia. Tiukem-
mat määräykset koskevat kiinteistöjä, jotka sijaitsevat alle sadan 
metrin päässä vesistöstä tai muuten herkästä alueesta, esimer-
kiksi pohjavesialueesta. Aikaisempaan lainsäädäntöön tulleista 
lievennyksistä huolimatta, joutuu iso osa haja-asutusalueiden 
asukkaista tekemään jätevesiremontin, sillä erityisesti vanhojen 
kiinteistöjen jätevedenpuhdistus ei vastaa edes näitä lievennet-
tyjä vaatimuksia.

Ulkohuussi tuo helpotusta
Kaikkien haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajien 
ei tarvitse ryhtyä jätevesiremonttiin. Kuivakäymälä ja kantovesi 
vapauttavat yleensä velvoitteista, jos tästä ei aiheudu pilaantu-
misen vaaraa. Niillä kiinteistöillä, jotka on rakennettu vuoden 
2004 jälkeen, ei käytännössä tarvitse tehdä mitään, koska niissä 
perustason vaatimukset on toteutettu jo rakentamisvaiheessa.

Ikävapautus asetuksen vaatimuksista
Jätevesiasetuksen mukaisista puhdistusvaatimuksista on va-
pautettu ne kiinteistön omistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuot-
ta ennen 9.3.2011. Huomioitavaa on, että kaikkien kiinteistön 
omistajien tulee täyttää ko. ehto. Kiinteistön omistajien tulee 
kuitenkin huolehtia nykyisen jätevesijärjestelmän pitämisestä 
käyttökuntoisena sekä tarvittaessa korjattava se. Ikävapautus ei 
koske vapaa-ajan asuntoja.

Ikävapautuksen lisäksi vapautusta/lykkäystä on mahdollista 
hakea myös sosiaalisilla perusteilla tai jos kiinteistöllä on mah-
dollisuus liittyä viemäriverkostoon, vaikka ei se onnistuisikaan 
annetun aikarajan puitteissa.

Jätevesiselvitys nykytilanteesta
Kaikista kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella sijaitse-
vista kiinteistöistä on omistaja, iästä riippumatta, velvollinen 
tekemään jätevesiselvityksen, jonka perusteella on mahdollista 
arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Täytetty 
lomake esitetään pyydettäessä kunnan ympäristöviranomaisel-
le.

Jätevesiselvitykseen tulee sisällyttää:

• Jätevesiselvityslomake
• Jätevesijärjestelmän huolto-ohjeet
• Tontin asemapiirustus, josta selviää jätevesijärjestelmän 

sijainti
• Huoltopäiväkirja
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Jätevesiasetus – tunnista oma tilanteesi
Seuraavien kohtien avulla voi tunnistaa oman tilanteensa ja 
tutustua vaatimustasoon. Alla olevista kuudesta vaihtoehdosta 
tulee valita se, joka parhaiten kuvaa oman kohteen tilannetta.

1. Kantovesi, viemäri ja kuivakäymälä
Kantovedellä tarkoitetaan tilannetta, jossa vesi kannetaan tai 
pumpataan käsin kiinteistölle. Jos kiinteistössä ei ole ollenkaan 
viemäriä, nämä vähäiset pesuvedet voidaan kaataa suoraan 
maahan. Mikäli rakennuksessa on viemäri, jätevesien vähäisen 
määrän takia ne voidaan johtaa puhdistamatta maaperään, 
esim. yksinkertaiseen imeytyskuoppaan tai sorapesään.

WC:nä toimii puucee tai kuivakäymälä, joissa ei käytetä vettä. 
Kantovedeksi voidaan luokitella myös pumpun avulla siirrettävä 
vesi, jota lämmitetään saunan padassa ja varsinainen veden 
annostelu tapahtuu pääosin napolla, vadeilla ja ämpäreillä. 
Suihkua tai lämminvesivaraajaa ei ole.

Tässä tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti:

• Hyvä vaihtoehto olisi johtaa vedet ensin ämpäriin tai vastaa-
vaan astiaan, jossa on suodatin ja sieltä edelleen sorapesään. 
Puuceen tulisi olla kompostoiva. Kompostoivan Puuceen ja 
vesijärjestelmän suodattimeen kertyneen tavaran voi kesän 
päätteeksi kipata kompostiin tai vaikkapa kasvimaahan.

• Huussin lisäksi markkinoilla on myös vesivessan tilalle tarkoi-
tettuja kuivakäymälöitä, jotka soveltuvat ympärivuotiseen 
sisäkäyttöön. Kun käymäläjätevesiä ei synny, voidaan muut, 
tiskaamisesta ja peseytymisestä syntyvät, ”harmaat” jäte-
vedet imeyttää maaperään huomattavasti kevyemmällä ja 
halvemmalla järjestelmällä kuin käymälävesien kera.

• Mikäli käytetään erottelevaa kuivakäymälää, voidaan virtsa 
kerätä esim. kanisteriin ja käyttää se laimennettuna lannoit-
teena kukkapenkissä.

2. Paineellinen vesi ja kuivakäymälä
Kun käyttövesi otetaan sähköpumpulla kaivosta, järvestä tai 
suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan selvästi enemmän, 
jolloin jätevedet on myös käsiteltävä tehokkaammin. Kiinteis-
töllä käytetään vedetöntä käymäläratkaisua ja käsiteltäviksi 
jäävät ainoastaan pesuvedet.

Tässä tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti:

• Kun kiinteistöllä on esim. saunassa pelkkä pata ja lisäksi 
käsintiskausta varten allas, voidaan saunan pesuvedet johtaa 
yksinkertaiseen imeytyskuoppaan tai sorapesään. Tiskivesille 
tulisi olla yksinkertainen saostuskäsittely + imeytys-/suoda-
tuskaivo.

• Mikäli kiinteistöllä on pesukone, suihku, lämminvesivaraaja 
tms., pesuvedet tulisi johtaa 2-osaiseen saostussäiliöön ja 
edelleen maaperäkäsittelyyn tai pesuvesille sopivaan pien-
puhdistamoon.

2.

1.

• Käymälän tulisi olla tuotteistettu kuivakäymälä tai kompos-
toiva puucee. Erottelevan käymälän virtsa kannattaa kerätä 
erikseen ja käyttää se laimennettuna lannoitteena vaikka 
kukkapenkissä.

3. Paineellinen vesi ja vesi-wc, wc-vesien ja pesuvesien 
käsittely eri järjestelmissä
Kun käyttövesi otetaan sähköpumpulla kaivosta, järvestä tai 
suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan tällöin selvästi 
enemmän, jolloin jätevedet on myös käsiteltävä tehokkaam-
min. Kiinteistöllä on myös vesivessa.

Tässä tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti:

• Vesivessasta syntyvät jätevedet on hyvä johtaa vähintään 
viiden kuution umpisäiliöön, jossa on täyttymisestä ilmoitta-
va hälytin.

• Muut pesuvedet voidaan johtaa kaksiosastoisen saostussäi-
liön tai kahden sakokaivon kautta maaperäkäsittelyyn, joko 
imeytys- tai suodatuskenttään maaperän laadusta riippuen. 
Pesuvedet voidaan johtaa myös niille tarkoitetun laitepuhdis-
tamon kautta maaperään tai ojaan.
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4.

3.

5.

4. Paineellinen vesi ja vesi-wc, wc-vesien ja pesuvesien 
käsittely samassa järjestelmässä
Kun käyttövesi otetaan sähköpumpulla kaivosta, järvestä tai 
suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan tällöin selvästi 
enemmän, jolloin jätevedet on myös käsiteltävä tehokkaam-
min. Kiinteistöllä on myös vesivessa.

Tässä tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti:

• Kaikki jätevedet voidaan johtaa joko kolmiosastoisen saostu-
säiliön tai kolmen sakokaivon kautta maaperäkäsittelyyn joko 
imeytys- tai suodatuskenttään maaperän laadusta ja kiinteis-
tön sijainnista riippuen.

• Mikäli kiinteistöllä on ympärivuotista ja säännöllistä käyttöä, 
voidaan kaikki jätevedet käsitellä myös panospuhdistamossa.

5. Alueella kunnallinen jätevesijärjestelmä tai 
alueellinen osuuskunta
Jos alueella on kunnallinen jätevesijärjestelmä, asiat ovat tällöin 
kunnossa riippumatta siitä, millainen vedenkäyttö kiinteistöl-
lä on. Edellyttää, että kaikki jätevedet ohjataan kunnalliseen 
jätevesijärjestelmään. Jos kiinteistö sijaitsee jonkun kunnan 
viemäriverkoston piirissä, on kiinteistöllä velvollisuus liittyä 
kunnallisen jätevesijärjestelmään. Poikkeusta voidaan kuitenkin 
hakea, jos kiinteistö on esim. ennen kunnallisen järjestelmän 
saapumista uudistanut jätevesijärjestelmänsä vaatimusten 
mukaiseksi tai kiinteistön liittäminen järjestelmään aiheuttaa 
kohtuuttomasti kustannuksia, esimerkiksi laajamittaisten räjäy-
tystöiden takia.

Osuuskunnalla ei välttämättä aina ole kunnan vahvistamaa 
jätevesiviemärin toiminta-aluetta, jolloin liittymisvelvollisuutta 
ei synny. Mahdollinen toiminta-alue ja sen rajaus kannattaa 
varmistaa aina oman kunnan vesihuoltolaitokselta tai kunnan 
ympäristöviranomaiselta.

6. Omistaja-asukkaat ovat syntyneet viimeistään 
8.3.1943
Uuden jätevesiasetuksen mukaan omistaja-asukkaan/-asukkai-
den täyttäessä 68 vuotta ennen 9.3.2011 kiinteistö vapautuu 
asetuksen mukaisista puhdistusvaatimuksista. On huomioitava, 
että ikäsääntö tarkoittaa sitä, että KAIKKIEN kiinteistöllä asuvien 
omistajien on oltava ko. päivämäärään mennessä 68 vuotta. Jos 
toinen asukasomistajista on esimerkiksi 67-vuotias ja toinen 
68-vuotias, vapautusedellytykset eivät täyty.

Vapautusedellytysten täyttyessä jää asiakkaan omaan päätän-
tävaltaan, haluaako hän tarvittaessa tehostaa jätevesiensä puh-
distamista. Olemassa oleva järjestelmä on kuitenkin pidettävä 
toimintakunnossa, mm. sakokaivot tyhjennettävä asianmu-
kaisesti. Lisäksi jätevesiselvitys tulisi joka tapauksessa tehdä ja 
säilyttää kiinteistöllä.
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Turvalliset ratkaisut jäteveden  
käsittelyyn
Kunnallistekniikan ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen talous-
jätevesien käsittelyä koskeva uudistettu ympäristönsuojelulaki 
(19/2017) ja hajajätevesiasetus (157/2017) astuivat voimaan 
3.4.2017. Ranta- ja pohjavesialueilla puhdistusvaatimukset 
tulee täyttää ennen v. 2004 rakennettujen järjestelmien osalta 
31.10.2019 (156 a §). Muilla alueilla tulee käsittelyjärjestelmi-
en korjaus- ja muutostöissä huolehtia puhdistusvaatimusten 
täyttyminen, kun kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai 
tehdään luvanvaraisia rakennusten tai niiden vesi- ja viemäri-
järjestelmien korjaus- ja muutostöitä (156 b §). Kunnat voivat 
antaa ympäristönsuojelumääräyksissään tiukempia puhdistus-
vaatimuksia herkille alueille.

Jätevesijärjestelmän valinta
Yleisimmät jätevesien käsittelyyn käy-
tettävät vaatimukset täyttävät 
menetelmät ovat biologis-ke-
miallinen panospuhdistamo, 
fosforinpoistolla varustettu 
maasuodatus tai maahan 
imeytys. Ympäristöllisesti 
herkillä alueilla, kuten 
pohjavesi- ja ranta-alueilla 
vaaditaan usein kaksoisvie-
märöinti, jossa WC-vedet 
johdetaan umpisäiliöön ja 
talousvedet eli nk. harmaat 
vedet käsitellään maapuh-
distamossa tai harmaavesi-
suodattimessa.

Kaikkien jätevesien käsittelyyn 
käytettävissä maapuhdistamoissa 
fosforinpoistoa voidaan lisäksi tehostaa 
saostuskemikaalin avulla. Myös panospuh-
distamo on hyvä ratkaisu ympärivuotiseen käyttöön, ympäris-
töllisesti vaativille alueille.

Kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää hankkiessa rakennutta-
ja joutuu hakemaan rakennusluvan ohessa lupaa käsitellä jäte-
vetensä kiinteistökohtaisesti. Lupaa haetaan kunnan virastosta 
rakennusvalvonnasta, rakennustarkastajalta.

Lupakäytäntö saattaa vaihdella kunnittain ja tämän vuoksi on 
tärkeää kysyä kuntakohtaisia ohjeita rakennuspaikkakunnasta.

Uponorin laajasta valikoimasta löytyy sopivin ratkaisu kaikille 
tonteille ja puhdistustarpeille. Uponorin biologis-kemialliset 

panospuhdistamot, maapuhdistamot ja harmaavesisuodatti-
met ovat vaatimukset täyttäviä, korkean puhdistustehon omaa-
via ja helppohoitoisia ratkaisuja kunnallisen viemäriverkoston 
ulkopuolelle rakennettaviin omakotitaloihin.

Uponor-panospuhdistamot – huippuluokan 
toimintavarmuutta vuosikymmeniksi
Uponor Clean I -panospuhdistamo on tarkoitettu yhden 
perheen omakotitalon kaikkien asumajätevesien käsittelyyn. 
Puhdistamo koostuu saostussäiliöstä ja prosessisäiliöstä, jossa 
tapahtuu biologis-kemiallinen puhdistusprosessi. Panospuh-

distamo ei kuormita pohjavesiä, sillä 
muoviset säiliöt ovat tiiviitä ja puh-
distettu vesi voidaan johtaa ojaan 

tai pieneen imeytyskenttään.

Puhdistamon suuri toi-
mintavarmuus perustuu 
vain Uponor-panospuh-
distamoissa käytettyyn 
tekniikkaan. Panospuh-
distamoiden rakenne on 
yksinkertainen, ja ne tarvit-
sevat vain vähän huoltoa. 
Toimintavarmuutta lisää 
se, että saostussäiliössä 
tai prosessisäiliössä ei ole 
liikkuvia eikä sähköisiä osia. 
Pienen tilantarpeen an-

siosta panospuhdistamo on 
helppo sijoittaa myös ahtaille 

tonteille.

Uponor Clean I -panospuhdistamo on 
varustettu langattomalla hälytysjärjestel-

mällä. Sen etuna on, että puhdistamon toimintaa voi seurata 
helposti kodin sisällä.

Uponor-panospuhdistamoiden valikoimaan kuuluu lisäksi 
useamman omakotitalon puhdistamot.

Uponor-maapuhdistamot –huolettoman yksinkertainen 
ja luonnonmukainen puhdistusjärjestelmä
Uponor suodattamot ja imeyttämöt ovat omakotitalojen ja va-
paa-ajan asuntojen perinteisiä jätevesien käsittelyjärjestelmiä. 
Ne koostuvat saostussäiliöstä, jakokaivosta tai saostussäiliöiden 
vir taus säätimistä sekä maapuhdistamokentästä.
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Maasuodattamossa saostussäiliössä esikäsitel-
ty jätevesi jaetaan imeytysputkilla kaivantoon, 
joka on täytetty asennusohjeiden mukaisilla 
hiekka- ja sorakerroksilla.

Hiekkakerroksen läpäissyt jätevesi kootaan 
kaivannon pohjalta kokoomaputkilla ja johde-
taan kokoomakaivon kautta ojaan. Maasuo-
dattamo on suositeltava ja usein välttämätön-
kin ratkaisu kohteissa, joissa maaperän veden 
vastaanottokyky on heikko esim. saven vuoksi. 
Imeyttämössä saostussäiliössä esikäsitelty 
jätevesi johdetaan sepelikerrokseen asennet-
tujen imeytysputkien kautta maaperään.

Kaksoisviemäröinnissä maapuhdistamon 
pariksi asennettava Uponor-umpisäiliö on tila-
vuudeltaan 5,3 m3. Tilavuus voidaan kaksinker-
taistaa yhdistämällä kaksi säiliötä yhteen.

Imeytysmoduuleilla tehokkaasti toimiva 
maa puhdistamo pieneen tilaan
Uponor-imeytysmoduulien avulla maapuh-
distamo voidaan rakentaa vain puoleen 
perinteisen maapuhdistamon imeytyskentän 
vaatimasta 25–30 neliön tilasta.

Ratkaisu perustuu muovisista verkkoputkista 
koostuviin imeytysmoduuleihin, joilla korva-
taan maapuhdistamoiden sepelinen jakokerros. Verkkoputken 
suuri kokonaispinta-ala antaa hyvän kasvualustan jäteveteen 
jääneitä epäpuhtauksia hajottavalle biomassalle ja mahdollistaa 
kompaktikokoisen, mutta samalla tehokkaan puhdistamorat-
kaisun.

Harmaavesisuodatin tarjoaa varmatoimista ja  
ekologista puhdistustekniikkaa
Uponorin uusi Harmaavesisuodatin Koti sopii kohteisiin, joissa 
on kaksoisviemäröinti. Talouden harmaat vedet johdetaan 
saostussäiliön kautta harmaavesisuodattimeen, joika puhdistaa 
veden tehokkaalla turvesuodatustekniikalla. Puhdistunut vesi 
voidaan johtaa esimerkiksi ojaan. Harmaavesisuodatin Koti ei 
tarvitse sähköä eikä kemikaaleja. Pariksi harmaavesisuodatin 
tarvitsee umpisäiliön wc-vesille.

Harmaavesisuodatin on helppohoitoinen ratkaisu. Saostussäi-
liön tyhjentäminen kerran vuodessa ja suodatinturpeen vaihto 
viiden vuoden välein riittää. Oiva ratkaisu tonteille, joilla ei ole 
tilaa imeytyskentälle tai maaperä estää maasuodatuksen.

Ammattilaisen asentama Uponor-jätevesijärjestelmä  
on ylivoimaisen toimintavarma ja turvallinen
Uponorin jätevesijärjestelmät huolehtivat jätevesistä turval-
lisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Korkea laatu 
merkitsee jätevesihuollon toimintavarmuutta ja järjestelmän 
pitkäikäisyyttä – sitä, että voit olla valintaasi tyytyväinen vuosi-
kymmenienkin päästä.

1. Ota yhteys jätevesisuunnittelijaan tai Uponoriin.
2. Selvitä paikkakunnan määräykset ja ohjeet ympäristöviran-

omaiselta.
3. Laita suunnitelma rakennus-/toimenpidelupahakemuksen 

liitteeksi.
4. Viranomaiset käsittelevät hakemuksen.
5. Rakennus-/toimenpidelupa myönnetään.
6. Jätevesijärjestelmä hankitaan Uponor-jälleenmyyjältä, lähim-

mästä LVI-liikkeestä tai rautakaupasta.
7. Ammattilainen asentaa järjestelmän.
8. Järjestelmän käyttöönotto.
9. Järjestelmää käytetään ohjeiden mukaisesti ja huolehditaan 

säännöllisesti huollosta.
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Uponorin laajasta jäteveden puhdistamovalikoimasta löytyy 
paras ratkaisu, olipa kyseessä nykyajan mukavuuksin varustet-
tu, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu vapaa-ajanasunto 
tai kantovedellä toimeentuleva perinteinen kesämökki.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa huomioitavaa
Kiinteistökohtainen jäteveden käsittelyjärjestelmä sijoitetaan 
omalle tontille ja sen huolto on kiinteistön omistajan vastuulla. 
Moitteettoman toiminnan ja helpon huollon kannalta on tär-
keää, että järjestelmän suunnittelusta ja asentamisesta huoleh-
tii ammattilainen.

Vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmän suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon mm. seuraavia tekijöitä

• varustelutaso: onko rakennuksessa paineellinen vesijohto, 
vesi-wc, astianpesu- tai pyykinpesukoneita

• käyttöaste: onko käyttö ympärivuotista vai kesäkäyttöä
• asukasmäärä: kuinka monta asukasta pääsääntöisesti viettää 

aikaansa vapaa-ajan asunnossa
• maaperän laatu: suojaetäisyydet vesistöön, ojaan, tiehen ja 

tontin rajaan sekä omaan ja naapurin talousvesikaivoon
• purkuputken sijoittaminen
• sade-, hule- ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jäteve-

sijärjestelmään
• kuntakohtaiset erityismääräykset.

Kätevät Uponor-mökkituotteet vähäisille vesimäärille
Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo ovat yksinkertaisia ja 
edullisia ratkaisuja perinteisiin vapaa-ajanasuntoihin, joissa 
käsitellään vain vähäisiä vesimääriä. Valmiina tuotepaketteina 
toimitettavat kaivot on suunniteltu helposti asennettavaksi ja 
ne voidaan sijoittaa matalaan kaivantoon.

Uponor-saunakaivo (puskuritilavuus lähes 300 litraa vuorokau-
dessa) on tarkoitettu vesijohdottoman rantasaunan pesuvesien 
imeyttämiseen ja Uponor-mökkikaivo matalavarusteisen (ei 
vesi-wc:tä eikä pesukonetta) mökin harmaille vesille eli pesu- ja 
talousjätevesille.

Uponor-saunakaivo toimii imeytyskaivona ja vesi pääsee imey-
tymään saunakaivossa olevien reikien kautta sitä ympäröivään 
sepelipatjaan ja edelleen maaperään. Maaperässä tapahtuu 
jäteveden biologinen puhdistuminen. Imeyttäminen sovel-
tuu tontille, jossa maaperä on hyvin vettä läpäisevää soraa tai 
hiekkaa.

Jos Uponor-saunakaivoon johdetaan tiskialtaan rasvaisia pe-
suvesiä, käytetään sen yhteydessä Uponor-mökkikaivoa. Näin 
estetään rasvan kulkeutuminen saunakaivoon.

Uponor-imeytysmoduulilla imeytyskentän voi rakentaa 
pieneen tilaan.

Uponor-umpisäiliö on vain 1,5 metrin 
korkuinen, joten sen asentaminen 

tontille on helppoa.

Vapaa-ajan asuntojen jäteveden 
puhdistaminen

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo ovat yksinkertaisia, edullisia ja helposti 
asennettavia ratkaisuja kantoveden varassa olevalle perinteiselle kesämökille. 
Mökkikaivo asennetaan saunakaivon eteen, jos järjestelmään johdetaan keittiön 
tiskialtaan rasvaiset pesuvedet.

Uponor-harmaavesisuodatin 
Mökki.
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Low Signal / Battery
Heikko signaali / jännite

Alarm
reset

Kuittaus

FULL • TÄYNNÄ

OK

Kaksoisviemäröinti on yleinen loma-asumisessa käytetty puhdistusmenetelmä. Asunnon jätevedet johdetaan umpisäiliöön sekä pesu-ja keittöjätevedet saostussäiliön 
kautta imeytys- tai suodatuskenttään.

Jos mökilläsi on mm. suihku tai tiskikone, voidaan talousjäte-
vedet käsitellä Uponor harmaavesisuodatin Mökissä. Vesi-wc:n 
vedet johdetaan tällöin umpisäiliöön. Aivan kuten Uponor har-
maavesisuodatin Kodin, perustuu pienemmän Mökki-mallinkin 
toiminta yleisesti maailmalla käyttävään turvesuodatukseen. 

Suodattimen sijoittaminen mökkitontilla on helppoa, sillä se 
voidaan asentaa joko kokonaan maanpinnalle, osittain maan 
sisään tai kokonaan maan sisään. Harmaavesisuodattimen lisä-
varustepaketit laajentavat suodattimen käyttöä; korotuspaketin 
avulla voidaan suodatin asentaa 25 cm syvemmälle. Talvivarus-
tepaketti mahdollistaa mökkeilyn ja suodattimen käytön myös 
talvella.

Uponor-umpisäilöt ja maapuhdistamot hyvin 
varusteltuihin vapaa-ajanasuntoihin
Kaksoisviemäröinti, jossa talon mustat jätevedet (vesi-wc:n 
jätevedet) ja harmaat jätevedet (keittiön- ja kylpytilojen jäte-
vedet) käsitellään erikseen, on tyypillisin hyvin varustettujen 
vapaa-ajan asuntojen jätevesien puhdistusratkaisu. Kaksoisvie-
märöinti ei vaadi sähköä ja on ympäristöystävällinen ratkaisu, 
joka on vaivaton huoltaa.

Ratkaisuna kaksoisviemäröintiin ovat Uponor-umpisäiliö 5,3 m3 
ja Uponor-maapuhdistamo 1 m3 tai Uponor harmaavesisuoda-
tin Koti. Uponor-umpisäiliö on vain 1,5 metrin korkuinen, jolloin 
sen asentaminen tontille on helppoa. Uponor-umpisäiliö on 
rakenteeltaan erittäin vahva. Maksimi asennussyvyys säiliön 
päältä maan pintaan mitattuna on 0,75 m ja maksimi pohja-
veden korkeus säiliön pohjasta on 0,5 m. Vaivattomuutta tuo 
umpisäiliöön hankittava langaton täyttymishälytin.

Harmaiden vesien maapuhdistamoksi Uponorilla on tarjolla 
myös kätevä moduuliratkaisu. Moduulirakenteinen imeyttämö 
tai suodattamo vaatii tilaa tontilla 10 m2.

Uponor- suodattamot ja imeyttämöt koostuvat saostussäili-
östä sekä maapuhdistamokentästä. Maapuhdistamon tyyppi 
riippuu tontin maaperästä. Erityisesti maahan imeyttäminen 
vaatii tarkan maaperätutkimuksen. Imeytys on mahdollinen, jos 
maaperä on hyvin vettä läpäisevää hiekkaa tai soraa.

Maasuodattamossa saostussäiliössä esikäsitelty vesi johdetaan 
imeytysputkilla kaivantoon, joka on täytetty asennusohjeiden 
mukaisin hiekka- ja sorakerroksin. Hiekkakerroksen läpäistyään 
puhdistettu vesi kootaan kaivannon pohjalta kokoomaputkilla 
ja johdetaan kokoomakaivon kautta avo-ojaan. Maasuodatus-
kenttä on välttämätöntä rakentaa kohteissa, joissa maaperän 
veden vastaanottokyky on heikko. Pienille tai maaperältään 
huonosti läpäiseville tonteille ratkaisuksi soveltuu loistavasti 
Uponor harmaavesisuodatin Koti.

Yksivesijärjestelmässä kaikki asunnon jätevedet johdetaan 
saostussäiliön kautta maapuhdistamokentälle. Kaikille asu-
majätevesille tarkoitettujen maapuhdistamoiden yhteydessä 
jätevesiasetuksen mukaisilla tiukemmilla puhdistusvaatimusten 
alueilla edellytetään fosforinpoiston tehostusta esim. saostus-
kemikaalin avulla.

Uponorilla on kattava tuotevalikoima maapuhdistamoita jäte-
veden puhdistamiseen. Uponor-maapuhdistamot ovat valmiiksi 
mitoitettu käsittelemään yhden perheen asumisjätevedet.

Tuotepaketit sisältävät kaikki tarvittavat asennus- ja huolto-oh-
jeet. Tuotepakettien lisäksi valikoimassa on isompia saostussäili-
öitä mm. kahden perheen asumajätevesien käsittelyyn. Kaikkia 
maapuhdistamokentän tarvikkeita myydään myös erillisinä.

Lue lisää jätevesiratkaisuista: 
uponor.fi/tuotejarjestelmat/jatevesijarjestelmat
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Puhdas vesi on elämän elinehto ja maailman tärkein luonnon-
vara. Meidän on syytä pitää vesivarannoistamme huolta ja estää 
niiden saastuminen. Siihen liittyy olennaisesti myös jätevesien 
puhdistus.

Vestelli auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan kiinteistön jätevesi-
haasteet parhaalla mahdollisella tavalla. Vestellille jokainen asi-
akas on tärkeä, samoin kuin hänen kohteensa, 
joka edustaa yhtä palasta ympäristönsuojelun 
kokonaisuudessa.

Tuotteillamme on huoletonta 
hoitaa mökkien, vapaa-ajan asun-
tojen sekä omakotitalojen jätevedet 
tehokkaasti. Tuotteita löytyy eri kokoisia 
kaikkiin tarpeisiin.
 
Biopuhdistajan 
toimintaperiaate on 
yksinkertainen, mutta 
tehokas
Vestellin Biopuhdistaja on 
suomalaisen teknologian 
helmi. Se on yksinkertai-
nen ja helppo, mutta äärimmäisen tehokas 
ja varma puhdistaja, joka soveltuu niin 

mökkiin, omakotitaloon kuin yli 200 hengen puhdistustarpee-
seenkin. Biopuhdistaja puhdistaa WC-vesiä lukuun ottamatta 
kaikki jätevedet. Tarkasti suunnitellun rakenteen ansiosta har-
maat vedet puhdistuvat yhdessä säiliössä ilman saostussäiliöitä 
tai erillistä kenttää. Biopuhdistajaan ei tarvitse vaihtaa suoda-
tinmateriaaleja, kemikaaleja tai maa-aineita.

Helppo asentaa ja huoltaa
Biopuhdistajan asennus on 
äärimmäisen helppoa ja se 
vie tilaa vain alle kaksi neliö-
tä. Betonirungon ansiosta 
se ankkuroituu maahan ja 
asennus onnistuu nopeasti 
vaativiinkin kohteisiin. Tule-
valla ja lähtevällä viemärillä 
on korkeuseroa vain viisi 
senttimetriä. Näkyviin jää 
ainoastaan siisti kansi ja 
puhdistetun veden voi ohjata 
luontoon ilman jälkikäsitte-
lyä. Ainoa huolto on tyh-
jennys kerran vuodessa tai 
harvemmin.

Biopuhdistajalla puhdistettua vettä 
– Markku Vuorenpää, Säkylä

Biopuhdistaja, käyttäjätestin voittaja 
jätevesijärjestelmien vertailussa

Ilmapuhallin vie 
happea biomoduuleille.

Tilava sako-osio erottelee rasvat 
ja kiintoaineet tehokkaasti.

Vesi kiertää painovoimaisesti kolmen 
osaston läpi. Ei riskiä tulvinnasta.

Puhdistettu vesi voidaan 
johtaa suoraan ojaan tai 
kivipesään.

Karkeasuodatin viimeistelee 
korkeimman puhdistustason.

Orgaaninen aine poistuu 
99 %:sti biomoduuleissa 
hapettamalla.
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Testivoittaja ja käyttäjien kiittämä
Biopuhdistaja-jätevesijärjestelmät perustuvat aidoissa olosuh-
teissa testattuun suomalaiseen tekniikkaan. Tuotteilla on myös 
Avainlippu, joka on merkki siitä, että ne on valmistettu Suo-
messa. Biopuhdistaja on loistanut kaikissa testeissä ja se täyttää 
korkeimmat puhdistusvaatimukset vuodenajasta riippumatta. 
Tuotteet saivat lisäksi parhaat arviot käyttäjäkokemusten perus-
teella (lähde: MAVEKE-hanke). Arvioinnissa kiinnitettiin huo-
miota muun muassa asennuksen helppouteen, erinomaiseen 
puhdistustehoon, käyttömukavuuteen, positiivisiin ympäristö-
vaikutuksiin sekä maltillisiin kustannuksiin.

Kemikaalittoman puhdistusprosessin tuloksena puhdas 
vesi
Markku Vuorenpää asuu perheineen Säkylässä Pyhäjärven 
rannalla. Vuonna 1987 valmistunut ympärivuotisessa käytössä 
oleva omakotitalo sijaitsee ranta-alueella, jossa on korkeat vaa-
timukset jäteveden käsittelylle ja puhdistukselle. Biopuhdistaja 
toimii osana ranta-alueelle välttämätöntä kaksoisviemäröintiä.

“Biopuhdistaja hapettaa veden ja bakteerit hoitavat puhdistus-
prosessin. Biopuhdistaja ei tarvitse lisäaineita tai kemikaaleja, 
vaan se on helppohoitoinen”, kiittelee Vuorenpää.

Betonirungon ansiosta Biopuhdistaja ankkuroituu maahan ja asennus onnistuu 
nopeasti vaativiinkiin kohteisiin.

Esa Matikainen valitsi mökeilleen Biopuhdistajan, koska se ei  vaadi kemikaaleja 
tai imeytyskenttää.

Korkean puhdistustehon vuoksi Biopuhdistaja on 
sopiva ratkaisu tiukimpienkin ympäristövaatimusten 
alueille
Esa Matikaisella on Nokian Siurossa kolme kesämökkiä. Mökit 
sijaitsevat Piikkilänjärven rannalla. Alueella on tiukka ranta-ase-
makaava, joka asettaa omat vaatimuksensa myös jätevesijärjes-
telmälle. Mökkien harmaiden jätevesien puhdistuksen hoitaa 
Vestellin Biopuhdistaja.

Tärkeä tekijä puhdistamon valinnassa oli se, ettei se vaatisi 
kemikaaleja tai imeytyskenttää. Imeytyskentän tekeminen ei 
tontin koon vuoksi ollut lainkaan mahdollista.

”Päädyin Biopuhdistajaan myös siksi, että se on helppo asentaa 
ja hoitaa. Laitteet ovat toimineet erittäin hyvin. Voin lämpimästi 
suositella sekä Vestelliä että heidän tuotteitaan”, Matikainen 
tiivistää.

Vestelli – puhtaiden vesien puolesta
Puhdas luonto ja tyytyväiset asiakkaat ovat Vestellille sydämen 
asia. Vestelliltä saat Biopuhdistaja-tuotesarjan lisäksi BioKu-
be-tuotteet talouden kaikkien jätevesien tehokkaaseen puhdis-
tamiseen. Ota meihin yhteyttä ja autamme sinua valitsemaan 
kohteeseesi parhaiten sopivan jätevesijärjestelmän ja neuvom-
me lähimmän jälleenmyyjän.

www.vestelli.fi / 010 232 7220
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Rakentaja.fiSadevesi- ja salaojajärjestelmät

Täyttö

Sokkelin
vesieristys

Salaojituskerros

Sadevesiviemäri
Ø 110

Salaojaputki Ø 110

Radon-kanava

Salaojitus-
kerros

Anturan
lävistys

Pintakerros, esim. ruokamulta

Vettä pidättävä maakerros
tai muovikalvo

Routaeriste n. 100 mm

n. 1:20

≥200

≥100

≥200≥200

Salaoja- ja sadevesijärjestelmän asennus.

Perustusten kuivatus
Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheutta-
milta haitoilta on ehdottoman tärkeää sekä rakennukselle että 
sen asukkaille. Toimiva kuivatus suojaa talon rakenteet kosteus-, 
home- ja routavaurioilta sekä estää tulvat kellarissa ja lammikot 
ja keväiset jäätiköt kulkuväylillä.

Salaojat
Salaojien tehtävänä on kuljettaa vesi pois perustusten lähei-
syydestä. Maanpinta kallistetaan perustusten ympäriltä, jotta 
sadevedet valuvat rakennuksesta poispäin. Suositeltavaa on 
ulottaa kallistus noin kolmen metrin etäisyydelle ja sopiva 
kallistus on 1:20. Osa vedestä vajoaa kuitenkin maaperään. Tätä 
varten tarvitaan perustusten ympärille salaojitus. 

Salaojaputki on täynnä pieniä reikiä, jotka imevät veden maas-
ta, ja johdattaa sen pois talon viereltä. Tarvittaessa se varmistaa 
myös, ettei pohjaveden pinta pääse nousemaan liian lähelle 
talon alapohjaa. Putkiston huoltoa varten tarvitaan salaojakaivo 
joka toisessa mutkakohdassa. Salaojakaivo sijoitetaan raken-
nuksen jokaiseen nurkkaan.

Salaojaputket asennetaan maan alle, anturan tason alapuolelle, 
kiertämään taloa lähelle seinää. Salaojaputkien lisäksi perustus-

ten suojaksi asennetaan patolevyt, sekä valitaan tarkoitukseen 
soveltuva maa-aines. 

Sadevesijärjestelmät
Sadevesien eli ns. hulevesien pääasiallinen poisto tapahtuu 
sadevesijärjestelmän avulla. Sadevesiviemäri johtaa katolta 
valuvat sadevedet pois, jotta ne eivät keräänny lammikoiksi 
pihalle ja muodosta uhkaa perustusten ja kellarien kuivuudelle.

Toisin kuin salaojaputkessa, sadevesiputkessa ei ole reikiä. 
Näiden järjestelmien toimintatapa on erilainen, jonka vuoksi 
sadevesiä ei saa johdattaa salaojaputkiin. Rankkasateella tai 
purkuputken tukkeutuessa katolta johdettu sadevesi päätyisi 
reikien kautta suoraan perustuksille.

Sadevesiviemärit alkavat heti kattokourujärjestelmään kuulu-
vien syöksytorvien alta, jonne sijoitetut rännikaivot siivilöivät 
ensin suurimmat roskat pois. Tämän jälkeen katolta tullut vesi 
johdetaan sadevesiputkia pitkin pois talon läheisyydestä.

Piha-alueen nopea kuivuminen keväällä ja sateiden jälkeen 
varmistetaan sijoittamalla sopivaan paikkaan siiviläkannella 
varustettu sadevesikaivo. Se viemäröidään suoraan perusvesi-
kaivoon.

Vesien johdatus
Salaojan ja sadevesiviemärin johtamat vedet koo-
taan perusvesikaivoon. Salaojaputken liittymässä 
kaivon sisällä oleva padotusventtiili varmistaa, että 
tulvatilanteissakaan vedet eivät pääse nousemaan 
salaojien kautta takaisin talon perustuksiin. Pe-
rusvesikaivosta vedet viemäröidään edelleen joko 
kunnalliseen sadevesiviemäriin tai läheiseen avo-
ojaan tai imeytetään esimerkiksi kivipesän kautta 
tontin maaperään.
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Salaojat. Sadevesijärjestelmä.

Musta putki on salaojaputki, harmaa sadevesiputki. Ruskeasta perusvesikaivosta vedet johdetaan pois tontilta.



92 Ulkopuoliset LV-työt

Salaojien huolto ja korjaus

Salaojien tarkoitus on johtaa vesi pois rakennuksen läheisyy-
destä. Mikäli salaojia ei ole, päätyy liiallinen vesi rakennukseen, 
ja tällöin rakenteisiin kertyy ylimääräistä kosteutta. Salaojien ja 
salaojituskerroksen sijoituspaikka on rakennuksen ulkopuolella, 
sen ympärillä. Kun salaojaputken sijaintia määritellään suh-
teessa viereiseen seinäanturaan tai vaihtoehtoisesti matalaan 
perustettuun perusmuuriin, tulee salaojaputken kokonai-
suudessaan olla seinäanturan alapuolella. Joka tapauksessa 
salaojat tulee sijoittaa niin syvälle maahan, että ne eivät pääse 
talvisin jäätymään.

Salaojien tyypilliset vauriot
Salaojien toimiessa huonosti (tai ei ollenkaan) on korjaustyöt 
aloitettava ongelman aiheuttajan selvittämisellä. Kun ongel-
man aiheuttaja on selvillä, on korjauksen lopputulos pysyvämpi 
ja helpompi tehdä. Vanhemmissa kiinteistöissä salaojaputket 
saattavat olla materiaaliltaan tiiltä tai muovia. Tällaisten sala-
ojaputkien halkaisijat ovat nykypäivän mittapuun mukaan liian 
pieniä, vaikka salaojat muuten toimisivatkin. Salaojan soraker-
ros voi myös olla vanhemmissa kohteissa liian ohut tai tehty 
jopa vääränlaisesta maa-aineksesta. Myös salaojan asennuk-
sessa on saattanut sattua asennusvirheitä, kuten notkokohdan 
syntyminen koko putken pituusmatkalla. Ajan kuluessa myös 
puiden sekä kasvillisuuden juuristo on saattanut päästä tukki-
maan salaojaa.

Selkeitä merkkejä salaojien toimimattomuudesta on kosteuden 
nousu rakenteisiin ja siitä seuraavat mahdolliset terveydelliset 
ja rakenteelliset ongelmat sekä kosteus- ja mikrobivauriot 
rakennuksen alapohjassa olevissa rakenteissa. Kosteusongelmia 
epäiltäessä kannattaa ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen, joka 
kykenee paikallistamaan mahdollisesti hyvinkin piilossa olevat 
ongelmakohdat.

Korjauksista/huolloista
On tärkeää, että maa viettää poispäin rakennuksesta. Salaojien 
tarkastuskaivoista on helppo tarkistaa vedenpinnan taso; jos 
vedenpinta on liian korkealla, pumpataan liika vesi pois sade-
vesikaivoon. Routaeristystä lisäämällä voidaan taas vaikuttaa 
maanpinnan routimiseen ja sitä myötä tapahtuvaan salaojan 
liikkumiseen ja jäätymiseen.

Mikäli salaoja on päässyt tukkeutumaan maa-aineksesta muusta 
syystä kuin putken painumisesta, voidaan salaojaa yrittää avata 
paineellisen veden avulla. Veden suihkutus aloitetaan tarkas-
tuskaivosta ja katsotaan, että vesi pääsee valumaan toiseen 
kaivoon. Aina tämä ei onnistu, sillä putki on voinut rikkoutua – 
siinä tapauksessa vaihtoehtona on putken uusiminen.

Rakentaja.fi

Samaan kaivantoon kannattaa asentaa sekä salaoja- että sadevesiputket. Sala-
ojakaivot ovat huoltopisteitä, joiden kautta salaojat voi tarvittaessa huuhdella. 
Kaivo asennetaan putkiston jokaiseen nurkkakohtaan.
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Laadukas lattialämmitys

Uponor Vario PLUS on nykyaikainen ja 
luotettava jakotukki. Se on kevyt käsitellä ja 
helppo asentaa.

Uponor on vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien johtava 
suunnittelija, kehittäjä ja valmistaja. Yrityksellä on jo usean 
vuosikymmenen kokemus siitä, miten turvallinen ja viihtyisä 
lattialämmitys toteutetaan. Markkinoiden laajimmasta valikoi-
masta löytyy oikea lattialämmitysratkaisu kaikkiin lattiaraken-
teisiin ja erilaisille lattiapinnoille.

Yli 90 % pientalorakentajista päätyy lämmönjaossaan muovi-
putkilla toteutettuun vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Suurin 
osa heistä valitsee Uponorin.

Lattialämmitys on välttämätön kivilattioille ja pesutiloihin, 
mutta se on ihanteellinen valinta muihinkin pintamateriaali- ja 
rakenneratkaisuihin. Matalalämpöinen vesi kiertää lattiaraken-
teeseen asennetussa putkessa. Lämpö siirtyy putkesta lattiaan 
ja edelleen huoneilmaan. Koko lattiapinta-ala toimii lämmön-
luovuttajana, jolloin tarvittava lämmönluovutusteho lattiane-

liölle on pieni. Lämpö nousee lattiasta ilman liikkeen mukana 
eli konvektiona sekä suorana lämpösäteilynä, jolloin nämä kaksi 
lämmönsiirtymistapaa yhdessä siirtävät lämmön tasaisesti ja 
tehokkaasti kaikkialle huonetilaan ja kaikille muillekin pinnoille.

Pyydä tarjous Uponorin vesikiertoisesta lattialämmityksestä 
sekä uudis- että remonttikohteisiin kätevästi osoitteesta  
uponor.fi/uponor_koti/remontoija

Uponor Smatrix Pulse vie lattialämmityksen säätöjärjestelmien älykkyyden ja muunneltavuuden pidemmälle kuin koskaan aiemmin. Järjestelmästä voidaan 
luoda jokaisen tarpeiden mukaan yksilöllinen kokonaisuus perusjärjestelmästä aina viimeisimpään innovatiiviseen ratkaisuun ja huippuälykkyyden sisältävään 
järjestelmään asti.
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Uponorin kehittämä patentoitu Q&E-liitostek-
niikka varmistaa ehdottoman tiiviit liitokset ja 
nopeuttaa asentajan työtä.

Lattialämmitystalossa

• Huoneilma pysyy vedottomana ja tilat helposti siivottavina.
• Huonelämpötilaa voidaan alentaa mukavuudesta tinkimättä 

koska jalat, jotka aistivat vedon, pysyvät lämpiminä.
• Märkätilojen lattiat kuivuvat nopeasti.
• Lämmöntuottotavan muuttaminen myöhemmin on mahdol-

lista energian hintojen tai saatavuuden sitä vaatiessa.
• Uusiutuvasta energiasta, esim. maalämmöstä, saadaan ener-

gia käyttöön hyvällä hyötysuhteella.

Lämpö on oikeassa paikassa
Lattialämmityksessä huoneen lämpötilajakauma on ihanteel-
linen. Kylmälle arat jalat ovat miellyttävän lämpöiset. Vartalon 
sekä pään tasalla voidaan pitää hieman alhaisempaa lämpö-
tilaa.

Lattian ollessa lämmin voidaan tutkimusten mukaan huo-
neen keskimääräistä lämpötilaa laskea 1–2 °C mukavuudesta 
tinkimättä. Tämä merkitsee jopa 10 % säästöä lämmityskustan-
nuksissa.

Vapautta sisustamiseen
Lattialämmitys ei näy tai kuulu, se ei haittaa siivousta, eikä siinä 
kolhi tai polta itseään. Lattian pintamateriaaliksi voidaan valita 
esimerkiksi betoni, laatta, klinkkeri, laminaatti, muovimatto tai 
parketti.

Lattialämmityksellä eroon kosteudesta
Lattialämmityksellä märkätilojen lattiat kuivuvat nopeasti. 
Koneellinen ilmastointi poistaa huoneilmaan siirtyneen kosteu-
den ja rakenteet säilyvät kuivina. Lämmin lattia ehkäisee myös 
ulkopuolisen kosteuden pääsyä lattiarakenteeseen ja estää 
homeongelmia.

Suositeltavat lämpötilat
Nykyään talojen eristys on niin hyvä, että lämmityksen te-
hontarve on vain noin 30–50 W/m2. Lattialämmitys kykenee 
kattamaan huoneen tehontarpeen kovillakin pakkasilla lattian 
pintalämpötilan ollessa 23–25 °C.

Erilaiset lattiarakenteet ja -päällysteet johtavat lämpöä eri 
tavoin. Betonilattia johtaa lämpöä hyvin ja lämpö leviää 
tehokkaasti. Riittävään lämmitystehoon yleensä päästään, kun 
menoveden lämpötila on 30–35 °C.

Puurakenteinen lattia johtaa lämpöä huonommin kuin beto-
nilattia. Sen vuoksi puulattioissa käytetään alumiinisia läm-
mönluovutuslevyjä, joiden avulla lämpö saadaan jakautumaan 
tasaisesti koko lattian pinta-alalle.

Puulattia pysyy hyvänä, kun sen pintalämpötila on enintään  
27 °C. Raja ei ylity, jos putkipiirissä kulkevan veden lämpötilan 
on enintään 40–45 °C.

Lattialämmitys luovuttaa lämpöä huoneisiin tehokkaimmin, 
kun lämmönluovutuslevyjen ja lattiapäällysteen välissä ei ole 
eristettä tai ilmarakoja.

Lattialämmitys saneerauksessa
Vesikiertoinen lattialämmitys voidaan toteuttaa vanhaan taloon 
usealla eri tavalla. Toteutustavan valintaan vaikuttavat mm. 
kuinka paljon lattiapinta voi nousta nykyisestä ja onko pohja 
betonia vai puuta. Lisäksi rakenteen valintaan vaikuttaa, onko 
tila kostea vai kuiva.

Kesäajan viilennys
Nykyrakentaminen asettaa haasteita asuntojen kesäaikaisten 
huonelämpötilojen hallintaan. Asunnot rakennetaan tiiviiksi 
ja energiatehokkaiksi, mikä luo tarpeen myös Suomen kesäs-
sä huonetilojen viilennykselle. Viilennystarve kesäaikaan on 
nykyään yhtä tärkeää kuin lämmitystarve talvella. Jos talossa on 
maalämpö, vesikiertoista lattialämmitysputkistoa voi kesäaika-
na hyödyntää helposti viilennyksessä. Pienellä lisäkustannuksel-
la mukavuutta saadaan myös kesähelteille.

Maalämmöstä saatavaa ilmaista kylmää kierrätetään esim. 
makuuhuone- ja oleskelutiloissa. Kuten lämmityksessä, myös 
viilennyksessä hyödynnetään suurta lattiapinta-alaa. Tila 
viilenee ilman, että lattiapinnan lämpötila laskee alle +20 °C. 
Lattiaviilennys soveltuu betonirakenteiseen lattiaan.

Viilennystarve vaihtelee suuresti huoneen sijainnin mukaan. 
Kesäajan viilennyksessä huonetermostaatit säätävät viilennystä 
samalla tavalla kuin talvella lämmitystä.

Käyttömukavuuden takaamiseksi ja kuivumisen nopeuttami-
seksi kosteita tiloja ei viilennetä. Huoneilman suhteellista kos-
teutta seurataan kosteusantureilla, jolloin kondensoitumisesta 
ei ole vaaraa.

Viilennys pitää huomioida järjestelmän suunnittelussa. Se voi-
daan usein asentaa myös vanhaan taloon.
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Putkisto
Lattialämmitysputket sijoitetaan rakenteiden sisään. Järjestel-
män kaikki liitokset tehdään jakotukilla lattiapinnan yläpuolella.

Lattialämmitysputkena käytetään happidiffuusiosuojattua 
Uponor PEX-putkea (Uponor Comfort Pipe PLUS, Uponor 
Comfort Pipe tai Uponor Combi Pipe). Uponorin vesikiertoiset 
lattialämmitysjärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja niitä on asennettu 
jo vuodesta 1972.

Lattiarakenteet

1. Asennus betoniin tai pumppumassaan
Putken asennusväli on yleensä 300 mm, mutta lämmitystehon-
tarpeen vaatiessa asennusväliä tihennetään.

Putket kiinnitetään raudoitusverkkoon, putkipidikelistoihin 
tai kiinnitysväkäsillä eristeeseen. Päälle valetaan betoni tai 
pumppumassa, jonka paksuus on vähintään 30 mm putken 
yläpinnasta.

2. Puurakenteiset lattiat
Puurakenteessa putkikoko on yleensä 17 tai 20 mm. Toimivassa 
ja helposti toteutettavassa rakenteessa lattiavasojen välit villoi-
tetaan ja niiden päälle asennetaan harvalaudoitus esimerkiksi 
22x100 mm k-k 150 mm. Harvalaudoituksen päälle asennetaan 
lämmönluovutuslevyt ja lattialämmitysputki Uponor Comfort 
Pipe PLUS 17 x 2 mm. Putkien päälle asennetaan mahdollinen 
höyrysulku lattiavalmistajan ohjeiden mukaan, 22 mm lattialas-
tulevy tai 2 x kipsilevy (esim. 2 x 13EK tai 13EK + 15 kipsilevy) ja 
pintamateriaali. Muita rakenneratkaisuja on esitelty nettisivuilla 
www.uponor.fi. 

3.Saneerausratkaisut
Edullisin mutta työläin tapa asentaa vesikiertoinen lattialäm-
mitys vanhaan betonilattiaan on roilottaa timanttiporalla urat 
lattialämmitysputkille. Putkeksi valitaan 17 tai 20 mm Uponor 
Comfort Pipe PLUS.

Vesikiertoinen lattialämmityksen voi asentaa myös vanhan beto-
nilattian päälle. Vanhaan lattiaan voidaan esimerkiksi kiinnittää 
putkipidikelistat, joihin 12 mm Uponor Comfort Pipe -putket 

Putkipiirit kiinnitettynä raudoitukseen ja valettu betoniin.

Putkipiirit kiinnitetty puuvasojen päällä olevaan harvalaudoitukseen. 

Rakenne saneeraukseen: asennuslevy asennetaan olemassa olevan lattian 
päälle. Lattiapinta nousee vain noin 15 mm.

Putkipiirit kiinnitetty putkipidikelistoilla betonin päälle ja valettu betoniin.

Puulattia

Betonilattia

Uponor Smatrix 
Pulse -säätöjär-
jestelmän ohjaus 
onnistuu helposti 
älypuhelimen avul-
la kotona tai mistä 
tahansa.
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Huom!
Saneerausratkaisun toteutuksesta kannattaa keskustella raken-
nesuunnittelijan kanssa. Esimerkiksi ennestään kylmien kellariti-
lojen eristys pitää toteuttaa niin, ettei kosteusvaurioita synny.

Lattialämmitys osaksi patterilämmitteistä taloa
Vesikiertoisilla pattereilla varustettuun taloon voidaan asentaa 
osittainen vesikiertoinen lattialämmitys.

Lattialämmityspiiriin lisätään pumppuryhmä, joka laskee pat te-
riverkostossa kiertävän veden lämpötilan ja virtausominaisuu-
det lattialämmitykselle sopivaksi ja kierrättää vettä lattiaputkis-
tossa.

Uponor Fluvia Push 12 CH -pumppuryhmällä kesäaikainen 
lämmitys voidaan hoitaa pumppuryhmässä olevalla sähkövas-
tuksella muun lämmitysjärjestelmän ollessa pois käytöstä.

Lattialämmityksen säätöjärjestelmä
Lattialämmityksen säätöjärjestelmä kontrolloi lämmitysveden 
virtausta putkistossa.

Rakennuksen eri tiloihin sijoitetaan huonetermostaatit, joihin 
asetetaan toivottu huonelämpötila. Huonetermostaatti mittaa 
reaaliaikaista lämpötilaa ja lähettää siitä tiedon järjestelmän 
keskusyksikölle.

Jos mitattu lämpötila on alhaisempi kuin toivottu, jakotukin toi-
milaite avautuu ja lämpöä siirtyy lisää kyseisen tilan putkipiiriin. 
Piiri sulkeutuu, kun haluttu huonelämpötila saavutetaan.

Säätöjärjestelmiä on saatavana sekä langallisena että langatto-
mana. Langattoman huonetermostaatin paikan voi valita itse 
eikä johdotuksesta aiheudu kuluja.

Säätöjärjestelmiä ja termostaatteja on eritasoisia ja niiden 
älykkyys määrittää lämmönjakojärjestelmän toimintojen mo-
nipuolisuuden. Hyvällä säätöjärjestelmällä, jossa vasteajat ovat 
nopeita, saavutetaan merkittäviä energiansäästöjä.

Putkipiirit kiinnitetty putkipidikelistoilla olemassa olevalle lattialle.

Putkipiirit kiinnitetty uritettuun lattialämmityslevyyn.

Putkipiirit kiinnitetty lattialämmityslevyyn 12.

Uponor Smatrix Pulse Wave on langaton säätöjärjestelmä, jossa on lukuisia 
energiaa säästäviä ominaisuuksia. Sitä voidaan käyttää myös viilennyksen 
ohjaukseen.

Saneeraus

kiinnitetään. Päälle tulevan valun paksuuden on tällöin oltava 
vähintään 15 mm putken yläpinnasta mitattuna. Minitec-raken-
teella, jossa on 10 mm putki, voidaan päästä minimissään jopa 
vain 15 mm pinnan kokonaiskorotukseen.

Kuiviin tiloihin, joihin ei tule keraamista pintaa, lattialämmi-
tyksen voi toteuttaa lattialämmityslevyillä. Vanhan tasaisen 
lattian päälle asennetaan levyt, joissa on valmiina sekä eriste 
että lämmönluovutuslevyt. 12 mm Uponor Comfort Pipe -putki 
asennetaan valmiisiin uriin. Yli 14 mm paksuisen laminaatin voi 
asentaa suoraan rakenteen päälle poikkisuuntaan putkiin näh-
den. Alle 14 mm laminaatti, parketti tai muovimatto tarvitsee 
alleen tasaisen ja kantavan alustan. Putkien päälle asennetaan 
esim. 13 mm kipsilevy.

Lattialämmityslevyjä on saatavilla myös paksumpana (30 ja 50 
mm). Tällöin putkeksi valitaan 20 mm Uponor Comfort Pipe 
PLUS. Asennusperiaate on sama kuin 12 mm putkella.



98 Lämmitysjärjestelmät

Valmistajasta riippumatta jokainen lämmitysjärjestelmä vaatii 
ajan myötä huoltoa ja päivitystä. Uponor on koonnut huolto- ja 
päivitystöitä tekevän ammattitaitoisen urakoitsijaverkoston, 
jonka jäsenet ovat erikoistuneet vesikiertoisen lattialämmityk-
sen ongelmatilanteiden selvittämiseen, sekä huolto-, säätö-, ja 
päivitystöiden suorittamiseen.

Huolto auttaa moniin ongelmiin
Lämpöongelmat voivat johtua esimerkiksi rikkoutuneesta 
huonetermostaatista, jumiutuneista venttiileistä tai väärin 
säädetystä järjestelmästä. Toisaalta putkistossa saattaa olla 
ilmaa, joka estää tehokkaan lämmön siirtymisen. Olipa syy mikä 
tahansa, Uponorin huoltoverkoston ammattitaitoiset urakoitsi-
jat auttavat ongelman ratkaisussa!

Lattialämmityksen ohjauksen päivitys säästää energiaa
Lattialämmityksen säätöjärjestelmät ovat kehittyneet huikeasti 
viime vuosina ja ohjauksen vaihto on helppoa! Kun päivität 
lattialämmityksen ohjauksen nykytasoa vastaavaksi, saat 
älykkyyttä säätämiseen ja lisätoimintoja järjestelmän käyttöön. 

Hyväkin lattialämmitysjärjestelmä 
vaatii joskus huoltoa ja päivitystä

Uutta teknologiaa hyödyntävä Uponor Smatrix Pulse -säätö-
järjestelmä ohjaa lattialämmitystä entistä tarkemmin ja jakaa 
lämmön automaattisesti juuri niihin huoneisiin, missä lämpöä 
kulloinkin tarvitaan. Kaupan päälle voit saada jopa 5–8 %:n 
energiansäästön.

Huomaathan myös, että säätölaitepäivitys Uponor Smatrix-jär-
jestelmäksi voidaan tehdä, olipa sinulla sitten kenen tahansa 
valmistajan lattialämmitysjärjestelmä.  

Uponorin huoltoverkoston osaavat urakoitsijat tekevät sekä 
huoltokäyntejä että säätölaitepäivityksiä.

Lue lisää lattialämmityksen huoltopalvelusta osoitteessa  
uponor.fi. Voit samalla jättää huoltopyynnön!

Smatrix Pulse soveltuu vesikiertoisen lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjauksen lisäksi Uponor-patteritermostaattien ja sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen.
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Suuri osa ilma-vesilämpöpumpuista asennetaan vanhan läm-
mitysjärjestelmän rinnalle. Investointi säästää sekä rahaa että 
ympäristöä, sillä se vähentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun 
energian tarvetta. Ilma-vesilämpöpumpun toiminnan ja kestä-
vyyden kannalta on tärkeää, että laite on suunniteltu Suomen 
vaativiin sääolosuhteisiin.

Ilma-vesilämpöpumppu sähkön tai öljyn tueksi
Toimivan öljykattilan tai massavaraajan (yösähköllä tai puilla 
lämmitettävän) voi modernisoida täydentämällä sitä ilma-vesi-
lämpöpumpulla. Pumpun asentaminen esimerkiksi öljylämmi-
tyksen yhteyteen vähentää energialaskusta keskimäärin 40–60 
% vuodessa.

Vanha hyväkuntoinen lämmitysjärjestelmä jää siis yhä käyttöön, 
mutta ilma-vesilämpöpumpun ansiosta voidaan saavuttaa jopa 
1 000 euron vuosisäästöt. Koko järjestelmä on myös mahdol-
lista vaihtaa myöhemmin ilma-vesilämpöpumpulla toimivaksi, 
vaikka aluksi ilma-vesilämpöpumppu olisi hankittu öljykattilan 
rinnalle.

Saneerauskohteissa ilma-vesilämpöpumpun asennuksesta saa 
huomattavan kotitalousvähennyksen verotuksessa. Esimerkiksi 
Jäspi Basic SPLIT ja Jäspi Basic MONO ovat saneerausrakentajan 
järjestelmiä, jotka sopivat lämmityskattilan tai energiavaraajan 
yhteyteen. 

Energiaremontin voi tehdä myös 
vähitellen

Moderni laite vanhan kattilan paikalle
Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu myös uudisrakennukseen 
ainoaksi lämmitysjärjestelmäksi tai saneerauskohteeseen käyt-
töikänsä loppupäähän tulleen öljy- tai sähkölämmityksen tilalle. 
Vanhan järjestelmän korvaajana ilma-vesilämpöpumppu voi 
vähentää energiakulutusta jopa yli 50 %.

Ilma-vesilämpöpumpun asentaminen vie tavallisesti pari 
päivää. Asennus voidaan jaksottaa niin, ettei lämpö ole poikki 
kuin muutaman tunnin, joten lämmitysjärjestelmän voi vaihtaa 
myös talvella. Kattava toimitussisältö helpottaa asennustyötä 
kohteessa.

Etkö ole varma, millainen ilma-vesilämpöpumppu on 
sinulle sopiva?
Pohjolan oloihin suunnitellut ilma-vesilämpöpumput ovat 
pitkäikäisiä ja huolettomia, mutta varmuuden vuoksi laitteille 
myönnetään aina riittävä takuu. Jäspi-tuotteet valmistaa Raisi-
ossa toimiva Kaukora Oy, ja laitteiden jälleenmyynti- ja huolto-
verkko kattaa tiheästi koko Suomen.

Ilma-vesilämpöpumppu mitoitetaan aina talokohtaisesti. Jäs-
pi-jälleenmyyjä auttaa sinua löytämään ratkaisun, jolla maksi-
moit asumismukavuuden ja taloudellisuuden.

Jäspi Basic SPLIT 

Jäspi Basic MONO
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Lämpöpumpun valinta voi tuntua haasteelliselta. Haluamme opastaa kuluttajia oikean lämmitysjärjestelmän valinnassa, joten 
seuraavissa mini-oppaissa esittelemme ilma-, ilma-vesi- ja maalämpöpumpun hankintaan vaikuttavat seikat. Näillä ohjeilla pääset 
alkuun sinulle parhaiten sopivan lämpöpumpun valinnassa. Osoitteessa www.bosch-climate.fi/ lampopumppu-valintaopas/valin-
taoppaat pääset lataamaa täysmittaisia Ostajan oppaita, joista löydät lisätietoja sinulle sopivan lämpöpumpun valintaan.

Mikä lämpöpumppu on paras 
valinta sinulle?

Ilmalämpöpumpun ostajan mini-opas
Ilmalämpöpumppu sopii kaikenlaisten lämmitysjärjestelmien 
rinnalle ja se pienentää merkittävästi lämmityskustannuksia 
muttei riitä ainoaksi lämmönlähteeksi. Suorasähkölämmityk-
sellä varustetuissa kodeissa ja kiinteistöissä saadaan paras 
säästö. Lämpö kerätään ilmasta, eli ilmalämpö on uusiutuvaa 
ja ekologista energiaa. Se ei korvaa ilmanvaihtoa vaan kierrät-
tää talon sisäilmaa lämmittäen ja puhdistaen sitä.

Säästö ja investointi
Ilmalämpöpumpun kokonaissäästö on n. 30 % lämmityskus-
tannuksista ja takaisinmaksuaika on kolmesta kuuteen vuotta. 
Asennettuna laadukas ilmalämpöpumppu maksaa n. 2000–
2500 euroa. Muista hyödyntää kotitalousvähennys!

Laadukkaissa ilmalämpöpumpuissa ulkoyksikön sulatus 
tehdään kuumakaasutekniikalla, eikä sähkövastusta tarvita. 
Toteutuneisiin säästöihin vaikuttavat maantieteellinen sijainti 
ja lämmitystarpeen vaihtelu. Voit itse vaikuttaa oleellisesti 
ilmalämpöpumpulla saavutettaviin säästöihin. Löydät seit-
semän vinkkiä parhaan säästön saamiseksi ostajan oppaas-
tamme, jonka voit ladata osoitteesta bosch-climate.fi/lampo-
pumppu-valintaopas/valintaoppaat/.

Helppo ja nopea asennus
Ilmalämpöpumpun asennus on nopeaa ja vaivatonta. Se ei 
vaadi vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää, joten se sopii 
asuntojen lisäksi monenlaisiin tiloihin kuten halleihin.

Ammattitaitoinen asentaja osaa avustaa parhaiden asennus-
paikkojen valinnassa. Ilmalämpöpumpussa on kaksi yksikköä, 
sisä- ja ulkoyksikkö. Ulkoyksikkö tulee sijoittaa paikkaan, jossa 
se ei jää lumen alle. Huomioithan paikan valinnassa mahdol-
listen huoltotoimenpiteiden tekemisen. Ulkoyksikkö tulee 
asettaa maatelineelle tai kiinnittää seinäkiinnityksellä.

Sisäyksikkö tulee sijoittaa mahdollisimman avaraan ja esteet-
tömään tilaan, jotta lämpö leviää tilassa mahdollisimman 
laajalle. Takalla varustetuissa asunnoissa sisäyksikkö kannattaa 
sijoittaa niin, että takan lämpö saadaan levitettyä ilmavirran 
avulla muihin tiloihin. Rasvaiset tai pölyiset paikat kuten keit-
tiö eivät ole parhaita sijoituspaikkoja.
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Ilma-vesilämpöpumpun ostajan 
mini-opas
Ilma-vesilämpöpumppu sopii erinomaisesti asunnon pääläm-
mönlähteeksi, kun lämmönjakojärjestelmä on vesikiertoinen. 
Suomen ilmastossa se tarvitsee tuekseen varajärjestelmän, eli 
yleensä sähkövastuksen, joka on integroitu osaksi järjestelmää. 
Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan lämmittää myös asunnon 
käyttövesi. Ilma-vesilämpöpumppu voidaan liittää myös 
vanhan lämmitysjärjestelmän rinnalle ns. hybridijärjestelmänä. 
Ilma-vesilämpöpumppu kerää energiansa ilmasta, ja ilmalämpö 
on uusiutuvaa, ekologista energiaa.

Säästö ja investointi
Ilma-vesilämpöpumpulla saavutetaan noin 50–60 %:n säästö 
verrattuna suorasähkö- ja öljylämmityskohteisiin. Hyvä, pohjoi-
sen olosuhteisiin suunniteltu ilma-vesilämpöpumppu maksaa 
asennettuna on n. 10.000–15.000 euroa. Takaisinmaksuaika on 
siis keskimäärin n. 6–7 vuotta. Oikein mitoitetussa ilma-vesiläm-
pöpumpussa lisälämmön tarve on melko pieni. Vuosikustan-
nukset ovat normaalikokoisessa omakotitalossa n. 150 euron 
paikkeilla.

Mitoitus, tarjouspyyntö ja asennus
Parhaiden säästöjen, lämpöpumpun oikean toiminnan ja pitkän 
elinkaaren kannalta mitoitus on tärkeä osa ilma-vesilämpö-
pumpun hankintaa. Selvitä mitoitusta varten kohteen tarkka 
energiakulutus tai huipputehon tarve. Pyydä aina tarjoukseen 
liitteeksi mitoituslaskelma ja säästölaskelma. Niiden avulla voit 
selvittää takaisinmaksuajan.

Lämpökatko on ilma-vesilämpöpumppua asennettaessa 
pääsääntöisesti yhden päivän mittainen ja varsinaisessa 
asennuksessa kestää keskimäärin pari päivää. Asennus voidaan 
siis suorittaa myös talvella. Yleensä ilma-vesilämpöpumpun 
asennus ei tarvitse erillisiä lupia, mutta varmista asia paikka-
kuntasi rakennusvirastolta. Asuntoon asennetaan sekä sisä- että 
ulkoyksikkö.

Lisää neuvoja ilma-vesilämpöpumpun hankintaan saat  
lataamalla täysimittaisen ostajan oppaan osoitteessa www.
bosch-climate.fi/lampopumppu-valintaopas/valintaoppaat.

Esimerkkilaskelma saneerauskohteeseen
Rintamamiestalo Vantaa, 4 hlöä, ei kylpyammetta
Öljynkulutus (öljyn hinta 1,1 euroa/l) 3 m3

Aikaisemmat lämmityskulut 3300 euroa/v
Bosch Compress 7000i AW 9 + AWM 5-9 (sis. integroitu 
lämminvesivaraaja)
Lämpöpumpun tarvitsema energia 8320 kWh
Lisäenergia (sähkövastus) 1090 kWh (163,50 euroa/v)
Kokonaisenergiankulutus 9419 kWh/v
Energiankulutus maalämmöllä 1413 euroa
Säästö verrattuna öljyyn 3300 – 1413 = 1887 euroa/v
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Maalämpö on maaperään, kallioon tai 
veteen varastoitunutta uusiutuvaa lämpö-
energiaa. Asentamalla maalämpöjärjes-
telmä päästään käsiksi ehtymättömään, 
uusiutuvaan ja saasteettomaan energiaan.

Maalämpö soveltuu pääosin kaikkiin vesi-
kiertojärjestelmällä varustettuihin taloihin 
ja kiinteistöihin. Normaalisti vanhaan läm-
mönjakojärjestelmään ei tarvitse koskea 
urakan yhteydessä lainkaan. Maalämpö-
järjestelmällä voidaan korvata kokonaan 
vanha lämmitysjärjestelmä tai se voidaan 
asentaa vanhan lämmitysjärjestelmän 
rinnalle.

Säästö ja investointi
Maalämpöpumpulla säästetään saneerauskoh-
teissa noin kaksi kolmasosaa lämmityskuluissa. 
Uudiskohteissa säästöä saadaan vieläkin enem-
män. Uusilla, inverter-kompressorilla varustetuil-
la maalämpöpumpuilla saavutetaan parhaimmil-
laan vuosihyötysuhde (SCOP) 5,7.

Maalämpöjärjestelmän keskihinta omakotitaloon 
vaihtelee n. 15 000 ja 20 000 euron välillä. Merkittä-
vimpiä hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat lämpöpum-
pun koko, porakaivon syvyys, lisävaraajan tarve sekä pur-
ku- ja sähkötöiden laajuus. Maalämpöjärjestelmän takaisin-
maksuaika on tyypillisesti n. 6–8 vuotta. Maalämpöjärjestelmä 
on investointina muita lämpöpumppuja suurempi, mutta sillä 
saavutetaan myös parhaimmat säästöt. Maalämpöjärjestelmä 

nostaa kiinteistön arvoa lämpöpumpuista eniten. 
Kun harkitset maalämmön hankintaa, huomioi 
merkittävä kotitalousvähennyksen vaikutus 
investointiin.

Mitoitus ja asennus
Parhaiden säästöjen, oikean porakaivosyvyyden, 
lämpöpumpun oikean toiminnan ja pitkän elin-
kaaren kannalta mitoitus on tärkeä osa maaläm-
pöpumpun hankintaa. Selvitä mitoitusta varten 
kohteen tarkka energiakulutus tai huipputehon 
tarve. Ennen hankkeen aloittamista on hyvä var-
mistaa kunnan rakennusvalvonnasta mahdolliset 
esteet porakaivojen poraamiselle.

Esimerkki: tyypillinen maalämmön 
asennuksen aikataulutus

• Poraus, kaivuutyö ja vaakaputket talolle: 1–2 
päivää
• Vanhan järjestelmän purku: asennusaamuna. 
Isommat purkutyöt asennusta edeltävänä päivä-
nä.
• Lämpöpumpun asennus (sisältää kytkennän 
lämmitys- ja käyttöveteen): yksi päivä

• Lämpöpumpun kylmäpuolen asennus sekä sähkö-
kytkentä: yksi päivä

• Lämpökatko: yksi päivä, joten asennus mahdollista 
talvellakin!

Lisää tietoa maalämpöpumpun valinnasta saat täysmittaisesta 
ostajan oppaasta osoitteesta www.bosch-climate.fi/lampo-
pumppu-valintaopas/valintaoppaat. 

Maalämpöpumpun ostajan  
mini-opas

Esimerkki saneerauskohteesta
Rintamamiestalo Vantaa, 4 hlöä, ei kylpyammetta, porakai-
vo 145 m
Öljynkulutus (öljyn hinta 1,1 euroa/l) 3 m3

Aikaisemmat lämmityskulut 3 300 euroa/v
Sähkön hinta 15 c/kWh
• Bosch Compress 5000 LW/M 7 (sis. integroitu lämminvesi-

varaaja), tehopeitto 81 %
Lämpöpumpun tarvitsema energia 7 490 kWh
Lisäenergia (sähkövastus) 120 kWh (18 euroa/v)
Kokonaisenergiankulutus 7 610 kWh/v
Energiankulutus maalämmöllä 1 141 euroa
Säästö verrattuna öljyyn 3 300 – 1 141 = 2 159 euroa/v
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Valintaoppaalla pyrimme helpottamaan valintaasi Bosch-läm-
pöpumppujen valikoimasta. Lue lisää ja lataa Bosch-lämpö-
pumppujen valintaa helpottamaan täysmittaiset valintaop-
paamme osoitteesta www.bosch-climate.fi!

Ilmalämpöpumput Bosch Compress 5000 AA, 7000 AA ja 
8000 AA

• Sinulla on suorasähkölämmitys ja haluat säästöjä lämmitys-
kustannuksissa.

• Haluat viilentää kotiasi.
• Haluat pitää huoneilman puhtaana.

ILMAVESILÄMPÖPUMPPU Bosch Compress 3000 AW

• Sinulla on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä.
• Et halua käydä läpi porauslupaprosessia (maalämpö) ja siten 

pääset nopeasti vaihtotyöhön käsiksi.
• Haluat hintakilpailukykyisen ilmavesilämpöpumpun varmalla 

tekniikalla ja huipputakuulla.
• Asuinalueellasi on pitkiä sähkökatkoja (kylmäaine ulko- ja 

sisäyksikön välillä).
• Haluat nopean takaisinmaksuajan.

ILMAVESILÄMPÖPUMPPU Bosch Compress 7000i AW

• Haluat parasta.
• Haluat parhaan mahdollisen säästön: energialuokka A+++.
• Haluat markkinoiden tyylikkäimmän ilmavesilämpöpumpun.
• Haluat lämpöpumpun, joka on suunniteltu pohjoisen olosuh-

teisiin.

MAALÄMPÖPUMPPU On/Off Bosch Compress 5000 LWM

• Sinulla on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä.
• Haluat päästä kiinni todellisiin säästöihin varmalla tekniikalla.
• Soveltuu erinomaisesti myös vanhoihin taloihin, koska kyke-

nee tuottamaan 65-asteisen menoveden.

MAALÄMPÖPUMPPU Inverter Bosch Compress 7001i 
LW/M

• Sinulla on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä.
• Haluat parhaan mahdollisen säästön. SCOP (vuosihyötysuh-

de) parhaimmillaan 5,85!
• Haluat päästä kiinni moderniin tekniikkaan: helppokäyttöi-

nen värillinen kosketusnäyttö.

Mini-valintaopas Bosch-lämpö-
pumpun valintaan

Lämpömestarilta huipputakuu
Bosch Lämpömestarit ovat Boschin val-
tuuttamia asennusliikkeitä. Hankkimalla 
lämpöpumpun Bosch Lämpömestarilta saat 
lämpöpumpullesi 6 vuoden takuun. Tämän 
lisäksi saat maa- (6-17kW) ja ilmavesilämpö-
pumpuille 10 vuoden kompressoritakuun.

Hyödynnä Lämpömestarirahoitus! Hankin-
nan maksu onnistuu lisäämättä menojasi. 
Säästö kattaa uuden järjestelmän lämmitys- 
ja rahoituskulut.

Bosch Compress 7001i:n kosketusnäyttö 
on uusinta teknologiaa.
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Pienitöisin ja selvästi edullisin tapa saneerata öljylämmitysjär-
jestelmä on vaihtaa vanha öljykattila uuteen, entistä vähem-
män energiaa kuluttavaan ja vähäpäästöisempään kattilaan. 
Lisäetua saa, jos ottaa öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa 
energiaa.

Öljykattilat ovat varmatoimista tekniikkaa, ja hyvinkin vanhat 
kattilat saattavat joskus toimia teknisesti moitteetta. Vanhat 
kattilat eivät kuitenkaan yllä lähellekään nykykattiloiden noin 
95–100 prosentin hyötysuhdetasoa, eli uudet kattilat ovat sel-
västi energiatehokkaampia kuin vanhat. Vaihdettavan kattilan 
iästä riippuen uusi kattila tuo 10–30 prosentin säästön öljynku-
lutukseen.

Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn vuosikulutus 
on 2000-luvulla pudonnut noin 2 900 litrasta noin 2 200 litraan, 

Öljylämmitys uuteen aikaan  
järjestelmän saneerauksella

kun vanhoja kattiloita on uusittu ja taloissa on tehty muita 
energiatehokkuutta parantaneita toimia.

Uutta kattilaa on syytä alkaa harkita, kun vanha saavuttaa 
25 vuoden iän. Öljypolttimien tyypillinen tehokas käyttöikä 
on noin 10–15 vuotta. Säästöjen lisäksi uudet laitteet tuovat 
mukavuutta: ei ole pelkoa lämmityksen reistailusta kesken läm-
mityskauden ja lämmintä käyttövettä riittää tarpeen mukaan. 
Hallittu saneeraus tulee aina edullisemmaksi kuin pakon edessä 
ja kiireessä tehty. 

Paitsi ikä, järjestelmän uusimistarpeesta voivat viestittää muut-
kin merkit: verkostopaine laskee, toistuva veden lisäystarve, 
käyttövettä ei riitä tarpeeksi, teknisessä tilassa on kuuma, liitok-
sissa on vuotojälkiä tai varolaitteet vikaantuvat. Kattilavaihdon 
tarpeesta kertoo myös liian suurelta tuntuva öljynkulutus. 

Öljylämmitys luo miellyttävää lämpöä, ja lämmintä käyttövettä riittää isommallekin perheelle.
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Kattilan ja polttimen vaihto
Öljylämmityssaneeraus on yksinkertaisimmillaan kattilan ja 
polttimen vaihto, jonka osaava asennusliike hoitaa yleensä 
päivässä. Samalla uusitaan öljylämmityksen säätöautomatiikka.

Jos lämmitysjärjestelmää ei ole uusittu 30 vuoteen, on taval-
lisesti tarpeen laajempi kunnostus, jolloin uusitaan teknisen 
tilan varustusta, mm. lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja 
pumput. Usein myös teknisen tilan putkistot ovat remontin 
tarpeessa.

Kun tehdään laajempi teknisen tilan remontti tai jos öljyläm-
mityksen rinnalle kytketään vaikka aurinkolämmitys, on syytä 
ottaa ensin yhteys LVI-suunnittelijaan. 

Hyvin suunniteltuna laajempikin remontti sujuu asennusliik-
keeltä nopeasti, tyypillisesti 2–3 työpäivässä.

Uusien kattiloiden hyötysuhde on vanhoja selvästi korkeampi ja 
savukaasujen lämpötila siksi alhainen. Niinpä on syytä asennut-
taa savuhormiin tehdasvalmisteinen, haponkestävä sisäpiippu, 
ellei sellaista jo ole. Sisäpiippu varmistaa hallitun kondenssive-
den poiston, eikä vesi pääse rapauttamaan hormia.

Uusiutuvaa öljyn rinnalle
Energialähteiden rinnakkaiskäyttö eli hybridilämmitys yleistyy. 
Aurinkolämpö soveltuu hyvin öljylämmityksen rinnalle, samoin 
puupohjaiset polttoaineet, esimerkiksi varaavassa tulisijassa tai 
kaksoispesäkattilassa. Myös ilma-vesilämpöpumppuja voidaan 
hyödyntää öljylämmityksen rinnalla.

Aurinkoa voi hyödyntää noin 8 kuukautta vuodessa ja aurin-
koenergialla korvata noin 10–30 prosenttia pientalon ener-
giankulutuksesta. Aurinkolämmityksellä hoidetaan joko vain 
lämpimän käyttöveden tuotanto tai sen lisäksi myös lämmitys. 
Uuden kattilan lisäksi hankitaan aurinkokeräimet ja aurinkoläm-
pövaraaja. Jos entinen kattila on suhteellisen uusi ja kunnossa, 
ei sitä tarvitse tässä yhteydessä vaihtaa. Keräimet on helppo 
asentaa harjakatolle, tasakatoilla käytetään erillisiä telineitä. 
Keräimiä tarvitaan rakennuksen ominaisuuksista riippuen 5–15 
neliömetriä.

Auringon ilmaisenergian hyödyntäminen on aina ympäristön 
kannalta järkevää, koska se vähentää päästöjä. Aurinkolämmön 
liittäminen öljylämmityksen rinnalle lisää uuden järjestelmän 
hankkimiskustannuksia tyypillisesti 5 000–6 000 eurolla. Ura-
koitsijan tulee suorittaa aurinkolämpölaitteiston käyttöönotto, 
opastaa sen käytössä ja antaa käyttö- ja huolto-ohjekansio.

Aurinkolämmitys soveltuu hyvin öljylämmityksen rinnakkaislämmitykseksi. Harjakatolle aurinkokeräimet on helppo asentaa.

Öljylämmityksen saneeraus on yksinkertaisimmillaan kattilan ja polttimen vaihto.
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Muista öljysäiliön tarkastus
Öljysäiliöiden säännöllinen tarkastaminen on pakollista tär-
keillä pohjavesialueilla. Myös muualla on omistajan vastuulla 
huolehtia säiliön kunnosta. Sopiva tarkastus- ja huoltoväli on 
esimerkiksi 10 vuotta, mutta tarkastus kannattaa tilata aina 
heti silloin, jos on vähänkin epätietoisuutta säiliön kunnosta. 
Käyttökelpoinen öljy imetään väliaikaisesti pois, ja tarkastus käy 
ammattilaiselta tavallisesti muutamassa tunnissa.

Ennen vuotta 1974 asennetut maanalaiset säiliöt ja teräksiset si-
säsäiliöt tulee uusia. Ne ylittävät turvalliseksi katsotun käyttöiän 
ja ovat usein valmistettu ennen säiliönormien käyttöönottoa. 
Huonokuntoisen säiliön pinnoittaminen ei kannata, koska sillä 
saa vain muutaman vuoden lisäaikaa ja säiliö on kuitenkin riski. 
Kun säiliö uusitaan varusteineen, saadaan turvallisuus nykyta-
solle.

Jos öljypolttimen ja säiliön välillä sattuisi olemaan vielä 2-putki-
kytkentä, se kannattaa ehdottomasti vaihtaa palautuskiertolait-
teen avulla 1-putkikytkennäksi. Tällöin paluuputki poistetaan 
käytöstä ja vältytään öljynvuotoriskiltä paluuputkessa.

Öljylämmityksen etuja

• edulliset käyttökustannukset
• hyvä hyötysuhde – hyvä ener-

giatehokkuus
• mukautuva – rinnalle sopii 

uusiutuva energia
• lämmönjako valittavissa
• lämmintä käyttövettä riittää
• miellyttävä lämpö
• luotettava, siisti, hiljainen 

järjestelmä
• tuttu ja turvallinen

Lue lisää: www.oljylammitys.fi

Öljysäiliön omistaja vastaa siitä, että säiliö ja sen varusteet toimivat kuten pitää.

Onhan täyttöyhteesi tällainen 2” nokkavipuliitin? Vanhoilla sakaraliittimillä va-
rustettuihin kiinteistöihin ei ole toimitettu lämmitysöljyä enää 30.6.2018 jälkeen.
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Vertailu vanhan öljylämmitysjärjestelmän 
kunnostamisesta, uusi öljylämmitysjärjestelmä vai 
maalämpö?
Kiinteistön lämmitettävä pinta-ala on 150 neliömetriä ja vuotui-
nen energiatarve 22 500 kWh. 

Vanha öljykattila on otettu käyttöön 1980- luvun alkupuolella ja 
kattilan vuosihyötysuhde on 75 prosenttia. Kiinteistön vuotui-
nen energiakulutus on 30 000 kWh.

Lämmitysöljyä kuluu 3 000 litraa. Polttoöljyn maksaessa 1,00 
euroa litralta ovat lämmityksen käyttökustannukset 3 000 euroa 
vuodessa.

Kun päätetään kunnostaa ja modernisoida öljylämmitysjärjes-
telmä, keskimääräinen investointi on 6 000 euroa. Uudella kat-
tilalla vuosihyötysuhde paranee 90 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, 
että vuotuiseksi energiakulutukseksi muodostuu 25 000 kWh eli 
lämmitysöljyä kuluu 2 500 litraa.  Lämmityksen käyttökustan-
nus on tällöin 2 500 euroa vuodessa.

Jos öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön, on keskimääräinen 
investointi 20  000 euroa. Vuosihyötysuhteella COP 3,0 saadaan 
maasta energiaa 15 000 kWh ja lämmityksen sähkön kulutus on 
7 500 kWh. Kiinteistön kuuluessa sähkön hintatilastoissa käyttä-
järyhmään K2 on tilastoitu keskihinta 0,18 €/kWh, eli lämmityk-
sen käyttökustannukseksi tulee 1 350 euroa vuodessa. 

ÖLJYLÄMMITYKSEN KUNNOSTUSVERTAILU
KUNNOSTETTU ÖLJYLÄMMITYS

Pinta-ala: 150 m2,  Energiatarve: 22 500 kWh

Energiakulutus            25 000 kWh
Öljyn kulutus                   2500 litraa
Öljyn hinta                         1,00 €/l
Käyttökustannukset      2500 €/v

   1150 € Maalämmön eduksi
14000 € Öljylämmityksen eduksi
       12  v Maalämmön osalta
        12  v Öljylämmityksen osalta

Energiakulutus           30 000 kWh
Öljyn kulutus                  3000 litraa
Öljyn hinta                        1,00 €/l
Käyttökustannukset      3000 €/v

Energiakulutus           22 500 kWh
Sähkön kulutus             7500 kWh 
Sähkön hinta                  0,18  €/kWh
Käyttökustannukset     1350 €/v

VANHA ÖLJYLÄMMITYS MAALÄMPÖ

Investointi 6000 €
Vuosihyötysuhde 90 %

Vuosihyötysuhde 75 % Investointi 20 000 €
Vuosihyötysuhde, COP 3,0

Käyttökustannuksien ero:
Investointien ero:

Takaisinmaksuaika:

Vertailun tulos
Käyttökustannuksissa maalämpö saa vuositasolla 1 150 euron 
edun. Vastaavasti investointikustannuksissa öljylämmityksen 
uudistaminen tulee 14 000 euroa maalämpöä edullisemmaksi. 
Öljylämmityskunnostus on maksettu takaisin 12 vuodessa. 
Maalämmössä takaisinmaksu on samoin myös 12 vuotta. 

Lähteet: Energiamarkkinavirasto, Tilastokeskus, lämmitysenergian keskihinta 
vuonna 2019.

Öljylämmitys on ainoa lämmitystapa, josta voidaan helposti ja matalin inves-
tointikustannuksin tehdä hybridilämmitys, kun se yhdistetään muiden lämmi-
tystapojen kuten puu- tai aurinkolämmön tai ilma-vesilämpöpumpun kanssa.
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Miellyttävä ja helppo käyttää
NIBEn maalämpöpumppuperheen malleissa lämmin käyttövesi 
tuotetaan tehokkaasti integroidussa tai erillisessä ruostumatto-
massa varaajassa. Tarvittaessa lisälämpö niin käyttöveteen kuin 
lämmitykseen tuotetaan portaittain ohjatulla sähkövastuksella, 
jonka energiankulutus oikein mitoitetussa järjestelmässä jää 
hyvin pieneksi.

NIBE maalämpöpumppuihin voidaan yhdistää miellyttävän ja 
kui van sisäilman myös kesän lämmössä takaava Cool-IN maavii-
lennys. Laitteet toimivat yhdessä, mikä varmistaa viilennyksen 
tehokkuuden.

Helppokäyttöisen ohjausyksikön ansiosta NIBE maalämpö-
pumput ovat käyttäjäystävällisyydeltään markkinoiden kärkeä. 
Selkeä graafinen käyttöliittymä ohjaa käyttäjää. Lämpöpumpun 
tila, käyntiajat ja lämpötilat näkyvät suuressa näytössä. Ohjel-
misto voidaan päivittää sekä käyttötietoja ladata nopeasti ja 
helposti USB-portin kautta.

Lähes kaikissa NIBEn lämpöpumpuissa on valmiina mahdol-
lisuus etähallintapalveluun, jolla laitetta voi seurata vaikka 
älypuhelimella missä ja milloin vain. Palvelun avulla voi ottaa 
käyttöön Smart Price Adaption -ominaisuuden, jonka avulla 
laite tekee lämpöä ja käyttövettä pörssisähkön ollessa edulli-
simmillaan. Säästöä ilman kustannuksia.

Monipuolinen valikoima alkaa luonnollisesti edullisista 
tuotteista
Uuden omakotitalon rakentajista jo yli puolet valitsee kotinsa 
lämmitysenergiamuodoksi ekologisen ja käytössä edullisen 
maalämmön. NIBEltä löytyy oikea maalämpöpumppuratkaisu 
kaikenkokoisiin taloihin ja kaikenlaisiin lämmitystarpeisiin.

NIBE F1226 PLUS -maalämpöpumppu on edullinen lämmitys-
jär jestelmä omakotitalon lämmitykseen suorituskyvystä ja 
laa dusta tinkimättä. NIBE F1226 PLUS -maalämpöpumpun 
hyöty suhde on laitteen modernin kompressoriyksikön ansiosta 
erinomainen. Ohjauspaneelista säädettävät, kierroslukuohjatut 
kiertovesipumput nostavat hyöty suh detta, helpottavat käyt-
töönottoa sekä varmistavat häiriöttömän käynnin.

Maalämmön tulevaisuus jo tänään
S1255 -invertterimaalämpöpumput ovat teknologian huip pua. 
Laitteet mukautuvat erilaisiin kuormitustilanteisiin säilyttäen 
samalla korkean hyötysuhteen. Pumput soveltuvat taloon kuin 
taloon monipuolisen liitettävyytensä ansiosta.

NIBE lämpöpumppu säästää  
luontoa ja kukkaroa
Lämpöpumppu tuottaa vaivatonta, ympäristöystävällistä ja 
edullista energiaa. Pohjoismaiden johtavalta lämpöpumppu-
valmistajalta NIBEltä löytyy paras lämpöpumppuratkaisu niin 
uuteen kuin remontoitavaankin kotiin.

Tuhannet omakotitalon rakentajat ja remontoijat ovat valinneet 
talonsa lämmitysjärjestelmäksi NIBEn lämpöpumppuratkaisun. 
NIBE on taloudellinen, huoleton ja turvallinen valinta.

NIBEn laajassa tuotevalikoimassa löytyy useita maalämpö-, 
ilmavesi- ja poistoilmalämpöpumppuja, lämminvesivaraajia, 
ilmanvaihtokoneita, sähkö-, puu- ja pellettikattiloita sekä 
aurinkoenergiajärjestelmiä. Niin uudiskohteeseen kuin remon-
toitavaankin omakotitaloon löytyy helppokäyttöinen, edullista 
ja ympäristöystävällistä lämpöä tuottava lämmitysjärjestelmä – 
myös useita energianlähteitä hyödyntäviä hybridijärjestelmiä.

Pohjoismaisen NIBEn lämpöpumput on kehitetty lämmöntuot-
tajiksi Pohjolan vaativiin olosuhteisiin. Jokainen kone koekäy-
tetään ennen kuin se lähetetään tehtaalta asiakkaalle. NIBE on 
järjestänyt maan kattavan huoltoliikeverkoston ja kouluttaa jär-
jestelmällisesti asentajia ja huoltoliikkeitä auttamaan asiakkaita.

Maalämpö – joustava lämmitysjärjestelmä
Maalämpöpumppu hyödyntää maaperään tai vesistöön varas-
toitunutta auringon tuottamaa lämpöä keräämällä sen talteen 
ja luovuttamalla sen vesikiertoiseen lämmönjakoverkkoon ja 
lämminvesivaraajaan. Lämmön lisäksi maalämpöjärjestelmää 
voidaan hyödyntää kätevästi ja edullisesti kesäkuumalla myös 
tilojen viilentämiseen.
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Mallistosta löytyy myös matalaenergiarakentamisen tarpeisiin 
kehitetyt 1,5–6 kW:n maalämpöpumput. Oikein mitoitetun 
maalämpöpumpun ansiosta lämmintä käyttövettä riittää ja 
kylmimpinäkään talvipäivinä ei tarvita sähköistä lisälämpöä. Ta-
vallisissa lämpötiloissa kevyellä kuormalla invertteriohjauksen 
joustavuus antaa erinomaisen hyöty suhteen myös tilanteessa, 
jossa täystehomitoitettu perinteinen lämpöpumppu kävisi pät-
kittäin tai joutuisi säilömään lämpöä huonolla hyötysuhteella 
tilaa vievään puskurivaraajaan.

Joustava invertterimaalämpöpumppu sopii myös korjausra-
kentamiseen – etenkin silloin, kun energiaparannusten jälkeen 
tarvittavaa lämmitystarvetta ei tarkalleen tiedetä. NIBEn eniten 
myydyissä invertterimaalämpöpumppumalleissa on integroitu 
varaaja ruostumatomasta teräksestä. Mikäli käyttöveden tarve 
on suurempi, ovat tuotteet saatavissa myös ilman varaajaa. Täl-
löin lämpöpumpun oheen asennetaan erillinen varaaja, jonka 
veden lämmitys hoidetaan tehokkaasti lämpöpumpulla.

Mitoitus kohteen mukaan
Lämpöpumppu tulee aina mitoittaa huolellisesti kohteen 
mukaan: uudisrakennus energiaselvityksen mukaan, vanhoissa 
taloissa aiemman energiakulutustiedon ja mahdollisen energi-
aselvityksen tietojen pohjalta. Näin varmistetaan, että taloon 
asennetaan oikean tehoinen lämpöpumppu ja lämmönkeruu-
piiri. NIBE käyttää lämpöpumpun mitoituksessa lähtökohtana 
talon lämmitystarvetta kylmimpinä päivinä. On/off-lämpö-
pumppu valitaan kattamaan noin 70–80 % talon lämmityksen 
tehontarpeesta; tällöin se kattaa lähes koko energiatarpeen. 
Sähkövastusta tarvitaan avuksi vain huippupakkasten  aika-
na ja vain vajaaksi jäävän lämmityksen verran. Käytännössä 

osatehoisen lämpöpumpun sähkötehon tarve on korkeintaan 
puolet suoran sähkölämmityksen tehosta. Osatehomitoituksella 
vältetään kompressorin liian usein tapahtuva käynnistyminen 
ja saadaan mukavan tasainen sisälämpötila. Invertterimaa-
lämpöpumppu valitaan kattamaan koko lämmöntarve myös 
kylmimpinä päivinä, sillä laite toimii tehokkaasti myös päivinä, 
jolloin lämpöä tarvitaan vain osa kylmien päivien tarpeesta. 
Invertterimaalämpöpumppujen automatiikka valvoo myös sitä, 
ettei energiakaivo pääse jäähtymään liikaa.

Pilvipalvelu lämmittäjän apuna
Lähes kaikki NIBE maalämpöpumput voidaan liittää etähallin-
tapalveluun ja sen myötä ottaa käyttöön pörssisähköohjaus, 
Smart Price Adaption. Käyttäjä voi halutessaan valita, hankkiiko 
laite pörssisähkön hintatiedon Nord Pool Spot -sähköpörssistä 
ja antaa laitteen hoitaa lämmitystä mahdollisimman paljon 
sellaisina tunteina, kun pörssisähkö on edullista. Käyttäjä, joka 
hankkii sähkön pörssisähkösopimuksella,voi säästää merkittä-
västi sähkölaskussaan – ilman lisäkuluja. Etähallintapalvelun 
kautta voi koko lämmitysjärjestelmän toimintaa seurata känny-
källä, tabletilla tai tietokoneella – missä ja milloin vain.
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Ilma/vesilämpöpumppu on energiakorjaajan 
tehopakkaus
Ilma/vesilämpöpumppu sopii erinomaisesti uuden omakotita-
lon lämmitykseen, mutta erityisen hyvin vanhaan omakotita-
loon, esimerkiksi vanhan öljykattilan rinnalle. Öljylämmitysjär-
jestelmän rinnalle asennettuna se tuottaa uusiutuvaa energiaa 
lämmitykseen ja säästää merkittävästi energiakustannuksissa. 
Öljyä tarvitaan vain kovimmilla pakkasilla. Talon koosta, sijain-
nista ja nykyisestä energiankulutuksesta riippuen ilma/vesi-
lämpöpumpun avulla voidaan säästää jopa 60 % aikaisempiin 
lämmityskustannuksiin verrattuna.

Ulkoilmaa lämmönlähteenä käyttävä laite ei edellytä lämpökai-
voa tai keruupiirin asennustaa. Nopeasti asennettava järjestel-
mä tuottaa lämpöä talon vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään 
sekä käyttöveden lämmitykseen. Haluttaessa laitteistoa voidaan 
hyödyntää sisäilman viilennykseen kesähelteillä.

NIBE™ POLAR sopii valmiina kokonaisuutena suurempiinkin 
uudis/saneeraustaloihin tuottaen lämpöä sekä käyttövettä 
maalämpöpumpun tasoisesti.

Pohjoismainen ilma/vesilämpöpumppu
Pohjoisissa olosuhteissa ilma/vesilämpöpumpulta vaaditaan 
enemmän kuin keskieurooppalaisessa ilmastossa. NIBEn 
ratkaisulla saadaan täydellinen uusiutuvan energian lämmitys: 
kylmässä energiatehokas, varmatoiminen ja helppokäyttöinen 
lämmitysjärjestelmä, räätälöitävissä mahdollisimman joustavas-
ti erilaisiin lämmitystarpeisiin.

Lähes kaikissa NIBE ilma/vesilämpöpumpuissa on sama 
looginen ja helppokäyttöinen ohjaus kuin NIBEn uusimmissa 
maalämpöpumppumalleissa. Ohjauksen avulla voidaan hallita 
myös ulkopuolisia lämmönlähteitä: mallista riippuen vesitak-
kaa, aurinkosähkön hyödyntämistä, ilmanvaihtoa tai olemassa 

olevaa pelletti- tai öljylämmitystä. Laite voidaan myös liittää 
myUplink-pilvipalveluun ja hyödyntää Smart Price Adaption 
-ominaisuutta kuten maalämpöpumpuissa.

NIBE Polar
NIBE Polar ilma/vesilämmitys koostuu sisäyksiköstä NIBE VVM 
S320 ja ilma/vesilämpöpumpusta F2120, jonka voi hyvällä syyl-
lä sanoa siirtäneen lämpöpumput uudelle tasolle. Pohjolaan 
suunniteltuna vuosilämpökerroin on kylmässä ilmastossamme 
jopa 4,3 – aivan maalämmön tasoa. 

Laitteen kyky tuottaa kuuminta lämmitysvettä ei alene ulko-
lämpötilan laskiessa kuten perinteisessä ratkaisuissa, vaan 
yli 60-asteista lämmitysvettä saadaan tuotettua aina –25 °C 
pakkasille asti.

NIBE F2120 on erityisen hiljainen ja pysyy hiljaisena myös täy-
dellä teholla, kun lämpöä pakkasilmoilla tarvitaan. 

NIBE VVM S320 sisäyksikkö sisältää lämminvesivaraajan ja 
lämmönjaon vesikiertoiseen lämmitykseen. Ohjaus on tuttu 
helppokäyttöinen NIBE ohjaus, jossa on etähallinta valmiina. 
Lämmityksen voi jo tänä päivänä liittää erilaisiin Internet of 
Things -palveluihin.

Monipuolinen ja taloudellinen NIBE Split ja  
NIBE Split Box
NIBE Split ja NIBE Split Box on kompakti paketti uudisraken-
nukseen tai korjattavaan omakotitaloon. Laitteistossa on ulos 
sijoitettavan lämpöpumpun lisäksi sisäyksikkö, jossa on läm-
minvesivaraaja ja laitteiston ohjaus. 

NIBE Split Box yhdistää split-tekniikan ja modernin etähallitta-
van sisäyksikön, NIBE VVM S320:n. Laitteisto on erinomainen 
valinta myös vapaa-ajan asuntoon. 

NIBE Split Box on loistava kokonaisuus niin uuteen 
taloon kuin lämmitysremonttiin.

NIBE Polar on Pohjolaan suunniteltuna läpimurto 
ilmavesilämmityksessä. Lämpöä saadaan invertte-
riohjatulla kompressorilla jopa -25 °C asti.
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Myös ilmanvaihto vaikuttaa mukavuuteen
Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden lisäksi NIBE huolehtii 
myös kodin riittävästä ilmanvaihdosta. NIBE Alto Smart IV-kone 
lämmön talteenotolla toimii NIBE maalämpöpumpun tai 
ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikön kanssa yhdessä, samasta 
ohjauksesta. Ilmanvaihtoakin voidaan siis hallita NIBE Uplinkin 
avulla älypuhelimesta. NIBE Alto Basic on yhtä tehokas IV-kone, 
joka toimii ilman NIBE lämpöpumppua, omasta huonetilassa 
olevasta ohjauksesta.

Monipuolinen poistoilmalämpöpumppu
Poistoilmalämpöpumppu on loistava tuote. Kompakti laitteisto 
huolehtii talon huonetilojen lämmityksen lisäksi ilmanvaihdos-
ta ja lämpimän käyttöveden tuottamisesta. Se ottaa lämmi-
tysenergiaa talteen talosta poistettavasta ilmasta ja siirtää 
sen tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen 
lämmitysjärjestelmään. Automaattisella yötuuletustoiminnolla 
laite puhaltaaraikasta ja viileää ulkoilmaa viilentämään tiloja. 
Näissäkin malleissa on vakiona etähallintamahdollisuus.

Lämpö talteen poistoilmasta
Talon lämmöstä noin 40 % siirtyy poistoilman mukana läm-
mittämään harakoita. Lämpöä voi ottaa talteen perinteisesti 
LTO-laitteella, joka siirtää osan poistoilman energiasta tuloil-
man lämmitykseen. Tai vieläkin tehokkaammin poistoilmaläm-
pöpumpulla, joka kerää lämmön niin tuloilman, käyttöveden 
kuin tilojenkin lämmitykseen.

Edullinen NIBE™ F470 -poistoilmalämpöpumppu on erinomai-
nen valinta pienehköön omakotitaloon. Se on täydellinen 
lämmityslaitteisto, jossa on kaikki tarvittava tekniikka samassa 
paketissa.

Poistoilmalämpöpumppu sopii erityisen hyvin uudiskohteisiin, 
mutta uuden energiatehokkaan mallin hankinta on usein järke-
vää vanhan poistoilmapumpun tilalle, vaikka se ei olisi loppuun 
kulunutkaan.

NIBE™ F750 -poistoilmalämpöpumppu –  
tehoa invertteritekniikalla
Invertteriohjattu NIBE™ F750 -poistoilmalämpöpumppu on 
erittäin tehokas: lämpöenergia kerätään pois-
toilmasta niin tehokkaasti, että ulos puhalletta-
va jäteilma on useasti reilusti pakkasella, jopa 
-15 °C saakka. Vaikka lämpimänä syyspäivänä, 
jolloin lämmitystarvetta voi kuitenkin olla. 
Invertterikompressorissa riittää lämmitystehoa 
6 kW:iin saakka, joten isompikin omakotitalo 
lämpiää hyvällä hyötysuhteella. Niin hyvällä, 
että NIBE F750 haastaa maalämmön.

Tuloilman lämmitys hoidetaan poistoilmaläm-
pöpumpun viereen asennettavalla tuloilmalait-
teella.

Ilmavesilämpöpumppu ottaa lämmön talteen ulkoilmasta ja siirtää sen talon 
vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja/tai käyttöveden lämmitykseen. Tässä 
talossa hybridijärjestelmään kuuluvat myös aurinkopaneelit.

NIBE™ F750 -poistoilmalämpöpumppua on helppo käyttää 
NIBEn tutulla ohjausjärjestelmällä, jossa on luonnollisesti NIBE 
Uplink -etähallinta ja Smart Price Adaption -pörssisähköohjaus.

Hyödynnä auringon energiaa
Aurinkosähköjärjestelmien hintojen lasku on tehnyt niistä 
houkuttelevia energiansäästöhankintoja. Auringosta sähköä 
tuotettaessa haasteena on vain ajoitus – silloin, kun aurinko 
paistaa, sähkön kulutus on vähäistä. NIBE on ratkaissut ongelman 
lämpöpumppuihin sopivalla liitäntämoduulilla: kun lämpöpump-
pu havaitsee aurinkopaneeleiden tuottavan riittävästi sähköä, 
lämpöpumppu alkaa lämmittää käyttövettä tai lämmitysvettä 
tavallista lämpimämmäksi, jolloin sähkönkulutus auringon jo las-
kettua vähenee. Liitäntämoduuli toimii yhdessä myös useimpien 
muiden markkinoilla olevien aurinkojärjestelmien kanssa, jotka 
voidaan myös kytkeä NIBE lämpöpumppuun. NIBE tarjoaa myös 
aurinkosähköpaketteja kokoluokissa 3, 6, 9, 12, 15,18,21 ja 24 kW.

Kattavaa lisäturvaa
Kattavan kolmen vuoden tehdastakuun lisäksi NIBE tarjoaa 
lämpöpumpuilleen NIBETURVAn. Se korvaa rekisteröidyn 
lämpöpumpun omavastuuosuuden 600 euroon saakka sekä 
ikävähennyksen, kun kotivakuutusyhtiö on tehnyt myönteisen 
korvauspäätöksen mahdollisesta vahinkotapauksesta. Lisäturva 
on käytössä kuusi vuotta.

Lisää tietoa ja muuta
Verkkosivuiltamme löydät kattavan tietopaketin kaikista läm-
pöpumppuratkaisuistamme ja -malleistamme sekä lähimmän 
NIBE jälleenmyyjäsi yhteystiedot: www.nibe.fi
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Rakentaja.fi

Vesivahinkojen määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana 
johtuen pääasiassa rakennuskannan vanhenemisesta, vettä 
käyttävien laitteiden lisääntymisestä sekä vääristä rakennustek-
niikoista. Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain korvauksia reilusti 
yli 30 000 vesivahingosta, mutta todellinen määrä saattaa olla 
huomattavasti enemmänkin, sillä kaikkia vahinkoja ei ilmoiteta 
vakuutusyhtiöön. VTT:n selvityksen mukaan suurin osa vuoto-
vahingoista sattuu omakotitaloissa ja useimmiten kyseessä on 
1960–1980-luvuilla rakennettu talo.

Mistä vesivuodot aiheutuvat
Useimmiten vesivuodot aiheutuvat talousvesijärjestelmän 
vioista ja vanhenemisesta. Korroosio, erilaiset asennusvirheet 
sekä heikot liitokset voivat aiheuttaa vaikeasti havaittavia put-
kivuotoja. Vesivahingon aiheuttajia voivat olla myös kodinko-
neet, kuten pyykin- ja astianpesukoneet, kylmäkalusteet sekä 
lämminvesivaraajat. Laitteiden aiheuttamien vuotojen syynä 

voi olla kyseisen laitteen liitosten syöpyminen, väärä asennus-
tapa tai huolimaton käyttö. Ongelmia voivat lisäksi aiheuttaa 
kodin märkätiloissa huonosti tiivistetyt läpiviennit tai huolimat-
tomasti tehty lattiakaivon sekä vesieristeen välinen liitos, jonka 
seurauksena vesi pääsee salakavalasti tuhoamaan rakenteita.

Vahinkojen ennaltaehkäisy
Sekä kosteusvaurioihin että vesivuotoihin voidaan vaikuttaa en-
nakoivilla toimenpiteillä. Kosteusvauriota pitää osata ehkäistä 
ennalta jo rakentamisvaiheessa, jotta säästytään ikäviltä yllätyk-
siltä asumisaikana. Kosteusvaurion syynä on useimmin suunnit-
telu-, asennus- ja/tai käyttövirheestä johtuva tapahtuma.

Vesivuodoissa vauriot eivät välttämättä synny äkkiä, vaan ne 
voivat olla pienen vuodon pitkän ajan kuluessa aiheuttamia. 
Myös äkillisiin vesivuotoihin voi varautua ja niitä voi pyrkiä 
aktiivisesti ennaltaehkäisemään omilla toimillaan.

Ehkäise vesivuodot ajoissa
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Vesivahingon aiheuttajia voivat olla kodinkoneet, kuten pyykin- ja astianpe-
sukoneet. Ongelmia voivat aiheuttaa myös esimerkiksi kodin märkätiloissa 
huolimattomasti tehty lattiakaivon ja vesieristeen välinen liitos.

Putkistoissa huomioitavaa
Taloa rakennettaessa tai korjaustöitä tehdessä on varottava 
lyömästä nauloja seinissä tai yläpohjassa kulkeviin putkistoi-
hin. Putkistojen sijainnit kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
selvittää joko piirustuksista tai käyttämällä rakenneilmaisinta. 
Putket tulee asentaa siten, että vuodon sattuessa vahinko 
havaitaan mahdollisimman nopeasti. Hyviä ratkaisuja ovat 
pinta- ja suojaputkiasennukset sekä koteloinnit. Vesijohtojen 
ollessa näkyvillä tai asennussokkelissaan on vuodon sattuessa 
korjaustyöt helpompi suorittaa.

Useimpien vesivahinkojen syynä ovat vuotavat liitokset. Mikäli 
mahdollista, liitokset kannattaa keskittää sellaiseen tilaan, jossa 
vesivuodot on helppo havaita ja ne eivät pääse aiheuttamaan 
suurta vahinkoa.

Putkien jäätyminen ja halkeaminen on yksi yleisistä vesivahin-
gon syistä. Jotta putket eivät pääsisi niin herkästi jäätymään, 
suositellaan, että putkia ei asenneta ulkoseinille eikä muihin-
kaan kylmyydelle alttiisiin paikkoihin. Rakennuksen jäädessä 
talvella pitkäksi aikaa kylmilleen tai ilman valvontaa, tulee 
käyttövesijohdot tyhjentää vedestä. Palo- ja sähköturvallisuu-
den takia jäätyneiden putkien sulattaminen on ainoastaan alan 
ammattilaisten tehtävä.

Selvitä veden laatu
Jos vesi otetaan omasta kaivosta, tulee veden laatuun kiinnittää 
huomiota. Kaivovesi voi täyttää talousvedelle asetetut laatu-
vaatimukset, mutta silti syövyttää putkistoja, joten sen laatu 
kannattaa selvittää. Monesti myös yleisestä vesijohtoverkosta 
tulevan veden laatu kannattaa tutkituttaa. Kun vedenlaatu on 
tiedossa, voidaan valita oikeat putkimateriaalit. 

Asiantuntijat osaavat kertoa, mikä on eri tekijöiden vaikutus 
kussakin tapauksessa. Veden laadun lisäksi korroosioon vaikut-
tavia tekijöitä ovat mm. veden virtaamisnopeus sekä lämpötila.

Astian- ja pyykinpesukone – kytke ja käytä huolella
Lähes joka viides talojen vesivahingoista aiheutuu astian- ja 
pyykinpesukoneista sekä lämminvesivaraajista. Astian- ja 
pyykinpesukoneiden aiheuttamat vahingot olisivat helposti es-
tettävissä kytkemällä ja käyttämällä laitteita huolella. Yleisimpiä 
vahingon aiheuttajia ovat täyttöletkun liittimen löystyminen 
ja poistoletkun murtuma. Myös tiivisteiden kuntoa kannattaa 
tarkkailla, sillä tiivisteet voivat hapertua ajan saatossa ja aiheut-
taa vesivahingon. Astianpesukoneessa menevät ruoantähteet 
saattavat olla houkutus hiirille, jotka voivat syödä astianpe-
sukoneen poistoletkuun reiän. Kytkentäletkujen vuoto pysyy 
helposti huomaamattomana ja paljastuu vasta kosteusvaurioi-
den perusteella. Uusissa pesukoneissa on tulvasuoja, mutta se 
ei estä vuotoa täyttöletkusta.

Pesukone on liitettävä vesijohtoverkostoon omalla hanalla 
ja hyväksytyllä paineenkestävällä täyttöletkulla. Itse hana on 

Vesivahinkojen korjaaminen on hankalaa
Vesi- tai kosteusvaurioiden paljastuessa on niiden syy aina selvi-
tettävä ennen korjaustöiden aloittamista. Rakenteelliset virheet 
on saatava korjattua, jotta vahinko ei pääsisi uusiutumaan. 
Vesivahinkojen korjaaminen on yleensä kallista sekä hankalaa. 
Usein rakenteita joudutaan purkamaan, kuivattamaan sekä 
uusimaan suuremmalta alalta kuin aluksi ehkä olisi kuvitellut. 
Yleensä korjauksen aikana asuminen joko vaikeutuu tai on 
remontin aikana pahimmillaan jopa mahdotonta. Vahingon 
laajuudesta riippuen pelkkä kuivaus voi kestää viikkoja, ellei 
jopa kuukausia. 

Kun vuoto havaitaan, on huolehdittava siitä, että korjaukset 
suunnittelee asiantuntija ja toteutuksen tekee ammattimies. 
Kun havaitset vahingon, ota yhteyttä isännöitsijään, huoltomie-
heen tai LVI-asennusliikkeeseen.
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sijoitettava näkyvälle paikalle, jolloin sen muistaa helposti 
käytön jälkeen sulkea. Hanan sulkeminen tekee täyttöletkun 
”paineettomaksi” ja estää siten vesivahinkojen synnyn. Pe-
sukoneen poistoletku on puolestaan asennettava kiinteästi 
asennusohjeen mukaisesti siten, että koneeseen ei tapahdu 
takaisinvirtausta. Poistoletkun tiiviys sekä kunto tulee tarkistaa 
määräajoin, esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa. 

Pesupöydän sekä astianpesukoneen alla olevan lattiapinnan 
tulee olla tiivis ja tiivistyksen tulee nousta jopa seinälle niin, että 
mahdollinen vuotanut vesi valuu näkyviin pesupöydän sekä 
astianpesukoneen eteen.

Näin torjut astian- ja pyykinpesukoneiden vuotovahingot

• Sijoita pesukone lattiakaivolliseen tilaan, jos suinkin mahdol-
lista.

• Asenna pesukonehana näkyvälle paikalle, esimerkiksi pesu-
pöydän hanan yhteyteen.

• Käytä vain valmistajan suosittelemaa ja pesukoneeseen 
tarkoitettua paineenkestävää letkua.

• Tarkista täyttöletkun liittimet säännöllisesti.
• Uusi täyttö- ja poistoletkut 5–10 vuoden välein.
• Vesitiivis lattia pesukoneen alla helpottaa vuotojen havaitse-

mista.
• Sulje pesukoneen hana aina, kun et käytä pesukonetta.
• Älä käytä pesukonetta ilman valvontaa.
• Älä jätä pesukonetta käyntiin, kun menet esimerkiksi töihin, 

kauppaan tai nukkumaan.

Kylmäkalusteet voivat tiputella vettä
Jääkaappien ja pakastimien automaattisulatus saattaa tiputella 
vettä lattialle, joten laitteiden alla on hyvä olla esimerkiksi vesi-
tiivis lattia tai kaukalo. Sulatusjärjestelmän ajoittainen tarkastus 
on myös paikallaan – varsinkin silloin, kun laite on sijoitettu 
kiintokalusteisiin ulkoseinälle.

Märkätilat vaativat erityistä tarkkuutta
Pesu- sekä suihkutiloissa kannattaa välttää turhia putkien 
läpivientejä. Välttämättömät läpiviennit on tiivistettävä veden-
kestävällä silikonilla. Suositus on asentaa käyttövesijohdot ns. 
yläasenteisena höyrynsulun sisäpuolelle ja käyttölaitteiden 
putket pinta-asennuksena ylhäältä alaspäin.

Lattiakaivo sekä siihen liittyvä vedeneristys on asennettava 
oikein. Käytä lattiakaivon kanssa vain siihen malliin hyväksyttyä 
korokerengasta. Lattiakaivo on myös muistettava puhdistaa 
säännöllisesti.

Märkätiloissa hanojen peitelevyjen alle jäävät läpiviennit, put-
kikannakkeet, ruuvin ja mutterin reiät on tiivistettävä hyvälaa-
tuisella märkätilan silikonilla. Läpiviennin tiivistyksen tulee olla 
kestävä ja sen kunto kannattaa tarkistaa 5–10 vuoden välein. 
Lattian läpi tehtäviä läpivientejä tulee välttää.

Vesijohdot tulisi tuoda pesuhuoneisiin ensisijaisesti yläkautta ja 
pinta-asennuksena. Läpivientien teossa tulee olla tarkkana, sillä 
läpivientien tulee olla oikean kokoisia, ei liian suuria. Suihkun 
sekä ammeen kohdalla läpivientejä tulee välttää.

Tuuletusviemäreiden huolellinen asennus
Tuuletusviemäri eristetään aina, kun se sijaitsee kylmässä 
tilassa, kuten esimerkiksi ullakolla. Tuuletusviemärin läpiviennit 
vesikaton ja välipohjan läpi on tiivistettävä huolellisesti.

Lämminvesivaraajan tarkistus
Lämminvesivaraajan aiheuttamat vuotovahingot ovat yleensä 
seurausta säiliön puhkisyöpymisestä. Varaaja tulisikin sijoit-
taa lattiakaivolla varustettuun tilaan, jos se ei ole kuitenkaan 

Rikkoontunut astianpesukone aiheutti keittiössä vesivahingon. Vaikka vuotava 
vesi havaittiin melko pian, kerkesi se levitä myös viereisiin huoneisiin.
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mahdollista, tulisi varaajan alle asentaa vesitiivis kaukalo tai 
alusta. Veden laadusta riippuen varaajan käyttöikä on 15–20 
vuotta, joskus vain 5–10 vuotta. Lämminvesivaraajasta on hyvä 
tarkistaa aika ajoin mm. sinkkianodit, varaventtiilin toiminta ja 
yhteiden tiiviys.

Ulkopuolelta tuleva kosteus
Huolehdi sadevesien viemäröinnistä sekä salaojien toimivuu-
desta ja tarkkaile myös putkiston, kaivojen sekä pumppaamon 
kuntoa ja toimivuutta. Tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpi-
teet tulisi tehdä säännöllisesti.

Tarkkaile vuotovahingosta kertovia merkkejä
Kaikesta ehkäisevästä toiminnasta huolimatta saattaa talosta 
joskus löytyä merkkejä vesivahingosta. Jotta vahinko ei pääsisi 
yllättämään suuruudellaan, kannattaa jatkuvasti seurata 
mahdollisia ”vuotovihjeitä” ja tehdä ajoittain perusteellinen 
kuntotutkimus. Olemalla aktiivinen ja tekemällä säännöllisen 
katsastuksen voi välttää suurempien vahinkojen synnyn. Mitä 
pidempään vettä ehtii vuotaa rakenteisiin, sitä suuremmasta 
vahingosta ja edessä olevasta remontista puhutaan. 

Toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi, jos rakenteissa:

• rappaus irtoaa ja lohkeilee
• kalkkia esiintyy betoni- ja tiilipinnoilla
• maali irtoaa lattian rajasta
• maalin väri muuttuu
• puu tummuu tai levy turpoaa
• liimattujen mattojen tai vinyylilevyjen saumat irtoilevat
• parketti irtoilee tai turpoaa
• homepilkkuja alkaa esiintyä
• vettä ilmestyy huonetiloihin
• ilmassa on ummehtunut ja paha haju.

putkistossa:

• vesimittarin näyttö muuttuu esim. 2–3 tunnin aikana, vaikka 
hanat ovat kiinni

• kuuluu sihisevää vuotoääntä
• paineenkorotuspumppu käy usein toistuvasti
• kylmävesihanasta tulee lämmintä vettä
• joudut jatkuvasti lisäämään vettä lämmitysverkostoon
• pattereita joudutaan usein ilmaamaan
• vesi- ja jätevesilasku kasvaa tuntuvasti
• lämmityskulut nousevat
• talousvedessä on maku- ja värihaittoja.

Turvaa vakuutuksesta
Rakentamisaikaisista virheistä johtuvat kosteusvauriot eivät 
kuulu omaisuusvakuutusten korvausten piiriin. Äkillinen vuoto-
vahinko, joka on aiheutunut ennalta arvaamattoman tapahtu-
man seurauksena, on useista omaisuusvakuutuksista (kotiva-
kuutus) korvattava vahinko. Tällaisiksi äkillisiksi tapahtumiksi 

voidaan lukea esimerkiksi putkivuodosta tai kulutuslaitteen 
rikkoutumisesta aiheutuneet vuotovahingot.

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa menetystä täysimääräisenä 
vakuutussopimuksen liittyvien omavastuu- ja ikävähennys-
säännöksien takia. Vahingosta aiheutuu myös korvaamatonta 
haittaa sekä tilapäisratkaisujen käyttöön turvautumista. Huoli-
matta siitä, että vakuutukset ovat kunnossa, ne eivät korvaa sitä 
vaivaa sekä hankaluutta, joita esimerkiksi rakenteiden purkami-
sesta aiheutuu.

Oman vakuutuksensa korvaavuus on syytä selvittää jo etukä-
teen, eikä vasta vahingon tapahduttua. Vakuutuksissa sekä 
vakuutusyhtiöiden kor vaus ehdoissa on eroja. Vakuutusten 
korvausehdoissa otetaan yleensä huomioon putkistojen van-
heneminen, sen sijaan työvirheistä aiheutuneet vahingot eivät 
kuulu korvausten piiriin.

Vesivahinkojen ennaltaehkäisy vaatii talon omistajalta hieman 
vaivannäköä. Kun riskikohdat tarkistetaan säännöllisin väliajoin, 
ei suurta vahinkoa pääse syntymään salakavalasti.
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Uponor-kiinteistöviemäröintijärjestelmät ovat kokonaisjärjes-
telmiä jätevesien viemäröintiin. Uponor Decibel ja Uponor-HTP 
-järjestelmät ovat polypropeenista valmistettuja ja muhvilii-
toksin varustettuja järjestelmiä, joihin kuuluvat putket, yhteet, 
palomansetit ja tiivisteet. Järjestelmät ovat keskenään yhteen-
sopivia.

Uponor Decibel on ääntä vaimentava järjestelmä ja soveltuu 
erityisesti ääniteknisesti vaativiin kohteisiin. Mineraalivahvistet-
tu polypropeeni, uusin valmistustekniikka ja suuri ominaispaino 
tekevät Decibel-järjestelmästä hiljaisen.

Uponor-HTP on perinteinen kiinteistöviemäröintijärjestelmä 
rakennusten jäte- ja sadevesien pois johtamiseen, ja sillä on 
yhteispohjoismainen Insta-Cert-sertifikaatti sekä suomalainen 
tyyppihyväksyntä. Putkissa ja yhteissä sertifioinnin osoittaa 
Nordic Poly Mark -laatumerkki. Järjestelmän tuotteet soveltuvat 
käytettäväksi jäte- ja sadevesiviemäreinä rakennusten sisällä, 
pohjalaatassa ja sen alla sekä perusmuurin ulkopuolella maa-
han asennettuna tonttiviemärinä sekä myös liikennealueella 
suunnitelmien mukaisesti.

Kattava tukipaketti
Uponor-kiinteistöviemäröintijärjestelmien tuotetiedot sekä 
suunnittelu- ja asennusohjeet on koottu kiinteistöviemäröinti-
käsikirjaan. Käsikirjassa on ohjeita viemäreiden äänitekniseen 
sijoittamiseen ja mitoittamiseen, materiaalin valintaan sekä 
valmiita ratkaisumalleja määräykset täyttävästä ääni- ja palotek-
nisestä suojauksesta.

Tuotteet
Uponor-kiinteistöviemäröintiputkia ja yhteitä on saatavil-
la kokoluokassa ø 32–160 mm. Putkikoon ø 110 mm ja 
yhteiden jäykkyysluokka on SN 8.  

Uponor-kiinteistö-
viemäröintijärjestelmä

Uponor-HTP-putkien ja -yhteiden väri on harmaa. Uponor 
Decibel- ja HTP -putket (32 mm) ja yhteet ovat valkoisia. Järjes-
telmään kuuluvat myös polypropeeniset ø 160 mm:n putket ja 
yhteet (SN8 jäykkyysluokka), joiden väri on punaruskea.

Asentaminen
Uponor-kiinteistöviemäröintijärjestelmät ja niiden osat ovat 
nopeita ja vaivattomia asentaa myös ahtaissa paikoissa. Ne ovat 
kevyitä käsitellä ja ne voidaan katkaista helposti tavallisella 
käsisahalla. Putket ja yhteet ovat mittatarkkoja. Niiden laatua 
seurataan laadunvarmistuksen avulla, jolloin mm. liitoksista 
saadaan luotettavia. Ääni- ja palosuo jaus voidaan tehdä yleensä 
samalla suojarakenteella.

Uponor-kiinteistöviemäreiden suunnittelussa, asennuksessa 
sekä ääni- ja paloteknisessä suo jauk sessa noudatetaan Ympäris-
töministeriön asetusta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistojen 
osin viemäreitä koskevia määräyksiä sekä Uponor-kiinteistövie-
märöinti -käsikirjan sisältämiä ohjeita.

Kun viemäröintijärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan oikein 
asennetuilla Uponor-kiinteistöviemäröintituotteilla ja nouda-
tetaan annettuja ohjeita, täyttyvät sekä ääni- että palotekniset 
määräykset.

Lue lisää: uponor.fi

Uponor Decibel soveltuu sekä uudis- 
että korjausrakentamiseen. Mine-
raalivahvistettu polypropeeni, 
monikerrosrakenne ja suuri omi-
naispaino tekevät Decibel-järjes-
telmästä hiljaisen. Decibel sovel-
tuu etenkin ääniteknisesti vaativiin 
kohteisiin kuten kerrostaloihin, 
hotelleihin,. sairaaloihin ja toimis-
torakennuksiin.
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Yksi lattiakaivo –  
kaikki mahdollisuudet
Uutta kylpyhuonetta rakennettaessa tai vanhaa peruskorjatessa 
eri lattiakaivojen ominaisuuksia kannattaa vertailla keskenään. 
Vieserin lattiakaivoilla toimintavarmuus, veden virtaustehok-
kuus sekä asennuksen nopeus ja helppous ovat huippuluokkaa. 
Kun kaivon puhdistusväli on pitkä, vesi poistuu lattialta nopeas-
ti ja kannen design miellyttää silmää, lopputulokseen voi olla 
arjessa tyytyväinen.

Vieser One -lattiakaivo sopii yhteen kaikkien Vieserin kaivon-
kansien kanssa. Kun voit luottaa lattiakaivojärjestelmääsi, voit 
keskittyä katseenkääntävän kannen valintaan. Vieser tekee yh-
teistyötä alan parhaiden suunnittelijoiden kanssa ja pystyy siksi 
tarjoamaan kylpyhuoneisiin upeita ja helposti muunneltavia 
ratkaisuja. Yksilöllisellä designilla erottuvat kaivonkannet tuovat 
arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennusyhtiöille ja kodin sisus-
tajille mahdollisuuden vaativimpienkin kylpyhuoneunelmien 
toteuttamiseen.

Millainen on Vieser One -lattiakaivo?

• Sopii yhteen kaikkien Vieserin kaivonkansien kanssa.
• Lähtöputken kaltevuuden ansiosta vesi poistuu nopeasti.
• Asentaminen sujuu nopeasti säätöjalkojen avulla.
• Soveltuu asennettavaksi sekä betoni- että puurakenteisiin.
• Vesilukko on helposti irrotettavissa ja puhdistettavissa.
• Kolmen sivuliitännän ansiosta kaivoon on mahdollista liittää 

useita vesipisteitä.
• Valusuojakannen muotoilu helpottaa lattiakaatojen tekemis-

tä.

Helposti asennettava ja käytössä luotettava Vieser One -lattiakaivo sopii yhteen 
kaikkien Vieserin yksilöllisten kaivonkansien kanssa. Kuvassa on Kebony-puusta 
valmistettu Vieser Square -kansi.

Kotimainen ja sertifioitu
Vieser on suomalainen lattiakaivojen valmistukseen ja myyntiin 
keskittyvä perheyritys, jonka juuret ovat pohjanmaalaisessa 
ammattitaidossa. Toiminta käynnistyi Kauhajoella vuonna 1973, 
ja edelleen kaikki tuotanto on Suomessa. Vieserin lattiakaivoja 
on asennettu jo yli 5 miljoonaa kappaletta. Kaikki tuotteet ovat 
100-prosenttisesti sertifioituja ja tyyppihyväksyttyjä.

Vieser RST-kannet Vieser DotVieser Square Vieser Line Vieser Corner

Vieser One 
lattiakaivo
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Puhdas koti ja helpompi arki ovat kaikkien toivelistalla. Hiek-
kaiset saappaat tai kuraiset tassut ovat huolista pienimpiä, kun 
kodissa on Kurasyöppö juuri oikealla paikalla.

Mistä sinun kotisi puhtaus alkaa?
Kurasyöpön paras paikka on eteisessä tai erillisessä kurae-
teisessä lähellä ulko-ovea. Kurasyöpölle löytyy käyttöä myös 
kodinhoitohuoneessa, johon on kulku suoraan pihalta tai jopa 
terassilla, jolloin saat kuraiset saappaat tai karvaiset tassut 
puhtaaksi jo ulkona. Kurat valuvat veden mukana altaan sakka-
koriin, joka estää viemäriä tukkeutumasta. Ja Kurasyöppöjä voi 
toki olla useampikin.

Kurakeleillä käyttöaste 100 %
Erityisen hyödyllinen Kurasyöppö on lapsiperheille ja lemmik-
kien omistajille mutta myös aktiivisille ulkoilun harrastajille. 
Kurasyöpössä puhdistat saappaat, sadevaatteet, koiran tassut ja 
ulkoiluvälineet nopeasti ja helposti.

Kurasyöppö esteettömässä kodissa
Kurasyöppö on osoittautunut hyödylliseksi myös monenlaisten 
ulkoiluvälineiden huollossa leikkikaluista polkupyöriin. Pyörä-
tuolikin on kulkuväline, jonka puhdistus on usein tarpeen kos-
tealla säällä tapahtuvan ulkoilun jälkeen. Vesipesu on helpoin 
tapa puhdistaa lika tuolin pyöristä ja rungon osista. Huuhte-
lemalla ja harjaamalla kurat irtoavat tehokkaasti, ja puhdasta 
tuolia on mukava käyttää ja säilyttää.

Suunnittele ajoissa!
Kurasyöpön paikka on päätettävä, kun kodin LVI-kuvia piirre-
tään. Asennus tehdään lattiavalun yhteydessä. Tuote on suun-
niteltu erityisesti Vieser One -lattiakaivoihin, joihin se tiivistyy 
kaivon omalla tiivisteellä.

Valitse oikea koko
Kurasyöppö-mallistoon kuuluu kolme vakiokokoa. Omako-
ti- ja rivitalon Kurasyöpöt ovat Mini 400 x 600 mm, Midi 500 x 
800 mm ja Maxi 600 x 1200 mm. Isommat Kurasyöppömallit 
soveltuvat yleisiin tiloihin, joissa pestävää ja huuhdeltavaa on 
enemmän. Runsasta vedenkäyttöä varten Kurasyöppö varuste-
taan pönttökaivolla ja tilavalla sakka-astialla.

Käytännöllinen on myös kaunista ja turvallista
Kavikan Kurasyöppö on ajattoman näköinen ja kestävä. Se on 
helppo pitää puhtaana, sillä Kurasyöppö valmistetaan ruos-
tumattomasta teräksestä. Tuotteen muotoilussa on monia 
turvallisuutta lisääviä yksityiskohtia.

Kurasyöppö on nykyaikaisen 
kodin vakiovaruste

Kurasyöpöllä varmistat, että kotisi pysyy siistinä ja puhtaana. 
Kurasyöpön löydät rautakaupoista ja LVI-liikkeistä kautta maan 
sekä osoitteesta www.rakentaja.fi/kauppa.

Lisätietoa tuotteesta: www.kurasyoppo.fi

Kuvien mittatilausku-
rasyöppö on asiakkaan 
tarpeisiin suunniteltu.
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Luotettava käyttövesijärjestelmä 
tuo asumiseen turvallisuutta
Uponor on turvallinen ja kestävä valinta
Uponor-PEX-käyttövesijärjestelmä on kokonaisuus, joka kattaa 
kaikki verkostossa tarvittavat putket, liittimet ja muut tarvikkeet 
sekä asentamisessa tarvittavat työkalut. Siksi se on turvallinen 
ja kestävä valinta kodin käyttövesien johtamiseen.

Testit laadun takeena
Uponor käyttövesijärjestelmä on testattu pohjoismaisen Nord-
Test VVS 129 -hyväksyntämenettelyn mukaan. Testissä mitataan 
muun muassa suojaputken kestävyyttä, muiden keskeisten 
komponenttien lujuutta sekä suojaputkessa kulkevan PEX-put-
ken vaihdettavuutta ja sen kykyä johtaa mahdollinen vuotovesi 
näkyviin.

Järjestelmässä käytettävällä PEX-putkella ja Uponorin kehittä-
mällä patentoidulla Q&E-liitinjärjestelmällä on Nordic Poly Mark 
-hyväksyntä.

Vuotosuojattu järjestelmä
Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemäröintilaitteistoista 
edellyttää vaihtokelpoisia käyttövesiratkaisuja, joissa mah-
dollinen vuoto ei pääse rakenteisiin, vaan se voidaan johtaa 
näkyviin.

Uponor-PEX-käyttövesijärjestelmä asennetaan rakenteisiin 
suojaputkessa. Jos virtausputkeen tulee vuoto, vesi johdetaan 
suojaputkea pitkin pois rakenteista.

Jokaiselle vesipisteelle viedään jakotukilta omat putkensa. 
Yhtenäiset saumattomat asennukset parantavat kosteusturval-
lisuutta.

Usein vesivahingot liittyvät putkien liitoskohtiin. Uponor Q&E 
-liitostekniikan ansiosta liitokset ovat lujia ja varmoja.

Jakotukit asennetaan vesitiiviiseen jakotukkikaappiin tai 
lattiakaivolliseen tilaan. Jakotukkikaapin ylivuotoputki johtaa 
mahdollisen vuotoveden näkyviin.

Vesipisteiden yhteydessä käytettävät hanakulmarasiat varmis-
tavat putken liittämisen hanalle vuototurvallisesti. Kytkentä-
johto voidaan tarvittaessa vaihtaa rakenteita ja vedeneristettä 
rikkomatta.

Vesipisteiden yhteydessä käytettävät 
hanakulmarasiat varmistavat putken 
liittämisen vuototurvallisesti.

Vesitiivis jakotukkikaappi suojaa rakenteita mahdollisilta vuodoilta on mahdol-
linen vuoto voidaan ohjata näkyville.
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Phyn Plus –  
älykästä veden valvontaa

Phyn Plus -vedenvalvontayksiköllä koko talon käyttövesiverkoston valvonta onnistuu yhdestä pisteestä.

Phyn Plus on älykäs vedenvalvontayksikkö, jonka hallinta on helppoa mobiiliso-
velluksen avulla. Näin havaitset mahdolliset vedenkäyttöpoikkeamat nopeasti 
ja saat tietoa, joka auttaa sinua tekemään parempia valintoja vedenkäyttösi 
suhteen.

Suomessa tapahtuu 100 vesivahinkoa joka päivä. Phyn Plus 
-vedenvalvontayksikön avulla voit suojata kiinteistösi putkirik-
kojen varalta niin uudis- kuin saneerauskohteissa. Phyn Plus on 
varmatoiminen, verkkoon liitetty älykäs vedenvalvontayksikkö, 
joka kattaa koko kodin käyttövesijärjestelmän ja voi tarvittaessa 
katkaista veden tulon automaattisesti. Phyn Plus ilmoittaa niin 
tihkuvuodoista kuin suuremmistakin putkirikoista – ennen kun 
kallis vesivahinko pääsee syntymään.

Phyn Plus -vedenvalvontayksikön toiminta perustuu erittäin 
tarkkaan ja nopeaan painemittaukseen. Kehitetyn mittaustek-
niikan ansiosta saadaan järjestelmä, joka tarjoaa tarkat tiedot 
kotisi vesipisteiden vedenkäytöstä. Tämän ansiosta tiedät 
tarkasti, kuinka paljon vettä kulutat ja mistä vesipisteestä. 
Mobiilisovelluksen avulla havaitset mahdolliset vedenkäyttö-
poikkeamat nopeasti.

Phyn Plus -vedenvalvontayksikön ominaisuudet:

• Ilmoitukset normaalin vedenkäytön poikkeamista.
• Vuotohälytysilmoitukset.
• Automaattinen vedenkatkaisu vuototilanteissa.
• Putkiston päivittäiset tarkastukset tihkuvuotojen varalta.
• Vedenkulutustiedot vesipisteittäin.
• Varoittaa putken mahdollisesta jäätymisvaarasta.
• Sovelluksen avulla jopa kuuden eri kiinteistön vedenvalvon-

ta.
• Laitteen hallinta Phyn-sovelluksen avulla missä tahansa.

Lue lisää: uponor.fi
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Asiayhteydestä riippuen putkiremontti tarkoittaa joko pelk-
kien käyttövesiputkistojen vaihtamista rakenteita avaamatta, 
koko talotekniikan uusimista tai jotain siltä väliltä. Onnistunut 
putkiremontti vaatii suunnitelmallisuutta sekä riittävän aikaisen 
varautumisen: remontin aloittamisessa kannattaa olla mieluum-
min etuajassa kuin myöhässä. Täysi varmuus tulevan remontin 
laajuudesta saadaan vasta, kun rakenteet päästään avaamaan ja 
tarkistamaan tilanne.

Milloin putkiremontti on ajankohtainen?
Putkien käyttöikä vaihtelee suuresti ja tapauskohtaisesti. Keski-
määräinen putkien elinkaari on n. 30–50 vuotta.

Putkityypit ja niissä tyypillisesti esiintyvät ongelmat
Vesijohtoputket
Teräsputkia on käytetty vesijohtoina, lähinnä nousulinjoina, pit-
källe 1950-luvulle. Runkolinjoja on rakennettu teräksestä myö-
hemminkin, aina 1970-luvulle asti. Teräksisten vesijohtoputkien 
ongelmana on puhkisyöpyminen kierreliitoksien kohdalta. 
Ajan saatossa teräsputkilla on ollut myös taipumusta tukkeutua 
raudan oksidien ja veden suolojen muodostaman kattilakiven 
takia. Näistä syistä terästä voidaan pitää jo alun perin huonona 
valintana vesijohtoputkien materiaaliksi. Mikäli kiinteistössä on 
vielä käytössä teräsputket, tulisi ne vaihtaa mahdollisimman 
nopeasti nykyaikaisempaan materiaaliin.

Kupariputki on perinteisesti hyvin yleinen vesijohtoputkityyppi, 
mutta sen kestävyyteen saattavat aiheuttaa ongelmia mm.:

• Lämpötilan vaihtelut ja lämpölaajeneminen. Suunnittelussa 
tulisi ottaa huomioon, että lämpötilan vaihteluista aiheutuva 
jännitys saattaa aiheuttaa korroosiota, joka rikkoo lopulta 
putken.

• Asennusvuosi. Vielä 1970-luvulla asennetuissa kupariputkissa 
esiintyy pistemäisiä syöpymiä, jotka ovat aiheutuneet kupari-
materiaalin aineellisesta epäpuhtaudesta.

• Putkien mitoitus. Kupariputken haarakohtiin sekä mutkiin 
on saattanut syntyä syöpymiä, mikäli putket on mitoitettu 
liian suuriksi. Vuotokohdat saattavat ilmaantua vasta vuosien, 
kenties jopa kymmenien vuosien saatossa.

• Juotosongelmat, joita esiintyy vanhemmissa putkistoissa.

Muoviputkien yleistyminen tapahtui 1970-luvulla kylmäve-
siputkissa. Tänä päivänä lähes kaikki pientalojen vesijohdot 
toteutetaan muoviputkea käyttäen. Varsinainen vesijohtoputki 
asennetaan vielä lisäksi suojaputkeen, joka estää piilevän 
vuodon rakenteissa. Suojaputki mahdollistaa myös vuotavan 
putken uusimisen rakenteita rikkomatta.

Vanhat putket kannattaa uusia 
ajoissa

Rakentaja.fi
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Komposiittiputki on alumiinivaipalla vahvistettu monikerroksi-
nen muoviputki, jossa yhdistyvät sekä muovi- että metalliput-
ken hyvät ominaisuudet. Alumiinikerros tekee putkesta happi-
tiiviin ja sen lämpölaajeneminen on pieni. Komposiittiputket 
ovat valmiiksi pinnoitettuja ja siksi ne soveltuvat ulkonäöltään 
hyvin pinta-asennuksiin. Komposiittiputki sopii myös lämmi-
tysjärjestelmiin. Komposiittiputkien käytössä ei ole ilmennyt 
huomionarvoisia vikoja. Pinta-asennuksesta johtuen putkissa 
mahdollisesti ilmenevät vuodot on helppo havaita, jolloin suur-
ta vahinkoa ei yleensä pääse syntymään.

Viemäriputket
Valurautaiset viemäriputket alkavat olla jo historiaa, mutta 
vanhemmissa kiinteistöissä niitä saattaa tulla vielä vastaan. 
Joissakin kohteissa niitä on käytetty erityisesti niiden hyvän 
äänenvaimennuksen ansiosta. Valurautaiset viemäriputket 
sietävät myös mekaanisia kolhuja ja tästä syystä niitä näkeekin 
kerrostalojen kellareissa. Valurautaisen viemäriputken ongelma-
kohta on putken seinille kerääntyvän runsaan karstan aiheutta-
ma halkeaminen lämpölaajenemisen yhteydessä. Valurautaisia 
viemäreitä tulisikin puhdistaa 10 vuoden välein.

Muoviset viemäriputket ovat olleet käytössä jo 1960-luvulta 
lähtien. Vanhojen PVC-viemäriputkien ongelmana on, että ne 

ovat kovin iskuarkoja. Käytännössä tällainen putki voi hajota 
jopa puhdistettaessa. Myöhemmin markkinoille saapui musta 
PEH-viemäriputki. PEH-putkien ongelmana ovat vastaavasti 
olleet haurastuneet hitsausliitokset.

Putkiremontin yhteydessä ei aina tarvitse purkaa vanho-
ja viemärirakenteita, vaan vanhoja putkia voidaan käyttää 
muotteina ja uudet putket valetaan tai sukitetaan niiden sisälle. 
Sukituksessa epoksihartsilla kyllästetty huopasukka asennetaan 
putkistoon paineilmalla. Kun materiaali on kovettunut, se muo-
dostaa uudet putket vanhan putkiston sisälle. Näissä tilanteissa 
remontissa päästään huomattavasti helpommalla, sillä seiniä ja 
lattioita ei tarvitse piikata, putkia ei tarvitse purkaa eikä katu- ja 
piha-alueita kaivaa auki.

Putkiremontin kustannukset
Omakotitalon putkiremontin kustannukset vaihtelevat suures-
ti: talon ikä, kunto, mahdollisesti tehtävät tilamuutokset sekä 
pintamateriaalien uusiminen vaikuttavat lopulliseen hintaan. 
Kustannuksissakin määräävä tekijä on ennakointi: ajoissa suori-
tettu putkiremontti tulee kiinteistönomistajille jopa kaksi kertaa 
halvemmaksi kuin ennakoimattoman putkivuodon korjauskus-
tannukset.
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Polyeteeninen 
virtausputkiAlumiinikerros

Pintamateriaali 
polyeteeniä

Erikoisliima muovin ja metallin kestävään liimaukseen

Vanhoista pientaloista lähes puoli miljoonaa on jo 30-50 vuotta 
vanhoja. Näissä taloissa käyttövesiputkien uusiminen on ajan-
kohtaista.

Ajoissa tehty putkiremontti vie vain pienen osan vesivahingon 
korjaamisen vaatimasta ajasta. Putkiremontin kustannukset 
ovat myös monin verroin vesivahingon korjauskustannuksia 
pienemmät.

Ainutlaatuinen Uponor-komposiittiputki
Uponor-järjestelmä perustuu komposiittiputkeen, joka on 
alumiinivaipalla vahvistettu monikerroksinen muoviputki. Siinä 
yhdistyvät sekä muovi- että metalliputken hyvät ominaisuudet. 
Järjestelmä on tyyppihyväksytty Suomessa.

Alumiinikerros tekee putkesta happitiiviin, joka suojaa järjestel-
mää korroosiolta. Muovinen sisäputki on erittäin hygieeninen, 
sillä se ei tarjoa kasvualustaa bakteereille. Muovinen virtausput-
ki on pitkäikäinen ja kestää hyvin kaikkia vesilaatuja.

Putken perusväri on valkoinen, mutta sitä on saatavilla myös 
kromin värisenä esimerkiksi pesutilojen pinta-asennuksiin.

Nopea putkiremontti ja  
laadukas lopputulos

Vanha, sinkitty kylmävesiputki.

Kromikomposiittiputki
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Uponor kromikomposiittiputki soveltuu erinomaisesti näkyviin pinta-asennuksiin.

Kustannustehoa nopealla asennuksella
Komposiittiputki on helppo työstää ja asennus sujuu joustavas-
ti. Putki taipuu joko käsin tai taivutustyökalun avulla. Putkilii-
tokset on nopea tehdä puristusliittimillä tarkoitukseen suunni-
tellun työkalun avulla.

Asennus on turvallista ja nopeaa, kun tulitöitä ei tarvita. Näin 
putkistojen asennuksessa asukkaille syntyvä häiriö jää mahdol-
lisimman lyhytaikaiseksi.

Uponor KOTI -käyttövesiremontti
Uponor-käyttövesiremontissa paikallinen, luotettava ja kou-
lutettu LVI-urakoitsija uusii kodin käyttövesiputket kestävällä 
Uponor-komposiittiputkella rakenteita rikkomatta. Remontti 
kestää vain muutaman päivän ja vanhat putket ovat yleensä 
toiminnassa kunnes uudet kytketään päälle. Asennustyöstä saa 
verotuksessa kotitalousvähennystä.

Järjestelmätodistus
Toteutuneesta Uponor KOTI -käyttövesiremontista saat toimivi-
en ja vuototurvallisten vesijohtojen lisäksi järjestelmätodistuk-
sen, joka on selkeä dokumentti siitä, mitä taloon on asennettu. 
Uponor vastaa järjestelmän laadusta sekä sinulle että urakoitsi-
jalle ja urakoitsija vastaa tekemästään työstä.

Lisätietoa ja tarjouspyyntö
Tilaa ilmainen putkiremonttikartoitus osoitteesta  
uponor.fi/uponor_koti tai soita numeroon 020 337 500.

Luotettava ja koulutettu LVI-urakoitsija uusii kodin käyttövesiputket.
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Nopea kodin käyttövesiremontti 
Uponor-komposiittijärjestelmällä

1. Työ käynnistyy putkiremontin työvai-
heiden suunnittelulla ja mittauksilla. 
Huoneiden väliset läpiviennit pora-
taan.

2. Putkien reitityksessä hyödynnetään 
kalusteiden ala- ja yläsokkeleita. Put-
ket voidaan myös koteloida.

3. Putket toimitetaan tehtaalta vähän 
tilaa vievissä suojaputkissa, joissa ne 
säilyvät siisteinä kuljetuksen ja remon-
tin ajan asennukseen asti.

4. Putket ovat helposti työstettäviä. 
Asentaminen käy nopeasti ja asukkai-
den arki jatkuu mahdollisimman pian.

5. Uudenaikainen liitintekniikka ja järjes-
telmän osat takaavat tiiviit liitokset ja 
helpottavat asennusta. Putki taipuu 
kätevästi oikeilla työkaluilla.

6. Liitokset tehdään erikoistyökalulla 
ilman juo tok sia tai hitsausta. Näin 
vältetään myös tulipalon riskit.

7. Komposiittiputkistot asennetaan 
vanhan seinäpinnan päälle rakenteita 
rikkomatta. Vanhat, rakenteiden sisällä 
olevat putket ovat käytössä remontin 
ajan ja ne voidaan jättää paikoilleen 
työn valmistuttua.

8. Putket ja osat ovat pintakäsitelty val-
koisiksi, joten niitä ei tarvitse maalata. 
Putkessa olevat merkinnät voi pyyhkiä 
pois asennuksen jälkeen tuulilasin 
pesunesteeseen, esim. Lasoliin, kostu-
tetulla sienellä.

9. Uudet, kestävät Uponor-komposiitti-
putket suojaavat taloa kosteusvauri-
oilta vuosikymmeniksi eteenpäin ja 
nostavat samalla talon arvoa.

Lisätietoa Uponor KOTI -käyttövesiremontista osoitteessa uponor.fi/uponor_koti.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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Rakentaja.fiKosteusvaurioiden tunnistaminen

Kosteusvaurio on hyvin yleinen vitsaus suomalaisissa kodeissa. 
Vaurion ilmaantuminen ei välttämättä katso talon ikää, vaan 
uudemmissakin kiinteistöissä voi vahinkoja ilmetä. Yleensä 
syynä on joko suunnitteluvaiheessa tapahtunut virhe, huonojen 
materiaalien käyttö tai huolimaton työ. Pahimmassa tapauksessa 
kyseessä voi olla näiden kaikkien kolmen yhteisvaikutus.

Kasvaakseen home tarvitsee kolme asiaa: sopivan lämpötilan, 
kosteutta sekä ravintoa. Yksinkertaisesti, jos rakenteisiin pääsee 
enemmän kosteutta kuin rakenteesta pois eikä kastunut tila 
pääse tuulettumaan, on rakenteelle olemassa kosteusvaurion 
vaara. Joskus kosteusvaurion voi havaita jo ihan silmämääräi-
sellä tarkastelulla: Maalit kupruilevat, muovimatot ja tapetit 
irtoilevat tai parketit tummuvat… Homeen voi haistaa ummeh-
tuneena, maakellarimaisena hajuna. Hometalossa asuvilla voi 
myös ilmetä homeen aiheuttamaa oireilua kuten ihon, silmien 
ja hengityselinten ärsytystä tai tulehduksia.

Kun tutkitaan homevauriota, pyritään selvittämään nimen-
omaan vaurion laajuus, vakavuus sekä aiheuttaja. Korjauksen 
tekeminen ei onnistu, ellei pystytä selvittämään vaurioon 
johtaneita syitä. Jos korjaustöissä ei lähdetä selvittämään 
asiaa ongelman alkulähteille saakka, uusiutuu vaurio nopeasti. 
Vauriokohtia ei siis tule vain peittää, vaan kosteusvaurion ja sen 
synnyttämän homekasvun syy on poistettava.

Riskiratkaisut oman aikansa ilmiöitä
Eri aikakausina vallalla olleet rakenneratkaisut ovat aiheuttaneet 
useita kosteusriskejä. Tyypillisiä riskipaikkoja ovat olleet (ja ovat 
yhä) mm.: tasakatot, salaojien puuttuminen, kevytrakenteiset kyl-
py- ja pesutilojen seinät ja niiden riittämättömät vedeneristeet, 
maanvaraisten lattioiden puutteellinen veden nousua katkaiseva 
kerros, huonosti tuuletettu alapohja, puisten seinien ulottami-
nen lattia- tai maanpinnan alapuolelle, riittämätön rakenteiden 
tuuletus tai huonosti toimiva ilmanvaihto.

Korjaustöiden suunnittelu
Korjaustöiden suunnittelu lähtee alkuperäisen vaurion aiheut-
tajan sekä vaurion laajuuden selvittämisestä. Tarkastamalla 
talon piirustuksista mahdolliset riskirakenteet, voidaan havaita 
mahdollinen syy kosteus- ja homevaurioihin.

Homevaurion korjaamisessa joudutaan aina purkamaan raken-
teita, jotta päästään selvittämään vahingon laajuus, kuivaa-
maan jäljelle jääneitä rakenteita koneellisesti, käsittelemään 
homekohtia kemiallisesti tai poistamaan mekaanisesti. Usein 
vanha rakenne poistetaan ja korvataan uudella.

Mistä voi tunnistaa rakennuksen riskialttiuden

• Onko jossain aistittavissa homeen hajua? Missä? – Selvitä syy.
• Tiivistyykö ikkunoihin kosteutta? – Se viittaa huonoon ilman-

vaihtoon. Uloimman lasin sisäpintaan tiivistyvä kosteus on 
merkki huonetilan liiallisesta ylipaineesta.

• Näkyykö parketissa tai muussa lattiapäällysteessä tummumis-
ta tai värimuutoksia? – Se voi olla merkki vakavista kosteus-
ongelmista.

• Onko irtoilevia muovitapetteja, laattoja, kupruilevaa maali-
pintaa, turvonnutta levyä tai rakoja ja halkeamia? – Vanhem-
mat kylpy- ja pesutilat ovat riskialttiita.

• Toimivatko pesukoneet ja jääkaapin sulatus niin, ettei vettä 
pääse lattialle?

• Onko läpiviennit tiivistetty ja vesieristykset tehty huolellises-
ti? Valuuko vesi hyvin lattiakaivoon vai jääkö se lammikoksi 
keskelle lattiaa tai seinän viereen?

• Onko putket ja kanavat eristetty ullakolla huolellisesti niin, 
ettei kosteus tiivisty ja vahingoita rakenteita? Onko läpivien-
nit tehty huolella?

• Onko rakennuksen ulkovaipassa tai sisätiloissa jälkiä kosteus-
vaurioista? – Selvitä syy.

• Onko talossa tasakatto ja toimiiko vedenpoisto katolta? Jääkö 
vesi seisomaan katolle pitkäksi aikaa sateen jälkeen? – Vesi-
vuodot ovat tasakatoissa yleisiä. Tasakatto vaatii säännöllistä 
huoltoa.

• Onko talossa räystäitä? Ovatko räystäskourut ja syöksytorvet 
puhtaita roskista?

• Suojaavatko katto ja räystäät seiniä sateelta?
• Kertyykö ulkoseinien vierille vettä? – Se valuu helposti raken-

teisiin.
• Toimiiko sadevedenpoisto talvellakin?
• Onko ulkopuolen maanpinta selvästi lattian pintaa alempa-

na? – Jos ei, vesi voi päästä rakenteisiin.
• Onko talossa tuuletettu alapohja? – Tarkista että maapohja 

on selvästi ylempänä kuin salaojitustaso.
• Onko tuuletetussa alapohjassa kuivaa? Ovatko tuuletusaukot 

riittävät ja tasaisesti jaetut? Onko tilassa riittävä veden nou-
sua katkaiseva kerros?

• Kallistuuko maanpinta talon ulkopuolella poispäin rakennuk-
sesta? – Kaltevuuden tulee ohjata vesi pois.

• Mikä on putkiston kunto? Pyöriikö vesimittarisi, vaikka kulu-
tusta ei ole? – Se on merkki vuodosta putkistossa.

• Pitääkö lämmitysverkostoon jatkuvasti lisätä vettä? – Se on 
merkki vesivuodosta lämmitysvesiputkissa.
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ilmanvaihtokanavilla ja kanavaosilla on VTT:n tuotesertifikaatti 
nro 158/01.

Uponor-ilmanvaihtojärjestelmiä on kaksi, tavallinen eristämä-
tön järjestelmä ja valmiiksi eristetty järjestelmä. Molemmissa 
järjestelmissä käytetään samaa Uponor-ilmanvaihtokanavaa. 

Uponor-eristetty ilmanvaihtojärjestelmä nopeuttaa asentamis-
ta, kun erillistä putken eristämistä ei tarvita. Eristetyn järjes-
telmän lisäksi tarvitaan vain vähintään 100 mm puhallusvillaa 
kanaviston lämpöeristykseksi kylmissä tiloissa.

Järjestelmän eristystiiviys liitoskohdissa varmennetaan käyttä-
mällä kiristysnauhaa, joita tulee aina tarvittava määrä kana-
vaosan mukana. Eristetyllä ilmanvaihtojärjestelmällä vähenne-
tään asennusvirheistä johtuvia kondensoitumisen riskejä.

Puhdas sisäilma  
Uponor-ilmanvaihtojärjestelmällä

Laadukas sisäilma on kaikkein eniten asumisviihtyisyyteen ja 
terveyteen vaikuttava tekijä. Uponor-ilmanvaihtojärjestelmien 
kehitystyön tärkeimpänä lähtökohtana on ollut puhtaus ja 
hygieenisyys.

Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa kehitetyt Uponor-il-
manvaihtojärjestelmät edustavat alansa ehdotonta huippua. 
Siitä todisteena Uponorilla on ainoana ilmanvaihtojärjestelmien 
valmistajana oikeus käyttää Allergia- ja Astmaliiton yhteistyö-
tunnusta. Lisäksi Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät ovat puhtaus-
luokiteltu parhaaseen M1-luokkaan.

Kanaviston kehityksessä on otettu huomioon mm. hygieeni-
syys, helppo käsiteltävyys työmaalla ja vaivaton asennettavuus. 
Ainutlaatuinen liitos- ja kanavarakenne takaa tiiviin ja toimivan 
lopputuloksen. Uponor-ilmanvaihtojärjestelmän muovisilla 
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Asennustyö siististi ja nopeasti ilman tulitöitä
Kanavien tulpat ja osien suojapussit poistetaan vasta asentami-
sen yhteydessä. Valmiiksi asennetun kanaviston avoimet päät 
suojataan tulpilla, jotka poistetaan vasta venttiilien asennuksen 
ja säätötyön yhteydessä.

Asennus ja säätö tehdään, kun rakennuksella on tehty viimei-
nen siivous. Kanavat voidaan katkaista tavallisella hienoham-
paisella käsisahalla. Kanaviston liitokset, suunnanmuutokset 
ja haaroitukset tehdään kanavaosien avulla. Liitos tehdään 
työntämällä kanava liitososan päälle, kunnes kanavan pää on 
kiinni rajoitusolakkeessa. Liitos on sellaisenaan valmis, eikä siinä 
tarvita ruuveja tai niittejä. Liukuaineena voidaan käyttää vettä 
tai esimerkiksi astianpesuainetta.

Kun kanava lävistää höyrysululla varustetun rakenteen (esim. 
yläpohjan), lävistyskohta tiivistetään höyrysulun läpivientitiivis-
teellä. Umpisoluisen tiivistyslaipan toisella pinnalla on tarralii-
ma. Tiivistyslaippa sijoitetaan tavallisesti höyrysulun yläpuolelle, 
jossa se pysyy tiiviinä lämmöneristeiden ja höyrysulun välissä.

Pyydä tarjous omakotitalon LVI-järjestelmistä asennettuna.  
Lue lisää: uponor.fi

Kanaviston ominaisuuksia:

• kanavat on tulpattu ja osat pussitettu, jolloin ne säilyvät 
puhtaina asennukseen asti

• ei kerää pölyä eikä likaa: sisäpinnaltaan pysyvästi antistaatti-
nen pp-materiaali hylkii epäpuhtauksia

• eristysmateriaalina käytetään polyeteenivaahtoa, joka ei 
pölyä käsiteltäessäkään

• tiivis
• ei hajuhaittoja
• virtausteknisesti erinomainen
• ei korroosio-ongelmia
• soveltuu erinomaisesti allergiaperheille
• liitoskohdat lukkiutuvat tiivisti toisiinsa
• kanavien suojatulpat voidaan hyödyntää rakennusvaiheessa 

työtulppina
• helppo työstää ja asentaa
• tiiviysluokka D
• lämmönkesto -50…+85 °C, hetkellinen +100 °C. Paloturvalli-

suusvaatimuksien täyttyminen on osoitettu Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman osan E1 kohdan 1.3.2 mukaisesti.

Liesikuvun/-tuulettimen poistoilmahormi
Keittiön liesikuvun tai -tuulettimen poistohormina on käytettä-
vä palamatonta pelti- tms. kanavaa ja ullakon onteloissa kanava 
on eristettävä E130-paloeristeellä. Toiminnallisten erojen vuoksi 
sitä ei myöskään suositella liitettäväksi asunnon muuhun ilman-
vaihtoon, vaan se johdetaan ulos omana kanavanaan.
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Ilmanvaihto pitää talosi rakenteet 
ja asukkaat terveinä

Korkealaatuinen ilmanvaihtojärjestelmä on huoleton – se säätää automaat-
tisesti ilmanvaihdon tehoa sisäilman laadun ja kosteuden mukaan tuoden 
jatkuvasti sisään puhdasta, raikasta ja sopivan lämpöistä ilmaa. Lisäksi se tekee 
sen energiatehokkaasti!

Hyvä ilmanvaihto on hyvä henkivakuutus talollesi. Se on 
investointi, joka vaikuttaa rakennuksen kuntoon ja elinikään. 
Samalla se lisää asumismukavuutta ja on panostus asukkaiden 
hyvinvointiin.

Hyvä ilmanvaihto vaihtaa sisäilmaa jatkuvasti pitäen sen puh-
taana ja raikkaana hengittää. Tehokkaan ja tarpeenmukaisen 
ilmanvaihdon avulla sisäilman happipitoisuus pysyy riittävän 
korkeana ja vältetään hiilidioksiditason noususta johtuva väsy-
mys ja työtehon laskeminen.

Ilmanvaihdon tehtävät:
Puhtaan, suodatetun ja sopivan lämpöisen ulkoilman 
tuominen sisään

Ilmanvaihtokone suodattaa sisääntuotavasta ulkoilmasta 
tehokkaasti epäpuhtaudet, kuten siite- ja katupölyt. Samalla se 
lämmittää tuloilman poistoilmasta talteen otetulla lämmöllä, 
jolloin ei synny vedon tunnetta eikä lisälaskua lämmitykseen. 
Puhdas ja lämmin tuloilma takaavat miellyttävät asuinolosuh-
teet.

Hiilidioksidin poistaminen
Ihmisten ja eläinten hengitys tuottaa sisäilmaan hiilidioksidia. 
Liika hiilidioksidi voi aiheuttaa väsymystä tai päänsärkyä sekä 
heikentää unen laatua. Tarpeenmukainen ilmanvaihto pitää 
huolta, että hiilidioksiditaso pysyy riittävän alhaisena.

Kosteuden poistaminen
Ruuanlaitto, astioiden pesu, peseytyminen, saunominen, pyy-
kinpesu, huonekasvit ja ihmisten hikoilu sekä hengitys lisäävät 
kosteutta sisäilmassa, joka on poistettava. Tehokas ilmanvaihto 
poistaa liiallisen kosteuden, jotta se ei jää talon rakenteisiin 
aiheuttamaan vahinkoa.

Rakennus- ja sisustusmateriaaleista erittyvien päästöjen 
poistaminen

Maalien, lakkojen, liimojen ja sisustusmateriaalien päästöt sekä 
radon-kaasu eli nk. VOC-yhdisteet poistuvat sisäilmasta ilman-
vaihdon avulla. Ilmanvaihto pitää siis huolen, etteivät asukkaat 
altistu erilaisia kauhkoperäisiä oireita aiheuttavilla päästöille.

Alkuperäiset suodattimet ovat 
panostus hyvinvointiisi!
Käyttämällä Valloxin alkuperäissuodatti-
mia, varmistat suositellun suodatustehon 
ja koneen optimaalisen toiminnan. Vää-
ränlainen suodatin voi lisätä ilmavuotoja 
rakenteista tai aiheuttaa pahimmillaan 
rakenteiden kostumisen.  Suodattimet 
kannattaa vaihtaa kahdesti vuodessa, 
mutta esim. vilkasliikenteisessä ympäris-
tössä suodattimet voi olla tarpeen vaihtaa 
useamminkin.
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Harkitulla kokonaisuudella erinomainen 
ja energiatehokas ilmanvaihto
Ilmanvaihtoon kohdistuvien rakennusmääräysten mukaan oles-
kelutiloissa on saavutettava terveellinen, turvallinen ja viihtyisä 
sisäilmasto kaikissa oloissa. Toisaalta ilmanvaihdon on oltava 
myös energiatehokasta. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa 
Vallox-ilmanvaihtojärjestelmällä: 

1 Energiatehokas ilmanvaihtokone
Ilmanvaihto on energiatehokasta, kun ilmanvaihtokone vaatii 
toimiakseen mahdollisimman vähän sähköä ja sen vuosihyöty-
suhde on mahdollisimman korkea. Valloxin ilmanvaihtokoneis-
sa olevien lämmöntalteenottokennojen tuloilmahyötysuhde on 
korkea, jopa yli 85 %. Uusimpien Vallox-ilmanvaihtokoneiden 
vuosihyötysuhteet ovat markkinoinden parhaimpia. Kaikilla 
Vallox-koneilla on Eurofinsin (ent. VTT:n) energiasertifikaatti.

2 Tarpeenmukainen tehon säätö
Ilmanvaihdon tehoa kannattaa säätää tarpeen mukaan. Ohjaus 
on helppoa Vallox-ilmanvaihtokoneiden kätevän tilavalinnan 
ansiosta - tai automaattisesti antureiden avulla!

3 Automatiikkaa antureilla
Ilmanvaihdon teho säätyy automaatti-
sesti kosteus-, hiilidioksidi- ja VOC-an-
tureiden avulla. Kun anturit havaitsevat 
muutoksia asunnon ilmankosteudessa, 
hiilidioksiditasapainossa tai VOC-yhdis-
teiden määrässä, ne lisäävät ilmanvaih-
don tehoa kunnes haluttu tasapaino on 
saavutettu.

4 Oikein mitoitettu kanavisto
Ilmanvaihtokoneen puhaltimien energi-
ankulutus ja äänitaso pysyvät alhaisina, 
kun kanavajärjestelmä on mitoitettu 
riittäväksi. Vallox BlueSky -kanavisto sopii 
helposti höyrysulun sisäpuolelle, jolloin 
kanavat eivät vaadi eristystä.

5 Kanaviston äänenvaimennin
Oleskelutiloihin kantautuvaa ääntä vähentää kanavistoon 
asennettu äänenvaimennin. Hiljaista ilmanvaihtoa voi käyttää 
riittävällä teholla.

6 Erillinen liesituuletin
Keittiön ilmanvaihto toimii ilmanvaihtokoneen kautta, mutta 
liesituulettimelle on oma poistoilmakanavansa. Tällöin käryn-
poistokin on tehokkainta.

7 Takan kanavointi ja takkatoiminto
Takan palamisilma kanavoidaan suoraan ulkoa takalle, jolloin 
palamisilma ei jäähdytä huonetta. Ilmanvaihtokoneen takkatoi-
minto helpottaa takan sytyttämisvaiheessa.

8 Auringonsuojaus
Oikein sijoitetut ja auringolta suojatut ikkunat pienentävät 
jäähdytyksen tarvetta.

Ulkoilmakanavisto

Jäteilmakanavisto

Tuloilmakanavisto

Poistoilmakanavisto
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Vallox BlueSky -kanavisto sopii 
ahtaaseenkin tilaan
Vallox BlueSky on asennusystävällinen ilmanjakojärjestelmä, 
johon kuuluu hajuttomasta polyeteenistä valmistettu taipuisa 
ilmanvaihtokanava, ääntä vaimentavat ilmanjakolaatikot sekä 
muut tarvittavat asennustarvikkeet.

Vallox BlueSky -ilmanvaihtokanavassa on kaksinkertainen pai-
numaton rakenne: uritettu ulkovaippa sekä antistaattinen, tiivis 
ja mikrobisuojattu sisäpinta. Sileä sisäpinta on likaa hylkivä ja se 
on helppo puhdistaa.

Tulo- ja poistoilmakanavat tuodaan ilmanvaihtokoneelta 
ilmanjakolaatikoihin, joista Vallox BlueSky -kanavat johdetaan 
venttiileille. Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmä voidaan 
asentaa vaivattomasti väliseinien sisälle, välipohjiin, alaslasket-
tuihin kattoihin ja koteloihin tai betonivaluun. Kaikkien liitosten 
kätevä pikalukitus nopeuttaa asennusta.

Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmällä kanavat 
helposti vanhaankin taloon
Vallox BlueSky on taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystä-
vällinen ilmanvaihdon kanavajärjestelmä. Pienen halkaisijansa 
ansiosta (ø 75 mm) kanavat on mahdollista asentaa alas lasket-
tuun kattoon tai koteloon tai väliseinien sisään. Asennuksen 
nopeus ja vähäinen kanavaosien tarve tekevät Vallox BlueSky 
-kanavasta edullisen ratkaisun sekä uudisrakennukseen että 
saneeraukseen.

Vallox BlueSkyn edut

• Mahtuu pieneen tilaan – ulkohalkaisija 75 mm.
• Ei vaadi suuria kotelointeja, joten voidaan asentaa kokonaan 

lämpimiin tiloihin.
• Hygieeninen ja helppo puhdistaa – sileä, antistaattinen ja 

mikrobisuojattu sisäpinta.
• Tiivis rakenne ja pieni painehäviö pienentävät puhaltimen 

energiankulutusta.
• Nopea asentaa – taipuisa kanava mahdollistaa asennuksen 

ilman kulmayhteitä.
• Helpot pikaliitokset – ei tarvita poraamista ja niittaamista.
• Voidaan jatkaa pikaliittimellä, vältetään materiaalihukkaa.
• Asennus helppo tehdä jo rakennusrungon tekovaiheessa, 

kuten sähkö- ja viemäriasennukset, rakennusosien sisään.
• Ei yleensä vaadi lisäeristystä asennettaessa puhallusvillaeris-

teeseen.

Katso video ja lue lisää BlueSky-ilmanvaih-
tokanavan asennuksesta: 
www.vallox.com/referenssit/ilmanvaihto-
kanavan_asennus_on_helppoa.html
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Säädä ilmanvaihtoa mistä vain
MyVallox-koneiden ohjaus perustuu 
helppoon ja yksinkertaiseen tilavalin-
taan: Kotona, Poissa, Tehostus tai Takka-
toiminto. MyVallox Control -ohjaimen 
selkeä värillinen näyttö kuvakkeineen 
on miellyttävä käyttää. Tiloihin perus-
tuvalla ohjauksella on helppo toteuttaa 
tarpeenmukainen ilmanvaihto ja sääs-
tää näin energiaa.

Rekisteröimällä MyVallox-tuotesar-
jan ilmanvaihtokone MyVallox Cloud 
-pilvipalveluun, voi ilmanvaihtoa ohjata 
internet-yhteyden yli mistä tahansa 
vaikka älypuhelimella.

Pilvipalvelu mahdollistaa myös teknisen tuen etänä. Vallox-il-
manvaihtokoneet ovat mallista riippuen liitettävissä myös 
taloautomaatioon joko Modbus-väylän,  LON- tai KNX-muunti-
men avulla.

MyVallox – helppoa  
ilman hallintaa
Puhdasta ja raikasta sisäilmaa vaivattomasti
Vallox on kehittänyt ja valmistanut ilmanvaihtoko-
neita suomalaisille lähes 50 vuotta. Valloxin ilman-
vaihtokoneet ovat energiatehokkaita, laadukkaita, 
käyttäjäystävällisiä ja ennen kaikkea kotimaisia.

MyVallox-ilmanvaihtokoneet tarjoavat helpon tavan nauttia 
raikkaasta sisäilmasta asukkaiden elämänrytmin ja tarpeiden 
mukaan. Niiden avulla ilmanvaihto toimii älykkäästi: automaat-
tisesti ja energiaa säästäen.

Automaattinen ohjaus oikea-aikaiseen ilmanvaihtoon
MyVallox-ilmanvaihtokoneissa on sisäänrakennetut kosteus- 
ja hiilidioksidianturit. Ne havaitsevat sisäilman kosteus- ja 
hiilidioksiditasapainon muutoksia ja huolehtivat ilmanvaihdon 
tehostuksesta automaattisesti. Lisäksi niihin voi liittää lisä-
varusteena MyVallox VOC-anturin. Se havaitsee rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista haihtuvat orgaaniset epäpuhtau det ja 
tehostaa ilmanvaihtoa tarpeen mukaan pitoisuuksien noustes-
sa. Automatisoinnilla saadaan ilmanvaihdon tehostusta tarpeen 
mukaan ja samalla säästyy energiaa.

Automatisointia voi tehdä myös viikkokellolla. Siihen ohjelmoi-
daan ajat, jolloin koko perhe on pääsääntöisesti poissa kotoa. 
Tällöin pienempi ilmanvaihdon teho on riittävä. Samalla säästyy 
energiaa.

Tiesitkö?
MyVallox-koneiden Takkatoiminto luo taloon hetkellisen 
ylipaineen, jolloin takan sytyttäminen helpottuu.
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Vallox 121 SE sopii ilman kanava-
muutoksia MUH-Ilmavan tilalle.

Ilmanvaihdon nykyaikaistaminen 
kannattaa
Monet nyt peruskorjattavat talot on rakennettu aikana, jolloin 
asuintilojen kosteuskuorma oli merkittävästi nykyistä pienempi. 
Aiemmin peseydyttiin harvemmin, pyykkiä pestiin vähemmän 
ja se kuivattiin ulkona. Pesutilat saunoineen saattoivat sijaita 
erillisessä ulkorakennuksessa. Talot rakennettiin siten, että ilma 
vaihtui ikkunoista, hormeista ja ovenraoista.

Sekä rakentamisen että elämäntyylin muuttuminen pitää huo-
mioida myös remontoidessa. Vanhan talon korjaus aloitetaan 
usein tiivistämällä taloa: lisätään eristeitä ja vaihdetaan ikkunat 
tiiviimmiksi, jotta veto loppuisi ja lämmitysenergia ei karkaisi 
harakoille. Remontoijan on tärkeä muistaa se, että elämisestä 
syntyvä kosteus tiivistyy rakenteisiin ellei sitä poisteta ulos. 
Pitkään kosteana olevat rakenteet ovat kasvualusta homeelle, 
jolla on kiistattomat vaikutukset terveyteen.

Uusi energiatehokas kone vanhan MUH-Ilmavan tilalle
Vallox 121 SE on ilmanvaihtokone, joka sopii ilman kanaviston 
muutostöitä takavuosien yleisimmän omakotitalojen ilman-
vaihtokoneen, MUH-Ilmavan tilalle. Kanavayhteet (6 kpl) ovat 
samat kuin vuosien 1983–2004 aikana valmistetuissa MUH-Il-
mava 100 ja 120 -ilmanvaihtokoneissa. Vallox 121 SE sopii myös 
monien samaan aikaan valmistettujen MUH-Ilmava -kopioiden 
tilalle.

Teholtaan Vallox 121 SE on keskisuuren asunnon ilmanvaih-
tokone. Se soveltuu erinomaisesti niin pien-, rivi- kuin kerros-
taloasuntojenkin peruskorjaukseen. Sen lämmöntalteenoton 
tuloilman hyötysuhde on yli 80 prosenttia ja koneessa on 
tasavirtapuhaltimet.

Vallox 121 SE -koneen käyttö on helppoa ja energiatehokasta. 
Siinä on automaattinen lämmöntalteenoton ohitus, viikkokello, 

huoltomuistutin ja takkakytkin sekä sähköinen jälkilämmitys-
patteri. Siihen voi liittää kosteus- ja hiilidioksidianturit (lisäva-
rusteet), joiden ansiosta ilmanvaihto toimii automaattisesti aina 
optimaalisella teholla kodin muuttuvien sisäilmaolosuhteiden 
mukaan. Näin vältetään turha energiankulutus.

Vaihda vanha Valmet Kotilämpö uuteen
Uusi, energiatehokas Vallox Aito Kotilämpö sopii vanhan Valmet 
Kotilämmön tilalle ilman kanaviston muutoksia. Koneen ilma-
lämmitysosassa on vesikiertoinen lämmityspatteri, jonka avulla 
lämmitys toimii tehokkaasti pienellä kiertoilmavirralla.

Ilmanvaihto-osa edustaa uusinta tekniikkaa: lämmöntalteenot-
tokennon hyötysuhde on yli 80 %, sisäänrakennetut kosteus- ja 
hiilidioksidianturit huolehtivat ilman-
vaihdon tehostamisesta automaattisesti 
ja MC-sulatusautomatiikan ansiosta 
hyötysuhde pysyy korkeana kovillakin 
pakkasilla.

Hyvä lämmöntalteenoton hyötysuhde ja 
sisäänrakennettu kosteusanturi vastaavat 
nykypäivän odotuksiin
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Kodin myrkyllisiä homeita

Epäiletkö kosteusvauriota talossasi? Kärsitkö kotona ollessasi 
väsymyksestä, päänsärystä, huimauksesta, iho-oireista, silmien 
ärsytyksestä, nuhasta tai hengenahdistuksesta? Haiseeko sisällä 
maakellari? Kodissasi saattaa olla kosteusvaurion rinnalla ilme-
neviä homeita.

Toksiset, eli myrkylliset tai haitalliset homesuvut
Mykotoksiineja, eli homemyrkkyjä, aineenvaihduntanaan tuot-
tavat homesienet ovat vakava terveysriski.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan rakennuksessa esiintyvät 
mikrobit eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa. Uusimman sisäilma-
ohjeen mukaan myös rakenteiden sisällä oleva mikrobikasvu 
on ko. lain tarkoittama terveyshaitta, jos voidaan olettaa, että 
mikrobit tai niiden aineenvaihduntatuotteet voivat päästä 
sisäilmaan.

Mustahome (Stachybotrys)
Kosteusvauriorakennuksien home, joka aiheuttaa lähes aina 
terveyshaittoja. Tuottaa trikotekeeni-toksiineja, jotka estävät 
proteiinisynteesiä, häiritsevät immuunipuolustusta ja luuyti-
men toimintaa, sekä aiheuttavat maksa-, munuais- ja hermos-
to-oireita.

Mustahome majailee pitkäkestoisesti märkänä pysyvissä mate-
riaaleissa, ja ilmaantuu vauriorakennukseen vasta pitkän ajan 
kuluessa. Harmaana tai mustana mattona kasvava mustahome 
esiintyy juuri niissä materiaaleissa, joita Suomessa pääosin käy-
tetään rakentaessa ja remontoidessa. Näitä materiaaleja ovat 
paperipitoiset materiaalit kuten kipsilevyjen pahvit ja tapetit, 
kuitu- ja lastulevyt, sekä kiviainekset kuten betoni ja mineraali-
villa.

Punahome (Fusarium)
Monet punahomelajit kykenevät tuottamaan aineenvaihdun-
nassaan homemyrkkyjä.

Punahome on pääosin viljoissa viihtyvä, mutta sitä esiintyy 
myös ekorakentamisen yhteydessä eristemateriaalina käytettä-
vässä oljessa, turpeessa, tai muissa kierrätysmateriaaleissa.

Aktinobakteerit, eli sädesienet
Sädesientä voi kulkeutua rakennuksen sisälle esimerkiksi 
ilmanvaihdon, ulkovaatteiden ja -kenkien tai vaikka multaisten 
juuresten mukana.

Sädesienet luokitellaan kosteusvauriomikrobeiksi, koska ne 
kasvavat vain kosteissa olosuhteissa. Sisäilmaongelmaksi säde-

sienet muodostuvat, mikäli ne pystyvät synnyttämään kasvus-
ton rakenteissa ja niiden aineenvaihduntatuotteet pääsevät 
sisäilmaan.

Yleisimmin kosteusvaurioiden yhteydessä todettu sädesieni on 
Streptomyces-suvun sädesieni, joka kasvaa kosteusvaurioitu-
neissa betonirakenteissa (esim. kellari). Esimerkiksi Sreptomyces 
griseus on aktinobakteeri, joka tuottaa valinomysiiniä, joka on 
erittäin solumyrkyllinen.

Chaetomium
Homesienisuku, johon kuuluvista lajeista moni tuottaa toksiinia, 
joita voi olla sisäilmassa, pinnoille laskeutuneissa pölyissä ja 
kasvustoista vapautuneissa hiukkasissa.

Chaetomiumin ajatellaan olevan yksi yleisimmistä sisätilaho-
meista. Sitä esiintyy erilaisissa selluloosaa sisältävillä kasvualus-
toilla. Moni tämän suvun lajeista esiintyy maaperässä, puutava-
rassa tai olkea sisältävässä materiaalissa.

Chaetomium on allergisoiva ja aiheuttaa vakavia terveyshait-
toja. Sen tuottamat toksiset ekstroliittipisarat voivat päästä 
kulkeutumaan keuhkojen kautta ihmiselimistöön. Osa lajeista 
tuottaa myös aineenvaihduntatuotteenaan syöpää aiheuttavaa 
toksiinia.

Aspergillus
Homesienisuku, jonka lajeista osaa tavataan kosteusvaurioitu-
neissa rakennuksissa. Aspergillus-home voi alkaa kasvaa suo-
raan elimistössä, esimerkiksi keuhkoputkissa, poskionteloissa, 
luussa tai leikkaushaavassa.

Aspergillus hyödyntää vähäisenkin kosteuden, joten lajeja saat-
taa löytää sisäilmahaitallisista rakennuksista jopa ennen, kun 
kosteusvauriota löydetään. Nopeakasvuinen, sametti- tai huo-
pamaisen pintarakenteen omaava kasvusto levittää tehokkaasti 
itiöitä sisäilmaan, ja aiheuttavat vakavia terveyshaittoja.

Aspergillus suurennoksessa.
Oireita ovat yliherkkyys ja allergiasairaudet. Monet Asper-
gillus-lajit tuottavat hermomyrkkyjä, jotka voivat aiheuttaa 
vapinaa, lihasnykimistä, kouristelua ja syöpää.

Kaupan kuivissa kipsilevyissä on usein jo valmiiksi Aspergil-
lus-suvullista hometta. Jos kipsilevy kastuu, pääsee home 
helposti valloilleen. Myös boori-imeytetyt rakennusmateriaalit, 
kuten osa lämpö- ja äänieristeistä tarjoaa kastuessaan Aspergil-
lus-homeelle otolliset kasvuolosuhteet.

Rakentaja.fi



136 Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät

Säätyy automaattisesti
Älykäs ilmanvaihto osaa tunnistaa asukkaiden tarpeet. 
Smart-järjestelmä mittaa sisäilman laatua ja tietää tarkalleen 
kuinka paljon ilmanvaihtoa tarvitaan missäkin tilanteessa!

Älykäs kosteusautomatiikka (RH) vakiona
Kaikissa uusissa Swegon CASA -ilmanvaihtokoneissa 
on nyt vakiona markkinoiden kehittynein kosteus-
automatiikka. Siinä missä perinteiset kosteusanturit 
vain kytkevät ilmanvaihdon tehostukselle, Smart-au-
tomatiikka analysoi sisäilmaa jatkuvasti ja säätää 
ilmanvaihtoa portaattomasti todellisten kosteusvaih-
teluiden mukaisesti!

Kotona/poissa/tehostus-automatiikka (CO2)
laskee ilmanvaihdon automaattisesti poissa-tilaan 
ja säästää energiaa asunnon ollessa tyhjillään. Kun 
kodin asukkaat ovat kotona se lisää automaattisesti 
juuri oikean määrän raikasta ilmaa asuntoon.

Ilmanlaatuautomatiikka (VOC)
tehostaa ilmanvaihtoa jos sisäilmassa havaitaan epä-
puhtauksia kuten erilaisia hajuja tai käryjä (haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet)

Kaikki Smart-automatiikat ovat helppo ottaa käyttöön. Niiden 
asennus ei vaadi erillisiä kaapelointeja asuntoon ja ne voidaan 
myös jälkiasentaa vanhoihin Smart-ilmanvaihtolaitteisiin.

Näin toimii älykäs ilmanvaihto

Terveellistä sisäilmaa
Smart-ilmanvaihto pitää sisäilman raikkaana, jotta hengittä-
minen on mukavaa ja terveellistä! Sisälle virtaava ilma puhdis-
tetaan epäpuhtauksista hienojakoisten suodattimien avulla 
ja Smart-järjestelmä kertoo milloin suodattimet kannattaa 
vaihtaa!

Estää kosteusongelmia
Ilmanvaihto poistaa liiallisen kosteuden, jotta asuntoon ei 
syntyisi mikrobikasvustoja tai hometta. Hallitsemattomat 
paine-erot voivat kuitenkin kuljettaa kosteutta asunnon raken-
teisiin. Siksi älykäs ilmanvaihto on myös tasapainoinen ilman-
vaihto, joka hallitsee paine-eroja myös kovilla pakkasilla sekä 
takkaa- tai liesikupua käytettäessä!

Säästää energiaa
Energiatehokas ilmanvaihtojärjestelmä ei hukkaa lämpöenergi-
aa, vaan muuttaa sen ilmaiseksi lämmitykseksi tai passiiviseksi 
viilennykseksi! Kun sisällä oleva ”likainen” ilma poistetaan 
asunnosta, sen lämpöenergia kerätään tarkasti talteen. Sisälle 
virtaava raikas ulkoilma lämmitetään (tai viilennetään) kerätyllä 
lämpöenergialla. Näin energiatehokkaimmat CASA Smart-il-
manvaihtokoneet luovat jopa 36 °C:n edestä ”ilmaista” lämmi-
tysenergiaa muuttamalla -20 °C ulkoilman +16 °C asteiseksi 
tuloilmaksi!
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Tasapainoista ilmanvaihtoa
Nykyaikaiset asunnot rakennetaan energiatehokkaaksi ja 
samalla tiiviiksi. Suuret paine-erot voivat kuitenkin aiheuttaa 
asunnon rakenteille kosteusriskin ja arjen ongelmia mm. takan 
sytyttämisessä tai liesikuvun toiminnassa.

Smartin älykkäät kompensointitoiminnot pyrkivät tasapainotta-
maan asunnon ilmanvaihdon, jotta haitallista paine-eroa ei syn-
tyisi. Ne myös helpottavat takan sytyttämistä ja palamista sekä 
tehostavat jopa liesikuvun tai keskuspölynimurin toimintaa.

Todistetusti parasta 
A-luokkaa
Kaikki Swegon CASA Smart-il-
manvaihtokoneet ovat vähin-
tään A tai A+ energialuokkaa. 
Tuotteen energialuokan voi 
tarkistaa helposti virallisesta 
EU-energiamerkinnästä, joka 
on pakollinen kaikille asunto-
jen ilmavaihtokoneille.

Markkinoiden hiljaisin!
Ilmanvaihdossa hiljaisuus on 
mukavuutta. CASA Smart
-laitteissa on todistetusti mark-
kinoiden alhaisin melutaso!

Suomen ainoa 
Eurovent -sertifioitu 
ilmanvaihtolaite!
Eurovent-sertifikaatti takaa, 
että laitteiden suoritusarvot 
ja energiankulutus on mitattu 
Eurooppalaisten standardien 
mukaisesti ja varmistettu Euro-
ventin hyväksymissä testausla-
boratorioissa.

Eurovent suorittaa jatkuvaa 
laadunvalvontaa ja huolehtii, 
että tuotteiden laatu ja suori-
tustaso pysyvät sille ilmoitetul-
la korkealla tasolla.

4102/45216102

ENERGIA ·  ·  · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
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Casa Smart – se fiksumpi valinta!

Kovimmista pakkasista
Swegon on toimittanut jo yli 500 000 ilmanvaihtolaitetta, joista 
valtaosan Suomeen. CASA Smart -ilmanvaihtokoneet ovat 
kehitetty kokemuksen kautta. Ne ovat testattu alan parhaissa 
testilaboratorioissa ja todistettu toimiviksi pohjoisen kylmissä 
sääolosuhteissa.

Siksi Smart-ilmanvaihtokoneet eivät aiheuta painevaihteluita 
tai ikävää vedon tunnetta asuntoon edes talvipakkasilla. Ne 
tuottavat jatkuvaa ja tasaista ilmavirtaa asuntoon ja säästävät 
energiaa ympäri vuoden.

Kuumimpaan helteeseen
Smartin älykäs kesätoiminto säätelee ilmanvaihtoa automaat-
tisesti, jotta lämpötila asunnossa pysyisi miellyttävänä. Mikäli 
asunnossa on saatavilla esim. maakylmää, saa ilmanvaihtoon 
liitettyä tehokkaan viilennyksen helposti erillisen viilennyspat-
terin avulla.
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Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Swegon CASA Smart -tuotevalikoimasta löytyy ilmanvaihtoko-
neita kaikkiin kokoluokkiin (20–850 l/s) kerros-, rivi- ja oma-
kotitaloihin sekä loma-asuntoihin. Laitteet on saatavana sekä 
vastavirtakennolla että pyörivällä lämmönsiirtimillä varustet-
tuna. Ilmanvaihtolaitetta voidaan ohjata joko värinäytöllisestä 
Smart-paneelista, Smart-liesikuvulta tai SmartAccess -käyttöliit-
tymän avulla.

Nyt on älyä ilmassa
SmartAccess -käyttöliittymän avulla voit hallita ja tarkkailla 
kotisi ilmanlaatua suoraan älypuhelimelta. Samalla pääset hel-
posti CASA-verkkopalveluihimme, jotka auttavat sinua milloin 
tahansa haluat.

• Toimintatilan vaihtaminen (kotona, poissa, tehostus)
• Automatiikan käyttöönotto ja hienosäätö
• Ilmanlaatudiagnostiikka
• Online-tukipalvelut
• Käyttöohjeet ja opasvideot
• Huoltopyynnöt
• Suodatintilaukset
• Muistutukset ja hälytykset sähköpostiin

Swegon CASA -liesikuvut
CASA-liesikuvut voidaan liittää ilmanvaihtokoneeseen, erilli-
seen huippuimuriin tai kerrostalon keskitettyyn ilmanvaihto-
järjestelmään. Tyylikkäissä CASA-liesikuvuissa on erinomainen 
kärynsieppauskyky ja ne poistavat tehokkaasti ruanlaiton 
aiheuttamat käryt ja huurut. Voidaan liittää myös vanhaan 
iv-koneeseen tai huippuimuriin.

CASA W-sarja

CASA R-sarja

 W3 W4 W5 W9

 R3 R5 R7 R9
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Moderni ilmanvaihto nyt helposti 
myös vanhaan asuntoon

ILTO 300-400 saneerausadapterin avulla voit asentaa uuden 
Swegon CASA W4 Smart -ilmanvaihtolaitteen suoraan vanhan 
ILTO 300, ILTO 350, ILTO 400, MUH Ilmava 100 ja MUH Ilmava 
120 -ilmanvaihtolaitteen tilalle.

Uuden CASA W4 Smart koneen edut

• Markkinoiden hiljaisin ilmanvaihtokone, jossa 20 mm äänie-
ristykset!

• Kuluttaa jopa 50 % vähemmän puhallinenergiaa ja yli 50 % 
pienempi kokonaisenergiankulutus kuin vanhalla laitteella

• Uusilla lämmönvaihtimilla saavutetaan jopa 82 prosenttinen 
lämmön talteenotto ja A-energialuokka

• Toimii tasaisesti kovimmillakin pakkaskeleillä, säästää energi-
aa ja tarjoaa jatkuvasti lämmintä tuloilmaa

• Sen tulopuhallin ei koskaan pysähdy, minkä ansiosta 
asuntoon ei synny liiallista alipainetta. Liiallinen alipaine voi 
aiheuttaa erilaisia ongelmia ja vaikeuksia esim. takan toimin-
nassa.

• Kehittynyt takkatoiminto helpottaa takan sytyttämistä ja 
takaa puhtaamman palamisen

• Balansointitoiminnot auttavat estämään liiallisen alipaineen 
muodostumista myös liesikupua tai keskuspölynimuria käy-
tettäessä

• Älykäs kesäviilennystoiminto, jossa mm. automaattinen läm-
mön talteenoton ohitus ja mukavuusviilennys kesäöisin

• Mahdollisuus lisätä älykkäitä toimintoja kuten automaatti-
nen kosteuden hallinta, ilmanlaatu-automatiikka tai tarpeen 
mukaan säätyvä kotona-poissa-automatiikka.

• Värinäytöllinen käyttöpaneeli mikä mahdollistaa mm. ajaste-
tut toiminnot kotona/poissa yms.

• Mahdollisuus ohjata mobiililaitteella

Helppo asennus
Saneerausadapterin avulla W4 Smartin kanavayhteet saadaan 
sovitettua olemassaoleviin kanaviin ilman suuria muutostöitä. 
Kanavaliitännät sopivat suoraan nykyiseen kanavistoon, mikä 
helpottaa ja nopeuttaa vaihtotyötä (tuloilma, poistoilma, ulos-
puhallusilma ja ulkoilma). Asennus on huomattavasti helpom-
paa kun kattoon asennetaan ensin kevyt adapteri. Kanavayhtei-
den liitokset tehdään adapteriin ja kone nostetaan paikalleen 
vasta sen jälkeen.
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Uutuus: VILPE WIVE 
-korvausilmaventtiili
VILPE WIVE on moderni 
korvausilmaventtiili, jon-
ka ulkonäkö on helposti 
muokattavissa. Venttiilin voi 
tapetoida tai maalata seinään 
sopivaksi tai jättää sellaise-
naan näkyville – lopputulos 
on joka tapauksessa tyylikäs.

Puhdas sisäilma ja terveet  
rakenteet omakotitaloon
Muistilista omakotitalon ilmanvaihtoon
Talon katolle asennettavilla putkilla ja seinien venttiileillä on 
suuri merkitys talon ja sen asukkaiden hyvinvoinnille. Oikeiden 
tuotteiden avulla saa toimivan ilmanvaihdon ja puhdasta sisäil-
maa asuntoon. Jos talossa ei ole ilmanvaihtokonetta, kannattaa 
miettiä seuraavia asioita.

• Mitä kautta raitis ilma pääsee virtaamaan asuntoon? Tähän 
tarvitaan seinään asennettava VILPE WIVE -korvausilmavent-
tiili, VILPE Monitoimiulkosäleikkö tai katolle asennettava 
VILPE Intake -tuloilmaputki. 

• Mistä likainen ja käytetty sisäilma virtaa pois asunnosta? 
Talo tarvitsee yhden tai useamman VILPE-poistoputken tai 
-huippuimurin katolle. Myös viemäri tarvitsee oman katolle 
asennettavan tuuletusputken. 

• Miten radon poistetaan? Radon on näkymätön ja hajuton 
kaasu. Se kulkeutuu asuntoihin talon alla olevasta maaperäs-
tä ja voi aiheuttaa keuhkosyöpää. Radonin poistoon tarvitaan 
joko VILPE ECo 110 -radonimuri tai -poistoputki.

• Miten estetään kosteuden kertyminen katon harjarakentei-
siin ja ullakolle? Se voidaan tehdä VILPEn harjatuulettimilla 
tai alipainetuulettimilla. 

Tapetti: Boråstapeter
Maali: Tikkurila Oyj:n V490
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Automaattinen poistoilmanvaihto pitää kodin 
sisäilman ihanteellisella tasolla
Helpota arkea ja pidä kodin sisäilma ihanteellisella 
tasolla automaattisesti. Samalla säästät energiaa.

Mitä automaattiseen poistoilmanvaihtoon tarvi-
taan:
• VILPE WIVE -korvausilmaventtiilit, joiden kautta 

raikas ilma virtaa asuntoon. 
• VILPE ECo -huippuimuri, joka poistaa likaisen ja 

käytetyn ilman asunnosta.
• VILPE ECo Ideal Wireless -järjestelmä, joka ohjaa 

huippuimuria automaattisesti.
Erinomainen ratkaisu esimerkiksi remonttikohteen 
ilmanvaihtoon!

Käyttökohteet
• Omakotitalot, joissa on painovoimainen ilman-

vaihto
• Omakotitalot, joissa on manuaalisesti säädettävä 

huippuimuri
• Kesämökit
• Autotallit
• Varastot 

Tehokas ja hiljainen kärynpoisto 
keittiöön 
Liesikuvun ja VILPE-huippuimurin 
muodostama järjestelmä ohjaa 
ruoanlaitossa syntyvät käryt ja höyryt 
ulos. 

Moottoroidun liesituulettimen 
aiheuttamat käyntiäänet eivät enää 
häiritse asumismukavuutta, sillä sen 
toiminnat voi hoitaa katolle sijoitetta-
van VILPE-huippuimurin kautta. Huip-
puimuri katolla poistaa keittiön käryt 
ilman meluongelmaa ja vähintään 
yhtä tehokkaasti kuin moottoroitu 
liesituuletin. 

1. Valitse keittiön designiin sopiva 
liesikupu. 

2. Valitse VILPE-huippuimuri (kana-
vakoko 125 tai 160 mm). Huolehdi, 
että liesikuvussa ja huippuimurissa 
on yhteensopiva säätötekniikka (EC 
tai AC).
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Vesi, viemäröinti ja lämmitys  
– yleisimmät ongelmat
Vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmät ovat osa rakennuksen 
talotekniikkaa ja niiden oikealla käytöllä voidaan vaikuttaa 
sekä asumisviihtyvyyteen että energian- ja vedenkulutukseen. 
Laitteille tehtävä säännöllinen huolto estää vikojen kasautu-
mista sekä vahinkojen syntymistä, mutta hyvästäkin huollosta 
huolimatta ongelmia saattaa joskus ilmetä.

Ongelmia vesiputkissa
Putkistoissa ilmeneviin ongelmiin on monia syitä, sillä ne 
joutuvat elinkaarensa aikana varsin kovan rasituksen alaisiksi: 
pelkkä veden virtaus itsessään rasittaa putkia, mutta myös äkil-
liset paineenvaihtelut sekä lämpötilan muutokset aiheuttavat 
putkien kulumista.

Vanhemmissa rakennuksissa, joiden vesiputkina on käytetty 
pääasiassa kupariputkia, putkien kestävyyteen vaikuttaa suu-
resti putkistoissa virtaavan veden laatu. Etenkin kaivoista otettu 
käyttövesi saattaa olla kemiallisilta ominaisuuksiltaan sellaista, 
että se syövyttää putkistot hyvinkin nopeasti. Yksi ehkä suurim-
mista ongelmista ja ongelman aiheuttajista sekä vesiputkien 
että viemäreiden suhteen on korroosio, mikä saattaa ilmetä 
vesivuotona, juomaveden muuttuneena värinä, tukoksina han-
oissa sekä paineiden katoamisena putkistoista. 

Nykyisin vesiputkina käytetään lähes yksinomaan muoviputkia, 
joiden käytössä on ilmennyt hyvin vähän ongelmia. Vuodot 
muoviputkissa ovat aiheutuneet lähinnä inhimillisistä tekijöistä, 
kuten puutteellisista eristyksistä johtuvasta jäätymisestä, asen-
nusvirheestä, putkistoon päästetystä liian kuumasta vedestä, 
rakennusmiehen putkeen ampumasta naulasta tms. 

Ongelmia viemärissä
Viemäriputkien kunto voidan tarkastaa viemärikuvauksen tai 
savukokeen avulla. Kuvauksella voidaan paikallistaa esimerkiksi 
mahdolliset putkistoon syntyneet notkot sekä painaumat, myös 
halkeamat kyetään havaitsemaan, näin saadaan korjaustyöt 
alkamaan ennen varsinaisen vahingon syntymistä. Savukokeel-
la voidaan paikallistaa muuten viemäriverkostosta hankalasti 
löydettävien vuotovesien sijainti. Savukokeen kemiallinen savu 
paljastaa vuotokohdat varmasti. 

Viemäriverkoston toimintaan vaikuttaa erityisesti maan painu-
minen, jolloin on mahdollista, että viemäri irtoaa liitoksistaan. 
Viemärin tukkeutuminen estää myös viemärin normaalin toi-
minnan. Erityisen vakavia ongelmia saattaa tulla eteen silloin, 
kun viemäriverkostoa ei ole suojattu yleisessä verkostossa 
tapahtuvaa padotusta vastaan. Padotuksen saattaa aiheuttaa 
esimerkiksi välipumppaamossa tapahtuva toimintakatkos tai 

voimakkaat sateet, jotka nostavat viemärikanavien suoritusky-
vyt aivan äärirajoilleen – lopputuloksena voi olla jätevettä 
kellarissa tai jopa asuintiloissa. Tällaisten tilanteiden ennaltaeh-
käisyyn auttaa esimerkiksi padotusventtiili.

Sekä vesi- että viemärilaitteiden aiheuttamista ongelmista saat-
taa usein aiheutua vesivahinko. Erityisesti hiljalleen rakenteisiin 
pääsevä vesi saa aikaan mittavankin vahingon ennen esille 
tuloaan. 

Ongelmia lämmitysjärjestelmässä
Lämmitysjärjestelmien pienistä ongelmista selviää yleensä 
sillä, että on tutustunut oman kiinteistönsä lämmityslaitteiden 
toimintaan, mistä säädetään mitäkin ja miten saadaan lämmöt 
sopivalle tasolle.

Kosteusongelmien aiheuttajana saattaa joissakin tapauksissa 
olla vesikeskuslämmitys. Yleisimpiä ovat syöpymisen aiheutta-
mat putkivuodot, jotka ovat aiheutuneet vedessä olevan hapen 
syövyttävästä vaikutuksesta. Lämmitysverkostot ovat lähes 
poikkeuksetta nykyisin suljettuja järjestelmiä, joissa kiertävästä 
vedestä pyritään poistamaan happi. 

Oikeinmitoitetun ja toimivan järjestelmän tunnusmerkkinä on, 
että verkostoon ei tarvitse toistuvasti lisätä vettä. Vettä lisättäes-
sä järjestelmään pääsee aina syövyttävää happea. Jatkuvaan 
vedenlisäämiseen voi olla syynä esimerkiksi väärin mitoitettu, 
ehkä jopa rikkoutunut paisuntasäiliö tai verkoston muu vuoto. 
Tilannetta kannattaa tarkkailla (ja ottaa yhteyttä asiantuntijaan) 
mikäli tuntuu, että vettä pitää järjestelmään lisäillä. 

Painekokeen avulla voidaan varmistaa lämmitysverkoston tii-
viys, painekoe kannattaa tehdä säännöllisin väliajoin. Kokeessa 
käytettävä paine valitaan siten, etteivät verkostoon kytketyt 
laitteet rikkoonnu. Paisuntasäiliö kytketään kokeen ajaksi pois 
verkostosta. Lämmitysverkoston alustava perussäätö tehdään 
esisäätöarvojen perusteella kun rakennus valmistuu. Varsi-
nainen säätö tehdään vasta lämmityskaudella vuorokauden 
keskilämpötilan ollessa alle 5 °C.

Vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmien oikealla ja huolellisella 
käytöllä voidaan monesti välttää osa laitteissa ilmenevistä on-
gelmista ja rikkoutumisista. Kiinteistöjen ikääntyminen aiheut-
taa kuitenkin väistämättä kaikkiin laitteisiin kulumisia, jotka 
saattavat ennemmin tai myöhemmin rikkoa laitteen. Kuten 
kaikkien taloteknisten laitteiden tai järjestelmien rikkoutuessa, 
tulisi näissäkin tapauksessa korjaustyöt jättää ammattilaiselle.

Rakentaja.fi
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Suomen ostetuin koti  
jo 26 vuotta!
Kastelli on vuodesta 1994 alkaen ollut Suomen ostetuin talomerk-
ki ja omakotitalojen markkinajohtaja. Myös huvilamarkkinoilla 
Kastelli on kohonnut suosituimpien huvilavalmistajien joukkoon.

Kastelli-kotien arvostus kertoo rakentajien pitkäaikaisesta luot-
tamuksesta ja kestävästä tyytyväisyydestä Kastellin tuotteisiin ja 
palveluun. Tämä näkyy selvästi uusimmissa rakentajatutkimuksis-
sa, joissa Kastelli on kokonaisuutena selvästi kilpailevia merkkejä 
edellä.

Ennen kaikkea nämä arvostukset erottavat Kastellin muista:
• Tilaratkaisujen sopivuus tai hyvä malli
• Yksilöllinen suunnittelu tai hyvä suunnittelupalvelu
• Hyvä myyjäpalvelu tai myyjän aktiivisuus
• Ulkonäkö tai sopivuus ympäristöön
• Edullinen hinta
• Omat kokemukset tai tuttavan tai asiantuntijan suosittelut
• Toimituksen nopeus
(Rakennustutkimus RTS Oy, Omakotirakentajatutkimus syksy 2018).

Ekologiseen asumiseen panostava Level-uutuusmallisto kattaa 12 talomallia huoneis-
toaloiltaan 86–164 m2. Kuvassa Level 134/156, huoneistoala 134 m2 ja kerrosala 156 m2.

Yksi esimerkki Kastellin suunnannäyttämisestä rakentamisen trendeissä on 
miniomakotitalo. Pienimmässä Cubic-malliston talossa on 49 neliötä.

TALOMERKKIEN MARKKINAOSUUDET 2018
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Kastellin Kuori 125/150, huoneistoala 125 m2, kerrosala 150 m2.

Kastellin määrätietoinen toiminta laadukkaan omakotiasumisen 
kehittäjänä saa rakentajilta jatkuvaa tunnustusta. RTS-tutki-
muksissa rakentajat ovat vuodesta toiseen arvioineet Kastellin 
laajan talomalliston markkinoiden monipuolisimmaksi ja talo-
mallien tilaratkaisut tavallista paremmiksi.

19 monipuolista talomallistoa
Kastellin peräti 19 talomallistoa kattavat laajasti erilaisten per-
heiden toiveet ja asumistarpeet. Joustavan rakentamisjärjestel-
män ansiosta pohjaratkaisuista on saatu toimivia ja arkkitehtien 
suunnittelemat yksityiskohdat ovat helposti toteutettavissa. 
Käytännöllisyydestä ei ole tarvinnut tinkiä, vaan koko suunnit-
teluvoima on voitu suunnata toimivuuden, asumisviihtyisyy-
den ja arkkitehtonisen ilmeen hiomiseen. Hyvin suunniteltu 
talomalli säästää myös rakennuskustannuksia, kun turhat neliöt 
jäävät pois.

Kastellin juhlamallisto – Kuori
Kuori on 30-vuotisen talosuunnittelumme taidonnäyte –  arkki-
tehtonisen kaunis ja hiotun käytännöllinen koti, joka kohottaa 
asukkaansa arjen yläpuolelle. Kuori on suunnitelty sopimaan 
useimmille tonteille sekä ekologisiin elämänarvoihin. Puun 
tuntu luo kodikkuutta ja luonnonvalo tulvii sisään. Pohjaratkai-
suissa on yllättäviä elementtejä, jotka vievät kodin toimivuuden 
uudelle tasolle.

Kastellin osaavat arkkitehdit ovat suun-
nitelleet markkinoiden kiinnostavimman 
talovalikoiman. Kastelli-kauppiaidemme 
apuna he auttavat toiveesi talon tuu-
naamisessa tontillesi ja myöskin aivan 
yksilöllisten toiveiden toteuttamisessa.

Arkkitehtien suunnittelemia  
koteja

Kastellin Kuori 95/114, huoneistoala 95 m2, kerrosala 114 m2.

Kuori-malliston kaksi taloa esitellään Asuntomessuilla Tuusulassa.



146 Talot, rungot ja huvilat

Kastellin uudet ja ikivihreät talomallistot ovat hyviä esimerkkejä 
monipuolisesta mallistosuunnittelusta, jossa tämän päivän 
rakentajan toiveet toteutuvat mallikkaasti. Esimerkiksi Cubicista 
löytyy pienet omakotitalot, Vivassa ja Kaarnassa näkyvät uudet 
tuulet ja suunnittelijan intohimo asumiseen. Verso on fiksu alku 
omakotiasumiseen ja Kotikartano on edelleen toimiva esimerk-
ki 1 1/2 -kerroksisen talomallin kasvunvarasta. Ready on Suomi 
100-Juhlavuoden mallisto, josta löytyvät kaikki suomalaisten 
rakentajien suosituimmat toiveet nimensä mukaisesti valmiiksi 
valittavina. Kastellin City on suosittu ja moderni kaupunkikoti, 
jonka toimiva pohjaratkaisu taipuu perheen erilaisiin elämänti-
lanteisiin.

Viva-kodin neliöihin mahtuu koko elämänkaari erilaisine vaiheineen. Kom-
pakteista kodeista on poistettu turhat käytävät, tilat on otettu hyötykäyttöön. 
Kuvassa Viva 114/138

Cubic 84/104 edustaa arkkitehtuuria, joka sopii pienille kaupunkitonteille vaikka 
täydennysrakentamiseen.

Kaarna-mallisto edustaa uutta modernia talosuunnittelua suurine lattiaan asti 
ulottuvine ikkunoineen ja avarine tiloineen. Kuvan talo Kaarna 116/134.

Kotikartano 108/127 on Kastellin perinnetalomalliston ehdoton suosikki! 
Kartanoikkunat, ilmeikäs ulkoverhous ja kuisti sekä yläkerran laajennusvara 
ihastuttavat aina vaan.

Versossa on lukuisia edulliseen hintaan vaikuttavia innovatiivisia ratkaisuja 
liittyen arkkitehti- ja tilasuunnitteluun sekä teknisiin ratkaisuihin. Kuvassa uusi 
Verso 92/105.

Suomalaisten toiveet täyttävää 
mallistosuunnittelua

Suomi 100 -juhlamalliston Ready-kodeissa on jo valmiina suomalaisten yleisim-
min toivomat muutokset, kuten suuret ikkunat ja terassin lasiovi. Kuvassa Ready 
120/138, pergola lisävaruste.

Suositun malliston pulpettikattoinen uutuus City 121/137 mukautuu pienellekin
tontille. Lisävarusteena upea katos, minkä saa vaivattomasti lasitettua.
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Kastelli LEVEL –
asumisen uusi taso
”Elä isosti – asu pienesti”
2018 uutuusmallisto Level näyttää taas esimerkkiä trendejä 
seuraavasta omakotisuunnittelusta. Arkkitehdin sanoin: ”Elä 
isosti - asu pienesti”. Minimalistinen, detaljeiltaan huolellisesti 
suunniteltu kokonaisuus ei pröystäile koollaan.

Varsinkin nuoremmat ikäluokat haluavat vaivattoman ja 
helposti huollettavan talon juuri sen kokoisena, että rahaa jää 
muuhunkin elämiseen. Terassin ansiosta pihaakaan ei tarvita 
isosti ja kesää jatketaan lasitetulla terassilla.

Hiilijalanjälkesi kertoo arvoistasi
Tasokkaan asumisen trendinä on edelleen ekologisuus. Puun 
suosiminen näkyy myös sisustuksissa ja puun käyttö rakentami-
sessa onkin yksi parhaita keinoja hillitä kasvihuonepäästöjä. 

Tonniin rakennuspuuta on sitoutunut kaksi tonnia ilman hiili-
dioksidia, joten iso määrä päästöjä on poissa ilmakehästä koko 
sen ajan, kun puutalo on käytössä.

LEVEL-mallien ekologisuutta on toki myös Kastelli-talon mini-
maalinen energiankulutus. LEVEL-taloihin on lisäksi saatavana 
erilaisia aurinkoa, ilmaa ja maalämpöä hyödyntäviä lämmitys-
ratkaisuja. Myöskin ekologisen sähköauton latauspiste löytyy 
lisävarustelistalta valmiiksi asennettuna.

Laajasta LEVEL-uutuusmallistosta löytyy runsaasti valinnanvaraa pienemmistä kodeista aina tilaviin 2-kerrosmalleihin saakka. 
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Kastelli Play –  
koti suoraan verkosta
Verkkokauppa – Play-uutuusmallistolla
Kastellin Osta talo verkosta -palvelu tarjoaa ainutlaatuisen 
mahdollisuuden suunnitella ja ostaa muuttovalmis omakotitalo 
suoraan verkosta. Palvelu on tehty pelinomaisen helpoksi, jossa 
Paly-taloon voi tietyissä raameissa valita haluamat huoneet, 
sisustuksellisen linjan sekä lisävarusteet. Kastelli haluaa näin 
helpottaa omakotirakentajien arkea.

Osta talo verkosta -palvelu keventää talon hankintaprosessia 
huomattavasti, kun omakotitalon ostaja voi valita valmiista 
asiantuntijoiden valitsemista vaihtoehdoista itselleen sopi-
vimmat ratkaisut. Näin rakentamista ei tarvitse enää aloittaa 
tyhjältä pöydältä.

Palvelussa on tarjolla kolme erikokoista Play-taloa, joihin voi 
valita muun muassa haluamansa huoneet, ulkovärin, sisustuk-
sellisen linjan sekä lisävarusteet. Oman Play-talon voi suunnitel-
la ja ostaa kätevällä pelinomaisella työkalulla. Osta talo verkosta 
-palvelussa asiakas näkee välittömästi, kuinka hänen tekemänsä 
valinnat vaikuttavat kokonaisuuteen ja miten hinta kehittyy eri 
valintojen myötä.

Verkosta ostaminen ja valintojen vakiointi laskevat kustannuksia.

Osta verkosta ja säästä yli 10 %
Play-talo verkosta ostettuna tulee yli 10 % halvemmaksi kuin 
Kastellin edullisimman malliston saman kokoinen talo.

Hintaetua syntyy, kun talon piirustukset saadaan suoraan 
palvelusta. Vakioidut valinnat nopeuttavat rakennusprojektia ja 
keventävät hintaa. Vakioinnista huolimatta Play-talon muokkaa-
minen oman näköiseksi onnistuu: huonevalintojen, sisustuksen 
ja lisävarusteiden myötä erilaisia variaatioita on jopa satoja. 
Kastellin uuden Play-malliston talot ovat kompakteja ja mukau-
tuvia omakotitaloja. Play-talomallisto on suunnittelu mahdolli-
simman monipuoliseksi ja käytännölliseksi. Mallistoa myydään 
vain verkossa ja muuttovalmiina ratkaisuna.

Kokeile ja suunnittele oma Play-talosi
nettiosoitteessa: osta.kastelli.fi

Pelinomaisella palvelulla oman kodin suunnittelu on helppoa.

Sisustusmateriaalit ovat Kastellin oman sisustussuunnittelijan Annu Lahtisen
valitsemia.Kastelli Tumma on tyylikäs ja moderni ulkotyyli, kuvan talo Play 85.

Isot ikkunat tuovat valoa ja avaruutta Play 101 -kotiin.
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Täyslämmin Kastelli-huvila
jokaiseen makuun ja ympäri vuoden

Siimes 70 -huvila täyttää huvi-
lahaaveesi täydellisesti ja ym-
päri vuoden! Tupatunnelmaa, 
saunatunnelmaa ja rauhallisia 
lepohetkiä. Siimes on kaikkea tätä 
– täyslämmintä huvilaelämää 
parhaimmillaan!
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Lasitettu terassihuone tekee 
Luonto-huvilaan uudenlaisen 
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Kastellin Luonto-huvila elää luonnon mukana
Kastellin Luonto-huvilamalliston suunnittelussa täyslämpimän 
huvilan mukavuus ja luontoystävällisyys on yhdistetty huvila- 
asumiseen uudella tavalla.

Asumistilat on tiivistetty tehokkaisiin neliöihin, jolloin lämmi-
tettävää alaa jää mahdollisimman vähän ja energiaa säästyy. 
Huvila on kuitenkin neliöitään suurempi, sillä se laajenee 
katetulle terassille, josta lasitettuna tulee uudenlaista, mukavaa 
ja luontoa lähellä olevaa oleskelutilaa.

Ideana on, että osa huvilasta voidaan myös jättää pienemmälle 
lämmölle tilantarpeen mukaan. Laajojen ikkunoiden ja oleske-
luterassien ansiosta huvila-asukkailla on ympäri vuoden kiinteä 
yhteys luontoon. Luonto-huvila elää kuin luonto itse, käyttäjien-
sä tarpeiden ja vuodenaikojen mukaan.

Tutustu Kastellin huvilavalikoimaan nettisivuilla
Kastellin nettisivuilta www.kastelli.fi löydät aina tuoreimman 
tiedon uusista malleista, talonäytöksistä sekä muista ajankoh-
taisista aiheista.

Netistä löydät myös lähimmän Kastelli-kauppiaan yhteystiedot. 
Häneltä saat parasta palvelua omassa huvilahankkeessasi.

Huvilamarkkinoita nopeasti valloittaneen Kastellin toimivat hu-
vilamallit löytyvät nettisivuilta. Monipuolisesta huvilamallistos-
ta löytyy malleja perinteisistä mummonmökeistä moderneihin 
huvilaluomuksiin. Kastelli-huviloiden monipuolinen mallisto 
ja ammattitaitoinen arkkitehtisuunnittelu takaavat, että kukin 
rakennuspaikka saa arvoisensa rakennuksen. Taidokkaasti suun-
niteltu huvila maastoutuu sulavasti kaikenlaiseen ympäristöön. 
Kastellin Täyslämpimiä huviloita on eri kokoisia ja mallisia jokai-
seen niemeen, notkoon ja saarelmaan, sekä myös tunturiin.

Tupatunnelmaa Siimes-huvilalla
Jos haluat huvilaltasi tupatunnelmaa, saunatunnelmaa ja rau-
hallisia lepohetkiä, niin Kastellin Siimes on silloin oikea valinta. 
Ihastuttava Siimes täyttää nämä huvilahaaveet täydellisesti ja 
ympäri vuoden.

Siimes-huvilan selkeä arkkitehtuuri sopii suomalaiseen luon-
toon. Reilujen, eri suuntiin avautuvien ikkunoiden kautta 
huvilaan tulvii valoa kaikkina vuodenaikoina.

Reilun kokoinen tupakeittiö laajenee kesäaikaan joustavasti 
terassille, jonne on toinen suora yhteys myös saunatiloista. 
Makuuhuoneet erottaa toisistaan avara eteinen, joka yhdistyy 
mukavasti osaksi oleskelutiloja. Laadukkaaseen huvilaelämään 
kuuluu tietysti kodinhoitohuone, jossa on reilut tilat pyykinkä-
sittelylle ja myös pukeutumiselle.
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Kastelli-koti muuttovalmiina  
tai haluttuun vaiheeseen

Sisustusammattilaisen suunnittelemista kokonaisuuksista on helppo valita 
mieluisa sisustus uuteen kotiin. Keittiö, laatoitukset, lattiapinnat, kodinkoneet…

Valitse sopivin toimitusvaihtoehto
Kastellilla on halutuimmat vaihtoehdot talon rakentamiseen: 
menetelminä precut ja elementit, toimituksina Muuttovalmis, 
Viittä Vaille Valmis ja peruspaketti eri vaiheisiin asennettuna. 
Mallikohtaiset toimitussisällöt löytyvät Kastellin kotisivuilta 
www.kastelli.fi.

Kastelli-koti Muuttovalmiina
Valitessaan Muuttovalmiiksi rakennetun Kastellin, rakentaja saa 
ensiluokkaisen kodin valmiiksi rakennettuna – sovittuna aikana 
ja sovittuun kiinteään hintaan.

Muuttovalmiiksi tehtyihin Kastelleihin kuuluu vakiona mm. 
laadukkaat Puustellin kalusteet kaikkiin tiloihin; keittiö, kodin-
hoitohuone, wc, eteinen, makuuhuoneet sekä Siemensin kodin-
koneet ja kosteissa tiloissa Pukkilan laatat.
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SÄÄLTÄ SUOJAAN 2 -asennuksessa on Säältä Suojaan 1 -valmiusasteen lisäksi 
vesikate asennettuna paikoilleen.

SATEELTA SUOJAAN -asennuksessa Kastelli-ammattilaiset tekevät rakentamisen 
vaativimman vaiheen eli pystyttävät talosi rungon nopeasti ja mittatarkasti, mm. 
seinärungot, kattotuolit ja kaikki kantavat puurakenteet. Ikkunat on asennettu 
sekä aluskate kiinnitetty.

SÄÄLTÄ SUOJAAN 1 -asennuksessa saat talosi nopeasti säältä suojaan, jos aikasi 
on kortilla. Seinissä on lisäksi pystyeriste ja tuulensuojalevyt paikoillaan. Tästä on 
helppo jatkaa eteenpäin!

LÄMMITYSVALMIS -asennuksessa saat sisätilat nopeasti lämpimiksi ja voit työs-
kennellä mukavissa olosuhteissa. Ulkoapäin talon valmius on sama kuin Säältä 
suojaan 2 -asennuksessa. Puolitoista- ja kaksikerroksisen talon yläkerran töiden 
laajuudesta voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Kastelli-koti tai -huvila Viittä Vaille Valmiina
Viittä Vaille Valmiiksi rakennettu Kastelli-koti on ihanteellisin 
ratkaisu oman kodin ja huvilan viimeistelijälle. Kastelli rakentaa 
kodin tai huvilan laadukkaasti ulkopuolelta lähes valmiiksi ja si-
säpuolen aina levypinnalle asti. Asiakas voi itse päättää, kuinka 
laajan Viittä Vaille Valmis -toimituksen haluaa.

Tästä vaiheesta rakentajan on helppo jatkaa vaikka omatoi-
misesti. Hän saa keskittyä mieluisiin sisustustöihin ja pääsee 
viimeistelemään rakennuksen sisäpinnat oman mielensä 
mukaan. Viittä Vaille Valmis -toimitus onkin unelmaratkaisu 
omista sisustusideoista haaveilevalle. Kaikki pinnat, keittiö- ja 
muut kalusteet ovat vapaasti valittavissa omien mieltymysten 
mukaan.

VIITTÄ VAILLE VALMIS -toimituksessa Kastelli rakentaa talon tai huvilan ulkoa 
lähes valmiiksi ja sisätilat sisustusta vaille valmiiksi. Rakentaja saa keskittyä 
sisustuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen mielensä mukaan. Helppoa ja 
hauskaa rakentamista!

Peruspaketti haluamaasi vaiheeseen rakennettuna
Kastellin Peruspaketti on markkinoiden runsaimpia ja erinomai-
nen vaihtoehto silloin, kun rakentaja haluaa hyödyntää omaa 
työtä ja säästää kustannuksia. Muhkean tavaratoimituksen 
ohella tulee piirustuspaketti sekä tarkat, työvaiheittain kuvite-
tut ohjeet. Peruspaketin hinta on todella edullinen ja aikaa jää 
todelliseen rakentamiseen, kun tarvikkeet tulevat tontille juuri 
oikeaan aikaan. Halutessaan rakentaja saa Kastellilta myös talo-
tekniikan, LVI- ja sähköasennukset sujuvana lisäpalveluna.

Kastellin Peruspaketin monet asennusvaihtoehdot:
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GREEN – luonnollinen puutalo

Ekologinen vaihtoehto  
hirsirakentamiselle
Kaikkiin Kastellin talo- ja huvilamalleihin on nyt valittavissa 
myös luonnollinen puukuitueriste. Kastelli Green™ on aito, eko-
loginen puutalo, jonka koko eristerakenne on luonnonmukaista 
puuta; sen lämmöneristeet ja tuulensuojalevyt ovat puukuitua. 
Lisäksi ilmansulku on muovin sijaan höyryä läpäisevä. Talon 
rakenne on siten hengittävä.

Luonnollinen huoneilmankosteus ympäri vuoden
Asumisviihtyvyydessä yksi tärkeä tekijä on luonnollisella tasolla 
pysyvä huoneilmankosteus. Luonnollisen puutalon rakenne on 
kosteutta tasaava ja se pitää huoneilman kosteuden miellyt-
tävällä tasolla ympäri vuoden. Aito puutalo myös sisustetaan 
mielellään puulla, joka tuo viihtyisyyttä asumiseen.

Hengittävä sisämaali
Kun haluat seinien hengittävän ominaisuuden pääsevän osal-
listumaan asuntosi sisäilman kosteuden tasaamiseen, valitse 
levypintojen sisämaaliksi vesihöyryä läpäisevä ja ekologinen 
Coloria Greenline -sisämaali.

Puulla eristetty puutalo on ekoteko
Puun rakentamiskäyttö hillitsee ilmastonmuutosta. Tonniin 
puuta on sitoutunut kaksi tonnia ilmakehän hiilidioksidia. 
Rakennuksessa puun kuidut ovat parhaassa paikassa sitoessaan 
hiilen pitkäksi ajaksi. Valmistuksessa puukuitueristeen ympäris-
törasitusta minimoidaan käyttämällä kierrätyskuitua.

Hengittävä seinärakenne.Hengittävä yläpohjarakenne.

Puukuitu sitoo ja luovuttaa 
kosteutta.

Puukuitu poistaa ylimääräisen 
kosteuden.
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Saumatonta energiatehokkuutta 
taloissa ja huviloissa
Kastelli on myös energiatehokkuuden edelläkävijä alallaan. 
Laadustaan ja lämpimyydestään kiitetty Kastelli-talo rakenne-
taan saumattomaksi ja tiiviiksi, jokaista rakenneyksityiskohtaa 
myöten. Asiakkaiden arvostama Kastelli-laatu syntyy koko 
Kastellin tiimin ammattiylpeydellä!

Ainutlaatuista varmuutta
Kastellille tunnusomainen saumattomuus varmistetaan 
jokaisessa rakenneliitoksessa Kastellin kehittämillä ratkaisuilla. 
Pitkäkestoiset tutkimukset muun muassa VTT:n kanssa todista-
vat, että vuodet eivät heikennä Kastellin energiatehokkuutta ja 
tiiviyttä. Energiaa ei karkaa rakenteiden läpi, rakenteet kestävät 
ja lämmityskuluissa syntyy selvää säästöä.

Ensimmäisenä alle yhden
Uusien talojen ilmanpitävyysluku vaikuttaa talon energialuok-
kaan, suunniteltuihin eristevahvuuksiin ja muun muassa ikku-
noiden kokoihin. Kastelli on tietojemme mukaan ensimmäinen 
talovalmistaja, joka voi käyttää suunnittelussa ilmatiiviyden 
ilmoituslukuna alle yhden arvoa eli q50, ILM = 0,8. Erinomaista 
tiiveyttä kuvaava luku on ansaittu yli 200 Kastelli-talon mitattu-
jen ilmatiiviyslukujen perusteella.

Ilmansulku turvassa rikkoutumiselta 
rakenteen sisässä.

Saumaton ulkoseinä ja sen aito 
kaksoisrunko.

Lattian ja seinän liittymä, ilmansulun 
puristusliitos.

Tiivis lämpönurkka, ilmansulku jatkuu 
saumattomasti.

Ilmansulun saumattomuus varmistuu 
puristusliitoksin.

Vedottomat pistorasiat, läpiviennit 
minimoitu.

Yläpohjan ilmansulun puristuslii-
tokset.

Tiiviit läpivientiratkaisut puristuslii-
toksin.
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OmaKastelli™-palvelu helpottaa 
rakentamista ja kodin huolenpitoa
Kastelli-asiakkaan oma verkkopalvelu OmaKastelli helpottaa 
omakotitalon suunnittelua, rakentamista ja siinä asumista. Kas-
telli on kehittänyt OmaKastellia asiakkaita kuunnellen ja luonut 
siitä ylivoimaisen työkalun oman kodin tekemisessä. Mobiili-
käyttöisen OmaKastellin ansiosta rakennusprojektin hallinta on 
aina aidosti käden ulottuvilla.

OmaKastelli ohjaa ja helpottaa rakentamisvaiheessa
OmaKastelli -verkkopalvelun avulla rakennusprojektin hallin-
ta nousee aivan uudelle tasolle ja kaikki omakotitalon tiedot 
pysyvät hyvässä järjestyksessä. Kastelli-asiakkaalle maksuton 
verkkopalvelu on reaaliaikainen viestintäkanava Kastellin ja 
rakentajan välillä koko projektin ajan, suunnittelusta talon 
valmistumiseen saakka. Kaikki suunnitteluasiakirjat, sovitut 
muutokset ja aikataulut löytyvät yhdestä paikasta. OmaKastelli 
opastaa eri rakentamisvaiheissa sekä tarjoaa asiakaskohtaisesti 
räätälöityjä tarjouksia projektissa tarvittavista rakennustarvik-
keista. Tarjousten perusteella tilaukset on helppo tehdä suoraan 
Kastelli-rakentajan Tukun valikoimista. 

OmaKastellissa mukana sähköinen huoltokirja
OmaKastelliin sisältyy veloituksetta myös sähköinen huolto-
kirja, jonka opastamana kaikki kodin tarvitsemat huoltotyöt 
tulevat tehdyiksi ajallaan. Niiden suorittaminen myös merkitään 
talon huoltohistoriaan, jolla on positiivista vaikutusta myöhem-
min talon jälleenmyyntiarvoa määritettäessä.

Kaikki talon piirustukset, rakennusasiakirjat ja muut tärkeät 
paperit pysyvät ajantasalla ja tallessa OmaKastellissa. Siellä on 
paikka myös koneiden ja laitteiden käyttöohjeille sekä talon 
kulutuksen seurantatiedoille.

Uudessa OmaKastellissa on myös kätevä kuvaominaisuus, jolla voidaan helposti 
tallentaa vaikkapa huoneiden pintamateriaalit ja maalikoodit näppäämallä 
kuvat suoraan tuotepakkauksista ja maalipurkeista kyseisten huoneiden tietoihin.
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Tapahtumista parasta  
lääkettä talokuumeeseen

Ammattitaitoiset Kastelli-kauppiaat palvelevat
Kastellin ammattitaitoiset kauppiaat ovat parhaita asiantunti-
joita vastaamaan rakentajien kaikkiin kysymyksiin. Kauppiaan 
kanssa on helppoa suunnitella kodin ja huvilan pohjaratkaisua, 
ulkonäköä, tarkentaa kustannusarviota ja huomioida viran-
omaismääräykset jo suunnitteluvaiheessa. Kauppiaan kanssa 
voi sopia myös sopivimman toimitus- ja asennusajan varaami-
sesta. 

Tervetuloa tapahtumiin
Kastelli järjestää ympäri vuoden lähes viikottain talonäytöksiä, 
joissa rakentajat voivat tutustua Kastelliin pintaa syvemmältä. 
Muuttovalmiiksi rakennetuissa kodeissa voi omin silmin todeta 
Kastellin laadun ja toimivuuden ja rakentamisvaiheissaan ole-
vissa puolestaan Kastellin laadukkaat rakenteet. Tapahtumista 
saa samalla kertaa myös tuoreimman tiedon uutuusmalleista ja 
edullisista kampanjatarjouksista.

Lisätietoja tapahtumista www.kastelli.fi. Tykkää Kastellista myös Facebookissa ja Instagramissa!
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JUKKATALO 

Jukkatalo on Suomen kokenein talotoimittaja. Jukkatalo on 
toteuttanut yli 30 000 Jukkataloa viimeisten 50 vuoden aikana. 
Jukkatalo on osa suurta suomalaista puualan konsernia, PRT-Fo-
rest Oy:tä, jonka vuoksi asiakkaiden saatavilla on taatusti kor-
kealaatuiset raaka-aineet, laatu ja ajantasainen ammattitaito.

Jukkatalo luotetuin talopaketti
2019 Jukkatalo valittiin jo 11. vuonna peräkkäin Valittujen Pa-
lojen Reader’s Digest -tutkimuksessa vuoden luotettavimmaksi 
talovalmistajaksi. Näin Suomen luotetuimman talomerkin Juk-
katalon pitkäjänteinen laadukas tekeminen on saanut parhaan 
mahdollisen tunnustuksen tärkeimmältä taholta eli asiakkailta.

Jukkatalolle Kasvaja ja Menestyjä -sertifikaatit
Kauppalehden myöntämä Kasvaja sertifikaatti voidaan myön-
tää yrityksille, jotka ovat selvästi kasvattaneet liiketoimintaansa 
kolmen viimeisen vuoden ajan.  Jukkatalo on haastavassa mark-
kinatilanteessa pystynyt kasvamaan merkittävästi jo useana 
vuonna peräkkäin. Markkinaosuus on kasvanut vuosi vuodelta 
ja tällä hetkellä Jukkatalo on markkinoiden toiseksi suosituin 
talopakettimerkki.  Ammattitaitoiset myyjät ja koko henkilöstö 
ovat aikaansaaneet positiivisen kierteen, jossa yhä useammat 

Jukkataloja jo kuudella  
vuosikymmenellä

asiakkaat valitsevat kodikseen Jukkatalon ja suosittelevat Juk-
kataloa myös muille.

Usean vuoden jatkunut hyvä tuloskehitys sai tunnustusta, kun 
Jukkatalo Oy on vastaanottanut Kauppalehden myöntämän 
Menestyjä sertifikaatin. Jukkatalon toiminta on haasteellisten 
vuosien jälkeen saatu käännettyä kannattavaksi, mikä mahdol-
listaa toiminnan kehittämisen ja investoinnit.
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JUKKATALO 

Ammattitaitoinen
Jukkatalo on toiminut suomalaisten asuntoasiantuntijana 50 
vuotta. Tuona aikana Jukka-talo on ollut mukana yli 30 000:n 
talon rakentamisessa. Talopakettien toimittajasta Jukkatalo on 
kasvanut valmiskotien rakentajiksi. Jukkatalo tarjoaa asumi-
sen edelläkävijänä loistavat puitteet asumiseen ja toimivaan 
arkeen.

Luotettava
Jukkatalo on valittu 11 kertaa peräkkäin luotettavammaksi 
talovalmistajaksi markkinoilla, eikä suotta. Joka vaiheen hoitaa 
alansa ammattilainen. Jukkatalon rakentajan ei tarvitse tietää 
rakentamisesta mitään vaan voi keskittyä asumiseen. Myös 
hintaan voi luottaa, se on ja pitää.

Toimiva
Jukkataloissa asuntojen vakiohuonekorkeus on avarat 2,6 met-
riä, mutta sen voi saada myös 2,9 metrin korkuisena. Tavallista 

Viisi syytä valita Jukkatalo

korkeampi huonekorkeus yhdessä isompien ikkunoiden kanssa 
luo Jukkataloille ominaisen tilantunnun. Myös Jukkatalojen 
kiitelty arkkitehtuuri sekä laatu ja toiminnallisuus ovat Jukkata-
lon vahvuuksia!

Muunneltava
Jukkatalojen pohjaratkaisut ovat vain lähtökohta. Kertokaa 
avoimesti toiveistanne, Jukkatalo tekee kodistanne juuri teille 
sopivan ja teidän näköisenne. Lisäksi saatte sisustusammattilai-
sen avuksi kotinne suunnitteluun.

Palveleva
Jukkatalo tekee teille kodin valitsemallanne valmiusasteella: 
Muuttovalmis, Sisusta itse tai Jukkapaketti. Saatte selkeän toi-
mitussisällön sekä tehtävälistan. Valmiskotien tilaajana aiempi 
rakennuskokemus ei ole tarpeen. Jukkatalo opastaa kädestä 
pitäen ja kertoo selkeästi teidän tehtävänne.
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JUKKATALO 

Tämän päivän asiakkaan haaveiden koti on omannäköinen, 
laadukas ja erilaisiin elämäntilanteisiin muuntuva. Yhä har-
vempi haluaa enää osallistua rakentamiseen, joten kodin tulee 
olla myös aiempaa valmiimpi. Jukkatalolla on pitkä kokemus 
rakentamisesta ja samasta talosta saa laajan ammattitaidon: 
rakentamisen, ikkunat, sisustuksen ja talotekniikan. Talovalikoi-
ma on monipuolinen ja joustavasti muokattavissa.

Jukkatalon muuttovalmis toimitusmuoto tulee koko ajan suo-
sitummaksi. Aiempaa rakentamiskokemusta ei tarvita ja aikaa 
säästyy, kun rakentaminen hoituu ammattilaisten tekemänä. 
Muuttovalmiin talon saa nopeasti, alle vuodessa. Tarkka aika-
taulu on tiedossa hyvissä ajoin ja budjetti määritellään etukä-
teen ja se pitää. Muuttovalmis talo voi olla hyvinkin yksilöllinen, 
vaikka Jukkatalon mallistotalot tarjoavatkin useinmiten hyvän 
lähtökohdan ja toimivia ratkaisuja oman kodin suunnitteluun. 
Muuttovalmiiseen taloon saa aina myös ammattilaisen teke-
män sisustussuunnitelman kaupan päälle!

Oman näköinen koti – helposti

Muuttovalmis Jukkatalo – helpoin tapa rakentaa
Muuttovalmis Jukkatalo on erinomainen ratkaisu kii-
reiselle ihmiselle eikä se edellytä aiempaa kokemus-
ta rakentamisesta. Valitse mallistotalo tai suunnittele 
itse ja jätä loput Jukkatalon huoleksi. 

Jukkatalon muuttovalmistaloihin on tehtävissä paljonkin yksi-
löllisiä muutoksia, jolloin saatte juuri teidän näköisenne kodin.

Rakennusprojektissa säästyy aikaa ja vaivaa, kun rakentaminen 
hoituu osaavien ja ammattitaitoisten tekijöiden voimin. Muut-
tovalmiin talon rakennusaika on noin 9 kuukautta. Kauppaan 
sisältyy myös sisustuspalvelu, joten sinun ei tarvitse tietää 
rakentamisesta ja sisustamisesta yhtään mitään – ammattilaiset 
hoitavat ne puolestasi.
 
Sisusta itse – kodin viimeinen pinta on sinun käsialaasi
Kotinsa itse sisustavalle Jukkatalo rakentaa kodin 
viimeistä pintaa vaille valmiiksi. Lopullinen kodin 
ilme jää sinun mietittäväksesi. Jukkatalon Sisusta itse 
-talo soveltuu parhaiten ihmiselle, joka on kätevä kä-
sistään ja innostunut sisustamisesta. On palkitsevaa 
nähdä oman käden jälki kodissaan.

Lähes kaikki kodin pintamateriaalit ovat vapaasti valittavissa 
ja toteutettavissa juuri sinun mielesi mukaiseksi. Tiesitkö, että 
osallistuminen kodin viimeistelyyn voi keventää myös raken-
nusbudjettia työmäärän pysyessä kohtuudessa. Raskaimmat 
työt on tehty puolestasi, huolehdit vain viimeistelystä.
 
Laadukas ja nopea vaihtoehto  
– ihmiselle joka haluaa tehdä myös itse
Talopaketin valitessanne rakentamisen vaativat 
vaiheet tehdään valmiiksi puolestanne, jonka jälkeen 
pääsette jatkamaan rakentamista omatoimisesti 
loppuun asti. Rakentamisen vaiva puolittuu, voitte 
vaikuttaa budjettiin työllänne ja saatte hyvin yksilölli-
sen kodin.

Jukkapaketin valinneen tehtäviin kuuluu huolehtia tontin 
saattaminen siihen kuntoon, että talopaketti voidaan asentaa 
paikoilleen. Itse talopaketin elementit valmistetaan Pyhännällä, 
Jukkatalon tehtaalla, kuivissa sisätiloissa. Elementtien rakenteet 
eivät pääse kastumaan missään vaiheessa, sillä talo pystytetään 
säältä suojaan jopa päivässä.
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Millaisia ominaisuuksia sinä arvostat oman kotisi 
seinärakenteessa?
Kesällä 2017 Jukkatalo Oy toi markkinoille muuttovalmiit 
hirsitalot ja pystyy nyt tarjoamaan mallistonsa talot kolmella 
erityyppisellä seinärakenteella. Tarjolla on perinteinen Aitojuk-
ka, Ekojukka sekä uutena nyt Hirsijukka. Hirsijukassa yhdistyvät 
Luotettu Jukkatalon palvelukonsepti ja hirsiosaaminen.

Tuttu Jukka kolmella tavalla
Aitojukka-seinäelementit tehdään alusta loppuun vakioiduissa 
ja kuivissa sisätiloissa. Eristeenä on mineraalivilla ja höyrynsul-
kumuovi on elementin sisällä, jossa se ei pääse vahingoittu-
maan. Elementti takaa laadukkaan ja nopean tavan rakentaa 
koti, joka kestää aikaa.

EkoJukka-puutalon puurungon välit on eristetty jämäkällä ja 
ekologisella Ekovillalevyllä. Ilmansulku on kosteutta ohjaava. 
Näin Ekovilla-eristeen puukuidut voivat osallistua sisäilman 
kosteuden tasaamiseen oikealla tavalla.

Eristekerrosten väliin sijoitettu ilmansulku pysyy ehyenä esi-
merkiksi sähkörasioita asennettaessa. Kun huoneisiin valitaan 
höyryä läpäisevät, ”hengittävät” sisäverhousmateriaalit, seinien 
eristerakenne pääsee parhaiten osallistumaan kodin sisäilman 
kosteuden tasaamiseen.

Hirsijukka tehdään painumattomasta lamellihirrestä, jonka 
koko on 205 x 275 mm. Seinärunko on heti asennuksen jälkeen 
pintakäsittelyä vaille valmista seinäpintaa. Hirsikertojen välissä 
oleva joustava saumatiiviste varmistaa hirsisaumojen tiiviyden 
ja eristävyyden. Massiivinen hirsiseinä tasaa tehokkaasti sisätilan 
kosteuden vaihteluja taaten asukkaille aina huippuluokan 
sisäilman ja viihtyisyyden. Raaka-aineena on käytetty pohjoisen 
tiukkasyistä mäntyä.
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Suunnittelun lähtökohtana on ihminen, elämä ja koti. Toimivan 
ja kauniin kodin suunnittelu edellyttää kodin tilojen tarkkaa 
analysointia.
 
Kun omaa kotia lähdetään suunnittelemaan paperille, on siinä 
jo takana useiden tuntien haaveilu ja pohdinta. Suunnittelu 
onkin tunteita herättävä prosessi, joka saa aikaan perheenjä-
senten välistä keskustelua ja ajatustenvaihtoa. 

Monien vaihtoehtojen keskellä saatetaan helposti unohtaa, 
että arjen toimivuus kodissa kannattaa miettiä huolella. Liian 
vähäiset säilytysratkaisut, sokkeloinen pohja sekä liian pienet 
huonekoot aiheuttavat herkästi tyytymättömyyttä käytännön 
arjessa. Usein suunnittelija osaa huomioida sellaista, mitä 
rakentaja osaa arvostaa vasta kodissa asuessaan.

Hyvä lähtökohta kodin suunnittelulle on perusarki. Suunnitteli-
jat pohtivat esimerkiksi sitä, mitä asuja haluaa tehdä heti kotiin 

Kaiken keskiössä olet sinä  
ja perheesi

tultuaan. Ehkä riisua päällysvaatteensa ja kenkänsä. Seuraavaksi 
mietitään, minne ne mahtuvat ja kuinka monen muun kengät 
ja takit on saatava mahtumaan eteiseen tai sen lähelle. Voisiko 
perheellä olla kurahousuikäisiä tai nelijalkaisia perheenjäseniä, 
jotka hyötyisivät kurarallista ja vesipisteestä ulko-oven lähellä? 
Tehdäänkö arkisisäänkäynti heitä varten? Vai asuuko kodissa 
vain yksi tai kaksi asukasta, jolloin pienet mutta tehokkaat 
säilytystilat riittävät.
 
On helppoa ajatella, että itse suunnitellen tulee huomioineeksi 
kaiken mitä tarvitsee. Tämä on totta siinä mielessä, että sinä itse 
tiedät parhaiten mitä kodiltasi toivot. Ei siis missään nimessä 
ole kiellettyä suunnitella omaa kotiaan vaikka ruutupaperille, 
mutta ei kuitenkaan kannata jättää käyttämättä suunnittelun 
ammattilaisen vuosien aikana kertynyttä kokemusta ja tietotai-
toa. Jukkaedustaja auttaa sinua jo ensimmäisestä tapaamisesta 
lähtien. Voitte suunnitella yhdessä veloituksetta sinun unelma-
kotiasi. Suunnitelman tekeminen ei vielä sido sinua mihinkään.

JUKKATALO 
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Jetta-Talo on yksi Suomen merkittävimmistä puutaloja valmis-
tavista talotehtaista. Jetta-Talon vahvuuksia talomarkkinoilla 
ovat yksilölliset ideatalomallit, konsernin oma sahalaitos ja 
erittäin ammattitaitoinen asentajaverkosto. Jetta-Talo tehdään 
aina asiakkaan toiveet, tontin ominaisuudet ja rakennusbudjetti 
huomioiden. Siksi voit räätälöidä talomallisi lisäksi pakettisi 
toimitussisällön ja valmiusasteen tarpeidesi mukaan.

Omakotitalon rakentaminen on projekti, joka aiheuttaa usein 
innostuksen lisäksi päänvaivaa. Sinä et kuitenkaan ole yksin. 
Yhdessä Jetta-Talon kanssa varmistat, että rakennusprojekti 
sujuu mukavasti, eikä se vie turhaan kaikkia voimavarojasi. Kun 
Jetta-Talo on mukana suunnittelemassa taloasi, lopputuloksena 
on juuri sellainen koti, jonka sinä haluat.

Unelmasta muuttovalmiiksi kodiksi
Kun sopiva tontti on olemassa, tehtävänä on löytää itselle 
sopiva talomalli. Voit valita suoraan valmiista ideatalomalleista, 
muutella malleja mielesi mukaan tai pyytää Jetta-Taloa toteut-
tamaan unelmatalosi omista kuvistasi. Voit myös suunnitella 
alusta alkaen toiveidesi mukaisen talon yhdessä Jetta-Talon 
suunnittelijan kanssa. Muista kuitenkin, että rakennuksen 
on sovittava ympäristöönsä ja oltava määräysten mukainen. 
Kun yksilöllisen talopakettisi toimitussisältö ja valmiusaste on 
hyväksytty ja talotilaus tehty, energia- ja kustannustehokkaan 
Jetta-Talosi suurelementtien valmistus voidaan aloittaa.

Jetta-Talo rakennetaan suurelementtiseinistä, joissa rakenne-
osat ovat valmiina kahteen kertaan maalatusta ulkoverhouk-
sesta sisäverhouslevyyn. Kuivissa sisätiloissa valmistetut ja 
lastatut suurelementit saavat ensikosketuksen ulkoilmaan vasta 
työmaalla. Ulkorakenteet pystytetään muutamassa päivässä, 
minkä jälkeen päästään jatkamaan sisäosien rakentamista 
säältä suojassa.

Asentamisen suorittaa Jetta-Talon oma asennushenkilökunta, 
joka tuntee talosi perinpohjaisesti. Jetta-Talon asennus sisäl-
tyy aina sopimukseen, ja asennuslaajuus voidaan räätälöidä 
tarpeitasi vastaavaksi. Inspecta on myöntänyt asennukselle ja 
Jetta-Talon asentajille laatusertifikaatin, joka takaa asentajien 
ammattitaidon ja laadukkaan asennuksen jokaisessa kohtees-
sa. Jetta-Talo kouluttaa asentajiaan jatkuvasti varmistaakseen 
parhaan mahdollisen lopputuloksen asennustyölle.

Jetta-Talon edustajien paikallinen palveluverkosto kattaa kaikki 
rakentamisessa tarvittavat palvelut, joten sinun on mahdol-
lista saada talosi niin valmiina kuin haluat tai voit asennuksen 
jälkeen itse osallistua rakentamiseen parhaaksi katsomallasi 

Yksilöllinen ja edistyksellinen koti – 
juuri sinulle

tavalla. Jetta-Talon sisustusarkkitehti auttaa tarvittaessa pinta-
materiaalien valinnoissa.
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1. Thermorakenne on turvallinen 
ja energiatehokas. Thermoraken-
teessa on vaihtoehtoina U-arvo 
0,14 ja 0,10.
2. Thermolevyn ja sisäverhouslevyn 
välissä on tilaa sähköasennuksille 
rakenteita rikkomatta.
3. Nurkissa saumakohdat ovat 
porrastettuja. Saumavilla ja ure-
taanivaahto viimeistelevät lämpimän ja vedottoman nurkkaratkaisun.
4. Lattian ja ulkoseinän liitos on vedoton ja tiivis.
5. Tuulensuojana käytetään tuulensuojakipsilevyä.
6. Ulkoverhouksen tuuletus on hoidettu tehokkaasti myös ovien ja ikkunoiden 
yläpuolelta. Ulkoverhouksen takana alareunassa on pieneläinverkko.

Rakenna edistyksellinen talo
Suomessa on hyvin vaativat olosuhteet rakentamiselle. Neljä eri-
laista vuodenaikaa sekä vuorokauden sisällä tapahtuvat suuret 
lämpötilavaihtelut asettavat vaatimuksia niin materiaaleille kuin 
toteutustavoille. Jetta-Talo hyödyntää suunnittelussa uusimpia 
tutkimuksia ja parasta tietoa. Näin Jetta-Talo voi rakentaa edis-
tyksellisiä koteja, jotka kestävät Suomen ilmastossa erinomaises-
ti ja tarjoavat puitteet mukavalle asumiselle ympäri vuoden.

Energiatehokas rakentaminen on ekoteko. Kun sijoitat passiivi-
taloon, säästät rahaa pitkällä aikavälillä. Energiakustannukset 
ovat huomattavasti matalammat kuin tavallisella talolla, sillä 
voit valita passiivitaloosi edullisemman lämmöntuottoratkai-
sun. Tällöin tarvittava lämpöenergia saadaan aikaan aurin-

koenergiaa sekä rakennuksen käytön aiheuttamaa lämpöä 
hyödyntämällä.

Kun sijoitat taloosi neliötä kohden muutaman kympin enem-
män rakentaaksesi passiivitalon, säästät luontoa ja samalla 
omaa rahaa lämmityskustannuksissa, pidennät rakennuksen 
elinkaarta sekä parannat asumisviihtyvyyttä ja talon jälleen-
myyntiarvoa. Lisäksi mahdollistat sen, että voit myöhemmin 
päivittää talosi lähes nollaenergiataloksi.

Thermo-Jetta on Jetta-Taloissa käytettävä seinärakenne, joka 
mahdollistaa matalaenergia- ja passiivirakentamisen. Rakenne 
on energiatehokas, ilmatiivis ja kosteusteknisesti erinomainen, 
minkä vuoksi rakenteet toimivat ja kestävät vaativissa ilmas-
to-olosuhteissa homehtumatta.

Posi-Palkki on Jetta-Taloissa käytettävä kustannustehokas väli-
pohja ratkaisu, jonka rakenteessa yhdistyvät puun keveys ja 
teräksen lujuus. Palkin rakenne mahdollistaa talotekniikan asen-
tamisen nopeasti ja helposti, sillä LVI-putkilinjat ja johdot kulke-
vat rakenteen sisällä. Sisustukseen ei tarvitse tehdä kömpelön nä-
köisiä kotelointeja, sillä avoimen lattiarakenteen sisällä putkistot 
voidaan kuljettaa vapaasti. Posi-Palkki soveltuukin erinomaisesti 
lattialämmityskohteisiin, ja päälle tuleva tasoitevalu parantaa 
laadukkaan lattiarakenteen akustisia ominaisuuksia entisestään.

Puuraaka-aineet tuotetaan Jetta-Taloja valmistavan konsernin 
omalla sahalaitoksella. Alun perin sahaukseen rajoittuva toi-
minta on laajentunut käsittämään myös jatkojalostuksen, johon 
kuuluvat kuivaamot, höyläämö, sormijatkos ja lujuuslajittelu. 
Jet-Puussa huomioidaan ympäristö ja siihen liittyvät ekologiset 
arvot niin raaka-aineen hankinnassa kuin tuotteiden valmistuk-
sessa ja toimituksissa loppukäyttäjälle saakka.
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Toteuta unelmasi hirsitalosta tai 
-huvilasta omalla tyylilläsi

ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät ominaisuudet ja toimiva 
arkkitehtuuri, syntyy hyvinvoinnin arkkitehtuuria.

Maailman suurin hirsivalmistaja
Yli 50 000 toimitettua hirsirakennusta on opettanut meille 
paljon. Vuosikymmenten aikana kertyneen kokemuksen ja 
tietotaidon pohjalta syntyy toimivat ja turvalliset rakenne- ja 
rakentamisratkaisut, jotka testaamme omassa laboratoriossam-
me tai ulkopuolisten tutkimuslaitosten kanssa.

Maailman parhaasta ja luonollisimmasta rakennusmateriaalista, 
pohjoisesta hirrestä valmistettavissa Kontio taloissa ja huvilois-
sa on oma uniikki rauhallinen tunnelma. Kun yhdistetään ny-
kyajan kansainvälinen arkkitehtuuri ja ikiaikainen hirsi, syntyy 
kodikkaimmat hirsikodit – Kontio on koti.

Hirsi tasaa sisäilman kosteuden terveydelle optimaaliselle 
tasolle ja yksiaineinen seinärakenne on myös kosteusturvalli-
nen. Hirsi auttaa myös tasaamaan verenpainetta ja rauhoittu-
maan kiireisen arjen keskellä. Kun yhdistetään hirren fyysiseen 
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Kun tyylillä on väliä
Kehitämme jatkuvasti hirsirakentamisen arkkitehtuuria. Haem-
me inspiraatiota ympäri maailmaa ja muunnamme parhaat 
ideat sopimaan hirsirakentamiseen. Laajat mallistomme ovat 
saaneet inspiraatiota niin Kalifornian rannikolta kuin Alppien 
korkeuksista ja Suomen saaristosta.

Kontio Living
Kontio Living -konsepti syntyi asiakkaidemme tarpeesta. Moni 
tuskaili miten toteuttaa hirsitalon henkeen sopiva nykyaikai-
nen sisustus. Kehitimme sisustuksen ohjenuoraksi erilaisia 
värimaailmoja, joihin poimimme hirren kanssa yhteen sopivia 
värejä, materiaaleja ja yksityiskohtia. Kokonaisuuden kruunaa 
Kontio Living -keittiöt, jonka saat kätevästi myös kauttamme. 

Voit valita kotisi tai huvilasi sisutuksen ohjenuoraksi jonkin 
värimaailmoistamme, jonka avulla muodostuu oma tyylisi.

Projekti kotiin
Olemme apunasi koko rakennusprojektin ajan. Vuosikymmen-
ten ammattitaidolla suunnittelemastamme mallistosta löytyy 
ratkaisut monenlaisiin tarpeisiin ja Kontio-myyjän kanssa voit 
muunnella juuri omanlaisesi kodin. OmaKontio -onlinepalve-
lun kautta löydät kaikki projektiisi liittyvät tiedostot ja seuraat 
projektin etenemistä.

Glass House 126A

Glass House 120A
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Kontio hirsihuvilat ja -mökit sekä 
saunat parhaaseen vapaa-aikaan
Vapaa-aika on parasta aikaa ja mielestämme mökin ja huvilan 
on palveltava rentoa lomanviettoa. Hirren ihmisen fyysiseen ja 
psyykkiseen hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavat ominaisuu-
det yhdistettynä ajattoman tyylikkääseen Kontio-arkkitehtuu-
riin ja ympäröivään luontoon, luovat parhaat puitteet rennolle 
yhdessäololle.

Hirsi on turvallinen materiaalivalinta mökin rakennusmateri-
aaliksi, sillä se kestää hyvin lämpötilojen ja ilmankosteuden 
vaihtelut. Voit jättää mökin talveksi alhaiselle peruslämmölle, 
tai jopa kylmäksi jos se on rakennettu alun perin sitä silmällä 
pitäen.

Markkinoiden laajimmasta huvilamallistosta löytyy sopiva 
ratkaisu jokaisen vapaa-ajan tyyliin!
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Alkuperäisen The Glass Housen hengessä
Aito Kontio Glass House on ainoa hirrestä valmistettava Glass 
House. Inspiraatio mallistoon on haettu Yhdysvalloissa sijaitse-
vasta, arkkitehti Philip Johnsonin suunnittelemasta ja raken-
tamasta, The Glass Housesta. The Glass Housea hallinnoiva 
organisaatio on kiitollinen Kontion kehittäessä Glass House 
-ideologiaa alkuperäisen hengessä, mutta uudenlaisella mate-

riaalilla.

Kotimaista huippumuotoilua
Vahva panostuksemme kotimai-
sen muotoiluosaamisen hyödyn-
tämiseen näkyy erityisesti Glass 
House -mallistossa. Se sai Suoma-
laisen työn liitolta Design from 
Finland -merkin, 
joka on tunnustus 
tästä työstä.

Kontio Glass House ja Sky House

Mallisto syntyi intohimostamme modernia arkkitehtuuria ja 
hirsirakentamista kohtaan. Lattiasta kattoon ylettyvät ikkunat 
yhdistettynä nykyajan pelkistettyyn hirteen ja uudenlaisiin 
pohjaratkaisuihin muodostavat talo- ja huvilamallistojen peru-
sidean.

Suunniteltu alusta alkaen täysin uusiksi
Sky House on uudenlainen tapa ajatella. Sky-kat-
toristikon TM ansiosta sisätiloissa on kahteen 
suuntaan nouseva katto ja terassin katto toimii 
ilman näkymiä häiritseviä pilareita. Leijuva katto 
tuo huvilan sisustukseen modernin viimeistelyn. 
Mallistossa on runsaasti erilaisia sauna- ja huvila-
malleja 25–80 neliön kokoluokissa.

Tutustu tarkemmin kontio.fi

Sky House – uutta vapaa-ajan arkkitehtuuria

Kontio Glass House – hirsi Pohjois-Suomesta, inspiraatio Kaliforniasta
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Perinteisen tiilitalon ja harkkotalojen rinnalle on tullut täysin 
uudentyyppinen keraamisista Poroton-kennoharkoista raken-
nettava kivitalo.

Poroton-kennoharkkotalo on täystiilitalouutuus, joka rakentuu 
kennomaisista massiiviharkoista, joissa ei ole laisinkaan erillistä 
lämmöneristettä. Viisikymmentä senttiä paksujen ulkosei-
nien rakentamisessa käytettävien harkkojen eristeenä toimii 
ainoastaan kennojen sisällä oleva ilma. Yksinkertainen rakenne 
on kosteusteknisesti turvallinen ja massiivisuutensa ansiosta 
se varaa hyvin lämpöä ja toisaalta tasaa hyvin myös lämmön ja 
kosteuden vaihteluita eri vuodenaikoina.

Kosteusteknisesti turvallinen
Rakennusaikaista kosteusteknistä turvallisuutta Poroton-raken-
teessa lisää monista muista harkkorakenteista poiketen se, että 
rakenteeseen ei tuoda lisäkosteutta suurien valujen tai laasti-
määrien muodossa.

Vain vaakasaumoihin levitetään ohuen ohut laastikerros, mikä 
merkitsee säästöä myös laastin menekissä. Harkot ovat valmiik-
si pontattuja sekä mittaansa hiottuja helpottaen ja nopeuttaen 
myös asennusta.

Ohut sauma varmistaa myös sen, että rakenteesta tulee täysin 
monoliittinen ilman eristävyyttä heikentäviä kylmäsiltoja.

Rappausta ei tarvitse odottaa
Ohuiden kennojen ja keraamisen rakenteensa ansiosta 
 Poroton-seinä on kaikista kivirakenteista nopeimmin kuivuva, 
mikä mahdollistaa sisäpuolisten töiden sekä julkisivun rappaa-
misen lähes välittömästi muurauksen jälkeen samoja telineitä 
hyväksikäyttäen lyhentäen rakentamisaikaa ja toisaalta vähen-
täen asumisen haittoja muuton jälkeen. Rakennus saadaan val-
miiksi yhdellä kertaa ilman, että julkisivurap pauksen lopullista 
valmistumista tarvitsisi odottaa perinteisen lämmityskauden 
ajan.

Poroton-kennoharkon asennus on nopeaa. Ohutsaumalaasti levitetään laastikelkalla tai maalarintelalla ja laastikerros on vain alle 1 mm.

Massiivitiilitalo  
Poroton-kennoharkoista
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Yksinkertainen rakenne on helppo rakentaa
Perustusten valmistuttua kennoharkkotalon muurauksen tär-
kein työvaihe on sen aloitus, sillä tarkka muuraus vaatii huolelli-
sesti tasatun alustan. Sokkelin ja ensimmäisen harkko kerroksen 
välinen aloitussauma tehdään juuri siksi hieman paksumpana 
esimerkiksi perinteistä muurauslaastia hyväksikäyttäen.

Tasaussauman merkitys korostuu, sillä sen huolellinen teko 
ohjaa koko seinän muurauksen onnistumista. Harkon alle  
tuleva laastikerros tuleekin juuri siksi vaa’ittaa mahdollisimman 
suoraksi. Tämän jälkeen itse muuraus onkin varsin helppoa. 
Laasti levitetään jokaisen harkkokerroksen vaakasaumaan sitä 
varten suunnitellulla laastilevittimellä tai telalla. Ohuempien 
väliseinäkennoharkkojen muurauksessa voidaan käyttää myös 
ns. kastamismenetelmää.

Aukon ylityksiin omat palkkiharkot
Aukonylityksissä käytetään kennoharkkojen kanssa yhteensopi-
via U-harkkoja, jotka valetaan työmaalla rakennesuunnittelijan 
suunnitelmien mukaisesti.

Palkkien valu voidaan tehdä joko kunkin aukon päällä muuraus-
vaiheessa tai vaihtoehtoisesti etukäteen maassa kaikki palkit 
yhdellä kertaa valaen.

Yksinkertainen ja energiaa varaava rakenneratkaisu
Yksinkertaisuudessaan Poroton-kennoharkkotalo on sekä 
terveellinen että turvallinen kivitalo asua ja omistaa. Rakenne 
ei sisällä mitään orgaanisia kosteudelle alttiita tai homehtu-
misherkkiä rakenneosia. Rakenne ei tarvitse myöskään riittä-
vän tiiveyden aikaansaamiseksi erillisiä muovikalvoja, vaan 
monoliittinen U-arvoltaan 0,17 W/m2K vaatimuksen täyttävä 
ulkoseinärakenne takaa tasaiset lämpötilaolosuhteet kaikkina 
vuodenaikoina.

Rapattu tai tiilijulkisivu
Poroton-kennoharkkotalon voi joko rapata tai vuorata esimer-
kiksi tiilellä, mikä ratkaisuna parantaa edelleen rakenteen ener-
giatehokkuutta ja äänen eristävyyttä sekä takaa talolle pitkän 
ja huoltovapaan elinkaaren. Puutaloalueita ajatellen mikään ei 
estä vuoraamasta Poroton-harkkotaloa myös puu paneelilla.

Poroton-harkkotalon julkisivuratkaisuna voi olla joko rappaus, tiili tai vaikka puupaneeli. Kuvassa Ouluun valmistunut rapattu kennoharkkotalo.

Po r o t o n - k e n n o -
harkko on pienis-
tä ilmakennoista 
muodostuva mo-
noliittinen harkko. 
Mitat 248x490x249 
mm. U-arvo 0,17 
W/m2 K ja puristus-
lujuus 6 MN/m2.



170 Talot, rungot ja huvilat

Tervetuloa elämäsi kotiin

Parhaat talot syntyvät parhaista materiaaleista
Lammi Kivitalo on yksilöllinen, laadukas ja turvallinen koti. 
Se on arvonsa säilyttävä, suomalaisen kivitalorakentamisen 
taidonnäyte. Suunnittelun lähtökohtina ovat aina asukkaan 
mieltymykset, haaveet ja elämäntapa. Lopputuloksena syntyy 
koti, jollaista ei ole toista.

Lammi on Suomen suurin ja vanhin betoniharkkojen valmistaja, 
jonka tuoteinnovaatiot palvelevat tänä päivänä koko kivira-
kentamisen alaa. Tuotekehityksen edelläkävijänä tarjoamme 
Suomen parhaat rakennusharkot, kuten ensimmäisenä mark-
kinoille tulleet valettavat lämpökivet. Meille on kunnia-asia, 
että kaikki harkko- ja pihatuotteemme valmistetaan edelleen 
ihmisläheisesti ja paikallisesti omalla tehtaallamme Lammilla, 
Hämeenlinnassa. Siitä osoituksena olemme saaneet tuotteil-
lemme kotimaisesta valmistuksesta kertovan Avainlippu-tun-
nuksen.
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Suunnittelun rajaton vapaus
Lammi Kivitalon ostajalla on vapaus haaveilla, sillä talomme 
suunnitellaan aina tulevien asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. 
Perheen koko, elämäntapa, harrastukset ja mieltymykset mää-
rittelevät niin tilankäyttöä kuin kodin tyyliä ja tunnelmaa. Me 
tiedämme, miten rakennetaan ja pidämme yhdessä kumppa-
niemme kanssa huolen asiakkaamme tärkeimmästä projektista.

Suunnittelun lähtökohtina ovat omat toiveesi, käytössä oleva 
budjetti, tontti ja sen kaavamääräykset. Käytössämme on laaja 
verkosto ammattitaitoisia suunnittelijoita sekä toimijoita, joiden 
avulla pystymme tarjoamaan talon toteutuksen valitsemaasi 
valmiusasteeseen – vaikka muuttovalmiiksi saakka.

Turvallinen ja terveellinen koti
Lammi Kivitalo on turvallinen valinta nyt ja tulevaisuudessa. 
Se on luontaisesti tiivis ja tasalämpöinen. Massiivinen kiviseinä 
pitää talon lämpötilan miellyttävänä ja tasaisena niin kesäkuu-
milla kuin kovilla talvipakkasillakin. Kivitalo on myös paloturval-
linen, eikä se lahoa tai homehdu.

Kivitalo on myös ympäristöystävällinen ja taloudellisesti pitkällä 
tähtäimellä kannattava valinta, koska talon energiankulutus 
on yleisesti hyvin vähäistä. Massiivisten kiviseinärakenteiden 
ansiosta talo on myös hiljainen, sillä seinät eristävät loistavasti 
talon ulkopuoliset äänet. Turvallinen, kestävä ja laadukas raken-
ne sekä oikeanlainen ilmanvaihto tekevät kivitalosta terveelli-
sen kodin asua ja elää.

Lammi Kivitalojen kaikki tuotteet ovat saaneet M1-tunnuk-
sen eli parhaan mahdollisen sisäilmaluokituksen. Harkot ovat 
turvallinen rakennusmateriaali, sillä ne eivät sisällä lainkaan 
orgaanisia aineita. Ne eivät siis reagoi kosteusvaurion sattuessa 
homehtumalla.

Lammi Ideakirja – ideoita ja valmiita ratkaisuja 
kivirakentamiseen
Olemme julkaisseet uudenlaisen Lammi Ideakirjan kivitalosta 
haaveileville. Siinä esiteltyjen talomallien tarkoituksena on 
havainnollistaa tilankäyttöä ja näyttää arkkitehtonisia ratkaisu-
malleja. Ideakirjan talomalleista vastaavat tunnetut ja erittäin 
kokeneet kivitalosuunnittelijat. Kirjassa on talomallien havain-
nekuvien ja pohjapiirrosten ohella pureuduttu hyvin yksityis-
kohtaisesti myös tila- ja sisustussuunnitteluun.

Me pystymme tekemään totta tarkoista suunnitelmista tai 
vielä muotoonsa hakevista unelmista. Olemme koonneet 
ideakirjaamme yli 30 taloa. Jokainen taloista voidaan toteuttaa 
sellaisenaan, niitä voidaan räätälöidä toiveiden mukaan tai 
käyttää oman ideoinnin lähtökohtana, jolloin valittu arkkitehti 
suunnittelee kaiken alusta asti sinun toiveidesi mukaan.

Tutustu Lammi Ideakirjan talomalleihin verkkosivuillamme ja 
tilaa oma ideakirjasi osoitteesta lammi.fi/kivitalo.
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Harkkokivitalo on kestävä ja  
energiatehokas

Erinomaista asumismukavuutta
Vaikka Leca-harkko on luja, niin se on myös lämmöneriste. Run-
ko tehdään Leca® Design LTH-380 tai LTH-420 -eristeharkoilla. 
Eristeharkoilla on helppo rakentaa markkinoiden energiatehok-
kain kivitalo.

Keveydestä ja alhaisesta lämmönjohtavuudesta huolimatta 
Leca-kivitalo tasaa sisäilman lämpötilan vaihteluita, sillä kivellä 

Leca-harkko on luja ja kestävä rakennusmateriaali. Harkoista 
rakentaen talosta saadaan tiivis ja vedoton. Ilmatiiveys on hyvin 
keskeinen osa energiatehokkuutta. Harkoilla saadaan niiden 
massiivisuuden ja eristyskyvyn ansiosta hyvä lämmön- ja ääne-
neristys. Omatoiminen pientalorakentaja voi rakentaa harkoista 
sekä perustukset että seinät.

Suunnittelun vapautta
Harkkojärjestelmät ovat yksityiskohtia 
myöten harkittuja, joten Leca® Lex -perus-
harkot ja Leca® Design -eristeharkot antavat 
suunnittelijalle vapaat kädet toteuttaa 
erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja. Myös sellai-
sia ratkaisuja, jotka muilla rakennustavoilla 
olisivat hankalia, huomattavan kalliita tai 
jopa mahdottomia toteuttaa. 

Huomioiden tontin muoto, koko, korkeus-
suhteet ja ympäröivä rakennuskanta Leca 
-harkkotaloista saadaan helposti yksilöllisiä 
ja korkeatasoisia ratkaisuja.

Energiatehokas ja ilmatiivis koti
Talon energiatehokkuuteen on helpointa 
ja taloudellisinta vaikuttaa jo suunnittelu-
vaiheessa. Parhaat mahdollisuudet energi-
ansäästölle antaa tehokas, yksinkertaisen 
muotoinen ja järkevän kokoinen rakennus. 
Tontille sijoittaminen ja asunnon eri toimin-
tojen suuntaaminen ilmansuuntien mukaan 
vaikuttavat merkittävästi energiankulutuk-
seen ja viihtyisyyteen. Teknisesti hyvään tu-
lokseen päästään rakentamalla huolellisesti 
ja valitsemalla kuhunkin rakennusosaan 
siihen parhaiten sopivat ratkaisut.

Energiatehokas ratkaisu saadaan hyvin 
eristävillä rakenteilla, ikkunoilla ja ulko-ovil-
la, ilmatiiviillä rakenteella sekä tehokkaalla 
lämmöntalteenotolla. Ulkoseinät ja vesikat-
torakenteet voidaan tehdä ensin valmiiksi 
ja vasta sen jälkeen helposti roilotetaan 
kaapelit ja putket paikoilleen. Tämä mah-
dollistaa suunnitelmien tarkentamisen vielä 
työmaan aikana. Sähkö- ja LVI-suunnittelun 
ei tarvitse olla lopullista ennen seinien 
muurausta.
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on suuri ominaislämpökapasiteetti. Et lämmitä turhaan etkä 
tunne häiritsevää vedon tunnetta seinien lähellä.

Harkkotalossa on hyvä sisäilma. Se on hiljainen ja eristää 
hyvin ääntä. Näillä ominaisuuksilla saavutetaan erinomainen 
asumismukavuus.

Kestävä ja paloturvallinen koti
Leca-harkko kestää uskomattomia kuormia, esim. eristeharkon 
sisäkuori kestää 8–10 henkilöauton painon per metri. Harkko-
seinään on helppo tehdä kiinnitykset. Et tarvitse erityiskiinnik-
keitä. Leca-harkko on paloturvallinen valinta. Leca-harkoista 
voidaan rakentaa kaikki pientaloissa vaadittavat paloseinära-
kenteet.

Mittatarkat harkot ohutsaumamuurataan 
ilman pystysaumalaastia, mikä nopeuttaa 
rakentamista ja pienentää laastin menekkiä. 
Leca-eristeharkkoseinä on kerralla pinnoi-
tusta vaille valmis rakenne, johon raudoituk-
seksi riittää normaalisti harjateräkset joka 
kolmanteen saumaan, vältyt siis erilliseltä 
latomiselta, raudoituksilta ja valamiselta.

Aukkojen ylitykset tehdään seinärakenteen 
mukaisilla palkkiharkoilla. Leca-eriste-
harkkoseinä kuivuu nopeasti ja se voidaan 
rapata muurauksen jälkeen ennen lämmi-
tyskautta. Seinärakenteessa ei ole kosteutta, 
joka pitää ensin kuivattaa. Näin päästään 
valmiiden ulkoseinien ansiosta heti keväällä 
pihan rakentamiseen. Harkkoseinä voidaan 
myös puuverhoilla mikäli alueen kaava sitä 
edellyttää.

Kosteusturvallinen ratkaisu
Leca-harkkojen kanssa ei tarvitse odotella 
pitkiä kuivumisaikoja ja rakenteet on helppo 
suunnitella sekä tehdä kosteusturvallisiksi. 
Leca-kivitalon rakenneratkaisu on käyttö- ja 
huoltokustannuksiltaan edullinen.

Mittatarkkojen harkkojen ansiosta myös 
seinien sisäpuolinen pinnoitus on helppoa. 
Kun sekä kantavat että kevyet väliseinät 
ovat samasta materiaalista, niin erilaisista 
materiaaleista aiheutuvat halkeamat eivät 
tule ongelmaksi. Harkko on erinomainen 
ratkaisu kylpyhuoneiden laatoituksen tai 
muiden pinnoitteiden alustaksi.

Katso lisätietoja leca.fi/ratkaisut
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Perustukset ovat kestävän rakennuksen lähtökohta. 
Ala-, väli- ja yläpohjarakenteet kannattaa toteuttaa 
pitkillä jänneväleillä ja lyhyellä asennusajalla. 
Näihin haasteisiin vastaavat PARMAontelolaatat. 
Valmisosarakentaminen tapahtuu työmaalla 
nopeasti ja aikataulut halliten – myös talvella.

Betonielementtirakentamisen osaamista
PARMAontelolaatat valmistaa Parma Oy, joka 
on betonielementtirakentamisen osaaja ja alan 
markkinajohtaja Suomessa. Parman valikoimiin 
kuuluvat monipuoliset betonielementtitekno-
logiaan perustuvat tuotteet, joita valmistetaan 
lähellä työmaata sijaitsevilla Parman tehtailla 
ympäri Suomen.

PARMAontelolaatat
PARMAontelolaatat ovat betonista valmistettuja 
laattaelementtejä, missä betonin raskasta omaa painoa 
on kevennetty laattojen pituussuuntaisilla onteloilla. 
Suhteellisen kevyt rakenne ja ontelolaattojen tehokas 
raudoitus tekevät mahdolliseksi pitkien jännevälien 
rakentamisen. PARMAontelolaatat mahdollistavat edulli-
sen ja nopean ala-, väli- ja yläpohjan rakentamisen.

Laatan sisälle on sijoitettu kohteen kuormituksen ja 
jännevälin mukaan mitoitetut esijännitetyt vetoteräk-
set. Oikeaoppisesti ja käyttökohteen mukaisesti raudoitettu 
ontelolaattaelementti kestää hyvin sille lasketut kuormat 
ja esimerkiksi kantavia rakenteita voidaan osittain rakentaa 
suoraan ontelolaatan päältä. Pientaloissa yleisesti käytettyjä 
laattatyyppejä ovat P18M (korkeus 175 mm), P20 (200 mm) ja 
P27 (265 mm).

Pientalon rakennesuunnittelija valitsee käytettävän laattatyypin 
ja määrittelee ontelolaatoille tulevat kuormat, joiden pohjal-
ta Parman tuotesuunnittelija raudoittaa tuotteet. Valmistus 
tapahtuu liukuvalutekniikalla kuivissa ja valvotuissa tehdasolo-
suhteissa.

Ontelolaattojen asennus on nopeaa
Kohdekohtaisesti valmistetut PARMAontelolaatat tuodaan 
työmaalle lähettämön kanssa sovittuna tilausajankohtana 
rekan kyydissä. Laattojen purku ja asennus pientalotyömaalla 
tapahtuu useimmiten autonosturin avulla. Laatat nostetaan 
yksitellen suoraan paikoilleen kantavien seinien tai palkkien 
päälle. Ontelolaattojen asennuksessa käytetään muovista 
valmistettuja asennusvälikkeitä, joilla laatat tasataan oikeaan 

Parhaat elementtirakenteet taloosi

korkoon ja varmistetaan saumavalujen kattavuus. Tavallisen 
pientalon ala- tai välipohjalaattojen asennukseen kuluu aikaa 
vain muutama tunti.

Kun laatat ovat paikoillaan, ontelolaattojen saumoihin asen-
netaan saumateräkset ja saumat valetaan juotosbetonilla 
umpeen. Saumavalujen kovetuttua kantava ontelolaattakenttä 
on valmis seuraaviin rakennusvaiheisiin. Laattojen saumoihin ja 
päätyihin voidaan myös asentaa esim. sähköputkituksia.
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Ontelolaatta sopii kaikkien kivirakenteiden varaan
PARMAontelolaatat soveltuvat käytettäviksi kaikkien kivi-
rakenteisten seinämateriaalien – harkkojen, elementtien ja 
paikallavalun – yhteydessä. Yleisimmin ontelolaattaa käyte-
tään pientaloissa harkkorakenteisen seinän päällä kantavana 
välipohjarakenteena. Tuulettuvan alapohjan yleistyminen on 
lisännyt ontelolaatan käyttöä myös ryömintätilaisissa perus-
tusratkaisuissa; tällöin ontelolaatta voi olla tehtaalla valmiiksi 
alapuolelta lämpöeristetty.

Terveellinen ontelolaatta-alapohja
PARMAontelolaatat takaavat terveellisen tuulettuvan alapohjan 
nopean ja pitkäaikaiskestävän toteutuksen. Kantava ontelolaat-
ta-alapohja voidaan asentaa kaikkien kivirakenteisten sokke-
lien varaan. Alapohjan asennustyö viimeistelyineen onnistuu 
työmaalla jopa alle päivässä.
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Kantavan alapohjan alle asennettavat putki- ja viemärivedot 
eivät jää rakenteiden sisään ja niiden kunto voidaan tarkistaa 
säännöllisesti. Radonturvalliseen rakentamiseen tuulettuva 
alapohja on säteilyturvakeskuksenkin suosittelema vaihtoehto. 
Oikein toteutettu tuulettuva alapohjarakenne pitää talon raken-
teet kuivina ja rakennusmateriaalina betoni kestää maaperän 
kosteutta erinomaisesti.

Välipohjaksi ontelolaatta
Suurin osa asuinrakennusten välipohjista Suomessa rakenne-
taan ontelolaatoista. Ammattirakentajien keskuudessa onte-
lolaatan käyttö on varmistanut asemansa erinomaisen kanto-
kykynsä, rakentamisen nopeuden ja edullisuutensa ansiosta, 
mutta myös pientaloissa ontelolaatoista on tullut yleisesti 
esimerkiksi kivirakenteisen kellarikerroksen katossa käytetty 
tuote.

Ontelolaattarakenne on edullinen tapa tehdä pientalon 
välipohja. Menetelmän edullisuus perustuu kustannustehok-
kuuteen ja nopeuteen. Ontelolaattatyyppi (korkeus) valitaan 
kohdekohtaisesti kuormitusten mukaan. Onteloilla kevenne-
tyllä ja tehokkaasti raudoitetulla ontelolaatalla päästään pitkiin 
jänneväleihin. Pitkien jännevälien ansiosta voidaan välttyä 
ylimääräisten kantavien linjojen rakentamiselta talon keskelle ja 
rakennusmateriaaleja sekä -aikaa säästyy.

Kivirakenteisena ontelolaatta tarjoaa turvallisen perustan kos-
teisiin tiloihin. Se ei poista vesieristämisen tarvetta, mutta mah-
dollisen vahingon sattuessa ontelolaatta ei lahoa tai homehdu.

Vaikka pientalon välipohjalle ei ole annettu normien mukaisia 
ääneneristävyysvaatimuksia, on hyvä ääneneristävyys aina 
arvokas asia. Ontelolaatta itsessään eristää sekä ilmassa että 
rakenteissa kulkevan äänen hyvin, ja tätä voidaan parantaa 
edelleen kelluvalla lattiarakenteella, jossa pintalaatan ja kanta-
van ontelolaatan väliin asennetaan eristekerros.

Paloturvallinen yläpohja
Pientalon paloturvallisuuden kruunaa kivirakenteinen yläpohja. 
Hyvä paloturvallisuus pienentää mm. kiinteistön vakuutusmak-
suja. Ontelolaatoista voidaan toteuttaa sekä suorat että vinot 
kattopinnat.
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Parman pientalotuotteiden suunnittelu
Hyvät suunnitelmat ovat terveellisen, turvallisen ja toimivan 
toteutuksen ehdoton edellytys. Pientalon rakennesuunnittelija 
ratkaisee yhdessä rakentajan kanssa käytettävät rakennerat-
kaisut. Rakennesuunnitelmissa määritellään tuotetyypit, mitat, 
aukotukset sekä muista rakenteista aiheutuvat kuormitukset. 
Parman tuotteilla voidaan toteuttaa lähes kaikenlaiset pien-
talon pohjaratkaisut; erkkerit ja ulokkeetkin onnistuvat hyvin 
rakennesuunnittelijan kuvien mukaisesti.

Ontelolaattojen osalta Parman tuotesuunnittelijat raudoittavat 
tuotteet rakennesuunnittelijan mittapiirustuksien ja kuormi-
tustietojen pohjalta. Tuotesuunnittelusta elementtien tiedot 
siirtyvät valmistukseen.

Parman pientalotuotteista on laadittu suunnitteluohjeet, jotka 
auttavat rakennesuunnittelijaa tarvittavien suunnitelmien teke-
misessä. Suunnitteluohjeet ja valmiit mittapiirustuspohjat ovat 
saatavissa sähköisessä muodossa osoitteessa www.parma.fi.

Valmistus valvotuissa ja kuivissa tehdasolosuhteissa
Parman tuotteet valetaan tarkan laadunvalvonnan alaisina 
tehtaan lämpimissä olosuhteissa suojassa sateelta ja pakkasilta. 
Jokaisen kohteen tuotetoimitukset tehdään mittatilaustyönä 
rakennesuunnittelijan kuvien perusteella. Laattoja kavennetaan 

Hyvin suunniteltu ja huolella  
valmistettu!

tarvittaessa ja myös kaikki tarvittavat rei’itykset, kuten hormiau-
kot, tehdään valmiiksi jo tehtaalla.

Ontelolaatat valetaan liukuvalumenetelmällä esijännitettyjä te-
räksiä käyttäen. Käytettävä betoni on erittäin lujaa ja se sisältää 
jo valuvaiheessa selvästi vähemmän vettä kuin tavalliset paikal-
lavalumassat. Ammattitaitoinen valmistus tehdasolosuhteissa 
takaa mittatarkat ja laadukkaat tuotteet.

Valmiiksi kuivan betonielementtirakenteen käyttö vähentää 
usein myös rakennekosteuden määrää ja lyhentää työmaalla 
kuivumisaikoja merkittävästi. Elementtejä käyttämällä työmaal-
la tarvitaan vain vähän muottipuuta: materiaaleja säästyy ja 
työmaa pysyy siistinä.

Hallittujen tehdasolosuhteiden ansiosta valmistusprosessin 
ympäristökuormat voidaan minimoida; kaikki valmistuksessa 
syntyvät jätteet voidaan kierrättää ja energiaa käyttää tehok-
kaasti. Myös pöly- ja meluhaitat ympäristölle voidaan tehok-
kaasti eliminoida.

Parman pientalotuoteille on myönnetty CE-merkintä, mikä 
takaa sen, että tuotteet täyttävät kaikki viranomaismääräykset 
ja käytettävyysvaatimukset.

Pientalon rakennesuunnittelija valitsee tontin olosuhteiden mukaan parhaan perustamistavan. PARMAperustukset valmistetaan aina kohdekohtaisesti.



178 Talot, rungot ja huvilat

Rintamamiestalot yhä suosiossa

Oikein korjattuna rintamamiestalo tarjoaa hyvän kodin pitkäksi aikaa.

Rintamamiestaloja löytyy maastamme satojatuhansia ja tätä ra-
kennustyyppiä voidaankin pitää suomalaisten kestosuosikkina 
sukupolvesta toiseen. Suurta suosiota rintamamiestalo nauttii 
nuorten ensiasunnon ostajien keskuudessa. Perusratkaisuil-
taan talot ovat toimivia, ja oikein korjattuna ne tarjoavat hyvän 
kodin pitkäksi aikaa.

Rintamamiestalojen suurina etuuksina voidaan pitää niiden 
sijaintia taajamissa sekä tonttien suurta kokoa taajamien 
ulkopuolella. Yleensä näillä suurilla tonteilla on vielä rakennus-
oikeuttakin jäljellä runsaasti esimerkiksi laajennusta ajatellen. 
Vanhan kiinteistön ostajan kannattaa kuitenkin varautua 
monenlaisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin. Remontoinnin 
perusteellisuus sekä järjestys kannattaa miettiä huolella, jotta 
turhilta töiltä vältyttäisiin.

Toimiva pohjaratkaisu
Rintamamiestalon pohjaratkaisu koostuu yleensä hormin 
ympärille asetetuista tuvasta, parista huoneesta, eteisestä sekä 
kuistista. Pohjaratkaisut on suunniteltu yksinkertaisen toimiviksi 
sekä tehokkaiksi ja niihin on varsin pienellä neliömäärällä saatu 
mahdutettua riittävät asuintilat. Rintamamiestalon alun perin 
tupamainen keittiö on yleensä suuri ja siitä on helppo tehdä 
toimiva kodin sydän. Päämakuuhuone yleensä sopivan kokoi-
nen, mutta olohuone voi olla nykymittapuun mukaan pieni. 
Tämä siksi, että usein kaikki huoneet ovat lähes samankokoisia.

Rintamamiestalot ovat yleensä 1½-kerroksisia, lisäksi joissakin 
taloissa on vielä kellarikerros. Yläkerran tilat vaihtelevat suuresti. 
Vaihtoehtoja voi olla avoimesta, kylmästä ullakosta useaan 
pieneen huoneeseen, joissa huonekorkeus vaihtelee. Ehkä 

tyypillisin on kaksi makuuhuonetta, portaikon jatkeena aula 
tai käytävä sekä vinttitilaa. Vinttitila on rakennusaikana yleensä 
jätetty kylmäksi, sillä siihen aikaan rintamamiestalojen yläkerrat 
jäivät usein käyttöullakoiksi. Tästä syystä vinojen katonosien 
eristepaksuus on usein vähäinen. Nykyaikaisilla tehokkailla 
eristeillä ja rakenneratkaisuilla kylmästä ullakko- tai huonetilas-
ta saadaan varsin helposti viihtyisää asuintilaa.

Sauna sekä huussi sijaitsivat rintamamiestalojen rakennusai-
kana erillisissä rakennuksissa, joista ne on vasta myöhempien 
remontointien myötä tuotu sisälle itse päärakennukseen. Yleen-
sä märkätilojen tuominen asuintilojen yhteyteen on toteutettu 
laajennuksen rakentamisella, niin kutsuttu ”elintasosiipi”, tai 
saunatilat on tehty mahdolliseen kellarikerrokseen ja wc:lle 
lohkaistu eteisen nurkasta pieni tila.

Jokainen rintamamiestalo on yksilö
Vaikka rintamamiestalot muistuttavat toisiaan, jokainen talo on 
kuitenkin yksilö. Talomalleja eri muunnelmineen oli satoja, ja 
lisäksi kukin suunnittelija ja rakentaja saattoi muokata tilaratkai-
suja itselle paremmin sopiviksi. Muutokset saattoivat kohdistua 
myös rakenteisiin ja niiden liitoksiin. Myös detaljeja muunnel-
tiin sen mukaan, mitä materiaaleja oli saatavilla. Rakentajan 
taidot ja ideat, niin hyvät kuin huonotkin, toivat rakennuksiin 
omat persoonalliset leimansa.

Tyypillisiä perusparannustarpeita
Rintamamiestaloja on kunnostettu useita kertoja niiden 
elinkaaren aikana. Eri vuosikymmenillä tehdyt korjaukset ovat 
tuoneet mukanaan myös ongelmia, joita on havaittu lähinnä 
märkätilojen osalla. Korjausajankohdasta riippuen, vesieristeitä 
ei välttämättä ole tehty ja ilmanvaihtokin saattaa olla puutteel-
linen. Kosteiden tilojen rakenteissa voi olla vesivahinkoriskejä, 
ja rakenteisiin sijoitetut vesijohdot ovat mahdollisesti tulossa 
käyttöikänsä päähän. Monessa kiinteistössä laajennus on 
toteutettu aikakautena, jolloin tasakatto oli yleisesti käytössä 
ollut ratkaisu. Näissä laajennusosissa saattaa esiintyä niitä 
samoja ongelmia kuin tasakattoisissa rakennuksissa, esimerkiksi 
kattokaivojen vuotoja. Kellarillisissa ratkaisuissa yhtenä ongel-
mana saattavat olla puuttuvat salaojat ja sokkelin ulkopuolinen 
vesieristys.

Tällaisen listan jälkeen saattaa rintamamiestalo tuntua riskisijoi-
tuskohteelta, mutta näin ei kuitenkaan ole. Kannattaa kuitenkin 
varautua mahdollisiin, hieman pintaa syvemmälle meneviin 
korjauksiin. 

Rakentaja.fi
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Ulkopuoliset perusparannukset
Rintamamiestaloissa ulkopuoliset korjaukset ovat monesti kii-
reellisempiä kuin sisäpuoliset. Viisasta onkin laittaa esimerkiksi 
vesikatto kuntoon ennen sisäkaton uusimista. Iältään mahdol-
lisesti jo yli 60 vuotta vanhoissa taloissa vesikatto alkaa olla 
tiensä päässä, ellei sitä ole jo uusittu vuosien saatossa. 

Rungon osalta rintamamiestalon kantavat rakenteet ovat yleen-
sä kunnossa. Rakennuksen lämmöneristys voi kuitenkin olla 
riittämätön, mikäli talo on alkuperäisessä kunnossaan. Julkisi-
vun osalta kannattaa tarkistaa verhoilun kunto sekä tuuletus. 
Jos tarkastuksen perusteella päätetään uusia verhoilu, voidaan 
samalla tehdä myös tarvittava lisäeristys ja vanhat purueristeet 
korvata uudenaikaisemmilla eristeillä. Ulkoverhouksen ollessa 
kunnossa voidaan lisäeristys toteuttaa myös sisäremontin yh-
teydessä. Ikkunoiden- ja ulko-ovien vaihto kannattaa toteuttaa 
ulkoverhouksen korjaamisen yhteydessä. Perustusten osalta 
kannattaa tutkia, onko rakennus päässyt painumaan ja onko 
perustusten salaojitus kunnossa.

Sisäpuoliset perusparannukset
Sisäpuolisista korjauksista tärkeitä ovat yleensä lämmöneristys, 
märkätilat ja ilmanvaihto. Rintamamiestalot on tehty aikana, 
jolloin vedenkulutus oli huomattavasti vähäisempää kuin 
nykyisin ja useissa taloissa märkätilat ovat alun perin sijainneet 
kokonaan toisessa rakennuksessa. Rakennukseen kohdistuva 
kosteusrasitus onkin kasvanut huomattavasti rakennusaikaises-
ta tilanteesta. 

Vesi- ja viemäriputket saattavat olla vielä toimivia, mutta 
alkuperäisten rakenteiden ollessa kyseessä, kannattaa varautua 
myös niiden uusimiseen. Rintamamiestalon ostaja on jo myynti-
esittelyn yhteydessä usein miettinyt, että pesuhuoneen kaakelit 
ja klinkkerit uusitaan heti, kun ehditään. Tässä yhteydessä 
kannattaa kuitenkin miettiä myös mahdollista putkiremonttia ja 
ulottaa purkutyöt tarvittaessa vähän pidemmälle, jotta vesie-
riste saadaan oikeaan paikkaan ja vesijohdot vaihdettua uusiin, 
suojaputkella varustettuihin. Myös kosteusmittaus saattaa olla 
aiheellinen. Jos purkutöitä ei uloteta tai ei tarvitse ulottaa niin 
syvälle, että vesijohdot tulisivat esiin, voidaan putkiremontti 
tehdä nykyaikaisilla pintaputkilla.

Energiatehokkuuden parantaminen
Rintamamiestaloissa, joissa suurempia korjaustoimenpiteitä ei 
ole tehty, ei energiatehokkuus ole parasta mahdollista luokkaa, 
ennemminkin päinvastoin. Energiatehokkuuden parantamises-
sa lähtökohtana on lisälämmöneristys. Tämä voidaan toteuttaa 
sisä- tai ulkopuolisena lisäeristyksenä, mutta voi olla viisasta uu-
sia myös seinien alkuperäiset purueristeet. Energiatehokkuutta 
voidaan parantaa myös uusimalla tai kunnostamalla lämmitys-
järjestelmä ja asentamalla taloon lämmöntalteenotolla varus-
tettu ilmanvaihtojärjestelmä. Samalla paranee myös sisäilman 
laatu ja ylimääräisen kosteuden poisto tehostuu.
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Suunnittele järjestys, jossa korjaat
Talokauppojen jälkeen on yleensä kova kiire saada oman, itselle 
uuden, talon pinnat uusiksi, siisteiksi sekä itselle mieluisiksi. 
Haaveissa on uusi keittiö sekä kylpyhuone ja asumaankin pitäisi 
päästä nopeasti. Korjaustöiden suhteen kannattaa kuitenkin 
käyttää malttia ja suunnitelmallisuutta, sillä hyvin suunnitte-
lemalla säästää sekä aikaa että rahaa. Ensiavuksi saattaa riittää 
muutama rulla tapettia sekä purkki maalia, jonka jälkeen 
voidaan remonttia jatkaa vaihe kerrallaan kiireellisyyden ja käy-
tettävissä olevien varojen mukaan. Mikäli rakennuksessa ei ole 
havaittavissa mitään välittömästi korjaustoimenpiteitä vaativaa, 
on suositeltavaa asua talossa vuosi, jonka aikana hahmottuvat 
tarkemmin ne tärkeimmät korjaustarpeet. Perusparannustyöt 
voi jakaa muutamalle vuodelle. Ammattilaisen tietotaitoa kan-
nattaa käyttää apuna ja sopivalla aikataulutuksella pystyy myös 
hyödyntämään kotitalousvähennyksen vuosittain. Loppujen 
lopuksi tavoitteenahan on saada itselleen vanhasta talosta yhtä 
hyvä koti kuin mitä aivan uusi talo olisi.
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Vertaile talopaketteja ja hintoja

Talopakettien suosio Suomessa on kasvanut tasaisesti. Jo noin 
76 % rakennettavista omakotitaloista on talopakettitoimituk-
sia. Talopakettien ja niiden toimitussisältöjen vertailu ei aina 
kuitenkaan ole helppoa.

Talovertailu.fi auttaa sinua oman unelmasi toteuttamisessa ja 
sopivimman talopaketin löytämisessä. Palvelu on tarkoitettu 
kaikille oman talon rakentamisesta kiinnostuneille. Talovertai-
lussa voi helposti verrata eri talomalleja, talojen toimitussisältö-
jä ja niiden hintoja, pohjapiirustuksia ja talojen ominaisuuksia. 
Mukana vertailussa on jo yli 20 eri talovalmistajaa ja lähes 1 500 
talopakettia!

Talovertailu palvelee rakentamisesta haaveilevaa
Talopakettien vertailun lisäksi palvelussa julkaistaan talon 
rakentamiseen liittyviä artikkeleita. Artikkeleiden lisäksi voit 
tilata talovalmistajien esitteitä suoraan kotiisi tai jättää vaikka 
yhteydenottopyynnön talovalmistajalle. Palvelusta näet myös 
talovalmistajien tulevat talonäytökset.

Mitä toimitussisällöt kertovat?
Omakotitalon rakentajalla on paljon vaihtoehtoja toimitussi-
sällön suhteen. Mitä laajemman talotoimituksen valitsee, sitä 
vähemmän tarvitaan omaa työtä ja erillisiä osaurakoita. Ja toisin 
päin – mitä enemmän osaa ja pystyy tekemään itse ja omalla 
talkooporukalla, sitä enemmän voi säästää kustannuksissa.

Toimitussisällöistä käytettävät termit on kuvattu tarkemmin 
Pientaloteollisuus ry:n kotisivuilla. PTT ry on laatinut nämä 
esimerkit, jotta talotehtaat voivat viitata näihin esimerkkeihin 
kuvatessaan oman toimitussisältönsä laajuutta. Talovertailu.fi 
käyttää näitä termejä vertailuosiossa.

Kannattaa huomata, että talotehtaiden toimitussisältöjen laa-
juudet poikkeavat toisistaan ja niistä käytetään yritysten omia 
markkinointinimiä. Tämä on myös otettu huomioon Talovertai-
lu.fi-palvelussa. 

Materiaali- tai elementtipaketit
Materiaalipaketti sisältää valtaosan rakennustarvikkeista ton-
tille toimitettuna. Asennus tilataan erikseen joko talotehtaalta 
tai esimerkiksi talotehtaan suosittelemalta yritykseltä. Asiakas 
tekee tai teettää perustukset itse talovalmistajan ohjeiden 
mukaan. Elementtipaketti eroaa materiaalipaketista siinä, että 
ulkoseinät toimitetaan valmiina ulkoseinäelementteinä, joissa 
on ikkunat asennettuna. Toimitussisällön osuus valmiin talon 
kustannuksista ja työstä: noin 20–25 %.
 

Kastelli Kotikartano. Kastelli Verso.

WWW.TALOVERTAILU.FI
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Runkovalmis
Runkovalmiissa paketissa kantavat ulko- ja väliseinät sekä 
välipohja asennetaan valmiiksi. Asiakas teettää erikseen tai 
tekee itse anturan ja perustukset. Parvekerakenteet, katosten 
ja kuistien kantavat rakenteet sekä vesikaton kantavat raken-
teet asennetaan valmiiksi. Toimitussisällön osuus valmiin talon 
kustannuksista ja työstä on noin 30 %
 
Vesikattovalmis
Vesikattovalmis-paketissa talo on rakennettu niin pitkälle, että 
se on suojassa sateelta. Ulko-ovet ja ikkunat, vesikaton aluskate 
ja -laudoitus sekä vesikatteet asennetaan valmiiksi. Muilta osin 
toimitus vastaa Runkovalmis-pakettia. Toimitussisällön osuus 
valmiin talon kustannuksista ja työstä: noin 35 %.
 
Muuttovalmis
Muuttovalmis-talo on hyvin pitkälle rakennettu talo, jossa asiak-
kaan vastuulle jää pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan 
hankkiminen, tavaratoimitusten vastaanottaminen, raken-
nusaikainen siivoaminen sekä talon ulkomaalaus, ellei toisin 
ole sovittu. Asiakas vastaa myös perustusten rakentamisesta 
talovalmistajan ohjeiden mukaan, ellei se sisälly toimitukseen. 
Toimitussisällön osuus lopullisen talon kustannuksista ja työstä: 
80–85 %.
 

Talovalmis
Talovalmis-paketti on vielä hieman laajempi kuin Muuttoval-
mis-paketti. Perustukset tehdään täysin valmiiksi ja pohjamaa-
latut puurakenteiset ulkoseinäpinnat maalataan. Toimitussisäl-
töön kuuluu myös avustavat rakennustyöt (mm. tavaratoimi-
tusten vastaanotto ja työmaa-aikainen siivous). Toimitussisällön 
osuus lopullisen talon kustannuksista ja työstä: noin 90–95 %.

Pientaloteollisuus PTT ry
PTT on johtavien suomalaisten puu-, hirsi- ja kivitalovalmis-
tajien vuonna 1999 perustama yhdistys, jonka tavoitteena on 
pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen. PTT pyrkii 
vaikuttamaan rakentamisen lainsäädäntöön ja määräyksiin, 
jotta omakotitalorakentaminen olisi helpompaa. Tavoitteita 
ovat mm. kaavoitukseen vaikuttaminen, viennin edistäminen ja 
pientalorakentamista häiritsevien esteiden poistaminen.
www.pientaloteollisuus.fi

Toimitussisällön osuus valmiin talon kustannuksista

Materiaali- tai 
elementtipaketit

Runkovalmis Vesikattovalmis Muuttovalmis Talovalmis
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Vesikaton tehtävä on suojata  
rakenteita
Vesikatteen merkittäviä ominaisuuksia ovat katemateriaalin 
ulkonäkö, äänettömyys, helppohoitoisuus, keveys, pitkäikäisyys 
sekä asennustyön helppous. Vesikatteen pitää myös sopia talon 
muiden julkisivumateriaalien muodostamaan kokonaisuu-
teen. Kunnollinen kattoratkaisu sisältää aina myös katteen ja 
lämmöneristeen väliin jäävän tuuletustilan. Vesikatoissa yleisin 
havaittu ongelma on saumojen, läpivientien ja kiinnitysten väl-
jentyminen ajan mittaan. Myös lumi ja jää saattavat aiheuttaa 
ongelmia katteelle ja räystäille.

Ulkonäkö
Talon ulkonäkö muodostuu vesikatteen ja muiden julkisivupin-
tojen muodostamasta yhtenäisestä kokonaisuudesta. Raken-
nuksen kattokaltevuus tuo parhaimmillaan näyttävyyttä koko 
rakennukseen ja huonoimmillaan rajoittaa eri materiaalien 
käyttöä.

Peruskorjauskohteissa kannattaa suosia vastaavanlaisia materi-
aaleja, joita rakennuksen katteena on jo aikaisemminkin ollut.

Aluskatteet
Kaikki katteet ovat luonnollisesti vedenpitäviä, mutta kosteutta 
saattaa päästä katteen alle esimerkiksi kondensoitumalla.  Tästä 
syystä kaikkien katteiden alle tarvitaan myös aluskate, joissa 
ehkä yleisin materiaali on vahvistettu muovikalvo. Aluskatema-
teriaaleja on useita, oikean aluskatteen määrää valittu katema-
teriaali sekä rakenteet.

Betonitiilikatteet
Betonikattotiili on jo vuosikymmenien ajalta tuttu ja erittäin 
hyväksi todettu katemateriaali. Betonitiili valmistetaan läpivär-
jätystä betonimassasta monia erilaisia profiileja käyttäen. Väri-
vaihtoehtoja betonitiilellä on useita. Betonitiilen parhaita puolia 
ovat pitkäikäisyys, äänettömyys, näyttävyys, helppohoitoisuus 
ja asennuksen helppous.

Betonitiilikatteiden ehkä näyttävin ominaisuus on niiden 
jäljittelemättömässä massiivisuudessa. Kattotiilten alapinnassa 
olevat tiivistyskorokkeet estävät roskien, veden ja lumen pää-
syn tiilten väleihin.

Savitiilikatteet
Myös savitiilikatteet ovat tuttuja jo vuosikymmenten ajalta. 
Poltetusta savesta tehdyt kattotiilet säilyttävät värinsä vuodesta 
toiseen. Ne oikeastaan vaan kaunistuvat ajan kuluessa. Myös 
savitiilikatteita on saatavana useammalla profiililla sekä eri 
väreissä.

Teräskatteet
Teräskatteiden raaka-aineena käytetään kuumasinkittyä, 
muovattavaa ohutlevyterästä. Teräskatteita on saatavissa sekä 
pinnoitettuna että kuumasinkittynä. Kuumasinkityn levyn maa-
laus on suositeltavaa suorittaa vasta kun kate on hapettunut 
paikoillaan muutaman vuoden.

Teräskatteista suosituin on muotokate, tiili-, paanu- tai muuta 
katetta muistuttava jäljitelmä. Muovipinnoitetussa teräskat-
teessa väri- sekä kuviovaihtoehdot ovat laajat. Muovipintaisten 
profiili- tai muotokatteiden etuina ovat keveys, helppohoitoi-
suus ja asentamisen helppous.

Kiviteräskate
Kiviteräskatteella tarkoitetaan kivisirotepintaista teräskatetta. 
Katemateriaali on tiivis ja hiljainen. Kate itsessään soveltuu niin 
uudis- kuin korjausrakennuskohteisiin. Käsiteltävyyttä helpottaa 
katteen keveys, joten levyt on helppo nostella katolle. Levyn 
pinnalla on kivisirote, joten pinta on kiiltävän sijasta matta. 
Kiviteräskatetta on mahdollista saada useissa eri väreissä.

Bitumikatteet
Bitumikatetta käytetään sekä laatta- että rullatavarana. Oma-
koti- ja kesämökkirakentamisessa suosituin on kattolaatta. 
Bitumikatteet vaativat alustakseen tasaisen umpeen laudoite-
tun alustan. Bitumikatteissa on myös useita värivaihtoehtoja. 
Etuna bitumikatteella on ympäristöön soveltuvuus ja myös 
äänettömyys.

Kuitusementtikatteet
Kuitusementti- eli mineriittikatteella on ollut valikoimissa pari 
profiilityyppiä ja kymmenen värivaihtoehtoa. Sementtikuitu-
katteen etuja ovat olleet äänettömyys sekä katteen keveys. 
Kuitusementtikatetta näkee vanhempien rakennusten katema-
teriaalina yhä edelleen. Uusiin rakennuksiin kyseistä katetta ei 
enää laiteta. Katemateriaalissa käytettiin yhteen aikaan asbes-
tia, joten purku- ja puhdistustöissä tulee noudattaa erityistä 
varovaisuutta sekä noudattaa tarkoin annettuja määräyksiä, 
paras vaihtoehto on antaa työt alan ammattilaiselle. Asbestia ei 
saa irrota ympäristöön.

Kattoturvatuotteet
Harva paikka on yhtä vaarallinen kuin katto. Kuitenkin se on 
varsin tavallinen työskentelykohde monille ammattiryhmille. 
Mm. nuohooja ja kiinteistön hoitaja vierailevat katolla – satees-
sa, lumessa ja tuulessa. Kattoturvallisuutta parantavia tuotteita 
ovat mm. kattosillat, lumiesteet ja lapetikkaat.

Rakentaja.fi
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Tiilikatto nostaa kotisi arvoa

Suomalaiseen arkkitehtuuriin ja maisemaan sopiva tiilikatto 
on kestävä, äänetön ja talon arvoa nostava vesikatevaihtoehto. 
Kaunis ja pitkäikäinen tiilikatto sopii erinomaisesti niin uudisra-
kennukseen kuin vanhan talon korjaukseen. Kattotiilissä löytyy 
malleja ja värejä jokaiseen kaltevaan kattoon. Helpoin tapa 
hankkia uusi katto on täydellinen kattopaketti, joka sisältää kai-
ken tarvittavan niin uuden rakentajalle kuin katonvaihtajallekin.

BMI Ormax on Suomen suosituin tiilikatto. Perinteiden kun-
nioitus ja pyrkimys kestävämpään rakentamiseen saavat yhä 
useamman suomalaisen valitsemaan ja myös vaihtamaan 
talonsa vanhan vesikatteen tiilikatoksi.

Tiilikaton valitsemiseen vaikuttavat pitkän rakennusperinteen 
lisäksi myös järkisyyt: tiilikatto kestää hyvin ilmansaasteita, 
sateita, auringon paahdetta ja myös Pohjolan äärimmäisiä 
sääolosuhteita. Tiilikatto lisää myös asumismukavuutta. Jykevä 
tiilikatto eristää tehokkaasti ulkoa tulevia ääniä, se ei ropise eikä 
kolise ankarammissakaan olosuhteissa.

Tiilikatto on myös edullinen – koko elinkaarensa ajan. Kun ote-
taan huomioon tiilikaton pitkäikäisyys, asentamiskustannukset 
ja talon käyttöikä, tiilikatto on yksi edullisimmista kateratkai-
suista.

Viides julkisivu
Katto on rakennuksen viides julkisivu, joten materiaalivalinta 
on erittäin tärkeä paitsi koko talon rakennusteknisen toimi-
vuuden, myös sen arkkitehtuurin kannalta. Luonnonläheinen 
tiilikatto sulautuu rauhallisesti maisemaan ja talon arkkiteh-
tuuriin. Uusittu perinteisen mallinen tiilikatto voi näyttää siltä, 
kuin se olisi vanhan rakennuksen alkuperäinen kate. Toisaalta 
sileäpintaisella laattakattotiilellä voi toteuttaa kuinka modernin 
ja yksilöllisen kattoratkaisun tahansa. Näyttävä tiilikatto nostaa 
aina talon arvoa.

Rakennuksen ulkoasusta vesikatto muodostaa suuremman 
osan kuin usein osataan ajatella. Talon julkisivusta toisinaan 
jopa puolet on selkeästi näkyvää vesikattoa. Silti vesikaton 
valintaan ei useinkaan kiinnitetä yhtä paljon huomiota kuin 
esimerkiksi seinämateriaalin ja värin valintaan. Nykyaikaisilla 
kattotiilillä saadaan katettua helposti mitä moninaisimpia kalte-
via kattoja. Hyvin valittu kate voi paitsi tasapainottaa kokonai-
suutta, myös tuoda oman lisänsä sen luonteeseen.

Savi- ja betonikattotiilistä, erilaisista malleista, pintakäsittelyistä 
ja väreistä löytyy sopivin vaihtoehto joko korostamaan raken-
nuksen ilmettä tai sulautumaan siihen.

Näyttävä ja pitkäikäinen tiilikatto tekee katosta talon viidennen, edustavan julkisivun.
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lujittuu ikääntyessään. BMI Ormaxin tuotevalikoimasta löytyy 
jokaiseen taloon sopiva värivaihtoehto ja pintakäsittely laajasta 
valikoimasta.

Testit takaavat laadun
Katon tulee kestää paljon. BMI Groupin tutkimuskeskuksissa 
testataan jatkuvasti tuotteiden ominaisuuksia. Ennen markki-
noille pääsyään kaikki tuotteet joutuvat läpäisemään erittäin 
vaativat testit. Tiukoilla testeillä varmistetaan myös, että kaikki 
rakentamismääräykset ja normit täyttyvät. Tehtaalla laatua tark-
kaillaan muun muassa röntgenlaitteen avulla – näin varmiste-
taan että tehtaalta asiakkaille lähtevät tuotteet täyttävät tiukat 
laatuvaatimukset. Tutkimus- ja kehitystyöstä syntyy pitkäikäi-
nen laatu ja siksi BMI Ormax on huippuluokkaa. 

Laadukas, hengittävä aluskate varmistaa katon oikean kosteusteknisen toimin-
nan ja rakenteiden suojan.

Kestävyyttä nykyaikaisella tekniikalla
1900-luvulla betoni mullisti rakennustekniikan. Nykyisin beto-
nia käytetään siltojen, palkkien ja seinien kantavissa rakenteissa 
sekä lattioiden, seinien ja kattojen pintamateriaalina. Betoni 
on varsinkin katoille luonnollinen, kestävä ja helppokäyttöinen 
materiaali. Betonikattotiilet valmistetaan kovassa paineessa 
muotoon puristettavasta betonimassasta. Siksi ne ovat erittäin 
mittatarkkoja ja tiiviitä. Mittatarkkuus merkitsee tiilien sauma-
tonta yhteensopivuutta. Ne ovat helppoja asentaa ja ne pysyvät 
tiiviisti paikallaan.

Betonikattotiilien väri saadaan aikaan läpivärjäämällä betoni-
massa valmistuksen yhteydessä. Lopuksi tiilet vielä viimeistel-
lään betonimassan värisellä pintamaalilla tai lakalla. Betonitiili-
katto on tehty kestämään talon koko eliniän, se itse asiassa vain 

Helpoin tie uuteen kattoon on täydellinen kattopaketti, joka sisältää kaiken 
tarvittavan valmiiseen kattoon.

Tiilikatto sopii nykyaikaiseen rakentamiseen.
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Kattotiilen ei tarvitse olla muodoltaan perinteisen aaltoileva – 
se voi olla myös graafisen linjakas ja ilmeeltään kevyt! Ormax 
EVO sopii selkeälinjaiseen arkkitehtuuriin ja tuo tiilikatteen edut 
myös tasaisempaan kattostruktuuriin.

Ormax EVO on huolella suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myö-
ten. Se lukkiutuu tiiviisti paikoilleen ja pysyy katolla vakaasti 
kaikissa sääolosuhteissa. Kuten tiilikatto yleensä, Ormax EVO on 
kestävä valinta. Se suojaa taloa jopa 70 vuoden ajan. Linjakas 
kattotiili sopii erinomaisesti myös korjausrakentamiseen. EVO 
on keveä kattotiili, joka tuo uutta ilmettä myös saneerattavaan 
kohteeseen!

Ormax EVOssa yhdistyvät tyylikäs, tasainen ulkonäkö ja pitkä 
elinkaari. Ainutlaatuinen, moderni pinnoite luo kauniin, tasai-
sen ja kestävän kattopinnan. Kotimainen, läpivärjätty Ormax 
EVO -betonikattotiili antaa katolle laadukkaan ja harmonisen 
ilmeen.

Värejä on valittavana viisi: savitiilenpunainen, musta, tupapu-
nainen, tummanharmaa ja ruskea. 

Ormax EVO uudistaa kotisi ilmeen
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Ormax-betonikattotiili on Suomen suosituin kattotiili. Se on 
saatavana myös kestävällä Ormax Protector+ -pinnoitteella.
BMI Ormaxin betonikattotiilivalikoimaan kuuluu myös graa-
finen, sileäpintainen EVO-laattakattotiili. Savikattotiilimalleja 
ovat Vittinge, Granat ja Turmalin. Jokaiseen tiilimalliin on 
saatavana kattava kattotarvikevalikoima.

Ormax-betonikattotiilet valmistetaan Suomessa, Pohjois-
maiden nykyaikaisimmassa kattotiilitehtaassa Orimattilassa. 
Ormax-betonikattotiilet täyttävät eurooppalaisten betonikat-
totiilistandardien EN 490 ja EN 491 mukaiset laatuvaatimukset 
sekä läpikäyvät euronormien mukaiset testaukset. Osoituk-
sena toimintansa korkeasta kokonaislaadusta Ormax Monier 
Oy:lle on myönnetty ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti sekä ISO 
14001:2004 -sertifikaatti. Myös savikattotiilemme valmistetaan 
ja testataan EU-normin mukaan ja ne ylittävät reilusti pakka-
senkestovaatimukset.

Ormax-kattotiilillä 30 vuoden takuu
Kotimaiset Ormax ja Ormax Protector+ ovat Avainlipputuot-
teita. Ormax on Suomen ostetuin kattotiili. Se on profiililtaan 
klassinen ja siinä on kestävä maalipinta. Ormax-kattotiilille 
myönnetään 30 vuoden takuu.

Ormax Protector+:ssa yhdistyvät harmoninen ulkonäkö ja alan 
viimeisin huipputekniikka. Protector-pinnoite on antaa tiilelle 
kauniin ja kiiltävän pinnan, joka hylkii likaa ja kasvillisuutta. 
Pinnoite suojaa myös UV-säteilyltä, jolloin väri pysyy pitkään 
haalistumattomana. Myös Ormax Protector -kattotiilille myön-
netään 30 vuoden takuu.

Tupapunainen Ormax Protector+ oli luonteva katevalinta kohteeseen.

Ormax ja Ormax Protector+

Ormax on Suomen suosituin  
tiilikatto
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Sileä ja tyylikäs Turmalin -laattakattotiili sopii moderniin rakentamiseen.

Savikattotiili on kaunis katemateriaali, joka voi olla ylpeä pitkäs-
tä historiastaan. Vaikka tuotantomenetelmät ovat oleellisesti 
muuttuneet ja kehittyneet, valmistusperiaate on edelleen sama 
kuin satoja vuosia sitten: maasta kaivetaan esiin savea, joka 
muotoillaan, kuivataan ja lopuksi poltetaan. Savikattotiili on 
täysin luonnontuote; siihen ei lisätä mitään sidos- tai lisäaineita. 
Perinteinen savitiilenpunainen väri muodostuu luonnonsaven 
rautapitoisuudesta ja se voi vaihdella melkoisestikin. Jokaisella 
tehtaalla on oma raaka-ainelähteensä ja siten omanväriset 
tuotteensa. Luonnon oma väri ei haalistu vuosien saatossa. Itse 
asiassa savikattotiilet vain kaunistuvat ikääntyessään.

Savitiilikatto on pitkäikäinen, kestävä ja “hengittävä” materiaali. 
Nykyaikaiset savikattotiilet kestävät hyvin pakkasta ja jäätymis-
tä.

Turmalin

Granat

VittingeGranat-savikattotiili luo harmonisen ilmeen.

Vittinge on perinteinen, luonnonläheinen ja eleettömän kaunis 
savikattotiili. Sitä saa yksi- tai kaksikouruisena. Vittinge-savi-
kattotiili on hyvin kysytty saneerauskohteisiin, joissa halutaan 
erityisesti kunnioittaa vanhaa ja joissa perinteisen arkkitehtuu-
rin säilyttäminen on tärkeää.

Granat-savikattotiilen profiili muistuttaa perinteisten, käsin 
puristettujen, savikattotiilien profiilia. Tästä syystä Granat sopii 
erityisen hyvin vanhempiin rakennuksiin, joissa perinteisen ark-
kitehtuurin säilyttäminen on tärkeää. Se antaa kauniin ilmeen 
myös moderniin arkkitehtuuriin. Nykyaikaisen valmistustekniik-
kansa ja ainutlaatuisen vesilukkoratkaisunsa ansiosta Granat 
antaa äärimmäisen tiiviin suojan sään vaihteluita vastaan.

Elegantti ja hienopiirteinen Turmalin on puolestaan savikattotii-
livaihtoehto moderniin muotokieleen ja pelkistettyyn arkkiteh-
tuuriin. Litteä savikattotiili muodostaa ladottuna elävän pinnan. 
Turmalinin värit ja pintakäsittelyt on suunniteltu nykyarkki-
tehtuurin vaatimusten mukaan. Väri- ja pinnoitevaihtoehtoja 
on seitsemän vaaleasti enkopoidusta harmaasta puhtaaseen 
savitiilenpunaiseen ja lasitettuun mustaan. Turmalin on lukkiu-
tuva kattotiili ja siten helposti asennettava. Joustava ruodeväli 
mahdollistaa kattopinnan mittojen sovittamisen kokonaisten 
kattotiilien mukaan ja tiilen takasivun vahvikkeet antavat opti-
maalisen vakauden ruoteiden päällä.

Savitiilikatossa on perinteitä
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Toimiva katto vaatii laadukkaat alus-
katteet ja kunnon kattotarvikkeet

alusrakenteista nousevan vesihöyryn. Siten se sallii aluskatteen 
alapuolisten rakenteiden hengittää, ts. poistaa esimerkiksi 
rakennusaikaista kosteutta ulkoilmaan. Sen ansiosta eristeen ja 
aluskatteen väliin on mahdollista jättää entistä pienempi tuule-
tusväli. Se on etu erityisesti korjauskohteissa, jossa eristemäärä 
halutaan maksimoida.

Divoroll-aluskatteiden vesipaineen kestokyky on myös erin-
omainen. Siten se suojaa alapuolisia rakenteita erittäin tehok-
kaasti. Divorollin rakenne suojaa sen molemmin puolin kulumi-
selta ja vaurioilta. Molempien paloluokitus (DIN 4102) on B2.

Useimmiten tiilikaton alle asennetaan hengittävä aluskate. 
Esimerkiksi perinteisen Vittinge-savikattotiilen alustan tulee 
kuitenkin olla kiinteä ja aluskatteen vesitiivis bitumialuskate, 
esimerkiksi BMI Icopalin valmistama TarraPolar. Bituminen alus-
kate varmistaa katon tiiveyden silloin kun varsinainen vesikate 
ei muuten anna täysin tiivistä suojaa.

Hyvä aluskate on helppo asentaa
Kaikki Divoroll-aluskatteet ovat helppoja asentaa. Työvälineiksi 
tarvitaan vain veitsi ja nitoja. Aluskatteet taipuvat murtumatta, 
joten taitteet, harja ja läpiviennit on helppo tehdä, ja vesivuo-
doille alttiita saumoja syntyy mahdollisimman vähän.

Divorol Top RU

Divoroll Universal

Toimiva kattokokonaisuus sisältää paitsi päällimmäisen vesi-
katteen, myös katon toimivuuden varmistavan aluskatteen, 
läpiviennit, tiivisteet ja rakennusmääräysten mukaiset katto-
turvatuotteet. Laadukkaat, oikein asennetut tiivisteet takaavat 
katon tiiviyden ja yhteensopivat läpiviennit varmistavat katon 
toimivuuden LVIS-asennuksissa. Erilaisilla viimeistelytuotteilla 
voidaan hioa loppuun tiilikaton toimivuus ja ulkonäkö.

Aluskate varmistaa katon
Aluskate on kattorakenteen suoja sadevettä, tuulta, vetoa ja 
pölyä vastaan.

Aluskatteen on kestettävä yhtä kauan kuin varsinaisen vesikat-
teen – siksi aluskatteen valintaan kannattaa panostaa. Parhaim-
mat markkinoilla olevat aluskatteet ovat myös riskialttiudeltaan 
vähäisimpiä. Esimerkiksi vesihöyryä hyvin läpäisevät, diffuusioa-
voimet aluskatteet soveltuvat hyvin tiilikaton alle. Diffuusioa-
voimet aluskatteen on valmistettu erityisestä kuitukankaasta ja 
suunniteltu toimimaan erityisen vaativissa rakenneosissa.

Tiilen alle yleensä hengittävä aluskate
Aluskatteen hengittävyys on erityisen tärkeä kondenssikosteu-
den poistamiseksi silloin, kun katon alla on lämmin ullakko.

BMI Ormaxin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divo-
roll Top RU sopivat useimpien katemateriaalien aluskatteeksi. 
Hengittävä aluskate ei päästä lävitseen vettä, mutta kylläkin 
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Puolitiili
Viemärin tuuletus-
putki ø 110 mm

Antennin läpivienti

Harjatiili

Tiilen kiinnikkeet
Harjanjakokappale

Tiilet Läpiviennit

Divorol Top RU -aluskate

Aluskatteet

Betoninen harjatiiviste

Tiivisteet Wakaflex

Sisätaitepelti
Päätyreunatiili

Kattoturvatuotteet

Kattosilta ja kattosiltakannatin

Lumiestepaketti

Tikasaskelma
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Kattotiilien aaltomuoto soveltuu niin modernin näyttävään kuin perinteisempään arkkitehtuuriityyliin.

Sadevesijärjestelmät
Oikein suunniteltu sadevesijärjestelmä on tärkeä osa vesikaton 
toimivuutta. Sadevesijärjestelmän eri osat on kehitetty yhteen-
sopiviksi mitoituksiltaan ja rakenneratkaisuiltaan ja niiden asen-
taminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Tehdasvalmisteiset 
kourut ovat tiiviitä, mittatarkkoja ja sileän pintansa ansiosta 
erittäin helppoja puhdistaa. Värit: valkoinen, harmaa, punainen, 
ruskea ja musta.

Kattoturvatuotteet varmistavat turvallisen huoltamisen
Kattoturvatuotteita tarvitaan, jotta katolla voitaisiin liikkua 
turvallisesti. Savupiippu on voitava nuohota, poistoputket 
tarkistaa tukosten varalta ja katolta on ehkä poistettava roskia 

Haaveiletko aurinkokatosta? Ormax EVO -katto 
on moderni sekä ilmeeltään että toiminnallisuuk-
siltaan: Evo-kattoon on mahdollista yhdistää 
integroidut aurinkopaneelit – myös jälkikäteen 
asennettuna. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

tai lunta. Myös antenniasennukset edellyttävät usein katolle 
kiipeämistä.

Kattoturvatuotteita edellytetään jo viranomaismääräyksissä. 
Suomen rakentamismääräyskokoelman asetus 1007/2017 
rakennuksen käyttöturvallisuudesta määrää, että rakennuksen 
huoltamisen turvallisuus on varmistettava.

Ormaxin kattoturvatuotteet on kehitetty sekä testattu katon 
käyttö- ja huoltoturvallisuuden varmistamiseksi. Kattotur-
vatuotteita ovat mm. tikasaskelmat, lumiesteet, kattosillat ja 
seinätikkaat.
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Näin ostat tiilikaton – täydellinen 
paketti yhdellä kerralla

Kun annat ammattilaisen asentaa kattosi, säästät 
aikaa ja vaivaa. Tiilikaton asentaminen onnistuu 
asennusohjeidemme mukaisesti myös omin voimin.

Ormaxin kokoama kattopaketti sisältää kaiken, mitä kat-
toosi tarvitset. Valitsemme oikeat tarvikkeet kattosi koon ja 
ulkomuodon mukaan ja varmistamme niiden riittävyyden 
määrälaskennan avulla. Valitsemalla kattopaketin saat kaikki 
toimivaan kattoon tarvittavat tarvikkeet, jotka ovat välttämät-
tömiä viranomaismääräysten mukaisessa katossa. Kattopaketti 
sisältää lapetiilet, erikoistiilet, aluskatteet, kiinnikkeet, tiivisteet, 
läpiviennit ja kattoturvatuotteet. Sinä päätät kattopakettisi 
toimitustavasta – haluatko tiilikaton valmiiksi asennettuna 
vai asennatko itse ja tilaat tiilien katolle noston helpottamaan 
asennustyötä.

Saat Ormaxilta helposti kaiken kattoasennukseesi tarvittavan. 
Suomen suosituimpien kattotiilien lisäksi tarjoamme valtuu-
tettujen asentajiemme kautta sinulle myös asennuspalvelun. 
Sinun ei siis halutessasi tarvitse kuin päättää kattotiilesi malli 
ja väri sekä kertoa meille haluavasi tiilikattosi asennettuna. 
Luotettavasta asentajaverkostostamme voit valita oman alueesi 
valtuutetun asentajan, joka toteuttaa luotettavasti kaikki toimet 
räätälöitynä juuri sinun tarpeisiisi olipa kyseessä sitten uusi 
katto tai vanhan korjaus.

Ormax-tiilikatto valmiiksi asennettuna
Valtuutetut asentajamme ovat alansa ehdotonta huippua ja 
omaavat pitkän kokemuksen juuri tiilikattojen asentamisesta. 
Koulutamme lisäksi asentajiamme pitkäjänteisesti ja kattavas-
ti. Myös asentajamme ovat asiakaspalvelijoita ja asennuksen 
toteutus on aina sujuvaa. Muistathan, että voit hyödyntää 
verotuksen kotitalousvähennyksen kattoremonttisi työkustan-
nuksissa.

Tee-se-itse -paketti
Halutessasi voit tietenkin asentaa tiilikaton myös itse. Suositte-
lemme, että ostat kattosi tällöinkin täydellisenä kattopakettina. 
Näin saat kaikki tarvittavat osat samalla kertaa ja vältyt ylimää-
räisiltä rahdeilta. Voit myös varmistua siitä, että kattosi kiinnik-
keet ja kattotarvikkeet sopivat valitsemiisi tiiliin.

Kattotiilet kannattaa aina tilata katolle 
nostettuina. Tämä helpottaa ja nopeut-
taa tuntuvasti asennustyötä. Katolle-
nostopalvelu on saatavana lähes koko 
Suomessa. Kun tilaat katolle noston, 
toimitamme tiilesi nosturilla varustetul-
la autolla, joka voi nostaa ne helposti 
suoraan katolle toimituksen yhteydessä. 
Tarkempaa tietoa saat nettisivuiltamme 
tai asiakaspalvelustamme.
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Ormax-tiilikattopaketti sisältää

Kattotiilet
Lapetiilet, joista katto ladotaan.

Erikoistiilet
Katon erikoiskohtiin, kuten taitteisiin ja harjalle suunnitel-
lut tiilet.

Aluskatteet
Taloosi ja valitsemiisi kattotiiliin soveltuvat aluskatteet.

Kiinnikkeet
Kattotiilinaulat, harjatiilten kiinnikkeet, savitiilten kiinni-
tyskoukut ym. kiinnikkeet. Oikeat kiinnikkeet varmistavat, 
että kattotiilet pysyvät tiiviisti paikallaan. Niiden käyttö 
on myös vakuutusyhtiön edellytys myrskyvahinkojen 
korvauksissa.

Tiivisteet
Helppokäyttöisiä rullatiivisteitä käytetään mm. harjalla ja 
reunakohdissa. Tiivisteet estävät lumen, veden ja lehtien 
pääsyn katon rakenteisiin. Ne varmistavat oikean tuule-
tuksen ja estävät kosteusvahinkojen syntymistä.

Läpiviennit
Tuuletus esimerkiksi keittiössä edellyttää kattoon 
läpivientiä. Erilaisiin läpivienteihin suunnitellut katto-
tarvikkeet varmistavat, että läpivienneistä tulee tiiviit ja 
toimivat.

Lakisääteiset kattoturvatuotteet
Kattoturvatuotteet, esim. tikkaat, tikasaskelmat ja 
kattosillat, on tarkoitettu estämään onnettomuuksia ja 
tekemään katolla liikkumisen turvalliseksi. Rakennusmää-
räykset edellyttävät aina tiettyjä kattoturvatuotteita ja 
niiden tarve määritellään katon korkeuden ja kaltevuu-
den mukaan.

Sadevesijärjestelmä
Myös sadevesijärjestelmä kannattaa tilata osana täydel-
listä kattotoimitusta. Laadukkaat rännit viimeistelevät 
katon.

Ormax-kattolaskuri – laske uuden kattosi hinta-
arvio
Ormax-kattolaskurin avulla saat laadittua helposti tar-
kemman kustannusarvion uudelle katollesi. Kustannus-
arvio sisältää kaikki katon toimivuuden kannalta tärkeät 
kattotarvikkeet ja se vastaa juuri sinun talosi kattoa ja sen 
tarpeita. 

Kattolaskurin löydät kotisivuiltamme www.ormax.fi
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Vaihda tiilikattoon!

Katon vaihto on kannattava investointi
Katto on talosi tärkein suoja. Sen toimivuus on mitä tärkein 
koko talon toiminnallisuutta ajatellen. Katto joutuu vuosien ku-
luessa alttiiksi sään vaihteluille ja vähitellen tulee aika arvioida 
kattoremontin tarve. Katto on myös talon viides julkisivu, joka 
vaikuttaa oleellisesti koko talon ulkoasuun. Katon uusimisella 
voi kohentaa oleellisesti talosi ilmettä ja samalla nostaa sen 
arvoa. Kattotiiliä on asennettu katoille tuhansien vuosien ajan. 
Ja hyvällä syyllä. Kattotiili toimii ja kestää pitkään. Eikö sinunkin 
kotisi olekin aidon betoni- tai savitiilikaton arvoinen? 

Tiilikatto sopii jokaiseen kotiin
Ei huolta painosta
Jotkut ovat huolissaan tiilikaton painosta kattoremonttia 
tehdessään. Kun vanhan pelti- tai varttikaton tilalle asennetaan 
tiilikatto, on rakenteisiin kohdistuva kuormitus luonnollisesti 
suurempi. Kattorakenteet on kuitenkin mitoitettu kestämään 
tämä.

Jokainen katto, nykyisestä katemateriaalista riippumatta, on 
suunniteltu kestämään monin kerroin vesikatetta suuremman 
kuorman. Esimerkiksi suuret lumikuormat lasketaan aina mu-
kaan turvallisuusmarginaaleihin. Näiden rinnalla muutamien 
kymmenien kilojen neliöpainoerot katemateriaalien välillä 
eivät vaikuta. Siten tiilikatto sopiikin myös painonsa puolesta 
kattoremonttikohteisiin. Jos oman katon kantavuus kuitenkin 
askarruttaa, ota yhteys tekniseen neuvontaamme niin kerrom-
me lisää.

Asentaminen ja ylläpito on helppoa!
Tiilikaton asentaminen on helppoa tehdä itsekin. Kun kaipaat 
apua, meidän kauttamme löydät ammattitaitoiset ja luotettavat 
tiilikattoasentajat. Tiilikatto on jatkossa erittäin helppo huoltaa. 
Säännöllinen puhdistus riittää!

Sinulla on siihen varaa!
Aito on edullisempi kuin jäljitelmä! Nyt kannattaa toteuttaa kat-
toremontti tiilikatolla, sillä se on jopa halvempi kuin tiilikattoa 
imitoivat muut katemateriaalit. Muista myös kotitalousvähen-
nys asennuskuluista!

Katto on suunniteltu kestämään suuria kuormia – varsinaisen katemateriaalin 
eli vesikaton osuus näistä on varsin pieni.



195Vesikatto

Ennen varsinaisen uuden vesikatteen asennusta on hyvä myös 
selvittää yläpohjan lisäeristyksen tarve. On myös varmistau-
duttava vanhojen rakenteiden riittävästä tuuletuksesta. Uudet 
kattorakenteet voidaan tehdä sahatavarasta tai käyttää tehdas-
valmisteisia valmiita kattoristikoita. Katemateriaalin asennusta 
edeltää myös savupiipun jatkaminen ja uusien ilmastointiput-
kien asennus.

Muut katon rakenteen muutokset
Vanhan pulpettikaton muuttaminen harjakatoksi käy samaan 
tapaan kuin tasakaton muuttaminen harjakatoksi. Loivan harja-
katon tilalle voidaan myös rakentaa jyrkkäharjainen katto, jonka 
alle saadaan joko varasto- tai asuintilaa. Usein myös vanhan 
talon räystäsratkaisuja joudutaan korjaamaan. Kaikissa muutok-
sissa kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota kokonaisuuteen. 
Esimerkiksi harjakatto hallitsee taloa ja näkyy kauas. Talon 
värien ja materiaalien keskinäinen harmonia korostuu.

Vesikatteet ovat normaaliolosuhteissa vedenpitäviä, mutta 
vaihtelevissa sääoloissa vettä tai kondenssikosteutta saattaa 
päästä liitoksien ja läpivientien kautta yläpohjaan. Varsinkin 
teräskatteen alla vesihöyry tiivistyy helposti vedeksi. Toimiva ja 
ehjä aluskate on kattorakenteen oleellinen osa.

Vanha katemateriaali aluskatteeksi?
Joissakin tapauksissa voit jättää vanhan huopa- tai peltikattosi 
uuden tiilikaton aluskatteeksi.

Jos vanha huopa- tai teräskate on vielä niin hyväkuntoinen, 
että se suojaa talon rakenteita, se voidaan jättää uuden katteen 
alle aluskatteeksi. Uuden katteen vaatima rimoitus kiinnitetään 
silloin suoraan vanhan katteen päälle ja asentaminen helpottuu 
ja nopeutuu. Asiantuntija pystyy helposti arvioimaan, onko 
vanha katemateriaali riittävän hyväkuntoinen suojaamaan taloa 
aluskatteena. Neuvomme sinua mielellämme vanhaan katema-
teriaaliin liittyvissä asioissa. Saat meiltä myös ohjeita vanhan 
katon purkamisesta.

Betonitiilikatto sopii kaikkiin kattomuotoihin aina 1:5 minimikaltevuuteen asti.

Suunnitelma ja määräykset
Korjaussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon 
kaavamääräykset ja rakennuksen ympäristö. Uudet tilatarpeet, 
talon yleiskunto ja käytettävissä oleva budjetti vaikuttavat myös 
suunnitelmaan.

Katon muotoa muutettaessa suunnittelua helpottaa, jos talon 
piirustukset ja rakennekuvat ovat käytettävissä.

Rakennuslupa ja miten se haetaan
Katon saneeraustyön laajuudesta riippuen tarvittava rakennus-
lupamenettely on jokin seuraavista:

1. Toimenpidelupa antaa mahdollisuuden muuttaa talon käyt-
tötarkoitusta, julkisivua tai väriä. Esimerkiksi kattomuodon 
muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa.

2. Rakennuslupa tarvitaan, kun taloa laajennetaan saneerauk-
sen yhteydessä rakentamalla siihen lisäosa.

Luvat haetaan yleensä kirjallisina. Ohjeita saa kunnan rakennus-
tarkastajalta ja tarvittavat lomakkeet rakennusvalvontavirastos-
ta tai rakennustarkastustoimistosta. Menettelytavat vaihtelevat 
paikkakunnittain.

Tasakatosta harja- tai aumakatoksi
Tasakatot ovat joskus aiheuttaneet omistajilleen odottamatto-
mia harmeja. Kattorakenteen puutteellinen tuuletus ja eristys, 
asennusvirheet tai kohteeseen sopimattoman katemateriaalin 
valinta ovat aiheuttaneet kattovuotoja ja jopa rakenteiden 
lahoamista. Tällaisissa tapauksissa kattorakenteiden perusteelli-
nen uudistaminen harja- tai aumakatoksi tuntuu usein tarkoi-
tuksenmukaiselta.

Uusi tiilikatto antaa talolle näyttävän ja ryhdikkään ilmeen.
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Uusi katto on monella tapaa järkevä investointi. Hyvä katto 
suojaa talon rakenteita ilmaston vaikutuksilta. Se pitää sateen 
loitolla tuulettaen kuitenkin rakenteen sisäpuolisen kosteuden 
ulos. Vahingoittunut tai huonokuntoinen katto voi valitettavasti 
melkoisen nopeastikin johtaa vakaviin vaurioihin. Uusi katto 
myös kaunistaa taloasi. Hyvin toimiva, kaunis katto nostaa 
talosi arvoa. Katso siis taloasi ja kattoasi oikein kunnolla. Korjaa 
ajoissa, se kannattaa.

1. Katso taloasi
Katsele taloasi hiukan kauempaa. Pohdi uuden katon suomia 
mahdollisuuksia: Mieti värejä, rakennetta. Miltä ympäristö näyt-
tää, minkä tyyppinen katto siihen soveltuisi parhaiten? Kun olet 
aloittanut, huomaat, kuinka paljon mahdollisuuksia on tarjolla. 
Uusi väri, uudentyyppinen kattotiili tai uusi katemateriaali 
voivat antaa talollesi aivan uuden ilmeen.

2. Valitse katto
Jälleenmyyjien myyntipisteissä esillä olevasta BMI Ormax 
-tiilikattomallistosta voit valita uuden kattotiilesi. Löydät 
sieltä laajan valikoiman erityylisiä kattotiiliä ja kattotarvikkeita 
erilaisiin tarkoituksiin. Jälleenmyyjältä voit pyytää tarjouksen 
täydellisestä kattopaketista. Mikäli olet päättänyt ostaa kattosi 
asennettuna, saat suosittelemiltamme asennusliikkeiltä suo-
raan tarjouksen kattopaketista asennuksineen.

3. Viimeinen tarkistus
Kun olet päättänyt, miltä haluat talosi näyttävän, ota yhteys 
paikkakunnan rakennusvalvontaan selvittääksesi, etteivät 
esimerkiksi kaavamääräykset rajoita valintaasi ja tarvitsetko 
projektiasi varten rakennus- tai toimenpideluvan.

4. Sitten töihin
Kattoremontti on melko suuritöinen ja osaamistakin vaativa 
projekti. Vaikka tiilikatto on helppo asentaa itsekin, usein kan-
nattaa etsiä siihen ammattilainen, joka tekee työn turvallisesti 
ja ammattitaidolla. Me autamme sinua löytämään lähimmät 
Ormaxin valtuuttamat kattourakoitsijat. Löydät myös kattoura-
koitsijoita osoitteesta bmigroup.com/fi

Nyt kattoa korjaamaan
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Tutustu tiilikattoihin
BMI Suomen kotisivuilta bmigroup.com/fi löytyy paljon hyödyl-
listä informaatiota kattotiilistä, tarvikkeista ja palveluista sekä 
runsaasti esimerkkikuvia erilaisista kattotiilikohteista. Netti-
sivuilta löytyy myös lisätietoja kaikista BMI Ormaxin tuotteista. 
Nettisivuilla on myös BMI Ormaxin jälleenmyyjien ja valtuutet-
tujen asentajien yhteystiedot.

Tiilikatoista voi myös kysyä puhelimitse. BMI Ormaxin asiakas-
palvelun kattotiiliammattilaiset vastaavat numerossa 09- 
2533 7200 tai sähköpostitse osoitteessa katot@bmigroup.com.

BMI Ormax -tiilikatto on pitkäikäinen ja kestävä kateratkaisu, 
joka ei kaipaa vaativaa huoltoa. Betonitiilikatto säilyy ajattoman 
kauniina vuosikausia, kun vain katolle kertyneet lehdet ja roskat 
silloin tällöin harjataan pois ja katto joskus varovasti pestään 
esimerkiksi painepesurilla.

Katon moitteettoman toiminnan varmistamiseksi katto, 
läpiviennit ja varusteet on syytä tarkistaa vuosittain kahdesti: 
keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot 
havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen 
ennen lumen tuloa.

Levää, sammalta ja jäkälää saattaa kertyä vanhemmille katoil-
le. Ne viihtyvät suhteellisen varjoisissa ja kosteissa paikoissa, 
eivätkä kestä voimakasta auringonpaistetta ja siksi niitä kertyy 
yleensä vähemmän etelän tai lounaan puoleisille kattopinnoille.

Katon hoitoon BMI:n Tehopesu ja Siisti Katto
Jos sammaloitunut katto häiritsee silmää, kattopinta voidaan 
käsitellä esimerkiksi rautakaupoista saatavilla valmiilla pe-
suliuoksilla. BMI:n Tehopesu puhdistaa katon tehokkaasti ja 
turvallisesti; myös sammaloituneet ja likaiset kohdat kuten sa-
vupiipun ympäristön. Tehopesu levitetään matalapaineruiskulla 
alueittain märälle kattopinnalle ja huuhdellaan pois. Pesutulos-
ta tehostetaan harjaamalla. Katto voidaan käsitellä Tehopesu 
-käsittelyn jälkeen BMI:n Siisti Katolla joka antaa pitkäaikaisen 
suojan kasvillisuutta vastaan. 

Runsaslumisina ja kosteina talvina on katon lumiolosuhteita 
seurattava ja tarvittaessa liika lumi on poistettava, mutta katolle 
on kuitenkin jätettävä noin 10 cm:n suojalumikerros.

Pinnoitteella teet katosta kuin uuden
BMI Ormax -betonikattotiilet on valmistettu läpivärjätystä 
betonista ja viimeistelty värjätyn betonin sävyisellä pintamaa-
lilla. Betonitiilikaton ikääntyessä sen sävy tasaisesti hieman 
muuttuu. Katon värisävyn voi halutessaan palauttaa ennalleen 
maalaamalla katto tarkoitukseen valmistetulla Ormax Pro 2.0 
-pinnoiteaineella. Katon toiminnallisuuteen värisävyn muutos 
ei vaikuta; itse kattotiilimassa betonin ominaisuuksien mukai-
sesti lujittuu ajan myötä edelleen.

Tiilikaton huolto
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Ruukin katto –  
takuulla luotettavin

tiilikuvioiduissa muotokatteissa 1:4 ja pystysaumaisissa Ruukki 
Classic -katteissa jopa 1:9. Kaltevuus on helppo laskea; jos katon 
kaltevuus on esimerkiksi 1:9, katto laskee jokaista yhdeksää 
metriä kohden yhden metrin. 

Vanhan katon kantavat rakenteet tulee remonttia harkittaessa 
tarkastaa ja varmistaa, että katteen alapuolinen tuuletus toimii 
moitteettomasti. Usein katto on ajan mittaan elänyt jonkin ver-
ran ja vaatii oikaisua. Oikaisutyö on hyvä jättää ammattilaisen 
tehtäväksi. Ruukki käyttää oikaisussa patentoituja, metallisia oi-
kaisutappeja, jotka eivät lahoa eivätkä kuivu. Ruukin kattomes-
tarin tekemän kattoremontin arviokäynti pitää sisällään kaikki 
remontin vaatimat tarkistukset ja mittaukset. Myös rakennus-
määräykset tulee ottaa huomioon, sillä mm. tietyt kattoturva-
tuotteet ovat lakisääteisiä. Katon on oltava kokonaisuudessaan 
turvallinen suojatakseen talon asukkaita ja muita ihmisiä.

Ruukin katot ovat Suomen suosituimpia ja niillä on jopa 50 vuo-
den takuu. Laadukkaat tuotteet, hyvä palvelu ja vuosikymmen-
ten kokemus ovat käytettävissäsi.

Katto on kokonaisuus
Hyväkuntoinen ja talon tyyliin sopiva katto kohottaa raken-
nuksen arvoa ja antaa ryhtiä koko rakennukselle. Toimiva katto 
pitää sisällään yhteensopivat tarvikkeet aluskatteesta ruoteisiin 
ja listoihin, katemateriaaleihin, kattoturvatuotteisiin ja vesikou-
ruihin. Oikeilla materiaaleilla, asianmukaisella asennuksella ja 
hyvällä kunnossapidolla varmistetaan, että katto toimii.

Kattoremontin suunnittelu
Kattoremontin suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon etenkin 
katon yleiskunto ja se, miltä katto paljaalla silmällä näyttää. Ka-
temateriaalin valintaan vaikuttaa paitsi ulkonäkö ja oma maku, 
myös katon kaltevuus. Teräskattojen minimikaltevuudet ovat 
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Lomakohde sai arvoisensa katon

Vuonna 1990 rakennetun Sunday Morning Resortin saneeraus 
valmistui 2019. Sisätiloissa uusittiin kylpyhuonetilat ja keittiö 
sekä talotekniikassa lämmitys, sähkö ja ilmanvaihto. Kimmo Loi-
pon perheen omistamaan lomakohteeseen kuuluu pääraken-
nus, kaksi loma-asuntoa sekä järven rannalla sauna, savusauna 
ja kota ruoan valmistusta varten. Majoituspaikkoja kohteessa 
on 28.

Hiilineutraali edelläkävijä
”Olemme nyt hiilineutraali lomakohde. Tontilla on kuusi 
maalämpökaivoa sekä moderni ilmanvaihto, joka toimii hiili-
dioksidiohjauksella. Eli kun ilman hiilidioksidipitoisuus tiloissa 
nousee, pyrkii laitteisto automaattisesti säätämään ilman 
tavoitearvojen mukaiseksi. Kaikissa huoneissa ja rakennuksissa 
on myös 100 M valokuituyhteys”, kertoo Kimmo Loippo.

Ulkotiloissa suurin muutos koettiin, kun rakennuksiin asennet-
tiin uudet katot. Alkuperäinen huopakatto korvattiin Ruukin 
toimittamalla Ruukki Classic Silence -katolla.

Palvelu ja laatu ratkaisivat
Ruukin toimittama katto valittiin Sunday Morning Resortin pää-
rakennuksen lisäksi myös kahteen loma-asuntoon, rantasau-
naan ja varastorakennukseen. Classic-katteiden lisäksi Ruukki 
toimitti kattojen sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet. 
Myös asennuspalvelu kuului Ruukin kokonaistoimitukseen. 
Kimmo Loippo kertoo, että kokonaisvaltainen palvelu ja laadun 
varmennus johtivat Ruukin valintaan.

”Luotamme Ruukin tuotteiden laatuun ja saimme myös hyvää 
palvelua”, toteaa Kimmo Loippo.

Kattopaketti paras vaihtoehto taloyhtiöille
Kimmo Loippo suosittelee Ruukin kattoa asennuksineen myös 
taloyhtiöille. Taloyhtiöiden hallituksilta edellytetään riittävää 
huolellisuutta päätöksissään, eli niin sanottua huolellisuusvel-
voitetta. Tämä tarkoittaa, että hallituksen on toimittava huolelli-
sesti yhtiön etua ajatellen ja pyrittävä valitsemaan riskitön vaih-
toehto. Riittävää huolellisuutta noudattaen hallituksen jäsenet 
pystyvät rajoittamaan omaa henkilökohtaista vastuutaan.

”Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen Ruukkiin, sillä tehty jälki on 
siistiä ja ympäristökin on siivottu. Myös kattoturvatuotteet ovat 
Lapin isosta lumikuormasta huolimatta toimineet moitteetto-
masti”, kehuu Kimmo Loippo.
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Ruukki on Suomen suurin kattomateriaalitoimittaja. Kattovali-
koimastamme löytyy omakotitalon, kesämökin tai taloyhtiön 
ilmeeseen sopiva tuote helposti ja vaivattomasti. Valikoimaam-
me kuuluvat tiilikuvioidut katteet: Aaltokainen, Tiilikainen ja 
Elite sekä pystysaumakatteet: Classic Silence, Classic ja Nordic.

VTT:n sertifioima saumaratkaisu
Ruukki Classic -tuoteperheen pystysaumakatteilla on VTT:n 
sertifioima 100 % vesitiivis sauma. Uutuustuotteemme Ruukki 
Classic Silence on lisäksi erittäin hiljainen katto. Teknisesti ja 
ulkonäöllisesti se on ylivoimainen ja toimiva; kaikki pienet 
yksityiskohdat on kehitetty huippuunsa. On ääntä hiljentävä 
Silence-materiaali, sauman sulkimet, piiloon jäävät kiinnitysruu-
vit, räystäältä taitettu etureuna ja tasalaatuinen pinta.

Sadevesijärjestelmä kaikille katoille
Kaikki katot tarvitsevat parikseen toimivan sadevesijärjes-
telmän. Ruukin räätälöidyt, molemmin puolin pinnoitetut 
vesikourut syöksytorvineen ohjaavat sadeveden katolta pois 
tehokkaasti. Sadevesijärjestelmämme vaihtoehdoista löytyy 
kattokokonaisuutta täydentävät värisävyt. Ruukin sadevesijär-
jestelmä on muotoilultaan sulavalinjainen ja se sopii yhteen 
niin teräs-, tiili- kuin huopakatonkin kanssa.

Varmista katon turvallisuus ja toimivuus
Ruukin tuotteet täyttävät kaikki rakennusmääräykset ja ovat 
siten turvallinen valinta kuluttajalle. Tikkaat, kattosillat ja lu-
miesteet varmistavat, että katolla on turvallista tehdä huolto- ja 
ja puhdistustöitä. Lumiesteet estävät lumen ja jään liukumisen 
ihmisten päälle ja tikkaat ovat tärkeä poistumistie esimerkiksi 

Ruukin kattomallisto on kattava

tulipalon sattuessa. Nykyiset rakennusmääräykset velvoittavat 
rakennuksen omistajaa huolehtimaan, että käytössä on tur-
valliset seinä- ja lapetikkaat sekä tarvittaessa kattosillat katolla 
liikkumiseen ja huoltotoimen-
piteisiin.
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Ilon päivä – sotaveteraanille uusi katto!
Ruukki halusi lahjoittaa sotaveteraanille vesikaton asennettuna 
kiitoksena maamme itsenäisyyden puolustamisesta. Hanke 
käynnistyi siten, että Ruukki etsi Vanhustyön keskusliiton kautta 
kotona asuvan sotaveteraanin, jolle kattoremontti voisi olla 
ajankohtainen. Ehdokkaiden joukosta valittiin Aatto Saranpää 
Ilmajoelta.

Aatto ja Inkeri Saranpään koti on vuonna 1966 puuelementeistä 
rakennettu omakotitalo, jonka Aatto Saranpää on kirvesmiehen 
avustuksella itse rakentanut. Uusi Ruukki-katto korvasi alkupe-
räisen teräskaton, jonka remontin ideointi oli jo käynnissä, kun 
he saivat tiedon Ruukin lahjoituksesta.

”Olimme niin otettuja, että Ruukki halusi lahjoittaa meille katon. 
Oikea ilon päivä! Se tuli meille täytenä yllätyksenä. Kattoremon-
tin suunnittelu aloitettiin keväällä ja keskikesällä saimme tiedon 
Ruukin lahjoituksesta” Inkeri Saranpää kertoo.

Inkeri ja Aatto Saranpää kotinsa pihalla.

Ruukin lahjoittama katto on Ruukki Classic Silence, joka
vaimentaa sateen ropinat ja tuulen kuminat. Katteella on 50 
vuoden takuu. Ruukki Classic Silence valmistetaan Ruukin 
Vimpelin tehtaalla.
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Ruukin kattotuotteilla on jopa 50 vuoden takuu.

Ruukin ammattilaisten tekemä asennus takaa upean lopputuloksen.

Ruukin katto asennettuna – kokonaisuus, johon voit luottaa vuosikymmenien ajan.

Laske katon hinta-arvio minuutissa osoitteessa 
ruukki.fi

Kerralla valmis katto.
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Katon puhdistus
Ruukki Puhdas Teräskatto -puhdistusaine 
on kehitetty erityisesti maalipinnoitettu-
jen teräskattojen puhdistukseen. Se on 
tarkoitettu ensisijaisesti levänpoistoon. Aine 
levitetään katolle, jätetään vaikuttamaan vii-
deksi viikoksi ja kasvusto poistuu säärasituk-
sen vaikutuksesta. Ruukki Puhdas Teräskatto 
soveltuu erinomaisesti myös tiili- ja huopa-
kattojen leväkasvustojen puhdistukseen.

Likaiset tai tahraantuneet kohdat pestään pehmeällä harjalla 
ja vedellä. Pinttyneemmän lian voi pestä yleispesuaineella tai 
maalipinnoitteiden puhdistukseen tarkoitetulla pesuaineella. 
Noudata pesuaineen käyttöselostetta tai tarkista soveltuvuus 
tuotteen valmistajalta. Vaikean paikallisen tahran voi poistaa 
lakkabensiiniin kostutetulla kankaalla. Pesun jälkeen katto 
huuhdellaan ylhäältä alaspäin, jotta pesuaine tulee huuhdel-
tua kokonaan pois. Sadevesijärjestelmät tulee huuhdella vielä 
lopuksi vedellä.

Lumen poisto
Maalipinnoitetulla katolla lumi ei yleensä pysy eikä näin ollen 
ylitä rakenteen mitoituskuormaa. Mikäli joudut poistamaan lun-
ta, toimi varovaisesti pintaa vaurioittamatta ja jätä katolle vä-
hintään 10 cm lunta suojakerrokseksi. Älä koskaan pudota lunta 
ylemmältä tasolta alemmalle, äläkä kinosta seinän viereen.

Mahdollisen jään poistaminen tehdään tarvittaessa esim. kuu-
malla vedellä, ei koskaan hakkaamalla.

Muista turvallisuus

• varaa käyttöösi valjaat tai turvavyö ja tukeva 
köysi

• katolla työskennellessäsi huolehdi siitä, että 
köysi on tukevasti kiinnitetty

• pidä turvaköysi tarpeeksi kireällä
• huolehdi siitä, ettei alla ole ohikulkijoita
• jos tunnet olosi epävarmaksi, jätä työ ammatti-

laisten käsiin.

Lue lisää: ruukki.fi

Huolla teräskattosi oikein

Pidä huolta katostasi – pikaopas Ruukin teräskaton 
huoltoon
Parhaan mahdollisen toimivuuden ja pitkän käyttöiän varmista-
miseksi katon kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Sadevesi 
riittää yleensä pitämään maalipinnoitteen puhtaana, mutta ka-
tolle ja ränneihin pudonneet lehdet, risut jne. eivät kuitenkaan 
aina huuhtoudu sadeveden mukana alas. Siksi katto kannattaa 
tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti. 

Käy katolla kaksi kertaa vuodessa
Huoltotoimenpiteenä suosittelemme katolla käyntiä ja katon 
tarkastamista kaksi kertaa vuodessa. Suositeltavat ajankohdat 
ovat keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet 
vauriot on helppo havaita, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen 
ennen lumen tuloa.

Katon tarkastus
Tee tarkastuksen yhteydessä ainakin seuraavat huoltotoimen-
piteet:

• poista katolta roskat ja puhdista katto epäpuhtauksista 
(pehmeä harja ja vesi, vesipainepesu < 50 bar, tarkoitukseen 
soveltuvat pesuaineet)

• puhdista jiirit sekä sadevesijärjestelmä ja varmista veden 
esteetön poistuminen katolta 

• vaihda mahdollisesti löystyneet kiinnikkeet

N. 5 viikkoa
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Bitumikatteet – tuttavallisemmin huopakatteet – ovat tuttuja 
kattomateriaaleja erityisesti huviloiden, piilopirttien, ranta-
mökkien ja muiden vapaa-ajan asuntojen katoilla. Yhtälailla 
bitumikate istuu omakotitalon katteeksi – se voi olla eleettö-
män tyylikäs, tasainen pinta tai rakennuksen tyyliä korostava 
kuviollinen, muotoonleikattu kattolaattakate. Bituminen kate 
näyttää hyvältä isolla, monimuotoisella huvilan tai omakotita-
lon katolla yhtälailla kuin pienen mökin kodikkaana katteena!

Bitumikatteiden ehdottomiin vahvuuksiin kuluu sen varma tii-
veys: kun katossa on jiirejä, kulmia ja yksityiskohtia, on katteen 
istuttava saumattomasti jokaiseen katon muotoon. Bitumikate 
on materiaalina joustava ja taipuisa. Bitumikatteella katat 
kulmat ja yksityiskohdat tiiviisti ja varmasti. Bituminen kate on 
varma ja turvallinen: se kestää tuulet ja myrskyt irtoamatta, ja 
hyvän kitkan ansiosta lumi sulaa katolta hallitusti alas. Kivisiro-
tepintainen huopakate on myös hiljainen kaikissa olosuhteissa.

Ulkonäkönsä puolesta bitumikate sopii saumattomasti poh-
joiseen maisemaan. Kivisirotepinta ja murretut värit tekevät 
katteen ulkonäöstä luonnollisen, ja bitumikate onkin vakiinnut-
tanut asemansa suomalaisessa rakentamisessa.

Bitumikatteista löytyy vaihtoehto jokaiselle katolle liikerakenta-
misesta asumiseen ja mökkeilyyn. Harjakatoille sopivat esimer-

Bitumikate sopii suomalaiseen 
maisemaan!

kiksi Plano-kattolaatat, TopSafe Uni- ja -Pro -tiivissaumakatteet 
sekä TopSafe Classic -kolmiorimakate.

Millaiselle katolle bitumikate sopii?
Katon jyrkkyyden osalta rajoituksia ei ole – bitumikate sopii 
erinomaisesti myös ns. tasakatoille. Hyvin loiville katoille tarkoi-
tettujen, vedenpainettakin kestävien bitumikatteiden asenta-
minen edellyttää tulitöitä ja siten asentajaltaan tulityökortin. 
Tasakattojen vesikateasennuksen suorittaa siis aina vedeneris-
tystöihin erikoistunut ammattilainen.

Harjakattojen bitumikatteiden asennukseen ei tarvita tulityö-
korttia, joten niitä voi omatoimirakentaja asentaa halutessaan 
itsekin. Varmimman lopputuloksen saa silti ammattilaisen asen-
tamana, ja työ sujuu kattoammattilaisen tekemänä joutuisasti.

Harjakatolle asennettavan bitumikatteen alustan tulee olla 
kiinteä, tasainen ja notkumaton, esimerkiksi pontattu rakennus-
levy. Katon minimikaltevuusvaatimukset vaihtelevat hieman 
materiaalin mukaan: kattolaattakaton minikaltevuus on 1:5 
(11°), TopSafe Classic -kolmiorimakatteelle 1:3 (18°), TopSafe Uni 
-tiivissaumakatteelle 1:10 (6°) ja leveäsaumaiselle TopSafe Pro 
-tiivissaumakatteelle jopa 1:20 (3°).
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Tiivissaumakatteilla taatusti tiivis katto
Tiivissaumakatteet ovat paras vaihtoehto silloin kun katolle 
tarvitaan varmaa vedenpitävyyttä, kestävyyttä ja eleettömän 
tyylikästä ulkonäköä.

TopSafe Uni -tiivissaumakate asennetaan aina osaksi limittäin 
viereisen katevuodan päälle, jolloin reunat liimautuvat tiukasti 
yhteen ja muodostavat näin napakan, huomaamattoman mut-
ta tiiviin sauman.

TopSafe Pro, leveäsaumainen tiivissaumakate sopii myös 
loivemmille harjakatoille. Sen liimapintaiset saumat ovat levey-
deltään noin puolet vuodan leveydestä. TopSafe Pro on paras 
valinta silloin, kun halutaan katolle erityisen vahvaa vedenpitä-
vyyttä ilman tulitöitä.

TopSafe Classic -kolmiorimakate, linjakas ja perinteinen
Kolmiorimakate antaa katolle näyttävää arvokkuutta. Esteetti-
sen ulkonäön lisäksi rimat tuovat katolle lisää toimivuutta: ne 
ohjaavat osaltaan sadeveden hallitusti pois katolta. TopSafe 
Classic -kolmiorimakate sopii erityisen hyvin historiallisiin 
kohteisiin sekä tyyliltään perinteisten rakennusten katteeksi. 
Kolmiorimakate on kaunis, käytännöllinen ja kodikas vesikate-
vaihtoehto.

Bituminen kattolaatta eli palahuopa –  
varma tiiviys ja elävä pinta
Kattolaatta eli palahuopa on varmasti yksi yleisimmistä kate-
materiaaleista kesämökeillä eikä ihme – se on ulkonäöltään, 
kaunis, maisemaan sulautuva kate joka sopii luonnon keskelle. 
Kattolaatan voi myös asentaa itse tai vaikka talkoilla, kunhan 
seuraa huolellisesti asennusohjeita. Palahuopa, kuten muutkin 
bitumikatteet, on myös turvallinen katolla liikkuessa. Se ei ole 
lainkaan liukas ja normaali varovaisuus katolla liikkuessa riittää.

Kattolaatoissa on valittavana useita värisävyjä ja erilaisia laatan 
muotoja. Esimeriksi BMI Icopalin Plano Pro on muodoltaan 
perinteinen, kennomaisen kuvion muodostava ”käpylaatta” ja 
Icopalin Plano XL puolestaan linjakas, graafisemman ilmeen 
kattolaatta.

Plano XL – tyylikäs kattolaatta kaikille harjakatoille
Plano XL on tavallista kattolaattaa suurempi, linjakkaasti muo-
toiltu bituminen laattakate. Sen tavallista suurempi koko tuo 
katon struktuurin esiin – ja tekee asennustyöstä nopeampaa! 
Plano XL sopii suomalaisen maisemaan.

Se sopii sekä perinteiseen rakennustyyliin että modernin il-
meen rakennuksiin. Bituminen kate istuu tiiviisti katon erilaisiin 
muotoihin ja yksityiskohtiin. Kattolaatat ovat sateellakin hil-
jaisia: kivisirotepinta rikkoo ja vaimentaa sadepisarat niin ettei 
rankkasateenkaan rummutus häiritse.

Plano Pro – kaunis, perinteinen kattolaattamalli 
kohteeseen kuin kohteeseen
Plano Pro -kattolaatta on käytettävyydeltään moderni, muotoi-
lultaan perinteinen bitumikattolaatta. Plano Pro -kattolaatassa 
ei ole lainkaan irtirevittävää suojamuovia, joten asennustyö 
sujuu siististi ja tehokkaasti! Plano Pro sopii kaikille harjakatoil-
le; niin kaupunkilaisiin omakotitaloihin kuin rantamökeille ja 
piilopirtteihin. Luonnollisen kivisirotepinnan ansiosta laattakate 
sulautuu kauniisti maisemaan.

Plano XL.

Plano Pro.

TopSafe Pro.

TopSafe Classic.
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Liukkaat tikapuut aiheuttavat merkittävän turvallisuusriskin 
etenkin nuohoojille ja kattoalan ammattilaisille. Riskejä voidaan 
ehkäistä Piristeel Oy:n valmistamilla Pisko SafeGrip tikkailla.

Kaste, vesi, huurre ja jää tekevät tikkaat vaarallisen liukkaiksi. 
Tikkaiden liukkaus aiheuttaa vuositasolla lukuisia tapaturmia, 
jotka voisivat olla helposti estettävissä. Myös standardien 
vaatimukset ja suositukset liputtavat turvallisuuden puolesta. 
CE-merkinnän vaatimuksissa kiinteiden kattotikkaiden osalta 
todetaan yksiselitteisesti, että tikkaan askelmat tai puolat tulee 
olla siten muotoillut, että liukastumisvaara pyritään ehkäise-
mään. Sileäpuolaiset tikkaat eivät näin ollen täytä CE-merkin-
nän vaatimuksia. Pisko SafeGrip kattotikkaat on CE-merkitty.

Talotikkaille, eli seinä- ja hätäpoistumistikkaille ei ole toistai-
seksi harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia. Tikkaille 
voidaan hakea varmennustodistus kansallisen hyväksyntäme-
nettelyn mukaan. Menettely on vapaaehtoinen, mutta se on 
takeena tuotteen mekaanisesta kestävyydestä ja korroosio-
kestävyydestä. Lisäksi eräs ruotsalainen standardi edellyttää 
toiminnallisten vaatimusten osalta, että tikkaan puolissa on 

oltava riittävä liukastumisen estävä ominaisuus. Pisko SafeGrip 
talotikkailla on varmennustodistus.

Liukastumisvaara minimiin
Suomen johtava sadevesijärjestelmien, tikkaiden ja katto-
turvatuotteiden valmistaja Piristeel valmistaa tikasta, jonka 
pito-ominaisuudet ja käyttömukavuus on viety aivan uudelle 
turvallisuusasteelle. Pisko SafeGrip tikkaasta on nopeasti tullut 
tikasturvallisuuden uusi standardi. Se onkin tällä hetkellä 
markkinoiden suosituin tikas. Turvallisuus ja sen parantaminen 
ei saa milloinkaan olla kustannuskysymys. Tämä on huomioitu 
jo tuotteen ja tuotannon suunnittelussa.

Pisko SafeGrip on ainutlaatuinen tikas, joka ainoana Suomessa 
täyttää kaikki standardit ja suositukset. Suosion odotetaan kas-
vavan vielä merkittävästi tiedon lisääntymisen myötä. Entistä 
turvallisemman tuotteen saa nyt käytännössä samaan hintaan. 

Yli 10 prosenttia nuohoojista kertoo kokeneensa työuransa 
aikana vakavan työtapaturman. Lievempiä tapaturmia ja läheltä 
piti -tilanteita on moninkertainen määrä. Piristeel on ottanut 

Tikasturvallisuus on kiinteistön-
omistajan vastuulla
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vahvan roolin tilanteen parantamiseksi, sillä synkkiin tilastoihin 
halutaan muutosta. Positiiviset tulokset alkavat varmasti näky-
mään tulevina vuosina.

Näitä tapaturmia voidaan vähentää merkittävästi Pisko SafeGrip 
tikkaiden ansiosta. Etenkin tikkaat liukkaaksi tekevä aamukaste 
on varsinainen nuohoojan kirous. Liukastumisvaaraa lisää myös 
levä, vesisade ja talvella erityisesti jää.

SafeGrip tikkaan pitoa lisäävässä tuotedesignissa konkretisoituu 
Piristeelin intohimo ja ydinosaaminen – jatkuva katoturvallisuu-
den ja kattoammattilaisten työturvallisuuden parantaminen.

Tuplapito karhennuksella
Pisko SafeGrip tikkaan pito-ominaisuudet on testattu VTT:n 
(nyk. Eurofins) valvonnassa. Testissä verrattiin sileäpintaisen 
tikkaan ja Pisko SafeGrip tikkaan kitkaominaisuuksia eri olosuh-
teissa. 

Kuivalla säällä pito on merkittävästi parempi, ja haastavissa olo-
suhteissa päästään jopa yli 100 prosenttia parempaan pitoon 
verrattuna sileään tikaspintaan.

Merkittävää on, että SafeGrip tikkaiden pito märissä olosuh-
teissa on parempi kuin sileäpuolaisen tikkaan pito kuivana ja 
puhtaana. Tämä tuo käänteentekevän parannuksen tikasturval-
lisuuteen. Tikasturvallisuus ja tapaturmien ehkäisy koskee kaik-
kia taloyhtiöitä ja kiinteistön omistajia. SafeGrip tikkaita löytyy 
seinä-, katto- sekä turvatikkaina ja saatavilla on kaikki katto- ja 
julkisivuvärit. Esimerkiksi Ruotsissa sileäpuolaisia tikkaita ei 
hyväksytä lainkaan. Miksi Suomessa pitäisi ottaa enemmän 
riskejä? Pisko SafeGrip tikkaat täyttävät kaikki standardit ja 
suositukset.

Koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto löytyy osoitteesta 
www.piristeel.fi
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Piipunhattu ja CE-merkityt katto-
turvatuotteet suojaavat kotia
Piipunhattu suojaa hormia ja kotia. Ennen tulisijoja on käytetty 
ympäri vuoden, jolloin piippuun satanut vesi on haihtunut 
nopeasti. Nykyään tulisijat eivät ole käytössä koko vuotta. Tämä 
onkin johtanut siihen, että piippu on pitkään kosteana ja vesi 
rapauttaa piippua. Savupiipun rapautumista voi ehkäistä suo-
jaamalla savupiipun piipunhatulla. Piipunhattu onkin nykyään 
todella tärkeä hormin suoja.

Aito ja alkuperäinen piipunhattu
Aito KIKKA-piipunhattu ei ruostu. Ruuvit ovat ruostumatonta 
terästä ja kansiosa alumiiniseosta.

Piipunhattuja on saatavana myös haponkestävällä kansiosalla. 
Hattu on todella tukeva ja kestävä. KIKKA-piipunhattu on ai-
nutlaatuinen piipunhattu, jonka osaa asentaa itse. Hattu on pi-
tuussuunnassa säädettävä ja siinä on kiinnitysmahdollisuuksia 
piippuun kuin piippuun. Hatun suojassa piippu ei murene, vaan 
kestää sortumatta ankarat sään vaihtelut vuodesta toiseen.

Piipunhattu estää vesivahingot
Vesivahingot hormin kautta ovat yleinen ongelma kodeissa. 
Eli tällaisessa tilanteessa vesi päätyy esimerkiksi takan kautta 
sisään huonetilaan. Piipusta kulkeutuva vesi saattaa aiheuttaa 
sen, että takasta voi valua mustaa nokivettä sisätiloihin. Hattu 
siis estää tehokkaasti kosteusvaurioiden syntymisen eli se 
suojaa myös taloasi. Piipunhatulla ei suojata ainoastaan savu-
piippua, vaan myös taloa kosteusvaurioilta, jotka ovat hyvin 
yleisesti lähtöisin savupiipusta valuneesta vedestä. Piipunhattu 
parantaa myös vetoa, koska kuiva hormi vetää paremmin kuin 
kostea.

Oikea piipunhatun muoto ratkaisee
Kaareva muoto lisää piipunhatun tukevuutta ja vähentää myös 
hatun lumikuormaa. Kaarevuuden ansiosta piipunhattu on 
tuulella ja sateella lähes äänetön. Kaareva piipunhatun kansi 
on todella luja. Kansiosan elementit menevät limittäin, joten se 
lisää lujuutta entisestään. Ja mikä tärkeintä – veto vain paranee.

Helppo tilata, kuljettaa ja kasata
Voit koota omaan savupiippuusi sopivan KIKKA-piipunhatun 
noin 60 cm elementeistä, joita voit lisätä rajattomasti savu-
piippusi koon mukaan piipunhatun tukevuuden kärsimättä. 
Piipunhatuilla on nopea toimitus heti varastosta ja suurenkin 
hatun elementit mahtuvat helposti henkilöautoon. Asennus on 
todella helppoa ja onnistuu myös vuodenajasta riippumatta, 
vain jakoavainta apuna käyttäen. Hatut ovat täysin kotimaisia ja 
niitä on saatavana myös saranoituina. Kosken Metalli on valmis-
tanut piipunhattuja jo yli 50 vuotta.

Uudet värit saatavilla
Piipunhattuja on nyt saatavilla myös RR-värikartan mukaisissa 
väreissä.

Kikka-piipunhattuihin on saa-
tavana lisävarusteena myös 
saranointi, jolloin hattu on 
todella helppo avata ja sulkea.

Musta KIKKA-piipunhattu.
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Huoltovapaat alumiiniset kattoturvatuotteet
CE-merkityt KIKKA-kattoturvallisuustuotteet ovat laadukas ja 
turvallinen valinta. Materiaalina on anodisoitu alumiini, joka 
ei ruostu. Kattoturvatuotteilla on ruostumattomuustakuu. Ne 
ovat tukevat, kestävät ja tyylikkäät. Keveyden ansiosta ne eivät 
myöskään rasita katon tai seinän rakenteita.

Myös kattoturvatuotteet ovat saatavilla RR-värikartan mukai-
sesti.

KIKKA-kattoturvatuotteet

• Seinätikkaat
• Turvatikkaat ja pelastautu-

mistikkaat
• Lapetikkaat
• Kattosilta/kävelysilta
• Lumiesteet

Lisätietoja piipunhatuista ja kattoturvatuotteista löydät osoit-
teesta: www.koskenmetalli.net
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Rakentaja.fi  Tuulensuojaeristeet

Tuulensuojaeristeen tehtävä on suojata rakenteita kosteudel-
ta ja tuulelta sekä lämpöeristää rakennusta. Oikein valittu ja 
asennettu levy toimii teknisesti oikein päästäen kosteuden 
pois rakenteista, tarvittaessa jäykistäen rakennetta sekä estäen 
ilmavuotojen mukana lämmön karkaamisen.

Nykyiset määräykset asettavat ulkoseinille niin korkeita eristys-
vaatimuksia, että tuulensuojalevyt altistuvat lähes ulkoilmaa 
vastaaville olosuhteille. Huolimatta siitä, että ulkoseinära-
kenteelta edellytetään riittävää ilmantiiviyttä, pitää sen olla 
samanaikaisesti hyvin vesihöyryä läpäisevä. Hyvä rakenteen 
vesihöyrynläpäisykyky onkin oikeaoppisen kosteusteknisen 
toiminnan perusedellytys.

 Tuulensuojalevyjä käytetään mm. ulkoverhouksen alla sekä 
ullakoilla ja tuulettuvissa alapohjissa. Levy toimii yhdessä muun 
rakenteen kanssa ja sen tekninen ja rakennusfysikaalinen toi-
minta tulee varmistaa.

Tuulensuojalevyn asennuksessa huomioitavaa
Tuulensuojalevyjen asentamisen jälkeen olisi suotavaa, että 
rakennuksen ulkoverhous asennettaisiin mahdollisimman pian, 
sillä ulkoverhouksen taakse jäävän tuulensuojalevyn kuivumis-
mahdollisuudet ovat rajalliset.

Huomioi asennusvaiheessa, että ulkoverhouksen asennus tulee 
suorittaa siten, ettei tuulensuojalevy pääse käytönaikana kos-
ketuksiin suoraan veden kanssa. Erityisesti on huolehdittava, et-
teivät valumavedet pääse ulkoseinärakenteeseen ulkokulmien, 
ikkuna- ja ovipielien, nurkkien, läpivientien tai vaakasaumojen 
kautta. Myös esimerkiksi sokkelin päälle kinostuneen lumen ai-
heuttamat kosteusvaikutukset on ehkäistävä poistamalla lumi.

Tuulensuojalevyjen saumat on tiivistettävä huolellisesti tarkoi-
tukseen soveltuvalla teipillä. Levyjen asennukseen käytetään 
tarkoitukseen valmistettuja kiinnikkeitä.
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Rakentaja.fiEristysohjeita rakentajalle

Rakennuksen toimivuuden kannalta on tärkeää, että muutama 
perusasia on huolehdittu kuntoon jo alusta alkaen: Riittävä eris-
tys, sopivaksi mitoitettu ilmanvaihto sekä rakenteiden kuivana 
säilyminen, joilla saadaan rakennukselle pitkä elinkaari.

Eristämisen pieniin yksityiskohtiinkin kannattaa paneutua 
huolella, sillä kylmäsillat ja epätiiviit rakenteet aiheuttavat 
vedon tunnetta asujalle sekä nostavat energiankulutusta 
turhaan. Seinärakenteen rakennusfysikaaliset ominaisuudet on 
otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi ilman-/
höyrynsulun sijoittuminen seinärakenteeseen sekä sen tiiviys 
on tarkkaa. Höyrynsulku tulisikin sijoittaa aina lämmöneristeen 
lämpimälle puolelle, jotta se toimisi tarkoituksensa mukaisesti 
ja estäisi eristeen kastumista/kostumista. Lisäksi rakenteen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennekosteus ja ulkoa 
sisälle suuntautuva kosteus sekä kosteuden poispääsy raken-
teista.

Ennen eristeiden asentamista
Eristepakettien oikeanlainen säilytys on tärkeää rakennustyö-
maalla. Huolimatta eristeiden suojapakkauksista ja -muoveista, 
on ne tarkoitettu vain väliaikaiseksi suojaukseksi. Mikäli tuottei-
ta on tarkoitus säilyttää pidemmän aikaa asentamattomana ul-
kotiloissa, tulee ne ehdottomasti peittää huolella sadetta, tuulta 

ja tuiskua vastaan sekä säilyttää irti maasta. Märkää eristettä ei 
missään nimessä saa asentaa. Eristeen kastuttua tulisi sen antaa 
kuivua rauhassa. Pakkauksia avatessa ja käsitellessä pitää myös 
varoa, etteivät eristeet repeydy tai vahingoitu muuten.

Eristelevyt eivät aina sovi suoraan seinärakenteeseen ja run-
kojakoon, vaan niitä täytyy leikata oikean kokoiseksi. Hyvänä 
apuvälineenä on mitta, terävä puukko/villaveitsi ja linjalauta. Li-
säksi tasainen leikkausalusta on hyvä olla. Eristeen toimivuuden 
kannalta leikkaamisessa kannattaa olla erityisen huolellinen ja 
leikata juuri oikean kokoinen pala, jotta seiniin ei jää eristämä-
töntä tilaa. Kylmä ilma ei kulkeutuakseen isoa tilaa tarvitse.

Eristeiden asennus
Eristeiden asennukseen kannattaa käyttää aikaa, kiireellä teh-
den työn jäljestä ei tule hyvää ja sen huomaa nopeasti vedon 
tunteena sekä kylminä paikkoina. Jälkikäteen tällaisten kohtien 
lisäeristäminen on iso työ. On tärkeää, että eristeet asennetaan 
huolella ja tarkistetaan, että eristekerroksiin ei jää turhia rakoja, 
painumisia, pusseja tai kupruja.  Asennuksen jälkeen eristeiden 
tulisi olla tiiviisti kiinni toisissaan sekä ympäröivissä rakenteissa. 
Kun eristekerroksia on useita kerroksia päällekkäin, tarvitsee 
eristeiden saumojen limittyä – näin saumat eivät osu samalle 
kohtaa ja vältetään taas kylmän ilman suora kulku. 
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Rakentaja.fiLisäeristysohjeita remontoijalle

Miten vanhan kiinteistön energiatehokkuutta voisi parantaa? 
Usein lisäeristämisestä seuraa asumisviihtyvyyden parantumi-
nen sekä mahdollisesti jopa taloudellista hyötyä. Jos tiedossa 
on rakennukseen kohdistuvia suuria korjaustöitä, toimenpiteitä 
tai ylläpitokorjauksia, kannattaa tarvittavat energiaparannukset 
ajoittaa niiden yhteyteen.

Mikä on riittävä parannustyö?
Jokainen rakennus on yksilö eivätkä eri aikakausina rakennetut 
rakennukset ole keskenään suoraan verrattavissa. Tästä syystä 
ammattilainen on hyvä apu suunnitelmien tekemiseen ja 
esimerkiksi energiatodistuksen laatimiseen. Myös lämpökame-
rakuvauksella pystytään nopeasti havaitsemaan rakenteiden 
lämpövuotokohdat.

Usean korjaustyön yhdistäminen
Ulkoseinien lisälämmöneristäminen voidaan hoitaa kahdella 
tavalla: lisälämmöneristyksen voi asentaa joko ulko- tai sisä-
puolen kautta. Myös ylä- ja alapohjan eristämiseen kannattaa 
kiinnittää huomiota. Eristekerroksen paksuutta muuttamalla 
tai eristävämpää materiaalia käyttämällä saadaan pienennettyä 
energian kulutusta sekä lämpöhäviöitä.

Lisälämmöneristys ulkopuolelta käsin
Julkisivuremontin yhteydessä lisälämmöneristyksen voi asentaa 
ulkoapäin. Kun lisäeristys tehdään ulkopuolelle, pääsee vanha 
rakenne kuivumaan ja lämpenemään, samalla mahdolliset 
kylmäsillat saadaan katkaistua rakenteista. Uuden eristeen 
ulkopintaan on kuitenkin huolehdittava ilmatiiviys tuulensuo-
jakerroksen avulla. Lisäeristämisestä ei ole hyötyä, mikäli kylmä 
ulkoilma pääsee jäähdyttämään eristekerrosta. Puurakenteisis-
sa rakennuksissa tulee muistaa, että rakenteen tulee harveta 
ulospäin mentäessä – eli mitään tiivistä eristelevyä tms. ei pidä 
laittaa päällimmäiseksi rakenteeksi, vaan materiaalien tulee 
läpäistä kosteutta. Varsinaisen ulkoverhouksen ja tuulensuojan 
väliin tulee jättää tuuletusrako.

Jos vanhan eristeen haluaa jättää seinärakenteisiin, kannattaa 
konsultoida asiantuntijaa. Eristeiden kehityksen myötä tehok-
kaamman ratkaisun saa, kun vaihtaa eristeet mahdollisuuksien 
mukaan kokonaan.

Lisälämmöneristys sisäpuolelta käsin
Seinien lisäeristys on mahdollista toteuttaa myös rakennuk-
sen sisäpuolelta käsin.  Myös sisäpuolinen lisäeristys voidaan 
toteuttaa vanhan rakenteen päälle. Tässä yhteydessä on tut-
kittava, onko nykyisessä rakenteessa höyrynsulku. Muutenkin 
seinärakenne kannattaa selvittää, jotta uudesta rakenteesta 

saadaan yhteensopiva vanhan kanssa. Höyrynsulkuna saattaa 
olla muovin sijasta myös tiivis materiaali tai vanha pintaker-
ros, esimerkiksi maali tai tapetti. Sisäpuolisen lisäeristämisen 
hyötynä on, että rakenteiden paksuus ei kasva ulospäin, joten 
räystäsrakenteiden sekä sokkelin osalta lisätöitä ei ole tiedossa.

Rakennuksen sisäpuolisen peruskorjauksen ollessa ajankohtai-
nen, ei sisäpintoja useinkaan säästellä, joten eristeiden vaihta-
minen kokonaan nykyaikaisiin voi olla toimivin vaihtoehto. Täl-
löin talon seinä-, katto- sekä lattiarakenteet avataan kokonaan. 
Sisäpuolisen eristyksen ansiosta vanha julkisivu ja rakennuksen 
mittasuhteet säästyvät entisellään. Tehtävistä korjaustöistä 
tulee kuitenkin keskustella alan ammattilaisen kanssa.

Yläpohja ja lattia
Yläpohjassa tapahtuva lisäeristäminen voidaan hoitaa esimer-
kiksi puhaltamalla uutta eristettä vanhan päälle tai vaihtoehtoi-
sesti asentamalla paikoilleen eristelevyjä. Kuivat, vanhat eristeet 
voidaan jättää paikoilleen. Muista varoa höyrynsulkua sekä 
tarkistaa, että tuuletus toimii edelleen.

Lattian uusimisen ollessa ajankohtaista, kannattaa miettiä 
alapohjan lisäeristämistä. Eristekerroksen paksuutta voidaan 
kasvattaa alaspäin esimerkiksi puurakenteisessa rossipohjas-
sa. Tällöin uusitaan usein myös rakenteet, jotka kannattavat 
eristettä. Kuten yläpohjan lisäeristämisessä, myös tässä täytyy 
huolehtia siitä, että rakenteet pääsevät tuulettumaan kunnolla.

Teetä lisäeristys ammattilaisella
Lisäeristäminen aiheuttaa muutoksia rakenteeseen, joten 
tulevan rakenteen toimivuus tulisikin tarkistuttaa ammat-
tilaisella jo ennen työhön ryhtymistä. Rakennusfysiikka on 
tärkeässä osassa, kun on kyse korjausrakentamisesta. Ennen 
lisäeristystä kannattaa keskustella ja konsultoida asiantuntijaa, 
joka arvioi lisäeristämisen vaikutukset rakenteiden rakennus- ja 
kosteustekniseen toimivuuteen. Ennen korjaustyötä tulisi myös 
selvittää aiemmin käytetyt materiaalit sekä rakenteiden tä-
mänhetkinen kunto. Koska lisäeristys kasvattaa seinärakenteen 
paksuutta, täytyy kasvanut paksuus huomioida myös räystäissä 
sekä ikkuna-aukoissa ja sokkelissa. Mikäli ikkunoiden vaihto on 
myös ajankohtainen, kannattaa se tehdä samassa yhteydessä, 
jolloin energiatehokkuus paranee sitäkin kautta. Talotekniik-
kaa ei myöskään pidä unohtaa, vaan sen toimivuus kannattaa 
tarkistaa korjausten jälkeen.
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Pientalojen ulkoseinät
Kingspan eristeratkaisuilla on mahdollista saavuttaa lämpöta-
loudellisesti tehokas ja kosteusteknisesti toimiva ulkoseinära-
kenne. Kingspan-eristeiden hyvien lämmöneristysominaisuuk-
sien ansiosta ulkoseinärakenteet voidaan toteuttaa ohuina. 
Tämä mahdollistaa myös hoikat runkorakenteet.

Kingspan Therma -eristeet soveltuvat pien- ja rivitalojen ulko-
seinärakenteen lämmöneristeeksi kaikille runkomateriaaleille 
kuten: puu, betoni, tiili, harkko, kevytbetoni/siporex, hirsi ja 
teräs. Kingspan Therma -eristeitä käytettäessä ei tarvita erillisiä 
tuulensuoja- tai höyrynsulkukerroksia. Puurunkoiseen taloon 
eristeet voidaan asentaa joko rungon väliin tai rungon päälle.

Kingspan-eristelevyjen asentaminen rungon väliin on helppoa. 
Eristelevyt työstetään oikeisiin mittoihinsa asennusohjeiden 
mukaisesti ja kiinnitetään polyuretaanivaahdolla kiinni runko-
rakenteisiin. Myös eristelevyjen väliset ponttisaumat vaahdo-
tetaan aina polyuretaanivaahdolla. Työn sujuvuuden kannalta 
on suositeltavaa käyttää Kingspan Therma TP10 Runkolevyjä 
(k600- ja k900 -runkojaolle).

Vanhan ulkoseinän korjaaminen ja 
lisälämmöneristäminen
Kingspan Therma -eristeet soveltuvat lähes kaikkien korjatta-
vien rakennusten ulkoseinien eristämiseen. Yksinkertaisimmil-
laan vanhaan ulkoseinään voidaan asentaa Kingspan Therma 
-eristeet rungon sisäpuolelle lisäeristeeksi ja höyrynsuluksi. 
Laajamittaisimmissa korjauksissa koko ulkoseinän eristeker-
roksen vaihdolla vanhasta rakennuksesta saadaan helposti 
nykymääräysten mukainen matalaenergiarakenne ja jopa 
passiivienergiarakenne.

Lisäeristäminen on turvallinen ja järkevä ratkaisu rakenteen 
sisäpuolelta tehtynä, sillä ulkopuolinen lisäeristäminen monesti 
tarkoittaisi koko julkisivun uusimista ja myös silloin sisäpuolisen 
höyrynsulun tiiviys on varmistettava.

Kingspan Therma -lämmöneristeet ovat sisäpuoliseen lisäeristä-
miseen toimiva vaihtoehto, sillä eristeet ehkäisevät sisäpuolisen 
kosteuden pääsyn rakenteeseen. Koko eristepaksuus toimii 
höyrynsulkuna, eikä tekijä huomaamattaan tee eristeeseen 
reikää. Rakenne pääsee kuitenkin luovuttamaan rakenteessa 
olevan kosteuden ulospäin.

Alapohjan eristäminen
Kingspan Therma -eristeet soveltuvat puu- tai ontelolaatta-
runkoisen alapohjarakenteen eristeeksi. Puurunkoisen talon 
alapohjaan eristeet voidaan asentaa joko rungon väliin tai 
rungon päälle. Eristeet soveltuvat hyvin myös maanvaraisten 
betonilattioiden ja ryömintätilaisen alapohjan eristeeksi.

Maanvaraisten alapohjien eristäminen Kingspan Therma 
-eristeillä tarkoittaa, että rakennekerroksen ei halutun eristys-
kyvyn varmistamiseksi tarvitse olla paksu. Normaalissa korjaus-
rakentamisessa maanvaraisen laatan alle riittää reuna-alueilla 
100 mm ja sisäalueilla 50 mm. Nykyisten rakennusmääräysten 
mukaisessa uudisasuinrakentamisessa vastaavat mitat ovat 140 
mm ja 100 mm.

Kingspan-lämmöneristeet  
kaikkeen rakentamiseen
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Kingspan Therma -eristeissä käytetty diffuusiotiivis pinnoite ei 
läpäise radonia. Eristekerroksella ei voida kuitenkaan korvata 
ensisijaista radonin hallintajärjestelmää (esim. radonputkisto).

Eristerakenne voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla riippuen 
rakenteesta sekä tavoitteista. Yksinkertaisimmillaan ryömin-
tätilainen alapohja toteutetaan siten, että eristeet asennetaan 
kannatinrakenteiden väliin. Kingspan Therma -eristelevyt kiinni-
tetään saumavaahdolla rakenteeseen, jolloin yhdellä kerroksel-
la saavutetaan rakenteelta vaadittava höyrynsulkutiiveys sekä 
ilmapitävyys.

Pientalojen vinot katot ja yläpohjat
Kingspan Therma -eristeet soveltuvat puu-, betoni ja sipo-
rex-runkoisen kattorakenteen eristeeksi. Therma-eristeitä 
käytettäessä ei tarvita erillisiä tuulensuoja- tai höyrynsulkuker-
roksia. Eristys voidaan toteuttaa usealla eri tavalla riippuen koh-
teen yläpohjan rakenteista tai kattomuodosta. Puurunkoisessa 
kattorakenteessa eristeet voidaan asentaa joko rungon väliin tai 
rungon päälle.

Kingspan-eristelevyjen tasaisuuden ja hyvän muotonsapitävyy-
den ansiosta aluskatteen ja eristeen välinen tuuletusvälivaa-
timus on ainoastaan 50 mm. Riippuen rakennevaihtoehdosta 
eristelevyt työstetään oikeisiin mittoihinsa asennusohjeiden 
mukaisesti ja kiinnitetään polyuretaanivaahdolla kiinni ylä-
pohjan rakenteisiin. Myös eristelevyjen väliset ponttisaumat 
vaahdotetaan aina polyuretaanivaahdolla.

Saunat ja märkätilat
Kingspan Sauna-Satu -lämmöneristeellä saadaan saunan läm-
möneristys toteutettua helposti ja ohuella rakenteella. Hyvän 
lämmöneristyksen ja korkean vesihöyryn vastuksen ansioista 
30 mm Kingspan Sauna-Satu riittää mainiosti saunan lämmö-
neristeeksi. Tällöin myös saunan tila saadaan mahdollisimman 
tehokkaasti hyötykäyttöön.

Kingspan Sauna-Satu soveltuu lähes kaikkiin rakennuksiin 
rungon materiaalista ja rakennuksen iästä riippumatta. Eriste 
kiinnitetään suoraan kiviseinän tai puurungon päälle. Lattian 
ja seinän rajassa vedeneristys voidaan nostaa eristeen päälle, 
jolloin erillisiä sokkelirakenteita ei tarvitse rakentaa. Saunan 
sokkelilaatoitus on mahdollista tehdä suoraan Kingspan 
Sauna-Satu -eristelevyjen pintaan ilman kalliita ja aikaa vieviä 
lisärakenteita.

Oikein asennettuna ja saumavaahdolla pontit saumattuna sekä 
alumiiniteipillä varmistettuna saunarakenteesta muodostuu 
tehokas ja vaativissakin olosuhteissa teknisesti oikein toimiva 
eristys.

www.kingspaneristeet.fi
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Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteutta-
minen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumis-
viihtyvyyden kannalta. Tehokkaaseen lämmöneristämiseen 
sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina 
muutamassa vuodessa

ISOVERilta löytyy turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja äänen- ja 
lämmöneristämiseen tuoden asumismukavuutta käyttäjilleen 
ja samalla auttaen suojelemaan ympäristöä.

ISOVER-eristeet on valmistettu ja kehitetty Suomessa, joten ne 
sopivat suomalaisiin oloihin. Eristeet valmistetaan Hyvinkäällä 
ja Forssassa. Osoituksena suomalaisesta alkuperästä ja suoma-
laista työtä edistävästä vaikutuksesta, onkin Suomalaisen Työn 
Liitto myöntänyt ISOVERille Avainlipun.

ISOVER-eristeitä on mukava käsitellä
Moni muistaa lasivillan vuosien takaa, jolloin sen kuidut olivat 
karkeita ja aiheuttivat kutinaa. Nykypäivän pehmeä lasivilla on 
miellyttävää ja pehmeää käsitellä.

Turvalliset ja tehokkaat ISOVER-eris-
teet rakentamiseen ja remontointiin

Hyvä käsitellä:

• erittäin pieni pölyävyys
• pehmeä ja jämäkkä
• hyvä mittapysyvyys ja vetolujuus
• helppo leikata ja asentaa

Tuote pölyää erittäin vähän ja se on miellyttävän tuntuinen 
työstää vaikka paljain käsin. Tuotteiden kehittämisessä on ha-
luttu erityisesti kiinnittää huomiota tuotteiden käsiteltävyyteen 
ja asentamismukavuuteen.

Ympäristöystävällistä eristämistä
ISOVER-eriste on hyvä valinta rakennukselle, mutta myös ym-
päristölle. Eristeen vaikutukset ympäristöön on huomioitu koko 
niiden elinkaaren ajalta: Hyvinkään ja Forssan tehtailta aina 
käytöstä poistumiseen saakka. Rakennusmateriaalin oikealla 
valinnalla on suuri merkitys rakennuksen hiilijalanjälkeen.

ISOVER ja ympäristö:

• Pääraaka-aineena kotimainen kierrätyslasi
• Biokaasu ja maakaasu käytössä tuotannossa
• Multipackin avulla vähemmän liikennepäästöjä ja pienempi 

pakkausmateriaalin kulutus

ISOVER on Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. 
Lasivillanvalmistukseen käytetyistä raaka-ai-

neista on kierrätyslasia jopa 70 %.
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Ääneneristävyys kunnossa
Kaikki eristeet eivät eristä ääntä. Ääneneristyksen tavoitteena 
on estää äänen siirtyminen tilasta toiseen tai rakenteita pitkin. 
Häiritsevä ääni voi tulla ulkoa tai sisältä. Päivittäisessä elämäs-
sämme tarvitsemme hiljaisia hetkiä yhtä paljon kuin ruokaa ja 
juomaa. Hiljaisuus rauhoittaa kehoa ja mieltä. Sillä on vaikutus 
myös terveyteen. Toisaalta jokainen ihminen myös tuottaa 
melua. Puheemme, liikkumisemme, suihkussa käyntimme, 
ruoanvalmistus, leikkiminen, musiikin kuuntelu ja muut toi-
mintomme aiheuttavat usein sen verran ääntä, jota toinen voi 
pitää häiritsevänä. Tämän vuoksi ääneneristys kannattaa ottaa 
huomioon, kun valitset eristeet ja muut rakennusmateriaalit.
Sen lisäksi, että ISOVER pitää hyvin lämmöt sisällä, se vaimentaa 
myös ääniä. Hyvin eristetyssä talossa sateen ropina ei kuulu ko-
vaa ja seinän takana voidaan katsoa TV:tä äänien häiritsemättä. 
ISOVER-eriste ei kuitenkaan vaikuta kännykän kuuluvuuteen.

Paloturvallisuus parasta luokkaa
Rakennustarvikkeet luokitellaan sen perusteella, miten ne vai-
kuttavat palon syttymiseen, sen leviämiseen sekä savun tuot-
toon. Pääosin ISOVER-mineraalivillaeristeet kuuluvat parhaisiin 
A1 ja A2-s1,d0 luokkiin.

Palotilanteessa lasivillan savun muodostus on erittäin pieni ja 
savukaasut eivät ole myrkyllisiä. ISOVER -eristeet eivät myös-
kään pala kytemällä, joka piilevänä palona saattaa aiheuttaa 
palovaaran.

 ISOVERin rakennuseristeet:

• Kevyet väliseinäeristeet
• Höyrynsulku- ja tiivistystuotteet
• Tuulensuojaeristeet
• Eriste- ja tuulensuojalevyjen asennustarvikkeet
• Tiilisiteet
• Rappauseristeet
• Betonielementtieristeet
• Puhallusvilla
• Loivien kattojen eristeet
• Askeläänieristeet
• Sauna- ja remonttieristeet
• Palonsuojaeristeet
• Ilmanvaihtoeristeet
• STYROFOAM™ -eristeet

Suosituimmille ISOVER-eristeille on elinkaariarvioinnin tuloksena saatu tuotekohtaiset ympäristöselosteet (EPD, Environmental Product Declara-
tion). Elinkaariselvitys on tehty tuotteiden koko elinkaaren ajalta (kehdosta hautaan, eng. cradle-to-grave).

Pieneen pakattuna helppo kuljettaa ja varastoida
ISOVER Multipack -puristepaketti on helpottanut suomalaisten 
rakentajien ja remontoijien työtä jo 20 vuoden ajan: ISOVER on 
pakannut pehmeät lämmöneristeet puristepakattuihin pakka-
uksiin jo vuodesta 1997 lähtien. Tiiviiksi puristettu lasivillakuor-
ma on helppo kuljettaa ja varastoida työmaalla. Puristepakatut 
eristeet valitsemalla säästät tilaa ja ympäristöä. 
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ISOVER Facade – tuulensuoja ja 
lämmöneristys samassa paketissa

ISOVER Facade-levyn leveys on 1200 mm. Levyä on saatavilla paksuuksissa 30, 50, 
75 ja 100 mm (Facade EJ 25 mm). Levypituus on kaikilla paksuuksilla 1800 mm ja 
lisäksi 3000 mm paksuuksilla 30 ja 50 mm tuotteilla. Saatavilla on myös erikois-
tuotteita paksuuksissa 30 ja 50 mm, joiden leveys on 600 mm ja pituus 1200 mm. 

ISOVER Facade on tummanharmaalla pinnalla varustettu 
tuulensuojaeriste, joka sopii sekä uudisrakentamiseen että 
vanhan talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen (kaikissa paloluo-
kissa).  Aikaisemmin Facade tunnettiin nimellä RKL-31 Facade. 
Nimenmuutoksen lisäksi myös levyn kosteusteknistä toimintaa 
ja UV-suojausta parannettiin entisestään.

Katkaise kylmäsillat tuulensuojaeristeellä
Matalaenergiarakenteissa kylmäsiltojen vaikutus ja ilmatiiveys 
korostuvat, sillä lisääntyneestä eristemateriaalista ei ole vastaa-
vaa hyötyä runkotolppien välissä.

Yhtenäinen ja ilmatiivis eristekerros rakennuksen vaipassa tuo-
vat riittävän parannuksen matalaenergiatason saavuttamiseksi 
ja parantavat myös puurunkoisissa rakenteissa kosteusteknistä 
toimintaa jättäen itse rungon huomattavasti lämpimämpään 
tilaan.

ISOVER Facade -tuulensuojaeriste katkaisee tehokkaasti kyl-
mäsillat ja tekee ulkovaipasta tuulenpitävän ja tiiviin koko-
naisuuden. Kivirunkoisissa rakenteissa tuulensuojaeristeellä 

pienennetään myös huomattavasti vaipan lämpöhäviöitä, kun 
tuulensuojaeriste saadaan tiivistettyä saumoistaan teippaamal-
la ja eristekerros on koko vaipan osalla yhtenäinen.

Homehtumaton ja hajuton 
Facade-levyn tuulensuojapinnoite suojaa hyvin tuulta ja 
kosteutta vastaan. Lisäksi pinnoite on erittäin hyvin vesihöyryä 
läpäisevä eli kosteus pääsee kuivumaan tuotteen läpi ongel-
mitta. ISOVER Facade -tuotteiden lämmönjohtavuus (lambda 
Declared) on vain 0,031 W/mK.

Facadea käyttämällä vältetään kylmäsillat ja voidaan tehdä 
energiatehokkaampia rakenteita. Levyt on valmistettu epäor-
gaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä levyt 
sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Facade on myös la-
hoamaton ja hajuton tuote, joka ei tarjoa homesienille otollista 
kasvualustaa. Tuote täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan 
M1.

Käyttö
ISOVER Facade -tuotetta käytetään lämmöneristeenä ja tuulen-
suojana rakennusten julkisivuissa sekä ullakoilla ja tuulettuvissa 
alapohjissa. Tuote soveltuu niin isojen kuin pientenkin raken-
nusten lämmöneristeeksi. Koska tuote läpäisee erinomaisesti 
vesihöyryä ja on hyvin lämpöä eristävä, se on erinomainen 
vaihtoehto myös ulkopuoliseen lisäeristämiseen vanhoissa 
rakennuksissa.
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6.  Parempi UV-suojaus
Facaden UV-suojaa on parannettu, joten levyt kestävät hyvin 
myös suoraa auringopaistetta.

7.  Helppo käsitellä ja asentaa
Pinnoitettuja ja kevyitä levyjä on mukava käsitellä. Levyt voi-
daan asentaa ilman lisäkoolausta ja Facadea varten suunnitellut 
kiinnikkeet sekä teipit helpottavat asennusta.

8.  Paloturvallinen valinta
Facade soveltuu käytettäväksi P1-, P2- ja P3 -paloluokan uudis- 
ja korjausrakentamiskohteissa, joissa vaaditaan eristetuotteilta 
palamattomuusluokitusta.

9.  Kierrätettävä kokonaisuus
Facade-tuotteissa kierrätetyn ja kierrätettävän materiaalin 
osuus on suuri. Tuote täyttää myös rakennusmateriaalien pääs-
töluokan M1.

10. Kotimaista laatua
Facade-levyt valmistetaan Isoverin Forssan tehtaalla, joten 
kyseessä on suomalainen Avainlippu-tuote.
 
* Ilmanläpäisevyyskerroin 10*10E-6 m³/m²s Pa, EN 29053 (mitannut VTT Expert 
Services Oy, Espoo) / Vesihöyrynläpäisykerroin 3,66*10E-9 kg/m²s Pa, EN 12086 
(mitannut VTT Expert Services Oy, Espoo)

10 syytä hankkia tuulensuojalevyksi ISOVER Facade

1.  Huippuluokan tuulensuojaratkaisu
Facade on pinnoitettu tuulensuojalevy, joka antaa varman suo-
jan tuulta ja kosteutta vastaan. Vaikka Facadella on erinomai-
nen eristyskyky, levy on myös hyvin vesihöyryä läpäisevä.

2.  Uuteen ja vanhaan taloon
Facadea voidaan käyttää kaiken tyyppisten rakennusten tuulen-
suojauksessa sekä vanhojen rakennusten lisälämmöneristeenä.

3.  Parhaat lämmöneristysarvot
Facade-tuotteilla on markkinoilla olevista villaeristeistä parhaat 
lämmöneristysarvot (lambda Declared vain 0,031 W/mK). 

4.  Vesitiivis pakkaus
Facadet pakataan vesitiiviisti, joten tuotteet on helppo varastoi-
da työmaalla.

5.  Hyvä kosteustekninen toiminta
Facade on entistä parempi myös kosteustekniseltä toiminnal-
taan. Tuote ei ole hygroskooppinen ja sen ilman- sekä vesihöy-
rynläpäisevyys ovat tutkitusti hyviä.*
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ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla  
lisälämmöneristämiseen

Yläpohjan lisäeristäminen

• Sisäverhous
• Laudoitus
• Ilma-/höyrynsulku
• Vanha puru- tai mineraalivillaeriste
• Lisälämmöneriste ISOVER Insulsafe® Puhallusvilla

Huom!
Vanhan rakenteen kunto sekä toimivuus tulee selvittää. Tarvittaessa yläpoh-
jan tuuletusaukkojen määrää on syytä kasvattaa.

ISOVER InsulSafe® on ekologinen ja turvallinen puhallusvilla. 
Puhallusvilla sopii sekä uudisrakennuksiin että vanhojen raken-
nusten lisälämmöneristämiseen.

ISOVER InsulSafe® on ekologinen valinta: se valmistetaan osit-
tain kierrätyslasista ja paras paloluokka (A1) on saavutettu ilman 
myrkyllisiä palonestoaineita. ISOVER InsulSafen hyvä eristyskyky 
säilyy koko rakennuksen eliniän ajan ja se sopii sekä uudisraken-
nuksiin että vanhojen rakennusten lisälämmöneristykseen.

ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla on puhtaan valkoista ja koos-
tumukseltaan pumpulimaista. Sitä on mukava työstää eikä 
siitä irtoa pölyä asennettaessa. Puhallusvilla on helppo asentaa 
tasaisesti, se täyttää kaikki ontelot ja ehkäisee täten kylmäsil-
toja. ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla voidaan puhaltaa suoraan 
vanhan kuivan eristeen (puru, selluvilla, kivivilla, lasivilla) päälle.

ISOVER InsulSafe® Puhallusvillan painuma on < 1 %. Painuma 
tapahtuu välittömästi, jolloin haluttu paksuus voidaan puhaltaa
yhdellä kerralla. ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla luokitellaan 
Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäpäätöksen perus-
teella palamattomiin rakennusmateriaaleihin. Palotilanteessa 
InsulSafe® Puhallusvillan savunmuodostus on erittäin pieni 
eivätkä savukaasut ole myrkyllisiä. InsulSafe-puhalluseristeet 
eivät myöskään pala kytemällä, mikä piilevänä palona saattaisi 
aiheuttaa palovaaran.

www.puhallusvillaa.fi
Puhallusvillaa helposti. Lähetä tarjouspyyntö suoraan 
alueesi puhallusvillaurakoitsijoilta.
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Julkisivumateriaalit ja -vaihtoehdot Rakentaja.fi

Julkisivu on kodin näkyvin osa, jonka valintaan vaikuttavat 
rakentajan omien mieltymysten lisäksi usein myös ympäristö 
ja kaavamääräykset. Julkisivumateriaaliksi voidaan valita esim. 
puu, tiili, rappaus tai vinyyli. Myös erilaiset julkisivulevyt ovat 
nostaneet suosiotaan.

Perinteinen puujulkisivu
Puujulkisivu on kestävä, joustava ja oikein hoidettuna hyvin 
pitkäikäinen. Puujulkisivua on helppo korjata ja materiaalia on 
aina saatavana. Puujulkisivulle saadaan hyvin erilaista ilmettä 
laudoituksen suuntaa, erilaisella nurkka- ja pielilaudoituksella 
ja koristeosilla. Maalaamalla koko talon ilme on muutettavissa 
nopeasti.

Tiilijulkisivu on kestävä
Savesta poltettava tiili on luonnontuote. Tiili istuu yhtä hyvin 
suomalaiseen kaupunki- kuin maalaismaisemaankin. Tiilijulki-
sivua ei tarvitse huoltaa, mutta tarvittaessa se on pestävissä. 
Väri-, pinta- ja kokovaihtoehdot mahdollistavat yksilölliset ja 
ympäristöön sopivat julkisivuratkaisut.

Tiilijulkisivu voidaan muurata julkisivukorjauksen yhteydessä 
myös aiemmin puuverhoiltuun rakennukseen. Samassa yhtey-
dessä parannetaan julkisivun lämmöneristystä. Tiili on myös 
rapattavissa.

Rapattu julkisivu
Perinteinen tapa rapatun pinnan toteuttamiseksi on kestävä 
kolmella eri kalkkisementtilaastilla tiilipinnan päälle toteutettu 
kolmikerrosrappaus. Nykyisin rapattua pintaa saa myös muilla 
tekniikoilla.

Vinyylijulkisivu on pitkäikäinen
Läpivärjätystä pvc-muovista valmistettu julkisivupaneeli on 
suosittu julkisivuverhous erityisesti Pohjois-Amerikassa. Vinyyli-
verhous on vaivaton julkisivumateriaali, sillä sitä ei tarvitse maa-
lata koskaan ja rikkoutuneen paneelin voi helposti vaihtaa.

Julkisivulevyt mahdollistavat elävän pinnan luomisen
Julkisivulevyjen avulla on mahdollista luoda monimuotoisia jul-
kisivuja. Levyjä on saatavilla eri väreissä ja niitä voidaan työstää 
haluttuun muotoon ja kokoon. Erikokoisia ja -muotoisia paloja 
yhdistämällä vain mielikuvitus on rajana erilaisten pintakuvioi-
den luomiselle. Rappauslevyillä rakennat kestävän seinäpinnan 
esimerkiksi rappauksen pohjaksi. Sokkelilevyillä pistät vanhan 
ja uuden sokkelin priimakuntoon. Esimerkiksi luonnonkivipin-
tainen sokkelilevy tuo sokkeliin elävyyttä ja mielenkiintoa.
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Julkisivurappaus antaa talolle  
uljaan ilmeen
Rapattu julkisivupinta on kestävä, kaunis ja sillä annetaan jul-
kisivurakenteen pinnalle haluttu ulkomuoto. Rapattu pinta on 
ajaton ja antaa talolle arvokkaan ilmeen. Korjausrakentamisessa 
rappaamalla saadaan vanha ja uusi liittymään kauniisti toisiin-
sa. Talon omistajalle rappaus on huoleton rakenne – rappaus 
kestää ilman huoltotoimenpiteitä vuosikymmeniä.

Kolme ryhmää
Kolmikerrosrappausta (kalkkisementtirappaus) käytetään 
uusissa julkisivuissa sekä rappaamalla korjattavissa julkisivuissa. 
Nimi tulee kolmesta eri rappauskerroksesta: tartunta-, täyttö- ja 
pintarappaus.

Ensimmäinen kerros on tartuntapinta täyttörappaukselle, mut-
ta myös tasaa pinnan epätasaisuudet. Täyttörappaus oikaisee ja 
tasaa alustan toimien pintarappaukselle oikeanlaisena alustana. 
Pintarappauksella tehdään haluttu pinta eri työtavoilla, laastin 
värillä, rakeisuudella, runkoaineen laadulla ja levitystavalla.

Kaksikerrosrappauksella (sementtirappaus) saadaan ohutrappa-
uslaastien ominaisuuksien kehittymisen ansiosta rappaukselle 
erityisominaisuuksia, kuten rakenteellista toimivuutta (esim. 
sadeveden hylkiminen).  Kaksikerrosrappaus koostuu tartunta- 
ja pintarappauksesta. Tavallisimmin pintarappaus tehdään joko 
roiskerappauksena tai harjattuna rappauksena.

Ohutrappaus levitetään ohuena kerroksena yhdellä laastilla.

Rapatun julkisivun korjaustapoja
Suojaava rappaus vähentää rappauspinnan likaantumista ja 
imeytyvän sateen määrää. Vanha rakenne säilyy tässä pin-
noitekorjauksessa ennallaan. Pyrkimys on pysäyttää pinnan 
vahingoittuminen pinnoitteilla ja kosteusteknisen toiminnan 
parantaminen. 

Paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa vanha rakenne säilyy pääosin 
ennallaan. Vaurioituneet rappauskohdat korjataan ja pinnoite-
taan uudelleen. Uusimiskorjauksessa vanha rappaus puretaan 
kaikkineen rappausalustaan asti, korjataan alustan vauriot ja 
tehdään kokonaan uusi rappaus. 

Peittävässä korjauksessa vanha vaurioitunut rappaus peitetään 
uudella pintarakenteella. Peittävässä korjauksessa julkisivu-
verhousrakenteessa on lisälämmöneristys rakenteen osana 
(lisälämmöneristys sijoitetaan vanhan rakenteen ulkopuolelle). 
Jos vaurioituneet alueet ovat kiinni alustassa, niitä ei tarvitse 
poistaa.

Jos vaurio johtuu rappausalustan liikkeistä, rappausalusta 
korjataan ensin ja poistetaan alustan liikkuminen. Kun alusta on 
korjattu, uusitaan rappauspinnat tai korjataan korjaustapaan 
soveltuvalla eristerappauksella.

Kun tehdään peittävä korjaus, peitetään vaurioitunut julkisivu 
lämmöneristeellä ja tehdään uusi eristerappaus lämmöneris-
teen päälle.

Rakentaja.fi



224 Julkisivut, ovet, ikkunat ja lasitukset

Tiilijulkisivu – energiatehokas ja 
huoltovapaa ulkoverhous

Wienerbergerin Terca-julkisivutiili Ruskonkirjava Makasiini MRT60, sauma Mutus152.

Tiili on maailman eniten käytetty julkisivujen rakennusmate-
riaali. Vaikka markkinoille on ilmestynyt mitä moninaisimpia 
kilpailevia vaihtoehtoja, on tiili säilyttänyt asemansa rakentajien 
suosiossa. Tiilen puolesta puhuvat sen monet hyvät ominaisuu-
det.

Rakenne
Vielä ennen 1960-lukua julkisivumuuraus oli kiinteä osa 
massiivista ulkoseinää, mutta nykyään se erotetaan ilmaraolla 
eristekerroksesta ja varsinaisesta runkorakenteesta.

Ilmaraolla eriytetty tiilijulkisivu oikein toteutettuna on sekä kos-
teus- että lämpöteknisesti toimiva ratkaisu, joka sopii yhtä hyvin 
kivi- kuin puurunkoisenkin talon ulkoverhousmateriaaliksi.

Tiilijulkisivu parantaa ulkoseinän energiatehokkuutta
Käytännön pitkäaikaistutkimus on osoittanut, että julkisivutiili 
ja sen takana oleva ilmarako parantavat ulkoseinän U-arvoa yli 

10 % sen laskennalliseen arvoon verrattuna. Tämä merkitsee 
jopa 8 % energiansäästöpotentiaalia lämmityskaudella. Vastaa-
vaa energiansäästöä ei kevytrakenteisella julkisivuratkaisulla 
saavuteta. Auringon lämpö varastoituu päivän aikana julkisivu-
tiileen ja samalla se lämmittää myös ilmaraossa olevan ilman 
lämpötilaa.

Kosteusteknisesti turvallinen ulkoseinärakenne
Tiilijulkisivu on kosteutta läpäisevä ja hengittävä ulkoseinära-
kenne. Muista kivirakenteista poiketen tiilijulkisivu on ainoa 
ilmaraolla varustettu rakenneratkaisu. Kun tiiliseinä kastuu, se 
myös kuivuu ilmaraon kautta tapahtuvan tuuletuksen ja veden-
poiston ansiosta. Aiemmin ilmarako oli alle 20 mm, jolloin 
tuuletus oli puutteellista, mutta nykyinen ≥30 mm ilmarako 
edesauttaa tiilirakenteen kuivumista myös taustapinnalta. 
Lisäksi uudentyyppinen tiivismuurauslaasti tekee tiilijulki sivusta 
kosteusteknisesti entistä paremman.
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Muurauksessa huomioitavia tekijöitä
Julkisivun muuraus aloitetaan sokkelin päälle oikeaoppisesti 
asennetun ja takareunastaan ylös taitetun kumibitumikaistan 
päältä. Kumibitumikaistan tarkoitus on toimia kapillaarikatkona 
ja laakerikerroksena julkisivumuurauksen ja sokkelin välillä.

Sokkelin päälle muurattavaan ensimmäiseen tiilikerrokseen 
jätetään tuuletusta ja vedenpoistoa varten joka kolmas pysty-
sauma auki. Muurauksen yhteydessä ilmarakoon tippuneiden 
laastikokkareiden poistamiseksi suositellaan jätettäväksi ensim-
mäisestä tiilikerroksesta työnaikaisesti joka neljäs tiili pois. Kun 
seinä on muurattu lakikorkeuteensa, asennetaan puuttuvat 
tiilet paikalleen. Tällä tavoin varmistetaan tiiliseinän hyvä 
tuuletus ja kosteustekninen toimivuus. Mikäli runkorakenteena 
on puurankaseinä, olisi puurakenteiden suojana suositeltavaa 
käyttää ohuiden tuulensuojalevyjen sijasta 50–100 mm pak-
suista tuulensuojavillaa. Näin rakenne on turvallinen ja toimiva 
myös vaativissa kosteusolosuhteissa.

Tiilijulkisivun sitominen
Julkisivumuuraus ja lämmöneristeet sidotaan runkorakentee-
seen tiilisitein. Tiilisiteet suunnitellaan ja mitoitetaan tuulenpai-
netta vastaan. Suomessa tiilisiteet ovat pääsääntöisesti ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettuja ja niiden tarpeen määrit-
telee rakennesuunnittelija. Pientalossa määrä on yleensä noin 
4 kpl/m2. Tärkeää tiilisiteiden asennuksen kannalta on se, että 
niiden asento on joko vaakasuora tai hieman ulospäin laskeva. 
Tällä estetään siteiden kautta mahdollisen veden johtuminen 
eristeisiin. Kingspan (SPU) -eristeitä käytettäessä olisi suositelta-
vaa käyttää liikkeen sallivaa sankasidettä.

Raudoitukset
Muurauksen vaakasaumoissa ei normaalisti tarvita saumarau-
doitteita, mutta pitkissä ja matalissa sekä runsaasti aukkoja  
sisältävissä seinissä suositellaan käytettäväksi ns. kutistuma-
raudoitteita. Kutistumaraudat voivat olla esimerkiksi ruostu-
mattomia ø 7 mm harjateräksiä tai 4 mm paksuisia tikasrautoja, 
jotka asennetaan esim. sokkelin päältä laskettaessa sen toiseen 
tai kolmanteen saumaväliin. Tapauskohtaisesti voidaan edel-
listen lisäksi asentaa kutistumaraudoitteita myös toiseen tai 
kolmanteen saumaväliin ikkuna-aukkolinjan ylä- ja alapuolelle. 
Kutistumaraudoitteiden pituus tulisi aina ulottaa liikuntasau-
masta liikuntasaumaan. Tällä tavoin voidaan tasata julkisivu-
muurin jännityshuippuja maksimaalisten lämpötilavaihtelujen 
yhteydessä sekä estää runsasaukkoisten ja matalien seinien 
halkeilu ääriolosuhteissa.

Liikuntasaumat
Kylmä kuorimuuri tulee aina jakaa liikuntasaumoilla osiin, olipa 
kyseessä kerros- tai pientalo. Mitään täysin yleispätevää sääntöä 
liikuntasaumoista ei ole olemassa, mutta esim. normaalissa 
pientalossa tulisi kuitenkin aina olla vähintään neljä liikuntasau-
maa. 
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Hieman tarkempana perusohjeena voidaan todeta, että polte-
tusta tiilestä muurattavaan pientalojulkisivuun liikuntasau moja 
tulisi tehdä noin 15–16 m välein. Sopivia liikuntasaumojen 
sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi talon ulko- ja sisänurkat, joissa 
niistä on mahdollisimman vähän esteettistä haittaa.

Ikkunan ja oven ylitykset
Pientalojen ikkunan ja oven ylitykset tehdään nykyään pääsään-
töisesti sinkittyä tai ruostumatonta aukonylityspeltiä hyväksi-
käyttäen. Ammattirakentamiseen on kehitetty myös valmiita 
kohdekohtaisesti suunniteltuja ja valmistiilipalkkeja.

Limitykset
Tiilijulkisivujen limitys on nykypäivänä useimmiten joko 1/2-ki-
ven limitys tai jokin juoksulimitysvaihtoehdoista. MRT75/60 
tiilimitasta (285x85x75/60 mm) johtuen 1/3-kiven limitys on 
yleistynyt pientalojen yleisimmäksi limitystavaksi.

Kerrostaloissa sen sijaan 1/2-kiven limitys on tyypillisin vaihto-
ehto. Votsi- eli tasalimitystä käytetään useimmiten tehostuksis-
sa ja ajoittain myös julkisivuelementtien limitysvaihtoehtona. 
1/4-kiven limitys on vähemmän käytetty, mutta kaunis 
limitysvaihtoehto. Vanhojen rakennusten muurauk-
sissa voidaan lisäksi nähdä mitä moninaisimpia 
kauniita limityskuvioita.

Moderni tiili on eläväpintainen. 
Kuvassa Wienerbergerin Terca 
Retro -tiiliä eri väreissä.
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Julkisivumuurauksen saumaus
Nykyisin tiilijulkisivut muurataan täyteen saumaan ilman jälki-
saumausta joko värillistä tai harmaata laastia käyttäen.

Sauman erilaisilla viimeistelytavoilla voidaan vaikuttaa muura-
tun julkisivun lopputulokseen. Vielä 1970–80 -luvuilla tehtiin 
lähes kaikki saumat saumausrautaa käyttäen, mutta nykyisin 
saumojen viimeistelyssä on alettu käyttää muitakin apuvälinei-
tä. Sen sijaan nykyisin saumat muotoillaan esimerkiksi sähkö-
putkea tai puutappia hyväksi käyttäen. Molemmilla tavoilla 
saadaan saumarautaa rouheampi ja paremmin tiilipinnan muo-
toja myötäilevä lopputulos. Tehtiinpä sauman viimeistely miten 
hyvänsä tärkeää on aina varmistaa sauman hyvä tiiviys.

Pitkäikäinen, huoltovapaa ja ekologinen 
ulkoseinärakenne
Muurattu julkisivu on VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan 
pitkällä aikavälillä kaikkein vähiten huoltoa vaativa ulkoseinä-
rakenne. Tämä merkitsee selkeää kustannusten säästöä muihin 
julkisivuratkaisuihin verrattuna. Vähäinen huollon tarve yhdessä 
hyvien energiatehokkuusominaisuuksien kanssa tekeekin tiiles-
tä ekologisen rakennusmateriaalin. Vaikka tiilijulkisivu ei juuri 
huoltoa tarvitsekaan, on ihmisen oma toiminta ja ympäristö 
useimmiten syynä siihen, että tiilikin saattaa joskus vaurioitua 
tai likaantua.

Tiili on kaunis ja luonnollinen julkisivumateriaali
Julkisivu on rakennuksen käyntikortti ulospäin ja se kertoo ohi-
kulkijoille kunkin aikakauden arkkitehtuurista. Tiilen kauneus 
perustuu sen luonnollisuuteen. Tiili valmistetaan savesta ja 
poltetaan korkeassa lämpötilassa vuosituhansia vanhalla mene-
telmällä. Valmistuksessa käytettävät tekniikat ovat kehittyneet 
vuosien saatossa, mutta itse tiilen valmistuksen peruspro-
sessi on kuitenkin säilynyt samana. Tiili on myös aina pysynyt 
muodissa. Se istuu yhtä hyvin suomalaiseen kaupunki- kuin 
maalaismaisemaankin. Jos ajatellaan esimerkiksi kotimaista 
punatiiltä, on se aina ollut niin omakotirakentajien kuin arkki-
tehtienkin suosiossa. 90-luvulta näihin päiviin asti ovat vaaleat 
tiilijulkisivut olleet erityisen suosittuja, mutta viime aikoina yhä 
useammin valitaan myös trendikkäitä tummia sävyjä sekä ns. 
käsinlyötyjä vaihtoehtoja.

Käsinlyödyt tiilet –  
trendituote niin julkisivuihin kuin sisustamiseenkin
Käsinlyödyille tiilille on tunnusomaista ilmeikkyys ja sävyjen 
luonnollinen vaihtelevuus. Ne soveltuvat julkisivumuurauk-
sen ohella erinomaisesti myös sisätilojen elävöittämiseen. 
Suosituimpia tiiliä onkin saatavissa sisustajien ja remontoijien 
tarpeisiin 20 mm paksuina tiililaattoina, joilla keittiön ja olo-
huoneen ilmeeseen on helppo luoda rustiikkista ja romant tista 
tunnelmaa.
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Puu-ulkoverhouksen  
toteuttaminen ja uusiminen
Yleisimmin käytetty ulkoverhous suomalaisissa pientaloissa 
on puu-ulkoverhous, jonka toteuttaminen on varsin helppoa. 
Oikein toteutettuna sekä huollettuna se on pitkäikäinen ja 
suomalaiseen maisemaan sopiva vaihtoehto. Aikaa myöden voi 
kuitenkin tulla tarve uusia ulkoverhous, talon ilmeen muuttami-
sen, lisäeristämistarpeen tai ulkoverhouksen huonokuntoisuu-
den vuoksi.

Ulkoverhouslaudan valinta
Ulkoverhouslaudan valinnassa on muutama suositus, jotka 
kannattaa huomioida. Ulkoverhouslautojen puulajiksi suositel-
laan kuusta, koska sulkeutuneen solurakenteensa ansiosta se 
imee itseensä vähemmän kosteutta kuin mänty, joten kosteus-
eläminen on vähäisempää. Käytettävän puutavaran kosteuden 
tulee olla alle 20 %, mikä saavutetaankin helposti nykyaikaisella 
keinokuivauksella.

Rintamamiestalon ulkoverhous päätettiin uusia, ja toteuttaa samalla ulkopuolinen lisälämmöneristys. Talon 1970-luvulla rakennetussa laajennusosassa oli ver-
hoiluna UVL eli ns. veitsilauta. Vanhassa osassa oli hirsirungon päälle toteutettu ulkoverhous raakalaudalla ja saumarivalla. Ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä 
yhtenäistettiin eri ikäisten osien julkisivut.

Rakentaja.fi

Verhouslautojen paksuudet vaihtelevat välillä 23…28 mm. Tätä 
ohuempia verhouslautoja ei suositella käytettäväksi pientalon 
ulkoverhouksiin. Alle 23 mm:n vahvuista lautaa ei ole suosi-
teltavaa käyttää kuin toisarvoisissa kohteissa. Paksumpiakin 
vaihtoehtoja on saatavilla, mutta tällöin alkavat materiaali-
kustannukset nousta. Paksumpia vaihtoehtoja ei välttämättä 
löydy varastotuotteina, vaan ne on tilattava erikseen. Paksumpi 
verhouslauta kestää paremmin säiden vaihteluja.

Paras vaihtoehto on käyttää teollisesti pohjamaalattua ulkover-
houslautaa, jolloin verhouslautojen pinta on suojassa sateelta 
ja auringon UV-säteilyltä alusta asti. Laudat voi luonnollisesti 
käsitellä itsekin. Pohjamaalaus kannattaa tehdä huolellisesti jo 
ennen asennusta ja on suositeltavaa käyttää myös oksalakkaa.
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Verhouslaudan suunnan vaihtuessa väliin asennettiin vesipelti. Ylempään 
suunnanvaihtokohtaan taas asennettiin profiloitu puulista eli ns. tippalista. Ik-
kunoiden korkeuksissa todettiin heittoja, minkä johdosta verhouslaudan suuntaa 
ei vaihdettu ikkunoiden tasosta.

Vanhan rakenteen päälle asennettiin ensin 40 mm paksu tuulensuojaeriste ja sen 
päälle pystyverhouksen osalle ristiinkoolatut 22 x 100 mm laudat k-600 jaolla. 
Vaakaverhoilun kohdalle asennettiin 22 x 100 mm:n laudat tuplana.

Ulkoverhouslaudan valinnassa huomioitavaa
Puulajin ja verhouslaudan paksuuden lisäksi ulkoverhouslau-
dan valintaan vaikuttaa toteutettavan ulkoverhouksen suunta 
ja monimuotoisuus. Maalattavien puu-ulkoverhousten ma-
teriaalina käytetään hienosahapintaista verhouslautaa, jossa 
on hyvä maalin tartuntapinta ja pinta on tasaisen siisti. Toteu-
tusvaihtoehtoina on lomalaudoitus, laudoitus ja saumaripa 
–yhdistelmä sekä erilaiset profiloidut verhouslaudat. Valinnassa 
huomioidaan haluttu suunta. Osa vaihtoehdoista soveltuu 
vaakaverhoukseen ja osa pystyverhoukseen. Verhouslaudan 
suunta voi myös vaihtua. Tällöin hyvä vaihtoehto on esimerkiksi 
UTV-profiili, joka soveltuu sekä vaaka että pystyverhouksiin.

Tuuletusrako
Tuuletusrako on tärkeä muistaa. Verhouslaudan takana tulisi 
olla vähintään 22 mm yhtenäinen vapaa tuulettuva tila. Tämä 
on helppo toteuttaa käyttämällä ulkoverhouksen koolauksina 
esimerkiksi 22 x 100 mm:n kuivaa lautaa. Vaakaan toteutettavalle 
ulkoverhoukselle riittää runkotolppiin kiinnitettävät pystylaudat. 
Pystyverhous edellyttää edellisen päälle vielä vaakalautoja.

Vanhan ulkoverhouksen uusiminen
Vanhan ulkoverhouksen uusiminen poikkeaa uudiskohteista lä-
hinnä purkutöiden osalta. Vanhempiin taloihin kannattaa lähes 
poikkeuksetta lisätä myös eristettä, jolloin joudutaan purka-
maan vanha ulkoverhous koolauksineen ja mahdollisesti myös 
vanha tuulensuoja. Ulkopuolinen lisäeristäminen on turvallinen 
ratkaisu, jossa vanha rakenne jää lisäeristeen lämpimämmälle 
puolelle. On kuitenkin huomioitava, ettei rakenteen sisään jää 
eri materiaalien rajapintoja, joihin voi muodostua kastepiste. 
Runko tai pohja, jolta uuden ulkoverhouksen toteutus aloite-
taan, saattaa kaivata myös oikaisua.

Muistilista:

• valitse riittävän paksu ulkoverhouslauta
• huomioi ulkoverhouslaudan soveltuvuus toteutettavaan 

ulkoverhousratkaisuun
• noudata pintakäsittelyssä valmistajan käsittely-yhdistelmä-

suositusta
• huolehdi riittävän suuresta tuuletusraosta
• käytä kiinnitykseen tarkoituksenmukaisia nauloja.
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Ikkunoiden valinnassa on niiden koon ja ulkonäön lisäksi huo-
mioitava ikkunan tyyppi ja energialuokitus. Rakennemerkintä 
kertoo, millainen ikkuna on suunnittelussa valittu ja se osittain 
määrittelee myös energialuokan. Ikkunat ja ulko-ovet ovat 
nykyisinkin lämmöneristävyyden heikoin osa, vaikka nyky-
aikainen ikkuna saattaakin lämmöneristävyydeltään vastata 
jopa 1960-luvun rakennuksen seinärakennetta. Ikkunan kautta 
saadaan kuitenkin myös auringon valoa ja lämpöä sisätiloihin, 
joten niitä ei tarkastella pelkästään lämmöneristävyyden kan-
nalta katsottuna. 

Ikkunoiden energialuokitus helpottaa ikkunavertailua
Energialuokituksessa ikkunat jaetaan luokkiin A–G, joista A-luo-
kitus on kaikkein energiatehokkain.

Ikkunoiden energialuokitus perustuu U-arvon, g-arvon sekä 
ikkunan ilmanpitävyyden mukaan määriteltävään laskennalli-
seen vuotuiseen energiankulutukseen E, jonka yksikkö on kWh/
m2. Paras energialuokka on A++, joka edellyttää E-arvon olevan 
pienempi kuin 45. Ikkunan ilmavuodot lisäävät vuotoilmanvaih-
toa ja siten myös lämpöhäviöitä.

Energiankulutus E: E-arvo (kWh/m2), tarkoittaa, kuinka paljon 
yksi ikkunaneliömetri aiheuttaa vuotuista energiankulutusta. 

Ikkunat ja ulko-ovet

Jos arvo on esim. 100, kuluu yhtä ikkunaneliötä kohti 100 kWh 
lämpöenergiaa vuodessa.

Lämmönläpäisykerroin U-arvo: Mitä pienempi U-arvo on, sitä 
paremmin ikkuna eristää lämpöä.

Auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin g-arvo: g-arvo on 
suhdeluku, joka kertoo kuinka suuri osa ikkunan ulkopintaan 
tulleesta auringonsäteilystä tulee ikkunan läpi huonetilaa 
lämmittämään.

Ilmanpitävyys: Ilmanpitävyyteen vaikuttavat ikkunan eri osien 
väliset liitokset, ja ikkunoiden tiivisteet, erityisesti sisäpuitteen 
ja karmin välinen tiiviste.

Ulko-ovet
Ikkunoiden tapaan ulko-ovien energiatehokkuus on paran-
tunut merkittävästi vuosikymmenien kuluessa. Niiden osuus 
rakennuksen vaipasta on kuitenkin varsin pieni ja merkitys 
rakennuksen kokonaisenergiatehokkuuteen on vähäinen.

Ulko-oven valinnassa merkittävin asia on sen ulkonäkö ja so-
pivuus julkisivun kokonaisuuteen. Ulko-ovien koot vaihtelevat 
varsin vähän ja ne noudattavat moduulimitoitusta. Kätisyyden 

Rakentaja.fi

MEK = Kiinteä ikkuna, 
jossa kolmin- tai kak-
sinkertainen eristyslasi

MS = Sisäänaukea-
va kaksipuitteinen 
kaksilasinen ikkuna

MSK = Sisäänaukeava 
kolmipuitteinen kol-
milasinen ikkuna

MSE = Sisäänaukeava 
kaksipuitteinen kolmi-
lasinen ikkuna, jonka 
sisäpuitteessa eristyslasi

Yleisimmin käytetyt ikkunoiden ja ikkunaovien rakennemerkinnät:

SE = Sisäänaukeava yksi-
puitteinen ikkuna, jonka 
puitteessa kolminkertai-
nen eristyslasi

MSE-AL = Sisäänpäin aukeava kaksipuitteinen ja kolmilasinen 
puu-alumiini-ikkuna, jonka karmin uloin pinta ja ulkopuite 
ovat alumiinia
MS2E-AL = Sisäänpäin aukeava kaksipuitteinen ja nelilasinen 
puu-alumiini-ikkuna, jonka karmin uloin pinta ja ulkopuite 
ovat alumiinia

MEK-AL = Kiinteä ikkuna, jonka karmin uloin pinta on alumii-
nia
MSE-PUU = Sisäänpäin aukeava kaksipuitteinen ja kolmilasi-
nen puuikkuna
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Vasenkätinen ovi. Oikeakätinen ovi.

valinta voi olla merkittävä asia. Koot ja kätisyydet valitsee yleen-
sä suunnittelija, mutta kätisyyden periaate on hyvä tietää, jos 
esimerkiksi tilaa itse ulko-oven.

Kätisyys
Oven kätisyys katsotaan siltä puolelta, johon se aukeaa. Vasen-
kätisessä ovessa saranat ovat vasemmassa reunassa ja oikea-
kätisessä vastaavasti oikeassa reunassa. Kätisyyden periaate 
on siis se, että kun saranat ovat vasemmassa reunassa ja kahva 
vastaavasti oikeassa reunassa, on luontevampaa tarttua kah-
vaan vasemmalla kädellä.

Ovien vapaan kulkuaukon minimileveys tulisi olla 800 mm ul-
ko-ovenosalta. Tällöin myös pyörätuolin kanssa voidaan oviau-
koista kulkea ongelmitta. Toki on suositeltavaa, että rakennuk-
sessa olisi vähintään yksi ”kympin ovi” eli 10 x 21 kokoa oleva, 
jotta sinne on helpompi tuoda esimerkiksi kalusteita sisälle.

Ulko-oven uusiminen
Remontoijalle voi tulla vastaan tilanne, jossa vanha ulko-ovi 
ei olekaan moduulimittainen. Tämä ei sinänsä ole mikään 
ongelma, sillä monilla valmistajilla on joko remonttiovimallisto 
tai oven mitat voi valita parin sentin jaolla sekä korkeus että 
leveyssuunnassa.

Ulko-oven varusteet
Ulko-ovea tilatessa on hyvä olla selvillä myös haluttavat 
lisävarusteet. Näitä ovat mm. ovikello, potkupelti murtosuoja 
sekä mahdollisen ikkunan lasivaihtoehto. Ovea tilattaessa on 
yleensä myös mahdollisuus valita lukko. Lukkorunko kuuluu 
ulko-oveen, mutta lukko voidaan hankkia myös erikseen.

Koko (M) Ovilevyn  Karmin Asennus-
 sisämitta (mm) ulkomitta (mm) aukko (mm)

10 x 21 925 x 2040 990 x 2090 1000 x 2100

Ulko-oven mitat ja mitoitus
Ovien moduulimitoitus (M) määräytyy karmien edellyttämän 
asennusaukon mukaan. Moduulimitassa yksi moduuli on 100 
mm. Oven (ja karmin) moduulimitta kertoo asennusaukon 
(ovelle varatun aukon koko) koon. Esimerkiksi, jos ulko-oven 
moduulimitta on 10 x 21M, asennusaukon koko on 1000 x 
2100 mm. Karmin ulkomitta on tällöin 990 x 2090, eli siinä on 
huomioitu asennuksen minimivara. Ennen oven ostamista on 
mitattava siis asennusaukon leveys ja korkeus.
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Älykkäämpi tapa suojata kotisi  
– mielenrauhaa arkeen

Yale Smart Home – tiedät aina, mitä kotonasi tapahtuu
Yale Smart Home on omavalvontainen hälytysjärjestelmä, ilman 
kuukausimaksuja. Hallitset järjestelmää helposti mobiilisovel-
luksella paikasta riippumatta. Hälytyksen syntyessä saat siitä 
ilmoituksen puhelimeesi, ja tiedät aina, mitä kodissasi tapahtuu. 
Järjestelmään on mahdollista liittää mm. liiketunnistimia, palo-
varoittimia, ovitunnistimia, etäohjattavia pistorasioita sekä Yale 
Doorman -älylukkoja. Voit siis muodostaa parhaiten tarpeisiisi 
sopivan kokonaisuuden. Yale Smart Home -valvontakamerat 
ovat yhteensopivia hälytysjärjestelmän kanssa.

Yale Doorman – EDUT

• Yale Doorman -älylukko vapauttaa sinut avaimista, ja tekee 
arjesta sujuvampaa. 

• Sisäänrakennettu hälytin ilmoittaa lukkoon kohdistuvista 
murtoyrityksistä.

• Yale Doorman lukitsee automaattisesti oven sen suljettuasi, 
kotisi on aina turvassa.

• Voit antaa tilapäisen koodin tarvitsijan käyttöön tai avata 
oven etänä. 

Yale Smart Home -hälytysjärjestelmä – EDUT

• Hallinnoit kuukausimaksutonta järjestelmää mobiili-
sovelluksella.

• Saat ilmoitukset hälytyksistä omaan puhelimeesi. 
• Voit liittää järjestelmään useita erilaisia komponentteja,  

mm. liiketunnistimia ja palovaroittimia.
• Yale Smart Home -valvontakameroilla näet, mitä kodissasi  

ja pihallasi tapahtuu.

Teknologia on arjessamme kaikkialla. Mieti, mitä laitteita käytät 
päivittäin, ja miten ne ovat helpottaneet elämääsi. Älykkäillä 
turvalaitteilla on mahdollista luoda turvallisuutta, joka edistää 
huoletonta ja aktiivista elämää. 

Yale Doorman -älylukko tuo turvaa ja helpottaa arkea
Harva avaa enää auton ovea mekaanisella avaimella, ja  
useimmilla työpaikoilla on käytössä elektroninen lukitus. Nyt 
kodin älylukitus on tätä päivää. Avaimeton älylukko poistaa 
avaimiin liittyvät riskit, sillä avaimet eivät voi joutua vääriin 
käsiin, eikä niitä voi kopioida. Olet aina tietoinen, kuka ovestasi 
on milloinkin kulkenut. Yale Doorman -älylukossa on myös 
sisäänrakennettu hälytin, joka hälyttää murtoyrityksistä. 

Mietitkö usein, tuliko ovi lukkoon? Yale Doorman lukittuu auto-
maattisesti, kun ovi painetaan kiinni, eikä lukitus näin aiheuta 
enää huolta. 

Stressataanko teillä siitä, ovatko avaimet varmasti mukana? 
Onko joku taas unohtanut avaimet, ja pitäisi lähteä avaamaan 
ovea kesken työpäivän? Yale Doorman -älylukko tarjoaa helpo-
tusta näihin arjen pulmiin. Voit itse valita, käytätkö lukitusta 
kulkukoodilla, avainlätkällä vai mobiiliapplikaatiolla. Esim. 
remontoijille voi antaa väliaikaisen kulkukoodin. Mobiiliohjaus 
mahdollistaa lukon etäkäytön, jolloin oven voi avata haluamil-
leen henkilöille matkankin takaa. Näin kukkienkastelija pääsee 
sisälle, kun olet lomamatkalla. Mobiilikäyttö vaatii lukon lisäksi 
erikseen myytävät Yale Smart Home -keskusyksikön sekä  
-lukkomoduulin. 
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Mittaa uusittavan tiivisteen koko vaikka sinitarran avulla muutamasta eri koh-
dasta. Valitse rakoon soveltuva tiiviste.

Säästä energiaa, tiivistä ikkunat  
ja ovet oikein
Tiivistäminen ja sen hyödyt
Tiiviste on kahden pinnan välissä oleva eristävä kerros. Tiivis-
teiden vaihtaminen on helppoa. Sen avulla on helppo aloittaa 
onnistuneet remonttikokemukset.

Oikein hoidetun tiivistämisen on todettu parantavan selkeästi 
asumisviihtyvyyttä, koska tiivistäminen vähentää vedon ja 
kylmän tunnetta asunnossa. Tiivistäminen estää epäpuhtaan 
ulkoilman, veden ja kosteuden pääsyn sisätiloihin tai rakentei-
siin ja estää laho- ja homevauriot. 

Vanhat tiivisteet poistetaan mekaanisesti ja mahdolliset niitit samalla. Puhdista 
pinta huolellisesti, pyyhi lopuksi vaikka asetonilla.

Asenna uusi tiiviste paikoilleen. Paljon avattavissa ikkunoissa/ovissa voit myös nii-
tata tiivisteen päät parantaaksesi niiden kiinni pysymistä. Aiemmin tiivistettyihin 
toimiviin oviin ja ikkunoihin tiivisteet asennetaan entisen tiivisteen tilalle. Tiivisteet 
asennetaan sisä- ja/tai välipuitteeseen. Noudata aina pakkauksen ohjeita.

Lisäksi oikea tiivistäminen vähentää melun pääsyä huoneistoon 
ja mahdollistaa toimivan ilmanvaihdon. Tiivisteet estävät hyön-
teisten pääsyn huoneistoon.

Vedon hävitessä asunnosta, lämmitystarve vähenee ja näin 
ollen energiankulutuksen on todettu pienenevän 5–10 % 
riippuen kohteesta. Lisäksi oikea tiivistäminen pidentää ikku-
noiden ja ovien elinkaarta sekä mahdollistaa tehokkaamman 
energiankäytön ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta.

Hyvin huolletut ikkunat ja ovet toimivat kunnolla, mikä lisää 
asumisviihtyisyyttä. Oikealla tiivistämisellä asunnon huone-
lämpötilaa voidaan laskea ilman, että asumismukavuus kärsii. 
Tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä on tyytyväisiä, kun 
huoneen oleskelulämpötila on keskimäärin 21 °C. Sitä pidetään 
myös terveellisenä ja energiataloudellisena lämpötilana.

Tiivistäminen kannattaa tehdä kesäaikaan ja määrävälein 
ikkunoiden pesun tai huoltomaalausten yhteydessä. Yleensä 
tiivistäminen tehdään syystalvella, kun havaitaan vedon tai kyl-
män tuntua ensimmäisten yöpakkasten tullessa. Tiivistämisen 
olosuhteet vaikuttavat suoraan tiivistämisen laatuun. Tiivistä-
mistä tulisi välttää alle +5 asteen lämpötilassa.
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Lasiterassista on iloa  
kaikkina vuodenaikoina
Asunnon sisätila ja ulkotila ovat usein tarpeettoman jyrkästi 
toisistaan eroteltu. Tarvitsemme suojaa kylmyydeltä ja sateelta, 
mutta meissä elää vahvana kaipuu luonnon valon ja vapai-
den näkymien äärelle. Kuinka keskeisiksi osaksi suomalaista 
kerrostaloasumista kooltaan kasvaneet ja lähes poikkeuksetta 
lasitetut parvekkeet ovatkaan muodostuneet. Ne ovat verraton 
henkireikä ulkoiseen ympäristöömme ja niitä käytetään aktiivi-
sesti eri tarkoituksiin kaikkina vuodenaikoina.

Suureen osaan perinteistä suomalaistakin pientalorakentamista 
ovat erikokoiset lasikuistit ja verannat kuuluneet tärkeänä osa-
na. Suomalainen pientalorakentamisen perinne on kuitenkin 
murtunut ja muuttunut useaan otteeseen nimenomaan sotien 
jälkeisenä aikana. Tuossa rytäkässä on lasikuistien rakentamisen 
perinne päässyt ikään kuin unohtumaan. Nyt ne ovat kuitenkin 
kokemassa vahvaa renessanssia.

Niin entisinä aikoina kuin nykyäänkin lasikuisti toimii oivallisena 
rentoutumisen tyyssijana. Luonnonvalon ja maiseman välitön 
läsnäolo tuottaa hyvää mieltä ja auttaa lataamaan akkuja. Ne 
ovat meissä kaikissa syvällä olevia tekijöitä, joita teknistyvä ja 
urbanisoituva ympäristö ei pysty korvaamaan.

Lasikuistin koko
Vapaa oleilu ja seurustelu, ateriointi, kahvittelu sekä viherkas-
vien kasvattaminen ovat kaikki lasikuistien luontevia käyttöta-
poja. Kuistin mittoja määriteltäessä kannattaa etukäteen pohtia 
näiden toimintojen vaatimaa tilantarvetta.

Sijainti
Lasiterassin toiminnallinen suhde asunnon muihin tiloihin 
kannattaa miettiä tarkoin. Yhteys keittiöön voi olla tärkeä käy-
tettäessä tilaa usein vaikkapa ruokailuun. Välitön yhteys asun-
non sisäisiin oleskelutiloihin on yleensä eduksi sekä toiminnan 
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että tilanmuodostuksen kannalta. Vilvoittelu on keskeinen osa 
miellyttävää saunomista. Siihenkin lasikuisti sopii erinomaisesti. 
Olisiko välitön yhteys saunatiloihin tarpeen? Ilmansuunnalla on 
tietysti keskeinen merkitys valonsaannille ja lasiterassin lämpöti-
lalle eri vuodenaikoina. Samoin kannattaa ajoissa pohtia, mikä on 
se maisemasuunta, joka avoimena leviää eteemme terassilla oles-
kellessamme. Samalla joudumme pohtimaan sitä miten riittävä 
yksityisyyden vaatimus täyttyy. Kaiken kukkuraksi lasiterassin 
tulee mittasuhteiltaan istua kauniisti arkkitehtoniseen massoitte-
luun. Parhaimmillaan se on kuin koru kiinteän ytimen rinnalla.

Terassin voi hankkia myös talvella
Moni yhdistää terassilasien asennuksen kevääseen ja kesään, 
mutta todellisuudessa työn voi hoitaa yhtä lailla myös talvella. 
Suurin eroavaisuus kesä- ja talviasennuksen välillä on, että 
talvisaikaan terassilasitus on valmis lyhyemmällä varoajalla, 
kun asennuspalvelu on vähemmän ruuhkainen ja asentajien 
aikataulusta voi neuvotella joustavammin.

Kun  terassilasit asennetaan talvella, on käytössä välittömästi 
lisää tilaa. Lasitetulle terassille voi talven ajaksi säilöä vaikkapa 
pihakalusteet ja talvehtivat kasvit suojaan säältä. Talvinen teras-
si on myös mahtava paikka saunan jälkeiseen vilvoitteluun, ja 
kun joulun pyhinä alkaa jääkaapista loppua tila, voi juhlaherkut 
viedä väliaikaisesti terassin puolelle!

Talvella asennetut terassilasit mahdollistavat myös uuden 
terassin sisustamisen valmiiksi tulevaa terassikautta varten. 

Suomessa terassilasituksesta saa muutenkin eniten irti keväällä 
ja syksyllä, kun ulkona on vielä turhan kirpsakka keli. Kesäkeleil-
lä on mukavampi nauttia lämmöstä ja auringosta.

Kylmä vai lämmin tila?
Yksikertaisellakin lasilla varustettu lasikuisti luo suljettuna 
vahvasti intiimin tilan tunteen sekä suojan sadetta ja tuulta vas-
taan. Lämpötilaerokin ulkoilmaan nähden voi olla melkoinen 
ilmansuunnasta ja muista olosuhteista riippuen. Jo pelkästään 
tuulen vaikutuksen poisjäännillä on uskomattoman suuri vaiku-
tus siihen, miltä lämpötila ihmisestä tuntuu.
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Terassilasituksia myös rivitaloihin
Uusien asuntojen hinnannousu on tehnyt niistä vaikeasti 
saavutettavia. Järkeväksi vaihtoehdoksi on noussut vanhem-
pien asuntojen parantaminen. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä 
lasitetut terassit, joita uudistetun asunto-osakeyhtiölain myötä 
on alkanut ilmestyä myös rivitaloihin. Hankintavaihtoehtoja on 
kaksi.

Yhtiökokouksessa voidaan päättää lasitetun terassin hankki-
misesta jokaiseen asuntoon. Kustannukset voidaan kattaa joko 
omalla tai lainapääomalla ja periä ne osakkailta vastikemuotoi-
sesti kuukausittain vuokran yhteydessä. Osakkailla on tietysti 
mahdollisuus maksaa osuutensa heti pois.

Toisessa vaihtoehdossa taloyhtiö hyväksyy yhtiökokouksessa 
lasiterassien hankkimisen. Yhtiö hakee lasitukselle toimenpi-
deluvan. Halukkaat hankkivat luvan mukaiset lasiterassit itse 
yhteistilauksena ja muilla on halutessaan lupa hankkia terassi 
myöhemmin. Usein lasiterassit vaikuttavat valmistuttuaan niin 
houkuttelevilta, että naapurit seuraavat perässä.

Mistä lisätietoa?
Tarkempaa tietoa saat sivuilta www.lumon.fi, sähköpostitse 
osoitteesta info@lumon.fi, tai voit tilata esitteen numerosta 020 
740 3200. Kurkkaa myös netistä ajankohtaiset kampanjamme 
osoitteesta www.lumon.com/fi/kampanja. 

Miten etenen hankkeessa?
Ottamalla rohkeasti yhteyttä lähimpään edustajaamme. Hän 
suunnittelee lasituksen kanssasi, ja antaa sitovan tarjouksen.  
Avustamme tarvittaessa lupien hankinnassa ja perustusten 
teossa. Kun ostat Lumon lasiterassin, sinulle jää vain terassin 
sisustaminen.

Luotettava yhteistyökumppani
Kymmenettuhannet tyytyväiset asiakkaat ovat tehneet Lumo-
nista Euroopan suurimman parvekelasitoimittajan. Sama osaa-
minen varmistaa myös terassiasiakkaamme tyytyväisyyden.
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Parvekelasitus tukee edullisempaa kiinteistönpitoa 
Energian säästymisen lisäksi parvekelasitus tuo muitakin mer-
kittäviä taloudellisia hyötyjä. Tohtori Jussi Mattilan tutkimuksen 
mukaan parvekkeiden  lasittaminen vaikuttaa talon yleiseen 
kuntoon: se voi siirtää talon parvekkeiden remontointitarvetta 
kuudesta kymmeneen vuotta! 

Tampereen teknillisen yliopiston tohtori Jussi Mattila on tutki-
nut parvekelasitusten vaikutuksia betonirakenteiden rapautu-
misen hidastamisessa. Runsaat kaksi vuotta kestänyt tutkimus 
todisti parvekelasitusten suojaavan sekä itse rakenteita että 
pinnoitteita. “Tämä on siitä mukava tieteellinen tutkimus, että 
sen johtopäätökset voidaan suoraan tuoda käytännön tasol-
le”, toteaa Jussi Mattila. “Parvekelasituksista on suoraa hyötyä 
kiinteistöjen omistajille ja asunto-osakeyhtiöiden osakkaille. 
Parvekkeiden käyttöiät pitenevät vuosia ja kalliita korjaustoi-
menpiteitä ei tarvita. Ja kun kiinteistönpito on halvempaa, 
näkyy se edullisimmissa vuokrissa.”

Parvekelasituksen hiilijalanjälki kumoutuu 
keskimäärin 3 vuodessa 4 kuukaudessa
Parvekelasitus pienentää asumisen hiilijalanjälkeä pysyvästi jo 
muutamassa vuodessa. Ramboll Finland Oy:n tutkimuksesta 
selviää, että Lumon 5 -parvekelasien elinkaaren aikaiset päästöt 
kuoletetaan 1,1–9,3 vuodessa, keskimäärin 3 vuodessa 4 kuu-
kaudessa. Kuoletusajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana 
parvekelasituksen energiansäästön myötä säästetyt päästöt 
saavuttavat tuotteen elinkaaren aikaiset päästöt. Tämän jälkeen 
parvekelasituksen nettopäästöt muuttuvat negatiiviseksi, eli 
saadaan puhdasta säästöä. 

Vuonna 2010 toteutettiin energiansäästötutkimus ja keväällä 
2012 hiilijalanjälkilaskenta. Kävi ilmi, että myös hiilijalanjälkimie-
lessä tuote on hyvä, onhan parvekelasien päämateriaaleina täy-
sin kierrätettävät materiaalit lasi ja alumiini. Näiden materiaalien 
etuna on myös olemassa oleva ja toimiva kierrätysjärjestelmä. 

Harvoin tieteelliset tutkimukset voidaan hyödyntää niin suoraan käytännön 
elämään kuin parvekelasitutkimus.

Jopa 10,7 prosentin ja keskimäärin peräti 5,9 prosentin säästö 
asuintalon lämmitysenergiankulutuksessa. – Vaikuttavat tulok-
set saatiin Tampereen Teknillisessä yliopistossa elokuussa 2010 
valmistuneessa Kimmo Hilliahon tutkimuksessa parvekelasituk-
sen energiataloudellisista vaikutuksista. 

Tutkimus toteutettiin Suomessa ja siihen liitettiin vertailulas-
kelmia Saksasta. Kenttämittausten ja tietokonesimulaatioiden 
avulla vertailtiin lasitettujen ja lasittamattomien parvekkeiden 
lämmitysenergiankulutusta sekä selvitettiin parveketyypin, 
lämmöneristyksen ja ilmansuunnan vaikutusta lasitettujen 
parvekkeiden lämpötiloihin. 

Uusi tehokas tuulikaappi
Tulokset osoittivat, että korvausilman ottaminen lasitetul-
ta parvekkeelta parantaa selvästi lasituksella saavutettavaa 
energiansäästöä. Parhaimmillaan parvekkeesta syntyy tehokas 
tuulikaappi, ja parvekkeen takana olevan huoneen lämpötilaa 
voidaan laskea jopa asteella. Asukkaat säästävät ja asumismu-
kavuus lisääntyy.

Sisäänvedetyillä parvekkeilla lasitus on usein vielä tehokkaampi 
energiansäästäjä kuin ulkonevilla parvekkeilla. Eteläparvekkeilla 
säästöä syntyy hieman enemmän kuin muihin ilmansuuntiin 
avautuvilla parvekkeilla, mutta kaikilla säästöt ovat merkittäviä. 
Lasituksen tiiviyttä tutkittaessa todettiin, että rakojen kasvatta-
minen ei juurikaan vaikuttanut energian säästöön. 

Ratkaisevaa on myös se, miten asukkaat käyttävät lasitusta.  
Useimmiten suomalaiset käyttävät parvekelasitusta energiata-
loudellisesti oikein: talvella lasit pidetään kiinni ja kesällä auki. 
Tarkempia käyttöohjeita kuitenkin tarvitaan säästöjen maksi-
moimiseksi. 

Rahan arvoinen ratkaisu
Rakennuskannan pysyminen hyvässä kunnossa ja kohtuulliset 
hoitokustannukset vaikuttavat suoraan asumiskustannuksiin 
– ja asukkaiden tyytyväisyyteen. Asumismukavuuden lisäksi 
laadukas ja oikein käytetty parvekelasitus tuo selvää rahallista 
hyötyä asunnon asukkaille ja omistajille. 

Tampereella julkistetuista tutkimustuloksista 
syntyy selkeä johtopäätös: erityisesti kaikkiin 
1960- ja 1970-lukujen kerrostaloihin kannat-
taa asentaa parvekelasitus. Suuria säästöjä 
saavutetaan myös uusissa kerrostaloissa, joissa 
korvausilma otetaan lasitetun parvekkeen 
kautta.  

Tutkimus vahvistaa: 
 parvekelasitus säästää energiaa
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Tulisijan kokoaminen
Jotta tulisijan voi pystyttää, on sille oltava liikkumaton perustus. 
Tulisija voidaan asentaa myös palamattoman ala- tai yläpohjan 
päälle, mutta tällöin on muistettava, että lattiarakenteen on 
kestettävä tulisijan paino ja samalla on estettävä tulisijan lähei-
syydessä olevien rakenteiden haitallinen lämpeneminen.

Tulisijan runko muurataan poltetuista tiilistä käyttäen tulisijoi-
hin tarkoitettua laastia, jonka lämpölaajeneminen on yhtenevä 
tiilen kanssa. Laastin on myös kestettävä korkeita lämpötiloja 
sekä syövyttäviä savukaasuja. Itse tulipesä sekä suoralle tulelle 
alttiit pinnat muurataan tulitiilistä käyttäen tulilaastia tai vaih-
toehtoisesti savilaastia, jota valmistetaan liuottamalla veteen 
hienoaineista savea ja sekoittamalla niistä sakea velli. Tulisijan 
kuoriosa voidaan muurata käyttäen muita muurauskiviä sekä 
tarkoituksenmukaisia laasteja. Tulisija voidaan pinnoittaa omien 
mieltymysten mukaan vaikka maalaamalla, laatoittamalla tai 
rappaamalla. Materiaalien valinnassa on kuitenkin huomioitava 
niiden kuumuudensietokyky.

Varovaisuutta tulisijan käyttöönotossa
Tulisijan tiilet sekä savilaasti sisältävät paljon vettä. Veden tulee 
antaa haihtua ennen kuin tulisijaa voidaan käyttää täydellä 
teholla. Uuden tulisijan käyttöönotossa yleisesti tehty virhe on, 
että kuivumista yritetään nopeuttaa liian kovalla lämmityksellä. 
Jos tulisijaa lämmittää liikaa ja liian aikaisin, muuratussa raken-
teessa oleva ylimääräinen vesi kiehuu +100 ˚C:ssa ja kiehues-
saan saattaa rikkoa muurauksen.

Tulisijan on syytä antaa kuivua rauhassa pari viikkoa muurauk-
sesta, jonka jälkeen aloitetaan lämmitys varovasti. Kuivumista 
voidaan halutessa edesauttaa esimerkiksi pesään sijoitetulla 
lämpöpuhaltimella. Kuivumisvaiheessa tulisijan pellit sekä 
suuluukut pidetään auki. Pikkuhiljaa tulisijaan voidaan laittaa 
heikohkoa tulta, muutamia pieniä puunsuikaleita kerrallaan 
– määrää voidaan vähitellen suurentaa. Tulen sammuttua 
voidaan sulkea tulipesän luukku, mutta savupelti pidetään 
edelleen auki. Näin jatketaan vielä 7–14 vuorokautta. Vasta 
neljän viikon kuluttua muuraamisesta tulisija kestää täyden 
lämmityksen.

Huolto ja  nuohous on muistettava hoitaa säännöllisesti, jotta 
voidaan huoletta nauttia tulisijan toimivuudesta sekä sen tuo-
masta lämmöstä. Tulisijan edessä tulee olla vapaata tilaa 1100 
mm sekä metrin leveydeltä, jotta tulipesää päästään hoitamaan 
kunnolla. Leivinuunin tarvitsema tila on vähintään 2000 mm.

Tulisijan käyttöönotto

Tulisijaksi määritellään rakennukseen kuuluva tai sen ulkopuo-
lella sijaitseva laite, jossa poltetaan kiinteitä, nestemäisiä tai 
kaasumaisia aineita.

Sijoita  tulisija viisaasti
Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava tulevan tulisijan koko, 
suojaetäisyysvaatimukset sekä huolto- ja käyttöetäisyydet. 
Tulisija ei saa olla osa kantavaa rakennetta, mutta siihen saa 
kuitenkin tukea enintään 4 metriä korkean piipun. Lämmön 
siirtyminen muihin rakenteisiin on estettävä ja tulisija on varus-
tettava puhdistusluukuin.

 Suojaetäisyydet vaihtelevat tulisijan mallista riippuen, mitoituk-
sesta kannattaa keskustella yhdessä suunnittelijan tai tulisijan 
valmistajan kanssa – he osaavat auttaa oikean tulisijan löytymi-
sessä. Lattiamateriaalin ollessa syttyvää materiaalia (esimerkiksi 
parketti tai laminaatti), on lattiamateriaali suojattava tulisijan 
eteen tiiviisti lattiapintaa vasten laitettavalla metallilevyllä. 
Metallilevyn on ulotuttava vähintään 400 mm eteen sekä 100 
mm sivuille reunojen yli. Lattiamateriaali voidaan toki korvata 
palamattomalla lattiapäällysteellä, esimerkiksi laatalla. Avoimet 
tulisijat vaativat lattiaan suuremman suojan, metallilevyn tulisi 
olla eteen 750 mm ja 150 mm molemmille sivuille.

Rakentaja.fi 
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Takka kuuluu suomalaiseen kotiin
Suomessa on noin 2,6 miljoonaa tulisijaa koteja lämmittämäs-
sä. Pientalojen lämmitysenergiasta polttopuun osuus on tällä 
hetkellä 40 prosentin luokkaa. Ensisijaisesti suositaan varaavia 
takkoja, jotka lämmittävät pienellä puumäärällä pitkään ja 
tehokkaasti. Näin itse lämmittämiseen (puiden lisäämiseen) ei 
tarvitse käyttää paljon aikaa ja illalla lämmitetty varaava takka 
lämmittää vielä seuraavana päivänäkin.

Varaava takka lämmittää tasaisesti; huonelämpötila säilyy 
miellyttävän lämpöisenä pitkään eikä lämpötila poukkoile 
kuumasta kylmään. Varaavan takan säteilemä lämpö lämmittää 
sekä ihmiset, huonekalut ja rakenteet. Se ei kuivata tai kierrätä 
ilmaa tai karkaa katon rajaan, vaan huoneilma pysyy raikkaana 
ja lämmön tuntee myös lattiatasolla. Näin varaavan takan tuot-
tama säteilylämpö poikkeaa edukseen perinteisten kamiinoi-

Raita S Nobile 18 -takka ja Senso -takkaohjain.

Vuolukivi- ja keraamiset tulisijat

Koli Grafia 21 -takka.

Raita White 18 -takka.

den kovasta, kuumasta konvektiolämmöstä. Varaava tulisija ei 
myöskään ole tulinen, vaan takan kylkeen voi vaikka nojata.

Usein takka toimii täydentävänä lämmönlähteenä. Se on mainio 
turva sähkökatkosten varalle ja sen avulla voi leikata lämmitys-
kustannuksia erityisesti kylminä, kalliin energian kausina. Takka 
on myös ainoa lämmönlähde, joka luo tunnelmaa kotiin. Takka-
tulen ääreen on helppo jäädä rauhoittumaan kaiken kiireen 
keskelle. Tuli lumoaa katsojan paremmin kuin digitaaliset näytöt.

Laaja valikoima perinteisiä ja moderneja tulisijoja
Tulikivi on Suomen johtava takkavalmistaja, jolla on markkinoi-
den näyttävin ja monipuolisin tulisijamallisto. Mallisto koostuu 
pääosin varaavista takoista, jotka varaavat lämpöä ja luovutta-
vat sitä pitkään ja tasaisesti. Tulikiven tuoteperheeseen kuuluu 
sekä vuolukivisiä että keraamisia modernin linjan takkoja ja 
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Saramo Nobile 18 -takka.

Laivo S Classic 18 -takka.

Salvo S Grafia 18 -takka.

paljon perinteisiä, ajattomia vuolukivestä valmistettuja klassik-
komalleja. Oletpa ahkera lämmittäjä tai herkeämätön tuleen 
tuijottaja, vaihtoehtoja piisaa. Olipa asumismuotosi tai sisustus-
makusi mikä tahansa, sama juttu: Tulikiven valikoimasta löydät 
helposti oman suosikkisi.

Selkeälinjaiset ja isoluukkuiset takat yhdistävät suuren 
lämmitystehon sisustuksellisuuteen
Tulikiven vuolukivitakoissa on erilaisia pintavaihtoehtoja. 
Vuolukivi itsessään voidaan käsitellä vesityöstöllä eri näköisiksi 
ja tuntuisiksi pinnoiksi. Se voidaan myös haluttaessa pinnoit-
taa valkoiseksi. Takoissa on paljon vuolukivimassaa, ja niiden 
kehittynyt polttotekniikka lämmittää pienellä puumäärällä 
isoakin tilaa pitkään. Karelia-takkamallistoon on saatavilla lisäk-
si Senso-takkaohjain, joka automatisoi takan ilmanoton ja estää 
tahattoman ylilämmittämisen. Senso-takkaohjain helpottaa 
takan käyttöä, kun paloilmaa ei tarvise säätää itse. Lisäksi takka 
on yhdistettävissä talon vesikiertolämmitykseen, ja useissa 
malleissa voi tulipesässä polttaa vuorotellen sekä puuta että 
pellettejä. Varaavan takan hidas ja tasainen lämmönluovutus 
sopii mainiosti myös matalaenergiataloon ja yhteen muiden 
lämmitysmuotojen kanssa. Ilmanotto suoraan ulkoa ei sotke 
koneellista ilmanvaihtoa. Muotoilu on 
linjakas ja suuresta luukusta katsot kuin 
avotulta. Takat ovat tiiviitä ja alittavat maa-
ilman tiukimmat päästönormit. Mallistosta 
löytyy vaihtoehdot niin tilanjakajaksi huo-
neen keskelle (läpitakka) kuin seinällekin.
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Kalla Duo -takka, V5 valkoinen.

Monipuolinen ja harmoninen keraaminen mallisto
Tulikiven keraamisten tulisijojen runkomateriaalina käytetään 
yhtiön kehittämää tulenkestävää Kermansavi Celsius-valumas-
saa, joka valmistetaan korkeapolttoisesta keramiikkamurskees-
ta ja sideaineena toimivasta puhtaasta aluminaattisementistä. 
Materiaali takaa takkojen sisäosien erinomaisen kestävyyden 
korkeissa lämpötiloissa. Runkomateriaalin valmistuksessa Tuliki-
vi hyödyntää kierrätettyä keramiikkamursketta.

Persoonallisen viimeistelyn Tulikiven uusille takoille antavat 
tyyliin sopivat kaasutiiviit luukut sekä erilaiset pintaverhoilut 
ja niihin saatavat värisävyt. Pintaverhoilussa on valittavana viisi 
vaihtoehtoa: hiertopintainen, osittain laatoitettu, kokonaan 
kaksiosaisella laatalla pinnoitettu, suurella vaakalaatalla pin-
noitettu tai täysin saumaton laattapinta. Laattojen ja hiertopin-
tojen luonnollinen värimaailma koostuu valkoisen, harmaan, 
ruskean ja mustan sävyistä. Täyskivilaatoista on saatavana sekä 
kiiltävä- että mattapintaisia vaihtoehtoja.

Vaala-takka, V4 lattekahvinbeige.Jalanti-takkaleivinuuni, V1 harmaa.
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Kiertoilmatakat ja kamiinat antavat nopeaa lämpöä
Kiertoilmaominaisuuden ansiosta saat nopeasti lämpöä heti 
lämmityksen alusta alkaen. Kiertoilmatakat ja -kamiinat sopivat 
erityisesti vapaa-ajan asunnon lämmönlähteeksi ja tunnelman-
luojaksi.

Kiertoilmatakat, joissa on käytetty pintamateriaalina vuolukiveä 
myös varaavat lämpöä. Mitä enemmän kiveä pinnassa on ja 
mitä isompi malli on kyseessä, sitä paremmin takka varaa läm-
pöä. Kiertoilmatakoissa on useita erilaisia luukkuvaihtoehtoja, 
joiden kautta tuli on kauniisti esillä eri puolille tilaa.

TLU 2637/11-takkaleivinuuni.

Paljon vaihtoehtoja leivontaan ja ruuanlaittoon
Takan lämpö kannattaa hyödyntää myös ruoanlaitossa. Mo-
nessa Tulikiven takkamallissa on ruoanlaittomahdollisuus itse 
tulipesässä. Niiden lisäksi Tulikivellä on myös laaja valikoima 
takkaleivinuuneja, leivinuuneja, helloja sekä liesileivinuuni 
erilaisiin leivonta- ja ruuanlaittotarpeisiin. Takkaleivinuuneissa 
ja leivinuuneissa voit helposti paistaa makoisat herkut ja pata-
ruuat. Se loihtii paistoksiin aidon puu-uunin aromin.

Tulikiven vuolukivisissä takkaleivinuuneissa voit polttaa puuta 
erikseen joko takan tulipesässä tai leivinuunin puolella. Keraa-
misissa haudutusuuneissa ja takkaleivinuuneissa puita polte-
taan pelkästään takan tulipesässä ja palava tuli lämmittää myös 
takan yläpuolella olevan leivinuunin.

Takkaleivinuuni voi toimia myös kätevänä tilanjakajana: takka-
uuni aukeaa olohuoneeseen ja leivinuuni kokin valtakunnan 
puolelle. Osa takkaleivinuuneista sopii myös huoneen kulmaan 
ja säästää siten lattianeliöitä.

LLU 1250 -liesileivinuuni.

Lako Grafia 18 -kiertoilmatakka.

Jokka L Nobile 18 -kiertoilmatakka.
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TU 1237/51 -takka.

Takka Tulikivi Color -pinnalla.

Kodikas vuolukivitakka on perinteikäs teholämmittäjä
Takan ainutlaatuinen patentoitu pyörrepesä pudottaa päästöt 
minimiin ja tehokas palaminen vähentää tarvitun puun määrää. 
Takassa on paljon varaavaa vuolukivimassaa ja se luovuttaakin 
ololämpöään pitkään ja lämmittää isonkin tilan.

Perinteikkään vuolukivisen ilmeen viimeistelevät koristeet, 
kranssit ja luukkuvaihtoehdot (erkkeri tai suora). Mallistossa on 
monenkokoisia takkoja, joista löytyy oikea vaihtoehto suoralle 
seinälle, tilanjakajaksi sekä huoneen kulmaan. Kodikas vuoluki-
vitakka istuu niin kotiin kuin loma-asuntoon.

Vuolukivitakkaan uusi ilme Tulikivi Colorilla
Tulikivi Color -pinnoite antaa vuolukiviselle tulisijallesi moder-
nin valkoisen pinnan. Tulikivi Color sopii niin uusien kuin jo 
pitkään käytössä olleiden vuolukivitakkojen pinnoittamiseen 
valkoiseksi. Tulikivi Color -pinnoite on testattu huolellisesti, se 
on kuumuutta kestävä ja turvallinen tapa muuttaa tulisijasi 
ilme. Lisäksi Tulikivi Color -pintaa on helppo hoitaa. Kysy lisätie-
toja Tulikivi-studiosta.
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Mittatilausmalli Koli.

Mittatilausmalli TTU 2700/5. Mittatilausmalli Villa Ässä.

Tulikiven mittatilauspalvelu toteuttaa unelmasi
Vuolukivi taipuu moneen muotoon. Jos et löydä mallistosta 
juuri mieleistäsi takkamallia, älä huolestu. Tulikiven mittatilaus-
palvelu kuuntelee yksilöllisiäkin toiveitasi. 

Lisäkipinöitä suunnitteluun saat myös verkkosivuilta  
www.tulikivi.fi. Sieltä löydät koko joukon mittatyönä toteutet-
tuja tulisijoja ruokkimaan mielikuvitustasi.
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Puhdasta palamista ja teknistä etumatkaa
Tulikivi-takat palavat puhtaasti ja ovat energiatehokkaita. Läm-
mit tämiseen tarvitset vain vähän puuta, joka palaa puhtaasti 
jättämättä jälkeensä juurikaan tuhkaa. Takkamme alittavat maa-
il man tiukimmat päästönormit ja syntyvän lämmön voit hyö-
dyntää esimerkiksi yhdistämällä takan kotisi vesilämmitykseen.

Paremman palamisen puolesta
Takka nostaa energiaomavaraisuutta. Se on ainoa muista 
lähteistä riippumaton lämmitysmuoto. Puulla lämmittäminen 
sopii myös erinomaisesti passiivitaloon sekä yhteen muiden 
lämmitysmuotojen kanssa. Polttamisesta syntyvä lämpö 
voidaan ohjata hyötykäyttöön (esim. vesikiertolämmitykseen), 
minkä lisäksi Tulikivi-takkaan voi ottaa tuloilman suoraan ulkoa 
sekoittamatta ilmastointia.

Puulla lämmittäminen on hiilineutraalia: sama hiilidioksidi 
vapautuu myös puun lahotessa, mutta polttamalla lämpöener-
gia saadaan hyötykäyttöön. Kiotossa asetettujen kasvihuo-
nepäästöjen alentamisen vaatimuksiin vastaat erinomaisesti 
bioenergialla, kuten polttamalla puuta. Tulikivi on ensimmäi-
senä alallaan selvittäneet takkojemme hiilijalanjäljen: Tulikiven 
tulisijojen valmistuksen vaikutus nollautuu käytössä jopa 1–2 
vuodessa.

Puhtaat paperit myös viranomaisilta
Tulikivi-takka on läpäissyt maailmalla testaajien tiukan seulan. 
Se on läpäissyt alan vaativimmat turvallisuustestit. Se täyttää 
myös maailman tiukimmat päästönormit. Tämän lisäksi Tulikivi 
osallistuu edelleen niin kotimaiseen kuin kansainväliseen tutki-
mus- ja kehitystyöhön. Huomisen suunnittelu on Tulikivellä jo 
täydessä vauhdissa. Tulikivi on mm. valmistautunut etukäteen 
vuoden 2022 alusta voimaan tulevan Ekosuunnitteludirektiivin 

Uusi lämmönsiirrinteknologia sopii kaksikuorisiin, varaaviin 
Tulikivi-tulisijoihin. Siirtimen toiminta ei vaikuta palamisprosessiin. 

Lämmönsiirrin ei joudu missään vaiheessa tekemisiin savukaasu-
jen kanssa, vaan lämpö johdetaan lämmönsiirrinelementteihin 
suoraan varaavasta massasta. Siirrintä ei tarvitse puhdistaa. 
Yksinkertaisen rakenteensa vuoksi siirrin on pitkäikäinen.

asettamiin vaatimuksiin ja kehitämme jo seuraavan sukupolven 
puhtaampaa polttotekniikkaa.

Tulikivi on varaavien tulisijojen laatujohtaja. Tulikivi on saanut 
ensimmäisenä tulisijavalmistajana ISO 9001 -laatusertifikaatin. 
Asiakkaidemme suuntaan tämä näkyy mm. tuotteiden tasaise-
na laatuna ja luotettavina toimituksina.

Tehosta tulisijan toimintaa Tulikivi Green 
-tuoteperheellä
Varaavan Tulikivi-takan taika perustuu erinomaiseen lämmön-
varaus- ja lämmönjohtokykyyn. Polttopuut palavat takan pesäs-
sä tehokkaasti, ja takan massa varaa lämmön nopeasti itseensä. 
Mutta voisiko takka toimia vielä tehokkaammin?

Tutustu Tulikivi Green -tuoteperheeseen ja löydä aivan uusi nä-
kökulma lämmitykseen. Tulikivi Green -tuoteperheeseen kuulu-
vat W10-vesilämmitysjärjestelmä ja P10-pellettijärjestelmä.

Mieti miten tuotat kotisi lämmön
Tiesitkö, että n. 75 % kotisi energiankulutuksesta menee läm-
mön tuotantoon – lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen? 
Tulikivi Green W10 -lämmitysjärjestelmällä voit siirtää merkittä-
vän osan tulisijalla tuottamastasi lämmöstä käytettäväksi kotisi 
muussa vesikeskuslämmityksessä ja näin leikata huomattavasti 
ostoenergiasta saatavia kuluja.

Tulikivi-uunilämmitys on aito ympäristöteko
Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa mm. uusien 
rakennusmääräysten myötä raken nus ten kokonaislämmitystar-
ve vähenee. Sekä ma tala energia- että varsinkin passiivitalossa 
tehokkaalla tulisijalla ja toimivalla vesilämmitys järjestelmällä 
voidaan kattaa merkittävä osa koko kodin lämmitysenergian 
tarpeesta. Tehokkaan tulisijan tuottamaa energiaa voidaan siir-
tää kodin eri tiloihin lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden 
tuottamiseen.

UlkorunkoSisärunko

Lämmönsiirrin Villa
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Vaivaton kokonaispalvelu
Tulikivi-studio on monipuolisin takkatalo. Valikoimaan kuuluvat 
vuolukiviset, keraamiset ja hiertopintaiset takat. Asiantuntevat 
myyjät auttavat sinua takkavalinnassa. Tulikiveltä saat takat 
myös kätevästi kokonaispalveluna. Pyydä tarjous tarvitsemistasi 
töistä: vanhan tulisijan purku, hormin tai palomuurin korjaus, 
edus- tai lattialaatoituksen asennus- tai mitä ikinä tarvitsetkaan.

Kysy ilmaista kotikäyntiä
Voit kutsua asiantuntijan ilmaiselle kotikäynnille, jonka  aikana 
käytte läpi sopivat tulisijamallit, sovitte tarvittavista töistä sekä 
muista käytännön asioista. Tulikivi-tulisijat toimitetaan kotiin 
täysin valmiina, tulitikut käteen-periaatteella. Uunimestari on 
takka-asiantuntija ja Tulikivi-takkojen asentaja, joka tekee asen-
nuksen lisäksi myös tarvittavia pohjatöitä (ml. vanhan takan 
purku). Hän selvittää sinulle tulisijan käytön niksit ja muutkin 
hienoudet. Ja kaupan päälle saat vielä lämpimän tunnelman. 
 Tulikivi-tulisijoilla on viiden vuoden takuu. Lähimmän Tuliki-
vi-studion yhteystiedot löydät osoitteesta  
www.tulikivi.com/studiot ja ilmaisen kotikäynnin tilaat osoit-
teesta www.tulikivi.fi/kotikaynti

Tulikivi Green W10 -lämmitysjärjes-
telmällä voit siirtää merkittävän osan 
tulisijalla tuottamastasi lämmöstä 
käytettäväksi kotisi muussa vesikes-
kuslämmityksessä ja näin leikata 
huomattavasti ostoenergiasta 
koituvia kuluja. Vesikiertotakkaan 
on asennettu vesiputket takan 
sisärungon ympärille. Takassa puita 
poltettaessa vesi lämpiää putkissa, 
joista se ohjataan varaajaan. Takan 
tuottama lämpö voidaan hyödyntää 
lämpimänä käyttövetenä tai ohjata 
se lattialämmityksen kautta eri huo-
neisiin ja näin lämmittää tasaisem-
min koko kotia.

Tulikivi Green P10 -pellettijärjestelmä on erittäin varmatoiminen. Yhden lämmi-
tyskerran pelletit laitetaan tulipesään lämmityksen alussa. Helppoa ja kätevää, 
ei pellettikoria, eikä lisäyksiä kesken lämmityksen. 
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Tulisijan muuraukseen käytettävät laastit on suunniteltu 
kestämään tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset ja 
lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet. Rappauslaastit ja 
pinnoitteet antavat paljon mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön 
viimeistelyyn. Tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin 
työmaalla lisätään vain vesi.

Muuratut tulisijat suunnitellaan Suomen Rakentamismääräys-
kokoelman osan E8 ohjeita noudattaen.

Tiilet
Muuraukseen käytetään poltettuja täys- ja reikätiiliä sekä 
tulitiiliä. Tiilen on täytettävä vähintään lujuusluokan 15 vaati-
mukset ja tiheysluokan tulee olla reikätiilillä 1,3, täystiilillä 1,5 ja 
tulitiilillä 1,7. Tulisijan runko muurataan poltetuista tiilistä. Hyvä 
lämmönvarauskyky saavutetaan käyttämällä täystiiliä. Tulipesä 
ja tulta vastaan olevat pinnat muurataan tulitiilistä. Tulisijan 
erillinen kuori voidaan muurata poltetuista tiilistä, Kahi-tiilistä 
tai muusta palamattomasta kivestä.

Tulisijan muuraukseen  
ei käy mikä tahansa laasti

Muurauslaastit
Tulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla weber.
vetonit ML Savi. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muu-
raussaumat saumataan weber.vetonit JSL 5 Jälkisaumalaastilla. 
Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut ja kerran 
kunnolla lämmitetty. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisi-
jaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä 
tulenkestävällä muurauslaastilla weber.vetonit ML Tuli Muu-
rauslaasti. Tulen kanssa kosketuksissa olevat pinnat voidaan 
myös valaa tulenkestävällä valumassalla weber.vetonit VM Tuli 
Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat mm. lieden laki, ku-
ristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren 
muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä weber.vetonit 
Muurauslaastia ML5.

Pinnoituslaastit
Kuorellinen tulisija voidaan pinnoittaa rappaamalla tai laatoitta-
malla. Pinnoitukseen soveltuvat esim. valkoinen weber Antiikki-
laasti tai värillinen 430 Hiertopinnoite.

Mikäli tiilikuvion ei haluta kuultavan pinnoitteen alta, tulee 
tiilipinta oikaista ennen pinnoitusta esim. weber.vetonit 410 
Ohutrappauslaastilla. Oikaistu pinta voidaan pinnoittaa Antiik-
kilaastilla, 430 Hiertopinnoitteella tai näitä helpommin työstet-
tävällä weber.vetonit SilcoMaalilla + SilcoPinnoitteella, joista 
löytyy yli 200 värisävyä.

Oikaistu pinta voidaan myös haluttaessa laatoittaa. Laattojen 
kiinnityksessä käytetään weber flex fix Superjoustavaa kiinni-
tyslaastia.

Lisätietoa ja ohjeita Weberin tuotteista löytyy Weber Oppaasta 
sekä osoitteesta www.fi.weber
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Monikerroksissa taloissa portaat ovat yleensä kovassa käytös-
sä, sillä eri kerrosten välillä kuljetaan useita kertoja päivässä. 
Portaiden on oltava turvalliset, helppokäyttöiset ja kestävät. 
Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi portaat ovat myös 
sisustuselementti, jonka ulkoasua suunnittelu- ja tekovaiheessa 
muuntelemalla on mahdollista saada juuri oman kodin tyyliin 
sopivat portaat.

Portaiden valinta
Portaiden valinta riippuu ensisijaisesti tilasta, johon portaat 
sijoitetaan sekä portaiden käyttötarkoituksesta. Portaita varten 
on varattava jo alusta asti riittävästi tilaa, jotta voidaan suunni-
tella sekä hyvin toimivat että myös ulkonäöltään kauniit por-
taat. Portaiden valintaan vaikuttavat myös rakennusmääräykset, 
joten ne eivät voi olla millaiset tahansa. Määräysten mukaiset 
portaat ovat oikein mitoitetut, jolloin ne ovat turvalliset ja niissä 
on helppo kulkea.

Portaiden mitoitus
Oikein mitoitetuissa portaissa etenemä ja askelkorkeus ovat 
oikein mitoitetut, jolloin kompastumisen riski on huomattavasti 
alhaisempi ja portaissa on miellyttävä kulkea.

Lähes aina portaat vaativat suojakaiteen. Suojakaiteita koskevat 
määräykset on määrätty rakennusmääräyskokoelmassa. Sitä on 
käytettävä kaikissa yli 700 mm:n tasoeroissa kohteissa, joihin 
lapsilla on pääsy. Kaiteista annetut määräykset ovat seuraavat:

• kaiteen suojaavan osan on ulotuttava vähintään 700 mm:n 
korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta

• kaiteessa ei saa kiipeillä, joten vaakasuoria rakenteita tai 
kuvioita ei kaiteissa saa olla

• avokaide riittää silloin, kun kohteessa ei ole lapsilla pääsyä tai 
ei ole putoamisvaaraa.

• muualle kuin portaisiin, esim. tasanteelle, on rakennettava 
kaide putoamiskorkeuden ylittäessä 500 mm ja jos putoami-
sen tai harhaan astumisen vaara on olemassa

• kaiteen on oltava turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva
• kaide voi olla joko suoja- tai avokaide. Suojakaide on oltava 

yli 700 mm:n tasoeroissa ja tiloissa, joihin lapset pääsevät
• lasten turvallisuuden vuoksi kaiteiden pinnaväleille ja askel-

mien vapaille väleille on säädetty enimmäisraja 100 mm.

Turvalliset ja käyttötarkoituksen 
mukaiset portaat

Jos portaiden kaiteet ovat lasia, on huomioitava lasirakenteita 
koskevat määräykset. Rakennuksen lasirakenteet (lasiseinät ja 
-ovet, ikkunat, valokatteet tai lasikaiteet) on suunniteltava ja 
toteutettava niin, että materiaalin ominaisuuksista johtuvat 
riskit huomioidaan. Lasirakenne on mitoitettava ja lasin tyyppi 
valittava niin, ettei rakenteen rikkoutuminen johda putoamis-
vaaraan, eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumis-
vaaraan. Tämä vaatimus koskee myös muuta valoa läpäisevää 
rakennetta. 

Rakentaja.fi
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Porrasmallit
Porrasmallin valintaan vaikuttaa eniten käytettävissä oleva tila. 
Omakoti- ja rivitalorakentamisessa käytettyjä porrasmalleja 
ovat suorasivuinen yksisyöksyinen suora porras, kaarevasivui-
nen kaksisyöksyinen suora porras, I-, L- ja U-porras, suorasivui-
nen kaksisyöksyinen suora porras, kaarevasivuinen kaksisyök-
syinen kiertävä porras, suorasivuinen yksisyöksyinen kiertävä 
porras (kierreporras) ja suorasivuinen kaksisyöksyinen kiertävä 
porras. Portaita kotiin valittaessa tulisi turvallisuuden takia 
ensisijassa valita lepotasollinen porras, jolloin mahdollisessa 
kaatumistilanteessa putoamismatka on mahdollisimman lyhyt. 
Mallien valinnassa on hyvä kääntyä jo aikaisessa vaiheessa 
asiantuntijan puoleen, sillä eri porrasmallien tilankäyttö sekä 
mitoitukset vaativat ammattilaisen osaamista.

Suorasivuinen 
yksisyöksyinen 
suora porras

L-porras Suorasivuinen kaksi-
syöksyinen suora porras

U-porras

Suorasivuinen kaksisyök-
syinen kiertävä porras

I-porras

Kaarevasivuinen kaksi-
syöksyinen suora porras

Kaarevasivuinen kak-
sisyöksyinen kier tävä 
porras

Suorasivuinen yksi-
syöksyinen kiertävä 
porras (kierreporras)

U-porras

U-porras

L-porras

Tärkeitä porrasmittoja 
Askelkorkeus/nousu: kahden portaan välillä oleva pystysuora 
mitta. Rakennusmääräykset asettavat asunnon sisäisessä por-
taassa askelkorkeuden ylärajaksi 190 mm. 

Etenemä: etenemällä tarkoitetaan kahden askelman etureu-
nojen välistä mittaa. Rakennusmääräysten mukaan etenemän 
tulee olla asunnon sisäisessä portaassa vähintään 250 mm. 

Vapaa kulkukorkeus: vapaa kulkukorkeus on mitta välipohjan 
alareunasta pystysuoraan alapuolella sijaitsevaan porrassyöksyn 
etureunan tangenttiin. Mitta on tärkeä, jotta portaissa voi kulkea 
vapaasti lyömättä päätään kattoon. Rakennusmääräysten mu-
kaan vapaan kulkukorkeuden tulee olla vähintään 1950 mm.
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Portaat uudisrakennukseen ja  
saneerauskohteeseen
Mitoittaminen
Portaiden toteutuksessa mitoittamiseen liittyvät tärkeimmät 
kysymykset ovat tilankäyttö ja porrastyypin valinta.

Portaalle pitää antaa riittävästi tilaa, vaikka vähän tilaa vievät 
portaat tuntuisivatkin houkuttelevalta ratkaisulta. Portaille 
varattavaa tilaa suunniteltaessa on huomioitava käyttöturvalli-
suusasetukselle määritellyt portaan mitoitukset.

Portaat mittojen mukaan, teollisesti luontoa 
kunnioittaen
Lappiportaan tuotevalikoimasta asiakkaan on helppo lähteä 
kokoamaan sisustukseen sopivat portaat.

Kaide- ja pintakäsittelyvalinnoilla portaasta saadaan näyttävä 
kokonaisuus. Porras suunnitellaan kodin sävyihin ja materiaa-
leihin sointuvaksi. Pintakäsittelyaineet ovat kaikki vesiohen-

Lappiporras

teisia, Lappiporras ei käsittele liuottimia, jotka kuormittavat 
luontoa. Tästä huolimatta värivalikoima kattaa kaikki talviyön 
revontulten loisteen ja kesäisen taivaan sateenkaaren värit.  

Lappiportaalta löytyy kattava valikoima porrasmalleja kaare-
vista suoralinjaisiin. Kaiteen materiaaliksi voidaan valita joko 
kevyttä lasia, perinteistä puuta tai modernia metallia.

Lappiporras huomioi tuotannossa ja raaka-ainevalinnoissaan 
luonnonvarojen säästämisen ja niiden kuljettamisesta syntyvän 
hiilijalanjäljen. Merkittävä osa raaka-aineista hankitaan lähi-
alueilta. Maalattaviin portaan osiin ei käytetä kaukaa tuotuja 
lehtipuita, vaan tuotannossa hyödynnetään teollisuuden 
mahdollisuudet poistaa puusta maalausta häiritsevät oksat. 
Tuotannossa hyödynnetään ”isosta puusta ylijäävät pienempiin 
osiin” -ajatusta, jolloin hävikki on minimaalinen. Tehtaan lämmi-
tys tapahtuu hyötyjätteellä.

Lappiportaan uutuutena on metallipinnaiset kaiteet.
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Portaat parvelle
Parviportaissa ei aina päästä asuinkäyttöön 
tulevien portaiden mittasuosituksiin. Tällöin 
portaan kaltevuus/etenemän ja nousun suhde 
on syytä harkita käyttötarkoituksen mukaan. 
Lappiportaalla on vankka kokemus parvien ja 
muiden asumista palvelevien tilojen portaista.

Vakioiduilla mitoituksilla olevia portaita voi tilata 
helposti verkkokaupoista. Pienen tilan parviportaat 
voi tilata säädettävänä tai vuoroaskelportaana, jol-
loin portaan koko askelleveys saadaan hyödynnettyä.

Kuinka saan tarjouksen portaasta?
Tarjouspyyntöjä varten Lappiporras tarvitsee kohtees-
ta mittatietoja, kuten pohjapiirrokset ala- ja yläkerrasta sekä 
leikkaus kuvan, joista selviää porrasaukon sijainti ja sen mitat. 
Ellei kuvia ole saatavissa, voi mittatiedot jättää soittamalla myy-
jälle, lähettämällä käsivaraisen piirroksen tilasta tai Lappipor-
taan verkkosivustolla. Myyntinäyttelyissä voi keskustella myyjän 
kanssa myös henkilökohtaisesti valinnoista kohteeseen.

On hyvä tutustua valmistajan tuotevalikoimaan hyvissä ajoin. 
Kun yhteistyökumppani valitaan riittävän aikaisessa vaiheessa, 
saa rakentaja oikeat mitoitusohjeet porrasaukon rakentami-
seen. Tällöin tulee huomioitua valitut materiaalit ja mahdolli-
sesti niiden erityisvaatimukset porrastilassa. Lappiportaiden 
tietotekniikalla ohjattu valmistusprosessi mahdollistaa koh-
tuulliset toimitusajat. Alan uusimmalla tekniikalla voidaan lisätä 
yksilöllisyyttä ja ottaa huomioon asiakkaan toivomukset ilman, 
että toimitusaika venyy.
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Nykyaikaiset ja modernit teräsportaat ovat kotisi kaunein 
kaluste. Portaat ja kaiteet ovat asunnossa keskeisillä paikoilla – 
siis aina näkyvissä. Onkin useita tärkeitä asioita, joita tulee ottaa 
huomioon portaita suunniteltaessa. Ostaessa portaat valmiina 
valmistajalta, ei itse tarvitse paneutua asetuksiin ja säädöksiin 
sen enempää. Porrasaukon koko ja sijainti määrittävät pitkälti 
sen, millaiset portaat haluttuun kohtaan voidaan ja kannat-
taa tehdä. Huomaa, että tilavaraus portaille tehdään aina jo 
kohteen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tulee ottaa huomioon 
halutut valaitustarpeet portaikkoon. Jos halutaan integroituja 
valoja portaisiin, se pitää ottaa huomioon sähkö- ja valaistus-
suunnitelmissa.

Suomalaista porrasdesignia
Suomalaisena käsityönä valmistetut teräsportaat nostavat 
asumisen tason ja tyylikkyyden aivan uudelle tasolle. Grado 
Designin porrasmalleista löytyvät niin leijuvat, pinnakaiteelliset 
kuin lasikaiteellisetkin portaat. Nämä portaat sulautuvat sisus-
tukseen ja toimivat jopa sisustuselementteinä. 

Portaat osaksi kodin  
pohjaratkaisua

Grado Design Oy toimittaa ja asentaa teräsportaita sekä lasikai-
teita koko Suomeen. Portaat toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan 
toiveiden mukaan. Kaikki portaat suunnitellaan ja valmistetaan 
Suomessa. Grado arvostaa suomalaista työtä ja ammattiosaa-
mista.

Gradon portaissa käytetään kestäviä ja pitkäikäisiä materiaaleja, 
kuten terästä, massiivipuuta ja lasia. Gradon portaat sopivat jo-
kaiseen kotiin, myös hirsirakenteisiin omakotitaloihin. Portaiden 
moderni muotoilu antaa sopivaa kontrastia lämminhenkisille 
hirsipinnoille.

Kaikki Gradon myyjät ovat jossain vaiheessa asentaneet por-
taita, joten heidän ammattitaitoaan kannattaa käyttää hyväksi 
portaiden valinnassa. He tietävät, millainen porras kannattaa 
millaiseenkin taloon ja pohjaratkaisuun laittaa, ja heiltä saa 
myös hyvät vinkit portaiden sijoittamisesta pohjaratkaisuun. 
Hyvä ohje on se, että yleensä suora porras on näyttävin ja help-
pokulkuisin, ja samaan kategoriaan menevät lepotasanteella 
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Gradon LOFT-portaat ovat ajattoman tyylikkäät ja näyttävä sisustuksellinen 
keskipiste asunnossa.

Portaat toimivat upeasti myös sisustuselementtinä.

olevat portaat. Viuhkamallinen porras toimii pienessä tilassa, 
mutta on vaikeakulkuisempi kuin suorat tai lepotasanteelliset 
portaat.

Portaiden asennus ammattilaisten tekemänä
Teräsportaita rakentavalla Grado Designilla on käytössään 
ammattitason 3D-ohjelmisto. Ostettaessa portaat Gradolta, 
asennetaan ne haluttaessa Gradon omana asennuspalveluna. 
Mikään ei estä asentamasta portaita myös itse, mutta ammat-
tilaisten asentamana kaikki sujuu taatusti hyvin. Asiakasta 
neuvotaan hyvissä ajoin, jos kohteessa pitää tehdä valmistavia 
toimenpiteitä ennen portaiden asennusta. Porras osat tuodaan 
kohteeseen paikan päälle, jossa ne kootaan yhteen.

Kun Gradolta tilataan portaat, ensimmäiseksi asiakkaan poh-
jakuvat käydään läpi. Mikäli mahdollista, kohteessa vieraillaan. 
Tämän jälkeen toiveiden mukaisista portaista tehdään 3D-mal-
linnus. Asiakas saa mallinnuskuvat, joissa portaat näkyvät useis-
ta eri kuvakulmista. Mallinnus auttaa merkittävästi hahmotta-
maan portaiden ulkonäköä niiden todellisessa ympäristössä. 
Yleensä ennen tuotantoon siirtymistä kohteessa tehdään vielä 
tarkistusmittaukset.

Portaiden mitoituksesta

• Portaille on määritetty käyttötarkoituksen mukainen vähim-
mäisleveys ja etenemä sekä nousujen enimmäiskorkeus. Por-
taan sisäisen leveyden tulee poistumisalueella olla vähintään 
850 mm, joskin tähän mittaan voi sisältyä myös käsijohteet ja 
jalkalistat.

• Asuinhuoneiston sisäisen portaan etenemä ja nousu on mää-
ritelty käyttötarkoituksen mukaan. Etenemä on minimissään 
250 mm ja nousu maksimissaan 190 mm. Poistumisalueen si-
säisen portaan leveyden tulee olla vähintään 850 mm. Tähän 
mittaan voi sisältyä käsijohteet ja jalkalistat.

• Mikäli portaat toimivat ainoastaan varatienä tai johtavat 
asunnossa muihin kuin varsinaisiin asumista palveleviin 
tiloihin, voi nousu olla enintään 220 mm. Etenemän tulee olla 
vähintään 220 mm. Sitä vastoin parvelle johtavien portaiden 
etenemälle ja nousulle ei ole asetettu rajoja.

• Asetus kertoo myös, minkä tyyppisiä kaiteita, suojaavia osia 
ja käsijohteita vaaditaan tasoeroiltaan erilaisissa portaissa. 
Kaiteen vaakasuuntaisissa rakenteissa ei saa myöskään olla 
rakoja, joita käyttäen lapsi pystyisi kiipeilemään.

• Porras tulee tarvittaessa varustaa kaiteella ja lapsiportilla. 
Asetuksessa on määritelty, että putoamiskorkeus ei saa olla 
yli puoli metriä. Kun putoamiskorkeus on yli kolme metriä, 
tulee kaiteen kokonaiskorkeuden olla metri. Mikäli putoamis-
korkeus jää alle kolmen metrin, kaiteen korkeus voi olla 90 
cm.

• Käsijohteen tulee vähintään portaan toisella puolella. Kaiteen 
tarve ja korkeus määräytyy putoamiskorkeuden mukaan.

• Eräs oleellinen suunnittelun liittyvä mitta on myös se, että 
porrasaskelmien välistä ei saa mahtua 100 mm:n mittainen 
kuutio. Tästä syystä avoportaissa askelmien alla käytetään 
turvalistaa.
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Moderni rakentaja valitsee Liunen

Seinän sisään liukuvissa kotimaisissa Liune-väliovissa yhdistyvät 
arjen esteettömyys, pettämätön tekniikka ja tyylikäs ulkonäkö. 
Huoneiden välisten kääntyvien ovien korvaajina ne lisäävät 
esteettömyyttä ja säästävät aina 1–3 m² lattiapinta-alaa, kun 
oven avautumiselle ei tarvitse varata tilaa. Esteettömyydestä 
hyötyvät kaikki, etenkin lapsiperheet ja iäkkäät asukkaat. Mitä 
enemmän Liune-ovea käytetään, sitä enemmän helppous 
palkitsee.

Tyyliä ja lisää tilaa
Liunen valikoimista löytyy varmasti sopiva ovi, olipa oma tyyli 
moderni tai perinteinen, tai tarve kylpyhuoneeseen, saunaan, 
keittiöön tai vaikkapa vaatehuoneeseen. Kaikki tyylikkäät ovet 
ja teräksinen elementtirunko valmistetaan Suomessa, kotimaan 
standardeja vastaaviksi.

Kulmaratkaisulla kaikki neliöt käyttöön.

Ääneneristys kaupan päälle
Tiesitkö, että seinän sisään liukuva ovi on jopa 30 % paremmin 
ääntä eristävä kuin perinteinen kääntyvä ovi? Tämä ominaisuus 
ei varmasti ole haitaksi, kun kodin väliovia valitaan. Asumisen ja 
työskentelyn mukavuus lisääntyy, kun rauhalliset tilat saadaan 
erotettua. Liune-ovet voi tilata suoraan verkosta, toimitamme 
ne valmiina ja asennusystävällisenä tuotekokonaisuutena. 
Lopputulos on laadukas ja kestää aikaa.

Liunen elementti on ainutlaatuinen ja valmiiksi koottu, 
takuulla!
Liune on ainutlaatuinen; mikään muu markkinoiden vastaava 
tuote ei tarjoa tehtaalla valmiiksi hitsattua teräselementtiä. 
Sinun ei siis tarvitse alkaa kokoamaan sitä itse osista, vaan 
elementti on jo valmiiksi tukeva ja takuulla kestävä. Asennus on 
nopeaa, ja ovilevyn voi halutessaan vaikka vaihtaa myöhemmin 
rakenteita purkamatta. Myönnämme Liunen elementtirungolle 
kymmenen vuoden takuun!
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Opaali lasiovi päästä valon lävitseen.Ajaton tammiviilupinta on upean näköinen.

Kun ovi liukuu seinän sisään, tilaa jää asumiselle.

Mikä Liune?
Liune on seinän sisään liukuva väliovikokonaisuus. Tuoteper-
he tehdään kotimaassa laadukkaista sisäilmaluokitelluista 
rakennusmateriaaleista, asennusvalmiit elementit valmis-
tetaan ce-merkityistä teräsrangoista. Ratkaisun etuja ovat 
parempi ääneneristävyys, nopea asennus ja toimitus, hyvä 
asennusergonomia sekä mittatarkka rakenne.

www.liune.fi
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Nopea ja kovaakin käyttöä kestävä 
väliseinäratkaisu
Teräs on puuhun verrattuna hyvä runkomateriaali, sillä se on 
elämätön. Kodin väliseinäratkaisuissa kannattaa harkita Gyp-
rocin Teräsrankaa, jonka etuina on mittatarkkuus sekä suoruus. 
Teräsrangalla rakennetun väliseinän ääneneristys on n. 5 dB 
parempi kuin puurangalla. Teräs ei elä myöskään kosteuden 
vaikutuksesta, joten kipsilevyn takana ei pääse tapahtumaan 
elämistä suhteellisen kosteuden tai lämpötilan muutosten 
vuoksi. Kun vielä pinnaksi valitaan tilaan parhaiten soveltuva 
kipsilevy, saadaan aikaan rakenne, joka kestää elämää.

Miten teräsrunko sitten asennetaan?
Teräsrunko itsessään koostuu kahdenlaisista kiskoista, SK- sekä 
ELPR-kiskoista, joista SK on tarkoitettu käytettäväksi seinän ala- 
ja yläjuoksuna ELPR:n toimiessa seinärankana. Ala- ja yläjuoksu-

jen kiinnitys massiiviseen betoniin tapahtuu joko ampumalla tai 
vaihtoehtoisesti lyöntitulppaa käyttäen.

Itse rangan kiinnitys jo asennettuihin kiskoihin tapahtuu yksin-
kertaisesti pyöräyttämällä ranka paikoilleen noin 600 mm jaolle 
ja jätetään liikkumaan vapaasti kiskon laippojen puristukseen. 
Rankoja ei tarvitse kiinnittää kiskoihin. Koska teräskiskot eivät 
tarvitse erillisiä ruuveja kiinnittämistä varten, on teräsrankoja 
mahdollista myös siirtää tarvittaessa. Asennettavien seinälevy-
jen reuna sekä keskilinja tulevat määrittämään rangan paikan 
levytystä tehtäessä. Lopullisesti ranka kiinnittyykin paikoilleen 
vasta levytyksen yhteydessä. (Rangan katkaisupituus on vapaa 
väli, josta vähennetään 10–20 mm.)
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Kestävyyttä sekä kiinnittämisen vapautta  
Gyproc Habito®-levyllä
Haluaisitko kotiisi seinät, jotka kestävät kovempaakin menoa 
sekä antavat vapauden ripustaa mitä haluat, minne haluat? 
Gyprocin Habito® on markkinoiden kovin kipsilevy, joka kestää 
kovaakin kulutusta. Habito® kestää jopa 40 kilon ripustuskuor-
man yhdellä puuruuvilla ja verrattuna tavalliseen kipsilevyyn, 
on se iskunkestävyys kymmenkertainen.

Kipsilevyn lujuus perustuu kipsiytimeen lisättyihin patentoitui-
hin lisäaineisiin, joiden avulla saadaan aikaan ennennäkemätön 
lujuus ilman, että kipsilevylle ominainen työstettävyys muut-
tuu.

Habito®-levyyn on mahdollista kiinnittää kaapistot, sekä muut 
seiniin ripustettavat esineet ja tarvikkeet suoraan ilman kipsile-
vyproppua tai erikseen asennettavaa kalustetukea. Sisustuksen 
kannalta levy antaa muunneltavuutta, sillä esimerkiksi taulute-
levision kaltaisia painavia esineitä voidaan kiinnittää vapaasti. 
Levyn lujuuden ansiosta seinärakenne voidaan toteuttaa myös 
kustannustehokkaasti vähemmillä levykerroksilla. Levy soveltuu 

erinomaisesti esimerkiksi keittiöihin, eteis- ja teknisiin tiloihin ja 
vaikka autotalliin sekä varastoon.

Gyproc Habito®-seinä on suunniteltu kestämään jokapäiväisen 
elämän tuomia kolhuja. Habito® kestää iskuja moninkertaisesti 
muihin levytyyppeihin verrattuna. Kotisi seinäpinta kestää 
vuosikaupalla uudenveroisena ja huoltokustannukset jäävät 
pieniksi.

Habito®-levyn tunnistat heti sen nähdessäsi tyylikkäästä ja 
ainutlaatuisesta pintakuviosta. Levyn pintaan on painettu 
selkeästi Habito®-logo. Levylle on myös myönnetty Rakennus-
tietosäätiön rakennusmateriaalien paras päästöluokitus, M1. 
M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa la-
boratoriossa, ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa neljän 
viikon iässä täyttänyt M1-luokalle asetetut vaatimukset. 

Gyproc Järjestelmätakuu takaa, että Gyproc-tuotteet, kuten 
Gyproc Habito®-levy ja muut Gyprocin ohjeistamat rakenneko-
konaisuudet ovat yhteensopivia.
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Kun rakentaminen tai remontoiminen on siinä vaiheessa, että 
on aika laittaa seinäpinnoille lopullinen maalipinta tai tapetti, 
huomaa viimeistään, onko kipsilevyjen saumaus tehty huolella 
vai ei. Vaikka kipsilevyjen saumojen tasoituksessa ja saumauk-
sessa haluaisi päästä mahdollisimman helpolla, etenkin jos sau-
maustyötä on paljon, vaikuttavat tässä kohtaa tehdyt työvaihei-
den oikaisut suoraan lopputulokseen. Kannattaa tehdä kerralla 
siisti ja valmis, huoliteltu seinäpinta ja saumat. Myöhemmissä 
työvaiheissa huolella tehty pohja helpottaa töiden etenemistä.

Kipsilevyjen saumausta varten lämpötilan työmaalla on oltava 
vähintään kahden viikon ajan +10˚C.

Huomioitavia seikkoja
Saumanauha on materiaaliltaan vahvaa ja sitkeää kartonkia. 
Kuiva saumanauha kannattaa ennen tasoitus- ja saumaustyön 
aloittamista säilyttää joko kosteassa huonetilassa tai vaihtoeh-
toisesti ulkoilmassa, jolloin kartonki imee hieman kosteutta it-
seensä. Saumanauharullan kostutus onnistuu myös upottamal-
la rulla vesiämpäriin. Liiallinen vesimäärä kannattaa ravistella 
pois, sillä kyseessä on kuitenkin kartongista valmistettu nauha. 
Talvisena ajankohtana rullaa voi säilyttää yön yli lumihangessa. 
Kostean saumanauhan etuna kuivaan saumanauhaan nähden 
on se, että kosteana nauha ei ime itseensä saumatasoitteessa 
olevaa vettä ja näin ollen nauhan alle ei myöskään jää ilmapus-
seja.

Lasikuitunauha ei sovellu kipsilevyjen saumaamiseen! Koska 
rakenteet liikkuvat ja elävät hiukan, syntyy saumojen kohtaan 
aina pieniä hiushalkeamia. Lasikuitunauhan ollessa verkkomai-
nen materiaali, päästää se halkeamat näkyville pintaan. Karton-
kisauman kanssa näin ei pääse tapahtumaan, sillä kartonki on 
materiaaliltaan tiivis ja yhtenäinen, joten hiushalkeamat jäävät 
saumanauhan alle piiloon.

Viimeistelytyöt kannattaa tehdä huolella. Mikäli haluaa var-
mistaa, että kipsilevyjen saumat eivät näy viistovalaistuksessa, 
ylitasoita levyt. Vielä viimeiseksi, ennen maalausta ja tapetoin-
tia, kannattaa seinäpinnat käydä läpi ja hioa sekä pohjamaa-
lata levyt. Näin saa varmasti lopullisesta pinnasta tasaisen ja 
huolitellun.

Pohjustustyöt

Kipsilevyjen asennuksessa kannattaa kipsiruuvit ruuvata 
kipsilevyn pintaa syvemmälle. Näin saat levitetyksi saumatasoi-
tetta ruuvien kohdalle ja tasoitetuksi ruuvien kannat piiloon. 
Saumatasoitetta ei kannata säästellä, vaan levittää lastalla juuri 
niin paljon, että ruuvinkannan kolo peittyy ja tulee levypinnan 
kanssa samalle tasolle. (1.)

Ruuvikantojen jättämien reikien tasoituksen yhteydessä on 
hyvä käydä levypinnat muutenkin läpi ja tasoittaa levyyn synty-
neet kolhut sekä ylimääräiset reiät. Tasoitus tapahtuu tässäkin 
yhteydessä levypinnan tasalle. Työ onnistuu parhaiten käyttä-
mällä yhtä tai kahta lastaa. Hetken aikaa kun tasoittaa, löytää 
itselle sen parhaimman tavan työskennellä. (2.)

Levytyksessä nähtävät painumat, lohkeamat sekä hammas-
tukset saa korjattua tekemällä osittaisen ylitasoituksen. Älä 
kuitenkaan levitä kerralla paksua kerrosta, jos tasoitteesi ei salli 
sitä. Useammalla ohuella pääset oikeaan pintatasoon, kunhan 
annat kerrosten kuivua välillä. (3.)

Kahden levyn saumaus (levyssä ohennettu reuna)
Kun kaksi ohennetulla reunalla varustettua levyä on ruuvattu 
paikoilleen seinään, jää selkeästi näkyville levyjen saumakoh-
taan muuta levypintaa syvemmällä oleva pystysuora alue. Tälle 
alueelle on tarkoitus asentaa saumanauha. Ohennetun reunan 

Kipsilevyjen saumaus Rakentaja.fi

1. 2. 3.
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etuutena suoraan reunaan nähden on se, että ohennetun reunan 
kanssa saumakohta ei jää niin helposti koholle muusta kipsilevy-
pinnasta.

Varsinainen saumaustyö aloitetaan levittämällä lastan avulla ta-
soitetta levysauman kohdalle. Syvennyksen tulisi olla nyt levyn 
pintaan asti täynnä saumaustasoitetta. (4. )

Kun tasoite on vielä märkää, aloitetaan kartonkisen saumanau-
han asentaminen tasoitteeseen ylhäältä alaspäin. Saumanau-
han varsinainen kiinnitys tasoitteeseen tapahtuu vetämällä 
kapealla lastalla kertaalleen saumanauhan yli. (5.)

Saumanauhan ollessa paikallaan tarvitsee tasoitetta levittää 
lisää käyttäen leveämpää lastaa. Tässä tulee pyrkiä siihen, että 
saumattu kohta on levypinnan kanssa samalla tasolla. Tasoit-
teen kuivumisaika vaihtelee 8:sta 10:een tuntiin. Anna tasoit-
teen kuivua rauhassa, jonka jälkeen voi saumaa hioa. (6.)
• Jos edellinen kerros kutistuu, on sauma mahdollista tasoittaa 

pinnastaan uudelleen sauman ollessa kuiva.

Suorien levysaumojen saumaus
Suorareunaiset levyt ovat haastavampia saumattavia kuin 
ohennetulla reunalla olevat. Mikäli toisessa levyssä on ohennet-
tu, ja toisessa suora reuna, kannattaa levyjen saumat käsitellä, 
kuten kyseessä olisi kaksi suorareunaista kipsilevyä.

Ennen kuin aloittaa levyjen asentamisen seinään, tulee kipsilevyn 
leikattuun, suoraan reunaan leikata viiste. Leikkaamalla viisteen 
poistat samalla kartonkijäysteen, joka saattaisi muuten vaikeuttaa 
tasoitustyötä. Tasoitteen halkeilu sekä kartongin reunoissa hel-
posti tapahtuva veden liiallinen imeytyminen voidaan ennaltaeh-
käistä käsittelemällä viistettyjen reunojen saumat vesipohjaisella 
alkydipohjavärillä. (7.)

Tasoite levitetään sauman kohtaan kuten aiemmassa ohjees-
sa, samoin saumanauha. Saumanauhan alta pursuava tasoite 
levitetään nauhan päälle ja tarpeen vaatiessa lisätään tasoitetta. 
Tavoitteena on saada pinta tasaiseksi. (8.)

Kun saumanauha on kunnolla kiinnitetty, otetaan käyttöön le-
veämpi lasta ja levitetään saumanauhan kummallekin puolelle 
200 mm leveä tasoitekerros. Tämän tasoitekerroksen tarkoituk-
sena on saada häivytettyä suoran levyn saumakohtaan helposti 
syntyvä kohouma. Tasoituksen reunat kannattaa vetää aivan 
levypinnan tasoon. (9.)

Nurkkien ja seinä-/kattoliittymien saumaus
Tuotemarkkinoilla on olemassa erityisesti nurkkien saumauk-
seen suunnattu kartonkisaumanauha. Saumanauhan etuutena 
on, että se voidaan taittaa kulman muotoon ja sovittaa sekä 
sisä- että ulkokulmiin. Olosuhteiden vaatiessa kovaa kulutuk-
senkestävyyttä, on markkinoilla tarjolla metallista ulkokul-
maprofiilia suojaamaan kulutukselle ja kolhuille alttiita kohtia.

Saumatasoitetta levitetään lastan avulla kulman molemmille 
puolille. Saumanauhassa on taiteaihio, jota pitkin nauha taite-
taan kulman muotoon. Nauhassa näkyvät metallivahvikkeet 
on tarkoitettu kohti seinäpintaa. Saumanauha painetaan lastaa 
apuna käyttäen seinässä jo olevaan tasoitteeseen ja varmiste-
taan saumanauhan pysyvyys lastan avulla. (10.)

Saumanauhan alta pursuavaa tasoitetta levitetään nauhan 
päälle mahdollisimman tasaisesti. Nurkkaan levitetään vielä toi-
nen tasoitekerros ja sen annetaan kuivua rauhassa. Kun kerros 
on kunnolla kuivunut, voi pinnan hioa tasaiseksi. Mikäli tarve 
vaatii, voi pinnan vielä tasoittaa. (11.)

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.
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Runkotolpituksessa on muistettava myös mahdolliset lisä-
tuennat pesualtaille ja muille seinään kiinnitettäville raskaille 
esineille. Tolppajaotuksessa huomioidaan väliovien sijoituspai-
kat. Aukkojen yläpuoliset juoksut kiinnitetään 2100 mm valmiin 
lattiapinnoitteen yläpuolelle siten, että tulevan lattiapinnoit-
teen paksuus on huomioitu.

Käytä kuivaa ja mitallistettua puutavaraa
Käytä puunrungossa hyvälaatuista, mitallistettua ja kuivaa puu-
tavaraa. Märkä puutavara vääntää kuivuessaan seinärakennetta.

Runkotolppina kannattaa käyttää hyvän lopputuloksen aikaan-
saamiseksi höylättyä puutavaraa. Kevyissä väliseinissä puurun-
gon kooksi riittää esim. 44 x 70 mm. Ulkoseinää vasten tulevat 
tolpat liimataan ja naulataan tai ruuvataan kiinni ulkoseinään. 
Näin tolppa ei kuivuessaan aiheuta rakoa seinien liitoskohtaan.

Putkivetojen ja tukirakenteiden paikat
Suunnittele putkivetojen ja tukirakenteiden paikat ennen 
puurungon pystytystä tai viimeistään ennen levytystä. Asenna 
johdot, putket ja tuet ennen levytystä. Silloin saat ne kotelora-
kenteen sisään katseilta piiloon.

Seinien levytys
Aloita levyjen asennus aina tekemällä levytyssuunnitelma. 
Mittaa jokainen huonetila ennen levytystä. Tarkista, että kulmat 
ja nurkat ovat suoria. Silloin saat viimeisenkin levyn asettumaan 
yllätyksittä paikoilleen. Tee kaikki muutkin vaiheet huolella. 
Silloin sinun ei tarvitse paikata jälkiä myöhemmin.

Käytä lämmöneristyksiin korkeintaan runkotolpan paksuista 
villaa. Ylipaksu villa pullistaa levytystä. Kun haluat parantaa 
väliseinien äänieristyskykyä, käytä pehmeätä mineraalivillaa.

Ääneneristyksissä villan ei välttämättä tarvitse täyttää koko 
runkotilaa.

Järkevällä levynkäytöllä vahvat rakenteet
Asenna kipsilevyt puskuun. Siten varmistat myös rakenteiden 
tiiviyden ja kestävyyden. Pyri siihen, että levyjen saumat eivät 
asetu samaan runkotolppaan väliseinän eri puolilla.

Levytystyö sujuu joustavasti, kun asennat levyt täysimittaisina, 
myös aukkojen kohdalla. Lovea ovi- ja ikkuna-aukot vasta asen-
nuksen jälkeen. Näin vältät sauman asettumista karmirangan 
kohdalle, jossa rakenteelta vaaditaan suurta jäykkyyttä.

Kevyet väliseinät pystytetään pintalaatan tai levyrakenteen pääl-
le. Niiden paikat mitataan ja linja taan linjalangan avulla. Alajuok-
sun alle on hyvä asentaa esimerkiksi tervahuopakaistale.

Alajuoksun kiinnitys betonilaattaan tapahtuu teräsnauloilla tai 
Hilti-naulaimella. Yläjuoksun paikka määritellään luotilangan 
tai vesivaa´an avulla ja merkitään jälleen linjalangalla. Asennus-
työn helpottamiseksi yläjuoksuun merkitään kiinnityskohtien 
paikat ja näihin porataan naulausta helpottavat reiät.

Kevyitä väliseiniä ei saa tehdä kantaviksi, eli yläjuoksun ja kat-
toristikon väliin on jätettävä painumisvara. Tämä käy helposti 
esim. kiiloilla, jotka on poistettava ennen seinien levytystä.

Runkojaon mitta keskeltä keskelle on 600 mm. Laatoitettavis-
sa seinissä, mikäli niissä ei käytetä erikoiskovaa kipsilevyä, on 
jakoa tihennettävä 300 tai 400 mm:iin. 

Puurakenteiset väliseinät

Runkoon upotettavat tukirakenteet: voit 
kiinnittää lavuaarit ja kaapit runkotolppiin 
upotettuihin laudasta tai vanerista tehtyihin 
tukiin.

Ulkokulmassa asenna runkotolpat 
kummankin seinän päähän.

T-liittymässä tue liittyvän seinän päätytolppa 
valmiin seinän runkotolppaan. Jos tolppa ei 
satu kohdalle, kiinnitä päätytolppa ankkuri-
ruuveilla levypintaan.

Levyjen pystyasennus. Asenna levyt täysimit-
taisina, myös aukkojen kohdalla. Lovea ovi- ja 
muut aukot asennuksen jälkeen.

Rakentaja.fi
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Helpota arkeasi ja  
tee itsesi kokoisia ympäristötekoja
Loiste haluaa olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta 
ja toivomme myös asiakkaidemme osallistuvan siihen. Siksi 
tarjoamme keväällä 2020 julkaistavassa, uudistuvassa Parempi 
Arki -palvelussa ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita, joiden 
avulla ihmiset voivat tehdä oman elämänsä kokoisia ympäris-
tötekoja.

Mitä on Parempi Arki?
Loisteen Parempi Arki -palvelun on tarkoitus tehdä asumisesta 
helppoa ja vaivatonta. Palvelusta voi hankkia erilaisia asumi-
seen liittyviä tuotteita ja palveluratkaisuja, jotka tuovat kotiin 
tai mökille turvallisuutta, viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta. 
Esimerkiksi aurinkopaneelien avulla voi tuottaa itse osan 
käyttämästään sähköstä tai ilmalämpöpumpulla tasata kodin 
lämpötilaa ja säästää sähköä.

Ryhdy vaikka sähkön tuottajaksi
Aurinkosähkön todellinen läpimurto kotitalouksissa on alkanut. 
Itse tuotetusta aurinkosähköstä ei tarvitse maksaa sähköveroa 
eikä siirtomaksua ja yhä useampi ihminen on kiinnostunut 
ekologisesta tavasta tuottaa itse energiaa. 

Aurinkopaneelien hankkiminen on helppoa, Loisteenkin 
valikoimista löytyy vaihtoehtoja avaimet käteen -toimituksella. 
Lisäksi asiakas voi tehdä Loisteen kanssa OmaVoima -pientuo-
tantosopimuksen, jolloin Loiste ostaa oman tarpeen ylittävän, 
ns. ylijäämäsähkön, takaisin asiakkaalta.

Pienennä asumisen hiilijalanjälkeä
Parempi Arki -palvelussa voit laskea asumisen hiilijalanjäljen ja 
tarkastella keinoja sen pienentämiseen. Miten vaikuttaa huon-
elämpötilan laskeminen tai sähkösopimuksen päivittäminen 
vihreäksi? Entäpä se, jos tuottaa osan omasta sähköstä aurinko-
paneeleilla? Lopuksi voi vielä halutessaan hyvittää asumisensa 
jäljelle jäävän hiilijalanjäljen Parempi Arki -palvelun kautta.

www.loiste.fi tai 0800 9 2000 (ma-pe klo 8-20)

Loiste Energia on valtakunnallinen, suomalainen energiayhtiö. 
Haluamme helpottaa 200 000 asiakkaamme arkea kehittämällä 
uusia palveluja ja toimivia ratkaisuja. Tähtäämme tulevaan kas-
vuun yhdessä kumppaneidemme kanssa, jotta ihmiset voisivat 
tehdä oman elämänsä kokoisia ympäristötekoja.
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1. Kodin toimivuus
Sähköasentaja osaa suositella sopivimmat tuotteet laajasta tun-
nettujen valmistajien ammattilaisvalikoimasta. Näin täyttyvät 
niin valaistuksen, lämmityksen kuin turvallisuudenkin tarpeet. 
Ammattilaisen kanssa on hyvä pohtia kodin eri tilojen käyttöä: 
missä kuunnellaan musiikkia, katsotaan televisiota, käytetään 
muuta kodin elektroniikkaa tai kaivataan erityisiä valopisteitä 
lukemista tai yöllä liikkumista varten.

2. Taloudellisuus
Hyvä suunnittelu pidentää sähköistyksen käyttöikää ja parantaa 
energiatehokkuutta. Uutta rakennettaessa sähkösuunnittelu 
kannattaa teettää ajoissa, jotta säästytään myöhemmiltä muu-
toksilta. Remonttikohteissa suunnittelu paikan päällä yhdessä 
sähköurakoitsijan kanssa tuottaa parhaat ratkaisut.

3. Sähköturvallisuus
Kaikissa sähkötöissä tärkeintä on asennusten sähkö- ja palo-
turvallisuus. Siksi sähköasennusten tekeminen on lain mukaan 
sallittua vain pätevyyden ja oikeudet omaaville ammattilaisille. 
Heiltä saat myös takuun tehdylle työlle ja kuitin kotitalousvä-
hennystä varten.

Ammattilainen ehdottaa ja tuo tarvikkeet
Kun suunnitelma on tehty yhdessä, myös sähkötarvikkeet kan-
nattaa antaa urakoitsijan hankittavaksi. Näin voi olla varma, että 
ne on testattu sopiviksi suomalaisiin olosuhteisiin ja tavarantoi-
mittaja myöntää niille STUL-takuun.

www.löydäsähkömies.fi on sähköistysalan yhteinen verkkopal-
velu, joka auttaa löytämään ammattitaitoisen sähköasentajan 
omalta paikkakunnalta. Tavoitteena on parantaa sähköturvalli-
suutta, energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

Sähköistyksellä kohennusta kotiin 
ja tasoa asumiseen
Nyt halutaan toimivuutta ja mukavuutta
Sähkön säästäminen ja sähkön turvallinen käyttö pysyivät 
edelleen kärkisijoilla, kun suomalaisilta kysyttiin Mikä kiin-
nostaa kodin sähköistyksessä. Vastaajista 74 ja 70 prosenttia 
valitsivat nämä kiinnostuksen kohteekseen.

Nuo kaksi kestosuosikkia ovat antaneet vuosien mittaan vähä 
vähältä tilaa kodin sähköistyksen tuomille käytännön hyödyille. 
Niihin kuuluu uusimman tutkimuksen yllättäjä, joka on Arjen 
sujuvuuden ja asumisen mukavuuden parantaminen auto-
maation avulla. Sen koki kiinnostavaksi 63 prosenttia vastaajis-
ta, kun prosenttiosuus kaksi vuotta sitten oli 47.

Suosituimpien kiinnostuksen kohteiden selkeään johtonelik-
koon kuuluu myös yksi hyöty, joka tulee väestön ikääntyessä 
yhä ajankohtaisemmaksi. Se on Itsenäisen turvallisen asumi-
sen tukeminen esimerkiksi hälyttimillä ja varoittimilla (49 
prosenttia).

Aloita kutsumalla sähköasentaja käymään
Oman paikkakunnan pätevä sähköalan ammattilainen löytyy 
osoitteesta www.löydäsähkömies.fi. Hänen kanssaan voit 
pohtia sähköistysratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. 
Samoin on hyvä keskustella perheen kanssa erilaisista tarpeista 
koskien asumisen turvallisuutta kohentavia automaatiotoimin-
toja.



266 Sähköistys ja valaistus

ABB-free@home – monipuoliset  
kodinohjaukset myös etänä
ABB-free@home on kodin automaatiojärjestelmä, jonka avulla 
voit ohjata monipuolisesti kotisi toimintoja. Voit yhdistää koti-
automaation ohjauksiin mm.
• valaistuksen
• lämmityksen
• ilmastoinnin
• kaihtimet ja markiisit
• liiketunnistinohjaukset
• ovipuhelimen
• valvontakamerat.

Kodin toiminnot yhdistetään yhdellä väyläkaapelilla tai langat-
tomasti, jonka jälkeen voit ohjata kaikkia toimintoja keskitetysti.

Tilanneohjaukset – juuri sinun kotiisi suunniteltu
Perinteinen tapa ohjata kodin toimintoja on hajautettu. Valot 
kytketään kukin omalla painikkeella, ja jokaiselle laitteelle on 
oma ON/OFF-nappula. Kotiautomaatiojärjestelmän parasta 
antia ovat tilanneohjaukset, jotka on suunniteltu juuri sinun 
arkeesi sopiviksi. Ajattele, että aamulla kun heräät, painat vain 
kerran kännykästä tai seinästä yhtä painiketta, ja se riittää: 
Valot menevät päälle vaatehuoneeseen, kylpyhuoneeseen, 
portaikkoon ja keittiöön, kahvi alkaa tippua ja radion aamuoh-
jelma soida. Kun lähdet kotoa, painat taas kerran tuulikaapissa 
sijaitsevaa painiketta, jolloin lieden ja kahvinkeittimen pisto-
rasiat kytkeytyvät pois päältä, kaikki asunnon valot sammuvat 
ja huonelämpötilaa pudotetaan hieman.

Täysin automaattiset ohjaukset
Kotiautomaatio kannattaa ohjelmoida toimimaan tietyiltä osin 
myös täysin automaattisesti. Valojen ohjaus liiketunnistimin tai 
ajastetusti takaa sen, että valot eivät koskaan pala turhaan. Mar-
kiisit sulkeutuvat automaattisesti, kun tuuli yltyy, ja avautuvat 
silloin kun aurinko alkaa paistaa kyseiselle seinustalle. Auton 
esilämmitys kytkeytyy päälle aamuisin vain, jos ulkolämpötila 
on alle 5 °C. Ulkovalot syttyvät automaattisesti auringonnousun 
ja -laskun mukaan.

Monipuoliset tavat ohjata – etkä tarvitse 
sähköasentajaa muutosten toteuttamiseen
Kun kotiisi on asennettu ABB-free@home, voit hallita kotisi 
toimintoja monin eri tavoin. Seiniin asennetut painikkeet 
näyttävät ihan tavallisilta valokatkaisijoilta, mutta ne voidaan 
ohjelmoida niin, että se kytkee yhden valon sijasta kokonaisen 
tilanneohjauksen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kosketusnäyt-
töä, joka myös asennetaan seinälle, tai mobiililaitteita. 

Mobiililaitteille on olemas-
sa oma ilmainen sovellus, 
jonka avulla paitsi ohjaat, 
myös ohjelmoit muutok-
sia tai uusia ohjauksia. 
Sovelluksen käyttöliittymä 
on erittäin helppokäyt-
töinen, ja sitä voidaan 
käyttää älypuhelimella 
ja tabletilla (käyttöjärjes-
telminä iOS ja Android). 
Tietokoneella käytetään 
selainversiota.

Ohjausten määrittäminen on yksinkertaista, ja voit tehdä sen 
itse. ABB-free@home-sovelluksen avulla luot automaatioita ja 
tilanneohjauksia kustannustehokkaasti. Voit muokata olemassa 
olevia ohjauksia tai luoda täysin uusia. Sovelluksen opastustoi-
minto ohjaa käyttäjää tarvittavien vaiheiden läpi.

Yhteen ohjaukseen voit liittää niin paljon toimintoja kuin ha-
luat, ja yhdistää eri toimintoja, esimerkiksi valaistusta, lämmi-
tyksen ja ilmastoinnin ohjausta ja kaihtimien sekä markiisien 
avautumista tai sulkeutumista. Lisäksi Philipsin HUE-lamput, 
Amazonin ALEXA -puheohjaus ja Sonos-monihuoneaudiojärjes-
telmä ovat yhdistettävissä järjestelmään.

Automaattiset toiminnot voivat perustua esimerkiksi kellonai-
kaan, auringon liikkeisiin, säähän, ulko- ja sisälämpötilaan tai 
liikkeentunnistukseen. Myös esimerkiksi kosteusvahdin hälytys 
voi kytkeä automaattisesti vedentulon pois päältä.

Sijaintitoiminto tietää missä olet ja ohjaa kotiasi
Sijaintitoiminnolla voi automatisoida murtovalvonnan: Kun 
poistut kotoa, koti menee automaattisesti valvontatilaan. Si-
jaintitiedon avulla voidaan myös ohjata lämmitystä: lämpötilan 
pudotus aktivoituu esimerkiksi työpäivän ajaksi, mutta järjes-
telmä huomaa, kun olet lähestymässä kotia ja nostaa jälleen 
huonelämpötilaa.



267Sähköistys ja valaistus

Huonelämpötilaa voidaan säätää ABB-free@home-järjestelmäs-
sä yksilöllisesti tai erityisvaatimusten mukaisesti vuorokauden
ajan ja tilan käyttötarkoituksen mukaan. Termostaatin ECO-tilaa 
käytettäessä lämpötilaa lasketaan automaattisesti yöllä tai talon 
ollessa tyhjillään. Lämmitys voi myös kytkeytyä automaattisesti 
pois päältä, kun ikkuna on avoinna. 

Kodin lämmitys voidaan mukauttaa asukkaiden elämänrytmiin. 
Päiväsaikaan, kun asukkaat ovat poissa, huonelämpötilaa pudo-
tetaan ja ilmastointia pienennetään. Illalla kotiin saavuttaessa 
on jälleen mukavan lämmintä ja kutsuvaa.

ABB-free@home-järjestelmän avulla myös huoneiston suojaa-
minen auringolta on helpompaa, mikä taas säästää jäähdytyk-
seen käytettävää energiaa. Järjestelmään liitetyn sääaseman 
keräämää dataa voidaan käyttää automaattisiin ohjauksiin 
säätilojen vaihdellessa. 

Kotiautomaatio myös remonttikohteeseen
ABB-free@home-järjestelmä on mahdollista toteuttaa myös lan-
gattomasti. Laitteet keskustelevat keskenään radiosignaalein, ja 
tarvitsevat ainoastaan verkkovirran. Ne voidaan yleensä asentaa 
olemassa olevien kytkinten ja säädinten tilalle. Siksi langaton 
ABB-free@home on helppo lisätä jälkeenpäin asuntoihin.

Turvaa vesivuodoilta, palolta ja murroilta
Poissa-tila, mikä kytketään päälle kotoa lähtiessä, voi sammut-
taa virran samanaikaisesti kaikista halutuista laitteista: kah-
vinkeitin, televisio ja silitysrauta ovat kaikki paloriskejä, jotka 
saadaan näin eliminoitua. 

Tiskikoneen tai muun vettä käyttävän laitteen yhteyteen 
kannattaa asentaa kosteusvahti: jos laite havaitsee tipankin 
kosteutta, se antaa hälytyksen, joka välitetään myös mobiililait-
teisiin tiedoksi. Samalla se voi sulkea päävesisulun, jottei vettä 
pääse valumaan enempää. 

Liiketunnistimin ohjattu valaistus paljastaa asiattomat liikkujat, 
ja turvakamerat välittävät kuvaa asukkaalle. Ikkunoihin voidaan 
asentaa magneettikoskettimet, jotka hälyttävät ikkunan jäädes-
sä auki. Myös ovipuhelimen voi integroida kotiautomaatioon: 
Ovikellon soitto voi aktivoida ulkovalaistusta, ja ovikelloa soitta-
neesta henkilöstä otetaan kuva. Tarvittaessa kuva-alaa voidaan 
laajentaa lisäkameroilla kattavaksi videovalvonnaksi.

Myös palovaroittimesta voidaan siirtää hälytykset esimerkiksi 
tekstiviestinä puhelimeen.

Läsnäolon simulaatio on toiminto, joka on hyödyllinen pitkien 
poissaolojen aikana. ABB-free@home tallentaa ensin valojen
syttymiset ja sammumiset normaalin viikon aikana, jonka 
jälkeen järjestelmä toistaa rutiinia talon ollessa tyhjillään. 
Simulointi pitää kutsumattomat vieraat loitolla ja pienentää 
asuntomurron riskiä. 

Säästä sähkölaskussa
Sähkölämmitys on yksi asumisen suurimpia kulueriä. Järkevällä 
huonelämpötilan ohjauksella voidaan luoda säästöjä energia-
kustannuksissa ja pienentää omaa hiilijalanjälkeä. 

Mitä hyötyä kodin ohjauksesta on?
• Asut helpommin ja mukavammin.
• Säästät energiaa.
• Kotisi on paremmassa turvassa.
• Hallitset kotisi toimintoja itse myös etänä.
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ABB-Welcome-ovipuhelin
Nykymaailmassa on hyvä tietää 
kenelle ovensa avaa. Ovipuheli-
men avulla voit varmistaa tulijan 
henkilöllisyyden joko videokuvan 
tai ääniyhteyden avulla, ennen kuin 
avaat hänelle oven. 

ABB-Welcome-ovipuhelimissa on 
laadukas kuva ja ääni. Sisätiloihin tulevaksi 
sisäyksiköksi on valittavissa joko 4,3- tai 
7-tuumainen näyttö tai pelkkä audiokoje luu-
rilla tai ilman. Kun tulija soittaa ovipuhelinta 
ovella tai portilla, sisäyksikkö antaa merk-
kiäänen. Ulkoyksikössä on laadukas kamera, 
jonka kuva välittyy sisäyksikön näyttöön. 
Ääniyhteys ovelle avataan sisältä nappia 
painamalla. Sisäyksiköitä voi olla asunnossa 
useampiakin, esimerkiksi joka kerroksessa 
omansa.

Ovipuhelimen soitto on mahdollista siirtää myös mobiililaitteil-
le mobiilisovelluksen avulla (iOS, Android). Tällöin et välttämät-
tä tarvitse sisäyksiköitä ollenkaan. Voit keskustella tulijan kanssa 
mobiililaitettasi käyttäen, ja myös avata sillä tulijalle oven – 
missä ikinä itse oletkaan.

Kun kukaan ei ole kotona, ovipuhelin voi ottaa kuvan jokaises-
ta, joka on käynyt ovella – näin pystyt helposti myöhemmin 
tarkistamaan, kuka ovella on käynyt.

Laitteet sopivat niin uusiin pientaloihin kuin remontoitaviin 
taloihin.

Näpsä-keskukset rakentamisen eri vaiheisiin
Asukkaan kannattaa heti alusta asti olla mukana tekemässä 
päätöksiä tulevan omakotitalonsa sähköistykseen liittyen. 
Sähkökeskuksen valinta vaikuttaa sähköistyksen toimivuuteen 
sekä rakennusaikana että asumisen aikana. ABB:n kotimaiset 
mittaus- ja ryhmäkeskukset ovat laadukkaita ja niistä löytyy 
sopiva ratkaisu joka kotiin. 

Sähköä työmaalle
NäpsäSMART-mittauskeskuksien mallistosta löytyy runsaasti 
eri vaihtoehtoja keskuksille sekä asennustavoille. Ne voidaan 
sijoittaa vaihtoehtoisesti joko maahan, ulkoseinälle tai pylvää-
seen. Hankkimalla mittauskeskuksen jo työmaan aikana saat 
sähkösopimuksen heti voimaan. Samaa keskusta voit hyödyn-
tää myöhemmin autotallissa tai lisärakennuksessa tai käyttää 
sitä ulkovalaistuksen sähköistykseen. Se on erinomainen valinta 
myös ukkosherkille alueille, sillä valikoimasta löytyy keskusmal-
lit, joihin on asennettu valmiiksi ylijännitesuojat.

Sähköä sisälle taloon
NäpsäSMART-sisäkeskusten mallisto on suunniteltu vastaa-
maan tämän päivän vaatimuksia. Keskusten suunnittelussa on
kiinnitetty erityistä huomiota käytön helppouteen: keskukset 
ovat miellyttäviä ja nopeita asentaa sekä kytkeä ja niitä voidaan
helposti myös laajentaa. Keskukset voidaan tarvittaessa 
asentaa myös seinäpinnan päälle. Talon sisälle asennettavaan 
ryhmäkeskukseen on keskitetty koko kodin sähkönjakelu sekä 
mahdolliset ohjaukset. ABB-free@home-kotiautomaatioon 
tarvittavia keskuksia löytyy vakiomallistosta.

ABB-Welcome-ovipuhelin ja  
Näpsä-keskukset
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Laajasta asennuskalustevalikoimasta löytyy kaikki 
kodin sähköistykseen tarvittavat tuotteet.

• IMPRESSIVO® on tyylikkään pelkistetty sarja. 
Siihen on saatavilla myös laaja valikoima mm. 
lasista ja eri metalleista val-
mistettuja näyttäviä carat®- 
ja axcent-peitelevyjä.

• Teräs-sarja on valmistettu 
ruostumattomasta teräk-
sestä ja sen pinta hylkii 
sormenjälkiä.

• future® linear on saatavissa 
sekä mattamustana että 
mattavalkoisena.

• Jussi-sarja on muotoilultaan ajaton ja sopii erinomaisesti 
suomalaiseen kotiin. 

Tyylikäs Impressivo sopii kaikkiin kodin tiloihin
Näyttävä Impressivo-sarja on paitsi tyylikäs, myös käytännöl-
linen. Impressivo-värit ovat valkoinen, alumiini ja antrasiitti, 
joita voit vapaasti yhdistellä eri materiaaleista (mm. lasi, teräs, 
pronssi, muovi) valmistettuihin carat- tai värikkäisiin axcent-pei-
televyihin, joiden värivalikoima on laaja. Valitse vaikka joka 
huoneeseen oma väri sisustukseen sopivaksi.

Impressivo sopii hyvin myös saneeraukseen
Remontissa käy usein niin, että kodissa onkin monta erilaista 
sähkökalustetta – osa alkuperäisiä ja osa jälkiasennettuja. 
Impressivo-sarjasta löytyy kattavasti tuotteet sekä uppo- että 
pinta-asennettavina, jolloin koko remontin saa toteutettua yh-
tenäisesti saman näköisillä tuotteilla.  Sarjasta löytyvät valokyt-
kimet ja säätimet, pistorasiat, tele- ja datatuotteet, langattomat 
kytkimet ja säätimet, termostaatit, liiketunnistimet, kosteusvah-
dit sekä KNX- ja ABB-free@home-kotiautomaatiotuotteet.

Impressivo-sarja soveltuu sekä kuivaan että kosteaan tilaan 
uppo- ja pinta-asennuksena.

Ajaton Jussi-asennuskalustesarja
Konstailemattomasti muotoiltu ja laadukas Jussi-asennus-
kalustesarja sopii jokaiseen suomalaiseen kotiin. Jussi-sarjan 
tuotteissa yhdistyy ajaton ulkonäkö, laaja tuotevalikoima ja 
asennustapojen joustavuus. Jussi-sarja on erinomainen valinta 
kuiviin sisätiloihin.

Myös Jussi-sarjassa on kaikki samat monipuoliset toiminnot 
kuin Impressivo-sarjassa.

Valitse kytkinsarjan väri  
sisustukseen sopivaksi
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Remonttia suunnitellessa kannattaa uhrata hetki aikaa myös 
kodin sähköistykselle, joka usein helposti sivuutetaan. Säh-
köistyksen päivityksellä voidaan parantaa kodin turvallisuutta, 
toimivuutta ja energiatehokkuutta eikä se välttämättä tarkoita 
suuria lisäkustannuksia. Pienilläkin investoinneilla saadaan 
tehtyä suuria parannuksia. 

Myös sähkökeskus on usein kannattavaa vaihtaa remontin yh-
teydessä. Parannukset sähköön säästävät monesti jatkossa sekä 
energiaa että hermoja, ja lisäävät asunnon jälleenmyyntiarvoa.

Muista pistorasiat
Monesti pistorasioita on liian vähän. Niitä on helppo lisätä pin-
ta-asennuksena remontin yhteydessä. Impressivo-sarjan
väreistä (valkoinen, alumiini ja antrasiitti) löytyy sopivia vaihto-
ehtoja eri asennustapoihin. 

Päivitä sähköt remontin  
yhteydessä

Kulma-asennus on optimaalinen esimerkiksi keittiön yläkaap-
pien alle. Lattianrajaan saa siistit asennukset Jussi- ja Impres-
sivo-sarjan listapistorasioilla: johdot menevät listojen taakse 
piiloon ja pistorasiat ovat siististi lattianrajassa. 

Rakennusmääräykset asettavat omat vaatimuksensa tietoliiken-
neyhteyksien ja antennijärjestelmien uudistamiselle. Ota siis
huomioon tarvitseeko kotisi päivitystä tele- ja datapistorasioi-
den osalta. Jussi- ja Impressivo-sarjoista löytyy kaikki tarvittavat
tuotteet niin uppo- kuin pinta-asennukseen.

Valaistuksenohjaus ajan tasalle
Hyvin suunniteltu valaistuksenohjaus on parhaimmillaan muo-
kattavissa tilanteen mukaan, energiatehokas ja turvallisuutta 
lisäävä. Valaistuksen ohjaukseen on erilaisia ratkaisuja: säätimiä, 
langattomia kytkimiä ja liike- ja läsnäolotunnistimia.
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Jälkiasennukset saa teh-
tyä siististi lattianrajaan, 
jolloin kaapelitkin jäävät 
listan taakse piiloon.

Valaistusta voidaan ohjata myös langattomasti
Langattomat kytkimet ja himmentimet toimivat radiotaajuuk-
silla eli ne eivät vaadi johtoja ollenkaan. Langattoman kytkimen 
voi siis liimata tai ruuvata mihin tahansa pintaan, sillä seinään 
ei tarvitse tehdä reikää asennusta varten. Langattomia ohjaimia 
käyttämällä voidaan helposti lisätä valaistuksenohjausta sinne, 
missä sitä ei valmiiksi ole ja minne ei haluta vetää johtoja.

Liikkeen tunnistukseen perustuva valaistuksenohjaus
Kulkutiloihin sekä niihin huoneisiin, joissa oleskellaan vain het-
ken aikaa (esim. wc-tilat, vaatehuoneet ja käytävät), kannattaa
harkita liikkeen perusteella tapahtuvaa valaistuksenohjausta. 

Kun liiketunnistin havaitsee liikettä, se sytyttää valot tietyksi 
ajaksi. Sähköä säästyy, kun valot palavat vain tarvittaessa, 
ja portaikoissa ja käytävissä kulkeminen on turvallisempaa 
pimeän aikaan.

Liiketunnistimella ohjattavat ulkovalaisimet vahtivat pihapiiriä 
ja pitävät kutsumattomat vieraat loitolla sytyttämällä ulkovalot
liikettä havaitessaan. 

Mukavuuskytkin on liiketunnistimen ja kytkimen yhdistel-
mä, jolla voi halutessaan kytkeä ja sammuttaa valoja myös 
itse. Se voidaan asettaa toimimaan täysin automaattisesti, tai 
esimerkiksi niin että tilaan tullessa valot kytketään itse, mutta 
ne sammuvat automaattisesti, kun tilasta on poistuttu. Muka-
vuuskytkin on erinomainen valinta esimerkiksi wc-tiloihin ja 
vaatehuoneeseen.

Muista myös nämä:

• Vaihda vaatehuoneisiin, vessaan, eteiseen ja käytäviin liike-
tunnistin, joka sytyttää ja sammuttaa valot automaattisesti. 
Tiloihin sopii myös mukavuuskytkin.

• Kahvinkeittimen pistorasian yhteyteen kannattaa lisätä 
ajastin, joka sammuttaa laitteen automaattisesti halutun ajan 
kuluttua.

• Vettä käyttävien laitteiden kaveriksi kannattaa laittaa kos-
teusvahti. Se on erittäin herkkä havaitsemaan kosteutta ja 
hälyttää heti mahdollisesta vuodosta. Kosteusvahdin hälytys 
voi tarvittaessa myös katkaista vedentulon sulkemalla mag-
neettiventtiilin.

• Pihan valaistusta kannattaa ohjata liiketunnistimella. Vah-
ti-Jussi®-liiketunnistimessa on hämäräkytkin ja liiketunnistin. 
Se havaitsee liikkeen jopa 16 metrin päästä.

Vahti-Jussi® on liiketunnistin, joka valvoo ulkona pihapiiriä. Saata-
vissa myös langaton malli, joka ei vaadi kaapelointia.

 Langattomalla painikkeella toteutat myös tilanne-
ohjauksia – jälkiasennettuna.

USB-pistorasialla ja -laturilla la-
taat kätevästi puhelimet ja muut 
laitteet.

Valaistusta voi ohjata pa-
remminkin. Varasto- ja eteis-
tilojen sekä vessan valaistus 
kannattaa automatisoida 
liiketunnistimin tai muka-
vuuskytkimen avulla.
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Hyvä valaistus vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin, viihty-
vyyteen ja vireystilaan. Airam antaa sinulle hyviä eväitä omien 
ideoittesi toteuttamiseen. Kodin lukuisten toimintojen vuoksi 
eri tilojen valaistus kannattaa suunnitella joustavaksi. Hyvä 
valaistus syntyy, kun jokaiseen tilaan tuodaan riittävä määrä 
valoa käyttötarkoitukseen sopivilla valaisimilla ja niihin sopivilla 
lampuilla ja himmentimillä.

Valo avartaa
Taidokkaasti toteutettu valaistus eteisessä toivottaa tervetul-
leiksi heti kotiovelta. Valoisa ilme saa pienen tilan vaikuttamaan 
suuremmalta. Valojen säätömahdollisuus ja rytmittely on 
tärkeää, varsinkin, jos eteinen on pitkä ja kapea. Voit tuoda lisää 
avaruutta kapeaan eteistilaan asentamalla kattoon valaisinkis-
kon, johon kiinnität suunnattavia spotteja. Kohdevalaisimilla 
voit suunnata valon sinne missä sitä tarvitaan.

Ideoita ja iloa hyvästä valosta

Eteisen yleisvalaistus voidaan toteuttaa totutusta poikkeavas-
ti upottamalla led-nauha kattorakenteisiin opaalikupuisten 
profiilien sisään. Näin toteutettuna valaistus ei vie tilaa asumis-
korkeudesta lainkaan.

Alasvalot kattoon upotettuna ovat tyylikäs ratkaisu kodin 
yleisvalaistukseen. Himmennettävillä led-valoilla voit muuttaa 
huoneen tunnelmaa nopeasti tehokkaasta viihtyisäksi. Uppo-
valaisinten sijasta voit ohjata epäsuoraa valoa seinien ja katon 
kautta koko huonetilaan. Epäsuora valaistus voidaan toteuttaa 
kaappien päälle sijoitettavilla led-valolistoilla tai -nauhoilla.

Turvallisuutta portaikkoon
Muista portaikon valaistussuunnittelussa, että portaita katso-
taan sekä ylhäältä että alhaalta. Jotta portaikossa kulkeminen 
olisi turvallista, tulee valaistuksen olla riittävän tehokas ilman, 
että syntyy häiritseviä heijastuksia ja liian pitkiä varjoja. Turvalli-
suussyistä luonnolliset varjot ovat tarpeen jotta portaiden rajat 
erottuvat. 

Toimivuutta ja tunnelmaa keittiöön
Keittiössä tarvitaan teholtaan ja tunnelmaltaan monenlaista 
valoa: hyvää yleisvaloa, tehokasta ja häikäisemätöntä työsken-
telyvaloa sekä rauhallista himmeämpää valoa seurusteluun ja 
ruokailuhetkeen.

Keittiössä ja kodinhoitohuoneessa työskentely on helpompaa ja 
turvallista, kun valaiset työtasot suoraan ylhäältäpäin. Se onnis-
tuu helposti yläkaappien alapinnoille asennettavilla led-listoilla 
tai nauhoilla. Kun asennat led-nauhan koko kaapiston pituudel-
le, parannat työtehoa sekä vältät varjoja ja heijastushäikäisyä. 
Led-nauhalle ominainen terävä pistemäinen valo pehmenee, 
kun asennat nauhan profiilin kanssa opaalikuvun alle. Voit myös 
piilottaa häikäisevän valonlähteen tekemällä kaapiston alapin-
taan uran tai valepohja.

Erillisellä kytkimellä varustetut riippuvalaisimet luovat keittiöön 
pientilan ruokailua varten. Ruokapöydän valaisimen ideaali 
sijoituskorkeus on noin 60–80 cm pöydän pinnasta. Liian kor-
kealle sijoitettu valaisin häikäisee ruokailijoita ja liian matalalle 
sijoitettuna se on näköeste pöydän yli. Tunnelmavalaistuksen 
huomioiminen ja valon värilämpötila on tärkeää, kun ruokailuti-
la avautuu kodin muihin tiloihin.

Virkisty kosteissa tiloissa
Kylpyhuoneessa valaistuksen tunnelmalla on väliä. Siellä ren-
toudutaan ja virkistäydytään arjen huolista. Hyvin suunniteltu 
kokonaisuus kylpyhuoneessa palvelee kaikkia tarpeita: rentout-
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mella on tarvittava kotelointiluokka ja että se on sijoitettu riittä-
välle etäisyydelle vesipisteistä. Valaisimen IP-luokitus määrittää 
laitteen suojauksen esimerkiksi pölyä tai kosteutta vastaan.

Älykästä valon väriä
Lampun valinta valon värisävyn perusteella on pitkälti maku-
asia. Valon värilämpötilaa mitataan kelvin-asteikolla. Lampun 
värintoistokyky (RA tai CRI) ja värilämpötila (K) vaikuttavat suu-
resti ympäristön värimaailman aistimiseen ja tunnelman synty-
miseen. Mitä korkeampi kelvin-arvo, sitä sinisempi ja kylmempi 
valo on. Valon väri vaikuttaa paitsi sisustusvärien, tekstiilien ja 
esineiden ulkonäköön, myös vireyteen ja suorituskykyyn.

Kodin tiloissa käytetään yleensä lämminsävyistä valoa 3000 K ja 
työpisteissä esim. keittiössä suositaan puhtaan valkoista 4000 K  
valoa. Älylamput ovat muuttaneet käsitystä valojen säätämi-
sestä ja värin valinnasta. Dim to warm -lampulla voit muuttaa 
tunnelmaa himmentämällä lamppua. Mitä enemmän himmen-
nät, sitä lämpimämmäksi valon väri muuttuu. Langattomilla 
Wireless-älyvalaistusratkaisulla taas pystyt säätelemään useita 
kodin lamppuja kaukosäätimellä ilman kiinteästi asennettavia 
himmentimiä. Wireless-lamppujen värilämpötila, 2700 K, on 
perinteinen eli lähellä hehkulampun lämmintä sävyä.

tavaa, häikäisemätöntä spa-tunnelmaa peseytymishetkiin ja 
tehokasta siivousvaloa silloin, kun on sen aika.

Pesutilojen valaistusta suunniteltaessa kiinnitä huomiota 
seinämateriaaleihin ja väreihin. Yleisvalaistus toimii usein hyvin 
kattoon sijoitetuilla alasvaloilla. Ota huomioon, että tummat 
pinnat tarvitsevat tehokkaammat valot kuin vaaleat pinnat. 
Pesutiloissa häikäisy voi muodostua ongelmaksi heijastavien 
pintojen takia. Peilin yläpuolelle asennettuna valo antaa peh-
meää, epäsuoraa valoa koko tilaan.

Sauna on suomalaiselle tärkeä paikka. Sinne mennään rentou-
tumaan, ja saunan valaistuksella on tässä merkittävä rooli.  
Airamilla on saunaan oma saunavalaisin, jonka voit sävyttää 
samaan väriin saunan paneloinnin kanssa. Oikeanlaisella 
valaistuksella tilan voi saada tuntumaan suuremmalta. Vinkiksi 
ahtaaseen tilaan tarjoamme pystymallista SaunaLed-valaisinta: 
aseta valaisimet nurkkiin ja ihaile, miten valo valtaa tilan ja 
antaa sille ääriviivat.

Kotelointi- eli IP-luokitus
Muista noudattaa turvallisuusmääräyksiä. Kun suunnittelet  
valaistusta ulos tai kosteisiin tiloihin, niin varmista, että valaisi-
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Mitkä työt kuuluvat ammattilaiselle?
Oikeastaan lähes kaikki muut työt, joita ei ole edellisessä listas-
sa mainittu. 

Esimerkiksi:
 
• Pistorasioita ei saa itse korottaa. Ongelma tulee vastaan esim. 

remonttikohteissa, joissa seinät levytetään tai paneloidaan.
• Kolmivaiheisten (ns. voimavirta) sähkölaitteiden kytkennät, 

esim. lieden tai kiukaan vaihtaminen.
• Sähkölaitteiden sisäpuoliset korjaukset.
• Kaikki edellisessäkin listassa mainitut työt, joita et varmuu-

della osaa tehdä itse oikein.

Sähkölaitteet aiheuttavat vuosittain merkittävän määrän tuli-
paloja. Rikkinäiset, huolimattomasti korjatut tai väärin kytketyt 
sähkölaitteet ovat lisäksi hengenvaarallisia. Älä yritä korjata 
laitetta tai kytkentöjä itse, vaan pyydä ammattilainen avuksi. 

Kaikissa sähköön liittyvissä töissä vastuu turvallisuudesta on 
aina töiden tekijällä. Mikäli siis korjaat tai rakennat laitteen, jon-
ka sitten vaikka myisit tai lahjoittaisit eteenpäin, säilyy vastuu 
silti sinulla. 

Sähkötöihin liittyviä ohjeita ja määräyksiä:
Sähköturvallisuuslaki

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (viranomainen)

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, yleishyödyllinen 
yhdistys (ei viranomainen)

Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Sähkötöiden tekeminen vaatii tietoa ja taitoa. Kaikkea ei saa itse 
tehdä, vaan ammattilainen on pyydettävä avuksi. Mikäli oma 
osaaminen ei riitä, sähköllä ei kannata alkaa leikkiä. Se, että valo 
syttyy lamppuun, ei aina tarkoita, että kaikki on mennyt oppi-
kirjan mukaan. Ohjenuorana kaikkiin ”sallittuihinkin” sähkötöi-
hin voidaankin sanoa, että älä tee, jos et ole aivan varma. 

Mitä sitten saa tehdä?
Muista AINA kytkeä sähkölaite jännitteettömäksi ennen töiden 
aloittamista! Tämä voidaan tehdä esim. poistamalla sulake tai 
irroittamalla pistoke seinästä. Jännitteettömyys voidaan koettaa 
vielä ns. jännitekynällä (jännitteenkoetin). 

Nämä voi tehdä itse:

• Sulake, lamppu ja sytytin voidaan vaihtaa. Varmista, että uu-
dessa sulakkeessa lukee sama ampeerimäärä kuin vanhassa 
esim. 10A. Sulake tulee nimenomaan vaihtaa, ei korjata.

• Pistorasioiden ja kytkimien (esim. valokatkaisijoiden) kansien 
irrottaminen ja vaihtaminen esim. maalaustyön ajaksi.

• Lampun liittäminen ns. sokeripalaan (valaisinliitin).
• Sokeripalan korvaaminen valaisinliitinpistorasialla.
• Yksivaiheisen (ns. valovirta) sähkölaitteen johdon, katkaisijan 

tai pistotulpan vaihtaminen. Kiinnitä huomiota suojausluok-
kaan: maadoittamatonta pistotulppaa ei saa alkaa veistellä, 
pistotulppa vaihdetaan aina samanlaiseen.

• Yksivaiheisen jatkojohdon tekeminen tai korjaaminen.
• Antennin vaihtaminen omakotitaloon.

Huomaa! Omat viritykset ja kaiken maailman teippipatentit 
ovat turvallisuusriskejä, jotka kannattaa jättää tekemättä!

Rakentaja.fi
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Rakentaja.fi

Kosteusrasituksen alaisiksi joutuvien tilojen suunnittelu on 
vaativaa ja usein myös vaikeaa. Osaa kosteusrasitetuista 
tiloista kutsutaan märkätiloiksi. Tällaisiin tiloihin suunniteltujen 
puurakenteiden tulisi olla rakenteellisesti suojattuna, toisin 
sanoen rakenteet tulisi suojata siten, ettei kosteus pääse niitä 
vaurioittamaan. Kemiallinen suojaus on käytössä pääasiassa 
vain varmistuksena rakenteelliselle suojaukselle sellaisissa pai-
koissa, jossa pelkkä rakenteellinen suojaus ei riitä. Suojauksesta 
huolimatta märkätiloissa esiintyy paljon vaikeasti korjattavia ja 
kalliita vaurioita. Syyt vaurioiden syntyyn löytyvät usein joko 
suunnittelusta, toteutuksesta tai itse käytöstä.

Mikä on märkätila
Virallinen määritelmä märkätilalle on huonetila, jossa lattiapinta 
joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi alttiiksi vedelle ja jonka 
seinäpintoihin voi roiskua tai vaihtoehtoisesti tiivistyä vettä. 
Tällaisia tiloja ovat muiden muassa kylpyhuone, suihkuhuone 
sekä sauna. Tapauskohtaisesti märkätiloihin voidaan myös 
lukea WC-tilat, kodinhoitohuone, keittiö ynnä muut vastaavat 
tilat. (RIL 107-2012)

Lattiarakenteet
Kun välipohja tehdään puurakenteisena, suositellaan koolaus-
ten päälle asennetun levyrakenteen, (esimerkiksi 18 mm vaneri) 
pintaan valettavaksi teräsbetonilaatta tarvittavine kallistuksi-
neen. Kallistusten tulee olla riittävät, jotta vesi pääsee esteettä 
valumaan lattiakaivoon. Tällaisessa rakenteessa, jossa betoni-
laatta valetaan puurakenteen päälle, tulee varmistaa kosteu-
den kuivuminen, jotta kostuneet alapuoliset rakenteet eivät 
vaurioidu. Rakenteesta tuleva paino edellyttää myös koolaus-
välien tihentämistä. Lattialämmityksen voi halutessaan asentaa 
betonilaattaan. Vedeneriste asennetaan vasta betonirakenteen 
päälle. Jos haluaa toteuttaa vedeneristyksen suoraan levyraken-
teen päälle, tulee varmistaa ettei rakenne liiku, eivätkä liitokset 
elä. Vedeneristeen tulisi olla riittävän elastinen ja kestävä.

Seinärakenteet
Seinärakenteissa on olemassa kaksi vaihtoehtoa: kivirakentei-
nen tai levyrakenteinen. Levyrakenteisessa seinässä on huo-
lehdittava, että alaranka (puu tai teräs) sijoittuu betonilaatan 
yläpuolelle. Alusranka ei saa jäädä betonivalun sisään. Seinät 
rakennetaan ja jäykistetään siten, ettei vedeneristys ja pintara-
kenteet vaurioidu lämpö- ja kosteusliikkeiden vaikutuksesta. 
Vedeneristeen hankinnassa tulee ottaa myös rakenteiden 
elämismahdollisuus huomioon.

Rankajakona käytetään k-k 600:aa tiheämpää jakoa, tai vaihto-
ehtoisesti laittamalla päällekkäin saumat limittäin kaksi levyä. 
Levytys pyritään tekemään yhdellä levykerroksella, silloin kun 
ääni- ja palotekniset ominaisuudet eivät edellytä useampaa 
levyä. Suihkun vaikutusalueella suositellaan seinärakenteeksi 
kiveä jos se vain on mahdollista.

Höyrynsulkua ei saa asentaa vedeneristetyn rakennuslevyn 
taakse, poikkeuksena mainittakoon niin kutsuttu kaksoissei-
närakenne. Kaksoisseinärakenteella tarkoitetaan rakennetta, 
jossa kantavan puurunkoisen seinän sisäpuolelle on rakennettu 
kevytrakenteinen levyseinä tai vedeneristeillä sekä pinnoitus-
materiaaleilla käsitelty muurattu seinä. Tällaisessa rakenteessa 
kiinnitetään höyrynsulku kantavaan puurunkoiseen seinään. 
Näiden kahden seinärakenteen, kantavan puuseinän sekä 
sisemmän seinän, väliin on jätetty kuiviin tiloihin tuulettuva 
tuuletusväli. Tuulettuminen voi tapahtua esimerkiksi kuivan 
tilan alakaton yläpuolelta. Tällaisten ratkaisujen tulo- ja poistoil-
mareitit vaaditaan esitettäväksi rakennesuunnitelmissa.

Saunan sekä pesutilojen välisestä seinärakenteesta puhuttaes-
sa tarkoitetaan yleensä seinärakennetta, joka pitää sisällään 
runkorakenteen, lämmöneristeet sekä levyverhouksen, ja jotka 
jäävät vedeneristeen sekä saunan höyrynsulun väliin. Tällaisissa 
tilanteissa ongelma on ratkaistu esimerkiksi tekemällä märkäti-
lan levyrakenteen taakse avoin ilmaväli, joka tuulettuu yläosas-
taan suoraan avoimeen alakattotilaan.

Märkätilojen puurakenteet
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Kattorakenteet
Kylpyhuoneiden kattopintojen tulee kestää roiskevesiä, suurta 
kosteutta sekä tilapäisesti jopa kosteuden tiivistymistä. Pinnoit-
teella tarkoitetaan esimerkiksi maalattua betonivälipohjaa tai 
kantavan rakenteen alapintaan kiinnitettyä paneeliverhousta. 
Putkivetoja varten voidaan tehdä erillinen alas laskettu katto 
varsinaisen kantavan rakenteen alapuolelle. Höyrynsulkuna tällai-
sessa alakattotilassa toimii yleensä yläpuolinen kantava rakenne 
tai kantavan rakenteen alapinnassa oleva erillinen höyrynsulku-
kerros, esimerkiksi puurakenteinen väli- tai yläpohja. Tällaisissa 
tapauksissa kylpyhuoneen alas lasketun katon yläpuolelle ei 
asenneta toista erillistä höyrynsulkukerrosta.

Saunan puolella alakattotila jää kahden höyrynsulkukerrok-
sen väliin, ja tästä syystä on hyvä jättää alakattotila avoimeksi 
pesuhuoneen puolelle. Mikäli tuuletus pesuhuoneen puolelle 
ei onnistu, voidaan tuuletus järjestää kuivaan tilaan esimerkiksi 
säleikön avulla. Tuuletusjärjestelmien suunnittelussa kannattaa 
käyttää ammattilaista apuna.

Paneelien kiinnitys
Saunan paneelien kiinnitykseen käytetään yleensä joko sinkitty-
jä tai kuumasinkittyjä dyckert-nauloja. Saunan seinäpaneelien 
alareuna mitoitetaan noin 10 cm lattian yläpuolelle. Kun seinän 
sekä katon väliin jätetään rako, on parasta käyttää välirimaa, 
näin rako pysyy tasaisena. Seinäpaneeleiden taakse on syytä 
jättää tuuletusrako, jonka tekeminen onnistuu tekemällä seiniin 
vaaka-, pysty- tai ristiinkoolaus. Koolauksen suunta määräy-
tyy seinäpaneelin suunnan mukaan, tuleeko tilaan vaaka- vai 
pystypanelointi.

Lauteiden teko
Lauteiden kannakerunko valmistetaan höylätystä puutavarasta. 
Puutavaran koko määräytyy saunan koon mukaan, yleisimpiä 
kokoja lauderungon rakenteessa ovat 45x70 mm sekä 45x95 
mm. Runkomateriaalina voidaan käyttää kuusta tai mäntyä. 
Rungon pitkille sivuille asennetaan laudat siten, että varsinais-
ten laudelautojen yläpinta asettuu samalle tasolle.

Laudelaudat tehdään lämpöä hyvin sitovasta, mutta huonosti 
eteenpäin johtavasta puulajista, esimerkiksi abachi tai suoma-
laisista puulajeista kuten haavasta tai kuusesta, myös lämpökä-
sitellyt puut sopivat saunaan. Laudelautojen paksuus on yleen-
sä 28 mm ja leveys 95 mm. Laudelaudat ruuvataan alapuolel-
taan kiinnitysrimaan siten, että niiden väliin sekä päihin jää 5–7 
mm raot kuivumista varten. Seiniin kiinnitetään asennustuet 
ja lauteiden kannakerunko kiinnitetään paikoilleen. Lauteiden 
asennustuki tai kannakerunko erotetaan seinäpaneelista käyt-
tämällä esimerkiksi vanerikappaleita kiinnityskohdissa.

Muista lauteiden lisätuennat
Seinärakenne tulisi varmistaa, sillä lauteet kannattaa tehdä 
itsekantavina ja kannakoida seinärakenteisiin. Lauteita varten 
asennetaan seinille lisätuennat, mikäli lauderunkoa ei pystytä 
kiinnittämään suoraan paneelin koolauslautoihin. Ylälaude 
sijoittuu yleensä katosta mitattuna 110–115 cm etäisyydelle 
ja ylimmäisen laudetason sekä jalkatason väliksi mitoitetaan 
noin 42–45 cm. Jalkatason korkeus mitoitetaan yleensä kiukaan 
kivipinnan tasolle, jolloin varpaille muodostuu sopiva lämpö-
tila saunottaessa. Kiuas määrittelee siis lauteiden korkeuksia 
yllättävänkin paljon.
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Drain-lattiakaivot täydentävät Uponorin kiinteistöviemärivali-
koiman. Uponor Drain -lattiakaivojärjestelmä on saumattomasti 
toimiva kokonaisuus, joka varmistaa sujuvan asennuksen, 
ehdottoman luotettavan lopputuloksen ja parhaan käyttömu-
kavuuden.

Laaja Drain-järjestelmä sisältää tyyppihyväksytyt lattiakaivot, 
korotusrenkaat, vesilukot sekä kylpyhuoneen ilmeen viimeis-
televät, tyylikkäät kansivaihtoehdot. Erikoismatalat kaivomallit 
tekevät asennuksesta helppoa myös saneerauskohteissa, joissa 
kaatojen tekeminen saattaa olla haasteellista. Järjestelmän va-
likoimassa on asennusta helpottavia tarvikkeita, joilla asennus 
on entistä sujuvampaa.

Lattiakaivo asennetaan ennen mahdollisen lattiavalun tekoa. 
Valutuki on erinomainen apu kaivon tukevaan kiinnittämiseen 
ja korkeuden säätöön. Puulattiasennuksissa lattiakaivo kiinnit-
tyy turvallisesti rakenteisiin asennuslevyn avulla. Vesieristystöi-

Uponor Drain -lattiakaivojärjestelmä

Laaja Drain-järjestelmä sisältää tyyppihyväksytyt lattiakaivot, korotusrenkaat, vesilukot sekä kylpyhuoneen ilmeen viimeistelevät, tyylikkäät kansivaihtoehdot. 
Kaivomalleista löytyy sopiva vaihtoehto myös saneerauskohteisiin.
1. Matala vaakakaivo 50;  2. Matala vaakakaivo 75;  3. Pystykaivo 75/110 3x32;  4. Pystykaivo 50;  5. Vaakakaivo 50 MINI;  6. Kuivakaivo 32;  7. Vaakakaivo 75 3x32 

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

den yhteydessä lattiakaivon kohdalla käytetään kuitukangas-
vahviketta, jonka alle lattiakaivo jää. Vesieristyksen valmistuttua 
lattiakaivon kohdalle leikataan kaivoa pienempi reikä ja vesie-
riste taivutetaan kaivon sisään ja painetaan lukitusrengas tiiviis-
ti paikoilleen. Leikkuri helpottaa oikean kokoisen ja siistin reiän 
tekoa vesieristeeseen tai muovimattoon. Vesieriste muodostaa 
yhtenäisen kosteusteknisen kokonaisuuden lattiakaivon kanssa.

Drain-lattiakaivojärjestelmän ominaisuuksia:

• Kattava valikoima; lattiakaivot, kannet ja lisävarusteet
• Sivuliitäntä suljettavissa kierretulpalla
• Valutuki helpottaa korkeuden säätämistä
• Asennuslevyllä tukeva kiinnitys puulattiaan 
• Modernit ja käyttöä kestävät kannet 
• Erikoisuutena laatoitettava kansi

Lisätietoa: uponor.fi
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Drain Elegant

Drain-laattakehys
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Linjalattiakaivo, joka yhdistää  
visuaalisuuden ja käytännöllisyyden
Kotimaisen Vieser Line -linjalattiakaivon innovatiivisuus tarjoaa 
lukemattomia mahdollisuuksia erilaisten kylpyhuoneunelmien 
toteuttamiseen. Vieser Line on aina yhteensopiva suosittujen 
Vieser One -lattiakaivojen kanssa, mikä takaa lattiakaivojärjes-
telmälle ensiluokkaisen luotettavuuden ja käytännöllisyyden.

Häivytä tai korosta
Kun valitset kylpyhuoneeseesi Vieser Line -linjalattiakaivon, vi-
suaalisuudesta tai käytännöllisyydestä ei tarvitse koskaan tinkiä. 
Vieser Linen kannen voi täyttää joko haluamallaan laatalla tai 
esimerkiksi mikrosementillä, joten kylpyhuoneen yhtenäisestä 
tyylistä haaveilevalle se on aina sopiva ja ajattoman elegantti 
valinta. Kun kaivonkansi ja ympäröivä lattia ovat samaa sävyä ja 
materiaalia, saadaan suuri yhtenäinen lattiapinta, johon kaivo 
piiloutuu lähes täysin. Toisaalta kantta voi halutessaan myös 
korostaa erivärisellä laatalla tai pinnoitteella.

Täytettävän version lisäksi Vieser Linesta on saatavilla myös 
polttopulverimaalattu, ruostumattomasta teräksestä valmis-
tettu kansivaihtoehto. Linjakas mattamusta kansi edustaa 
suomalaista designia ja skandinaavista minimalismia, ja sen voi 
valita joko leveällä tai kapealla rimoituksella.

Tyyliä ja toimivuutta
Vieser Line sopii yhteen Vieser One -lattiakaivojen kanssa, mikä 
takaa järjestelmälle ensiluokkaisen luotettavuuden, muunnelta-
vuuden ja helppokäyttöisyyden. Designia ei siis tuoda kylpy-
huoneeseen käytännöllisyyden kustannuksella, vaan tyylikäs 
ulkonäkö ja toimivuus yhdistyvät Vieserin lattiakaivojärjestel-
missä ainutlaatuisella tavalla. 

Vieser Line -linjalattiakaivojen sijoittelussa on lupa käyttää 
mielikuvitusta, sillä patentoidun ratkaisun ansiosta asennus 
myös seinän viereen on turvallista ja vedeneristyksen liitos 
täysin vesitiivis. Kahta suihkua kohden voidaan haluttaessa 
asentaa vain yksi Vieser Line -linjalattiakaivo – ja se voidaan 
sijoittaa yhtä hyvin seinän lähelle kuin tilan keskelle vastakkais-
ten suihkujen väliin. Useita lattiakaivoja on mahdollista sijoittaa 
myös vierekkäin.

Vieser Linen voi hankkia tukusta ja rautakaupasta 800 mm:n ja 
900 mm:n pituisena. Projektimyyntiin on saatavana muitakin 
kokoja, kuten 700 mm ja 1000 mm.

Halutessasi Vieser Line -linjalattiakaivo sulautuu huomaamattoman tyylikkäästi 
osaksi kylpyhuonetta.

Vieser Line mattamustalla teräskannella antaa suihkutilalle yksilöllisen ja huo-
litellun ilmeen.
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Alustat ja esikäsittely
Laatoitusalustaksi soveltuvat kiviaineiset pinnat ja useat levyra-
kenteet. Laatoitus tehdään puhtaalle ja kiinteälle alustalle, josta 
on poistettu tartuntaa heikentävät aineet kuten sementtiliima 
ja heikot tasoitekerrokset. Kivirakenteisilta alustoilta pintaker-
rokset poistetaan esim. piikkaamalla, jyrsimällä tai hiomalla. 
Betoni on laatoitusalustana vaikea, sillä sen kuivuminen ja 
kutistuminen jatkuu pitkään. Uusia betonialustoja laatoitetta-
essa kannattaakin harkita esim. laatoituksen laakerointia, jolla 
voidaan vähentää kiinnityslaastiin kohdistuvia jännityksiä.

Levyrakenteita laatoitettaessa tulee varmistaa rakenteen jäyk-
kyys riittävän tiheällä koolauksella ja oikealla levyvalinnalla.  

Märkätilojen lattiat tehdään betonista tai soveltuvasta lat-
tiamassasta.  Mikäli märkätila tehdään esim. puurungon päälle, 
on suunnittelijan varmistettava rakenteen riittävä jäykkyys.  Le-
vylattiaa voidaan tällöin pitää muottina märkätilan lattiavalulle.

Laatoitusalustaksi eivät sovellu puupohjaiset rakennuslevyt, 
esim. lastulevy ja filmivaneri, eivätkä vettä kestämättömät 
tasoitteet, kuten kipsi tai liimasideaineiset tasoitteet.

Vedeneristys
Laatoitus yksinään ei riitä suojaamaan alla olevia rakenteita kos-
teudelta, sillä saumojen kautta kosteutta kulkeutuu laatan alle. 
Tämän vuoksi märkätiloissa alustat vedeneristetään ennen laatoi-
tusta. Märkätilassa vedeneristeenä käytetään siveltävää weber WP 
Vedeneristysmassaa. Alusmateriaalina voi olla kivirakenne (esim. 
Kahi- tai Leca-harkko, tiili, betoni, kevytsorabetoni) tai levyrakenne. 

Rakentamismääräyskokoelman osa C2 kosteus määrittelee 
märkätilan seuraavasti: ”Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka 
lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen perusteella alttiiksi 
nestemäiselle vedelle tai jonka lattia- tai seinäpinnoille voi 
roiskua tai tiivistyä vettä.”  Määritelmän perusteella käytännössä 
kaikki pesuhuoneet ovat märkätiloja, jolloin ne on vedeneristet-
tävä kauttaaltaan. Sen sijaan esimerkiksi WC ei välttämättä ole 
märkätila. Tästä huolimatta WC:n lattia ylösnostoineen veden-
eristetään, sillä pintojen tulee kestää toistuvaa pesua. Kattavat 
ohjeet asuntojen märkätilojen vedeneristämiseen löytyvät 
weberSafe Vedeneristysjärjestelmä -työohjeesta.

Vedeneristäminen on huolellisuutta ja ammattitaitoa vaativa 
työvaihe. Suosittelemme, että vedeneristyksen tekee aina 
ammattilainen, jolla on Weberin myöntämä Märkätilakortti tai 
VTT:n henkilösertifikaatti. Weber Opisto kouluttaa vuosittain 
satoja asentajia eri puolella Suomea.

Laatoitus ja kosteiden tilojen  
vedeneristys

CE-merkitty weberSafe Vedeneristysjärjestelmä
weberSafe Vedeneristysjärjestelmällä on ETA hyväksyntä, mikä 
mahdollistaa järjestelmän CE-merkinnän.  ETA hyväksyntään 
on kirjattu järjestelmän ominaisuudet mm. halkeamansilloitus-
kyvyn ja vesihöyrynläpäisyn osalta. ETA-hyväksynnän löydät 
nettisivuiltamme.

Kiinnityslaastit
Märkätiloissa laatat kiinnitetään weber supra light fix Kevytlaas-
tilla (etenkin läpikuultavat tai lasimosaiikkilaatat) tai weber rex 
fix Saneerauslaastilla (soveltuu monenlaisille alustoille).

Laatoitustyö
Kiinnityslaastin asennuksessa käytetään hammastettua lastaa. 
Hammastuksen koko vaikuttaa laastin kerrospaksuuteen. Mitä 
isompaa laattaa käytetään, sitä suurempi on hammastuksen 
oltava, jotta laatan alle jää riittävästi laastia. Laasti painetaan 
alustaan voimakkaasti lastan sileällä reunalla. Laastia levitetään 
kerrallaan vain sen verran, että laatat ehditään kiinnittää tuo-
reeseen laastipintaan. Hyvä kiinni pysyminen edellyttää koko 
laatan tarttumista kiinni laastipintaan. Ulkotiloissa ja uima-al-
taissa täydellinen tartunta on ehdoton edellytys ja se varmis-
tetaan kaksipuolisella kiinnityksellä. Tämä tarkoittaa laastin 
levitystä sekä alustalle että laatan taustapinnalle.

Laatoitus tehdään avosaumatyönä. Sauma mahdollistaa laatta-
kentän hienoisen liikkeen esim. alustan kuivuessa tai lämpöti-
lan vaihdellessa. Sauman leveys säädetään esim. saumanarun 
tai välikkeiden avulla (minimi sauman leveys 1 mm). Kiinnitys-
laastia ei saa nousta saumasta yli laatan puolen välin.

Saumalaastit
Sementtipohjaiset saumalaastit soveltuvat yleisimpiin kodin 
saumauksiin sekä lukuisiin julkisiin kohteisiin. Saumalaastien 
vedenimua on lisäainein vähennetty, joten veden tunkeutumi-
nen saumaan on vähäistä. Sementtiperustainen saumalaasti on 
kuitenkin huokoinen materiaali. Tämän vuoksi esim. puhtaan 
valkoisen sauman käyttöä lattioille ei suositella, sillä se väistä-
mättä likaantuu normaalissa käytössä. Sementtipohjaiset weber 
classic grout- ja rapid grout -saumalaastit soveltuvat sekä 
sisä- että ulkokäyttöön. Classic grout soveltuu erityisen hyvin 
kaakelilaattojen saumaukseen. Rapid grout soveltuu tiiviiden 
keraamisten laattojen saumaukseen erityisesti lattioille sisä- ja 
ulkotiloissa.

Lisätietoa ja ohjeita Weberin tuotteista löytyy Weber Oppaasta 
sekä osoitteesta www.fi.weber
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Keraamiset laatat ovat erinomaisia pintamateriaaleja kodin 
kaikissa tiloissa. Ennen kaikkea laattojen kestävä kauneus sekä 
hoidon helppous ovat oleellisia käyttöarvoja. Luonnonkivi 
antaa uutta ilmettä kylpyhuoneeseen.

Materiaali käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaan
Laatta tulee valita käyttökohteensa mukaan. Pienet luon-
nonkivet asettavat haasteita saumaukselle, mutta palkitsevat 
lopputuloksella.

Kaakelilaatoilla tarkoitetaan yleensä seinälaattoja sisätiloissa. 
Kaakelilaatat voivat olla joko matta- tai kiiltäväpintaisia. Ne 
eivät sovi lattiapintoihin heikon kuormituskestävyyden takia, 

eivätkä myöskään ulkokäyttöön. Kaakelilaattoja on saatavilla 
erikokoisina, aina pienistä mosaiikeista suuriin laattoihin.
Klinkkerit ovat tiiviimpiä ja kestävämpiä kuin kaakelilaatat. 
Klinkkerit ovat lasitettuja tai lasittamattomia. Lasitus voi olla 
kiiltävä, mattapintainen, liukuesteiseksi karhennettu tai rustiik-
kipintainen.

Lasitetut lattialaatat luokitellaan kulutuskestävyytensä mukaan 
viiteen PEI-luokkaan, jossa luokan 1 laatat sopivat normaaliin 
perhekäyttöön tiloissa, joihin ei kulkeudu kenkien mukana 
naarmuttavaa likaa, esim. hiekkaa. Luokan 5 laatat taas soveltu-
vat raskaasti liikennöityihin tiloihin, kuten esimerkiksi liiketilo-
jen auloihin.

Rakentaja.fiLaatat ja luonnonkivet  
kylpyhuoneessa

Laattoja on saatavilla aina pienista mosaiikeista suuriin laattoihin.



283Kylpyhuone ja saunatilat

Lattian laatat ja kivet
Luonnonmateriaalit ja neutraalit värit ovat kasvattaneet 
suosiotaan vuodesta toiseen. Kun pinnat ovat harmonisia ja 
luonnollisen värisiä, saadaan kylpytiloihin vaihtelua ja väriä 
erilaisilla sisustustuotteilla ja tekstiileillä.

Lattialaatan tulisi olla karhea tai mattapintainen, ei sileä tai 
seinälaatta. Lattialaatta ei saa olla märkänäkään liukas. Suuret 
laatat lattiassa vaativat erityistä huomioita: esimerkiksi seinän 
vierustalle tai seinään asennettavat lattiakaivot mahdollistavat 
kallistuksien tekemisen vain yhteen suuntaan. Perinteisesti 
lattiakaivo on kuitenkin keskellä lattiaa, jolloin varsinkin sanee-
rauskohteissa 10 x 10 cm kokoinen tai sitä pienempi laatta on 
vaivattomin vaihtoehto.

Myös lattiapintaan voidaan yhdistää eri materiaaleja; osittain 
laatoitettu ja osittain pyöreällä luonnonkivellä päällystetty lattia 
antaa jännittävän lopputuloksen. Eri värejä ja kuoseja käyttä-
mällä lattialle saadaan ladottua erilaisia kuvioita.

Seinän laatat ja kivet
Seinälaattojen valikoima on lähes rajaton. Valinnanvaraa on niin 
materiaaleissa, väreissä, tekstuureissa, kiiltoasteissa kuin koko-
luokissakin. Myös lattialaattaa voi jatkaa seinälle, jolloin saa-
daan mielenkiintoinen kokonaisuus. Persoonallinen lopputulos 
saadaan myös valitsemalla 3D-kuvioita tai luonnonmateriaaleja 
muistuttavia laattoja. Marmori ja puu ovat kauniita laatankin 
pinnassa. Yksiväriseenkin laattaan saadaan ilmettä eri ladon-
noilla ja tekstuureilla. Myös sauman väri vaikuttaa olennaisesti 
lopputulokseen. Koko kylpyhuonetta ei tarvitse samalla laatalla 
pinnoittaa, voit yhdistää peruslaattaan moni-ilmeisiä tehoste-
seiniä tai yksityiskohtia.

Lattian ei aina tarvitse olla neliölaattaa. Suurilla laatoilla saadaan kylpyhuoneeseen näyttävyyttä.
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Kylpyhuoneen laatoitus
Kaunis lopputulos vaatii huolellisen pohjatyön. Laatoitus 
tarvitsee alleen puhtaan sekä riittävän lujan alustan. Alusta voi 
olla uutta tai vanhaa betonia tai levyrakenne, joka soveltuu laa-
toitettavaksi. Mikäli olet laatoittamassa betonilattiaa, huomioi 
valetun betonin ikä, sillä betoni kutistuu kuivuessaan. Myös 
lattialämmitys tarvitsee huomioida. Alustan elämistä ja muo-
donmuutoksia pystyt ottamaan huomioon käyttämällä elastista 
kiinnityslaastia laatoituksessa.

Hyvän lopputuloksen saamiseksi alustan pitää olla tasainen 
sekä suora. Lattiapinnan hienoiset epätasaisuudet saadaan 
oikaistua kiinnityslaastin avulla, suuremmat oikaisut ja kaadot 
tarvitsevat sementtipohjaiset ja kosteudenkestävät tasoitteet.

Kiinnitysaineina laatoituksessa voi käyttää klinkkerilaastia, 
saneerauslaastia, ja pikasaneerauslaastia. Erityisvaatimuksia 
varten on olemassa vielä muitakin vaihtoehtoja, näiden edellä 
mainittujen ollessa kuitenkin ne yleisimmin käytetyt.

Kun pohjatyöt on saatu valmiiksi, kylpyhuone vesieristetään. 
Kiinnitä erityistä huomiota seinien nurkkiin sekä lattiakaivon 
ympäristöön. Vedeneristeen kuivuttua voidaan lattia ja seinät 
laatoittaa sekä lopuksi saumata. Silikonilla viimeistellään nurkat.

3D-laatalla saadaan persoonallinen lopputulos. Ladonta antaa ilmettä vaaleaankin laattaan
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Puhdasta käyttömukavuutta

Uusittu Oras Vega on verraton valinta etenkin lapsiperheisiin vedensäästö- ja 
turvaominaisuuksiensa vuoksa.

Vesikalusteiden valinnalla on suuri merkitys käyttäjämuka-
vuuden lisäksi kotisi tunnelmalle. Hyvin suunnitellussa wc:ssä 
ja kylpyhuoneessa hanat ja saniteettikalusteet muodostavat 
harmonisen kokonaisuuden, jossa toimiminen on helppoa ja 
kätevää.

Julkisissa tiloissa toimivuutensa osoittanut kosketusvapaa hana 
on erinomainen valinta myös kotiin. Oraksen helppokäyttöiset 
kosketusvapaat hanat eivät ainoastaan paranna hygieniaa, vaan 
auttavat myös säästämään vettä ja energiaa.

For life and style – Oras Inspera
Oras Inspera -tuoteperheeseen kuuluu laaja valikoima eri ko-
koja, suorituskykyä ja käyttömukavuutta, mikä varmistaa, että 
jokaiseen makuun ja tilaan löytyy sopiva hanaratkaisu.

Elegantisti muotoillut kosketusvapaat hanat ovat hygieenisia ja 
helppoja käyttää, joten ne ovatkin ratkaisu numero yksi kaikissa 
rakennuksissa, joissa ekologisuus on avainasemassa.

Oras Inspera on moderni, elegantti ja persoonallinen.
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Oras Safira.

Kaiken kattava – Oras Optima
Oras Optima on Oraksen laajin hanasarja pesualtaalle. Minima-
listisen muotoilunsa ansiosta tämä hana sopii hyvin pieneenkin 
tilaan. Hana on erittäin helppokäyttöinen, turvallinen ja vettä 
säästävä ja soveltuu hyvin niin lasten kuin ikääntyneidenkin 
jokapäiväiseen käyttöön.

Älyhanoilla voit jopa puolittaa vedenkulutuksen. Oras Optima on tyylikäs 
ratkaisu moderniin kotiin.

Kosketusvapaiden klassikko – Oras Electra
Yli 30 vuoden kokemus elektronisissa hanoissa näkyy erityisesti 
Oras Electrassa, monipuolisimmassa kosketusvapaiden hanojen 
tuoteperheessämme. Yksinkertaistettu ja helposti lähestyttävä 
muotoilu kätkee sisäänsä edistyksellisen teknologian.

Puhdasta muotoilua – Oras Cubista
Oras Cubista on poikkeuksellisen laaja hanasarja. Tyyliltään 
modernin pelkistetyt ja geometrisen selkeälinjaiset hanat 
voidaan luontevasti sijoittaa erilaisiin ympäristöihin ja erilaisten 
sisustusratkaisujen yhteyteen.

Uutta muotoilua – Oras Safira
Kestävyytensä ja suorituskykynsä ansiosta Oras Safira on ollut 
luottohana kotitalouksissa jo yli 40 vuoden ajan. Safira-mallis-
tosta löytyy erittäin laaja valikoima hanoja niin kylpyhuonee-
seen kuin keittiöönkin – nyt uudella muotoilulla ja useammassa 
koossa.

Jämäkkä ja turvallinen – Oras Vega
Vettä ja energiaa säästävä klassikko, joka sopii monenlaisiin 
kylpyhuoneisiin. Uusitusta mallistosta löytyy tuttu ekonappi, 
joka tekee veden ja energian säästämisestä erittäin helppoa ja 
toimii lisäksi lämpötilanrajoittimena tehden hanasta turvallisen 
myös perheen pienimmille.

Oras Electra. Oras Safira.

Oras Electra.
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Veden virkistävä voima – 
Oras Esteta
Oras Esteta on ainutlaatuinen suihku-
ratkaisu moderniin kylpyhuoneeseen, jossa 
elegantti muotoilu yhdistyy käytännölli-
syyteen. Lämpötilan ja virtaaman säätö on 
helppoa, ja älykkäästi piilotettu rajoitin pitää 
veden lämpötilan turvallisena. Oras Esteta 
on saatavana myös kontrastivesiterapiaan 
perustuvalla Wellfit-kehonhuoltotoiminnolla 
varustettuna.

Luotettua suorituskykyä – 
Oras Optima
Oras Optima termostaattinen 
suihkuhana on hyvä vaihtoehto 
kylpyhuoneeseen. Hanan muo-
toilu miellyttää silmää ja tarkka 
termostaatti varmistaa, ettei 
suihku muutu vahingossa liian 
kuumaksi.

Aidosta lasista valmistettu kan-
si viimeistelee hanan ylellisen 
ja arvokkaan ilmeen ja tarjoaa 
lisää laskutilaa kylpyhuonee-
seen. Termostaattihanasta 
on saatavilla kaksi väri-
vaihtoehtoa: valkoinen ja 
harmaa.

Raikasta muotoilua – 
Oras Nova
Termostaattisen Nova-suihkuhanan nykyaikai-
nen muotoilu sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin ja 
kaikille suihkuseteille – sekä kaikille käyttäjille! 
Hanassa on ergonomiset, otteen lipeämi-
sen estävät kahvat lämpötilanrajoitin, sekä 
lämpöeristetty pinta. EcoFlow-säädin auttaa 
säästämään vettä – ja tekee samalla suihku-
hetkestäsi entistä nautittavamman.

Tutustu tuotevalikoimaamme tarkemmin: 
www.oras.com

Perfect your me-moment
Suihkuhetkesi on vain sinun, käytitpä sen sitten laulamiseen 
sydämen pohjasta tai elämän pienten ja suurten kysymysten 
pohtimiseen. Nauti vedestä ja rentoudu. Hyvällä suunnittelulla 
ja vesikalusteiden valinnalla veden energian voi valjastaa käyt-
täjän energiaksi!

Vesikalusteiden ominaisuudet ja kunto vaikuttavat olennaisesti 
myös vedenkulutukseen. Suihkuhanoissa ensisijaisen tärkeää 
on helppokäyttöisyys. Elämää helpottaa huomattavasti, kun 
hana on yksinkertainen käyttää ja veden lämpötila on aina 
turvallinen.

Laajan kattosuihkun ansiosta koko keho kietoutuu lempeään ja luonnolliseen sateeseen tehden 
suihkuhetkestäsi täydellisen.

Oras Optima -sade-
suihku tekee suihku-
hetkestäsi täydellisen.
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Inspiraationa luonto

Metsät, järvet ja peltoaukeamat – luonto on antanut meille ra-
jattoman väri- ja materiaalivalikoiman sekä äänet ja tuntemuk-
set. Se on perusta Pohjoismaiselle kylpyhuonemuotoilullemme 
– ainutlaatuinen filosofia, joka inspiroi meitä luomaan kylpy-
huoneita, jotka on helppo puhdistaa, valmistettu vastuullisesti 
ja säästävät vettä. Ajattomiksi muotoillut kylpyhuonekalusteet 
täyttävät jokapäiväisen elämämme tarpeet kylpyhuoneen 
koosta riippumatta. Korkealaatuiset tuotteemme osoittavat 
intohimomme muotoilua ja ympäröivää luontoa kohtaan, jotta 
voimme luoda ainutlaatuisia kylpyhuoneita, joissa on inspiraa-
tiona luonto. 

Kannattaa miettiä, sijoittaisiko ennemmin saman rahan laadukkaampiin, 
elämää kestäviin kalusteisiin ja varusteisiin, ja käyttäisi suunnittelun pohjalla jo 
olemassa olevaa pohjaratkaisua.
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IDO-kylpyhuonemallistosta löydät kaikki kylpyhuonetuotteet 
wc-istuimesta kaapistoihin ja suihkuseiniin. Laajasta valikoi-
masta löydät sopivat tuotteet kaikenkokoisiin kylpyhuoneisiin. 
Kauniin ja modernin ulkonäön ohella malliston keskiössä on 
kylpyhuoneen toimivuus ja asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Yhtenäinen kokonaisuus yhdeltä valmistajalta
IDOn wc-, kaluste- ja suihkumallistot on suunniteltu juuri suo- 
malaisiin kylpyhuoneisiin sopivaksi. IDO Glow -mallistossa on 
kattava valikoima tuotteita erilaisiin tarpeisiin ja erikokoisiin 
kylpyhuoneisiin. Mallistoon kuuluu lattialle ja seinälle asen-
nettavat wc-istuimet, pesualtaat ja kylpyhuonekaapistot, jotka 
muodostavat yhtenäisen ja viimeistellyn kokonaisuuden.

IDO Glow -kaapistoissa on runsaasti eri kokoja ja malleja 
alakaapeista erilaisiin seinäkaappeihin, joilla sisustat toimivan 

IDO Glow –  
tyylikäs ja toimiva kokonaisuus

kylpytilan tai wc:n. Paljon säilytystilaa sisältävät kaapit toimite-
taan valmiiksi koottuna ja ne ovat helppoja asentaa. Harjattu 
alumiinilista toimii tyylikkäänä yksityiskohtana yhdistäen mal-
liston eri kalusteet toisiinsa (ei allaskaappipaketeissa).

IDO Glow -kalusteet on valmistettu kosteutta kestävästä 
MDF-levystä ja valittavana on lukemattomia värivaihtoehtoja 
valkoisesta tammeen tai mihin tahansa yli 2000 NCS-väristä.

IDO Glow -oivalluksia:

• Uusi maanläheinen sävy allaskaappipaketeissa
• Peilikaapin avaussauma ei ole keskellä peiliä
• Laatikonjakajat auttavat järjestyksen ylläpidossa
• Hanasaareke tekee altaan puhdistuksesta helppoa
• IDO Glow Rimfree -wc-istuin on helposti puhdistettava

IDOn wc-istuimet ja pesualtaat valmistetaan Tammisaaressa, ja myös IDO-kylpyhuonekalusteet ovat kotimaisia.
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Miksi valita huuhtelukaulukseton wc?
IDO Glow Rimfree® -wc-istuimissa ei ole lainkaan perinteistä huuhte-
lukaulusta, mikä parantaa wc:n hygieenisyyttä ja helpottaa siivousta.  
Huuhteluvesi ohjautuu ympäri wc-kulhoa vedenohjaimen avulla ja 
huuhtelee koko kulhon perusteellisesti. Perinteisten wc-istuimien 
sisäreunaa kiertää huuhtelukaulus, jonka avulla huuhteluvesi ohja-
taan kulhon eri puolille, mutta jonka alla on oivallinen paikka lialle ja 
bakteereille.

IDO Glow Rimfree -wc:n edut

• Rimfree® varmistaa hygienian
• Posliinin Smart-lasite ja sileä pinta helpottavat puhdistamista 
• Vähemmän tarvetta puhdistusaineille - ympäristöystävällisempi
• Quick Release -kansi on helppo irrottaa siivouksen ajaksi
• Soft Close -kansi ei kolahda
• Säästää vettä 0,5 l jokaisella huuhtelulla
• Sisäänrakennettu Fresh WC -raikastintoiminto
• Kotimaista laatua

IDO Glow Rimfree® on aivan uudenlainen wc-istuin, josta on jätetty 
huuhtelukaulus kokonaan pois. Tämä tarkoittaa helpompaa siivousta ja 
korkeampaa hygieniaa wc-tiloissa.
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IDO Elegant
Tyylit tulevat ja menevät, mutta hyvä muotoilu kestää ikuisesti. 
IDO Elegant on selkeälinjainen kylpyhuonemallisto, jonka de-
sign kestää aikaa. Suomalaiseen ja vaativaan makuun suunni-
teltu IDO Elegant nojaa yksinkertaisuuteen ja minimalismiin. 
Eleettömät kalusteet istuvat jokaiseen kylpyhuoneeseen, ja 
ohutreunaiset tasoaltaat luovat tyylikkään, ajattoman tunnel-
man.

Suomessa niin ikään valmistettuun IDO Elegant -mallistoon 
kuuluu ala- ja seinäkaappeja, jotka lisäävät kylpyhuoneen säily-
tystilaa. Ohutreunaisissa keraamisissa tasoaltaissa on moderni 
ilme, ja moderneilla sekä käytännöllisillä kaapistoilla luot eheän 
kokonaisuuden.

Kaapistot ovat kosteudenkestäviä, ja vahva pinta kestää arjen 
kolhuja. Vedinvaihtoehdoista voi valita oman mieltymyksensä 

Ylellistä muotoilua –  
IDO Elegant ja IDO Light

IDO Light toimii pienessäkin tilassa pelkistetyn muotoilunsa 
ansiosta.

IDO Elegant -kylpyhuonekalusteita on saatavilla valkoisena, harmaana ja mattamustana.

mukaisen vetimen tai valittavana on myös Push Open -meka-
nismi ilman vedintä. Malliston värivaihtoehdot ovat valkoinen, 
harmaa ja mattamusta.

IDO Light
IDO Light on uusi kalustesarja, jonka pelkistetty ja ajaton 
muotoilu on suunniteltu vastaamaan pieniin ja suuriin kylpy-
huoneen haasteisiin. IDO Light -sarjan suunnittelun keskiössä 
oli luoda kalustesarja, jossa yhdistyvät laatu- ja saavutettavissa 
oleva hintataso, muotoilusta tinkimättä.

Alakaappeja on saatavilla kahdessa eri koossa ja syvyydessä 
sekä joko kahdella ovella tai yhdellä laatikolla. Alakaapeissa ja 
korkeissa sivukaapeissa on Soft Close -toiminnot, integroidut 
vetimet ja materiaalina kosteudenkestävä melamiini. Mallisto 
on saatavilla valkoisena ja tummanruskeana.
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Suihku on arjen ylellisyyttä. Aamulla se herättää mukavasti, ja 
pitkän päivän jälkeen se huuhtelee arjen huolet ja pölyt myös 
mielestämme. Suihku on tärkeä osa jokaista päivää, joten valin-
nassa kannattaa panostaa laatuun ja tyyliin.

IDO Showerama -mallisto koostuu suihkunurkista, -ovista, 
-seinistä ja viimeistä yksityiskohtaa myöten hiotusta suihkukaa-
pista. Runsas valikoima malleja, kokoja, profiili- ja lasivaihtoeh-
toja takaavat sen, että löydät mallistoista juuri kotiisi sopivan 
IDO-suihkuratkaisun.

IDO-suihkutuotteilla on takanaan liki 50 vuoden historia. IDO 
Showerama oli ensimmäinen suihku, jonka seinissä käytettiin 
naarmuuntuvan muovin sijasta kestävää turvalasia. Tämä, niin 
kuin monet muutkin suihkumalliston innovaatiot, on aikojen 
kuluessa muuttunut alan vakioratkaisuksi.

Tänään kokemus näkyy muotoilussa, käyttömukavuudessa ja 
pienimpienkin yksityiskohtien toimivuudessa. Edelläkävijän 
oivalluksia ovat esimerkiksi suihkukaappien täysin silikoniton 
rakenne ja niiden siivousta helpottavat pyörät altaan alla. Eriko-
koisia ja -muotoisia suihkuseiniä ja -ovia on kymmeniä, ja kun 
niihin lisää lasivalikoiman, tuloksena on monia erilaisia kokonai-
suuksia, joista tarvitsee vain valita mieleisensä.

www.ido.fi/showerama

Arjen ylellisyyttä – IDO Showerama 
-suihkukaapit ja -seinät

Rentouttava kylpy työpäivän päätteeksi luo arkeen pieniä iloja. Myös lapset 
rakastavat vaahtokylpyjä.

Rentouttava kylpyhetki
IDO:n Seven D -kylpyamme -mallistosta löytyy myös oikea nau-
tiskelijan unelma. Tämä epäsymmetrinen amme on suunniteltu, 
niin että se vie mahdollisimman vähän tilaa itse kylpyhuoneel-
ta, mutta tarjoaa täydellisen kylpynautinnon.

Amme toimitetaan tukikehikolla varustettuna, mutta sen voi 
upottaa myös rakenteisiin ja päällystää haluamallaan laatta-
tai vaikka puukuosilla.

Suihku on arjen 
ylellisyyttä.
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Kylpyhuoneen remontointi

Toiveissa viihtyisä koti-SPA
Kylpyhuoneremontti on yksi kodin haasteellisimmista ja kal-
leimmista remonteista. Hyvin suunniteltu ja toteutettu remontti 
lisää asunnon viihtyvyyttä ja nostaa asunnon arvoa. Huolellinen 
suunnittelu myös varmistaa, että asetetussa budjetissa pysy-
tään. Laadukkailla tuotteilla toteutettu remontti kestää hyvänä 
vuosia, eikä vaadi uutta remonttia jo muutaman vuoden 
kuluttua.

Pienen remontin suunnittelu
Remonttikohteissa suunnittelu ei välttämättä ole niin vapaata 
kuin puhtaalta pöydältä liikkeelle lähdettäessä. Suuritöisimmät 
muutokset, jotka edellyttävät vesi- ja viemärivetojen siirtämistä, 
voivat haukata suuren osan budjetista.

IDOn mallistossa on valittavanasi erityisesti remonttikohteisiin 
suunniteltuja wc-istuinmalleja, jotka sopivat viemärin paikasta 
ja tilan koosta riippuen paikkaan kuin paikkaan, kuten wc:n 
peruskorjausmalli, jonka leveä wc-jalka peittää vanhat ruuvin 
reiät. Panosta myös säilytyskalusteeseen, joka kätkee sisäänsä 
kaiken tarpeellisen. IDO Glow -sarjasta löytyy kompakteja pesu-
allaspaketteja pieneenkin tilaan, seinälle kiinnitettäviä korkeita 
kaappeja sekä käteviä peilikaappeja.

On budjettisi sitten suuri tai pieni, satsaa laatuun niin töiden 
kuin kalustevalintojenkin osalta.

www.ido.fi
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Laatua kylpyhuoneeseen

Geberit-konserni on saniteettiteollisuuden eurooppalainen 
markkinajohtaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Geberitillä on 
vahva paikallinen edustus suurimmassa osassa Euroopan mais- 
ta. Yritys valmistaa erittäin korkealaatuista saniteettitekniikkaa 
ja -keramiikkaa. Suomessa Geberitin tuotevalikoimaan kuuluu 
Geberit ja IDO -tuotteet.

Isojen lattialaattojen, suihkukourun ja seinä-wc:n valitseminen 
kylpyhuoneeseen on moderni ratkaisu, jolla kylpyhuoneeseen 
saadaan tasainen, yhtenäinen ulkonäkö. Kaikki ratkaisut, joita 
Geberit tarjoaa ovat muotoilultaan tyylikkäitä, ne ovat helppo-
ja puhdistaa ja huoltaa, ja niissä on käytetty vuosikymmeniä 
kestävää tekniikkaa. Riippumatta siitä, mihin ratkaisuun päädyt, 
Geberit tarjoaa toimivaa ja ajatonta estetiikkaa.

Geberit CleanLine -suihkukourut
Geberit CleanLine -suihkukourut eivät vain näytä hyvältä, mutta 
ne on myös helppo puhdistaa. Erona perinteisiin suihkukou- 
ruihin on, ettei CleanLine-suihkukouruihin pääse kertymään 
lika ja bakteerit piilopaikkoihin. 

Puhtaita innovaatioita:

• Avoin malli: ei piilossa olevia likaloukkuja.
• Kätevä kansi: helppo ja yksinkertainen avata.
• Käytännöllinen kampamainen hiussihti: irrota – huuhtele – 

puhdas lopputulos.
• Ajaton muotoilu: harjattu teräs takaa elegantin ulkonäön, 

mikä ei vanhene.
• Optimi pituus: kouru leikataan oikeaan pituuteen asennet- 

taessa.
• Helppo asentaa: mukana täydellinen asennussarja vaivatto- 

maan asennukseen. Vesieristyslaippa on integroitu jo tehtaal- 
la kiinni kaivoon, mikä helpottaa asennusta ja varmistaa 
vesieristyksen. 

• Saatavilla myös laatoitettava malli, jolloin kaivon sulautuu 
täysin lattiaan. 

Myös muita kaivoja
Geberitin valikoimassa on myös huomaamaton seinäkaivo ja 
8 x 8 cm  lattiakaivo, joiden avulla voidaan helposti säilyttää 
yhtenäinen ja kaunis suihkun lattia.

Käyttämällä Geberit CleanLine -suihkukourua on mahdollista saada suihkutilaan 
yhtenäinen lattiapinta.

Tyylikäs suihkukaivo on osa kylpyhuoneen sisustusta, varsinkin kun sen saa 
täysin sulautettua laattoihin. Laadukas materiaali ja helppo puhdistus tekevät 
CleanLinesta pitkäikäisen kylpyhuoneen katseenvangitsijan.

Geberit CleanLine suihkukaivon puh-
distaminen on helppoa.
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Raikas wc jokaiselle käyttäjälle – Geberit DuoFresh
Geberit DuoFresh varmistaa wc-tilan raikkauden poistamalla 
epämiellyttävät hajut jo niiden alkulähteiltä. DuoFreshin hajun-
poisto toimii kuin liesituuletin. Hiljainen tuuletin, imee hajut 
suoraan wc-istuimesta, ja ohjaa ne huuhtelupainikkeen takana 
olevaan aktiivihiilisuodattimeen. Suodatin palauttaa ilman raik-
kaana takaisin huoneeseen huuhtelupainikkeen sivuilta.

Sähkökäyttöinen raikastintoiminto käynnistyy joko automaatti-
sesti sensorilla tai manuaalisesti. Aktiivihiilisuodatin kestää nor-
maalissa käytössä noin vuoden, ja suodattimen vaihto onnistuu 
helposti huuhtelupainikkeen kautta.

WC-tilan raikkautta voi tehostaa lisäämällä huuhtelupainikkeen 
takana olevaan aukkoon raikastinpuikon, joka liukenee huuhte-
luveteen ja lisää wc:n hygieenisyyttä.

Geberit Duofix -asennusjärjestelmä
Geberit Duofix -asennusjärjestelmän elementit sopivat kylpy-
huoneisiin ja WC-tiloihin, yksitellen tai vierekkäin. Ne sopivat 
seinään kiinnitettävän wc:n, käsienpesualtaan, bideen tai 
urinaalin asentamiseen. Elementit ovat rakenteeltaan vahvoja ja 
ne muodostavat yhdessä sopusointuisen asennusjärjestelmän.  

Geberit Duofix -seinä-wc- ja -urinaali-elementteihin sopivia 
erilaisia huuhtelupainikkeita löytyy laaja valikoima. Korkealaa-
tuisesta muovista, lasista tai teräksestä valmistettuja painikkeita 
on saatavana useissa eri väreissä.  Saatavilla on myös kosketus-
vapaita malleja.

Helppohoitoisuus
Kaikissa Geberitin huuhtelujärjestelmissä venttiileihin pääsee 
helposti käsiksi huoltoa varten. Kaikki osat täyttävät Geberitin 
tiukat laatuvaatimukset ja Duofix-asennuselementtien va-
raosien saatavuus on taattu jopa 25 vuodeksi.
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Kääntyvät KIKKA-lauderungot  
helpottavat saunojan arkea
Suomalainen sauna on ahkerassa käytössä monessa kodissa 
läpi vuoden. Sauna joutuukin kovalle rasitukselle viikosta 
toiseen. Saunalta vaaditaan kestävyyttä, mukavuutta ja help-
pohoitoisuutta. Seinälle nousevat lauderungot täyttävät nämä 
vaatimukset. Seinälle nousevilla lauderungoilla varustetun 
saunan puhtaana pitäminen on todella helppoa.

Lauderungot saa kevyesti nostettua seinälle
KIKKA-lauderungot nousevat kevyesti seinälle ja näin lattiatilaa 
vapautuu muuhunkin käyttöön. Lauteiden taittaminen seinille 
helpottaa myös saunan puhtaana pitoa. Lisäksi lauteet kuivuvat 
nopeammin pystyasentoon käännettynä tavallisiin lauteisiin 
verrattuna.

Helppo asentaa ja pitää puhtaana
Runkomateriaali on kestävää, kevyttä ja helposti puhtaana 
pidettävää anodisoitua alumiinia. Nivelet tehdään ruostumat-
tomasta teräksestä. Perusrunko painaa vain seitsemän kiloa, 
joten se kulkee asennuspaikalle vaikka kainalossa. Kääntyvillä 
KIKKA-lauderungoilla on ruostumattomuustakuu.

Lauderungot on helppo asentaa. Saatavana on useita eri koko-
ja. Lauteiden lopullinen ja tarkka pituus tehdään laudepuilla. 
Kosken Metalli toimittaa myös mittojen mukaan tehdyt puiset 
laudetasot ja -verhoilut. Lauteiden etureuna on aina pyöristetty 
ja valittavana on useita puumateriaaleja.
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KIKKA-lauderunkopakettiin kuuluu aina kolme runko-osaa, 
seinäkannakkeet 3 kpl, kaideputket 2 kpl, askelmakannakkeet 2 
kpl sekä säätötulpat 3 kpl. Kolmella runko-osalla voit rakentaa 
pisimmillään 2,5 metriä pitkät lauteet, pituus on siis säädettä-
vissä. Kaide ja ala-askelma voidaan asentaa kasausvaiheessa 
joko oikea- tai vasenkätiseksi. Jos lauteet ovat pidemmät kuin 
2,5 metriä, voi pituutta jatkaa rajattomasti lisärunkoja käyttä-
mällä. 

Nousu on mahdollista tehdä myös keskelle ja kaiteet molem-
mille sivuille laudetta. Vastaavasti kaiteen voi tehdä myös kes-
kelle laudetta ja askelmat molempiin päihin. Kaideputkia sekä 
askelmarautoja ym. voi tarvittaessa tilata myös erikseen. Myös 
kulmalauteet ja U-lauteet onnistuvat lisärunkoja käyttämällä.

Runkoja voidaan tarvittaessa korottaa tai madaltaa
Saunan lauteiden runkoja voi tarvittaessa madaltaa jalkojen 
alaosasta lyhentämällä. Vakiokorkeus on rungoilla tasaisella 
lattialla puuosien kanssa noin 110 cm. Runkoa korotetaan 
jalkojen alaosasta. Tällöin ala-askelma nousee ylemmäksi. Saata-
vana onkin myös lisäaskelma, jolloin nousu lauteille helpottuu, 
koska nousussa on kaksi askelmaa. Tämä helpottaa esimerkiksi 
liikuntarajoitteisten kulkua lauteille.

Noston keventäjä lauteisiin
Lauteisiin on saatavana runkojen noston keventäjä. Yksi keven-
täjä riittää maksimissaan 2,5 metriä pitkiin lauteisiin. Jos lauteet 
ovat pidemmät, kannattaa tilata kaksi keventäjää. Tuote on 
hyödyllisyysmallisuojattu.

Saatavana myös valmis laudepaketti alumiinirungolla
Peruspaketti sisältää istuintason, keskitason, askelmatason, 
väliritilät 2 kpl, kaidepuut sekä valitsemasi alumiiniset laude-
rungot. Lisävarusteeksi voi valita selkänojan, runkojen noston 
keventäjän sekä laudesuojaksi parafiiniöljyn.

Lauteisiin saa laudat pitkit-
täin, poikittain tai vinottain. 
Materiaalivaihtoehtoina on 
haapa, leppä tai lämpöhaapa.

Kääntyvät KIKKA-lauderun-
got ovat täysin kotimaisia ja 
niillä onkin avainlipputun-
nus. Yleisimpiä tuotteita ja 
lauderunkoja löytyy suoraan 
varastosta, joten toimitus 
tapahtuu muutamassa päi-
vässä lähimpään Matkahuol-
lon pisteeseen. Laudepaketeilla toimitusaika on 1–2 viikkoa. 
Kääntyvillä KIKKA-lauderungoilla on ruostumattomuustakuu. 
Lauteet soveltuvat erinomaisesti myös taloyhtiön saunaan.

Lisätietoja kääntyvistä lauderungoista löydät osoitteesta:  
www.koskenmetalli.net
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Rakentaja.fi

Nykyisin sisustaminen on ulotettu myös saunoihin. Suomalaiset 
valitsevat saunaansa enimmäkseen luonnonmateriaaleja, kuten 
puuta ja kiveä. Lisänä perinteiseen tyyliin ovat tulleet erilaiset 
laatat sekä lasi. 

Saunaan haetaan tunnelmaa erimuotoisilla lauteilla, eri puula-
jeilla sekä väreillä. Tuotevalikoima on markkinoilla laajentunut 
siten, että kontrastien haku vaalean sekä tummaksi sävytetyn 
puun kanssa on helppoa. Lauteiden muotokielessä on havaitta-
vissa kahtiajakoisuus: kaarevat ja aaltoilevat linjat, sekä jyrkät ja 
terävät geometriset pysty- sekä vaakalinjat. Lauteiden suunnit-
teluun vaikuttavat saunan koko sekä oven että kiukaan sijainti. 

Vaihtelua saunan seiniin ja lauteisiin tuovat erisuuntaiset 
rimoitukset, sekä lauteissa että seinäpaneeleissa olevan puun 
vaihtelu. Hyviä puulajeja saunaan ovat abachi, haapa, leppä 
sekä tervaleppä, tuija ja lämpökäsitellyt puut.

Lauteet itse tehtynä
Lauteet sijoittuvat saunaan siten, että ylälaude on katosta 
mitattuna 110–115 cm:n etäisyydellä. Ylemmän sekä alemman 
laudetason väli on yleensä 42–45 cm. Kiukaan kivitason sijainnilla 
lauteisiin nähden on yllättävän suurikin merkitys, sillä lämpötila 
laskee hurjasti, kun mennään kiukaan kivitason alapuolelle. 
Lauteet tulisikin pyrkiä sijoittamaan niin, että alempi taso on kiu-
kaan kivitason tasalla, jotta jalat eivät palele saunottaessa. Mikäli 
saunassa on koneellinen tulo- ja poistoilma, tasoittaa huoneen 
alaosasta tapahtuva poisto lämpötilajakaumaa.

Lauteiden runko
Lauteet on syytä tehdä itsekantavana niin, että ne kannakoi-
daan seinistä. Lattialla seisovat jalat haittaavat siivousta ja 
tahtovat mennä huonoon kuntoon. 

Saunan lauteiden asennus

Seiniin kiinnitettäessä tulee varmistaa, että seinärakenne on 
tehty tarpeeksi tukevasti ja jaksaa näin kannattaa lauteet. Pitää 
myös ottaa huomioon, saadaanko runko kiinnitettyä paneelin 
koolauslautoihin, vai tarvitseeko laittaa ennen panelointia 
erilliset tuet seinärakenteisiin. Lauderunko voidaan kiinnittää 
suoraan rungon läpi ruuvaten käyttäen seinäpaneelin ja rungon 
välissä sopivan kokoisia vanerilappuja tai vaihtoehtoisesti 
naulauskulmilla alapuolelta piilokiinnityksellä. Lauderungon 
sekä seinäpaneelin väliin tulisi jättää 10–20 mm rakoa, jotta 
rakenne kuivuu hyvin. Itse porrastaso voi olla irrallinen, mikäli 
se tukeutuu lattiaan hyvin. 

Lauderungossa itsessään on käytetty yleensä 45x70 mm tai 
45x95 mm höylättyä puutavaraa. Puutavaran mitoitus riippuu 
saunan koosta ja sen seurauksena lauteiden jännevälistä. 
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Voimakkaat pesuaineet saattavat syövyttää sinkityt ruuvit ja 
kiinnikkeet jopa puun sisältä, joten kiinnitykseen suositellaan 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. 

Lauteiden lopullinen ulkonäkö sekä väritys on kiinni jokaisen 
saunanrakentajan omasta mielikuvituksesta. Puutavaraliikkeet 
sekä rautakaupat omaavat laajat valikoimat erilaisia puumate-
riaaleja sekä tarvikkeita. Muistathan lopuksi käsitellä lauteesi 
laudesuojalla.

Tarvikkeet

• runkotavaraa
• lautaa (mahdollinen lisätuki lauteille) 
• eri kokoisia ruuveja tarkoituksen mukaan 
• kalustekulmia 
• naulauskulmia 
• laudelautaa sekä mahdollisia koristelistoja yms. 

Määrät sekä materiaalit ovat riippuvaisia saunasta ja sen raken-
teista.

Jos on ajatuksena laittaa laudelaudat pitkittäin, on laude-
rungossa oltava vähintään 600 mm jaolla poikkitukia. Mikäli 
laudelaudat tulevat poikittain, poikkitukia ei välttämättä tarvita. 
Seinään kiinnitettävän lauteen runko kannattaa koota mahdol-
lisuuksien mukaan lattiatasossa ja nostaa valmiina paikoilleen 
ja kiinnittää.

Laudetaso
Laudetason materiaaliksi kannattaa valita puulaji, joka varaa 
itseensä lämpöä, mutta johtaa lämpöä heikosti eteenpäin. Ylei-
sin käytettävä laudelauta on kooltaan 28x95 mm, mutta tänä 
päivänä vaihtoehtoja on enemmänkin. Puu on muutenkin hyvä 
materiaali saunan lauteiksi hygieenisyytensä takia. Mahdolliset 
puun pinnalla olevat mikrobit kuolevat jo 50–60 celsiusastees-
sa. Lisäksi puu kuivuu kastuttuaan.

Laudelaudat voi asentaa sekä pitkittäin että poikittain. Pitkit-
täin asennettaessa tulee muistaa asentaa runkoon poikkituet. 
Lautojen väliin ja päihin tulee jättää 5–7 mm raot kuivumista 
varten. Itse kiinnitys tapahtuu alapuolelta piilokiinnityksellä 
käyttäen joko kiinnitysrimaa tai sinkittyjä kalustekulmia. 
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Tulikiven kiukaat tuovat saunan osaksi kodin sisustusta
Tulikiven sähkökiukaissa ja lisävarausteissa löytyy valinnanva-
raa. Pieniin saunoihin tehoiltaan sopivat superellipsin muotoi-
set seinäkiukaat; vuolukivinen Routa ja teräksinen Halla. Vuo-
lukivipintaisia lattiakiukaita ovat Naava ja Tuisku. Molempien 
pintavaihtoehdoksi on tarjolla vaalea uritettu vuolukivi. Rigata 
sekä tumma, mokkanahkamainen Nobile-vuolukivipinta.

Vuolukivi varaa itseensä lämpöä ja luovuttaa sitä hitaasti tasai-
sen pehmeissä löylyissä. Vuolukivi myös kuivattaa löylyhuoneen 
tehokkaasti.

Routa-sähkökiuas uritetulla pinnalla.

Touch Screen -kiuasohjain. Naava-sähkökiuas Nobile-pinnalla.

Tulikivi Sauna tarjoaa  
uuden ajan saunanautintoja
Tulikivi-kiukaiden innovatiiviset ratkaisut ja moderni, erottuva 
muotoilu tekevät saunasta kotisi keitaan. Tulikivi-sähkökiukai-
den pienet suojaetäisyydet mahdollistavat kiukaan integroin-
nin lauteisiin sekä monipuolisen sijoittelun löylyhuoneessa. 
Suuri kivitila saa aikaan pehmeät löylyt.

Liittämällä kiukaan Tulikivi Touch Screen -ohjauskeskukseen 
voit ohjelmoida sekä kivitilan että saunan lämpötilan erikseen 
sinulle sopiviksi ja tehdä näin löylyistä näköisesi. Elektroniset 
sähkökiukaat voidaan liittää myös KNX-taloautomaatiojärjes-
telmään. Suureen kivitilaan mahtuu paljon kiviä, joilla saadaan 
aikaiseksi miellyttävän kosteat löylyt. Kiuaskivien päälle ladot-
tavat Deco White -koristekivet kruunaavat korumaisen kauniin 
kiukaan ilmeen.
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Kuura 1 -sähkökiuas

Riite -sähkökiuas ja kiuaslinssi (lisävaruste) katossa.

Teräksistä linjakkuutta löytyy myös lattiakiuas Sumusta.

Kiukaat Kuura, Riite ja Huurre ovat muotoilultaan graafisia ja 
niiden pintamateriaali valukivi on kiukaissa ennennäkemätön.

Tulikivi Rae on yksinkertaisen tyylikäs kiuas, joka viimeistelee 
saunasi ilmeen joko graniitista valmistetulla tumman harmaalla 
tai marmorista valmistetulla valkoisella verhouksella.

Selkeälinjaiset puukiukaat on helppo sijoittaa erilaisiin 
löylyhuoneisiin
Siron kokonsa ja selkeälinjaisen muotoilunsa ansiosta Hile- ja 
Utu-puukiukaat on helppo sijoittaa hyvin monenlaisiin löyly-
huoneisiin. Luukun kätisyys on vaihdettavissa, mikä antaa lisää 
vapautta kiukaan sijoituspaikan valintaan. Hile- ja Utu-kiukaissa 
on suuri lasiluukku, joka avaa esteettömän näkymän tulipesän 
liekkeihin ja tuo tulen tunnelmallisen valon löylyhuoneeseen. 
Hile-kiuas on verhoiltu uritetulla vuolukivellä, joka kuivattaa 
löylyhuoneen tehokkaasti saunomisen jälkeen, ja Utu-kiukaassa 
on tyylikäs tumma teräsverhoilu.

Tulikiven puukiukaiden pienet suojaetäisyydet mahdollistavat 
erillisten palosuojalevyjen pois jättämisen kiuasta ympäröiviltä 
seiniltä ja lattialta.

Yhdellä lämmityksellä sekä löylyt että takkatuli
Vuolukivellä verhoiltu uusi Kinos-takkakiuas sijoitetaan oleske-
lutilan ja saunan väliin. Kinos-takkakiuasta valmistetaan kah-
della eri verhoilulla: Kinos 20 S1 -mallin verhoilu on harjattua 
vuolukiveä ja Kinos 20 S2 -mallin uritettua vuolukiveä. Takkakiu-
kaan suuren lasiluukun ympärille voi asentaa erillisen vuoluki-
visen manttelin, joka sopii mainiosti pieneenkin huoneeseen. 
Näin kiukaan lasiluukun ympärille saadaan selkeälinjainen ja 
monerni takka. Lisää kiuasmalleja ja lähimmän Tulikivi-studion 
yhteystiedot saat osoitteesta www.tulikivi.fi.

Sumu E -sähkökiuas ja kiukaan Nobile-taustaseinä (lev. 600 mm, kork. 2400 mm).
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Hile-puukiuas.Kinos 20 S1 -takkakiuas

Kinos 20 S1 -mantteli
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PINTAMATERIAALIT

M1-LUOKITELTUJA TUOTTEITA 
LÖYTYY LÄHES KAIKISTA 
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Rakentaja.fi

Sisäkattomateriaalin valinnassa on lukuisia vaihtoehtoja ja 
varsin vähän rajoittavia tekijöitä, etenkin kuivissa sisätilois-
sa. Tyypillisesti sisäkatto on varsin huomaamaton ja siihen 
panostetaan seinä- ja lattiapintoja vähemmän. Sisäkatosta voi 
kuitenkin tehdä huomiota herättävän tai jopa katseenvangitsi-
jan. Helppo ja varma ratkaisu on suora, vaalea, pintakiilloltaan 
himmeä tai puolihimmeä sisäkatto, mutta erilaiset muodot, 
useampien materiaalien käyttö ja voimakkaammat värit voivat 
korostaa sisäkaton näyttävyyttä.

Yleistä pintamateriaaleista
Pintamateriaalit ovat talon näkyvin osa. Niiden valinnassa tulisi 
huomioida materiaalin soveltuvuus kohteeseen ja tilaan. Luon-
nollisesti asukkaan mieltymykset tulee huomioida. Muita valin-
takriteerejä voivat olla palo- ja yleinen turvallisuus, ekologisuus 
sekä rakennus itsessään. Rakennuksen osalta tavoitteena voi 
olla tyylisuuntaus tai remontointikohteissa historia ja aikakausi. 
Sisäkattojen osalta pientaloissa rajoittavia tekijöitä tai vaaditta-
via ominaisuuksia on varsin vähän.

Alusrakenteet
Sisäkattomateriaalit valitaan riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta 
niiden edellyttämä kiinnitys voidaan huomioida rakenteissa. Si-
säkatto voi olla myös ns. alaslaskettu katto, joka kätkee allensa 
sähköjohtoja, ilmanvaihtokanavia ym. taloteknisiä asennuksia. 
Kiinnityksessä ja alusrakenteissa tulee huomioida valitun mate-
riaalin valmistajan antamat ohjeet.

Materiaalivaihtoehdot
Tyypillisimmät sisäkattomateriaalit ovat paneeli, maalattu kip-
silevy tai muu rakennuslevy. Lisäksi on tarjolla lukuisia erilaisia 
valmiiksi pinnoitettuja kattolevyjä. Paneelit voivat olla puuta tai 
MDF-materiaalista valmistettuja.

Värin ja värisävyn valinta
Yleisin katon väri on valkoinen tai taitettu valkoinen. Tällöin kat-
to tasaa luonnonvaloa ja heijastaa valaisimien antaman valon 
koko huonetilaan. Mikäli katto maalataan, maalin kulutuskestä-
vyydelle tai muille ominaisuuksille ei aseteta suuria vaatimuksia 
pois lukien kosteat tilat, joissa on käytettävä kosteisiin tiloihin 
sopivia maaleja. Kattomaalit ovat yleensä himmeitä tai puo-
lihimmeitä. Himmeämmät maalit eivät tuo niin helposti esiin 
pieniä tasaisuusvirheitä esimerkiksi levysaumojen kohdalla.

Sisäkattomateriaalin valinta

Huoneakustiikka
Etenkin nykyaikaisissa korkeissa huonetiloissa voi tulla vastaan 
huoneakustiikka. Akustiikan perussääntöjen mukaan tilavuu-
den kaksinkertaistuminen pidentää jälkikaiunta-ajan kaksinker-
taiseksi. Toisin sanoen ääni vaimenee kaksi kertaa niin hitaasti 
kuin yksikerroksisissa tiloissa. Laajat, kovat pinnat heijastavat 
ääntä. Avaran tilan kautta ääni myös kulkeutuu varsin esteettö-
mästi talon kaikkiin paikkoihin. Ääntä vaimentavia materiaaleja 
tulisi siis lisätä. Luonteva paikka niille on esimerkiksi sisäkatto. 
Huoneakustiikkaa voi parantaa sekä kipsilevystä että pehmeistä 
eristeistä valmistetuilla akustiikkalevyillä. Akustiikkalevyissä on 
myös erilaisia valmiita pintavaihtoehtoja.

Remontoinnin yhteydessä huomioitavaa
Remontoinnin yhteydessä toteutettava sisäkatto ei juuri muilta 
osin poikkea uudisrakentamisesta, mutta ennen materiaalin 
valintaa selvitetään, käykö vanha sisäkattopinta alusrakenteeksi 
vai pitääkö jotain purkaa pois. Kannattaa myös miettiä, onko 
katon ulkonäön tai muodon suhteen jotain talon aikakauteen 
tai tyylisuuntaan liittyvää, joka halutaan säilyttää. Samalla 
tulee huomioida, onko kattoremontin yhteydessä mahdollista 
piilottaa sähköjohtoja tai tarvittaessa muuttaa esimerkiksi va-
laisimien paikkoja ja lisätä niiden määrää. Sisäkaton uusimisen 
yhteydessä on mahdollista parantaa myös lämmöneristystä ja 
tiiviyttä. Jos huonekorkeuden madaltaminen on mahdollista, 
voi koolausten väliin asentaa lisäeristeen tai käyttää SPU-eris-
tettä, jossa on rakennuslevy samassa. Myös huokoisesta kui-
tulevystä valmistetut valmiit kattolevyt parantavat rakenteen 
eristävyyttä.

Asentaminen
Kattomateriaalin asentamisessa noudatetaan valitun tuotteen 
valmistajan antamia ohjeita. Useimmissa kattomateriaaleissa 
riittää tyypillinen k600 koolausjako, mutta silti on hyvä tehdä 
valinta ennen koolausten asentamista, jotta voidaan tarkistaa 
valmistajan antamat ohjeet.

Asennussuunnan valintaan löytyy yksi yleisohje. Paneloinnissa 
ja muissa sisäkattomateriaaleissa, joista on selkeästi asennus-
suunta, suunta on huomioitava. Esimerkiksi paneelit asenne-
taan normaalisti pitkittäin ikkunasta tulevan valon suuntaisesti. 
Tämä antaa huoneesta pidemmän vaikutelman. Ohje on 
kuitenkin viitteellinen ja ikkunoita voi huoneessa olla myös eri 
seinustoilla. Paneelit voidaan asentaa myös vinoon ja ne voivat 
muodostaa kuvioita. Asia kannattaa kuitenkin miettiä hyvissä 
ajoin, jotta koolaukset voidaan asentaa oikein.



305Pintamateriaalit

Oikean lattiatasoitteen ja työmenetelmien valintaan vaikutta-
vat alustan kunto, tasoitustarve ja päällystysajankohta. Aluksi 
haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Mikä alusta on kyseessä?
weber.vetonit lattiatuotevalikoimasta löytyy soveltuvia tuottei-
ta uudisrakennusten normaaleista betonialustoista aina vaikei-
siin saneerausalustoihin saakka.  Jos alustaan on mahdotonta 
saada tartuntaa, voi tasoituksen tehdä uivana rakenteena.

Mikä on lattian tasoitustarve eli tulevan tasoituksen kerros-
paksuus?
weber.vetonit lattiatuotteet on suunniteltu eri kerrosvahvuuksiin. 
Tuotteesta riippuen voidaan tasoittaa 0 mm:stä 250 mm:iin asti.

Milloin on tarkoitus päällystää?
Valikoimastamme löytyy sekä normaalisti kuivuvia että nopeas-
ti päällystettäviä tasoitteita. Normaalisti kuivuvan tasoitteen 
päällystettävyysaika on noin yksi viikko/10 mm:n kerros tasoi-
tetta kuivumisolosuhteista riippuen. Nopeasti päällystettävien 
tasoitteiden päällystysajankohta on kahdesta tunnista muuta-
maan päivään tasoituksesta, riippuen tuotteesta, kerrospaksuu-
desta ja kuivumisolosuhteista.

Tulevan lattian päällyste?
weber.vetonit tasoitteet voidaan päällystää mm. keraamisil-
la yms. kivilaatoilla ja lautaparketeilla. Suurinta osaa weber.
vetonit tasoitteista voidaan käyttää myös muovi-, linoleum- tai 
tekstiilimattojen sekä vinyylilaattojen, korkin tai vesiohenteisen 
epoksimaalin alla. Jotkut tasoitteet vaativat kuitenkin ylitasoi-
tuksen liimattavien päällysteiden alla, joten tasoitteen kulutuk-
senkestävyys ja soveltuvuus tulevan lattianpäällysteen kanssa 
on tarkistettava tuotekortista ennen tasoitusta.

Alustaan liimattavien parkettien alla tulee olla alusvaneri.

Tasoitteen levittäminen käsin tai sekoituspumpun avulla?
Käsin tehtävä tasoitus soveltuu parhaiten asunto- tai huo-
nekohtaisiin tasoituksiin ja ositteluun. Koneellinen ratkaisu 
soveltuu parhaiten keskisuurille 25-250 m² lattioille. Lattian 
koon ylittäessä 250 m² voivat säkit ja sekoituspumppu tuntua 
pieniltä. Silloin tuotteet voidaan tuoda rakennuspaikalle irtota-
varana siiloissa.

Vanhan lattian askeläänieristävyyden parantaminen
Jos halutaan parantaa askeläänieristävyyttä vanhassa välipoh-
jassa, vain 25 mm paksulla kerroksella parannetaan askel-
äänieristävyyttä jopa noin 18 desibeliä. Askeläänieristeenä 

Lähtökohdat  
oikean lattiatasoitteen valinnalle

ratkaisussa käytetään weber.floor 4955 Askeläänimattoa ja kan-
tavana kerroksena weber.vetonit 120 RENO Saneeraus Plaanoa 
4945 Lasikuituverkolla vahvistettuna. Myös muut ratkaisut, 
kuten Comfort Lämpölattia, soveltuvat kaikkien vanhojen 
lattioiden kunnostukseen.

Weberin Comfort Lämpölattiassa on kaksi lattialle tärkeää omi-
naisuutta: lattialämmitys ja askelääneneristys. Järjestelmässä 
käytetään uritettuja, alumiinipintaisia lämmönluovutuslevyjä, 
jotka toimivat sekä lämpö- että askelääneneristeenä. 

Märkätilan lattia
Märkätilan lattiaan kannattaa asentaa lattialämmitys, jolloin 
lattia tuntuu miellyttävämmältä paljaille jaloille ja kuivuu suih-
kun jälkeen nopeammin. Suositeltava märkätilan kaltevuus on 
1:80 ja lattiakaivon ympärillä (500 mm:n säteellä lattiakaivosta) 
1:50 (lattia kallistuu 1 cm joko 80 cm:n tai 50 cm:n matkalla). 
Pohjalaatta tai paksu kallistusvalu tehdään nopeasti kuivuvalla 
weber. vetonit 6000 Pikamassalla. Jos valuun tulee sähkölämmi-
tyskaapelit, valu on tiivistettävä hyvin.

Valun pinta tasoitetaan esim. 4400 Pikatasoitteella tai 3100 
Hienotasoitteella ennen vedeneristystä. 5–100 mm paksu kallis-
tusvalu voidaan tehdä 5400 Lämpölattiamassalla. Lattiakaivon 
kohdalla, jossa tasoitekerros on ohuimmillaan, tasoitepaksuu-
den tulee olla vähintään 5 mm. Kallistusvalun pinta tasoitetaan 
tarvittaessa 4400 Pikatasoitteella tai 3100 Hienotasoitteella 
ennen vedeneristystä.

Huom!
Alusta tulee aina käsitellä MD 16 Dispersiolla ennen tasoitteen 
levittämistä! Lattia vesieristetään weberin vedeneristysohjeiden 
mukaisesti ennen laatoitusta.

Lisätietoa ja ohjeita Weberin tuotteista löytyy Weber Oppaasta 
sekä osoitteesta www.fi.weber
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Eteiseen laminaatti vai laatta? Parketti myös lastenhuoneeseen 
vai sittenkin muovimatto? Lattiapinnoitteen valinta on ma-
kukysymys, mutta ulkonäön lisäksi tulisi kiinnittää huomiota 
pinnoitteen sopivuuteen suhteessa tilan käyttöön.

Parketti
Parketti on puusta valmistettu lattia, jonka ulkonäköön vai-
kuttaa puulajin lisäksi sauvaisuus, lajitelma sekä pintakäsittely. 
Sauvaisuus kertoo, monestako rinnakkaisesta palasta pintaker-
ros on valmistettu. Oksaisuus, syykuviot ja värin vaihtelu ovat 
puun ominaisuuksia, joiden mukaan puulajit jaetaan lajitel-
miin. Parketti on joko lakattu, mattalakattu tai öljytty. Erilaisilla 
erikoiskäsittelyillä, kuten petsaus tai harjaus, korostetaan puun 
yksilöllistä ilmettä ja ulkonäköä.

Parkettilattian laatuun vaikuttaa sen aluslattia, jonka tulee olla 
luja, tarpeeksi tasainen, kuiva ja puhdas. Lähes kaikki parketit 
voidaan asentaa lattialämmityksen kanssa. Parkettilattia elää 

lämpötilan ja ilmankosteuden mukana, mutta muihin puuma-
teriaaleihin verrattuna elävyyttä vähentää parketin rakenne. 
Parketti ei kestä kosteutta. Parkettilattian voi yleesä hioa ja 
lakata uudelleen, kun se on kulunut.

Laminaatti
Laminaatti on parkettia edullisempi lattiapinnoite, joka on tehty 
puristetusta puukuidusta. Lattialaminaatteja on saatavana 
lukuisia erilaisia värejä ja kuoseja, jotka saavat sen näyttämään 
puu- tai laattalattialta. Laminaattilattia kestää kolhuja ja naar-
muja hyvin ja on erittäin helppohoitoinen. Osa laminaateista on 
kosteuden kestäviä. Parkettiin verrattuna laminaatti tuntuu kyl-
memmälle ja pinta on liukkaampi eikä sitä voi hioa tai muuten 
muokata entiselleen. 

Vinyylilankku
Vinyylilankku soveltuu useimpiin kodin huoneisiin, sillä se 
kestää kovaa kulutusta sekä vaimentaa ääntä. Vinyylilankkuissa 
on on eri kuivointeja ja sen pinta tuntuu pehmeälle sekä lämpi-
mälle. Laminaattiin verrattuna vinyylilankku kestää paremmin 
kosteutta ja roiskeita. Saneerauskohteisiin vinyylilankku sopii 
ohuutensa vuoksi ja yleensä asennuksen voi tehdä suoraan 
vanhan lattian päälle.

Muovimatto
Muovimatto eli joustovinyyli soveltuu kaikkiin kohteisiin käyt-
töominaisuuksiensa takia; se ei kopise eikä ole liukas ja kestää 
hyvin kosteutta.  Kuosivalikoima on laaja ja muovimatto on 
edullinen vaihtoehto. Huonekaluista voi jäädä painaumia.

Lattiapinnoitteet Rakentaja.fi

Laminaattilattia voi näyttää parketille.Parkettilattia on kaunis pohja kodin sisutukselle.
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Korkkilattia
Korkkilattia on tehty korkkitammen käsin kuoritusta kaarnasta. 
Korkki on materiaalina lämmin, pehmeä ja joustava. Korkkilattia 
on helppo puhdistaa, se sietää kosteutta ja iskuja sekä vaimen-
taa ääntä.

Lauta
Lautalattia on pitkäikäinen ja ekologinen eikä puusta vapaudu 
haitallisia yhdisteitä tai aineita sisäilmaan. Puinen lattia on luon-
nollinen ja kodikas sekä lämmin talvellakin. Lattian voi käsitellä 
maalaamalla, öljyämällä, vahaamalla tai lakkaamalla. Lautalat-
tian voi myös kunnostaa hiomalla ja käsittelemällä uudelleen.

Tiili
Tiililattia on kestävä ja pitkäikäinen. Lattia kannattaa suojata 
vahaamalla, jolloin vaha suojaa tiililaatan pintaa likaantumiselta 
ja kulumiselta.

Laatta
Keraamiset laatat soveltuvat lähes jokaiseen tilaan. Valikoima 
on runsas kokojen, pintojen ja värien suhteen. Lattian ulko-
näköön voi vaikuttaa ladonnan lisäksi myös saumojen koon ja 
värin avulla. Laattalattia on helppohoitoinen, hygieeninen ja 
kestävä, mutta lattioissa käytettävien laattojen ominaisuuksissa 
on kuitenkin eroja. Esimerkiksi karheapintaiset laatat kannattaa 
suojata siivouksen helpottamiseksi suoja-aineilla. Laatta sopii 
yhteen lattialämmityksen kanssa.

Klinkkerit ovat tiiviimpiä ja kestävämpiä kuin kaakelilaatat. 
Klinkkerit ovat lasitettuja tai lasittamattomia. Lasitus voi olla 
kiiltävä, mattapintainen, liukuesteiseksi karhennettu tai rustiik-
kipintainen.

Betoni
Betonilla saadaan aikaa yksilöllinen lattia, joka on kestävä, 
pitkäikäinen ja helppo pitää puhtaana. Erilaisilla hionnoilla ja 
käsittelyillä betoni muuntuu monenlaisiin kohteisiin sopivaksi. 
Värisävyistä ja kiiltävyysasteista voi valita mieleisensä.

Mikrosementti
Mikrosementillä tarkoitetaan noin kahden millimetrin paksuista 
saumatonta pinnoitetta, joka sopii sekä kuiviin että kosteisiin 
tiloihin ja jolla voi tehdä saman tyylisen pinnan kuin betonilla. 
Pinta on kova, lämmin ja erittäin elävä. Mikrosementti on help-
po pitää puhtaana ja se kestää vettä ja muita nesteitä, kuten 
öljyä, eikä se ole liukas.

Epoksilattia
Itsestäänsiliävä epoksimassa on pölytön, valoisa ja saumaton 
pinnoite, joka kestää erinomaisesti kulutusta ja on helppo pitää 
puhtaana. Epoksilattian voi sävyttää ja kuvioida mieleisekseen. 
Ehjä epoksilattia on vesitiivis kokonaisuus, joten se sopii erin-
omaisesti myös märkätiloihin, eikä se ole liukas.

Kaksiväritekniikalla toteutettu epoksilattia; lopputulos muistuttaa marmoria.

Laattalattia 60x120 cm kokoisista laatoista.

Korkkilattia on lähtökohtaisesti lämpimänpi kuin useimmat muut lattiatyypit.
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Sisärappauksia ja -tasoituksia on aikojen kuluessa tehty 
monentyyppisillä materiaaleilla ja menetelmillä. Vanhimpien 
kohteiden saneerauksessa pinnoitteiden alta paljastuu usein 
paksu vaalea kalkkirappaus. Rappauksien täyteaineina on voitu 
käyttää olkia, savea tai erilaisia karvoja. 1950-luvulla tehdyt 
rappaukset saattavat sisältää kalkin lisäksi sementtiä. Kalkkise-
menttirappaukset tunnistaa siitä, että ne ovat yleensä kovem-
pia kuin puhtaat kalkkirappaukset, vaikkakin lujuudet voivat 
vaihdella paljon riippuen käytetyn sementin määrästä. Betonie-
lementtirakentamisen kehityksen myötä paksujen rappausten 
tarve väheni. Lähes suorien elementtipintojen tasoitukseen 
riittivät ohuet tasoitekerrokset ennen pinnoitusta laatoituksella, 
tapetoinnilla tai maalauksella.

Tasoitetyön suunnittelu
Tasoitetyön suunnittelussa on huomioitava alustan tai mahdol-
lisen purkamattoman vanhan rappauksen kunto. Tasoitteiden 
valinta tehdään alustan, käyttötarpeen, pintamateriaalien 
laadun ja tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Rasitusluokat
Tilan käyttötarkoitus jaetaan 
kuuteen rasitusluokkaan, joista 
vaativimmissa luokissa 5 ja 6 
käytetään vedenkestäviä laasteja 
ja tasoitteita. Tasoitteita valittaessa 
on otettava huomioon tasoittee-
seen kohdistuvat mekaaniset (mm. 
pistekuormat, iskut ja kulutus) ja 
fysikaaliset (mm. kosteus) rasituk-
set. 

Tasoitetyömenetelmät
Osittain tasoitus:
Esim. kolojen, reikien ja saumaus-
syvennysten tasoitus (korkeintaan 
30 % tasoitettavasta alueesta). 
Voidaan tehdä ennen kokonaan 
tasoitusta tai sen jälkeen.

Kokonaan tasoitus:
Käsiteltävä pinta tasoitetaan 
kokonaan.

Sisäseinien korjaaminen
Sisäseinien ja -kattojen korjaa-
miseen johtavia syitä voivat olla 
esim. vanhenemisvauriot (pinnan 

Sisäpintojen käsittely

halkeamat ja lohkeamat, pinnoitteiden hilseily ja irtoaminen), 
pinnoitteen kuluminen ja likaantuminen, kosteusvauriot, tupa-
kansavu, rasva keittiön katossa, pintamateriaalin vaihtaminen, 
tilojen uudelleenjärjestely.

Korjaamisen suunnittelu
Kun korjaus halutaan tehdä pitkäikäiseksi, kestämään kymme-
niä vuosia, on tärkeää suorittaa vanhan rakenteen ja materiaalin 
kunnon kartoitus ja korjauksen suunnittelu. Väärät valinnat 
saattavat osoittautua lyhytikäisiksi. Ensimmäiset uudet vauriot 
voivat olla näkyvissä jo muutaman vuoden kuluttua. Kosteus-
vauriotilanteessa on hyvä ottaa yhteyttä alan asiantuntijoihin, 
sillä pitkäaikainen kosteuden vaikutus on saattanut aiheuttaa 
vakavampaakin vaurioitumista ja tuhoutumista.

Kuntokartoituksessa selvitetään mahdolliset kosteusvauriot 
ja tarvittava vanhojen materiaalien purku. Kosteusvauriota-
pauksissa on tapauskohtaisesti arvioitava, mitä toimenpiteitä 
on tehtävä mahdollisen laajemman vaurion selvittämiseksi 
huomioiden tilan tuleva käyttötarkoitus.
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Kun seinärakenne on kunnossa, selvitetään alla olevan tasoi-
tuksen tai rappauksen kunto ja mahdollinen materiaalityyppi. 
Materiaalien valinnassa huomioidaan aina tilan tuleva käyttö eli 
rasitusluokka. Erityishuomio on alustan kunnolla, kun käyttötar-
koitus muuttuu oleellisesti, esim. kuivista tiloista saneerataan 
märkätilat.

Rappaus- ja tasoitusmateriaalit ja menetelmät
Tasoitusten ja rappausten korjaamisessa on onnistumisen kan-
nalta eduksi, jos tunnetaan alustan materiaalit. Erityisesti koh-
teissa, joissa vanhat rappaukset säilytetään, valitaan alustaan 
soveltuvat tasoitteet tilan käyttötarkoituksen mukaan. Kuivissa 
tiloissa vanhat rappaus- ja tasoitetilat voidaan helposti tasoittaa 
kuivien tilojen polymeerisideaineisilla tasoitteilla. Märkätiloissa 
tasoitteiden valintavaatimukset tiukentuvat. Rakenteen täytyy 
kestää vedeneristyksen ja laatoituksen tuoma lisärasitus. Tällöin 
tasoitteiksi valitaan mahdollisuuksien mukaan materiaalipoh-
jaltaan lähelle vanhaa korjattavaa rappausta tai tasoitusta. 
Valinnassa on kuitenkin edelleen huomioitava, että valittavat 
tuotteet ovat vedeneristysjärjestelmän mukaiset. Kuntokartoi-
tuksessa on saattanut tulla esille erilaisia ongelmakohtia, joihin 
on osattava löytää toimivat ratkaisut: kosteuden ja suolojen 
kulkeutuminen alustan läpi, asbesti purkutyössä, vanhat tasoit-
teet ja maalipinnat, tartunnaltaan hankalat alustamateriaalit, 
nykyisistä poikkeavat materiaalit, materiaalien rajapinnat, suu-

ret täytöt/pienet silotukset, vanhat ja heikot rappaukset, heikot, 
tupakansavun kellastamat tai rasvaiset kattotasoitepinnat.

Kaikissa tapauksissa varmin ratkaisu saadaan, jos vanhat rap-
paukset ja tasoitteet poistetaan ja korjaustasoitukset aloitetaan 
puhdistetulta vanhalta muuraukselta tai betonilta. Tällöin 
tasoitustyö suoritetaan uudisrakentamisessa noudatettua 
tapaa, materiaaleja ja menetelmiä käyttäen. Vanhoissa materi-
aaleissa voi esiintyä terveydelle vaarallisia ainesosia (asbesti), 
jolloin purkutyölle on asetettu erityismääräyksiä. Näiden töiden 
purku on suoritettava asbestityölle määritettyjen suojausten ja 
menetelmien mukaan.

Jos vanhat rappaukset ovat hyväkuntoisia tai maali hyvin kiinni 
alustassa, voidaan tasoitus tehdä vanhan rappauksen päälle. 
Tai, jos vanhojen, heikkojen rappausten purkaminen on erittäin 
vaikeaa, voidaan tasoitus suorittaa myös näiden päälle. Tällöin 
on kuitenkin huomioitava erikoiskäsittelyt tai verkotukset, joilla 
varmennetaan rakenteen pysyvyys. Kun vanha rappaus on lu-
jasti kiinni alustassa ja laastin sideaine tunnetaan, voidaan kor-
jaus tehdä vastaavalla tavalla tai yhteensopivalla materiaalilla.

Tarkemmat ohjeet tuotteiden valinnasta ja työn suorituksesta 
eri alusmateriaaleille ja käyttökohteisiin löydät Weber Oppaasta 
tai osoitteesta www.fi.weber



310 Pintamateriaalit

Maalaamalla saat huoneisiin uuden ilmeen. Värivalinnoilla voit 
vaikuttaa tilan tunnelmaan, valoisuuteen ja viihtyisyyteen. 
Hoitamalla maalauksen kerralla oikein säästyt turhalta vaivan-
näöltä ja rahanpalolta.

Tarvitset:

• Suojapaperia, -muovia tai -huopaa, sekä maalarinteippiä 
pintojen suojaamiseen

• Laastia ja lastan seinäpinnan tasoittamiseen
• Telat ja maalauskaukalon
• Siveltimiä (& rajaaja)
 • vesiohenteisille maaleille keinoharjapensseli
 • öljypohjaisille maaleille luonnonharjapensseli
• Pölyharjan / pesusienen
• Jatkovarren / tikkaat, jotta yletyt seinän yläreunoihin
• Maalipesuaineen maalattavan pinnan puhdistamiseen
• Pensselipesuaineen työvälineiden puhdistamiseen
• Maalia (myös pohjamaalin)

Maalin valinta
Käyttämällä M1-hyväksyttyjä maaleja sisäilmaan haihtuu 
mahdollisimman vähän haitallisia yhdisteitä. Tarvittaessa 
markkinoilta löytyy myös allergiatunnuksella varustettuja maa-
leja, jotka ovat liuotteettomia ja säilöntäainepitoisuudeltaan 
mahdollisimman alhaisia.

Huomaa, että kiiltoaste vaikuttaa värin tummuusasteeseen. 
Vaikka värikoodi olisi sama, kiiltäväpintainen maali näyttää 
mattapintaista tummemmalta. Kiiltoaste määrittyy maalatta-
van tilan mukaan. Esimerkiksi keittiössä ja eteisessä kannattaa 
suosia kiiltävää maalia, sillä se kestää kulutusta ja pesua. Matta-
pintainen ja himmeä maali peittää mahdolliset epätasaisuudet 
paremmin. Katon maalauksessa suositaan usein valkoista, 
täyshimmeää maalia rauhallisen kokonaisuuden luomiseksi. 
Kosteisiin tiloihin on saatavilla niihin tarkoitettuja maaleja.

Maalia ostaessa kannattaa suosia laadukkaita merkkejä, jotta 
saat varmasti juuri haluamaasi väriä.

Maalaa uusi ilme sisätiloihin – 
ja tee se oikein

Rakentaja.fi
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Tarvittava maalimäärä lasketaan jakamalla maalattava koko-
naispinta-ala (m2) maalin riittoisuudella (m2/l). Tarkista riittoi-
suus maalipurkin reunasta.

Värin testaaminen
Testaa värit suoraan seinään. Näin tekstuuri on sama kuin lop-
putuloksessa, ja väri näyttää varmasti samalta. kokeile vähin-
tään 0,3 x 0,3 metrin alueelle.

Ota huomioon, että seinän aikaisempi väri uuden värialueen 
ympärillä vaikuttaa siihen, miltä väri näyttää. Tähän helpottaa 
esimerkiksi isomman alueen maalaaminen. Myös valo muuttaa 
väriä, joten väriä kannattaa tarkastella sekä aurinkoisina että 
sateisina päivinä.

Valmistautuminen
Valmistaudu sisätilojen maalaukseen siirtämällä mahdolliset 
tiellä olevat huonekalut huoneen keskelle, tai pois huoneesta, 
sekä tuulettamalla tilaa. Aloita suojaamalla pinnat ja huone-
kalut. Poista tai suojaa listat tarvittaessa. Kun suojaat lattian, 
varmista ettet aiheuta kompastumisvaaraa. Suojaa myös katto, 
tai jätä yläseinän ja katonrajan väliin pieni kaistale väliin, jonka 
suojaat esimerkiksi teipillä.

Jatka maalausoperaatiota puhdistamalla maalattavat pinnat ja 
tarkistamalla, että pohja on tasainen. Jos seinässä on esimerkik-
si koloja tai halkeamia, tasoita seinä käyttäen laastia ja lastaa. 
Nosta laastia lastaan, jos käytät isoa lastaa, jätä reunat tyhjiksi. 
Levitä laasti seinälle, puhdista lasta ja vedä sillä laastialueen yli, 
kunnes jälki on tasaista. Voit halutessasi tasoittaa koko seinän. 
Tällöin aloita lattian rajasta levittämään laastia, silota puhtaalla 
lastalla ja jatka seinän yläosasta. Tasoita lopuksi seinä poikki-
suuntaisilla liikkeillä, ja tarvittaessa hio seinät laastin kuivuttua.

Tasoituksen voit myös tehdä esimerkiksi telalla. Tällöin tasoit-
teen tulee olla ohuempaa, eli siihen tulee sekoittaa normaalia 
enemmän vettä. Tasoita lopuksi seinä leveällä teräslastalla sekä 
korkeus- että leveyssuuntaisesti. Anna tasoitteen kuivua hyvin 
ennen maalaamista.

Maalaus
Sekoita maalit huolellisesti. Jos maalaat katon, aloita siitä.

Pintamaalin alle kannattaa usein maalata kerros pohjamaalia. 
Seinän ensimaalauksessa on aina käytettävä pohjamaalia. 
Seinän pinta imee maalia. Pohjamaali tarttuu siihen paljon 
paremmin ja hidastaa veden imeytymistä alustaan, jolloin 
pintamaalauksen työstöaika on pidempi. Lisäksi pohjamaalia 
käyttämällä pintamaalin väri vastaa paremmin toivottua, eikä 
sitä kulu yhtä paljoa.

Pohjamaalin kuivuttua kunnolla aloita pintamaalilla maalaami-
nen käsittelemällä kapeat ja hankalat kohdat – kuten listat, pis-
torasioiden ympärykset, sekä katon ja ikkunan reunat – pens-

selillä. Käytä halutessasi rajaajaa työn helpottamiseksi. Jatka 
maalaamalla telalla isommat alueet, aloittaen seinän reunasta. 
Laita maalauskaukaloon tarpeeksi maalia, jotta tela kastuu 
kunnolla ja maali leviää tasaisesti. Maalaa aina vähintään kaksi 
kerrosta, antaen maalin kuivua kunnolla kerrosten välissä.

Maalauksen jälkeen
Huolla työvälineet puhdistamalla ne kunnolla. Hävitä maali-
purkit oikein. Märkä maali kuuluu ongelmajätteisiin, kun taas 
kuivan maalin ja purkin voi laittaa talousjätteisiin.

Maalatun seinän kolhimista tulee välttää neljä viikkoa, sillä se 
on aika-arvio maalikalvon täydelliseen kuivumiseen ja lopulli-
seen kovettumiseen. Vältä tämän aikana myös seinän pyyhki-
mistä, etenkin kostealla siivousliinalla. On tärkeää, että maa-
latussa tilassa ilma pääsee kiertämään kunnolla. Tuuleta tilaa 
hyvin, äläkä pidä sitä suljettuna.

Tiivistettynä

• Tarkista, että sinulla on tarvittavat välineet.
• Ota huomioon maalin kiiltoaste.
• Testaa värejä seinään.
• Tuuleta huone.
• Suojaa pinnat ja huonekalut, poista tarvittaessa listat.
• Puhdista pinnat ja tasoita ne tarvittaessa.
• Sekoita maalit huolellisesti.
• Aloita katosta.
• Maalaa ensin pohjamaalilla, ja anna sen kuivua hyvin.
• Aloita pensselillä vaikeista ja kapeista kohdista.
• Maalaa telalla seinän reunasta aloittaen.
• Käytä tarpeeksi maalia tasaisen lopputuloksen saamiseksi.
• Maalaa vähintään kaksi kerrosta, anna maalin kuivua välissä.
• Puhdista työvälineet ja heitä märkä maali ongelmajätteisiin, 

kuiva maali ja purkki talousjätteisiin.
• Seinä kuivuu ja kovettuu täydellisesti noin. neljässä viikossa. 

Vältä kolhuja ja hankaamista.
• Tuuleta tila hyvin ja pidä se avoinna.
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Rakentaja.fiTapetointi

Valikoimien ollessa laajat, sopivan tapetin valintaa osittain 
helpottavat ja osittain vaikeuttavat useat mallikirjat sekä rau-
takaupoissa nähtävät mallitelineet. Mallikirjoista ja -telineistä 
selviävät niin sävyt, kuviot, laadut kuin eri hintaryhmätkin.

Laske paljonko tapettia tarvitset
Tapettia ostettaessa pitää osata laskea tapettimenekki tai aina-
kin tietää tapetoitavana olevan huoneen seinien leveydet sekä 
huonekorkeus. Ihannetapauksessa yhdestä rullasta on mahdol-
lista saada neljä vuotaa tapettia. Ihannetilanne kuitenkin edel-
lyttää sitä, että huonekorkeus on alle 2,5 metriä ja että tapetissa 
ei ole minkäänlaista kuviokohdistusta. Rullassakin tarvitsisi 
olla tapettia 10,05 metriä. (10,05/2,5 = 4) Jos vielä ajatellaan, 
että tapettirullan leveys on 0,53 m ja tapetti on puskusaumalla 
laitettava, saadaan rullasta seinälle etenemää 2,12 metriä. (0,53 
x 4 =2,12) Tilanne on kuitenkin harvoin näin ideaalinen. Tapet-
timenekkiin vaikuttavat siis: huonetilan korkeus, tapettirullan 
pituus sekä tapetissa oleva kuviokohdistus.

Vältä sävyerot – tarkista etiketti
Kun tapettimalli on valittu, on syytä vielä tarkistaa, että kaikkien 
samanlaisten tapettirullien etiketissä on sama valmistus- ja pai-
nosnumero. Tapettirullien eri painosten välillä saattaa olla sä-
vyeroja, vaikka silmämääräisellä tarkastelulla eroa ei välttämät-
tä edes huomaa. Sävyeron huomaa viimeistään siinä vaiheessa, 
kun seinät on tapetoitu ja huonetila valmis – tässä kohtaa se on 
valitettavasti liian myöhäistä. Mikäli ero on häiritsevä, työ täytyy 
tehdä uudelleen. Tapettirullien etiketeissä on muutenkin paljon 
tärkeää tietoa: eri symbolien avulla on helppo tarkistaa esimer-
kiksi tapetin kuviokohdistus, liisterin käyttötapa (levitetäänkö 
liisteri seinään vai vuotaan) sekä pesunkestävyys. Etiketit on 
myös syytä säilyttää, mikäli tapettia joudutaan hankkimaan 
lisää tai jos ilmenee jotain huomauttamista.

Muista suojaus, varmista turvallisuus
Kun tapetoinnin esivalmistelut on suoritettu (esimerkiksi 
remonttikohteissa vanhat tapetit on poistettu) ja seinät on 
asianmukaisesti kunnostettu/rakennettu, katkaistaan virta pää-
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katkaisimesta tai irrotetaan huonetilan sulake. Näin vältytään 
sähköiskuilta tapetoitaessa pistorasioiden ja katkaisijoiden 
kohdalla. Myös mahdolliset rasioiden suojukset irrotetaan. Hyvä 
vinkki vanhoja pintoja tapetoivalle on laittaa esimerkiksi tuli-
tikut hieman seinäpintaa ylemmäksi ruuvien reikiin vanhoihin 
taulupaikkoihin. Näin taulut löytävät tiensä samalle kohdalle.

Tarkista nurkan suoruus
Tapetointityö alkaa nurkkien suoruuden tarkistamisella. Ei kan-
nata luottaa, että nurkat olisivat suorat, sillä ne saattavat heittää 
jopa senttejä. Tapetoinnin aloituskohta kannattaa aina merkitä 
suoraksi käyttäen joko luotilankaa tai vesivaakaa. Työn edetessä 
on myös pidettävä huoli siitä, että tapetit ovat suorassa. Tämän 
voi varmistaa merkitsemällä suoran linjan jokaiselle alkavalle 
seinäosuudelle.

Liisteri tapetin mukaan
Nykyään on olemassa useita sekä liisteri- että tapettivaihtoeh-
toja: perinteistä paperitapettia, lasikuitutapettia, Non-wowe-
nia, foto- sekä vinyylitapettia. Perinteisten paperitapettien ja 
joidenkin vinyylitapettien tarvitsee antaa vettyä ennen seinälle 
laittamista. Hyvänä perussääntönä voidaan pitää: mitä paksum-
pi tapetti, sitä pidempi vettymisaika. Vettymisaika vaihtelee 
kuitenkin paperin laadun mukaan ja tarvittavat ajat ilmenevät 
useimmiten rullassa olevasta etiketistä. Nykyisin useat tapetit 
ovat suoraan seinään asennettavia, tarkoittaen sitä, että liisteri 
levitetään tapetin sijasta suoraan seinälle ja tapetti asetel-
laan märkään liisteriin. Tällaisia ovat esimerkiksi Non-wowen, 

vinyyli- sekä fototapetit. Lasikuitutapettia varten on olemassa 
oma liimansa. Liisterin sopivuus valittuun tapettiin kannattaa 
tarkistaa. Mikäli liisteri ei ole valmisliisteriä, kannattaa liisteri 
sekoittaa hyvissä ajoin ennen tapetointia. Riittoisuus sekä muut 
ohjeet ovat pakkauksessa, niihin kannattaa tutustua. Mikäli 
tapetin sekä liisterin yhteensopivuus mietityttää, voi asiaa 
tiedustella asiantuntevalta myyjältä ostotilanteessa.

Kohdistaminen ja tapettivuodan leikkuu
Kun katkaisee rullasta vuodan, kannattaa vuodan pituudeksi 
laskea huoneen korkeus + 5 cm. Muista huomioida tässä kohtaa 
tapetin kuviokohdistus ja kuviokohdistuksen tapa (tasakohdis-
tus ja vuorokohdistus). Tapetin kuviokohdistus selviää tapetti-
rullassa olevasta etiketistä. Periaatteessa kuviokohdistustapoja 
on kolme: vapaakohdistus, tasakohdistus sekä vuorokohdistus. 
Vapaakohdistuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tapetti 
voidaan katkaista mistä kohtaa tahansa – tällaisia ovat yleensä 
kuviottomat tapetit tai tapetit, joissa kuvio on tapettivuodan 
keskellä eikä reunoissa. Tasakohdistuksessa kuviot kohdiste-
taan keskenään linjaan. Tässä tapauksessa kuvion luontevin 
aloituskohta tarkistetaan katon rajassa. Näin katkaisukohta on 
siten sama jokaisessa uudessa vuodassa. Vuorokohdistus on 
kohdistustapa, jolloin tapetti katkaistaan vuorotellen kuvioiden 
kohdistuksen vaatimalla tavalla. Joka toinen vuota katkaistaan 
ensimmäisen kaistan mukaan ja joka toinen vuodan toisen 
kuvion mukaan. Tämä kohdistustapa vaatii tarkkuutta ja huolel-
lisuutta. 
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syrjään. Vettynyt tapettivuota avataan yläosan taitoksestaan 
varovasti, alaosan annetaan periaatteessa aueta itse, ainoas-
taan hidastetaan aukeamisnopeutta esimerkiksi polven avulla. 
Non-wowenin ja vastaavalla tavalla asennettavien tapettien 
osalta edellä mainittu työvaihe jää välistä, sillä valmisliisteri levi-
tetään liisteriharjan avulla suoraan seinään ja asetetaan tapetti 
paikoilleen pystysuoraa linjaa seuraten.

Liisteri- ynnä muut tahrat 
on muistettava poistaa heti 
niiden ilmaannuttua. Kui-
vunutta liisteriä ei enää saa 
pois tapetista. Nihkeällä ja 
kuivalla liinalla puhdistus-
työ sujuu parhaiten.

Joissakin Non-wowen tapettien tiedoissa mainitaan etukäteen 
leikkaamisen tarpeettomuus. Tällaiset tapetit voi asentaa suo-
raan rullasta valmiiksi liisteröidylle seinälle ja katkaista oikeasta 
kohdasta. Jälleen kerran kannattaa tutustua tapettirullan etike-
tissä oleviin tietoihin.

Leikatuilla tapettivuodilla on taipumus vetäytyä takaisin rullalle, 
tämä voidaan välttää rullaamalla tapetteja nurkista niin sano-
tusti vastakarvaan. Tämä saa aikaan sen, että vuotien päät eivät 
käperry ja vuotia on siten helpompi käsitellä.

Tee liisteröinti huolella
Kun käsittelyssä on tapetti, joka vaatii vettymistä, tasataan 
vuotanippu ja siirretään se sille reunalle liisteröintipöytää, jossa 
liisteröinti tapahtuu. Liisteröitävä vuota siirretään seuraamaan 
tapetointipöydän vastakkaista reunaa. Liisteriä levitetään 
tasaisesti pitkittäissuuntaisin vedoin koko tapetin pituudelle 
käyttäen liisteriharjaa, ainoastaan vuodan alareunaan jätetään 
liisteröimätön noin 5 cm:n kuiva alue. Tarkistetaan, että vuodan 
reunoilla on tasaisesti liisteriä, jotta saumakohtaan ei tule rakoa. 
Valoa vasten on helppo tarkistaa, että liisteriä on varmasti 
levitetty riittävästi ja joka paikkaan. Taitetaan vuota alaosasta 
kohti vuodan keskustaa, samoin yläosasta ja siirretään hetkeksi 
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Tapettivuodan laittaminen paikoilleen
Liisterin levittämisen ja vuotien vettymisten jälkeen tapetointi 
on hyvin pitkälti samanlaista kaikkien tapettien kesken. Vuota 
asennetaan katonrajaan oikeaan kohtaan ja sen jälkeen kohdis-
tetaan loppu vuota reunastaan seuraamaan tarkasti jo aiemmin 
merkittyä linjaa. Kun vuota on saatu kohdalleen, harjataan 
vuota yläosastaan seinään kiinni – suuntana ylhäältä alas ja 
sivuille. Näin toimittaessa vuodan alla oleva ilma poistuu ja 
vuota kiinnittyy tasaisesti. Alaosaa vuodasta irrotetaan hieman 
ja tarkistetaan, että alaosa seuraa myös pystysuoraa luotilinjaa. 
Kaiken ollessa kunnossa harjataan vuota kiinni seinään, kuten 
yläosassa. Mikäli pientä vinoutta on havaittavissa, on vuota 
vielä liikuteltavissa liisterin liukkauden ansiosta. Tapetti voidaan 
myös irrottaa tarvittaessa kokonaan, mikäli asennus suoraan 
ei heti ensimmäisellä yrityksellä onnistu. Seinän sekä lattian 
rajassa tapetti taputellaan harjan avulla tiiviisti kiinni, leikataan 
ylimääräinen tapetti irti sekä pyyhitään ylimääräinen liisteri 
pois. Seuraavat vuodat kiinnitetään tapetin ohjeen mukaan 
joko limityksellä tai puskusaumaan.

Nurkan tapetointi
Tapetoitaessa käy harvoin niin hyvä tuuri, että vuota loppuu 
juuri sopivasti nurkkaan. Myös nurkan ylitys on useimmiten 
vaikea toteuttaa. Tällaisessa tapauksessa mitataan matka 
nurkkaan ja tarkistetaan nurkan suoruus käyttäen luotilankaa 
tai vesivaakaa. Mikäli nurkassa on suuri heitto, huomioidaan 
se mittauksessa. Tapetoitavaan vuotaan merkitään mitattu 
matka nurkkaan ja lisäksi päälle vielä 1 cm. Tämän jälkeen vuota 
halkaistaan oikean kokoiseksi leikkaamalla joko saksilla tai 
leikkurilla. Tarkistetaan vuodan suoruus. Nyt vuota on valmis 
laitettavaksi seinään. Uuden seinän alkaessa, tarkistetaan aloi-
tuslinjan suoruus. Edellisestä vuodasta jäänyt kaista laitetaan 
uuden luotisuoran mukaan seinään. Pieni kuvion epätarkkuus 
nurkassa ei kiinnitä huomiota. Ovien yläpuolelle sekä ikkunoi-
den ylä- ja alapuolelle tulevat palat kiinnitetään työn edetessä 
samoin kuin kokonaisetkin vuodat.
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Sisustusmateriaalina luonnonkivi on käytännöllinen ja helppo-
hoitoinen. Moni arvostaa myös sen ekologisuutta ja palotur-
vallisuutta. Ja mikä parasta, kivi kestää elämää paremmin kuin 
moni muu pinta. Koska luonnonkivi on materiaalina pitkä-
ikäinen ja pidetty, se merkitsee myös mukavaa arvonnousua 
asunnolle.

Aidot asiat ja elävät materiaalivalinnat voivat tehdä 
ihmeitä
Kaunis ja kestävä luonnonkivi on käytännöllinen materiaali 
kosteissa tiloissa. Lattialämmitteisissä tiloissa vuolukivi on 
ylivoimainen materiaalivalinta lämmönvarauskykynsä ansiosta. 
Kotimainen vuolukivi ei kopise eikä ole kosteanakaan liukas, 
joten se sopii erinomaisesti kosteiden tilojen laatoituksiin.

Luonnonkivi on aito ja ajaton  
koko kodin sisustaja

Vuolukivi- ja marmorimosaiikeista löytyy vaihtoehtoja. Mosaiikeilla saa aikaan upeita laajoja kokonaisuuksia tai niillä voi tehostaa pintoja boordin tavoin. Mosaiik-
kilaatat taipuvat myös helposti kaareviin muotoihin.
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Luonnonkivissä löytyy väri- ja kuviovaihtoehtoja. Ruskeaa, lämminsävyistä 
Ramona Brown -marmoria saa laattana ja tasona.

Hienostunut Nero Assoluto satiinipintainen graniitti sopii hyvin yksiin kiiltävän 
Carrara -marmorin kanssa. Carraran uuden laattakoon 70x305x10 mm voi latoa 
limittäin tai ruotokuviona.

Thala Gray on kalkkikiveä ja erityisen näyttävä isoina seinälaattoina esimerkiksi 
kylpyhuoneessa.

Kivestä voi toteuttaa myös kauniit sisäportaat. Värisävyltään murrettu ja kaunis 
Atazul-laatta soveltuu mainiosti sekä lattiaan että seinälle.

Laaja valikoima luonnonkiviä
Vuolukiven lisäksi Tulikiven kivivalikoimiin kuuluu monia muita 
näyttäviä kivilajeja: graniitteja, marmoreita, kalkkikiveä, lius-
kekiveä, travertiineja ja muita luonnonkiviä. Kivien pintateks-
tuuri- ja värivalikoima on runsas. Perinteisemmän laatan sijaan 
voit valita vaikkapa luonnonkivimosaiikin. Lisäksi eri pintakäsit-
telyillä samasta kivestä saadaan esiin eri puolia. Luontoäiti on 
ihmeellinen – kivistä löytyy vaaleanpunaista, valkoista, mustaa, 
ruskeaa, vihreää…
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Komposiittikivet tarjoavat upeita vaihtoehtoja valkoisia ja vaaleita sävyjä 
kaipaaville. Tulikivi Claciar-komposiitti soveltuu erinomaisesti keittiöiden ja 
kylpyhuoneiden tasoksi.

Marmori soveltuu erityisen hyvin kylpyhuoneeseen. Tässä kauniissa toteutuksessa se on tuotu myös saunaan mukaan.

Kestäviä ja yksilöllisiä ratkaisuja
Tulikiven pitkäikäiset ja kulutusta kestävät sisustuskivet tuovat 
sisustukseen kodikkaan luonnonläheistä tunnelmaa sekä 
ripauksen ylellisyyttä. Koska luonnonkivien pintakuvioissa on 
aina variaatiota, ne tuovat sisustukseen kodikasta yksilöllisyyttä. 
Hygieeninen, kosteutta ja kuumaa kestävä kivipinta sopii hyvin 
työtasoihin. Tasoissa käytettyä kiveä voidaan hyödyntää myös 
seinä- ja lattiapinnoissa.

Koska kivilajien ominaisuudet vaikuttavat sopivan materiaalin
valintaan, vaihda myös pari sanaa luonnonkivimyyjän kanssa 
sekä tutustu aitoon kivimalliin ennen lopullista valintaa.

Lisää vinkkejä suunnitteluun ja lähimmän luonnonkivimyyjän 
tiedot saat osoitteesta www.tulikivi.fi.
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Rakentaja.fi

Keittiön suunnittelun lähtökohtana on keittiö, jossa eri työvai-
heet sujuvat mahdollisimman siististi, turvallisesti ja vaivatto-
masti. Suunnittelussa on otettava huomioon useita eri tekijöitä, 
kuten toimintojen mukainen tilasuunnittelu, tarkoituksen-
mukaiset ja silmää miellyttävät pintamateriaalit, kalusteiden 
oikeanlainen mitoitus sekä niiden ergonomisuus, oikein ja 
tukevasti sijoitetut koneet, valaisimet sekä turvatut pistorasiat 
ja mahdolliset lapsiturvalaitteet. Kun tähän lisätään vielä tyyli ja 
tunnelma, värit ja tilan muoto, ollaan suunnittelemassa koko-
naisuutta, johon kannattaa käyttää paitsi aikaa myös ammatti-
taitoista keittiöasiantuntijaa.

Keittiöt jaetaan viiteen vaihtoehtoon tilan muodon mukaan: I-, 
II- eli rinnakkais- sekä L-, U- ja saarekekeittiöihin.

Työskentelyalueilla sujuvuutta toimintaan
Keittiön suunnittelu kannattaa aloittaa toiminnoista yksittäisten 
koneiden tai kaappien sijasta, jolloin keittiöstä on helpompi 
rakentaa toimiva kokonaisuus. Keittiö kannattaa ajatella suun-
nittelualueina, jotka ovat säilytys-, tiskaus- ja ruoanlaittoalueet. 
Näiden kolmen välille syntyy kuvitteellinen kolmio, nk. työ-
kolmio. Toimivassa keittiössä nämä alueet sijaitsevat riittävän lä-
hellä toisiaan ja työskentely alueiden välillä on esteetöntä sekä 
helppoa. Liian lähelle sijoitettuna ne tekevät keittiöstä ahtaan.

Ergonomiaa sekä energiataloudellisuutta
Ergonomisesti hyvin suunnitellun keittiön tunnusmerkki on, 
että arkiaskareita tehdessä ei tarvitse turhia kurkottaa eikä 
kumarrella: Arkiset askareet sujuvat helpommin työtason 
ollessa oikealla korkeudella ja myös uunin sekä mikroaaltouu-
nin sijoittaminen oikealle korkeudelle lisää käyttöturvallisuutta. 
Kalusteiden ja koneiden ovien avautumissuunnat tulee harkita 
huolella, jotta keittiössä olisi miellyttävä liikkua ja työskennellä. 
Jätteiden lajitteluastioiden oikealla mitoituksella ja sijoituksella 
on merkitystä. Oleellinen asia on myös valaistus: Keittiössä tu-
lisikin olla sekä hyvä yleisvalo että riittävä, mutta häikäisemätön 
työskentelyvalo.

Energiataloudellisuus kannattaa huomioida kodinkoneiden si-
joittelussa. Esimerkiksi kylmäsäilytyslaitteita ei kannata sijoittaa 
lämmönlähteiden välittömään läheisyyteen. Astianpesukone si-
joitetaan aina pesualtaan lähelle ja koneen alle asennetaan vie-
märiin johtava ylijuoksuputkella varustettu kaukalo tai vesitiivis 
alusta. Kalusteissa tulee ottaa huomioon koneiden ilmankierto: 
jos esimerkiksi työpöytä on ikkunan edessä lämpöpatterin pääl-
lä, on ilmankierto järjestettävä vaikka työtason rei’ityksellä.

I-keittiö
I-keittiön sijoituspaikka on 
yhdellä seinällä, ja se voi olla esi-
merkiksi ruokailutilan ja olohuo-
neen yhteydessä avokeittiönä. 
Tällaisessa keittiössä toimivuus 
on tehokasta, sillä kylmäkalus-
teet, liesi sekä vesipiste sijaitse-
vat lähekkäin.

II- eli rinnakkaiskeittiö
Rinnakkaiskeittiö soveltuu 
mallinsa puolesta kapeaan 
tilaan, jonka yhteydessä on usein 
oleskelutiloihin liittyvä ruokai-
lutila. Työskentelyä tehostaa 
molemmilla puolilla oleva reilu 
laskutilan määrä.

L-keittiö
Kulmakeittiö eli L-keittiö on 
kahdelle seinälle rakennettu 
ja malliltaan sopiva keskisuu-
reen keittiöön. Mikäli keittiöön 
halutaan lisäksi keittiösaareke tai 
pieni pöytä, on L-malli ihanteelli-
nen ratkaisu.

U-keittiö
U-mallinen keittiö sopii suuriin 
tiloihin. Koska keittiö on suuri, 
mahtuu tilaan helposti myös 
ruokailuryhmä. Keittiömalli 
tarjoaa reilusti työskentely- ja 
säilytystilaa, ja kaikki tavarat ovat 
siinä käden ulottuvilla.

Saarekekeittiö
Saarekekeittiöt ovat nykyisin 
suosittuja. Parhaiten saareke-
mallin keittiöt soveltuvat isoihin, 
avariin tiloihin esimerkiksi oles-
kelutilojen yhteyteen. Saareke-
keittiö toimii sekä tilan jakajana 
että yhdistäjänä.

Keittiön suunnittelun lähtökohdat
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Rakentaja.fiEnnen keittiöremonttia –  
ota huomioon nämä 11 asiaa
Kun suunnittelet keittiöremonttia, selvitä, mitä kaikkea remont-
tiin kuuluu. Jotta kokonaisuus olisi onnistunut, ei välttämättä 
riitä pelkkien kalusteiden uusiminen, vaan koko tilan remon-
tointi on tarpeellista. Visuaalisestikin toimivan keittiön luomi-
sessa on hyvä käyttää keittiösuunnittelijaa, joka osaa tarjota 
monipuolisesti ratkaisuja ja vaihtoehtoja.

1. Tarvitaanko lupa?
Pääsääntöisesti, jos tilan käyttötarkoitusta muutetaan tai kan-
taviin seinärakenteisiin kosketaan, tarvitaan aina lupa. Ennen 
remontin alkua kannattaakin olla yhteydessä oman kunnan 
rakennusvalvontaan.

2. Onko lattia tarpeellista uusia?
Onko vanha lattia esimerkiksi vino tai jääkö vanhojen kaappien 
alta paljastuva lattia esille? Lattia kannattaa uusia, kun huone 
on joka tapauksessa tyhjä. Lattian uusiminen myöhemmin on 
työläs urakka.

3. Sijoitetaanko uusia kaappeja eri paikoille kuin vanhoja?
Mieti, kuinka haluat käsitellä esille jääneet seinät ja varmista, 
että kalusteiden asennusta helpottavat tukipuut ovat oikeilla 
paikoillaan seinärakenteissa. Helpointa voi olla purkaa vanhat 
levyt ja levyttää seinäpinnat uudelleen, jolloin kalustetuet saa 
helposti asennettua ja sähkövedot vietyä seinien sisään. Uusi 
seinä on helppo myös käsitellä.

4. Uudet sähköasennukset
Usein vanhoissa keittiöissä on vain 
muutama pistorasia ja sähköjohdot 
ovat vanhoja. Remontin yhteydessä 
uusi keittiön sähköt ja lisää pistor-
asioita, sillä niitä ei ole koskaan liikaa. 
Älä unohda valaistusta. Keittiössä 
tarvitaan hyvät työvalot, yleisvalo 
sekä himmeämpi tunnelmavalo.

5. Putkivetoja uusiksi?
Onko keittiön vesipisteellä tarve 
siirtyä tai onko taloon tulossa jossain 
vaiheessa putkiremontti? Uusi 
keittiön osuus jo keittiöremontin 
yhteydessä.

6. Onko ilmanvaihto kunnossa?
Johdetaanko ruoanvalmistuksen kä-
ryt liesikuvun tai -tuulettimen kautta 
hormiin vai aktiivihiilisuodattimen 

läpi takaisin huoneilmaan? Onko tarvetta putkivedoille? Jos 
asut taloyhtiössä, selvitä yhtiön säännöt.

7. Asutko taloyhtiössä?
Asunto-osakeyhtiölain mukaan remontista on ilmoitettava etu-
käteen kirjallisesti isännöitsijälle/hallitukselle. Lomakkeen löydät 
Omataloyhtiö.fi-palvelusta.

8. Käytä ammattilaisia hyväksi
Tarvitset remontissa sähkömiehen, putkimiehen sekä rakennus-
alan ammattilaisen. Kalusteasennuksen saa usein kalustetoimit-
tajalta, jolta kannattaa pyytää tarjous koko remontista.

9. Muista laatia selkeät urakkasopimukset urakoitsijoiden 
kanssa
Selvitä myös mitä keittiötoimitus pitää sisällään. Lomakkeet 
löydät Rakentaja.fi-palvelusta.

10. Mitä tehdä vanhoilla, hyväkuntoisilla kalusteilla?
Kalusteet toimivat niin autotallissa kuin kesämökilläkin. Voit 
laittaa myynti-ilmoituksen esim. rakentajapörssiin.

11. Uusitaanko kodinkoneet?
Uudet energiatehokkaat kodinkoneet ovat aina kannattava 
sijoitus. Jos et aio uusia kodinkoneita, tarkista vanhojen kodin-
koneiden mitoitus. Huomaa myös, että esim. jääpalakoneella 
varustettu pakastin voi vaatia vesiliitännän.
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Säilytysjärjestelmät vaikuttavat niin uudessa kuin vanhassakin 
keittiössä ratkaisevasti keittiön mukavuuteen ja toimivuuteen. 
Laatikoiden ja kaappien tilan hyödyntämisen voi optimoida 
erilaisilla säilytysratkaisuilla. Käytännöllisessä keittiössä tila 
käytetään tehokkaasti hyödyksi ja jokaisella esineellä on oma 
paikkansa.

Keittiön säilytys ja järjestys pikkurahalla
Keittiön pikkutavarat voi tallentaa erilaisiin rasioihin, minkä li-
säksi laatikkoihin on nykyisin tarjolla erilaisia lokerikkoja, jakajia 
ja telineitä, joilla säilytettävät tavarat pysyvät järjestyksessä. 
Jokaisella keittiövalmistajalla on näitä arjen apulaisia ja monia 
niistä voi ostaa jälkikäteenkin. Myös seinähyllyjen avulla tyhjät 
seinänpätkät ja kulmat saa hyödynnettyä ilman, että keittiö al-
kaa tuntua tukkoiselta. Seinähyllyn kannattimineen voi sijoittaa 
melkein minne vain.

Keittiön välitila hyötykäytöön
Jos kaappitilaa on turhan vähän, yksi keino vapauttaa työtasolle 
lisää tilaa on ripustaa yrttiruukut ja osa keittiövälineistä seinälle. 
Seinäsäilytysjärjestelmä pitää tavarat poissa tieltä, mutta kui-
tenkin käden ulottuvilla. Jos välitila on viimeistelty seinälevyillä, 
varusteiden ja hyllyjen kiinnittäminen on helpointa taustaan 
integroiduilla kiskoilla.

Kodin säilytysjärjestelmät ja  
kodinkoneiden sijoittaminen

Välitilakalusteet ovat todellisia säilytysihmeitä. Välitilaan voi toisaal-
ta integroida vaikkapa kokonaisen kaapiston liukuovilla. Liukuovi-
en taakse kätkeytyvät hyllyt käyttävät välitilan tarkasti hyödyksi.

Kätevästi käden ulottuvilla
Vaikka esine olisikin näppärästi heti saatavilla, ei sen tarvitse 
olla aina esillä. 

Kaikkia kodinkoneitakaan ei tarvitse pitää esillä. Niiden on silti 
mukava olla saatavilla, kun tarvetta ilmenee. Hyvä ratkaisu on 
sijoittaa koneet vaikka rulokaapin taakse, josta ne on nopea ja 
helppo ottaa käyttöön. Vielä kun muistaa asennuttaa sähköpis-
tokkeen kaappiin, on siisteys ja käyttömukavuus taattu.

Keittiön kulmat ja sokkelit hyödyksi
Piiloon jäävien mekanismien avulla tila tulee käytetyksi opti-
moidusti ja myös hankalasti käytettävät kaapit hyödynnetyksi.
Nurkkakaapeissa käytännöllisiä ovat erilaiset kulmamekanismit, 
joiden avulla syvätkin kulmat saadaan hyötykäyttöön. Pyörivä 
kulmakaappihylly eli ”kattilakaruselli” tai kulmakaapista koko-
naan ulos tuleva kattilahylly helpottaa kaappitilan käyttöä.

Syvään ja kapeaan kaappiin voi asentaa apteekkarin kaapin. 
Korkealla apteekkarinkaapilla on laatikoston edut: kokonaan 
ulos vedettävä kaappi on jaettu hyllyiksi, jotka ovat molemmin 
puolin sivuilta auki. Myös kapean pöytäkaapin tilalle voi mai-
niosti sijoittaa kokonaan ulosvedettävän kaapin. 

Kaapiston alasokkeli on käytännössä tyhjää tilaa kaappien alla. 
Sokkelitila kannattaa ottaa hyötykäyttöön sokkelilaatikoiden 
avulla. Sokkeliin voi asentaa keskuspölyimurin Rikkarasian. 
Myös uuninpellit voi säilöä sokkelin taakse. Eläinkotiin yksi vaih-
toehto on sijoittaa sokkeliin lemmikin ruoka- ja juomakupit.

Kaapit vai laatikot?
Miellyttävästi ja hiljaa toimivat laatikot, joissa on helposti 
puhdistettava kumipohja, tekevät keittiötyöskentelystä par-
haimmillaan lähes äänetöntä. Taiteovet kaapeissa tarvitsevat 
avautuessaan vain vähän tilaa. Keittiön kapeimmatkin tilat voi 
käyttää hyväksi ulosvedettävien vetokorien avulla.

Perinteisessä keittiössä ollaan totuttu alakaappeihin, mutta laa-
tikot alkavat yleistyä suomalaisissa keittiöissä. Alakaapin perältä 
voi olla hankala kaivaa kattiloita ja usein sinne peränurkkaan tu-
leekin vain survottua tavaroita. Laatikot kaappien tilalla ovatkin 
oiva vaihtoehto. Syvät laatikot on helppo vetää esiin ja perä-
kolkan pata nostaa tulille. Laatikonjakajilla vielä kannetkin saa 
ojennukseen, eivätkä ne pyöri valtoimenaan kaapin perukoilla.

Rakentaja.fi
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Keittiösuunnitelmat kannattaa miettiä yhdessä ammattilaisen kanssa, joka osaa sijoittaa tilaan kaiken tarvittavan niin, että keittiö on toimiva.

Syvään laatikostoon voi tehdä kerroksia sisälaatikoiden avulla. 
Sisälaatikot mahdollistavat yhtenäiset ovilinjat, kun suurten ovi-
en takana on pienempiä säilytysyksikköjä. Yhden oven taakse 
voi kätkeä sekä aterimet että astiat. Mikäli silmää miellyttävät 
kuitenkin kaapinovet, voidaan myös niiden taakse kätkeä 
laatikostot.

Lisätyötila keittiössä
Lisätyötila ja näppärät säilytysratkaisut palauttavat järjestyksen 
ja jättävät enemmän tilaa ruoanlaitolle. Lasku- ja työskentelytila 
on keittiössä aina tarpeen.

Lisää tilaa voi järjestää myös pesualtaan yhteyteen. Tiskialtaan 
ylle sopiva tarjotin jättää lisätilaa työtasolle. Peseminen, huuh-
tominen ja valuttaminen on helppoa apualtaan ja valutusastian 
avulla. Keittiövarusteiden kanssa allas muuntuu näppärästi 
pesupisteestä toimivaksi ruoanlaittopisteeksi.

Usein tiskipöydän alla olevaan kaappiin jää hukkatilaa viemä-
röinnin takia. Allaskaapin voi hyödyntää tehokkaasti pesu- ja 
siivoustarvikkeiden säilytykseen.

Kodinkoneet
Kodinkoneet ja toiveet niiden sijoituksesta kannattaa sisällyt-
tää suunnitelmiin. Kalustuksen suunnittelija kykenee silloin 
suunnitelmia laatiessaan paremmin ottamaan huomioon raken-

tajan toiveet myös kodinkoneiden osalta. Kalustetoimituksiin 
on mahdollista sisällyttää halutessaan kaapistojen lisäksi myös 
suunnitelmiensa mukaiset kodinkoneet, liesikuvut, hanat ja 
altaat.

Kodinkoneiden sijoitus kannattaa miettiä käytön kannalta. 
Mahdollisuuksien mukaan koneet kannattaa sijoittaa oikeille 
käyttökorkeuksille helpottaen näin koneen käyttöä. Hyvänä 
esimerkkinä voidaan ottaa astianpesukone sekä uuni. Nykyi-
sin laitteet saadaan myös integroitua kaapistoon siten, että 
kaappirivi näyttää yhtenäiseltä ilman kodinkoneiden suoraa 
esilläoloa (esimerkkeinä juuri astianpesukone, mikro tai vaikka-
pa jääkaappi).

Valaistusta ja pienkoneiden tarvitsemia pisto ra si oita ei myös-
kään pidä suunnittelussa unohtaa. Hyvä työvalo sekä riittävä 
määrä pistokkeita helpottavat työskentelyä. Käytännöllisyyden 
kannalta myös kylmäsäilytystilojen riittävyys ja sijoitus on 
syytä huomioida. Pakastintilaa kannattaa aina sijoittaa myös 
keittiöön, vaikka tarkoitus olisi sijoittaa suuri arkkupakastin 
kiinteistön toiseen tilaan.

Jokainen koti on erilainen ja erilaisten rakentamis- ja remon-
tointimahdollisuuksien tiedostaminen tarjoaa sisustajalle ja 
uudistajalle monia uusia mahdollisuuksia.
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Haaveiletko uudesta keittiöstä? 
Tervetuloa Keittiömaailmaan!
Keittiöunelmat on tehty toteutettaviksi. Keittiömaailmasta saat 
suunnittelun, keittiökalusteet, kodinkoneet, hanat, tasot, asen-
nuksen ja vaikkapa koko remontin. Suunnittelemme juuri sinul-
le sopivimman yksilöllisen ratkaisun, jossa design, ergonomia ja 
älykkäät keittiöratkaisut yhdistyvät upeaksi kokonaisuudeksi.

Tervetuloa Keittiömaailmaan juttelemaan kokeneiden ammatti-
laistemme kanssa. Toteutetaan nyt elämäsi kaunein ja toimivin 
keittiö!

Kaksi laadukasta tuotemerkkiä
Keittiömaailma-myymälöissä ovat edustettuina kahden koti-
maisen huippumerkin, A la Carte- ja Petra-keittiöiden mallistot. 
Laajaan valikoimaan kuuluvat myös säilytysjärjestelmät ja 
kylpyhuonekalusteet. Kaikki kalusteet valmistetaan tilaustyönä 
Suomen suurimman keittiökalustevalmistajan Novart Oy:n 
tehtaalla Nastolassa.

Korkeatasoista palvelua suunnittelusta asennukseen
Hyvin suunniteltu keittiö on toimiva, turvallinen, esteettinen ja 
vastaa käyttäjänsä yksilöllisiä tarpeita. Asiantuntevat suunnitte-
lijamme ottavat huomioon toiveesi ja tarpeesi ja tekevät juuri 
sinulle sopivan suunnitelman. 3D-suunnitteluohjelman avulla 
pystyt helposti hahmottamaan, miltä uusi keittiösi näyttää 
valmiina.

Asennustiimimme tekee remonttisi tarvittaessa vaivattomasti 
”avaimet käteen”-periaatteella. Keittiömaailman kokeneet asen-
tajat huolehtivat, että remontit hoituvat ajallaan ja ammattitai-
dolla. Muistathan, että keittiöremontin asennuksen kustannuk-
sista voit tehdä kotitalousvähennyksen.

Löydä oma keittiötyylisi
Millainen keittiö sopii sinulle? Hae ideoita ja 
inspiraatiota ja tee suosittu keittiötyylitestimme: 
www.keittiomaailma.fi
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A la Carte -keittiöitä leimaa kansainvälinen design-ilme ja huip-
puunsa viety laatutaso. Mallistossa ja mekanismeissa korostuvat 
trendikkyys ja hiotut yksityiskohdat, jotka viimeistelevät koko-
naisuuden. A la Carte -keittiö on kotimainen Avainlippu-tuote, 
joka valmistetaan Nastolassa, Novart Oy:n tehtaalla.

Trendikäs luksuskeittiö täydentyy innovaatioilla
A la Carten keittiömallisto mukailee tämän päivän trendejä ja 
täydentyy jatkuvasti uusilla innovaatioilla. Vedikkeettömyys, 
teknologiset yksityiskohdat sekä piiloon ja esille -toiminnot 
tekevät keittiöstä linjakkaan ja yllätyksellisen. Upeilla tuote-
uutuuksilla voit milloin tahansa päivittää keittiötäsi ja pitää 
keittiösi ajan tasalla.

Trendikäs A la Carte

A la Carten uusimpia innovaatioita ovat Urban-keittiön yksilölli-
set, trendejä mukailevat toiminnallisuudet. Sähköisesti nouse-
villa ja laskevilla mekanismeilla paitsi teet vaikutuksen vieraisii-
si, myös lisäät helppoutta ja säilytystilaa keittiössäsi. Säilytysrat-
kaisuissa korostuu tuoreus, ja Urban Garden -kokonaisuuden 
avulla luot ihanteelliset kasvuolosuhteet omalle yrttitarhalle.

A la Carte -malliston elementeistä rakennat omia yksilöllisiä 
tarpeitasi vastaavan, modernia selkeyttä ja yllätyksellisyyttä 
korostavan keittiön, joka innostaa kokeilemaan ja kokkaamaan.

A la Cartea myyvät yksinoikeudella Keittiömaailma-myymälät: 
www.keittiomaailma.fi/alacarte
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Found-seinäkaapin takaosasta laskeutuva avolo-
kerikko tuo keittiötarvikkeet esille juuri silloin, kun 
niitä tarvitset. 

Sähköisesti nouseva ja laskeva kulmamekanismi 
hyödyntää kulmat säilytystilana aivan uudella tavalla.

Yrttitarha keittiössä! Urban Garden -tuotteet antavat 
ihanteelliset kasvuolosuhteet yrteille.
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Petra-keittiössä on tilaa elämälle. Käytännöllisyyttä, lämpöä ja 
kodikkuutta huokuva Petra-keittiö löytyy jo lukuisista suoma-
laisista kodeista. Suosio on tinkimättömän laadun ja jatkuvan 
tuotekehityksen ansiota. Kestävät ja ajattomat ratkaisut ovat 
puhtaasti kotimaista työtä.

Petra-keittiöt on Avainlippu-tuote ja kalusteet valmistetaan 
Suomen suurimman keittiökalustevalmistajan Novart Oy:n 
Nastolan tehtaalla.

Kotoisa Petra
Petra-keittiöt on Suomen myydyin keittiömallisto. Klassinen 
ja skandinaavista silmää miellyttävä tyyli sopii monenlaiseen 
tilaan ja sisustukseen. Elämä ja arki saavat näkyä Petra-keittiös-
sä. Astiat ja keittiövälineet tuodaan kauniisti ja rohkeasti esille 
avohyllyille ja lasivitriineihin, mikä luo sisustukseen runsaan ja 
lämminhenkisen vaikutelman.

Laadukkaat kalusteet ammattilaisten suunnittelemana
Jatkuva tuotekehitys takaa ajanhenkiset ja laadukkaat Pet-
ra-keittiöt. Laajan keittiömalliston lisäksi Petralta löytyvät ratkai-
sut myös kodin muihin kiintokalustehankintoihin.

Jokainen keittiö suunnitellaan yksilöllisesti käyttäjäänsä varten. 
Kokeneet ammattilaiset  suunnittelevat juuri sinulle sopivim-
man ratkaisun ottaen huomioon tilan mahdollisuudet sekä 
sinun unelmasi.

Ihastu Petran ulkonäköön, rakastu
toimivuuteen:
www.petrakeittiot.fi
www.keittiomaailma.fi/petra

Suomen suosituin keittiö – Petra
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Kotimaisen Petra-keittiön huolella mietityt innovaatiot tekevät 
pienestäkin keittiöstä suuren. Mielenkiintoisilla ratkaisuilla keit-
tiöön saadaan runsaasti lisää tilaa. Astiat ja keittiövälineet on 
nostettu rohkeasti kaapeista esille ja ne ovat käden ulottuvilla 
juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Petran uutuuksissa eri aikakau-
sien klassikkoelementit on tuotu modernisti nykypäivään.

Size0
Keittiö on kodin tärkeimpiä tiloja, ja siltä vaaditaan yhä parem-
pia toiminnallisuuksia. Petran nerokkailla ratkaisuilla pieneen-
kin keittiöön saadaan lisää työ-, lasku- ja säilytystilaa. Keittiö 
voi näyttää päältä päin pieneltä, mutta se kätkeekin sisäänsä 
enemmän tilaa kuin osaamme aavistaakaan.

Pienen keittiön suurenmoiset  
ratkaisut

Peggi-päätylevyn avulla kaapistojen ja komeroiden 
sivuille saadaan kätevästi lisätilaa säilytykseen.

Willa-ovihylly tuo lisää säilytystilaa 
komeroon. Pienemmätkään purkit eivät 
huku isompien tavaroiden sekaan.

Stage-hyllykkö on seinälle tai työtasolle asennettava 
tyylikäs, metallinen kehikko, jota voi muunnella hyl-
lyillä ja varusteilla.

Plussa-kaappi on tilaihme, joka tuo lisää pöytä- ja 
työskentelytilaa silloin, kun sitä tarvitaan.
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K laff ikaapil la loih-
dit hetkessä pöydän 
esiin. Kaapista löytyy 
säilytystilaa hyllyinä, 
lokeroina ja taskuina. 
Väreinä musta ja val-
koinen.

Skandinaavisen pelkistettyyn tammiseen Willa-naulakkolautaan voi ripustaa niin 
keittiövälineitä, kattiloita ja patoja kuin vaikka yrttejä kuivumaan.

Willa-avopääty on kätevä ja näyttävä jatke työtasolle. Rakkaimmat esineet ovat 
näkyvillä ja käden ulottuvilla.

Sokkelilaatikko ottaa pienestä tilasta kaiken irti hyödyntämällä usein tarpeetto-
maksi jäävän sokkelitilan.
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Keittiö on kotisi eniten käytössä oleva tila, joten sen valinta 
kannattaa tehdä huolella. Powerin Parma-keittiöasiantuntijat 
auttavat sinua matkalla kohti unelmiesi keittiötä – aina suunnit-
telusta kodinkoneiden valintaan ja viimeistelyyn asti.

Toimivan ja kauniin keittiön ei tarvitse olla kallis
Parma-tuotemerkillä on valmistettu laatukeittiöitä Pohjois-
maissa jo yli 50 vuoden ajan. Uudessa Parma Urban Collection 
-mallistossa yhdistyvät tyylikkyys, tehokas tuotanto ja nopeat 
toimitukset.

Parma-keittiö voidaan toimittaa jopa 14 arkipäivän kuluessa 
tilauksesta. Keittiöt toimitetaan osina litteissä pakkauksissa, 
jolloin tuotanto ja rahti ovat edullisempia. Säästöä syntyy myös, 
kun keittiö asennetaan itse. Asennus on helppoa, ja ohjeiden 
mukana tulevien QR-koodien kautta pääsee halutessaan käte-
västi katsomaan asennusvideoita.

Keittiöt ja niiden kaikki mekaaniset osat, kuten saranat ja 
laatikostojen kiskojärjestelmät, käyvät läpi tiukat laatutarkas-
tukset ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Kaikille liikkuville osille 
annetaan 25 vuoden toimivuustakuu.

Löydä tarpeisiisi sopivat kodinkoneet
Parma-keittiökaapistojen vakiomitoitus on yhteensopiva tunne-
tuimpien kodinkonetoimittajien mallistojen kanssa, joten voit 
vapaasti valita tarpeisiisi ja budjettiisi parhaiten sopivat kodin-
koneet. Ostaessasi keittiön Powerilta voit myös varmistua siitä, 
että saat asiantuntevaa apua laitevalintojen tekemiseen.

Nykyaikaisten kodinkoneiden uudet ominaisuudet ja parempi 
energiatehokkuus tarjoavat laajentuneita mahdollisuuksia 
erilaisten keittiöhaaveiden toteuttamiseen.

Parma-keittiöt –  
toteuta keittiöunelmasi
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Esimerkiksi tasoon integroitu liesituuletin mahdollistaa keitto-
pisteen sijoittamisen vaikka suoraan ikkunan eteen. Induktio-
liesi puolestaan on vähän sähköä kuluttava ja siten ekologinen 
valinta keittotasoksi, sillä liesi kuumentaa kattilaa, ei itse tasoa. 
Kompaktissa keittiössä taas toimivan tilankäytön pelastuksena 
voivat olla pienikokoiset ja monikäyttöiset laitteet, kuten uunin 
ja mikron yhdistelmä. 

Huolellinen suunnittelu kannattaa
Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että keittiö on paitsi kaunis 
ja toimiva myös lompakolle sopiva. Kun sinulla on keittiösi tar-
kat mitat, voit testata tilan pohjapiirrokseen erilaisia keittiövaih-
toehtoja suunnittelutyökalulla, joka on ladattavissa Powerin 
verkkosivuilta.

Uuden keittiön suunnitteluun liittyy paljon huomioitavia asioi-
ta, joten suunnitelmat kannattaa käydä läpi yhdessä keittiöalan 
ammattilaisen kanssa. Vuosien kokemuksella on usein huomat-
tavasti helpompi arvioida, mikä toimii ja mikä ei. Voit varata 
ilmaisen suunnitteluajan Parma-keittiöasiantuntijalle Powerin 
nettisivuilta.

Pääset tutustumaan Parma-keittiöihin Powerin nettisivujen 
lisäksi Power-keittiömyymälöissä sekä kaikilla suurimmilla 
rakentamiseen liittyvillä messuilla ympäri Suomea.
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Oras Vega
Oras Vega on ekologinen ja turvallinen. Oras Vega -hanoissa on 
kätevä ekonappi, jonka avulla säästät vettä ja energiaa huomaa-
mattasi. Nappia painamalla ja vipua nostamalla voidaan veden 
virtausta lisätä tarpeen mukaan. 

Pesuallashanoissa ekonappi lisää myös 
turvallisuutta, sillä se rajoittaa veden 
lämpötilaa. Näin hana on turvallinen 
ja helppokäyttöinen kaikille perheen 
jäsenille.

Get Together – keittiöhanat  
täydentävät kokonaisuuden tyylillä
Vaikka keittiö on kodin tiloista perinteisin, se edustaa mones-
ti selkeimmin asukkaidensa persoonaa. Jokainen toimiva ja 
mukava keittiö perustuu elämän pysyvien peruselementtien 
ympärille. Miten monet elämämme onnellisimmista hetkistä 
onkaan koettu keittiössä.

Tärkein kohta keittiössä on vesipisteen ja keittotason tuntu-
massa. Niiden ympärille kerääntyy kaikki muu. Optimaalisessa 
keittiössä on kaksi vesihanaa: yksi keittotason läheisyydessä 
ruoanvalmistusta varten ja toinen siellä, missä on astianpesuko-
ne ja tiskataan. Etenkin jos keittotaso on saarekkeessa, kahden 
hanan taktiikka on ehdoton.

Oras Vegan ajaton muotoilu ja vettä sekä energiaa säästävät toiminnot sopivat sekä keittiöön että kylpyhuoneeseen.

Oras Vega on taloudellinen ja 
ympäristöystävällinen klassikko.



335Keittiö ja kodin varustus

Oras Cubista
Oras Cubista on perusvipuhana, jonka vaikutteet löytyvät 
kubismin geometrisistä muodoista. Kauniisti kaareutuva 
juoksuputki tekee Oras Cubistasta paitsi keittiön pääteoksen 
myös käytännöllisen pesuratkaisun, jossa hanan alle jää reilusti 
työskentelytilaa.

Oras Safira
Oras Safiran raikas uudelleenmuotoilu sopii saumattomasti 
nykyaikaisiin trendeihin. Vähemmän saumoja, kapeammat raot 
ja pehmeästi kaartuvat pinnat tekevät Oras Safirasta täydellisen 
kumppanin joka keittiöön.

Tutustu tuotevalikoimaan tarkemmin: www.oras.com.

Oras Optima -hybridihanassa on joustava juoksuputki ja kaksi eri spray-toimintoa.

Oras Optima
Oras Optima on älykäs keittiöhana, jossa on EasyGrip-kahvat 
kuumalle ja kylmälle vedelle sekä kosketusvapaa toiminto. Kor-
kea, kääntyvä juoksuputki helpottaa työskentelyä pesualtaalla.
Tuttu ja luotettava hydridikeittiöhana on saanut rinnalleen 
mallit, joissa uusina ominaisuuksina joustava juoksuputki ja 
kaksi eri spray-toimintoa. Tuoteperheeseen kuuluu myös useita 
vipuhanamalleja.

LA CUCINA ALESSI by Oras
Alessandro Mendinin muotoilema vipuhana veistoksellisine 
juoksuputkineen hivelee silmää ja antaa täydellisen loppusi-
lauksen tyylikkäälle keittiölle. Korkea ja kääntyvä juoksuputki 
tekee työskentelystä pesualtaalla kätevää.

Oras Inspera
Oras Insperan nelikulmainen runko pyöristettyine kulmineen 
edustaa hienostunutta, nykyaikaista muotoilua, jota on helppo 
käyttää – ja joka on tehty kestämään. Kauniisti muotoillut ja 
todella kestävät Oras Inspera -hanat on suunniteltu vastaamaan 
tämän päivän vaativiin elämäntapoihin – myös tulevaisuudessa.
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Uudet Vallox Capto -liesikuvut ja -tuulettimet sulautuvat 
osaksi keittiötä
Keittiökalusteisiin asennettavat Vallox Capto -liesikuvut ja -tuu-
lettimet on suunniteltu toimimaan mahdollisimman tehokkaas-
ti ja toisaalta sulautumaan osaksi keittiötä silloin, kun ruokaa ei 
laiteta. Matala etupaneeli, kapasitiiviset kosketuskytkimet sekä 
karkaistu liukulasi tuovat tyylikkyyttä niin uuteen kuin remon-
toituunkin keittiöön.

Seinän vieressä kärynpoisto toimii paremmin kuin saareke-
keittiössä, jossa käryt karkaavat helposti ilmavirtojen mukana 
huoneilmaan.

Vallox Capto -liesikupujen ja -tuulettimien ulosvedettävä lasi 
on osa optimaalisesti muotoiltua suurta höyrynkeräystilaa, 
joka mahdollistaa erinomaisen kärynsieppauskyvyn. Kaartuva 
liukumekanismi, teräksiset kuulalaakerit ja ruostumattomat 
teräskiskot tekevät liukulasin käytöstä helppoa.

Vallox Capto -liesikupuja käytetään ilmanvaihtokoneiden ja 
-järjestelmien ohjaukseen, Vallox Capto -tuulettimia puolestaan 
keittiön kärynpoistoon.

Keittiökaapistoon integroitava Vallox 51K MV yhdistää 
ilmanvaihdon ja kärynpoiston
Vallox 51K MV sopii erityisen hyvin pieniin asuntoihin, 
joihin halutaan sekä huoneistokohtainen ilmanvaihto että 
kärynpoisto, mutta tilaa on vähän. Vallox 51K MV sijoitetaan 
keittiökaapistoon lieden päälle. Keittiössä se on tyylikkäästi 
poissa silmistä, mutta helposti käytettävissä ja huollettavissa. 
Samalla siihen yhdistetty liesikupu hoitaa tehokkaasti käryt 
pois keittiöstä. 

Vallox 51 sopii parhaiten yksiöihin, kaksioihin ja pienehköihin 
kolmioihin, ohjeellisen enimmäispinta-alan ollessa 75 m².  
Koneen tulo- ja poistoilman suhde pysyy tasapainossa myös 
sulatusjaksojen aikana. Sisäänrakennettujen kosteus- ja hiili-
dioksidiantureiden ansiosta ilmanvaihto tehostuu tarvittaessa 
myös automaattisesti.

Keittiötiloihin sijoitettavan koneen suunnittelussa on kiinnitetty 
erityistä huomiota koneen ääniteknisiin ominaisuuksiin. Metal-
lirakenteisena Vallox 51K MV on paloturvallinen ilmanvaihtorat-
kaisu keittiöasennukseen.

Ilmanvaihto ja liesituuletin
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Rakentaja.fiKeittiön välitilan vaihtoehdot ja 
mitoitus
Keittiön välitila, eli seinä, joka jää keittiön ylä- ja alakaappien 
väliin, voidaan pinnoittaa usealla eri tavalla. Pieni mosaiikki 
antaa anteeksi pohjan epätasaisuuksia ja lasi vaatii ehdotto-
masti tasaisen pohjan. Määräykset eivät velvoita vesieristämään 
välitilaa, mutta muista kuitenkin huolelliset silikonisaumat ja 
tiivistykset. Hana kannattaa kiinnittää vasta, kun välitilamateri-
aali on asennettu.

Keittiön välitilan mitoitus
Mitoituksen lähtökohtana on hyvä käyttää keittiön käyttäjän 
pituutta. Hyvin lyhyen ihmisen keittiö on erilainen kuin hyvin 
pitkän ihmisen. Keittiön esteettisyys on merkittävä tekijä väli-
tilan mitoituksessa. Halutaanko yläkaappien yläreunan olevan 
samalla korkeudella komerokaappien tai ovenkarmien kanssa 
tai alareunojen samassa linjassa liesituulettimen kanssa? Näitä 
asioita tulee miettiä, sillä yläkaapit ja liesituuletin voivat tarvita 
seinän sisälle asennettavia lisätukia, jotka kiinnitetään vielä 
seinän ollessa avattuna.

Yleensä välitilan korkeus on noin 45–55 cm, mutta vanhoissa 
taloissa noin 40 cm. Varmista vanhaa keittiötä remontoitaessa, 
että seinäkaapit saa kiinnitettyä ylemmäs vaikka lisätukien 
avulla.

Laatta tai mosaiikki
Laatan koko, tekstuuri, väri, kuviointi ja ladonta vaikuttavat 
oleellisesti lopputulokseen. Valkoinenkin tavallinen laatta saa 
aivan erilaisen ilmeen, kun laatan kokoa, kiiltoastetta, sauman 
väriä ja reunan hiontaa muutetaan. Laatta on kestävä ja helposti 
puhdistettava materiaali.

Luonnonkivi ja tiililaatat
Aito kivi on todella näyttävä, mutta vaatii huolellisuutta ja 
hoitoa. Puhdistus on helpompaa, jos kivi suojataan tarkoituk-
seen valmistetulla aineella säännöllisesti. Hiotun ja sileän laatan 
lisäksi saatavilla on luonnon pyöristämiä jokikiviä, vuolukiveä, 
tiililaattoja ja useita muita vaihtoehtoja. Edullisempi ratkaisu 
kivelle on keraaminen laatta, joka näyttää kiveltä.

Lasi, pleksi tai peili
Lasin alle sijoitettu tapetti, kuva tai maalaus pysyy siistinä ja 
helposti puhdistettavana. Yksiväriseksi maalattu seinäkin saa 
aivan uuden ilmeen, kun päälle asennetaan lasilevy. Lasin alle 
voit teettää vaikka valokuvastasi suurennoksen tai kiinnittää 
useita pieniä kuvia.

Kirkkaan lasin lisäksi välitilaan voi valita sävytetyn, kuvioidun, 
maitolasin tai vaikka peilin. Kierrätyslasista valmistetut välitilat 
ovat todella näyttäviä; lasiseinä näyttäisi olevan pieninä sirpa-
leina kauttaaltaan.

Muovilevy tai pleksi sopii myös välitilaan. Ne ovat kuitenkin 
helposti naarmuuntuvia ja taipuvaisia harmaantumaan.

Välitilan maalaus tai pinnoittaminen
Nopea kasvojenkohotus saadaan maalaamalla vanha laatoitet-
tu välitila. Valitse maaliksi kaakelimaali pohjamaaleineen, niin 
kaunis väri pysyy laatassa pesuista huolimatta. Välitila voidaan 
myös pinnoittaa tarkoitukseen kehitellyillä laasteilla. Loppu-
tulos on ihanan rouhea ja peittää alleen vaikka vanhat laatat. 
Varmista tuotteen valmistajalta hoito- sekä asennusohjeet.

Muita vaihtoehtoja
Mielikuvitus on ainoa, joka voi asettaa rajat välitilan materiaalin 
valinnassa, kunhan muistat tilan kuitenkin olevan roiskevesille 
alttiissa paikassa.

• Alumiini on kevyt ja helppo asentaa, mutta paljastaa sormen-
jäljet.

• Vaneri on hieman erikoinen, helposti asennettava, mutta 
vaatii huolellisen kosteussuojauksen.

• Puupaneelit ovat ihanan romanttiset ja voi maalata värillä 
kuin värillä. Muista kuitenkin huolellinen kosteussuojaus.

• Ikkuna välitilassa on eksoottinen vaihtoehto. Huomio, että 
ikkuna vaikuttaa myös julkisivuun ja rakenteisiin.

• Erilaiset säilytysratkaisut tuovat lisätilaa.
• Välitilan levyt on kätevä asentaa ja sietävät puhdistusta.
• (Lattia)laminaatti on näyttävä. Varmista, että saumoihin ei 

pääse vettä.Valaistuksella voi korostaa välitilan ilmeikkyyttä.
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huonekaluissa ja tekstiileissä. Perästä vedettävä imuri nostaa 
ulospuhallusilmallaan pölyn eri pinnoilta ilmaan pölymyrskyn 
lailla ja huonetta on täten mahdotonta siivota pölyttömäksi. 
Kun huonetilasta poistutaan, laskeutuu pöly jälleen eri pinnoil-
le. Keskuspölynimurilla imuroitaessa sitä vastoin imuroitu ilma 
puhalletaan ulos ja tuloksen on raikkaampi sisäilma. Perinteisen 
pölynimurin käyttökustannukset ovat myös korkeammat.

Keskuspölynimurin hyödyt
Keskuspölynimurilla saadaan aikaan parempi sisäilman laatu, 
kun poistoilma johdetaan putkia pitkin ulos. Keskuspölynimuri 
on myös todella hiljainen, imuroitaessa kuuluu vain pieni suhi-
na suulakkeelta. Lisäksi imuroitaessa käytetään pelkkää letkua 
ja siivousvälineitä on tällöin kevyt ja helppo käsitellä. On siis 
suorastaan ilo imuroida! Järjestelmä on myös asunnon arvoa 
lisäävä investointi. Keskuspölynimuri on laadukas hankinta ja 
pidemmällä tähtäimellä se on taloudellinen tapa siivota. Kes-
kus pölynimuri on helppo asentaa myös jälkiasennuksena.

Keskuspölynimuri takaa hyvän  
ja raikkaan sisäilman
Nykyään lähes kaikkiin uusiin omakotitaloihin Pohjoismaissa 
asennetaan keskuspölynimurijärjestelmä tai valmius keskuspö-
lynimurille. Kotimainen Allaway on tuotekehittänyt integroidun 
kokonaisjärjestelmän, jossa kaikki järjestelmän osat on suunni-
teltu ja testattu toimimaan keskenään. Tämä takaa käyttäjälleen 
pitkäikäisen ja kestävän järjestelmän.

Valikoimasta löytyy kattavat ratkaisut omakotitaloihin, rivi- ja 
kerrostalohuoneistoihin sekä muihin erikoiskohteisiin, kuten 
veneisiin, linja- ja asuntoautoihin. Lisäksi Allawaylta löytyy 
ammattilaisjärjestelmät ammattikohteisiin, kuten hotelleihin ja 
päiväkoteihin.

Miksi ei perinteistä pölynimuria?
Perinteinen perässä vedettä imuri on kömpelö ja painava. Perin-
teinen imuri on myös kovin äänekäs ja se puhaltaa hienojakoi-
sen mikropölyn takaisin huoneilmaan. Perässä vedettävä imuri 
aiheuttaa lisäksi tunkkaisen hajun. Pölystä vain pieni osa sijait-
see lattiapinnoilla, suurin osa on eri pinnoilla; seinissä, tasoilla, 
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Keskusyksikön sijoitus
Suunnittelussa lähdetään 
keskusyksikön sijoituspaikasta. 
Keskusyksikön tyyppi valitaan 
sijoituspaikan mukaan ja keskus-
yksikön koko valitaan pisimmän 
imutukilinjan pituuden mukaan. 
Keskusyksikön välittömässä lä-
heisyydessä on oltava pistorasia. 
Allawayn C-sarjan keskusyksi-
köt sekä Duo voidaan sijoittaa 
sisätiloihin esimerkiksi siivous-
komeroon, kylpyhuoneeseen tai 
kodinhoitohuoneeseen. Z- sekä 
X-sarjojen keskusyksiköiden 
sijoituspaikka on tekninen tila, 
varasto tai vastaava.

Imurasioiden sijoitus
Imurasiat sijoitetaan siten, että järjestelmä kattaa kaikki sii-
vottavat tilat. Imurointiletkun pituus on 8, 9, 10 tai 12 metriä. 
Imurasiat on hyvä sijoittaa samaan tasoon joko pistorasioiden 
tai valokatkaisijoiden kanssa. Kannen valinnas-
sa kannattaa huomioida sisustuselementit, 
esim. erikois- ja tehosteseinät. Imurasioita 
tulee asentaa riittävästi, jotta lisävarus-
teiden, kuten rikkaimurin ja esierotte-
lijan, käyttö olisi helppoa. Imurasioita 
kannattaa sijoittaa eteiseen, keittiöön 
ja tiloihin, joihin tulee paljon roskaa, 
kuten takan lähelle. Muutoin 
rasiat sijoitetaan mahdolli-
simman keskeiselle paikalle, 
jotta imuletkulla yletetään 
siivoamaan mahdollisimman 
laaja alue.

Putkiston suunnittelussa huomioitavaa
Putkisto voi kulkea kaikissa lämpimissä tiloissa, eli yläpohjassa, 
alapohjassa, väliseinissä ja lattiavaluissa. Putkisto voidaan asen-
taa myös kylmään tilaan, kuten ullakolle. Tässä tapauksessa se 
on kuitenkin eristettävä noin 50 mm vahvuisella eristekerroksel-
la. Putkistojen suunnittelussa ja asennuksessa voidaan hyödyn-
tää myös kaapistojen sokkelit ja olemassa olevat koteloinnit.

Allaway on älykäs valinta kotiisi!
Tulevaisuudessa kodinkoneet toimivat entistä tiiviimpänä 
osana talotekniikkaa ja langaton kommunikointi mahdollistaa 
monia arkea helpottavia toimintoja.

Keskuspölynimurista tulee osa talotekniikkaa
Talotekniikan tuomat mahdollisuudet lisääntyvät suomalaisissa 
kodeissa. Allawayn kaikki Z- ja X-sarjan keskuspölynimurit on 
mahdollista liittää osaksi kodin ilmanvaihtojärjestelmää. Lisäksi 
Allawayn Z 45i malli voidaan yhdistää kotiautomaatiojärjestel-
mään.

Allawayn Z 45i mallissa on myös muita siivoamista helpottavia 
älyominaisuuksia, kuten älypuhelimeen asennettava sovellus, 
joka ilmoittaa milloin keskusyksikön suodatin tulisi vaihtaa, 
roskasäiliö tyhjentää tai keskusyksikkö huoltaa. Sovelluksen 
muistiin kertyvät koneen käyntitiedot ja viikottaiset imurointi-
kerrat.

Z 45i mallin siivousvälineiden älykäs kahva kommunikoi 
langattomasti keskusyksikölle. Älykäs kahva tekee imuroinnis-
ta vaivatonta sillä keskuspölynimurin voi käynnistää suoraan 
älykahvasta. Kahvassa on myös viisiportainen tehonsäätö joka 
tekee imuroinnista todella miellyttävää. Kahva ilmoittaa kun on 
aika tyhjentää keskusyksikön roskasäiliö, vaihtaa suodatin tai 
huoltaa imuri.

Putkiston jyrkin 
k ulma on het i 
imurasialla; pit-
kät esineet, kuten 
kynät eivät pääse 
putkistoon.

Keskusyksikkövaihtoehtoja.

Allawayn tyylikästä 
muotoilua.
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Keskuspölynimuri joko rakennus-
vaiheessa tai jälkiasennuksena
Keskuspölynimuri soveltuu jokaiseen kotiin, sillä se voidaan 
suunnitella ja asentaa rakennusvaiheessa tai jälkiasennukse-
na. Keskuspölynimuri soveltuu niin omakoti-, pari-, rivi- kuin 
kerrostaloon.

Järjestelmän suunnittelun lähtökohdat
Järjestelmän suunnittelun lähtökohtana on keskusyksikön 
sijoituspaikka. Sijoitustila vaikuttaa keskusyksikön valintaan. Tila 
voi keskusyksikkötyypistä riippuen sijaita sisätiloissa, teknisessä 
tilassa, varastossa tai vastaavassa. Keskusyksikkötyyppi valitaan 
sijoituspaikan mukaan ja keskusyksikön koko pisimmän imu-
putkilinjan mukaan.

Imurasiat sijoitetaan sisustus huomioiden siten, että järjestelmä 
kattaa kaikki siivottavat tilat. Imurointiletkun pituus on 8, 9, 10 
tai metriä siivousvälinesarjan sisällöstä riippuen. Suunnittelussa 
kannattaa kuitenkin huomioida lisävarusteiden käyttö. Esi-
erot telijaa varten imurasian voi asentaa lähelle tulisijaa, jolloin 
esierottelijaa käyttäen on mahdollista imuroida myös tuhkat 
takasta. Takan läheisyydessä olevaa imurasiaa voi käyttää myös 
rikkaimuria varten, joka on Allawayn noin metrin mittainen 
letku, joka venyy yli neljään metriin.

Rikkaimurilla täsmäsiivousta
Rikkaimurin avulla voi tehdä helppoa täsmäsiivousta imurasian 
läheisyydessä, kuten takan lähellä puuroskien imurointia. 
Rikkaimuria varten voi huomioida suunnitteluvaiheessa myös 
imurasian eteiseen, keittiöön sekä mahdollisen kodinhoitohuo-
neen välittömään läheisyyteen. Tekniseen tilaan tai autotalliin 
sijoitettu imurasia helpottaa sen imurointia ja puhtaanapitoa. 
Järjestelmää voi täydentää myös kalusteiden sokkeleihin asen-
nettavilla rikkaluukuilla, joihin roskat voi lakaista, esim. keittiön 
lattialta.

Imurasiat sijoitetaan kalustus 
huomioiden siten, että järjestel-
mä kattaa kaikki siivottavat tilat.

Rikkaluukku voidaan sijoittaa esimerkiksi keittiön sokkeliin. Se on kätevä tiloissa, 
jotka vaativat jatkuvaa lakaisua. Rikkaimurin letku venyy metristä neljään metriin 
ja on hyvä apu pikasiivoukseen, esimerkiksi keittiössä tai eteisessä.
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Putkiston suunnittelussa huomioitavaa
Putkisto voi kulkea kaikissa lämpimissä tiloissa, eli yläpohjassa, 
alapohjassa, väliseinissä ja lattiavalussa. Jos putkisto asenne-
taan kylmään tilaan, kuten ullakolle, tulee se eristää huolellises-
ti. Putkistojen suunnittelussa voidaan hyödyntää myös kaapis-
tojen sokkelit ja olemassa olevat koteloinnit.

Poistoputken ulospuhalluksessa huomioitavaa
Poistoputki on suositeltavaa sijoittaa pois ikkunoiden, tuuletus-
luukkujen sekä korvausilma-aukon lähettyviltä. Poistoilma voi-
daan ohjata myös katolle. Mikäli poistoputki on yli viisi metriä, 
tulee ulospuhallusputki laajentaa halkaisijaltaan suurempaan 
putkeen (75–80 mm). Allawayltä löytyy myös keskusyksikkömal-
li Duo kohteisiin, joissa ulospuhallusta ei voida toteuttaa ulos.

Esierottelijan avulla voidaan imuroida esimerkiksi tuhkat takasta.

Imurasioiden sijoittelussa huomioitavaa
Imurasioiden sijoittelussa on hyvä huomioida esteettisyys. 
Imurasiat kannattaa sijoittaa samaan tasoon joko pistorasioiden 
tai valokatkaisijoiden kanssa. Imurasioiden kansi voidaan valita 
laajasta värivalikoimasta sisustuksen tyylin sopivaksi.

Esteettömyyden huomiointi on myös oleellinen osa suunnit-
telua. Suunnittelussa on huomioitava imurasioiden esteetön 
käyttö huonekalujen ja kiinteiden kalusteiden osalta.

Käytännöllisyyssyistä imurasioita on oltava riittävä määrä, jotta 
imurointi on vaivatonta. Imurasiat kannattaa myös sijoittaa 
ergonomisesti helppopääsyisiin paikkoihin. Ovien sijainti ja 
aukeamissuunta on tärkeää huomioida.

Rikkaimurin letkua on helppo 
säilyttää, koska se menee 
erittäin pieneen tilaan.
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Keskuspölynimuri on lähes itsestäänselvyys omakotitaloa
rakentavalle. Perässä vedettävän imurin poistopuhalluksen 
nostattama pöly jää leijailemaan ilmaan ja laskeutuu uudelleen 
lattioille ja huonekaluille.

Pahimmillaan huoneistossa oleva, paikasta toiseen siirtyvä 
mikropöly saa allergiaoireet puhkeamaan. Puzer on ainoa täysin 
kotimainen keskusimurivalmistaja! Sen suosio kasvaa voimak-
kaasti ja Puzer onkin yhä useamman omakotirakentajan valinta. 
Puzer mallistosta löytyy sopiva malli kaikentyyppisiin pientaloi-
hin, uusiin tai vanhoihin, sekä myös rivi- ja kerrostaloasuntoihin.

Puzerin ylivoimaisuustekijät

• Puhdas sisäilma.
• Kotimainen avainlipputuote.
• Muotoilu ja teknologia.
• Ympäristöarvot.
• Takuu kaikille keskusyksiköille 5 vuotta.
• Ensimmäisenä myös kerrostaloihin – Puzer Easy2.
• Ilmainen suunnittelupalvelu.

Siivousvälinesarjat ja lisävarusteet
Kaikkiin Puzer-keskuspölynimureihin saatavissa erilaisia siivous-
välinesarjoja tarpeen ja valinnan mukaan. Siivousvälinesarjoja 
on saatavana 8, 10 tai 12 metrin pituisilla letkuilla. 8 metrin 
letku riittää useimmiten jo n. 100 m2 pinta-alan imuroimiseen.

Lisävarusteista mainittakoon mm. letkukela, joka helpottaa 
letkun säilyttämistä. Rikkarasia on kätevä lisävaruste esim. keit-
tiössä. Lisäksi erilaiset suulakkeet helpottavat imurointia.

Puzer keskuspölynimuri –  
raikkaan puhdas koti
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Puzer Aino – täysin uusi keskuspölynimuri
Imuteholtaan luokkansa huippua ja 15 litran pölypussi riittää 
normaalikäytössä yli vuoden. LCD-näyttö opastaa mm. pussin 
vaihtotarpeen arvioinnissa. Ainoon on tarjolla myös 4-asentoi-
sella tehonsäädöllä varustettu 8-10m letku siivousvälinesarjalla. 
Keskusyksikössä on integroitu imurasia, joka toimii myös kahva-
käynnistyksellä, se usein vähentää putkiasennuksia.

Moderni Eeva2 – pieni, hiljainen ja tehokas
Puzer Eeva2 on siro ja tehokas keskuspölynimuri, jossa yh-
distyvät tavallisen keskuspölynimurin ja perinteisen, perässä 
vedettävän pölynimurin parhaat puolet. Eevan pölypussiin 
mahtuu noin kolminkertainen määrä tavanomaisen keskusi-
murin säiliöön verrattuna. Tiivistymisen ansiosta pussin sisältö 
ei pölise pussia vaihdettaessa, vaihto normaalikäytössä noin 
puolen vuoden välein. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta Puzer 
Eeva2, Easy2 ja Aino ovat ainoat keskuspölynimurit, jotka oikeas-
ti soveltuvat sijoitettaviksi asuintilojen puolelle.

Klassikko Oiva – perinteinen ja käytössä vahvaksi koettu 
Puzer Oiva on tarkoitettu asennettavaksi omakotitalon teknisiin 
tiloihin, varastoon tai rakennuksen kiinteänä osana olevaan au-
totalliin. Siksipä Oivan varusteena on itse keskusyksikössä oma 
imurasia. Oiva on perinteinen väkivahva keskuspölynimuri, jos-
sa pöly kerääntyy tyhjennettävään 20 l vetoiseen pölysäiliöön. 
Säiliö tyhjennetään normaalikäytössä 3–6 kertaa vuodessa.

Puzer Easy2 – helppo vaihtoehto kerrostaloasuntoon 
saneerauskohteisiin ja rivitaloihin
Easy2 on muotoilultaan ja tekniikaltaan kuin Puzer Eeva2, mutta 
varustettu erillisellä suodatinyksiköllä. Imurin poistoilma ohjau-
tuu Hepa 12 allergiasuodattimen läpi eikä erillistä poistoputkea 
myöten ulkoilmaan, kuten perinteisessä keskuspölynimurissa. 
Easy2 soveltuu erinomaisesti jälkiasennettavaksi vaikkapa 
rintamamiestaloon. Vakiovarusteisesta imurasiasta voi imuroida 
alakerran ja lisäputkistoliitännästä saa putkiston ja lisäimurasian 
helposti vedettyä yläkertaan.

 Puzer Aino Puzer Eeva2 Puzer Oiva Puzer Easy2

Putkistot
Puzer käyttää ympäristöystävällistä PP-muovia. Putken halkaisi-
ja on 42 mm (liitokset 47 mm); mahtuu ohuemmankin seinära-
kenteen sisään. Asennuksissa ei tarvita liimaa, jolloin asennus 
on yhtä helppoa kuin legopalikoilla leikkiminen.

Kaikki Puzer keskusyksiköt soveltuvat myös jälkiasennukseen 
tai korvaamaan muun merkkinen keskuspölynimuri.

Lisätietoja löydät kotisivuiltamme www.puzer.fi  
tai www.rakentaja.fi Puzer-tuotemapista. 



344 Keittiö ja kodin varustus

Multasormien kätköjä – varastot
Kodin tärkeille harrastetavaroille tarvitaan säilytystilaa. Sovellan 
ansioista varastosi muuttuu tilaihmeeksi, multasormien kätkök-
si, jonne mahtuvat niin puutarhavälineet, työkalut, multasäkit, 
ruukut, marjastus- ja sienestysvälineetkin. Varaston säilytysjär-
jestelmän suunnitteleminen on helppoa ja vaivatonta.

Sovella säilöö kotisi aarteet

Kotimainen Sovella-säilytysjärjestelmä pitää kotisi tavarat ja aarteet järjestyksessä. Sovella-säilytysratkaisu on helppo suunnitella, 
nopea asentaa ja kätevä käyttää.

Kovan luokan säilöntään – autotallit ja harrastetilat
Oletko retkeilevä kaupungin kalamies, joka kaipaa kalastus- ja 
erävälineille säilytystilaa, urbaani tuunaaja, joka haluaa virittää 
harrastetilansa tavarat ja tarvikkeet uuteen uskoon, tai paljon 
eri tarpeisiin soveltuvaa säilytystilaa kaipaava autotallin omaava 
aktiiviliikkuja? Jos tunnistat itsesi kuvauksesta, niin nyt olet 
löytänyt etsimäsi:  Sovella-säilytysjärjestelmä kovan luokan 
säilöntään.

Suunnittele ja varusta autotallin säilytysjärjestelmä, harraste-
tilan säilytysratkaisu tai oma man cavesi toiveidesi mukaisek-
si – juuri sellaiseksi mistä ennen olet tohtinut vain haaveilla. 
Olethan sinä toki oman valtakuntasi ansainnut!

Sovellan säilytysratkaisu on hintansa arvoinen. Olemme 
enemmän kuin tyytyväisiä. Tavaroiden saatavuus on hyvä, 
ne ovat näkösällä ja hyvin löydettävissä. Hyllyjen siivous 
ja puhtaanapito sujuu erittäin vaivattomasti verrattuna 
vanhoihin lastulevyhyllyihin. Siivous ei vaadi kuin kostean 
rätin, jolla pyyhkäistään pölyt pois. Myös hyllyjen korkeu-
den säätö, sitä tarvittaessa, on todella yksinkertaista. 

Tilaa järjestellä tavaroita paikoilleen on selvästi enemmän 
kuin ennen. Sinällään tila ei ole juurikaan kasvanut, mutta 
tunne on erilainen. Ajatus muhii pääkopassa, mitenköhän 
me ennen selvisimme varaston kaaoksen kanssa.

– Tyytyväinen varaston muutoksen toteuttaja

Unelmien säilö – vaatehuone
Unelmien vaatehuoneessa ei ole sukkia lattialla, ei housuja ja 
paitoja tuolin selkämyksillä, ei kaatuilevia ja pursuilevia vaatepi-
noja hyllyillä.

Unelmien vaatehuoneessa vaatteille, kengille, laukuille ja 
asusteille on kaikille oma paikkansa, jolloin töihin ja juhliin tai 
vaikka matkalle lähtö helpottuu.

Tee vaatehuoneestasi unelmiesi tila ja hyödynnä jokainen sentti 
tarkasti ja varmista aarteillesi turvallinen säilytys.
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Ihanan harmaata arkea – eteinen
Kumppareita, kenkiä, kurapukuja, korkkareita, takkeja, huiveja, 
pipoja, lippiksiä, hanskoja, toppiksia, laukkuja, avainnippuja ja 
koiran hihna sulassa sovussa ihanan harmaan arjen eteisessä. 
Kuulostaako teidän eteisen säilytys tältä?

Oletko koskaan ajatellut, miten mukavaa on tulla ja mennä 
silloin, kun eteinen on hyvässä järjestyksessä? Aikaa ei kulu ta-
varoiden etsimiseen vaan kaikki on aina paikoillaan ja valmiina 
käyttöön.

Siisti eteinen ilahduttaa, kun tulet kotiin. Se toivottaa mukavaa 
päivää, kun lähdet. Se elää mukanasi ihanan harmaan arjen 
kiireissä, huomaamattomana, niin kuin kaikilla tarpeellisilla ja 
hyödyllisillä asioilla on tapana.

Lähteminen helpottuu kummasti, kun vaatteet, kengät ja varus-
teet löytyvät omilta paikoiltaan. On mukavampi tulla kotiinkin, 
kun eteinen ei näytä aitajuoksuradalta.

Kotimainen Sovella on suunniteltu suomalaisten säilytystarpei-
siin. Sovella-tuotteista löydät oikean ratkaisun kodin, varaston 
tai autotallin säilytystarpeisiin.

Insipiroidu osoitteessa: www.sovella.fi

“Mutkittelevia puisia 
junanraiteita, työkalu-
jen rivistöjä ja säilöttyjä 
metsän antimia. Arkea 
eri vuosikymmeniltä, 
ihanaa ja aitoa. Niistä 
ovat suomalaiset kodin 
aarteet tehty. Ajattomia 
perinteitä, jotka kaipaa-
vat arvoisensa kumppa-
nin. Sovella säilöö kotisi 
aarteet.”

Asennus sujui hyvin ja lopputulos vastasi ja jopa ylitti 
odotukset. Oli kätevää, kun järjestelmää pystyi muokkaa-
maan vielä asennuksenkin jälkeen. Alusta alkaen olemme 
molemmat toivoneet käytännöllisyyttä vaatehuoneen 
toteutuksessa. Tärkeä näkökulma on myös viihtyisyys ja 
se, että vaatteet tulevat hyvin esille. Homma toimi hyvin 
ja vaatteet mahtuvat roikkumaan (yhtään liioittelematta) 
täydellisesti.

– Tyytyväinen vaatehuoneen muutoksen toteuttaja
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Millilleen kotiisi sopivat  
säilytysjärjestelmät
Pipoja ja hanskoja lattialla. Kengät hujan hajan eteisessä. Kuu-
lostaako tutulle? Eteiseen kertyy helposti kaikenlaista: kenkiä, 
takkeja, käsineitä, hattuja, huiveja, siivousvälineitä ja niin 
edelleen. Sotkun ja epäjärjestyksen sijasta se mitä tarvitset, on 
toimiva ja selkeä säilytystila.

Mitä tarvitset?
Erityisesti huoneessa, jonka tila on kooltaan pieni, nousee 
jokaisen neliösentin merkitys aivan eri mittakaavaan. Pienen 
huoneen tilantuntua saadaan kasvatettua lisäämällä esimerkiksi 
peili kaapiston oveen. Valaistusta ei kannata myöskään unoh-
taa, sillä valaistuksen avulla saadaan luotua paitsi tunnelmaa, 
myös tavaroiden löytyminen nopeutuu hyvän valaistuksen 
ansiosta.

Tavaroiden paikalleen järjestämiseen on olemassa tyylikäs 
ratkaisu, jolloin tavarat pysyvät piilossa katseilta, mutta silti hel-
posti saatavilla. Erilaiset hylly-, kori- ja tanko-ratkaisut antavat 
lukuisia mahdollisuuksia.

Liukuovikaapistot tuovat mukanaan järjestystä ja kauniisti 
sisustettu eteinen pääsee toivottamaan vieraat tervetulleiksi. 
Ainoa mitä sinun tarvitsee tehdä, on päättää millaisen ratkaisun 
haluat toteuttaa. Inarialta saat sinulle sopivat liukuovikaapistot 
– mittojen mukaisesti. 
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Mittatilauksena totta kai
Hyödynnä kotisi jokainen neliö lattiasta kattoon. Finnmirrorin 
valmistamat Inaria liukuovet ja kaapistot valmistetaan aina 
mittatilaustyönä sinun makusi ja toiveidesi mukaan. Yhdistele 
vapaasti eri materiaaleja ja värejä ja luo juuri sellainen kokonai-
suus kuin sinä tarvitset.

Ainutlaatuinen runkojärjestelmä mahdollistaa makusi mukai-
sen räätälöidyn lopputuloksen. Sinun ei tarvitse tinkiä laadusta 
eikä tyylistä. Liukuovissa käytettävät lasit on erikoisvahvistettu 
verkkorakenteisella turvakalvolla. Inarian liukuoviratkaisut 
soveltuvat siis myös lapsiperheisiin.

Pääset etukäteen suunnittelemaan kotisi liukuovikaapistoja 
kehittyneen 3D-suunnitteluohjelman avulla. Voit kokeilla ja 
yhdistellä eri materiaaleja keskenään. Näin näet helposti, millai-
nen kokonaisuus parhaiten sinulle sopii.
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Mieti millaista säilytystilaa tarvitset –  
testaa suunnittelutyökalua
Harvan kotiin soveltuu täydellisesti nuo standardimitoitetut 
kaapit ja kaapistot, etenkin jos koti on vanha. – On tilanteita, 
joissa tarvitaan peitelevyä peittämään jäljelle jäänyt rako tai 
kolo. Myös toiminnallisuudessa on usein toivomisen varaa. 
Tarvittaisiin sittenkin enemmän hyllytilaa, tankoa voisi olla 
vähemmän ja miten kätevää olisi, jos kaapistossa olisi ulosve-
dettävät laatikot. Nyt voit suunnitella itsellesi juuri sellaisen 
säilytyskokonaisuuden mitä tarvitset.

Säilytystilan merkitys korostuu erityisesti huonetilan ollessa 
pieni. Tällaisia ovat esimerkiksi eteiset, kodinhoitohuoneet ja 
vaikka wc-tilat. Jokainen neliösentti on silloin tarpeen käyttää 
järkevästi.

Nyt voit helposti luoda juuri sellaisen järjestelmän kuin itse 
tarvitset. Kaikki mitä sinun tarvitsee etukäteen tehdä, on 
mitata tila, johon säilytysjärjestelmän sijoitat (leveys, korkeus ja 
syvyys). Tämän jälkeen avaa vain Inarian suunnittelutyökalu ja 
päästä luovuutesi valloilleen. Ohjelma on helppokäyttöinen ja 
ohjaa käyttäjäänsä eteenpäin.

Kehittyneessä 3D-suunnitteluohjelmassa pääset kokeilemaan 
ja yhdistämään erilaisia materiaaleja keskenään. Aikaisempien 
valintojen muuttaminen on helppoa, joten pystyt helposti ko-
keilemaan, millainen kokonaisuus sinun kotiisi parhaiten sopii. 
3D-ominaisuutensa ansiosta pystyt pyörittelemään tekemääsi 
suunnitelmaa ja näkemään, miltä kaapisto näyttää oikeassa 
tilassa. Lopputulos on taatusti yksilöllinen, ja mikä parasta, olet 
suunnitellut sen itse.

Vaihtoehtoja on lukuisia
Inaria-liukuovikaapistojen väriskaala on laaja. Voit valita kotisi 
sisustukseen sopivan levyvärin 11 eri värin joukosta. Lisää 
vaihtoehtoja löytyy peilejä ja laseja valittaessa. Näiden vaihto-
ehtojen joukosta löydät taatusti sisustukseesi parhaiten sopivat 
ratkaisut.

Värisävyjä pääset sovittamaan yhteen suunnittelutyökalun 
avulla. Suunnittelutyökalun kaikki mallit ovat täysin muokatta-
vissa – anna siis mielikuvituksesi lentää.

Kotimaista laatua
Inaria-liukuovikaapistojen korkean laadun tae on kotimaisuus. 
Korkean kotimaisuusasteen ansiosta Inarialle on myönnetty 
avainlippu tunnus. Valmistaja Finnmirror Oy on sisustanut suo-
malaisia koteja jo vuodesta 1923.
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Ärsyttääkö kuiva sisäilma?

Sopiva sisäilman kosteus tärkeää hyvinvoinnin kannalta
Sopiva ilmankosteus on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Sisä-
il man kosteus vaihtelee vuodenaikojen mukaan ja siihen vaikut-
tavat ulkoilman kosteus ja lämpötila. Suositeltavaa ilmankos-
teutta on vaikeaa saada aikaan varsinkin talvisaikaan, jolloin 
ulkoilma on usein huomattavan kuivaa. Ufoxilla pidät kotisi 
sisäilman sopivan kosteana ja miellyttävänä.

Mikä on kotisi ilmankosteus?
Useimmissa nykykodeissa sisäilma on huomattavasti kuivempaa 
kuin suositus on. Moderneissa asunnoissa erityisesti tehokas 
ilmanvaihto poistaa kosteutta. Myös koneellistunut pyykinkui-
vaus ja ruuanlaiton väheneminen asunnoissa alentavat ilman-
kosteutta. Lämmityskaudella huoneilman suhteellinen kosteus 
keskuslämmitystaloissa voi olla hyvin alhainen, jopa alle 10 %.  
Kuiva sisäilma tuntuu epämiellyttävältä, se ärsyttää hengitysteitä 
ja aiheuttaa väsymystä. Lisäksi allergiaoireet saattavat ko ros tua, 
sillä kuivassa sisäilmassa on enemmän pölyä kuin kosteassa.

Kelit alkavat taas kylmetä ja sen myötä sisäilma saattaa tuntua 
ärsyttävän kuivalta. Sisäilman kosteutta voi parantaa merkittä-
västi ilmankostuttimen avulla. Ilmankostutin onkin kylmän ja 
kuivan talvikauden pelastaja suomalaisissa kodeissa.

Huoneilman oikea kosteus lisää viihtyvyyttä
Pitämällä huoneilman suhteellisen kosteuden oikealla tasolla 
(30–45 %), lisäät hyvinvoinnin tunnetta ja viihtyisyyttä. Liian 
alhainen kosteusprosentti saattaa aiheuttaa nenän tukkoisuut-
ta, kurkun kuivumista tai väsymyksen tunnetta.

Ufox kostuttaa huoneilman puhtaasti, koska se on bakteeri-
ton. Se ei myöskään häiritse unta, sillä se on äänetön. Ufox on 
suomalainen, vankkoja perinteitä kantava ilmankostutin. Se 
on pitkäikäinen tuote, koska siinä ei ole käytössä kuluvia osia. 
Huoltaminen on helppoa Ufox-puhdistusaineella, joka poistaa 
mahdollisen vedestä tiivistyneen kalkkikerrostuman vesisäili-
östä.
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Muuton jälkeen taulut jäävät herkästi seinän viereen odotta-
maan ripustusta, kun sopivaa paikkaa jää epäröimään. Aina 
pelkkä naula tai taulukoukku ei riitä, vaan seinää täytyisi porata, 
jotta taululle saa tarpeeksi vankan ripustuksen. Pisla Easy -tau-
lunripustuskiskoilla seinien maali- ja tapettipinnat saa pidettyä 
ehjinä ja reiättöminä, mutta taulujen paikkoja voi vaihdella 
vapaasti. Erityisen kätevä ripustusjärjestelmä on vuokra-asun-
noissa, joissa vuokralaiset vaihtuvat välillä tiuhaan. 

Taulun paikasta voi saada aikaan mehevän perheriidan, jos 
innokkaampi sisustaja haluaa toistuvasti vaihtaa taulujen 
paikkaa, mutta tarvitsee käytännön hommiin puolison apua. 
Pisla Easy -taulunripustuskiskoilla poraamisesta ja kiinnityksestä 
selviää yhdellä kerralla. Kun kiskot on kerran kiinnitetty, tauluja 
ja peilejä voi siirrellä vaikka joka päivä.

Pisla Easy -seinäkisko kiinnitetään seinälle, joko katonrajaan 
kattolistan tapaan tai muuhun valittuun kohtaan. Nopeasti 
asennettavan kiskon aloituspakkaukseen kuuluu yksi kaksimet-
riä pitkä kisko päätykappaleineen, kaksi vahvaa nailonvaijeria 
sekä niihin liitettävät ripustuskoukut, jotka molemmat pystyvät 
kannattelemaan neljän kilon painon. Kiskon väriksi voi valita 
valkoisen tai harjatun alumiinin. Saatavana on myös valkoisel-
la pohjakäsittelyllä pinnoitettu seinäkisko, jonka voi maalata 
haluamaansa sävyyn.

Myös taulun korkeutta voi säätää
Ripustuskoukun korkeutta voi säätää 1,5 metriä pitkässä 
vaijerissa ruuvattavan lukituksen avulla. Siksi vaijeria ei kannata 
lyhentää enempää kuin sen verran, ettei se näy taulun alareu-
nasta. Lyhentäminen onnistuu ihan keittiösaksilla.

Vaijereita ja koukkuja myydään myös erikseen, joten kiskoon 
voi lisätä vaijerit useamman taulun ripustukseen. Yksi Minikouk-
ku kannattelee neljän kilon painon. Yksi Maxi-koukku kantaa 15 
kiloa. Myös samaan vaijeriin voi ripustaa useammankin taulun 
koukkuja lisäämällä. On hyvä muistaa, että yhden kiskon kiinni-
tys kestää yhteensä 20 kilon painon.

Pisla Easy -ripustusjärjestelmä toimii parhaiten asennettuna 
koko huoneeseen. Pitkällä seinällä kaksi kiskoa voi asentaa 
kiinni toisiinsa, jolloin vaijereita voi liu’uttaa kiskolta toiselle. Jos 
kiskoa tarvitsee lyhentää, se onnistuu rautasahalla. Huoneen 
nurkkiin on saatavana kulmakappaleita, joilla liitoksen saa 
toteutettua siististi.

Seinäkiskon lisäksi sarjaan kuuluu profiililtaan sirompi Pisla Easy 
-kattokisko, joka asennetaan kattoon seinän viereen sekä uusi 

Pisla Easy Micro Grip -seinäkisko. Uudet seinäkiskomallit ovat 
saatavilla kahden ja neljän metrin pakkauksissa. Micro Grip 
-malli sisältää pikalukitteiset koukut, jotka ovat erittäin helppo-
käyttöiset ja vankat.

Lisäksi Pisla Easy tuoteperheeseen kuuluu hauska teräsvaijeri, 
johon saa kiinnitettyä piirroksia, valokuvia, kortteja tai muita ke-
vyitä koristeita pienillä hiirenmuotoisilla magneeteilla. Vaijerin 
saa kiinnitettyä sekä kiskoon, että suoraan seinään. Innokkaalle 
piirtäjälle taideteosten esillepanoon avuksi löytyy myös infokis-
ko, jossa kuvat saa pysymään seinällä vain työntämällä ne kis-
kon uraan. Tuote on mainio myös toimistoon laskujen, kuittien, 
muistilappujen ja muiden tärkeiden papereiden säilytykseen. 

Koska Pisla Easy -järjestelmä on suunniteltu toimimaan kaiken-
laisissa kodeissa ja tiloissa sen kaikki osat ovat yhteensopivia 
keskenään. Jälleenmyynti: hyvin varustellut tavaratalot, rauta-
kaupat ja sisustusalan liikkeet ja verkkokaupat

www.pisla.fi

Vaihda taulujen paikkaa vaikka joka 
päivä
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Puutarha.net on Suomen suurin piha- ja puutarha-alan sivusto. 
Sieltä löydät runsaasti pihan ja puutarhan suunnittelemiseen, 
rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvää tietoa sekä ajankohtaista 
asiaa. Palvelusta löytyy tietoa esimerkiksi nurmikon perustami-
seen, pinnoitteiden ja eri rakenteiden valintaan sekä runsaasti 
asiaa puutarhan kasveista.

Verkkolehti viikoittain sähköpostiin
Puutarha.net-verkkolehti on palvelun uutiskirje, joka sisäl-
tää ajankohtaisia, yleensä jonkun piha- ja puutarha-aiheisen 
teeman ympärille kirjoitettuja artikkeleita sekä tuote-esittelyitä 
ja tarjouksia. Verkkolehden tilaajat saavat tämän tiiviin tieto-
paketin sähköpostiinsa, minkä myötä he saavat ensimmäisenä 
tietoonsa esimerkiksi alkavat tarjouskampanjat sekä polttavim-
mat ajankohtaiset uutiset.

Kasvikortisto tuntee kasvit
Kasvikortistossa on yli 1400 kasvikorttia. Kortilla on kasvikoh-
taista tietoa mm. kasvin ulkoasusta, kukinta-ajasta, valontar-
peesta, kasvualusta-vaatimuksista, hoidosta ja lisäämisestä sekä 
kuvia kyseisestä kasvista. Kasvia voi hakea erilaisilla hakuehdoil-
la. Jäsenet voivat ehdottaa uusia kasvikortteja ja kortille uusia 
kasvikuvia.

Tilaa verkkokaupasta kätevästi kotiin
Rakentaja.fi verkkokaupassa voi tehdä edullisia hankintoja 
ympäri vuorokauden. Palvelun tuotteet ovat laadukkaita ja 
toimittajat luotettavia.

Keskustelua
Keskustelupalstalle kirjoitetaan kymmeniä, jopa satoja vieste-
jä päivittäin. Palstalla jäsenet jakavat ajatuksiaan ja esittävät 
kysymyksiään sekä mielipiteitään toisille pihan ja puutarhan 
rakentajille ja remontoijille, sekä alan harrastajille. Viesteihin 
liitetään usein myös upeita kuvia.

Palstalla mm. tunnistetaan kasveja ja niissä majailevia ötököitä, 
keskustellaan pihasuunnittelusta ja pihan rakentamisesta, vaih-
detaan ajatuksia puutarhan hoitamisesta, kompostoinnista ja 
puutarhamatkailusta sekä kysellään vinkkejä niin huonekasvien 
lisäämiseen, puiden leikkaamiseen kuin kasvien digikuvaami-
seenkin. Keskustelupalstalta löytyy aina juttuseuraa – ja asiaa 
miltei aiheesta kuin aiheesta.

Osa palveluista ja eduista on tarkoitettu vain jäsenille; osa taas 
on kaikkien lukijoiden vapaasti käytettävissä. Jäsenyys on täysin 
ilmaista ja samoilla tunnuksilla pääsee hyödyntämään myös 
Rakentaja.fin sekä Omataloyhtiö.fin jäsenpalveluita!

Parasta pihaan, puutarhaan ja  
vapaa-aikaan: Puutarha.net

Puutarha.net

PUUTARHA.NET/VERKKOLEHTI

PUUTARHA.NET/KASVIKORTISTO

WWW.RAKENTAJA.FI/KAUPPA

PUUTARHA.NET/KESKUSTELU
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Puutarha.net

Mikä kasvi menestyy varjoisessa paikassa? Mikä puolestaan 
kestää paahtavaa aurinkoa? Millä kasvilla on siniset kukat? Puu-
tarha.netin Kasvikortisto vastaa näihin ja moniin muihin kasveja 
koskeviin kysymyksiin. Kortistoa on helppo käyttää apuna 
suunniteltaessa oman pihan kasvillisuutta. Kasvikortisto sisältää 
tiedot yli 1400 Suomessa menestyvästä kasvista. Kasvikortis-
ton kasvit on ryhmitelty seuraavasti: puut, pensaat, perennat, 
kesäkukat, köynnöskasvit, vihannekset ja juurekset, mausteet 
ja yrtit, hedelmät ja marjat, huonekasvit sekä luonnonvaraiset 
kasvit.

Kasvikortilla runsaasti tietoa
Kasvikortilta löytyy kasvin suomalaisen, ruotsalaisen ja tieteel-
lisen nimen sekä kuvien lisäksi runsaasti tietoa kasvista. Kor-
tilla selviää seuraavat kasvin tiedot ja ne on ryhmitelty omien 
otsikoiden alle:

• Lähilajit ja -lajikkeet kertovat kasvin lähisukulaisista.
• Kuvaus sisältää ulkoasun kuvauksen lisäksi tietoa kasvutavas-

ta, tiheydestä/peittävyydestä, koristeellisuudesta ja sadon-
korjuusta.

• Korkeus ja leveys.
• Kukinta-aika löytyy helppolukuisesta taulukosta.
• Kukkien väri(t) luokitellaan tiettyjen perusvärien avulla.
• Kasvualusta-kohdassa kuvataan maaperän kosteus-, raken-

ne-, pH- ja ravinteisuustietoja.
• Soveltuvuus-kohtaan listataan mm. leviämiseen ja kasvuno-

peuteen, vaativuuteen ja sopeutuvuuteen liittyviä asioita 
sekä mahdollisia ruoanlaitto- ja lääkintävihjeitä.

• Hoito-ohjeissa kerrotaan hoitoon liittyviä huomioita, mm. 
leikkaamiseen liittyvistä asioista ja tuholaisten tai tautien 
torjunnasta.

• Lisääminen-kohdassa on tietoa kasvin lisäystavoista ja niihin 
liittyvistä aikatauluista.

• Lisäksi kuvakkeilla kerrotaan kasvista muun muassa tuoksuu-
ko se, onko se myrkyllinen tai allergisoiva, sopiiko se amppeli-
kasviksi sekä kasvin vaatima valontarve.

Monipuolinen haku
Haettaessa kasvikortistosta kasveja hakukriteereinä voi käyttää 
mm. kasvityyppiä, valon tarvetta, korkeutta, kasvuvyöhykettä, 
kukintakautta, kukan väriä, kasvualustan ominaisuuksia. Lisäksi 
voi hakea esimerkiksi amppeliin ja leikkokukaksi sopivia, tai 
tuoksuvia ja syysvärityksen saavia kasveja.

Jos rastittaa kukanväriksi ’keltainen’ ja ’oranssi’, saa tulokseen 
kasveja, joilla on keltaisia ja oransseja kukkia. Kukat voivat myös 
olla oranssinkeltaisen-kirjavia. Jos rastittaa kukintakuukausiksi 
touko- ja kesäkuun, saa tulokseen kasveja, jotka kukkivat pit-
kään alkukesällä eli touko- ja kesäkuussa. 

Hakea voi siis esimerkiksi pensaita, jotka kukkivat heinäkuussa 
vaaleanpunaisin kukin, pärjäävät tuoreessa maassa, puolivar-
jossa ja IV-vyöhykkeellä sekä ovat noin 1,5 metrin korkuisia. 
Tuloksena löytyy viisi ruusua, tuoksuvatukka, valkolumimarja ja 
viitapajuangervo.

Sanahaku hakee kaikista nimi-kentistä (suomalainen, tieteelli-
nen ja ruotsalainen nimi). Esimerkiksi hakusanalla ’ruusu’ löyty-
vät tietysti kaikki ruusut, mutta myös mm. amurinruusuleinikki, 
idänruusujuuri, japaninruusukvitteni, kevätruusuleinikki ja ruu-
supapu. Vastaavasti hakusanalla ’Campanula’ löytyvät kaikki 
Campanula-sukuun kuuluvat kasvit ja lisäksi kellohunajakukka 
(Phacelia campanularia) ja hakusanalla ’rönn’ löytyy erilaisia 
pihlajia ja samettisumakki (rönnsumak). 

Hakutuloksessa näkyvät: tuloksen lukumäärä, kasvin suoma-
lainen ja tieteellinen nimi, kasvin kuva (tai kuvake, ellei kuva 
ole), valontarve, korkeus sekä menestymisvyöhykkeet (puut ja 
pensaat)

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

Kasvikortisto tuntee kasvit

Idänruusujuuri (Rhodiola kirilowii).
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Puutarha.netVyöhykekartta
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Vyöhykkeiden selitykset
1A Suotuisan suven alue Ahvenanmaa
1B Mantereen paras Lounais- ja etelärannikko Helsinki-Rauma
2 Järvien ja peltojen vyöhyke Porista Savonlinnaan
3 Suomen perusmaisemaa Vaasasta Kiteelle
4 Mäkiseutujen ja lakeuksien vyöhyke Kokkolasta Joensuuhun
5 Tasankojen, soiden ja vaarojen vyöhyke Oulusta Kolille
6 Vedenjakajamailta Lapin porteille Kemi-Ylitornio-Kuhmo
7 Etelä- ja Keski-Lappi 
8 Tunturien paljakat 

Kaksoisnumeroidut vyöhykkeet 4/5, 5/6 ja 6/7 sisältävät kahden vyöhyk-
keen olosuhteita, jolloin lämpimät mäenrinteet ja lauhkeat vesistöjen 
rannat kuuluvat suotuisampaan vyöhykkeeseen ja alavat suoseudut 
ankarampaan vyöhykkeeseen.
Vyöhykejako on ylimeteorologi Reijo Solantien tekemä.
Lähde: Ilmatieteen laitos

Vyöhykejako hedelmäpuille ja puuvartisille 
koristekasveille
Suomi jaetaan yhdeksään vyöhykkeeseen kasvien menesty-
misen suhteen. Vyöhykejakoon vaikuttavat mm. kasvukauden 
pituus, tehoisan lämpötilan summa sekä talviolosuhteet.

Paikallisilmastoon vaikuttavat mm. vesistöjen läheisyys: meret 
lievittävät kovimpia pakkasia talvella, järvet karkottavat kuk-
kimisaikojen halloja. Esimerkiksi Kanta-Hämeen suurjärvien 
seutu muodostaa kakkosvyöhykkeen saarekkeen keskellä 
kolmosvyöhykettä. Alueen maastonmuodot vaikuttavat lähellä 
maanpintaa olevaan ilmakerrokseen eli pienilmastoon. Syvissä 
laaksoissa on kylmää ilmaa kesällä ja talvella, kukkulat taas ovat 
muuta ympäristöään lämpimämpiä.

Kasvillisuuden tarjoama suoja vaikuttaa pien ilmastoon. Puiden 
alla on hyvä suoja sekä pakkasilta että halloilta, päivällä varjoi-
suudesta taas on haittaa. Havupuiden reunustamat aukeiden 
pohjois- ja itäreunat ovat erityisen lämpimiä päiväsaikaan, sillä 
niissä auringon säteilyenergiaa muuttuu runsaimmin (havaitta-
vaksi) lämmöksi.

Muokatut maat ja mineraalimaat ovat vähemmän hallanarkoja 
kuin turvemaat tai heinikot. Järveen viettävä lounaisrinne hie-
tamaalla, ylä- eli koillispuolellaan havumetsä, lienee paikallisil-
mastollinen ihannepaikka puutarhalle.

Kasvien menestymiseen vaikuttaa myös se, missä vaiheessa 
kasvukautta routa sulaa.
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Pihasuunnitteluun kuuluu useita erilaisia vaiheita, joiden soisi 
alkavan jo tonttia hankittaessa ja talon paikkaa suunnitellessa. 
Maaston muotoilut, tontin kuivatus sekä kaikki pihan toiminnot 
kannattaa miettiä mahdollisimman tarkkaan, jotta sopivilla 
rakenne- ja sijoitusratkaisuilla saadaan helpotettua pihaelämän 
arkea. Kasvivalintojen puntarointi onkin sitten helpompaa ja 
usein myös mieluisampaa. Suunnittelu lähtee aina omistajan 
tarpeista.

Olemassa olevan kasvillisuuden arviointi
Uudelle tontille talon paikkaa suunnittelevan rakentajan huo-
mio kiinnittyy helposti paikan kasvillisuuteen. Korkeat männyt, 
kaunis pihakuusi tai sirot, valkorunkoiset koivut kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Valitettavan usein kaikki 
puut kaadetaan automaattisesti, ja sitten tuskaillaan pienten 
ostotaimien kanssa, kun näkösuojaa ei tahdo kasvaa riittävän 
nopeasti. Jos omaan silmään ei luota tai ei tunne olemassa ole-
vien kasvien vaatimuksia, voi kutsua pihasuunnittelijan avuksi 
valitsemaan säilytettävät kasvit ja opastamaan myös niiden 
rakennusaikaisessa suojaamisessa.

Maaston muotoilu, kastelu ja kuivatus
Maaston muotoilulla rakennetaan pihaan tasoeroja tai tasoite-
taan niitä, ja pengertämällä saadaan jopa lisää käyttökelpoisia 
neliöitä. Muotoiluilla voidaan häivyttää ikäviä näkymiä tai nos-
taa joidenkin tärkeiden kohteiden huomioarvoa. Kallistuksilla 
tyypillisesti myös ohjataan sadevesien valumista haluttuihin 
suuntiin ja kohtiin, pois rakennuksen läheltä ja oleskelualueilta. 
Myös tontin kulkuväylät sanelevat maaston muotoilutarpeita ja 
-mahdollisuuksia.

Maaston uudelleenmuotoilun suunnittelua varten olemassa 
olevan maaston korot kannattaa mitata ja piirtää korkeuskäy-
rästöksi asemakaavaan. Kuivatusta tai pintavesien keräämistä 
varten on tunnettava erilaiset maalajit sekä niiden läpäisevyys.

Pihasuunnitelman tekeminen

Tontin rajaaminen ja näkösuojat
Oman tontin rajat voidaan osoittaa erilaisilla aidoilla tai kasvil-
lisuusvyöhykkeillä. Kaavoitetulla alueella voi olla määräyksiä, 
jotka pitää selvittää ennen aidantolppien pystytystä. Oman 
tontin puolelle näkösuojaksi voi istuttaa haluamiaan kasveja, 
mutta naapurin puolelle haitaksi asti ulottuvat juuret ja oksat 
on naapuri oikeutettu poistamaan – kunhan siitä ei aiheudu 
kasvin kaatumisvaaraa.

Kaikki kasvit eivät sovellu siistiksi aidaksi vaan leviävät hallitse-
mattomaksi pöheiköksi, joten valintaan on syytä uhrata hieman 
aikaa – eikä juosta edullisimman taimitarjouksen perässä. 
Kustannuksia sen sijaan voi säästää pääsemällä rajanaapurin 
kanssa yhteisymmärrykseen aidasta sekä jakamalla rakentami-
sesta syntyvät kustannukset sekä hoitotyöt.

Kiinteät rakenteet
Pihalle tarvitaan usein pyörä- ja jätekatos, jopa kesäkeittiö tai 
säilytysvaja. Erilaiset muuriratkaisut tai verhoillut istutusaltaat, 
köynnöstuet ja pergolat luovat pihaan ryhtiä ja näyttävyyttä. 
Niiden pitää sopia päärakennuksen tyyliin, eikä niiden sijoitta-
minenkaan aina ole aivan yksinkertaista. Postilaatikollekin voi 
tehdä kauniin katoksen. Pihasuunnittelijalta voi pyytää apua 
rakenteiden suunnitteluun.

Kasvihuone mahdollistaa arempien ja pidempää kasvukautta 
vaativien kasvien kasvatuksen. Kasvihuoneen sijoituspaikan on 
oltava lämmin ja valoisa.

Kylpytynnyri voidaan periaatteessa sijoittaa pihassa minne 
tahansa. Alustan on kuitenkin oltava vakaa, eli kylpytynnyriä 
ei saa asentaa suoraan nurmelle, vaan sen alla on oltava esim. 
tiivistetty sorapeti tai sitten puurakenteinen tai valettu alusta. 
Eristetty allas mahdollistaa rentoutumishetken talvellakin.

”Pakolliset kalusteet”
Lähes jokaiseen pihaan pitää järjestellä tilaa jäteastialle sekä 
matontuuletus- ja pyykinkuivaustelineille. Niille pitäisi olla mah-
dollisimman helppo ja esteetön kulkea, ja samalla niiden pitäisi 
olla mahdollisimman näkymättömissä. Joillekuille lisää pohdit-
tavaa tuo kompostin paikka. Lipputangon sijoittamiseenkin on 
syytä paneutua: liian lähellä kasvavat puut tai pensaat voivat 
hankaloittaa lipunnostoa ja -laskua.

Kulkuväylät ja vapaa tila
Pihan kulkuväylät pinnoitetaan usein automaattisesti betoni-
kivillä. Kestävä ja muodoiltaan mielenkiintoisempi luonnonkivi 
tai perinteinen sorakäytävä voivat olla mainioita vaihtoehtoja. 

Puutarha.net
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kestoltaan parempi. Älä säästä 
väärässä paikassa ja osta sitä 
halvinta pussia. Siirtonurmesta 
saadaan heti pieniä varpaita 
kestävä, tuuhea ja rikkaruoho-
ton nurmikko. Pohjatyöt pitää 
kuitenkin tehdä aivan yhtä huo-
lellisesti kuin kylvönurmikonkin 
kohdalla.

Puutarhan kasvit
Kasveilla voi korostaa, peittää, 
pehmentää, ohjata kulkua ja 
suojata niin tuulelta, melulta, 
pölyltä kuin ulkopuolisten 
katseiltakin. Niillä voi korostaa haluttua vuodenaikaa, houkutel-
la hyönteisiä ja leikitellä erilaisten muotojen kanssa. Kasveja voi 
hyödyntää kukkakimpuissa ja lahjoittaa ystävälle jakotaimina 
tai siemeninä. Piha ilman kasveja on ankeuden huippu. Piha 
sinne tänne ripotelluin kasvein on suunnittelemattomuuden 
huippu.

Asfaltti on aika kova ja synkkä, mutta paikassaan toimiva ja 
helppohoitoinen pohja.

Pihan tilanjaossa on syytä ottaa huomioon myös runsaslumiset 
talvet: Kulkuväyliltä pois kolattu lumi pitää saada mahtumaan 
omalle pihalle sellaiseen paikkaan, ettei se aiheuta harmia 
kasveille eikä vaikeuta pihassa liikkumista.

Valaistus
Suomen kesä ei juuri keinovaloa tarvitse, mutta aikainen kevät 
ja etenkin myöhäinen syksy ja sysipimeä talvi kaipaavat va-
laistusta. Se on tärkeää turvallisen kulkemisen ja viihtyisyyden 
kannalta.

Uuden talon suunnitelmiin kannattaa sisällyttää myös pihan va-
laistussuunnitelma, joka voi kuulua osana pihasuunnitelmaan. 
Näin jo rakennusvaiheessa – eli muiden sähkötöiden yhteydes-
sä – voidaan tehdä tarvittavat putkitukset ja kaapeloinnit, ja 
säästytään myöhemmin turhalta nurmikon auki repimiseltä.

Oleskelualue ja katseenkiinnittäjiä
Oleskelualueen viihtyvyyteen ja toimivuuteen kannattaa 
panostaa. Terassin koko kannattaa pohtia tarkkaan: liian pieni 
ei toimi ja liian suuri vie huomiota ja tilaa muulta pihalta. 
Pöytäryhmän ja grillin pitää mahtua terassille ongelmitta. Eikä 
grillin optimaalisin paikka ole aivan oven tai ikkunan vieressä. 
Lasitettu terassi on lähes ylellisyyttä: siellä voi vilvoitella saunan 
jälkeen, ihastella syysmyrskyn riehumista ja vaikka talvettaa vii-
leää vaativat huonekasvit ja pakkasta vieroksuvat pihan kasvit.

Vesiaihe solisevan äänen kera luo mukavaa tunnelmaa, ja valo-
kate terassin lekottelualueen yllä antaa suojaa niin paahtavalta 
auringolta kuin sadekuuroiltakin. Lepotuolin pehmusteet voi 
mainiosti unohtaa ulos…

Hyvinvoivat kasvit kruunaavat oleskelualueen, pehmentävät 
rakenteita ja tuottavat mielihyvää jo pelkällä kauneudellaan. 
Moni saa myös tyydytystä hoitaessaan kasveja: kiireetön 
puuhastelu, kasvin tarkastelu aivan läheltä, niiden houkuttele-
mat perhoset ja jopa hajuaistia kutkuttavat tuoksu voivat olla 
terapiaa parhaimmillaan. Oleskelualueelle ja sen tuntumaan 
valitaan ne kaikkein miellyttävimmät kasvit – kaikkein kauneim-
piin ruukkuihin tai istutusalueisiin.

Tilaa leikkiä ja pelata
Leikkialueen paikan määrää yleensä lapsen ikä – ja usein myös 
keittiön ikkunoiden sijainti. Suotavaa on, että myös oleske-
lualueelta näkee hiekkalaatikolle tai keinuille.

Iso ja tasainen nurmikenttä on lähes kaikkien lapsiperheiden 
toiveissa. Se pyritään sijoittamaan mahdollisimman kauas 
olohuoneen suurista ikkunoista. Ei ole aivan samantekevää, 
minkälaisista nurmikonsiemenistä pihanurmi kylvetään: yksi 
sekoitus sopii varjoisampaan paikkaan, toinen on kulutuksen-



358 Pihan rakenteet ja pinnat

Puutarha.netPihasuunnittelija apunasi

Pihasuunnitelman voi tehdä itse, mutta monet valitsevat 
pihasuunnittelun ammattilaisen auttamaan mieleisen pihan 
suunnittelussa. Suunnitelmaa tarvitaan riippumatta siitä, 
rakennetaanko piha omin voimin vai teetetäänkö työt viher-
rakentajalla. Kun pihasuunnittelija käy tutustumassa tonttiin 
jo hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, voi häneltä 
saada kullanarvoisia vinkkejä jo rakennusten sijoitteluun. Hän 
voi myös kartoittaa, mitä kasvillisuutta ja valmiita luonnon 
elementtejä on järkevää suojata ja käyttää hyödyksi. Kun suun-
nitteluvaiheessa huomioidaan mahdolliset alueen rakenteita ja 
kasvillisuutta koskevat ohjeet ja normit, vältetään kalliiksi käy-
vät, väärät valinnat. Ammattitaitoisen suunnittelijan valitsemat 
kasvit ja rakennemateriaalit minimoivat myös tulevia hoito- ja 
ylläpitokustannuksia. Hyvässä suunnitelmassa on esitetty myös 
erilaisten pintojen käyttökelpoiset materiaalit ja se sisältää 
kirjalliset ohjeet, kuinka myös pohjat tehdään kestäviksi. Kun 
piha on alusta alkaen rakennettu oikein, alenevat kustannukset 
pitkässä juoksussa tuntuvasti.

Pihasuunnittelija osaa huomioida kaikki pihalle toivotut toimin-
not (mm. kulkuväylät, oleskelu-, leikki- ja autopaikat, pyykinkui-
vauksen, tomutuksen, jätehuollon ja lumenkasauspaikat). Hän 
tuntee kasvit; niiden kasvutavat, kasvupaikkavaatimukset sekä 
muoto- ja värikielen. Hän tuntee myös erilaiset pintamateriaalit, 
kuten luonnonkivet, betoni- ja muurikivet, puutavaran, katteet, 
erilaiset maa-ainekset ja maaperän parantamisen konstit. Hän 
osaa suunnitella pihan valaistuksen ja luoda pihalle viihtyisiä 
tiloja sekä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Suunnittelija voi aut-
taa myös kasvi- ja materiaalihankinnoissa. Hän voi toimia myös 
rakennuttajana tai valvojana.

Miten suunnittelu etenee?
Suunnittelutyö alkaa yleensä siten, että suunnittelija tulee tu-
tustumaan tonttiin ja kartoittaa asiakkaan toiveita. Asemapiirros 
tarvitaan jo tässä vaiheessa. Toiveita on viisasta kirjata etukäteen 
paperille, jotta mitään olennaista ei pääse unohtumaan. Kuvat 
omista lempikasveista ja silmää miellyttävistä pihoista auttavat 
suunnittelijaa ymmärtämään asiakkaan toiveita. Suunnittelijaa 
kannattaa pyytää esittelemään aikaisempia suunnitelmiaan, jotta 
voi todeta lopputuloksen luonteen ja tason. Hän kertoo yleensä 
myös suunnittelun hinnan tai ainakin hinta-arvion.

Työ etenee vaiheittain: suunnittelija hahmottelee luonnokseen 
pihan toiminnot ja sijoittaa kasvillisuusalueet karkealla tasolla. 
Luonnos käydään huolellisesti yhdessä läpi, ja siihen tehdään 
muutoksia ja tarkennuksia, kunnes kaikki palaset ovat loksah-
taneet kohdalleen ja asiakas on hyväksynyt suunnitelman. Sen 
jälkeen suunnitelma ”piirretään puhtaaksi”.

Lopullisen yleissuunnitelman lisäksi asiakas voi halutessaan 
tilata mm. määrälaskelmia, detalji- ja poikkileikkauspiirroksia, 
hoitosuunnitelman sekä kustannusarvion. Tarvittaessa suunni-
telma sisältää myös tarkempia ohjeita ja työselostuksia esimer-
kiksi kallistuksista, kiveysten pohjatöistä, kasvien istuttamisesta, 
nurmikon perustamisesta ja kiveyksen tai muurin omatoimises-
ta rakentamisesta. Suunnitelma sisältää yleensä myös valai-
sinten paikat sekä tiedot ko. valaisinmalleista. Mittakaavana 
on tyypillisesti 1:100 tai 1:200. Tarkempaa esitystapaa vaativat 
yksityiskohdat esitetään mittakaavassa 1:50.

Yleissuunnitelmaa astetta tarkempaan istutussuunnitelmaan 
on merkitty kaikki kasvit tarkasti paikoilleen. Numeroitu kasvi-
luettelo on usein erillisenä liitteenä. Siinä on kerrottu vähintään 
kasvin suomalainen ja tieteellinen nimi, kappalemäärä, taimiko-
ko, istutustiheys-/etäisyys ja vyöhyketiedot.

Mitä suunnitelma maksaa?
Suunnittelun hintaan vaikuttavat mm.

• suunnitelman tarkkuus ja tarvittavien liitteiden määrä
• maaston monimutkaisuus, tontin pinta-ala
• pihaan suunniteltujen toimintojen määrä
• olemassa olevien sekä säilytettävien rakenteiden ja kasvien 

määrä
• uusien kasvien ja rakenteiden määrä
• suunnittelijan ammattitaito ja kokemus

Hintaan voi vaikuttaa myös kohteen sijainti. Jotkut suunnit-
telijat veloittavat kaikista käynneistään km-korvaukset. Näitä 
kustannuksia voi alentaa kohteen huolellisella valokuvaamisella 
ja sähköpostin välityksellä käytävän luonnosten esittelyn ja 
ajatustenvaihdon avulla.

Lopullinen hinta perustuu suunnittelijan käyttämään aikaan: 
mitä kokeneempi suunnittelija, sitä nopeammin työ häneltä 
sujuu. Toisaalta kokemus saattaa nostaa hieman tuntihintaa. 
Keskimäärin suunnittelutyön tuntihinta on 60–100 €. Tuntihinta 
kattaa luonnollisesti kaikki hallinto-, tietotekniikka- ja markki-
nointikulut, toimitilavuokrat, lakisääteiset eläke- ja vakuutusmak-
sut, verot ym. yritystoiminnan kulut. Luonnossuunnitelman hinta 
on 800–1500 €. Yleis- ja  istutussuunnitelman hintahaitari on 
2000–6000 €. Hinnat ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat paikka-
kunnittain. (Hintatiedot: Viherympäristöliitto ry)

Pihasuunnitelman voi saada rauhallisempaan talviaikaan edulli-
semmin – suunnittelu onnistuu mainiosti myös talvella!
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Kasvualusta ja katteet Puutarha.net

Pihaa viherrakennettaessa tulee huomioida eri kasvilajien 
vaatimukset kasvualustalle. Hyvä kasvualusta on ilmava ja ra-
vinteikas, pidättää vettä, on sopivan hapan tai emäksinen sekä 
sisältää sopivia aktiivisia pieneliöitä. Kivennäisaineilla ja hiekalla 
saadaan kasvualustaan kestävää ja ilmavaa rakennetta sekä 
veden läpäisykykyä. Komposti lisää ravinteikkuutta ja turve 
veden- ja ravinteiden pidätyskykyä. Kaupallisesti valmistetuista 
kasvualustoista löytyy helposti eri käyttötarkoituksiin valmistet-
tuja tuotteita aina laajoista nurmikkoalueista perennapenkkei-
hin, kasvihuoneisiin sekä ruukkukasvatukseen.

Kasvien hyvinvointiin vaikuttaa kasvualustan lisäksi sen alla 
oleva pohjamaan rakenne. Mikäli pohjamaa on hyvin vettä 
läpäisevää, soraa tai hiekkaa, kasvualustaksi riittää ohjeiden 
mukaiset istutuskuopat. Jos pohjamaa on savea tai hiesua, eikä 
läpäise vettä, kannattaa kasveille kaivaa kuoppa, jonka pohja 
täytetään soralla ja salaojitetaan ennen täyttöä kasvualustalla, 
tai tehdä korotus esimerkiksi muurikivillä.

Koska uusi kasvualusta painuu ensimmäisen vuoden aikana, 
istutusalueen pinta on hyvä jättää ympäröivää maata korkeam-
malle. Kasvatusalustan pinta tasoitetaan siten, että siihen ei 
jää painanteita, joihin vesi kerääntyisi, ja että keskikohta jää 
reuna-alueita korkeammaksi. Tasainen pinta helpottaa hyvän 
lopputuloksen saavuttamista.

Lähes kaikki kasvit on hyvä istuttaa entiseen istutussyvyyteen-
sä; puut jätetään ylemmäs. Muista kastella istutukset hyvin, 
jotta kasvit saavat tarpeeksi kosteutta ja juuret saavat hyvän 
kosketuksen kasvualustaan.

• Rakennuksen sokkelin viereen on suositeltavaa jättää kivetty 
tai murskepohjainen alue. Istutusalueen kaltevuuden tulee 
olla viisi prosenttia sokkelista poispäin kolmen metrin pää-
hän. Tällöin vesi ohjauu poispäin sokkelista.

• Kiveyksen, reunatuen ja kasvualustan pinta jätetään samaan 
tasoon.

• Hiekkakäytävän vieressä kasvualusta jätetään 2 cm korkeam-
maksi, nurmikolla 5–10 cm korkeammaksi.

Kasvualusta kasvihuoneessa
Kasvihuoneessakin kasvualusta on vedenpitävä, ilmava ja 
ravinteikas. Kasvualustan valinta kasvihuoneeseen voi tuntua 
vaikealta, mutta itselle sopivin vaihtoehto kyllä löytyy kun 
vaihtoehtoihin tutustuu. Kasvualustasta riippumatta helteellä 
kasvihuonekasveja voi joutua kastelemaan useamman kerran 
päivässä.

Katteet
Perennapenkkien pinnalle, puiden juurille ja muille kasvilli-
suusalueille voi levittää erilaisia katteita. Katteen tarkoitus on 
estää rikkakasvien kasvua, vähentää veden haihtumista, tasata 
lämpötilaeroa kasvualustassa sekä edistää mikrobien toimintaa.  
Tavallisimpia vaihtoehtoja ovat kuorikate, katekangas, erilaiset 
murskeet kuten hiekka ja sepeli, koristehiekat sekä koristekivet. 

Istutuksen jälkeen eloperäistä (puunkuori tai puuhake) katetta 
levitetään maanpinnalle 5–8 cm kerros. Istutusalue kannattaa 
lannoittaa ennen katteen levittämistä, koska kate hankaloittaa 
lannoitusta. Myös ruohosilppua voi käyttää katteena, jolloin sitä 
levitetään 10 cm kerros kahdesti kesällä. Katekangasta kannat-
taa käyttää, kun pinnalle levitetään koristekiviä, tällöin ne eivät 
sekoitu kasvualustaan.

Maanpeitekasveja voi myös käyttää katteena. Rikkakasvit tulee 
kitkeä säännöllisesti kahden ensimmäisen vuoden ajan, kunnes 
kasvusto on riittävän tiheä estämään rikkakasvien leviämistä.

Tutustu kasvien vaatimuksiin www.puutarha.net/kasvikortisto
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Ennen rakennustöiden aloittamista – tai jo tonttia valitessa – 
kannattaa käyttää hetki myös tontilla olevan kasvillisuuden 
tarkasteluun. Uudistalonkin pihapiiri tuntuu miltei valmiilta, 
mikäli pihassa on nurmikon ja kulkureittien lisäksi muutama 
puu tai pensas.

Puut
Puutarhassa käytetään sekä lehti- 
että havupuita niin koristepuina, 
hyötykasveina, näköesteinä, tuu-
lensuojina kuin varjoa tarjoavina 
lehtikatoksinakin. Puun valinnassa 
täytyy pitää mielessä puun elinikä, 
kasvunopeus, lopullinen korkeus 
ja leveys sekä talvenarkuus jatuho-
laisherkkyys. Nopeakasvuisimmat-
kin puut kasvavat hitaasti, joten 
uudistontille kannattaa istuttaa 
puut heti, kun mahdollista. Jos 
taas tontilla kasvaa ennestään 
hyväkuntoisia, kauniita puita, niiden säilyttämiseksi kannattaa 
nähdä vaivaa.

Lehtipuita voi istuttaa toukokuusta syyskuulle, havupuut kan-
nattaa istuttaa keväällä. Paakut kastellaan sekä ennen istutusta 
että sen jälkeen. Kasvit istutetaan entiseen kasvusyvyyteen ja 
tuetaan tarvittaessa. Istutuskuopan on oltava vähintään 60 cm 
syvä. Istutusetäisyys riippuu puun kasvuleveydestä; hevos-
kastanjasta kasvaa jopa 10 m leveä, pylväspihlaja jää parin 
metrin levyiseksi. Istutusetäisyyteen vaikuttaa myös puiden 
rooli: halutaanko tiheää näkösuojaa vai ovatko puut yksittäin 
koristepuina.

Puita leikataan keväisin aina tarpeen vaatiessa. Monet piha-
puut kasvavat ilman ohjausta luonnolliseen muotoonsa, mutta 
saattavat vaatia satunnaisesti hoitoleikkausta. Tällöin kuolleet ja 
vahingoittuneet osat poistetaan. Leikattavat havuaidat vaativat 
ohjeiden mukaista leikkausta vuosittain ja hedelmäpuut sään-
nöllisin väliajoin latvuksen keventämistä.

Pensaat
Pensaat ovat yleensä helppohoitoisia ja toimivat mainioina 
näkösuojina ja tilanjakajina. Pensaita voi käyttää yksittäisinä 
koristepensaina, leikattuina aitoina tai vapaasti kasvavina 
aidanteina. Kauniisti kukkivia pensaita kannattaa istuttaa 
lähelle oleskelualuetta. Monilla pensailla on komeat syysvärit, 
joten niistä on iloa pitkälle syksyyn saakka. Ikivihreät lajit ovat 
kauniita myös talvella.

Pihan kasvillisuus

Pensaita voi istuttaa toukokuusta syyskuulle. Paakut kastellaan 
sekä ennen istutusta että sen jälkeen. Aitataimia istutetaan 3–4 
kpl/metri, vapaasti kasvavaan aidanteeseen istutetaan 1,5–3 
kpl/metri. Aidanteeseen voidaan istuttaa myös useampia eri 
lajikkeita.

Paljasjuuriset pensastaimet leikataan keväällä, ennen silmujen 
aukeamista. Myös syksyllä istutetut pensaat leikataan kevääl-
lä. Versot leikataan 10–15 cm korkeudelta, jotta ne lähtevät 
haaroittumaan mahdollisimman alhaalta. Istutusleikkauksessa 
voidaan typistää myös pitkiä juuria. Hoitoleikkauksessa huonos-
ti haaroittuneet versot leikataan 10–15 cm korkeudelta maan 
pinnasta tai hyvin haaroittuneen kohdan yläpuolelta. Pensaan 
nuorentamiseksi vanhat versot (5–7 vuotta vanhemmat) pois-
tetaan tyvestä asti. Alasleikkauksen tarkoituksena on uudistaa 
pensas. Leikkausohjeet kannattaa tarkistaa lajikohtaisesti.

Perennat
Perennat eli monivuotiset kasvit muodostavat puutarhan 
perustan. Nekin vaativat hoitoa ja lannoitusta säännöllisin vä-
liajoin, jotta kasvu ja kukinta pysyisivät voimakkaana vuodesta 
toiseen. Monet perennat tarvitsevat myös jakamisen ja uudel-
leen istutuksen noin joka viides vuosi, etteivät ne taantuisi. 
Perennaryhmien suunnittelussa kannattaa miettiä kasvien 
korkeuseroja ja kukinta-aikoja sekä värejä; myös erilaiset kasvu-
paikkavaatimukset pitää huomioida.

Perennoja voi istuttaa toukokuusta syyskuulle. Paakut kas-
tellaan sekä ennen istutusta että sen jälkeen. Ne istutetaan 
hieman entistä syvempään, mieluusti 1–2 cm multaa paakun 
päälle.

Kastelu aloitetaan viimeistään viikon poudan jälkeen. Aurin-
koisena päivänä kastellessa vedestä haihtuu yli puolet taivaan 
tuuliin, joten kastelu kannattaa tehdä illalla tai yöllä Paras 
kastelutapa on antaa vettä harvoin, mutta paljon kerralla. Usein 
annettava pieni vesimäärä houkuttelee juuret maan pintaosiin, 
mikä tekee kasvista entistä aremman poudalle. Liikakastelu 
liettää maata ja huuhtoo siitä ravinteita.

Perennapenkeistä saa uusia 
taimia jakamalla vanhoja 
perennoja. Tällöin juurakosta 
irroitetaan osia, uuden taimen 
alkuja. Syksyllä kukkivat pe-
rennat jaetaan keväällä niiden 
ollessa noin 10–20 cm korkeita. 
Keväällä ja alkukesällä kukkivat 

Puutarha.net
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perennat jaetaan syksyllä. Perennojen jakaminen tehdään isom-
pi juurakkoisilla taimilla lapion avulla, pienemmät juurakot saa 
jaettua parhaiten veitsellä ja käsin.

Kukat ja vanhat osat voi leikata pois, ettei siementen kehitys 
kuluttaisi perennan voimia. Näin voidaan saada aikaan myös 
uutta kukintaa. Alasleikkauksessa kuivat varret ja kuihtuneet 
kasvinosat leikataan pois syksyllä tai keväällä kukkapenkin kun-
nostuksen yhteydessä. Onttovartisia kasveja ei suositella leikat-
tavaksi syksyllä, sillä vesi menee putkeen ja saattaa jäätyessään 
halkaista juurenniskan.

Köynnökset
Monivuotiset köynnökset sopivat 
vehreyttämään ja pehmentämään 
rakennuksia sekä peittämään 
puutarhan vähemmän kauniita 
kolkkia. Ne voivat myös kiipeillä 
suuren kiven tai kallion päällä, 
puun rungoilla, rinteessä, säleiköis-
sä, pergolassa ja porttikaarissa. Osa 
lajeista tarvitsee tuen, osa kiipeää 
omin voimin ja lajeja löytyy niin 
varjoon kuin aurinkoonkin.

Köynnöksiä voi istuttaa toukokuus-
ta syyskuulle, maan jäätymiseen 
saakka. Paakut kastellaan sekä 
ennen istutusta että sen jälkeen. 
Kasvit istutetaan entiseen kas-
vusyvyyteen, poikkeuksena ovat 
jalokärhöt ja köynnösruusut, jotka istutetaan 20 cm entistä 
syvempään. Kasvualustan on oltava vähintään 50 cm syvä. 
Köynnökset istutetaan taimen koosta ja lajin kasvuvoimakkuu-
desta riippuen 1–2 metrin välein.

Huonosti haaroittuneet tai kasvuun lähteneet versot leikataan 
keväällä noin 25 cm korkeudelta maan pinnasta. Köynnöksen 
nuorentamiseksi vanhat versot (5–7 vuotta vanhemmat) poiste-
taan tyvestä asti.

Sipuli- ja mukulakasvit
Sipulikukat sopivat kukkapenkkien kevätkukkijoiksi. Pieniä 
laukkoja, idänsini- ja helmililjoja sekä lumikelloja voi istuttaa 
myös nurmikolle, kunhan antaa lehtien lakastua rauhassa. Ku-
kinnan loputtua isompien sipulikukkien kukkavarret leikataan 
pois, sillä siementen kehittyminen kuluttaa sipulin voimava-
roja. Pienet sipulikasvit saavat levitä myös siementen avulla. 
Mukulakasvit ovat monivuotisia, ruohovartisia kasveja, joiden 
erikoisuutena on maanalaiset varastoelimet, mukulat. Niihin 
varastoituvat kasvukaudella kerätyt ravinteet.

Istutussyvyyden perusohje on, että sipulin päälle tulee kaksi 
kertaa sipulin korkeu den verran multaa. Syvyys riippuu myös 

maan laadusta: kuohkeassa maassa sipuli istutetaan hieman sy-
vempään, raskaassa taas hieman matalammalle. Istutusetäisyys 
on yleensä ilmoitettu sipulipussissa. Kevätkukkijoiden istutus-
aika on syksyllä: tarpeeksi ajoissa, että sipulit ehtivät juurtua, 
ja tarpeeksi myöhään, etteivät versot kuitenkaan nouse maan 
pinnalle. Vastaavasti syyskukkijat istutetaan keväällä.

Sipulikukat pitävät kuohkeasta maasta, tiivis savimaa ei niille 
sovi. Hiekkaiseen maahan voi lisätä multaa, tiiviiseen savi-
maahan turvetta ja karkeaa hiekkaa. Samalla voi lisätä hitaasti 
liukenevaa lannoitetta, esimerkiksi hyvin maatunutta kompos-
tia tai sarvilastua.

Heti istutuksen jälkeen maa kastellaan huolellisesti. Kuivana 
syksynä lisäkastelu auttaa sipulien juurtumista. Keväälläkin 
kannattaa kastella ja aloittaa lannoitus heti, kun ensimmäiset 
versot pilkistävät maasta. Kastelua ja lannoitusta jatketaan 
myös kukinnan jälkeen. Lehtien kautta sipuli saa ravinteita 
takaisin seuraavaa vuotta varten, joten niitä ei poisteta ennen 
kuin ne ovat lakastuneet.

Talvisuojaus
Hieman aremmat kasvit saattavat tarvita apua kestääkseen 
talven yli. Lumipeite suojaa kasveja, joten lunta voi kasata myös 
arempien kasvien päälle lisääkin. Myös havuilla ja pakkaspeit-
teellä voi kasvit suojata ennen lumen tuloa. Etenkin nuoret 
hedelmäpuut ovat myös rusakoiden ja myyrien herkkua, joten 
talvisuojaus voi olla tarpeen myös eläinten varalta. Tarkoituk-
seen käy riittävän korkea ja etäälle asetettu verkko sekä runkoa 
suojaavat spiraalit.

Ikivihreiden kasvien kevätsuojaus
Keväinen auringonpaiste ja kuivaava tuuli saattavat kuivattaa 
ikivihreän pensaan tai nuoren puun kuoliaaksi. Auringon läm-
mittäessä kasvi alkaa haihduttaa, eikä saa jäisestä maasta vettä 
tilalle. Niinpä on tärkeää suojata kasvi, kunnes juuristoalue on 
sulanut ja vedenotto toimii jälleen. Suojaksi sopii mm. säkkikan-
gas, harso ja varjostuspeite.

Puutarhan hoito pienessä paketissa

• Lannoita ja kalkitse säännöllisesti.
• Tee kevät- ja hoitoleikkaukset tarvittaessa.
• Poista rikkaruohot säännöllisesti.
• Lisää kompostia katteeksi syksyllä/keväällä.
• Lisää kalkkia kalkinsuosijoille syksyllä – älä kalkitse happa-

man maan kasveja (havut ja alppiruusut).
• Lannoita tarvittaessa; typpipitoinen ja eloperäinen lannoite 

on hyväksi suuria lehtiä kasvattaville kasveille.
• Huolehdi myös nurmikon säännöllisestä lannoittamisesta ja 

kalkitsemisesta.

Lisätietoa kasveista ja niiden hoidosta saat Puutarha.netistä.
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Suojaa tuulelta ja auringolta
Kasvillisuudella tai rakennelmilla voi vaimentaa tai ohjata val-
litsevien tuulten kulkua. Tuulensuojakasvillisuus pitää muistaa 
valita siten, ettei se myöhemmin varjosta ja pimennä koko tilaa. 
Kasvia valittaessa kannattaa aina ajatella, minkä kokoinen se 
on isona: mahtuuko se ”aikuisena” kasvamaan valitulla paikalla, 
tunkeeko se mahdollisesti ikkunoista sisään, peittääkö aurin-
gon tai tappaako lähikasvit varjollaan. Leikattava pensasaita tai 
vapaasti kasvavat, lähelle toisiaan istutetut pensaat ovat hyviä 
tuulen vaimentajia. Liian tiivis istutus tai aita ei vaimenna tuulta, 
vaan tuuli kiertää sen yli ja muutaman metrin päässä suojasta 
tuntuu tuulevan taas yhtä lujaa kuin sen takanakin.

Jätä oleskelutila auki lounaaseen ja länteen, iltapäivän ja illan 
valolle. Etelässä saatetaan tarvita varjostusta. Etelän varjosta-
jana paras on lehtipuu, joka syksyllä ilmojen viilettyä ja lehtien 
pudottua päästää auringon lävitseen. Sopivasti sijoitettu puu 
suojaa myös kevyeltä sateelta.

Näkö-, melu- ja saastesuojaa
Kukaan ei taida haluta oleskella akvaariossa tai näyteikku-
nassa – ei ainakaan tyypillinen suomalainen. Kahden metrin 
korkuinen pensasaita riittää hyvin näkösuojaksi keskikokoiselle 
ihmiselle. Näkösuojan voi kyllä saada jo parilla strategiseen 
paikkaan istutetulla, tuuhean kasvutavan omaavalla pensaalla 
tai puulla. Sijoittelussa kannattaa jälleen muistaa kasvin lopulli-
nen koko. Nopean näkösuojan antaa sermi tai säleikkö. Sermin 

Pihan oleskelutila voi olla kuin  
toinen olohuone

Puutarha.net

Pihan oleskelutilan viihtyisyyteen vaikuttavat toimivuus ja ul-
konäkö aivan kuten sisällä olohuoneessakin. Huonosti suunni-
teltu oleskelutila aiheuttaa myöhemmin rahanmenoa ja harmia, 
kun pitää siirtää, muuttaa ja korjata.

Oleskelutilan pitää olla tarpeeksi iso ja tarpeeksi pieni. Sinne 
pitää olla helppo pääsy. Kun siellä ollaan, seinät suojaavat 
melulta, pölyltä, tuulelta ja tunkeilevilta katseilta. Katto antaa 
sateensuojaa ja varjoa paahteelta. Lattian pitää olla turvallinen 
ja taulujen siten sijoitettu, että niitä on helppo ihailla. Nurmik-
ko, puuterassi tai laatoitus on oleskelutilan lattiaa; puunlatvat, 
katokset ja pergolat muodostavat kattoa; pensaat, aita tai 
muuri toimivat seininä; kukilla maalataan tilan tauluja. Jos osaat 
suunnitella kodin olohuoneen viihtyisäksi, osaat tehdä saman 
pihan oleskelutilalle.

Koko ja paikka
Oleskelutila ei tarkoita koko pihaa. Pihalla on muitakin toi-
mintoja: talouspiha, jäteaitaus, kesäkeittiö, ryytimaa, pelialue, 
leikkipiha, etupiha. Oleskelutilan pinta-alaksi riittää reilut 
kymmenen neliömetriä. Vapaata näkymää sen ympärillä tulisi 
olla reilusti. Kymmenen neliön ydinalueelle mahtuvat pöytä, 
tuolit, riippumatto ja miksei grillikin. Vesiaiheen voi sijoittaa 
välittömään läheisyyteen, jolloin ihana solina kuitenkin kuuluu 
ja näkyy. Liian isossa oleskelutilassa ei synny intiimiä, suojaista 
tunnelmaa. Voimistelusalin kokoinen olohuonekaan ei ole niitä 
kotoisimpia.

Oleskelutilaan olisi hyvä voida astua suoraan 
talon pää- tai takaovesta. Pihan perälle ei hel-
posti tule lähdettyä esim. kantamaan ruokia. 
Yksitoista metriä on tutkimuksien mukaan jo 
liian pitkä matka – oleilija jää mieluummin 
istumaan talon kynnykselle.

Oleskelutilan lattia
Hyvin soralle perustettu ja salaojitettu oles-
kelutilan pohja pysyy tasaisena, eikä kerää 
vesilammikoita. Huolella suunniteltua ei tar-
vitse vuoden parin kuluttua ryhtyä uusimaan. 
Nurmikko ei ole paras oleskelutilan lattia. Nur-
mikko kuluu, tahraa, on kostea aamukasteesta 
tai sateen jälkeen, ja sitä on leikattava – jopa 
muutaman kerran viikossa. Kivi- ja betonilaa-
tat ovat kestäviä, mutta kylmiä ja kovia. Puu 
on aina lämmin ja kuivuu nopeasti, muttei 
kestä kuten luonnon- tai betonikivi.
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voi punoa esim. pajuista, lastuista, oljista, kepakoista, jopa 
edellisvuotisista pujon varsista. Vankempaa näkösuojaa tarjoaa 
puu- tai kiviaita.

Pienen pihan kasvillisuus ei paljon melua vaimenna. Sen sijaan 
se, että melulähde ei näy on psykologisesti tärkeää: näkymätön 
melunaiheuttaja ei häiritse yhtä paljon kuin näkyvä. Muuri tai 
lauta-aita vaimentaa melua myös desibeleissä mitattuna.

Rehevälehtiset kasvit sitovat mm. lyijyä, häkää, pölyä, rikkiä 
ja typen oksideja. Niitä ilmassa on teollisuuden, liikenteen ja 
lämmityksen sivutuotteina. Terveysriskien lisäksi ilmansaasteet 
syövyttävät, happamoittavat ja tahrivat. Parhaita saasteiden 
pyydystäjiä ovat kasvit, joilla on isot, karvaiset lehdet.

Keskitä kukat ja piilota epäesteettiset kohteet
Kukkamaat, kauneimmat puut ja pensaat kannattaa sijoittaa 
siten, että ne näkyvät myös ohikulkijoille, omaan oleskelutilaan 
ja olohuoneen ja keittiön ikkunaan. Kukkaistutuksissa ja muista 
koristeista on hyvä muistaa, että jokainen uusi koriste saattaa 
vähentää entisten tehoa. Sijoita katseenvangitsijat harkiten, ei 
liikaa eikä liian moniin paikkoihin. Väreissä pätee vanha sääntö: 
muutama perusväri ja niitä korostamaan pieninä yksityiskohti-
na lisävärejä. Vastavärit korostavat toistensa tehoa: punainen on 
punaisempi vihreää vasten, sininen sinisempi oranssia vasten. 

Harmonisen kokonaisuuden saa käyttämällä väriympyrän 
vierekkäisiä värejä.

Kasvillisuus pehmentää kivasti kulmia ja joskus niin ikävän 
näköisiä, mutta välttämättömiä rakenteita. Vanha arkkitehtien 
kikka on peittää suunnitteluvirheet köynnöksellä. Jätesäiliö, 
tamppausteline, kompostori ja naapurin pyykkiteline voidaan 
piilottaa pensailla, puilla tai aitauksella.

Viimeistele katteella – harkiten
Kate auttaa pitämään kasvustojen alustat siistinä ja rikka-
ruohottomina sekä tasaa maan kosteusoloja ja tehostaa maan 
pieneliötoimintaa. Toisaalta paksu katekerros hankaloittaa 
jatkossa lannoitteen antamista ja viivästyttää keväisin roudan 
sulamista.

Hoitaminen
Piha ja oleskelutila rappeutuu, ellei sitä hoida. Jos ei ole aikaa 
tai halua hoitaa, kannattaa kaikki tehdä mahdollisimman 
helppohoitoiseksi. Rehevät, isolehtiset kasvit eivät vaadi paljon 
perkaamista, ne pitävät varjostuksellaan rikkakasvit kurissa. 
Oikea kasvi oikealla paikalla vähentää myöhempää karsimis- ja 
muotoleikkaustarvetta ja muutakin hoitoa. Ilmastollisesti kestä-
viä lajeja ei tarvitse uusia kovienkaan talvien jälkeen.
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Katso tonttiasi avoimin, ulkopuolisin silmin. Näyttääkö se 
siistiltä ja hoidetulta? Onko kaikille tavaroille ja toiminnoille 
omat paikkansa? Piha näyttää siistinä viihtyisämmältä ja sen 
käyttömukavuus lisääntyy, kun kaikki toiminnot sujuvat. Viih-
tyisä, hyvin hoidettu puutarha lisää omistajansa viihtymistä ja 
hyvinvointia! 

Kunnosta vanhaa arvostaen – helppohoitoisuuteen 
pyrkien
Puutarhan kunnostamisessa kiinteistön alkuperäinen raken-
nusajankohta ratkaisee paljon. Rakennusten ja puutarhan tulee 
jatkossakin sopia myös ajallisesti yhteen. Aikakautta tai tyyliä 
ei kuitenkaan tarvitse seurata orjallisesti. Esimerkiksi 1950-lu-
vulla tai sitä ennen rakennetun pihan elementit (kasvimaa, iso 
nurmikenttä, keittiöpuutarha yksittäin istutettujen puiden ja 
pensaiden muodossa) on sijoitettu haasteellisesti hoidettaviksi. 
1960-80 -luvuilla rakennetuista pihoista puolestaan löytyy vää-
riä pohjamateriaaleja sekä aikakausille ominaisia pintamateriaa-
leja. Mikäli 1990-luvun ja 2000-luvun pihoilla on kunnostamista, 
yleensä kyse on virheiden korjaamisesta, liian tiheään tai liian 
lähelle istutetuista kasveista. 

Usein puutarhan kunnostamisessa onkin kyse aikakaudelle 
tyypillisten virheiden korjaamisesta.

Suunnittelun ja kunnostuksen  
periaatteet vanhassa puutarhassa

Surukuusi (Picea abies f. pendula) Taikinamarja (Ribes alpinum)

Puutarha.net

Vanhaa kasvustoa ja puustoa tulee arvioida tarkkaan ennen 
poistamista tai leikkuita. Paikalleen jätettävien kasvien ym-
pärille voi luoda uutta. Uusia ja vanhoja kasveja kannattaa 
yhdistää samaan istutusalueeseen tai ryhmään. Tällöin säily-
tetään vanhan puutarhan tunne ja ulkonäkö, ryhmät ovat heti 
suuren ja valmiin näköisiä ja samalla vältytään pihan jakautu-
misesta uuteen ja vanhaan osaan. Kasvuston poisto muuttaa 
pihan pienilmastoa ja valo-olosuhteita, tämä on huomioitava 
suunnitelmissa. Paras lopputulos syntyy pihasuunnittelijan ja 
rakentajan yhteistyöstä – vanhan kunnostuksessa on usein kyse 
kompromissien teosta. 

Katse puihin
Piha ilman puita on kovin irrallinen ja paljas. Jo yksi, hieman 
kookkaampi puu tuo pihaan ryhtiä ja kytkee sen talon kanssa 
kokonaisuudeksi. Puilla saadaan myös varjoa aurinkoiselle 
pihalle, sekä tuulen- ja näkösuojaa. Tarkastele tontillasi olevia ja 
rajan lähellä kasvavia puita ”sillä silmällä”. Voivatko jotkut puut 
aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa ihmisille tai kiinteistölle? Tarkista 
myös, että puilla on tilaa kasvaa sopusuhtaisesti sekä pysyä 
elinvoimaisena ja terveenä. Muista, että asuinpaikkakunnalla 
voi olla puiden kaatoa rajoittavia ohjeita. Kuolleet, kuivat tai 
vahingoittuneet oksat voi huoletta poistaa.

Pensaat siisteiksi
Pihassa voi kasvaa lukuisia erikokoisia ja näköisiä koristepen-
saita, marjapensaita sekä alueelle itsestään kasvaneita puskia 
(mm. paju). Ovatko kaikki pensaat sopivissa paikoissa? Aivan 
rakennuksessa kiinni kasvaneet pensaat heikentävät ilmankier-
toa ja saattavat liata seinää. Onko paikka sopiva pensaalle valon 
määrän ja kosteuden suhteen? Kasvustoa harventamalla tai 
liian lähellä kasvavan yksilön siirtämisellä/poistamisella voi pa-
rantaa muiden kasvuoloja. Siisti pensaat; poista kaikki kuolleet, 
huonokuntoiset, tautiset ja vahingoittuneet osat.

Miltä nurmikko näyttää?
Kasvaako nurmikko hyvin ja onko se terveen vihreä? Mikäli 
nurmikko kasvaa kituliaasti, on sen kasvuolosuhteissa paran-
tamisen varaa. Etenkin keväällä kitulias ja kellertävä nurmikko 
tarvitsee lannoitusta. Jos taas sammal valtaa alaa, niin se 
kertoo maan happamuudesta, sekä mahdollisesti kasvualustan 
tiivistymisestä ja liiallisesta kosteudesta. Silloin pitää tarttua 
kalkkipussiin ja talikkoon – jopa tehokkaampikin kasvualustan 
parantaminen ja ilmaaminen voi olla tarpeen. Voit perustaa 
nurmikon alusta alkaen kylvämällä tai tilata siirtonurmikon. 
Siirtonurmella saa nopeasti valmista, tervettä ja tasalaatuista 
nurmikkoa, vähällä vaivalla kylvönurmeen verrattuna. 
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Vanhan kukkaistutuksen kunnostus 
Kukkapenkkien kuohkea ja ravinteikas 

kasvualusta houkuttelee helposti rik-
karuohoja, jotka nopeasti valtaavat 

alaa. Jotkut istutetuista peren-
noistakin saattavat muiden 
kustannuksella levitä. Istu-
tusryhmä on elävä ja hoidon 
tasosta riippuen saattaa ajan 
kanssa tulla hyvinkin reheväk-
si – ja rehottavaksi. 

Särkynytsydän (Lamprocapnos spectabilis)

Tarhapäivänlilja (Hemerocallis Hybrida-ryhmä)

Puna- ja mustaherukka (Ribes Rubrum-ryhmä, Ribes nigrum)

Säännöllisesti leikkaamalla hedelmäpuut ja marjapensaat 
pysyvät satoisana ja terveinä. Kuolleita, kuivia, vahingoittuneita 
tai tautisia kasvinosia saa ja kannattaa aina tarvittaessa poistaa. 
Muista myös hedelmäpuiden kevätruiskutus sekä lannoitus ja 
kalkitus.

Käy käsiksi kasvimaahan heti, kun se on riittävästi sulanut; 
muokkaa, lannoita, kalkitse ja lisää uutta kasvualustaa tarpeen 
mukaan. Laihoille hiekka- ja hietamaille sekä savisille maille 
käytetään maanparannukseen luonnonmukaisesti lannoitettua 
ja kalkittua Kasvuturvetta. Kun kasvimaahan on levitetty sekä 
maanparannusaineet että lannoitteet, maa jyrsitään tai käänne-
tään talikolla, jotta maa-ainekset sekoittuvat kunnolla. 

Poista mansikkapenkin ulkopuolelle levinneet rönsytaimet pois 
sekä kuivat lehdet, mutta varo vahingoittamasta mansikan tai-
mien kasvupistettä. Lannoita ja laita penkin reunoille (muovin 
päälle) katetta estämään rikkaruohojen kasvua. 

Aloita kasvihuoneen tarkastelu kiertämällä se ulkoapäin. 
Löytyykö sieltä pakkasten kuivaamat ja kuihtuneet kasvit, 
puutarhakalusteet ja pihalla pyörineet romut ja roinat pikai-
sesti varastoituna? Onko talvi rikkonut laseja, repinyt muoveja 
– onko katto täynnä kariketta ja pinnat liasta harmaat? Korjaa 
tarvittaessa ja pese pinnat puhtaaksi. Siirry sitten sisäpuolelle; 
tyhjennä kasvihuone ylimääräisestä tavarasta, heitä vanhat kas-
vit pois ja siisti pinnat. Mikäli kasvihuoneessasi on maapohjaiset 
kasvualustat, niin muokkaa, lannoita ja kalkitse ne kasvimaan 
tavoin. Pyyhi myös sisäpinnat. 

Pihan pinnat
Kasvillisuuden ja erilaisten rakenteiden lisäksi pihalla on erilaisia 
pintamateriaaleja, jotka saattavat kaivata huomiota. Sorakäy-
täviltä tulee rikkaruohot ja muu maatuva materiaali poistaa 
ja käytävien reunat siistiä. Kivetty pinta harjataan puhtaaksi ja 
irtonaiset/koholla olevat kivet irrotetaan ja laitetaan uudelleen 
paikoilleen. Kivien päälle ja väleihin leviävät rikkaruohot ja hei-
nät tulee poistaa juurineen. Ehjät ja huolletut pinnat kestävät 
pidempään, ovat mukavampia käyttää ja kauniimpia katsella.

Vanha kukkaryhmä kunnostetaan niin, että kasvillisuus noste-
taan ylös ja istutus perustetaan uudelleen. Maaperän rakenne 
vaikuttaa siihen, millaisia hoitotoimenpiteitä tarvitaan. Moni 
laji kaipaa uudelleenjakamista 5-7 vuoden välein pysyäkseen 
kauniina. Jos perennaistutuksen haluaa kunnostaa kerralla, niin 
kaikkien kasvien kukinta-aikoja ei valitettavasti pysty kunnolla 
huomioimaan. Perennaryhmää kunnostettaessa kannattaa 
muistaa, että kaikki perennat eivät pidä siirtämisestä. Kukka-
penkkiä kunnostettaessa on sen herkimpiä kasvia kohdeltava 
varoen. Taimia ei aina välttämättä tarvitse siirtää, jos niiden 
juuristoalueelle tuodaan uutta multaa. Istutusryhmä kannattaa 
erottaa selkeästi muusta alueesta, jotta esimerkiksi nurmikasvit 
eivät pääsisi niin helposti leviämään kukkapenkkiin. 

Hyötypuutarha ja kasvihuone?
Vanhassa puutarhassa on melko varmasti hedelmäpuita sekä 
marjapensaita. Myös vadelmaa, jonkin kokoinen kasvimaa tai 
peräti kasvihuone saattaa löytyä. 
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Onnistunut taimiostos tuottaa iloa parhaimmillaan jopa vuosi-
kymmenien ajan kannustaen pihan ja puutarhan hoitoon. Valin-
nan lähtökohtana pitäisi aina olla oikea kasvi oikealle paikalle. 
Kun tämä onnistumisen perusedellytys on kunnossa, voidaan 
aloittaa hinta-laatu-koko-vertailu. Pelkkä korkea hinta ei vält-
tämättä takaa laatua. Hyvin hoidettu taimi on tukeva, tuuhea, 
luonnollisen värinen, elinvoimainen ja terve – myös juuristol-
taan. Suosi luotettavia ja asiantuntevia taimimyymälöitä, kysy 
tarvittaessa neuvoja ja vaadi hyvää palvelua.

Tunne pihasi
Jos et halua turvautua pihasuunnittelijaan, jolta saat valmiin 
kasviluettelon ja ohjeet, on nähtävä itse hieman enemmän 
vaivaa: Tutustu kasveihin etukäteen ja suunnittele hankintojasi 
rauhassa. Mieti, haluatko yksivuotisia vai monivuotisia kasveja, 
ikivihreitä vai lehtensä pudottavia talventörröttäjiä. Toinen 
toistaan ihanammat katalogit ja edulliselta tuntuvat tarjoukset 
houkuttelevat kyllä harkitsemattomiin hankintoihin, mutta 
usein tuloksena on korillinen kasveja, joille ei pihasta tahdo 
löytyä sopivaa paikkaa. Opettele myös tuntemaan pihasi eri 
kolkkien olosuhteet (mm. valoisuus, maaperän laatu, lumien 
kasauspaikat). Tällöin osaat kertoa minkälaiselle paikalle kasvia 
haet ja saat myyjältä oikeita neuvoja.

Hyvän taimen tuntomerkit
Eri kasvilajien kasvutavat ja myös laatukriteerit poikkeavat 
melkoisesti toisistaan. Niinpä kasvien tuntemus auttaa myös 
laadukkaan taimen valinnassa. On kuitenkin muutamia perus-
mittareita, jotka pätevät lähes kaikkiin kasveihin:

• Versojen määrä, taimen tuuheus ja haaroittuneisuus (ei niin-
kään kasvin pituus).

• Versojen paksuus, tukeva uusi kasvu.
• Suora runko, sopusuhtainen 

oksisto ja tasainen latvus (puut).
• Ei kuorivaurioita.
• Ei tuholaisia.
• Terve, vaalea juuristo.
• Luonnollisen väriset lehdet.
• Kasvin yleinen elinvoimaisuus 

(ei kuivuneita oksia ja nuutunei-
ta versonkärkiä tai kuihtuneita 
lehtiä).

Taimimyymälässä taimet joutuvat 
usein koville, varsinkin avoimen 
taivaan ja auringon porotuksen 
alla.  Kastelusta pitää huoleh-

tia säännöllisesti, minkä lisäksi kasvit tarvitsevat usein myös 
lannoitusta ja jopa leikkausta. Hyväkuntoiset taimet kertovat 
paljon myymälän ammattitaidosta.

FinE-kasvit
FinE-tunnus takaa sen, että kasvi on lisätty tutkituista ja tau-
titestatuista emokasveista. Merkin myöntävät Maatalouden 
tutkimuskeskus ja Taimistoviljelijät ry. Vain sopimuksen tehneet 
viljelijät ja myymälät saavat käyttää FinE-tavaramerkkiä. Merkki 
ei kuitenkaan takaa yksittäisen taimen laadukkuutta.

Tutki taimen nimilapun tiedot
Taimien valinnan ja hankinnan tueksi on laadittu muutamia 
sääntöjä, ohjeita ja suosituksia. Taimiaineistolaki edellyttää, että 
kuluttajamyyntiin suunnatuilla tuotteilla on aina nimilappu, 
josta löytyy kasvin tieteellinen nimi sekä suomen- tai ruotsin-
kielinen nimi ja lajikenimi. Vartetuilla taimilla (mm. omenapuil-
la) pitää kertoa myös käytetty perusrunko.

Nimilapussa pitää olla myös taimen tuotantomaa tai useampi 
viljelymaa. Maatunnus voi olla kerrottu erilaisin lyhentein. Ellei 
lyhenne ole tuttu, kysy myyjältä apua. Yleensä alimmaisena 
on viljelijän tai myyjän nimi. Tämän nimen kotimaisuus ei 
välttämättä takaa taimen kotimaisuutta. Havut ja ryhmäruusut 
tulevat suurelta osin ulkomailta. Myös kotimaisten köynnösten 
osuus on aika pieni. Mm. useimmat koristepensaat, marja-
pensaat, omenapuut ja perennat ovat suomalaista tuotantoa 
ja omaavat täten paremmat menestymisedellytykset täällä 
kotimaassamme.

Myymälästä voi löytyä myös kuvallisia tauluja, joissa kerrotaan 
lisätietoa kasvista ja sen kasvupaikkavaatimuksista. Niihin 
tietoihin kannattaa myös tutustua.

Vaadi palvelua ja laadukkaita  
taimia

Puutarha.net
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Näyttävyyttä ja käytännöllisyyttä
Lammi-muurikivillä on helppo toteuttaa muurit, pengerrykset 
ja aidat huolitellusti ja kestävästi. Muuri on paitsi näyttävä 
elementti pihapiirissäsi, myös käytännöllinen ratkaisu pihan 
rajaamiseen ja jakamiseen sekä rinnetontin pengertämiseen ja 
tukemiseen.

Pengertämällä haastavastakin rinnetontista saadaan toimiva. 
Penkereet tuetaan muurilla tukeviksi ja maan painetta kestävik-
si. Näin piha muuntuu näyttäväksi ja toiminnalliseksi kokonai-
suudeksi yhdessä talon kanssa.

Muuriin voidaan upottaa myös valaistus, jonka muotokieli on 
muurikiveen sointuva. Valaistut kulkureitit korostavat pihan 
kauniita muotoja, luovat pihallesi tunnelmaa ja tekevät kulku-
väylistä turvalliset pimeän aikaan.

Muurikiven suuret valuaukot lisäävät valettavan muurin 
lujuutta. Valmiit pääty- ja kansikivet viimeistelevät kokonaisuu-
den. Muuri sopii jopa kolme metriä korkeisiin tukirakenteisiin. 
Muurikivestä voi myös tehdä kukkapenkkejä, istutusaltaita, 
reunakiveyksiä ja portaita.

Uniikkeja ja yksilöllisiä piharakentamisen ratkaisuja
Lammi-pihakivillä teet pihastasi yksilöllisen ja uniikin. Piha- 
alueen kivetyksillä luot talon ympäristöön viimeistellyn ilmeen, 
mikä lisää myös talon arvoa. Pitkäikäinen, helppohoitoinen ja 
helposti asennettava Lammi-pihakivi sopii kaikenlaisiin pihoi-
hin. Pihakivi varaa itseensä lämpöä, jonka ansiosta pihat, patiot 
ja terassit sulavat keväällä nopeasti lumesta ja pysyvät syksyllä 
lämpiminä pitkään iltaan. Kivi kuivuu nopeasti sateen jälkeen 
ja se on helppo pitää puhtaana painepesurilla tai harjaamal-
la. Läpivärjätty kivi kestää kovaa kulutusta ja vuodenaikojen 
vaihtelua.

Suomalaista työtä ja tuotantoa
Lammi-piha- ja muurikiville on myönnetty Suomalaisen Työn 
Liiton Avainlippu-merkki. Tuotteet valmistetaan Lammin Be-
tonin omalla tehtaalla Lammilla, Hämeenlinnassa. Kotimainen 
tuotanto, korkea laatu ja turvallisuus ovat vuonna 1956 peruste-
tulle perheyrityksellemme tärkeä arvo ja tekijä tuotteidemme 
valmistuksessa ja alan uusien innovaatioiden kehittämisessä.

Lue lisää Lammi Piha -tuotteista ja niiden käyttömahdollisuuk-
sista verkkosivuiltamme www.lammi.fi/piha

Piha osana talon tarinaa
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Piha- ja julkisivuvalaistuksen uudistuksella voi saada pihaan ja 
ulkotiloihin tyylikkyyttä, toimivuutta, turvallisuutta ja energian-
säästöä. Ulkotilojen ja puutarhan monipuolinen valaiseminen 
on nykyisin tyypillistä. Merkittävä syy on mm. LED-tekniikan 
tuomat mahdollisuudet valaista huomattavasti pienemmällä 
sähkönkulutuksella ja toisaalta LED-lamppujen kestoikä hehku-
lamppuihin on moninkertainen.

Älä unohda pimeyttäkään
Valoa kannattaa käyttää sopivasti. Pihan ja puutarhan valaistus 
on parhaimmillaan pimeän ja valon kontrastia.

Testaa vaikka taskulampulla
Säästät aikaa ja rahaa testaamalla itse ennen kuin kaivat kaape-
leille kaivantoja tai hankit pihallesi sähköasentajan. Testaukseen 
voit käyttää, vaikka taskulamppuja. Iltahämärissä saat tasku-
lamppujen avulla hyvän näkemyksen tulevasta valaistuksesta. 
Testaus kannattaa tehdä keväällä tai syksyllä.

Valoa pihaan ja puutarhaan

Varo häikäisyä
Älä käytä valaistuksessa liian tehokkaita lamppuja. Häikäisy voi 
haitata itseäsi sekä naapureitasi. Tarkastele testivaiheessa valoa 
useammasta eri suunnasta.

Yhdistä käytännöllisyys ja kauneus
Parhaimmillaan toimiva valaistus on kaunis. Esimerkiksi valaistu 
puu autotallin vieressä voi olla parempi kuin pelkkä valaisinpyl-
väs.

Täydennä epäsuoralla spottivalaistuksella
Valaistusta suunniteltaessa kannattaa huomioida epäsuoran 
valaisun mahdollisuudet. Suunnattavalla kohdevalaisimella 
voidaan esimerkiksi valaista pihan kauneimpia puita ja pen-
saita. Valokeilan säädettävyyden ansiosta hyvin erityyppisiä 
ja kokoisia kasveja voidaan valaista samanlaisella valaisimella. 
Epäsuora valaistus ei myöskään häikäise. Turvallisuus pitää 
kuitenkin muistaa. Askelmat ja portaat pitää valaista niin, että 
niissä näkee kulkea, eikä tarvitse arvailla askelmien paikkoja.
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Kaipaako julkisivusi piristystä tai ulkovalaistus 
parannusta?
Onko talosi julkisivuremontti ajankohtainen, onko ulkovalais-
tuksen parantamiselle tarvetta tai kaipaisiko julkisivu muu-
ten piristystä? Valaistuksen uusiminen kannattaa julkisivun 
kunnostuksen yhteydessä tai voi yksistään antaa talollesi uuden 
modernin ilmeen varsin vähällä vaivalla. Valaistuksen uusimisen 
yhteydessä kannattaa huomioida, että LED-valaisimet säästävät 
myös energiaa.

Valaistusteho ei ole sähkönkulutus
Perinteisten hehkulamppujen wattimäärä on käytetty valo-
määrän arviointiin. Led-lamppujen teho, eli wattimäärä ei 
kuitenkaan enää kerro valaisutehosta, vaan sähkönkulutukses-
ta. Valaistusteho ilmoitetaankin valovirtana, jonka yksikkö on 
luumen (lm). Tyypillinen ja yleisesti käytetty hehkulamppu on 
60W. Tätä vastaava luumenmäärä on noin 800 lm.

Ulkovalona käytetyt 75W ja 100W hehkulamppuja vastaavat 
luumenmäärät ovat noin 1000 lm ja 1500 lm.

Värilämpötilan tulisi miellyttää silmää
Valon värilämpötila ilmoitetaan kelvineissä (K), joka tarkoittaa 
miten valon sävy koetaan. Ts. valon värilämpötila kuvaa valon 
värin sävyä. Värisävy vaihtelee punaisesta siniseen. Asteikon ala-
päässä punainen on 2 000 K ja yläpäässä sininen välillä 12 000–
18 000. Ihmissilmän erottelukyky on välillä 2 790–11 000 K.
Värilämpötilan valinnassa ei ole mitään oikeaa ja väärää valin-
taa, vaan lähinnä tärkeää on se, mikä sävy miellyttää. Käytän-
nössä onkin hyvä tietää muutama perusvärilämpötila.

Suojausluokka
Ulkovalaisimissa asennuspaikka vaikuttaa vaatimustasoon, 
mutta esim. roiskevesitiivis IP44 käy jo moneen paikkaan mutta 
IP54 on jo pölysuojattu (ei täysin pölytiivis) ja soveltuu hyvin 
ulkotiloihin, jossa sateen lisäksi valaisimet ovat usein pölyille 
alttiita.

Laadukkaat Konstsmide valaisimet
Konstsmiden ulko- ja pihavalaisimet ovat laadukkaita ja näyttä-
viä. Ne on suunniteltu sopiviksi eri tyylisiin taloihin. Julkisivuva-
laisimissa on käytettävissä liiketunnistimia ja hämäräkytkimiä. 
Valaise tyylikkäästi ja tehokkaasti talosi julkisivu, puutarha sekä 
sisäänkäynnit ja kulkuväylät. Luo pihallesi näyttävä valaistusko-
konaisuus.

Esimerkkejä värilämpötiloista:

• 2700 K (Hehkulamppu)
• 3000 K (lämmin valkoinen)
• 4000 K (kylmä valkoinen)
• 5500 K (päivänvalo)

Sekä loiste- että LED-lampuissa värilämpö on valittavissa 
välillä 2 700–6 500 K. Yli 5 000 kelvinin lampuista käytetään 
yleisesti nimitystä päivänvalolamppu.
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Kiveys laajentaa elintilaa ja  
pidentää kesäkautta

Antikko-muuri ja  roomalaiset kivet asuntomessuilla Porissa 2018.

Päällystekivien paksuuden valinta
Rudus Formento -kiveys tai laatoitus on ihanteellinen pääl-
lysteratkaisu; kestävä, helppohoitoinen ja tyylikäs, kiinteistön 
arvoa nostava pintamateriaali. Keväällä lumi sulaa kiveykseltä 
nopeasti. Kiveys varastoi lämpöä ja luovuttaa sitä tasaten läm-
pötilaeroja. Sateen jälkeen pihakiveys kuivuu nopeasti lämpi-
millä keleillä.

Rudus Formento pihakivituotteiden valinta
Valikoimasta löytyvät pihakivet, pihalaatat, reunakivet, porras- 
ja muurikivet sekä betonista että graniitista valmistettuina.  
Pihan päällysteet valitaan käyttötarkoituksen, värin ja pintakä-
sittelyn perusteella.

Pintakäsittely muuttaa kiven pintaa ja ulkonäköä. Rudus For-
menton valikoimaan kuuluvat sileät, hienopestyt, hiekkapuhal-
letut, profiloidut ja antiikkipatinoidut betonikivet sekä lohkotut, 
poltetut ja ristipäähakatut graniittipäällysteet. Ulkonäön lisäksi 
tuotteita valittaessa on hyvä huomioida rakennettavien aluei-
den käyttötarkoitus ja muotokieli.

Päällystettävän alueen käyttötarkoitus määrittää päällysteen 
paksuuden. Muurikivien valintaan vaikuttaa muurin korkeus ja 
suunniteltu muoto. Päällystekivien paksuuden valintaa helpot-
tava taulukko on ohessa.

Yhtenäinen yksityiskohdissa ja suurissa linjoissa toistuva muo-
tokieli luo alueelle miellyttävän ja tasapainoisen tunnelman. Yk-
sitoikkoisuus vältetään ja jännitettä luodaan rikkomalla toistuva 
muoto sopivissa kohdissa vaikkapa kasvillisuutta hyödyntäen.

Päällystekivien paksuuden valinta

Paksuus mm Käyttötarkoitus

n. 30 Asennus maakostean massan varaan 
terassien ja portaiden verhoukseksi.

n. 50 Asennus maavaraisesti kävelyalueille, ei 
ajoneuvoliikennettä, ei koneellista talvi-
kunnossapitoa.

n. 60 Asennus maavaraisesti omakotipihoihin, 
kestää myös satunnaisen raskaan liiken-
teen.

≥ 80 Asennus maavaraisesti, kestää raskaan 
liikenteen
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Kartanokivet mustana: Kartanolaatta, Kartanokivi ja Kartanonoppa, sekaladonta.Milano-kivet.

Onnikivi.

Värit
Kiveyksen väreillä ohjataan kulkua ja jäsennetään alueita. Usein 
paras tulos saavutetaan hillityillä kuvioilla ja harkitulla värien 
käytöllä. On olemassa muutamia kokemuksen kautta hyviksi 
havaittuja yleisiä kivien valintaohjeita. Autojen pysäköinti- tai 
kääntöalueilla kannattaa suosia tummia sävyjä. Kiveyksen ja 
sokkelin värisävyn tulee olla riittävän erilainen, jotta kolmiulot-
teinen vaikutelma ympäristössä säilyy.

Suomen monipuolisin valikoima pihakiviä
Tutustu laajaan valikoimaamme www.rudus.fi/pihakivet sivuilla. 
Ohessa muutamia poimintoja valikoimastamme. 

Suositut Kartano-kivet; Kartanokivi, Kartanolaatta ja Kartano-
noppa, ovat mittasuhteiltaan toisiinsa sopivia kivimalleja. Värit 
ja pintakäsittelyvaihtoehdot antavat piharakentajalle lähes 
rajattomat mahdollisuudet erilaisiin ladontayhdistelmiin. 
Kartanokivet ovat neliön tai suorakaiteen mallisia 60 mm tai 80 
mm paksuja betonikiviä.

Milano-kivet on 80 mm paksu, käytännöllinen ja kaunis tapa 
kivetä pihan laajempia pintoja ja käytäviä. Milano taipuu luon-
tevasti myös kaareviin muotoihin. Kolme erikokoista, toisiinsa 
yhteensopivaa kiveä antavat mahdollisuuden eläviin, yksilölli-
siin ja ympäristöä mukaileviin ratkaisuihin.

Onnikivi on 50 mm paksu ja se sopii hyvin pientalopihoihin. 
Kiven profiloitu reuna tuo kiveykseen sopivasti rosoisen ilmeen. 
Lavalla on kahta kivikokoa, 223x143x50 ja 73x143x50 mm. Pie-
nillä kivillä saa näppärästi tasattua reunat ja tehtyä ladontaan 
limityksen.
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Torino-kivet koostuu kolmesta erikokoisesta 60 mm paksusta 
toisiinsa yhteensopivasta kivestä. Torinosta voi latoa yksilöllisen 
ja ympäristöönsä mukautuvan kokonaisuuden. Torino-kivien 
luonnollinen liuskekivimäinen pinta on aaltomaisesti profiloitu 
ja kivien reunat ovat viisteettömät. Kauden uutuutena To-
rino-kiviä on nyt saatavilla antiikkipinnalla.

Verona-kivet ovat noin 60 mm paksuja sekä yläpinnaltaan että 
reunoiltaan aaltoilevia kiviä. Antiikin tunnelmaa henkivä pihaki-
vi koostuu neljästä erikokoisesta kappaleesta, jotka toimitetaan 
valmiina lajitelmana.

Pihakiviuutuus Luotokivi sopii suomalaiseen maisemaan; mur-
tuneet jäälautat ja rosoiset kallion halkeamat piirtyvät ilmeik-
kään Luotokiven pintaan. Luotokivi sopii luontevasti mökkimai-
semaan, mutta se on helppo kuvitella myös kaupunkiympäris-
töön, mihin se tuo henkäyksen luonnollisuutta ja kiireettömyyt-
tä. Betoninen Luotokivi on helppo ja nopea asentaa.

Tosca-laatat. Betonilaatta. Betonilaatta.

Verona-kivi LuotokiviTorino-kivi, musta.

Pihalaatat poluille, terasseille tai vaikka raskaan 
liikenteen alueille
Noin 50 mm paksut betonilaatat sopivat parhaiten polkujen ja 
terassien päällysteiksi alueilla, jossa lumityötkin tehdään kolalla 
tai lumilapiolla. Sileäpintaiset, tasaiset ja vähän saumoja sisältä-
vät päällystealueet on helppo pitää puhtaana.

Tosca-laatat on noin 55 mm paksu laattasarja, joka sopii erityi-
sesti pihojen, oleskelualueiden ja terassien päällysteeksi. Laatto-
jen koot vaihtelevat. Isoin laatta on kooltaan 598x398 mm.  Isot 
laatat sopivat tasaisille alueilla ja astinkiviksi pihapoluille.  Sileän 
pinnan lisäksi laattoihin voi valita profiloidun liuskekivimäisen 
pinnan.  Vaihteleva saumanleveys ja elää pinta antavat sijaa 
valon ja varjon leikille laatoitetulla pinnalla.

Ruduksella on valikoimissa myös eri kokoisia 80 mm, 100 mm ja 
120 mm paksuja betonilaattoja. Nämä laatat kestävät autolii-
kennettä ja koneellista kunnossapitoa.
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Muurikivillä vaihtelua pihan korkeuksiin
Mataliin muureihin sopivat kaikki muurikivimallit. Antikko- ja 
Rustikko-muurikivillä on helppo rakentaa 1–6 kivirivin korkuisia 
istutusaltaita ja reunuksia. Korkeisiin muurirakenteisiin valitaan 
muurikivi, jossa on pontit kivikerrosten lukittumista varten 
sekä reiät raudoitusta ja valua varten. Yli 70 cm korkeat muurit 
suositellaan asennettavaksi aina anturan varaan.

Kaikki Ruduksen muurituotteet soveltuvat suorien ja suorakul-
maisten muurien rakentamiseen. Paasikossa ja Muurikossa on 

Antikko-muuri. Rustikko-muuri.

kulmia varten erilliset kulmakivet. Aitakivellä kulma tehdään 
leikkaamalla kiviparin pienimmän palan, ”perhosen”, saka-
ra suoraksi. Valmiiksi halkaistu Aitakivi on näyttävä ratkaisu 
pihojen porrastamiseen. Suoriin ja korkeisiin rakenteisiin sopii 
parhaiten Paasikko, jossa on suuret valuontelot. Kaarevissa 
muureissa kaarteen säde ohjaa tuotevalintaa, etenkin jos halu-
taan minimoida tuotteen leikkaaminen työmaalla. Jos muurin 
kaarteen säde on pienempi kuin kaksi metriä, rakentamiseen 
sopii Muurikko. Sen pienin kaarresäde on 900 mm. Aitakivi sopii 
säteeltään yli kaksimetrisiin kaareviin muureihin.

Muurikko-muuri.

Paasikko-muuri uudella kivikoolla.
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Porraskivillä tukevat portaat
Porraskivillä rakennat pihalle kauniit, kestävät ja tukevat
portaat.

Vaihtoehtoina on betoninen sileäreunainen Porraskivi Askel tai 
Porraskivi Lohkoaskel, jossa portaan nousupinta on lohkottu tai 
graniittiporrasaskelma. Askelman etenemää voi säätää asenta-
malla kivet jonkin verran päällekkäin. Porraskivet suositellaan 
asennettavan puolen kiven limityksellä.

Reunakivet ryhdistävät pihan
Reunakivillä viimeistellään kiveysten reunat ja pidetään piha 
helppohoitoisena sekä kiveys kestävänä. Reunakivillä saadaan 
luotua pieniä korkoeroja päällystealueille tai istutusalueiden 
reunoille. Rajatut alueet tekevät pihasta jäsennellyn, ryhdikkään 
ja tyylikkään näköisen. Pihan hoito helpottuu, eikä nurmikon 
ja istutusalueiden reunoja tarvitse kantata siistin rajauksen 
aikaansaamiseksi. Laineri-reunakivi soveltuu myös kaareviin 
reunuksiin.

Porraskivi Askel.Porraskivi Askel ja Louhikivi.Porraskivi Lohkoaskel.

Laineri-reunakivi.
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Hyödynnä sadevedet pihassa
Luonnonmukaisin ja kestävin vaihtoehto hallita sade- ja  
sulamisvesiä on käsitellä ne syntypaikoillaan, eli imeyttää  ne 
maaperään tai viivyttää niiden poistumista. Vesi on  rauhoittava 
ja elämää antava elementti. Hyödynnä siis  sadevesi pihan ve-
siaiheissa ja altaissa, ohjaa sadevedet istutusalueille tai imeytä 
vedet pihakiveyksen läpi.  Samalla puhdistat sadevesiä ja edes-
autat veden luonnollista  kiertokulkua. Vesialtaat rakentuvan 
näppärästi muurikivillä  ja allasmuovilla. Kiveyksen kaadoilla 
ja reunakivillä ohjaat  vedet haluttuun paikkaan. Läpäisevä 
pihakiveys toteutuu isompisaumaisilla kivillä kuten Akvakivellä 
tai vettäläpäisevällä Hule-Kartanokivellä.

Luonnonkivillä ainutlaatuista arvokkuutta
Luonnonkivi tuo pihan rakenteisiin ajatonta, ainutlaatuista 
kestävyyttä ja tyyliä. Kivi ilmentää jäljittelemätöntä kauneutta, 
ajattomuutta ja ikuisuutta. Luonnonkivi vanhenee arvokkaasti. 
Luonnonkiveä voi luontevasti yhdistää betonituotteisiin.

Kivipihanäyttelyt
Hyvin suunniteltu piha on viihtyisä, helppohoitoinen ja moni-
käyttöinen. Rudus Formento näyttelyalueilla tutustut valmiisiin 
piharatkaisuihin.

• Tuusula: Ristikiventie 2, 04300 Tuusula
• Espoo: Marketanpuisto, Ideapihat, osasto i16/i24, Pehtorinku-

ja 3, Espoo
• Tampere: Myllypuro, Teollisuustie 23
• Mikkeli: Mikkelipuisto, Pursialankatu 5, Mikkeli
• Piikkiö: Tuorlan kivipuisto, Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö

Lisätietoja www.rudus.fi/pihakivet tai puhelimitse 020 447 4301.

Rudus.fi verkkopalvelut ja #RudusPiha
Pihan suunnitteluun ja asennukseen löytyy paljon hyödyllistä 
tietoa Ruduksen nettisivuilta. Rudus.fi/kotipolku antaa hyödyl-
lisiä ohjeita ja vinkkejä pihanrakentajille. Kiviasentajan käsikir-
jasta löytyy ohjeet tuotteiden oikeaan asentamiseen. Rudus 
tarjoaa monipuolisen malliston päällysteitä ja muita betonituot-
teita pihan kunnostajille ja uuden pihan rakentajille. Helppoa ja 
vaivatonta ja olet askeleen lähempänä unelmiesi pihaa!

Löydät meidät myös somesta. RudusPiha nimellä olemme 
Pinterestissä, Instagramissa ja Facebookissa. RudusPiha-blo-
gissa tarjoamme ajankohtaista asiaa kivistä ja vinkkejä niiden 
käyttöön.

Hule-Kartanokivi. Imeytä sadevedet kotipihalla pihakiveyksen saumoista.

Katso lisää ideoita vesiaiheisiin www.rudus.fi/kotipolku.
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Pihanurmikon perustaminen  
– kylvämällä tai siirtonurmena
Kaunis nurmimatto on olennainen osa miltei jokaista pihapiiriä. 
Sen voi perustaa perinteisesti siemenistä kylvämällä tai hank-
kimalla valmiina kasvussa olevan siirtonurmikon. Kumpi sitten 
olisi parempi vaihtoehto? Molemmissa perustamistavoissa on 
omat hyvät ja huonot puolensa.

Siemenistä perustettu nurmikko on aloitushinnaltaan edulli-
sempi, mutta vaatii kunnolliseksi nurmimatoksi kehittyäkseen 
useamman kasvukauden. Valmis nurmimatto on puolestaan 
hankintahinnaltaan hivenen kalliimpi, mutta heti valmiin näköi-
nen ja käytettävissä jo muutaman viikon kuluttua. Kylvönurmik-
ko saattaa tarvita myös rikkaruohontorjuntaa, paikkauskylvöjä 
sekä lisälannoitusta kasvaessaan, joten kustannukset tasoittu-
vat ajan kanssa.

Jos aika ei ole rajoitteena ja nurmetettava alue on laaja tai 
vaihtoehtoisesti hyvin pieni, niin silloin nurmikon kylväminen 
siemenistä on kenties paras vaihtoehto. Jos taas aikataulu on 
tiukka, nurmetettavana on vaikea rinne tai korostettavana on 
tontin parhaat puolet, niin tällöin taas siirtonurmi lienee parem-
pi. Isolla tontilla on ehkä järkevintä käyttää molempia nurmikon 
perustamistapoja; ei ole järkevää asentaa siirtonurmea esimer-
kiksi marjapensaiden väliin, kun siellä se ei kuitenkaan menesty 
– mutta kulkureittien ja sisääntulon läheisyydessä tasalaatuinen 
ja rikkaruohoton siirtonurmi on edukseen.

Pihanurmikon pohjatyöt
On sitten tarkoitus perustaa nurmikko kummalla tavalla 
tahansa, niin aluksi on tehtävä nurmikon pohjatyöt. Puutteet 
kasvualustassa ja huolimattomuus pohjatöiden tekemisessä 
kostautuvat varmasti tulevina vuosina nurmikon heikkona 
kasvuna, rikkaruohottumisena, maan tiivistymisenä ja samma-
loitumisena. Tästä syystä pohjatyöt kannattaa tehdä huolella.

Ensimmäiseksi valmistellaan kasvualusta kuntoon. Tämä vaihe 
ei siis eroa mitenkään siirtonurmikon ja kylvönurmikon osalta. 
Vanha pinta ja siinä olevat vanhat nurmikot käännetään nurin 
ja jyrsitään hienoksi. Suurimmat turpeet, kivet ja juurakot ke-
rätään pois. Pohjamaa parannetaan sekoittamalla siihen uutta 
kasvualustaa, lannoitetaan ja kalkitaan tarvittaessa, ojitetaan, 
muotoillaan, tasataan ja tiivistetään.

Jos pohjamaa on kovin tiivistynyttä, niin alusrakennetta on ri-
kottava ja kevennettävä kunnolla. Pääsääntönä voidaan todeta, 
että kaikki maalajit ovat kasvualustaltaan sopivia, mutta eivät 
yksinään. Esimerkiksi saviseen perusmaahan tulee lisätä humus-
pitoista ja hikevää multaa tai turvetta. Karkean soran (salaojaso-
ran) lisääminen on myös erittäin tärkeää. Kasvukerroksen tulee 
olla kantava ja samalla ilmava. Nurmikon juuret tarvitsevat 
valtavan määrän happea ja hapenpuutteen seurauksena on 
kasvuston nopea sammaloituminen. Soraa voidaan käyttää 

Puutarha.net
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jopa noin 30–40 % kokonaismassasta. Myös kalkin levitys on 
järkevää. Tavallista peltokalkkia lisätään pohjamaahan lähes 1 
kg/m2. Kalkilla maan pH saadaan nostettua yli kuuden, jolloin 
nurmi pystyy käyttämään paremmin hyödykseen kasvukerrok-
sen omia ravinteita. Liian tiiviissä ja happamassa maassa viihtyy 
vain sammal.

Nurmikon varsinaiseksi kasvualustaksi tarvitaan vähintään 22 
cm multakerros (huom. tiivistyy noin 2 %). Puiden juuristoaluei-
den täyttö saa olla korkeintaan 20 cm. Mullan on hyvä olla rik-
karuohotonta, seulottua, peruslannoitettua ja kalkittua. Mullan 
toimittajalta kannattaa vaatia tuotteesta tuoteseloste.

Kun kaikki ainekset on levitetty, niin koko massa sekoitetaan 
taas jyrsimellä sekaisin. Kasvukerrokseen ei siis tehdä kerroksia, 
vaan kaikki ainekset sekoitetaan. Näin kapillaarikosteus pääsee 
nousemaan juurien saataville ja koko kasvualustasta tulee 
ilmava ja tasainen.

Kun kasvualusta on kunnossa ja tarvittavat ojitustyöt tehty 
valmiiksi, niin pinta muotoillaan. Kallistukset tehdään tietenkin 
niin, että pintavedet ohjataan rakennuksista poispäin (kaadot 
vähintään 2 %). Muotoilun ja tasaamisen jälkeen kasvualusta 
tiivistetään jyrällä. Jotta vettä kerääviä painanteita ei jää, niin 
pinnan tasaisuuden on oltava kahden metrin matkalla +/- 30 
mm. Pienten alueiden tiivistämisessä voi apuna käyttää esimer-
kiksi vesitynnyriä tai sementtirumpua. Sopiva paino on 60-100 
kg; pienen alueen voi tiivistää ihan jalan polkemalla. Tiivistet-
tyyn pintaan ei saa jäädä käveltäessä selviä jalan jälkiä.

Valmis kasvualusta on tiivistämisen jälkeen valmis nurmetta-
miseen. Kylvätkö nurmikon siemenistä vai levitätkö sille valmiit 
nurmirullat?

Vinkki: Jos alueelle joudutaan ajamaan runsaasti täytemaata (yli 
0.5 m paksu kerros), on järkevää tehdä varsinainen kasvukerros 
vasta seuraavan talven jälkeen. Näin vältytään ikäviltä talven ja 
roudan aiheuttamilta kohoamilta ja kuopilta.

Siirtonurmikolla heti valmis nurmikko
Kun siirtonurmea tilataan, niin pitää varmistua siitä, että kaikki 
pohjatyöt ovat tehtynä siirtonurmirullien saapuessa. Koska 
kyseessä on elävä tuote, niin sitä voi varastoida vain toimitus- ja 
asennusajan vaatimat 1,5–2 vuorokautta. Paras varastointipaik-
ka on varjoinen ja suojainen. Pinta-ala tulee kannattaa mitata 
huolellisesti ja nurmea on hyvä tilata mieluummin muutama 
neliö ylimääräistä; olisi ikävää, jos tavara loppuisi harmittavasti 
kesken. Siirtonurmi toimitetaan yhden neliön rullissa. Rullasta 
aukeaa 40 cm leveä ja 2,5 m pitkä nurminauha. Tällainen rulla 
painaa kosteudesta riippuen 15–20 kg ja niitä ladotaan trukkila-
voille yleensä 50 kpl.

Jos on kuivaa, niin levitysala kannattaa kastella kunnolla 
edellisenä iltana ennen nurmirullien levitystä. Tällöin vesi ehtii 

imeytyä, eikä nurmikkoa tarvitse asentaa kurassa. Siirtonurmi 
juurtuu kasvualustaansa hyvissä oloissa kahdessa viikossa. Tänä 
aikana nurmen juuristoa ei saa päästää kuivumaan. Siirtonur-
mikon voi mainiosti asentaa myös myöhään syksyllä, jolloin 
syyskosteus auttaa juurtumaan – ja nurmikko on keväällä 
valmiina kasvuun!

Pihanurmikko kylvösiemenistä
Maan lämpötilan on oltava vähintään +8 astetta. Suositeltavim-
mat kylvöajankohdat ovat varhaiskevät ja elo-syyskuu. Kau-
poissa myydään valmiina nurmikkoheinäseoksia eri tarkoituk-
siin. Oikean seoksen valinta vaikuttaa ratkaisevasti nurmikon 
menestymiseen. Pihanurmikon siemenseoksissa arvostetaan 
yleisesti nopeaa vihertymistä, kulutuksen kestoa ja matalakas-
vuisuutta.

Siemeniä ei kannata kylvää kovin tuulisella säällä. Sopiva 
siemenmäärä on 1,5–2,5 kg/100m2. Siemenet kylvetään ns. 
ristiinkylvönä, jolloin kolmeen osaan jaetut siemenet kylvetään 
ensin kahteen kertaan ristiin ja lopuksi reuna-alueet erikseen. 
Siemenet peitetään kevyesti haraamalla ja tiivistetään jyräämäl-
lä vielä kerran. Kun nurmikko on itänyt, niin aloitetaan kastelu.

Kastelu on hyvä tehdä aina kunnolla, jotta kasvualusta kastuu 
tarpeeksi syvältä. Oli sitten kyseessä siirto- tai kylvönurmikko, 
niin alkukastelussa vettä ei pysty antamaan liikaa!
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Vanha nurmikko kannattaa kunnostaa, koska perusasioiden 
hoitaminen tekee ruohomatosta kauniin. Yhdenkin asian 
korjaaminen näkyy. Vaivaton sammalen poistaminen ja pika-
kunnostuskylvö näkyvät nopeasti, kalkitus ja lannoittaminen 
viimeistelevät nurmikon ylläpidon. GreenCaren nykyaikaisilla 
tuotteilla onnistut tehokkaasti ja helposti. 

GreenCaren tekemän selvityksen mukaan vastaleikatun nur-
mikon tuoksusta nauttiminen on käyttäjälle yksi tärkeimpiä 
puutarhan ilon aiheita. Kiireen keskellä nurmikolle voi myös 
hetkeksi istahtaa rentoutumaan aidon vihreyden keskelle. Hy-
väkuntoisesta nurmikosta on paljon iloa koko perheelle!

Kiire saada nurmikko kuntoon? Kokeile uusia 
Seedbooster-siemeniä!
GreenCaren uutuus Nurmikon Pikakunnostus on monivuotinen 
siemenseos, jonka erikoisominaisuuksia ovat hyvä talvenkestä-
vyys ja nopea itävyys viileässäkin säässä.

Siementen pinnalla on lisäksi Seedbooster -pinnoite. Jokai-
nen siemen on pinnoitettu ravinteilla, jotka turvaavat nopean 
itämisen ja kasvamisen sekä vahvan juuriston. Seedboosterin 
avulla versoontuminen paranee jopa 30 %. Pinnoite tekee myös 
siemenistä hiukan tavallista painavampia, joten ne on helpompi 
levittää tasaisesti ja tarkasti.

Isompien pintojen kunnostuskylvö onnistuu parhaiten keväällä 
ja alkukesällä, jolloin ruoho on helppo haravoida maan pintaan 
asti. Ammattilaiset kylvävät vanhalle nurmikolle joka vuosi 
hieman uusia siemeniä kunnostustoimenpiteenä.

Vanha nurmikko loistokuntoon 
GreenCaren tuotteilla!

Jos nurmikko on paikoitellen kokonaan hävinnyt, kuollutta 
nurmikkoa poistetaan haravalla tai lapiolla niin, että maan 
pinta näkyy. Paikattava kohta tasoitetaan ympäröivän maan 
tasalle GreenCaren Puutarhamullalla, joka on valmiiksi kalkittu 
ja lannoitettu. Kasvualusta tiivistetään kevyesti tallaamalla tai 
nurmikkojyrällä.

GreenCare Nurmikon Pika-
kunnostus kylvetään koko 
kunnostettavalle alueelle. Jos 
nurmikossa on ruohottomia 
alueita, kylvetään 1 kg/30 m2. 
Vanhan nurmikon tuuhentami-
seksi riittää puolet siitä. Kylvön 
jälkeen alueelle voi levittää 
aivan ohuen kerroksen puu-
tarhamultaa. Kylvettyä aluetta 
kastellaan usein, etteivät sieme-
net ja versot pääse kuivumaan. 
Säännöllistä kastelua jatketaan, 
kunnes versot ovat n. 5 cm 
pituisia. Eron vanhaan näkee jo 
2–3 viikossa!

Pienemmät aukot nurmikossa
GreenCaren Nurmikon paikkausseos on siemenseos nurmikoi-
den paikkaamiseen. Sammal ja kuihtunut ruoho haravoidaan 
ensin pois. Pienet kuopat tasoitetaan uudella puutarhamullalla 
ja tiivistetään tallaamalla.

Kylvöksen päälle lisätään ohut kerros multaa ja se kastellaan lä-
pikotaisin. Kylvöstä kastellaan tarvittaessa päivittäin niin kauan, 
että uusi ruoho on vähintään 3 cm korkea.

Ennen. Jälkeen.
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Ylipäätään paras aika kastella nurmikkoa on ilta, koska silloin 
päivän lämpö ei haihduta vettä pois. Kastele kerralla reilusti eli 
10–20 mm/m2, jotta maa kastuu pintaa syvemmälle.

Sammal pois
GreenCaren Sammal Pois sirotellaan suoraan sammalkasvuston 
päälle. Muutoksen näkee jo kahdessa viikossa, kun sammal 
alkaa korvautua ruohonkorsilla. Sammal valtaa paikkoja, joissa 
nurmikko syystä tai toisesta ei viihdy ja nurmikko valtaa no-
peasti tilansa takaisin, kun sille annetaan mahdollisuus.

Sammal viihtyy happamassa kasvualustassa, siksi nurmikko 
kalkitaan vähintään joka toinen vuosi. Yksi syy sammaloitumi-
seen on ravinteiden puute ja siihen auttaa Nurmikon Kevät ja 
Kesä Plus -lannoite. Sammaloitumisen taustalla voi olla se, että 
maa on liian tiivistä tai että piha on liian märkä ja salaojitus voi 
olla puutteellinen.

Kalkitse
GreenCare Rakeinen Nurmikkokalkki on kaksitehoinen. Se 
sisältää nopeasti liukenevaa aitoa, rakeista dolomiittikalkkia, 
joka vähentää maan happamuutta. Nurmikkokalkissa on myös 
Grobiootti hyötymikrobeja nopeuttamassa nurmikon leikkuu-
jätteen hajoamista luonnolliseen kiertoon.

Nurmikkoa kalkitaan ja lannoitetaan säännöllisesti kerran vuo-
dessa, vähintään joka toinen vuosi. Suomalainen kasvualusta 
on taipuvainen happamuuteen.  Nurmikko ei pysty hyödyn-
tämään lannoitteiden sisältämiä ravinteita liian happamasta 
maasta. Sen vuoksi sekä kalkitseminen että lannoittaminen 
ovat nurmikolle tärkeitä.

Kalkita voi milloin vaan. Kalkitsemalla talvella suoraan lumen 
päälle kalkki alkaa imeytyä heti lumen sulaessa. 

Lannoitus ravitsee nurmikkoa
Ravinteiden puute on yksi tärkeimmistä syistä nurmikon huo-
noon kuntoon. Nurmikko tarvitsee ravinteita kerran kuukau-
dessa toukokuusta elokuuhun. Riittoisa GreenCaren Nurmikon 
Kevät ja Kesä Plus on nurmikon erikoislannoite, joka sisältää 
maaperää hoitavia kasviperäisiä aineita sekä hyötymikrobeja 
parantamaan maan mururakennetta.

Lannoite sisältää myös kaikki nurmikon kasvukauden aikana 
tarvitsemat ravinteet. Minirakeet liukenevat nopeasti ja levitty-
vät tasaisesti. Nurmikkoa voi koko ajan käyttää normaalisti.

Uusimman tiedon mukaan nurmikkoa lannoitetaan syksyllä-
kin. Nurmikon Kevät&Kesä Plussan annos puolitetaan syksyllä. 
Puolikkaan annoksen ravinteet pitävät nurmikon vihreänä ja 
edistävät samalla talveen valmistautumista.

GreenCaren vinkit nurmikon leikkaamiseen
Nurmikko pitää leikkaamisesta. Kesällä normaali leikkuukorkeus 
on yleensä 4–5 cm, kuivana aikana jopa 7 cm. Leikkaa korren 
pituudesta enintään 1/3 kerralla. 

Paikkausnurmikko leikataan ensimmäisen kerran, kun ruoho 
on 6–10 cm korkeaa. Jätä nurmikko ensimmäisessä leikkuussa 
normaalia pidemmäksi (7 cm), ehdit trimmata sitä myöhemmin. 
Ensimmäinen leikkuukerta tasoittaa nopeammin itäneiden 
korsien kasvua ja auttaa nurmikkoa tuuhentumaan.

Vaihda leikkuusuuntaa eri kerroilla, jotta korret eivät painautuisi 
samaan suuntaan. Nurmikko kannattaa leikata mahdollisimman 
kuivana iltapäivällä tai alkuillasta. Kerää leikkuujäte pois, jos sitä 
jää suuria kasoja.

Nurmikko kasvaa päivän valoisuuden perusteella. Elokuussa 
nurmikko pidetään vielä 4 cm mittaisena ja syyskuun puolivä-
lissä terä säädetään ylemmäs. Nurmikko alkaa päivän lyhetessä 
varastoida yhteyttämistuotteita juuristoon ja lyhyestä korresta 
ei jää lehtivihreää juuriin siirrettäväksi.

Pidempi nurmikko (6–8 cm) talvehtii paremmin kuin lyhyt. 
Tarkista syksyllä huollon yhteydessä ruohonleikkurin terien 
kunto. Tylsä terä repii nurmikkoa, jolloin leikkausraja ruskettuu 
ikävästi.

Osan puiden putoavista lehdistä voit jättää nurmikolle tai 
silputa ruoholeikkurilla ravinteiksi. Joidenkin puiden lehdet 
kannattaa viedä pois: isot lehdet muodostavan peiton, jonka 
alla nurmikko voi tukahtua ja sienitaudit lisääntyä.

Lisää tuotetietoa ja vinkkejä: greencare.fi.
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Sopivia kasveja on runsaasti
Jos puutarhassa on jo luonnostaan kasvanut kivikkopuutarha, 
kannattaa paikalla olevat luonnonkasvit säästää. Sopivia kasve-
ja ovat mm.

• maksaruohot (Sedum)
• ajuruohot (Thymus)
• rikot (Saxifraga)
• sammalleimu (Phlox subulata)
• ketoneilikka (Dianthus deltoides)
• kivikkosuopayrtti (Saponaria ocymoides)
• kääpiökurjenmiekka (Iris pumila)
• rönsyansikka (Waldsteinia ternata)
• suikerovihma (Cytisus decumbens)
• kultahanhikki (Potentilla aurea)
• verihanhikki (Potentilla atrosanguinea)
• grönlanninhanhikki (Potentilla tridentata)
• hopeamaruna (Artemisia ludoviciana)
• muurikello (Campanula portenschlagiana)
• kilkat (Cymbalaria)
• viiruhelpi (Phalaris arundinacea ’Picta’)
• vuorenkilvet (Bergenia)
• kääpiövuorimänty (Pinus mugo ’Pumilio’)
• katajat (Juniperus)

Osa kivikkokasvilajeista on mattokasveja, joiden juuristo on hei-
kosti kehittynyt. Ne viihtyvät hyvinkin ohuessa mullassa, mutta 
kuivumisvaara on suuri. Kuivina kausina on siis kasteltava. Arat 
ja heikkojuuriset kasvit on hyvä suojata talveksi havuilla.

Kivikkopuutarhan perustaminen

Suomalaisilla pihoilla on paljon kalliota ja muita kuivia paikkoja, 
joihin on helppoa ja järkevää rakentaa kivikkopuutarha. Se voi 
olla suuri tai pieni, joko kokonainen puutarha tai pienempi pala 
suurehkon puutarhan auringonpaisteisesta alueesta. Yksinker-
taisimmillaan kivikkopuutarha muodostuu kuivaan rinteeseen, 
jonka maa on läpäisevää ja hiekkapitoista. Puutarhaan voi myös 
rakentaa pienen muodostelman, joka näyttää luonnon muo-
vaamalta. Arempia kivikkokasveja voi kasvattaa myös pienissä 
ruukuissa, jolloin ne on helppo nostaa talvehtimaan sisätiloihin.

Kivikkopuutarhan perustamisessa ajankohdalla ei ole väliä: 
keväällä, kesällä tai syksyllä. Vuoristoseuduilta kotoisin olevat 
kivikkokasvit kestävät yleensä hyvin viileää ja ankaraakin il-
mastoa, mutta syksyinen ja talvinen kosteus voivat olla kohta-
lokasta. Kasvualustan on oltava erittäin hyvin vettä läpäisevää 
ja mieluiten pääasiassa hiekkaa ja soraa. Sora imee auringon 
lämmön kasvien käyttöön. Kivikkotarhat sopivatkin parhaiten 
alueille, joilla maaperä ja ilmasto ovat luonnostaan kuivat.

Istuta oikein
Valitse valmiiksi kivinen paikka tai kerää kiviä lähekkäin tai röyk-
kiöksi. Täytä kivien välit soraisella hiekkamaalla. Kaiva hiukan 
kasvin juuristoa suurempi kuoppa ja pehmitä sen pohjaa. Jos 
maa on kuivaa, kastele kuoppa. Istuta kasvi niin, että uuden 
kasvualustan pinta tulee samalle tasolle kuin entinen. Lisää 
hiekkamaata, kastele ja levitä päälle sorakerros. Kivikkokasvit 
istutetaan mieluiten lajeittain isompiin ryhmiin. Hoito helpot-
tuu ja kasvit ovat näyttävämmän näköisiä. Monet kivikkokasvit 
ovat pieniä, mutta lisääntyvät nopeasti tai niitä on helppo 
lisätä. Isompiin väleihin kannattaa istuttaa helposti leviäviä 
kasveja. Rikkaruohot pitää poistaa säännöllisesti. Maanpinnan 
päälle levitetty katekangas tai sanomalehtikerrokset ja kuorika-
te helpottavat ongelmaa.

Puutarha.net
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Terassin lattian rakentaminen
Lattia rakennettiin 28 x 95 mm pyöreäkulmaiseksi höylätystä 
kyllästetystä laudasta. Laudat ostettiin puutavaraliikkeestä 3,9 m 
pitkinä, joten hukkaa ei juuri syntynyt. Lautojen väliin jätettiin n. 
5 mm rako, joka hieman leveni puiden vielä kuivuessa auringon 
paahteessa. Laudoitusta tehtäessä on syytä seurata tasaisin 
väliajoin mittaamalla laudoituksen etenemää, jotta raot pysyvät 
loppuun asti mahdollisimman tasaisina. Lautojen kiinnitys tapah-
tui painekyllästettyyn puuhun soveltuvilla terassiruuveilla.

Terassin laudoitussuunnaksi valittiin kohtisuoraan seinästä 
poispäin. Vanha laatoitus, uuden laudoituksen alla johtaa 
edelleen veden poispäin sokkelilta, alkuperäisen tarkoituksensa 
mukaisesti. Vankan kehikon päälle olisi voinut kiinnittää myös 
kyllästetystä puusta valmistettuja pihalaattoja.

Terassin aidan rakentaminen
Terassin aita rakennettiin valmiista aitaelementeistä ja aita-
tolpista, jotka ostettiin rautakaupasta. Aitatolpat kiinnitettiin 
alapäästään kyllästettyyn lautaan ja aitaelementit kiinnitettiin 
ruuveilla aitatolppiin. Koska esimerkkikohteessa aita asennet-
tiin vain kahdelle reunalle, lyhyempi aita ankkuroitiin tiukasti 
maahan ja nurkka jäykistettiin rakentamalla pieni pöytätaso ai-
tojen sisäkulmaan. Toinen pää jäykistettiin tilapäisesti vinotuel-
la. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus kolmannelle reunalle 
rakentaa vielä köynnösristikot.

Työaika ja -välineet
Työaikaa terassin rakentamiseen kului kaksi päivää: toinen tar-
vikkeiden haalimiseen ja toinen itse rakentamiseen. Työvälinei-
nä käytettiin vasaraa, käsisahaa ja akkukäyttöistä poraa/ruuvi-
väännintä. Puutavaraliikkeestä löytyi terassilaudoille ihanteelli-
nen 3,9 jm:n pituus, jota ei tarvinnut katkaista ollenkaan. Mikäli 
katkomista olisi tarvinnut tehdä enemmän, olisi ollut viisasta 
hankkia käyttöön katkaisu- ja jiirisaha, jonka avulla katkaisu olisi 
ollut käsisahan käyttöä nopeampaa.

Rakentamiseen käytetyt tarvikkeet

• Painekyllästettyä puutavaraa  
runkomateriaaliksi (50 x 100) 45 jm

• Painekyllästettyä terassilautaa (28 x 95) 153 jm
• Aitaelementtejä 3 kpl
• Aitatolppia 4 kpl
• Kuumasinkittyjä nauloja 2 kg
• Muurikiviä 15 kpl
• Ruuveja
• Bitumihuopakaistaa

Puutarha.net

Terassin rakentaminen omalle pihalle tai mökille on tottu-
neelle nikkaroijalle varsin helppo ja nopea toimenpide, vaikka 
kesäloman puhdetyönä tehtäväksi. Terassin tekeminen käy 
helposti painekyllästetystä puusta ja rautakaupoissa myytävistä 
valmiista aitaelementeistä.

Terassin rakentaminen – perustukset
Terassin rakentaminen alkaa perustuksista. Perustaksi käy tiivis-
tettyä maapintaa vasten, painekyllästetystä 2”x 4” (50x100 mm) 
puutavarasta rakennettava kehikko, joka on nostettu esimer-
kiksi harkoilla irti maanpinnasta. Esimerkkikohteen terassi on 
rakennettu n. 30 vuotta vanhan betonilaatoituksen päälle. Vaih-
toehtona olisi ollut laattojen uusiminen, mutta koska laatoitus 
oli kallistettu rakennuksesta poispäin ja sen tilalle haluttiin 
tasainen alusta puutarhakalusteita varten, päätettiin rakentaa 
vanhan laatoituksen päälle uusi terassi kyllästetystä puusta. 
Vanhoista betonilaatoista muodostui tukeva pohja perustami-
seen. Vanha laatoitettu alue oli kooltaan 3,5 x 3,7 m, joten siitä 
saatiin mitat pohjakehikolle.

Varsinainen terassilaudoitus päätettiin asentaa kohtisuoraan 
seinästä poispäin. Pohjakehikon pitkät puut asennettiin täten 
seinän suuntaisesti puutavaran keskeltä keskelle mitattuna 
500 mm jaotuksella määrävälein. Niiden päihin asennettiin 
pitkät puut, joihin äsken 500 mm:n jaotuksella asennetut puut 
kiinnitettiin. Koolausten välille asennettiin poikittaissuuntaisesti 
jokaiseen väliin kaksi 450 mm pitkää puuta, jotka naulattiin 
päistään kiinni koolausten kylkiin.

Valmis kehikko vaaitettiin suoraan vesiletkun avulla. Kehikon 
alle laitettiin kyllästetystä puusta tehtyjä korokkeita, jotta 
alustan epätasaisuudet ja kallistukset saatiin eliminoitua. Be-
tonilaatan ja puun väliin asennettiin bitumihuopakaista, kuten 
sokkelin ja puisen alajuoksun välissä on tapana käyttää. Terassi 
reunustettiin vielä muurikivillä, mutta myös ns. otsalauta olisi 
ollut mahdollinen ratkaisu.

Esimerkki terassin rakentamisesta
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Kauniit aidat, portit, kaiteet, terassit, pergolat, jätekatokset, 
puutarhavajat ja laiturit korostavat kiinteistösi ulkoista ilmettä 
sekä asuinympäristösi ja piha-alueesi viihtyisyyttä. Hoitovapaat, 
aina kunnossa ja siistinä pysyvät piha-/ulkorakenteet nostavat 
kiinteistösi arvoa. Säästät lisäksi paljon aikaa ja rahaa. Nykyajan 
ykkösasunnoissa, kuin myös kakkosasunnoissa ja kesämökeis-
sä ulkoinen kokonaisilme ja käyttömukavuus koostuu useista 
tekijöistä, mm. terasseista ja laitureista, sekä kaiteista, porteista 
ja aidoista. Näissä kaikissa Finera® tuotteet ovat yksi parhaista 
vaihtoehdoista. Niillä saavutat kerralla kestävän, siistin, huo-
litellun, helppohoitoisen ja taloudellisesti edullisen ratkaisun 
vuosikymmeniksi eteenpäin.

Tyylikäs ja taloudellinen aita- ja kaideratkaisu
Finera® tuotteet valmistetaan tehtaallamme Suomessa, ja ne 
toimitetaan joko määrämittaisina valmistuotteina/elementteinä 
tai ns. pitkänä tavarana (esim. terassien ja laitureiden kansipro-
fiilit). Kiinteistön omistajalla suuri osa hankintakustannuksesta 
säästyy jo asennusvaiheessa, koska tuotteet ovat helppoja ja 
nopeita asentaa, asennuksissa ei tarvita mitään erikoistyökaluja. 
Tulevien vuosien huolto- ja korjauskulut ovat minimaaliset. 
Laaja valmismallisto, valmistetaan myös mittatilaustuotteina. 
Finera® tuotteisiin eivät vaikuta mitkään hyönteiset, tuholaiset, 
kosteus, kuivuus, kylmyys ja lumi, ne eivät kolhiudu helposti, 
eivät ruostu, vety, limoitu, hilseile, halkeile, liituunnu tai lahoa 
eikä niistä lähde tikkuja. Myöskään ruuvien kannat eivät jää 
asennuksissa esiin. Kaikki tuotteet tuntuvat miellyttäville myös 
paljaalla iholla, ne eivät esim. kuumene auringon paisteessa. 
Tuotteet ovat keveitä (tärkeää esim. laitureissa) ja ne ovat suun-
niteltu kestämään myös myrskyluokan tuulikuormat, merivettä, 
erilaisia suoloja ja saasteita. Tuotteet voidaan hävittää kierrättä-
mällä tai ne voidaan palauttaa valmistajalle.

Hinta-/laatusuhteeltaan todella edullinen  
ja ylivoimainen puuhun verrattuna
Koska kaikki Finera® tuotteet ovat helppohoitoisia, kaikkien 
niihin yhdistettyjen laitteiden ja muiden osien tulee olla yhtä 
kestävästä materiaalista valmistettuja, esim. alumiinia, ruostu-
matonta terästä. Finera® tuotteet keräävät vähemmän likaa ja 
mm. hometta kuin muut yleensä piharakenteissa käytettävät 
materiaalit. Kaikkien tuotteiden hoidon ja puhdistamisen pe-
russääntö on, että pesee tuotteet esim. keväisin painepesurilla 
tai sienellä ja vedellä esim. Fairyn tai mäntysaippualiuoksen 
kera. Taivasalla olevat tuotteet puhdistuvat useimmiten satees-
sa. Tuotteiden mukana on tuoteselosteet, asennus- ja hoito-oh-
jeet sekä materiaalitakuutodistus.

Finera® vinyyliset  
kiinteistötuotteet
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Finera® tuotteet

• pien-, rivi- ja kerrostalojen piha-aidat
• terassien ja parvekkeiden kaidejärjestelmät
• taloyhtiöiden tilanjako-/näkösuoja-aidat
• ajo- ja käyntiportit, myös automaattiset liukuportit
• jätekatokset, puutarhavajat, kompostikehät
• maaseutu- ja eläinaitaukset sekä niiden portit
• mittatilausterassit
• pergolat, terassikatokset
• tilanjako-/viherseinäkkeet
• valmislaiturit sekä laitureiden kaiteet

Terassit, laiturit, parvekelattiat ja kaiteet
Finera® kaideprofiileista rakennat näyttävän, siistin ja hoitova-
paan terassin, laiturin, portaat tai parvekkeen kaiteet helposti 
ja nopeasti. Profiilit ovat nimenomaan kehitetty vaihtoehdoksi 
esim. kestopuulle ja muille ympäristölleen ongelmallisille 
ja jatkuvaa hoitoa sekä korjaamista ja aika-ajoin uusimista 
vaativille tuotteille. Kaikki vinyyliprofiilit ovat palamattomia, 
myrkyttömiä, hajuttomia ja mauttomia eikä niitä ole pintakäsi-
telty millään. Niistä ei liukene mitään päästöjä luontoon, ilmaan 
tai vesistöihin.

Finera® tuotteiden edut

• palamaton ja myrkytön materiaali
• ei aiheuta terveys- tai ympäristö-haittoja
• vahva, kestävä ja kevyt rakenne, käyttölämpötilat -50 

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

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

Valitse piharakenteittesi sekä terassiesi materiaalit oikein, 
valitse Finera® tuotteet, ja voit unohtaa perinteiset tulevien 
vuosien hoito-, korjaus- ja uudelleenrakentamisongelmat, 
haalistuneen hilseilleet maalit, jokavuotiset puunsuojaukset ja 
jälleenmaalaukset… On mukavampi hankkia kerralla kunnon 
tuotteet ja nauttia elämästä ja vapaa-ajasta vaikka säästyneillä 
remonttirahoilla.
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Polttopuiden varastoinnissa on tärkeää pystyä pitämään kui-
vattu polttopuu riittävän kuivana, olipa varasto sitten ulkona tai 
sisällä. Kuiva polttopuu syttyy paremmin, palaminen on tehok-
kaampaa ja puhtaampaa. Kuivan puun lämpöarvo on parempi. 
Säilyttämiseen liittyy kuitenkin myös paloturvallisuusasioita.

Missä polttopuuta tulisi säilyttää?
Merkittävin tekijä polttopuun palamisessa on puun kuivuus. 
Juuri kaadetussa, tuoreessa puussa kosteutta on noin puolet, 
mutta sopivin polttopuun kosteus on noin 15–20 %. Siksi yhden 
talven huilannut puu onkin parempaa. Polttopuu kuivuu, mikäli 
se on sateelta suojattu ja hyvin tuulettuvassa tilassa. Harvara-
kenteinen seinä ja lattia takaavatkin puulle hyvät kuivumisolo-
suhteet.

Polttopuita ei saisikaan koskaan varastoida talon seinustalle, 
sillä se voi vaurioittaa seinän rakenteita ja aiheuttaa tulipalo-
riskin. Muista myös varmistaa, ettei puupino tuki poistumis- ja 
pelastusteitä.

Varastointi ulkona
Polttopuun ulkovarastolle on myös määräyksensä. Polttopuu-
varaston etäisyys muihin rakennuksiin vaikuttaa vaatimuksiin. 
Jos rakennusten välinen etäisyys on yli kahdeksan metriä, ei 
rakennuksia tarvitse suojata paloteknisellä toimenpiteellä toi-
sistaan. Jos etäisyys on tätä lyhyempi, joudutaan mahdollisen 
palon leviämistä rajoittamaan rakenteellisin keinoin, yleensä 
osastoimalla. Polttopuiden varastointiin pätee myös kahdek-
san metrin etäisyysvaatimus. Polttopuupinoa ei saa varastoida 
kahdeksaa metriä lähempänä rakennusta. Huomioi myös raja ja 
rajan takana olevat rakennukset.

Polttopuuvaraston etäisyys tontin rajalta asettaa vaatimuksia. 
Rakennelmat, jotka ovat alle 20 m2 ja joiden etäisyys rajasta on 
vähintään 4 metriä, eivät aiheuta paloteknisiä vaatimuksia. Jos 
etäisyys on alle 4 metriä, on rajan puoleisen seinän rakenteen 
täytettävä paloluokan EI30 rakennevaatimus. Jos tontin rajalle 
rakennetaan naapurin kanssa yhteinen polttopuuvarasto, on 
rajanpuoleiselle seinälle osastointivaatimus. Mikäli etäisyydet 
pienillä kaupunkitonteilla muodostuvat ongelmaksi, voi poltto-
puiden varastointi tapahtua sisätiloissa.

Säilytys sisätiloissa
Palomääräysten mukaan sisätiloissa saa säilyttää polttopuu-
ta enintään 0,5 m3, ellei sitä säilytetä erillisessä osastoidussa 
tilassa. Osastoituja tiloja pientaloissa ovat yleensä kattilahuone, 
autotalli ja polttoainevarasto. Osastoinneille on paloluokka-
vaatimukset joko EI30 tai EI60 (palo saa vaikuttaa 30 min tai 60 

min ennen leviämistä muihin tiloihin) lämmityskattilan tehon 
mukaan sekä tietyt rakennemateriaalivaatimukset.

Kattilahuoneessa, jossa on enintään 30 kW:n tehoinen läm-
mityskattila, saa säilyttää polttopuuta enintään 0,5 m3. Vaikka 
autotalli tai muu moottoriajoneuvosuoja olisi osastoitu, siellä ei 
saa samaan aikaan säilyttää moottoriajoneuvoa ja polttopuita.

Polttoainevarasto osastoidaan omaksi palo-osastoksi. Osastoivi-
en rakennusosien luokka pientaloissa on yleensä EI30. Varaston 
sisäpuolisten seinien ja kattojen pintamateriaaleille on omat 
vaatimukset. Lattiamateriaaleille ei ole erityisiä paloteknisiä 
vaatimuksia. Jos polttoainevarasto sijaitsee rakennuksen kella-
rissa, ovat rakennustarvikevaatimukset tiukemmat.

Varastoi polttopuusi turvallisesti Rakentaja.fi
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Osastointitarve etäisyyden ollessa alle 4 m.

Autosuojan sijoitus tontille
Autosuojan rakentaminen vaatii yleensä rakennusluvan sekä naapureille 
tiedottamisen. Yleensä rakennuksen tulee sijaita neljän metrin etäisyydellä 
tontin rajasta sekä asuinrakennuksesta. Kunnan rakennusjärjestyksessä ja 
kaavamääräyksissä voidaan rajoittaa esim. katon kaltevuutta. Huomioi myös 
rakennustehokkuus alueella. Ns. e-luku (näkyy kunnan asemakaavassa) kertoo 
kuinka paljon tontilla on rakennusoikeutta. Tiheästi asutuilla omakotialueilla 
e-luku on esim. 0,3. E-luku lasketaan jakamalla rakennuspinta-ala koko tontin 
pinta-alalla. 

Autosuojan paloturvallisuus
Autosuojaan vaadittavan sammutuskaluston taso riippuu autosuojan koosta. 
Tavanomaiset pientalon autosuojat kuuluvat 1. suojaustasoon, mikä edellyttää 
tavallista alkusammutuskalustoa.  Suojaustasolla 2 vaaditaan lisäksi automaat-
tinen palonilmoitin ja suojaustasolla 3 automaattinen sammutuslaitteisto. Tar-
kat pinta-alat ja paloluokitukset sekä niiden edellyttämät sammutuskalustot 
löytyvät taulukoituna Autosuojien paloturvallisuusohjeiden yleisestä osiosta.

Autosuojasta voi olla yhteys rakennuksen muihin tiloihin. Muun rakennuksen 
yhteydessä oleva autosuoja rakennetaan kuitenkin erilliseksi palo-osastoksi. 
Yhteys umpinaisesta autosuojasta muun tilan uloskäytävään, tulisijalliseen 
tilaan tai tilaan, jossa oleskelee ihmisiä, sallitaan vain siten, että myrkyllisten 
ja palavien kaasujen leviäminen on tehokkaasti estetty. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että yhteydet umpinaisesta autosuojasta asuintiloihin ja kattila-
huoneeseen järjestetään ovin rajoitetun erillisen tilan, esimerkiksi tuulikaapin 
kautta. 

Autosuojasta ei saa olla yhteyttä palovaaralliseen eikä räjähdysvaaralliseen 
tilaan. Jos suoja on kooltaan yli 200 neliötä, se pitää varustaa palonalkujen 
sammuttamiseen tarkoitetuilla laitteilla, kuten käsisammuttimilla tai palopos-
teilla. Savunpoiston järjestäminen ei yleensä edellytä erityistoimia, vaan siihen 
riittää mahdollisuus käyttää suojan ikkuna- ja oviaukkoja.

Suojaetäisyydet muistettava myös autosuojaa rakennettaessa
Erillinen autosuoja on rakennettava riittävän kauas muista rakennuksista. 
Autosuojalle riittävä etäisyys toisesta rakennuksesta ilman erityistoimenpiteitä 
on vähintään kahdeksan metriä, ja enintään 60 neliön suojalle vähintään neljä 
metriä. 

Jos etäisyys jää näitä pienemmäksi, rakennuksia pidetään palotekniseltä kan-
nalta yhtenä rakennuksena. Tällöin autosuoja erotetaan asuintiloista luokan 
EI 30 rakennusosin. Osastoivassa seinässä olevalta ovelta edellytetään 15 
minuutin palonkestävyysaikaa. Yleensä lämpöeristetty ulko-ovi täyttää tämän 
vaatimuksen. 

Myös naapuritontin rakennuksiin on oltava kahdeksan metrin etäisyys. Jos 
etäisyys jää tätä pienemmäksi, pitää palon leviämisen rajoittamisesta huoleh-
tia muilla keinoilla.

Autosuojat: autotallit ja -katokset

Autokatos tai autotalli kiinni rakennuksessa.

Rakentaja.fi

Ei osastointivaatimusta 8 m etäisyydellä.

Ei osastointivaatimusta, kun etäisyys on 
4 m ja autosuojan koko on 60m2 tai alle.
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Laadukkaat kotimaiset autotallit

Mestaritallit Oy on elementtirakentamisen kotimainen ja 
kokenut toimija, jolle jokainen asiakas on tärkeä. Tavoitteena on 
tarjota asiakkaille korkealaatuisia tuotteita edullisesti ja vaivat-
tomasti – olipa kyse autokatoksesta, hevostallista tai työtilasta. 
Mestaritallit panostaa tuotteiden toimivuuteen ja muunnelta-
vuuteen, jolloin asiakas saa tarpeisiinsa sopivan kokonaispake-
tin nopeasti ja vaivattomasti.

Mestaritallit toimittaa autotallipaketit 
suurelementtitoimituksina
Asiakas voi valita kuinka paljon haluaa autotallin rakennushank-
keessa tehdä, sillä tarjolla on neljä pystytettyä toimitusvaih-
toehtoa aina muuttovalmiiseen kohteeseen saakka. Vakiotal-
leissa on laaja tuotevalikoima ja pienillä muutoksilla tallista 
saa kätevästi oman näköisen ja pihapiiriin sopivan. Autotallit 
toteutetaan suurelementeistä, jotka valmistetaan Mestarital-
lien tehtaalla Haminassa ja säilytetään siellä aina toimitukseen 
saakka.

Mestarimallisto muokattavissa toiveiden mukaan
Autotallien perusmallit ovat laajalti muunneltavissa kattavan 
lisätarvikevalikoiman avulla, mikä tekee täydellisen autotallin 
toteuttamisesta vaivatonta – myös omien mittojen ja suunni-
telmien pohjalta. Erilaiset ulkoverhousvaihtoehdot takaavat 
rakennukselle pihapiiriin sopivan ilmeen. Monipuoliset ikku-
noiden, ovien ja nosto-ovien pielilaudoitukset viimeistelevät 
autotallin yksilöllisen ilmeen.

Mestarimalliston autotalleja ja -katoksia toimitetaan pääasiassa 
Etelä- ja Keski-Suomen alueelle. Suurelementtitallin toimitus 
ja paikoilleen asennus käy nopeasti tehtaan asentajilta, jotka 
asentavat rakennuksen haluttuun valmiuteen asti.

Nopea pystytys
Elementtitoimituksen ehdottomana etuna on toimituksen 
nopeus ja tehdasvalmistuksen laatu. Elementtitoimitus on mah-
dollista räätälöidä myös siten, että se vastaa omatoimirakenta-
jan tarpeisiin. Mestaritallit toimittaa laajat tarvikepaketit myös 
vähemmän asennustyötä sisältäviin kohteisiin.  Autotallitoimi-
tus sisältää asemakuvaa lukuun ottamatta julkisivu-, pohja- ja 
leikkauspiirrokset sekä  kaikki rakennepiirrokset toimitettujen 
rakenteiden osalle. 

Monikäyttöiset toimi- ja tilahallit
Autotallien lisäksi Mestaritallit Oy toimittaa toimi- ja tilahalleja. 
Ne sopivat esimerkiksi harrastetiloiksi, toimitiloiksi pienyrittäjäl-
le tai vaikkapa hevostalleiksi korkeutensa ansiosta. 
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Ajattoman tyylikäs hirsi, puun lämpimät sävyt ja terveellinen 
luonnonmateriaali ovat kuin tehtyjä myös pihapiirirakennuk-
siin. Siksi hirsi onkin ylivoimainen suosikkivaihtoehto suomalai-
sille, kun rakennetaan saunaa, aittaa tai piharakennusta.

Kun tiukkasyinen pohjoisen puu ja puurakentamisen perinne 
yhdistyvät uusimpaan rakennusteknologiaan, on tuloksena 
tyylikkäitä ja yksilöllisiä hirsikoteja suomalaiseen maisemaan. 
Rakennuksia, joihin liitetään käsite Kontio-laatu.

Kontiolta löydät aina parhaan vaihtoehdon
Kontiotuote Oy on jo vuosia ollut maailman johtava hirsiraken-
nusten toimittaja.

Kontio on panostanut vahvasti myös pihapiirituotteisiin: saunat, 
aitat, varastot, autotallit ja kesäkeittiöt täydentävät huvila- tai 
talopihapiirin kauniiksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Kontion laaja Piha-mallisto tarjoaa unelmaratkaisuja pihapiiriin: 
kauniita ja käytännöllisiä piharakennuksia toteutettuna 70 mm 
höylähirrellä.

Kontio Glass House 25E.
Sky House 30A.

Tyylikkäät piharakennukset  
hirrestä, luonnollisesti

Kontio tekee rakentamisen helpoksi
Onnistunut rakennusprojekti alkaa Kontio-myyjän luota. Kontio 
tarjoaa toiveiden mukaisen materiaalitoimituksen ja luotetta-
van asennuspalvelun. Käytössäsi on hirsirakentamisen parasta 
asiantuntemusta ja tietotaitoa!
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Kataja on monikäyttöinen rakennus. Sen kaksi isompaa huonetta muuntuu niin 
aitaksi kuin varastoksi. Päädyssä on kätevästi puucee.

Uusi Glass House autokatos muuntuu käyttäjän tarpeiden ja tyylin mukaan. 
Valittavana on erimerkiksi pulpetti- ja harjakatto sekä erilaisia lasi- ja rimoitus-
ratkaisuja.

Lehmus-saunassa on erillinen oleskelutila. Pihamallistosta löytyy aittojen, varastojen ja autokatosten lisäksi 
paljon erilaisia saunoja.

Juolukka kesäkeittiö.

Unikko Aitta.

Kontion uudistunut Pihamallisto tarjoaa raikasta hirsiarkkitehtuuria ja harkittuja yksityiskohtia. Kuvissa on tuotu esille myös uusia 
värejä ja väriyhdistelmiä, jotka tuovat piharakennukset entistäkin paremmin tähän päivään sopiviksi.

Lisätietoja: Kontiomyyjät kautta maan ja www.kontio.fi
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Tee se itse -pienkasvihuone

Kasvihuoneella jatkat kasvukautta molemmista päistä. Suun-
nittele se mieltymystesi mukaan jatkeeksi puutarhalle, asuin-
huoneille tai molemmille. Talvipakkasella kuuran koristelema 
kasvihuone on sekin pihan kaunistus.

Kasvihuoneen koko
Pienen kasvihuoneen tulisi olla vähintään 4 neliön kokoinen. 
Jos kasvihuoneesi on suurempi, noin 10 neliömetriä, sopiva 
pohjan leveys on silloin 2–2,5 metriä. Keskikäytävän leveys tulisi 
olla 50 senttiä. Harjakorkeus n. 2 metriä, jotta pystyt seisomaan 
reilusti (räystäskorkeus noin 1,3–1,5 metriä).

Kasvihuoneen perustaminen on syytä tehdä huolella

• Poista kasvihuoneen perustuksen alta ruokamultaa vähin-
tään puolen metrin syvyydeltä ja tuo tilalle karkeaa soraa. 
Asenna soran päälle paksu suodatinkangas.

• Muuraa perustus esimerkiksi kevytsoraharkoista tai rakenna 
se tehdasvalmisteisesta teräskehikosta.

• Perustus kestää roudan, kun kasvihuoneen maapohja ja sen 
reuna-alueet salaojitetaan. Salaojita kasvihuoneen pohja 
kunnollisesti, jos käytät kasvualustana huoneen alla olevaa 
maata. Kasvualustan vähimmäispaksuus on 20 cm.

• Mitoita ovi niin, että pääset sisään kottikärryjen kanssa.
• Päällystä kasvihuoneen käytävä laudoilla, puuritilöillä, betoni- 

tai luonnonkivilaatoilla tai soralla.

Runko
Runko voidaan tehdä esimerkiksi kyllästetystä puusta, 50x100 
kokoisen puutavaran avulla rungosta tulee erittäin vankka, 
mutta mikäli kasvihuoneesta tehdään pienikokoinen, riittää 
puutavaran kooksi 50x75.

Pysty- ja päätytolpat on joka tapauksessa hyvä tehdä hieman 
suuremmasta puutavarasta kuin muut osat, suuremmassa 
kasvihuoneessa siis 50x125 ja pienemmässä kasvihuoneessa 
50x100. Puuosat kannattaa maalata valkoisiksi, jolloin ne hei-
jastavat paremmin lämpöä. Kestopuinen runko kestää parhaim-
millaan 15–20 vuotta. Suoja-aineita käytettäessä on selvitettävä 
niiden mahdollinen myrkyllisyys, jotta kasvimaan tuotteet 
olisivat turvallisia.

Riittävästi tuuletusaukkoja
Tuuletusaukkoja tulee olla noin 30–40 prosenttia pohjan pin-
ta-alasta. Luukkuja on tehtävä useampia esim. oveen, päätyihin 
tai kattoon. Katossa oleva tuuletusluukku on erittäin tärkeä, 
jotta liian lämmin ilma pääsee pois, eikä näännytä kasveja.

Kate
Katteeksi käy lasi, polykarbonaatti tai muovikalvo. Myös vanho-
ja ikkunoita voi hyödyntää, mikäli sellaisia on jäänyt varastoon.

Kasvihuoneen sijoittaminen
Kasvihuone tarvitsee sekä aurinkoa että suojaa siltä. Sijoita 
kasvihuone sellaiseen paikkaan, jossa kasvillisuus varjostaa 
sitä osan päivää. Huoneen paahteiselle seinustalle voit kylvää 
vaikka isoja auringonkukkia luomaan tarpeellista varjoa.

Puutarha.net
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Kotakeittiö sopii myös nykyaikaisiin 
huviloihin ja piharakennuksiin
Piippusetin kokoonpanoon 
kuuluva läpivientiputki soveltuu 
suoraan vain eristämättömiin 
ja välikatottomiin rakennuksiin. 
Mikäli suunnittelet Kotakeittiö 
tulisijan asentamista lämpöeris-
tettyyn tai välikatolliseen raken-
nukseen tarvitset mittatilaustyönä 
valmistettavan paloeristetyn läpi-
viennin. Paloeristetyn läpiviennin 
rakentamisessa kannattaa kääntyä 
paikallisen paloturvallisuusviran-
omaisen puoleen.

Läpivientiputken tarkoitus on 
varmistaa kuumenevan, katon läpi 
vietävän piipun turvallinen etäi-
syys kattorakenteista. Läpivien-
tiputki viedään kattoon tehdyn 
reiän läpi ulkokautta rakennuk-
sen sisälle ja se jää kantamaan 
kantokauluksestaan katon harjalle. 
Piippuosat viedään läpivientiput-
ken läpi ulkokautta rakennuksen 
sisälle ja kiinnitetään Kotakeittiön 
savukupuun.
 
Tarvittava määrä jatkopiippuja määräytyy rakennuksen sisäkor-
keuden mukaisesti katosta Kotakeittiön savukupuun mitaten ja 
rakennuksen ulkopuolella piipun pitää olla vähintään 800 mm 
katon harjan yläpuolella rakennusmääräysten mukaisesti. Veto 
piipussa on parempi, jos piipun korkeus rakennuksen ulko-
puolella ylittää reilusti minimivaatimukset. Sopivan mittaisia 
piippuja valitessa on huomioitava, että liitäntäkohta lyhentää 
piipun kokonaismittaa 40 mm.
 
Suosittelemme, että kaikki piippuputkien väliset liitokset 
varmistetaan poraavilla peltiruuveilla tai kuumuuden kestävällä 
liimamassalla. Näin varmistetaan piipun pysyminen paikoil-
laan myös kovassa tuulessa. Sadekaulus asennetaan piippuun 
läpivientiputken yläpuolelle. Sadekauluksen tarkoitus on estää 
sadeveden pääsy piipun ja läpi-vientiputken välisestä raosta 
sisälle rakennukseen.
 
Sulkupeltipiipun avulla voit säätää vetoa sekä lämpöä raken-
nuksen sisällä. Pelti on oltava auki aina kun Kotakeittiössä 
pidetään tulta. Sulkupellin kiinni ollessa lämpö säilyy paremmin 
rakennuksen sisällä. Lisäksi sulkupellin avulla voidaan estää 

esimerkiksi eläinten ja roskan pääsy rakennuksen sisälle katon 
kautta sinä aikana, kun Kotakeittiö on käyttämättömänä.
 
Lisätietoa piippuseteistä sekä Kotakeittiö Omistaja käsikirjat 
löydät osoitteesta opamuurikka.fi
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Omataloyhtiö.fi on Suomen käytetyin taloyhtiöiden korjaushan-
keratkaisuja tarjoava palvelu. Omataloyhtiö.fi tarjoaa ajankoh-
taista, monipuolista ja asiantuntevaa tietoa sekä apuvälineitä 
taloyhtiön hallinnoimiseen. Sivusto kuuluu Rakentaja.fi-pal-
velukokonaisuuteen. Osa Omataloyhtiö.fin palveluista on vain 
jäsenten käytettävissä, mutta sivustolta löytyy myös paljon 
sisältöä, joka on kaikkien lukijoiden vapaasti hyödynnettävis-
sä. Palvelun jäsenyys on täysin ilmaista. Palveluun voit liittyä 
helposti jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. 

Verkkolehti viikoittain sähköpostitse
Palvelun jäsenet saavat sähköpostiinsa kerran viikossa verkko-
lehden, jossa käsitellään kulloinkin taloyhtiöille ajankohtaisia 
uutisaiheita sekä tiettyä ennalta suunniteltua teemaa. Paitsi in-
formatiivisia artikkeleita löytyy verkkolehdestä myös ensimmäi-
senä tieto erilaisista tarjous- ja yhteisostokampanjoistamme. 
Aikaisemmin ilmestyneet verkkolehdet ovat myös luettavissa 
arkistossamme. Verkkolehden yksi luetuimpia artikkelisarjoja on 
”Viikon kysymys”. Verkkolehdessä otetaan esille jäseniltä saapu-
neista lakikysymyksistä puhuttelevin ja julkaistaan lakimiehen 
vastaus tähän kysymykseen. Viikon kysymyksistä käydään usein 
myös vilkasta keskustelua sivustollamme.

Omataloyhtiö.fi-lehti
Omataloyhtiö.fi-lehti on kolme kertaa vuodessa julkaistava 
lehti, joka sisältää runsaasti tietoa mm. taloyhtiöiden korjaus-
toimenpiteiden suunnitteluista, toteutuksista sekä lopputulok-
sista. Ilmaisen lehden voit tilata osoitteesta www.omataloyhtiö.
fi/lehti. 

Kysy, vastaamme -palsta
Kysy, vastaamme -palstalla voi esittää taloyhtiöihin liittyviä 
kysymyksiä, joihin alan ammattilaiset, mm. lakimiehet vastaavat. 

Kysymyksiin vastataan nopeasti, pääsääntöisesti jo yhden viikon 
kuluessa. Sivustolla voi myös lukea jo esitettyjä kysymyksiä sekä 
vastauksia, ja näin löytää ratkaisun omaan tilanteeseensa. Suosi-
tuimpia aihealueita ovat erilaiset vastuukysymykset, kustannus-
ten jakamiseen liittyvät kysymykset sekä yleisesti asunto-osa-
keyhtiön toimintaan ja isännöintiin liittyvät kysymykset. 

Täyttölomakkeet ja lomakepohjat
Omataloyhtiö.fi-palveluun on koottu jäsentemme käytettäviksi 
täyttölomakkeita ja lomakepohjia. Täytetyt ja keskeneräiset 
lomakkeet jäävät talteen palveluun. Palvelusta löytyy muun 
muassa isännöitsijäntodistus, huoneiston muutostyöilmoitus, 
kokouskutsumalli, pelastussuunnitelmapohja, vesikaton tarkas-
tuslomake sekä muuttoilmoitus isännöitsijälle.

Muita palveluita
Edellä mainittujen lisäksi Omataloyhtiö.fistä löytyy runsaasti 
myös muita palveluita:

• laskennallinen kuntoarvio
• taloyhtiösanasto
• seurantakohteita
• keskustelupalsta
• yhteydenottopyyntöpalvelu.

Osakkeen arvoon vaikuttaa olennaisimmin se, miten taloyhtiötä 
on hoidettu ja miten sitä tullaan jatkossa hoitamaan. Osakkeen 
arvon säilymisen tai jopa nousemisen voi varmistaa ottamalla 
asioista selvää ja osallistumalla aktiivisesti päätöksentekoon. 
Osoitteessa Omataloyhtiö.fi pääset hyvään alkuun!

Omataloyhtiö.fi –  
pysy ajan tasalla taloyhtiöasioissa

Omataloyhtiö.fi

WWW.OMATALOYHTIO.FI
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Taloyhtiö on puhekielessä vahvistunut nimitys asunto-osakeyh-
tiöille. Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiö on 
osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai 
useampaa rakennusta, joiden yhteenlasketusta huoneistopin-
ta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeen-
omistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Tavallisten osakeyhtiöiden tapaan ylintä päätäntävaltaa talo-
yhtiöissä käyttää yhtiökokous. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 
käsitellään lain määräämät asiat, kuten tilinpäätökset, talous-
arviot, hallituksen ja tilintarkastajien valinnat sekä vastuuva-
pauksien myöntäminen. Lisäksi yhtiökokouksissa tehdään muut 
mittaviksi luokiteltavat taloyhtiötä koskevat päätökset.

Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat
Yhtiökokouksessa valittu hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen apuna 
voi olla myös hallituksen valitsema isännöitsijä, jos yhtiöjär-
jestyksessä on siitä maininta tai jos yhtiökokous niin päättää. 
Isännöitsijän tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa 
toimien taloyhtiön ”toimitusjohtajana”. Myös kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonta on hallituksen tehtävä, mutta niiden 
lainmukainen järjestäminen kuuluu isännöitsijälle, mikäli sellai-
nen yhtiöön on palkattu.

Toinen hallinnon kannalta tärkeä yhtiökokouksen tehtävä on 
tilintarkastajien valinta. Tilintarkastajan tehtävänä on valvoa 
hallituksen toimintaa. Valvonta tässä yhteydessä kohdistuu 
paitsi hallinnon lainmukaisuuteen, myös talouden hoitoon.

Tiedätkö, kuinka taloyhtiötä  
pyöritetään?

Omataloyhtiö.fi

Hallitus ja isännöitsijä
Hallitustyöskentely on usein korvauksetonta ja aina vapaaeh-
toista. Yhtiön etu on kuitenkin, että valitut jäsenet ovat motivoi-
tuneita hoitamaan taloyhtiön asioita ja samalla kiinnostuneita 
ajankohtaisista taloyhtiötä koskevista asioista. Hallitus on 
taloyhtiön toimeenpaneva ja päättävä elin, jonka tehtävä on 
yhtiön omaisuuden hallinta. Tehtävän suorittamiseksi hallituk-
sen avuksi voidaan ostaa mm. isännöinti- ja huoltopalveluita.

Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia taloyhtiön juoksevasta 
hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mu-
kaisesti. Juoksevaan hallintoon voidaan katsoa kuuluvan mm. 
talouden hallinta, kiinteistön ylläpidon ja viranomaismääräys-
ten valvonta sekä kiinteistön ilmoitusvelvollisuuden toteutta-
minen.

Osakkaana taloyhtiössä
Yhtiöön nähden yhtiön osakkeenomistajana on osake luet te-
loon merkitty omistaja. Ennen osakeluettelomerkintää osak-
keenomistaja ei voi yleensä käyttää hänelle kuuluvia osakkeen-
omistajan oikeuksia. Poikkeuksena tästä on, että osakeluettelo-
merkinnän sijaan esim. yhtiökokouksessa voi osakkeenomistaja 
käyttääkseen äänioikeutta esittää luotettavan selvityksen 
saannostaan.

Osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä ovat kahdentyyppisiä. 
Toiset oikeudet liittyvät yhtiön päätöksentekoon ja yhtiötä 
kokonaisuutena koskeviin asioihin (hallinnoimisoikeudet), 
toiset puolestaan sisältävät erilaisia yhtiön ja osakkeenomis-
tajan omaa varallisuutta koskevia seikkoja (varallisuuspitoiset 
oikeudet).
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Kun taloyhtiössä joudutaan tekemään korjaustöitä, on taloyh-
tiön hallitus aina isojen päätösten ja mittavan projektin äärellä. 
Olipa kyseessä putkiremontti, julkisivuremontti tai vaikka 
ikkunoiden uusiminen, vaatii hanke sekä asiantuntemusta että 
todellisen korjaustarpeen oikeaa määrittämistä. Taloyhtiön 
hallituksen tehtäviin kuuluu juridisia velvoitteita niin huolto- ja 
kunnossapitosuunnitelmien kuin hankkeidenkin osalta. Haas-
teita vastaavaa osaamista löytyy kuitenkin valitettavan harvoin 
suoraan taloyhtiön sisältä. 

Helpottaakseen taloyhtiöiden korjaushankkeita Omataloyhtiö.fi 
yhteistyökumppaneineen päätti toteuttaa Hankekoulu-kou-
lutustilaisuuksia, jotta haasteellisen projektin kohtaaminen 
olisi yksinkertaisempaa. Ensimmäinen Hankekoulu järjestettiin 
syyskuussa 2013. 

Hankekoulun pyrkimyksenä on taloyhtiöiden hallitusten jäsen-
ten, isännöitsijöiden ja muiden eri hankkeiden sidosryhmien 
tietotaidon ja osaamisen lisääminen. Hankekoulussa on kolme 
pääteemaa: taloyhtiön suunnitelmallinen ylläpito, hallituksen 
vastuiden ja velvoitteiden läpikäyminen sekä taloyhtiön korja-
ushankkeiden hyvä suunnittelu ja toteutus. Lähtökohtana on 
taloyhtiön elinkaarisuunnittelun ymmärtäminen; miksi korjaus-
projektia suunnitellaan taloyhtiössä ja mitkä ovat mm. tämän 
nyt tehtävän korjaustyön kustannusvaikutukset sekä korjausta 
seuraavat vaikutukset esimerkiksi taloyhtiön arvoon. Hankekou-
lussa käydään läpi taloyhtiön korjaushankkeen eri vaiheet aina 
suunnittelusta toteutukseen. Lisäksi pohditaan, miten hankkei-
ta tulisi kilpailuttaa ja mitkä ovat taloyhtiön hallituksen vastuut 
ja velvollisuudet.

Hankekoulu opastaa taloyhtiön 
korjaushankkeessa

Omataloyhtiö.fi

Hankekouluun osallistuneiden palaute:

• yli 97 % piti koulutusta erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä
• yli 89 % uskoo pystyvänsä hyödyntämään opittuja asioita 

taloyhtiön tulevissa hankkeissa
• noin 80 % piti koulutuksen tukimateriaalia erittäin hyvänä tai 

hyvänä.

Poimintoja Hankekoulusta saamistamme palautteista:

”Sekä luennoitsijat että luennot olivat lähes kaikilta osin erit-
täin hyviä. Saimme hyvin vastauksia niihin kysymyksiin, joita 
yhtiössämme on koskien lähiaikoina alkavaa julkisivuhanketta. 
Sanomatalo oli hyvä, keskeinen paikka pitää tällainen kurssi.”

”Korjausprosessit käytiin johdonmukaisesti läpi ja saatiin koko-
naisuudesta selkeä kuva.”

”Uutena asunnonomistajana ja taloyhtiön hallituksen jäse-
nenä koulutus oli kokonaisuudessaan erittäin hyödyllinen ja 
silmiä avaava! Sisältö oli mielenkiintoinen, mutta ehkä kullekin 
esitykselle olisi voinut varata vielä hieman enemmänkin aikaa 
(ja ehkä jättää jonkin toisen osion pois). Materiaaleja tulee 
tutkittua varmasti tarkkaan.”

Jatkossa Hankekouluja tullaan järjestämään kysynnän mukaan. 
Tulevista Hankekoulu-tapahtumista ilmoitetaan osoitteessa 
Omataloyhtio.fi/hankekoulu.
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Kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiöissä on annettu 
selkeät ohjeet. Silti kysymyksiä siitä, kuka on vastuussa yhtiön 
rakennuksen tai piha-alueen tietyn osan kunnostamisesta tai 
vian korjaamisesta, syntyy verrattain usein. Vastuun jakautumis-
ta ja asunto-osakeyhtiölakia, johon jako perustuu, ei tunneta 
läheskään aina riittävän hyvin. 

Vastuunjakotaulukosta punainen lanka
Vastuunjaosta voidaan aina määrätä yhtiöjärjestyksessä, mutta 
pääperiaatteet vastuunjakoon löytyvät asunto-osakeyhtiölaista. 
Pääsäännön mukaan osakkeenomistajan kunnossapitovas-
tuulla 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 asun-
to-osakeyhtiölain pohjalta.

Periaatetta, jonka mukaan osakas vastaa huoneiston sisäpuo-
lella olevista osista ja yhtiö muista, noudatetaan myös ovien ja 
ikkunoiden eri osien osalta. Ulko-oven ja ikkunoiden huolto- ja 
korjaus vastuu riippuu siten siitä, mistä oven tai ikkunan osasta 
on kysymys. Postiluukku, ulko-oven nimikilpi sekä ulko-ovien ja 
parvekeoven lukot ovat yhtiön vastuulla. Vain turvalukosta huo-
lehtiminen on osakkaan vastuulla, jos tämä asentaa sellaisen 
ulko-oveensa. Ovipumppu ja varmuusketju ovat aina osakkaan 
vastuulla.

Onko putket taloyhtiön vastuulla?
Paljon kysymyksiä aiheuttavat vesi-, viemäri- ja vesilämmitys-
laitteet, joista toiset ovat osakkaan ja toiset yhtiön vastuulla. 
Kylpyhuoneessa osakas vastaa käsienpesualtaasta sekä kylpy-
ammeesta. Myös käsisuihkuletkun kunnosta huolehtiminen 
kuuluu osakkaalle. Samoin pesukoneen letkut ja pesukoneen 
liittäminen ovat osakkaan vastuulla. Sitä vastoin yhtiön asen-
nuttamat vesihanat, wc-istuin kokonaisuudessaan sekä mah-
dollisista viemäritukoksista (myös käsienpesualtaan hajulukko) 
ja putkistovuodoista huolehtiminen kuuluvat yhtiön vastuulle. 
Tukoksista ilmoittaminen on osakkaan vastuulla. Yhtiöllä on 
vastuu myös märkätilojen vesieristeistä. 

Lattiakaivojen puhdistus kuuluu osakkaalle, mutta korjaus ja 
uusiminen yhtiölle. Ilmanvaihdon perussäätö, ilmanvaihtokana-
vat ja hormien puhdistus kuuluvat yhtiölle, osakas vastaa liesi-
tuulettimesta ja poistoventtiilien puhdistamisesta huoneiston 

puolella. Ilmanvaihdon suodattimien uusiminen kuuluu yhtiölle 
(esim korvausilmaventtiileissä).

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

Nurmikon ja muiden pienempien istutusten kunnossapito osak-
keenomistajan hallitsemalla alueella kuuluu hänelle itselleen; 
onhan omassa hallinnassa olevan pihan tunnuttava ”omalta”.

Yhtiö huolehtii kiinteistöstä
Yhtiön tulee huolehtia siitä, etteivät kiinteistön alueella olevat 
puut aiheuta vaaratekijöitä ulkopuolisille tai yhtiössä asuville. 
Yhtiö huolehtii pihavalaisimista ja niiden kunnosta, mutta jos 
osakkeenomistaja asentaa itse tai asennuttaa pihavalaisimen, 
joka ei ole samantasoinen kuin muiden huoneistojen pihavalai-
simet, uuden valaisimen kunnossapitovastuu kuuluu jatkossa 
osakkeenomistajalle. 

Piha-alueiden raja-aidat ovat yhtiön vastuulla. Eri osakeyhtiöis-
sä säännöt siitä, miten osakkaan hallinnassa olevaa aluetta saa 
kiinteistön raja-aitojen lisäksi itse rajata, vaihtelevat suures-
ti. Jotkut yhtiöt 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 ai-
tarakennelmia. Jos pihan aitaaminen on omalla kohdalla tärkeä 
kysymys, kannattaa se selvittää jo osaketta ostaessa.

Korvausvastuu vahingoissa
Ns. aiheuttamisperiaate voi tietyissä tapauksissa johtaa 
vastuunkantajan vaihtumiseen siten, että esimerkiksi yhtiölle 
muuten kuuluva vastuu siirtyy selkeän vahingon aiheuttamisen 
tai törkeän huolimattomuuden vuoksi osakkaan vastuulle. Oli-
pa vahingon laatu sitten mikä tahansa, kannattaa vielä tutkia, 
voisiko vahingon korvata jokin vakuutus, kuten kiinteistövakuu-
tus tai osakkaan kotivakuutus.

Taloyhtiön vastuunjako Omataloyhtiö.fi
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3D-suunnitteluohjelma  347

A
Aaltokainen  200
ABB-free@home  266
aiheuttamisperiaate  395
aikataulu  22
Airam  272
aita  382
aitakivi  373
Aitojukka  159
A la Carte  326
alakaappi  291
alapohja  72, 174
Allaway  338
aloituskokous  29
aluskate  183, 189, 192
anturamuotti  67, 74
asemapiirros  26
asennusjärjestelmä  295
asennuskaluste  269
askelkorkeus  250
askeläänieristävyys  305
asuntokauppa  56
asunto-osakeyhtiö  393
asunto-osakeyhtiölaki  393
A tai A+ energialuokka  137
aurinkokeräimet  47
aurinkopaneeli  264
aurinkosähköpaketti  111
autokatos  387
automaatiojärjestelmä  266
autosuoja  386
autotalli  344, 386, 387
avainlippu  348, 170

B
betoni  66
betonielementtirakenne  177
betoniharkko  170
betonikattotiili  183 , 185, 186
betonikivet  370
betonilaatta  372
betonirunko  75
bidee  295
bitumikate  183, 204, 205
Bosch  100
Bosch Lämpömestari  103
Bosch-lämpöpumppu  103

C
CASA-liesikuvut  138
Classic  199, 200
Classic Silence  200

D
Drain-lattiakaivojärjestelmä  278

E
Ecoflex  78
Ekojukka  159
ekologinen puutalo  152
ekonappi  286
elektroninen lukitus  232
elementtipaketti  180
elementtirakenne  174
Elementtirakenteinen tuulettuva  

alapohjarakenne  72
Elite  200
energialuokitus  230
energiamääräykset  36
energiankulutus  147
energiaselvitys  29, 37
energiatehokkuus  153
energiatodistus  36
epoksilattia  307
EPS-eriste  75
epäsuora valaistus  368
erikoistiilet  192
eristeharkot  172
eristeiden asennus  212
eristelevy  75
eristepaksuus  75
eristerakenne  215
eristetty ilmanvaihtojärjestelmä  128
eristetyt putkistojärjestelmät  78
esitteet  14
eteinen  345
etenemä  251
etäohjattava pistorasia  232

F
FF-EPS -lämmöneriste  75
FF-PIR -lämmöneriste  75
Finera  382
FinE-tunnus  366
Finnfoam  74
Finnmirror  347

Hakemisto

G
Geberit  294
GreenCare  378
Gyproc  258

H
Habito®-levy  259
haja-asutusalueen jätevesiasiat  80
halli  387
hallitus  393
hana  335
hanat  285
Hankekoulu  394
hankinta-aikataulu  33
hankkeen luvanvaraisuus  30
harjakatto  195, 204
harkkokivitalo  172
harkkorakenne  168
harmaavesisuodatin  85
harrastetila  344
hartiapankkirakentaminen  18
hevostalli  387
hiilijalanjälki  147
hiilineutraali  199
hiljaisuus  137
himmennin  271
hinnanalennus  57
hirsi  164, 388
hirsihuvila  166
Hirsijukka  159
hirsitalo  164
home  34, 127
homevaurio  127
hormikatselmus  55
huippuimuri  
hulevesi  90
huoltokirja  9, 41
HuoltoOptimi  41
huoneakustiikka  304
huuhtelukaulus  290
huuhtelupainike  295
huvila  149
huvilamallisto  149
hybridijärjestelmä  111
hydridikeittiöhana  335
hälytysjärjestelmä  232
hätäpoistumistikkaat  206
höyrynsulku  276
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I
Icopal  205
IDO  289, 291
ikkuna  230
ikkunan tiivistäminen  233
ilmalämpöpumppu  47, 100
ilmankosteus  350
ilmankostutin  350
ilmanvaihto  50, 130, 139, 142
ilmanvaihtojärjestelmä  128
ilmanvaihtokanava  128
ilmanvaihtokatselmus  55
ilmanvaihtokone  50, 138, 139
ilma-vesilämpöpumppu  47, 101, 108
Impressivo-sarja  269
imurasia  339, 341
imurointiletku  339
Inaria  346, 348
Inaria liukuovet ja kaapistot  347
invertterimaalämpöpumppu  108
IP-luokitus  273
ISOVER  216
istutusallas  367, 373
isännöitsijä  393

J
Jetta-Talo  162
joustovinyyli  306
Jukkapaketti  157
Jukkatalo  156
julkisivu  76
julkisivulevyt  222
julkisivumuuraus  224
julkisivupiirustus  26
julkisivurappaus  223
julkisivuratkaisu  224, 227
julkisivutiili  224
julkisivuvalaistus  368
juristi  57
Jussi-sarja  269
jälkiasennus  338, 340
järjestelmätodistus  48
jätekatos  382
jätevesi  88
jätevesiasetus  80
jätevesijärjestelmä  80, 84, 88

K
kaakelilaatta  282
kaapit  322
kaavamääräykset  28
kaide  250, 254, 382
kaivonkansi  118, 280
kaksikerrosrappaus  223

kaksoiskattila  46
kalkkisementtirappaus  223
kalusteet  324
Kastelli  144
kasvihuone  390
Kasvikortisto  353, 354
kasvualusta  359
katemateriaali  188
katon hoito  197
katon kaltevuus  198
katon puhdistus  203
katon purkaminen  195
katon tarkastus  203
katselmukset  54
katto  194, 196, 198, 199
kattolaatat  204
kattopaketti  199, 192, 192
kattoremontti  196, 198
kattosilta  200, 209
kattotiili  194
kattotikkaat  206
kattoturvatuotteet  183, 191, 192, 198, 208
kaukolämpö  46
kaupan purku  57
kaupanvahvistaja  56
kaupan valmistelu  56
kauppakirja  56
keittiö  328, 332, 334
keittiöhana  334, 335
keittiökalusteet  324
Keittiömaailma  324
keittiön suunnittelu  320
keittiön säilytys  322
keittiön välitila  337
keittiöremontti  321
kellarillinen perustus  68
kennoharkko  169
keraaminen tulisija  240, 242
keskuspölynimuri  338, 342
keskustelupalsta  13
keskusyksikkö  339
kesäviilennystoiminto  139
kevennysperustus  61
kevyt väliseinä  262
kevätsuojaus  361
kiertoilmakamiina  243
kiertoilmatakka  243
kiinnikkeet  192, 192
kiinteistökauppa  56
kiinteistönvälittäjä  57
kiinteistörekisterinote  56
KIKKA  208
KIKKA-lauderungot  296
Kingspan  214

Kingspan-lämmöneristeet  214
Kingspan Sauna-Satu  215
Kingspan Therma  214
kipsilevy  258, 259
kipsilevyjen saumaus  260
kiuas  277
kivikkopuutarha  380
kivisirotepinta  204
kivitalo  169, 171
kiviteräskate  183
klinkkeri  282
KNX  269
kodinhoitohuone  276
kodinkoneet  323
kolmikerrosrappaus  223
kolmiorimakate  204
komposiittiputki  124
Kontio  164, 388
korkkilattia  307
korroosio  113
korvausilmaventtiili  140
korvausvastuu  395
Kosken Metalli  209, 297
kosketusvapaa hana  285, 335
kosteus  34
kosteusvahti  269
kosteusvaurio  127
kotakeittiö  391
kotiautomaatio  266
kotimainen  348
kotitalousvähennys  43
kuitusementtikate  183
kukkapenkki  367
kunnossapitovastuu  395
kuntokartoittaja  57
kuntokartoitus  38
kuntokartoitusohjelma  12
kuntotarkastaja  56
kuntotarkastusraportti  56
kupariputki  142
kustannusarvio  16
kustannusarvio-ohjelma  9
kylpyhuone  118, 276, 285, 291, 295
kylpyhuonekaapisto  289
kylpyhuoneremontti  293
kylvönurmikko  377
Kysy, vastaamme -palvelu  13, 392
käpylaatta  205
käsienpesuallas  295
kävelysilta  209
käyttömukavuus  89
käyttövesi ja viemärit asennettuina  , 48
käyttövesijärjestelmä  120
käyttövesiremontti  48, 125, 126
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käyttöönottotarkastus  55
köynnökset  361

L
laadukas sisäilma  128
laajennus  41
laatoitettava kansi  278
laatoitus  281, 284
laatta  282
laattakate  205
laattalattia  307
lainhuutotodistus  56
laituri  382
lamellihirsi  159
laminaatti  306
Lammi  67, 170, 367
Lammi Kivitalo  170
langaton kytkin  269, 271
lapetiilet  192
lapetikkaat  209
lasikuisti  234
lasikuitunauha  260
lasikuitutapetti  313
lasiterassi  234
lasitettu lattialaatta  282
lasittaminen  237
laskurit  10
lattiakaivo  118, 278, 283
lattiakiuas  301
lattialämmityksen huoltopalvelu  98
lattialämmityksen ohjauksen päivitys  98
lattialämmitys  94
lattialämmitys asennettuna  48
lattialämmitysremontti  48
lattiatasoite  305
lattiaviilennys  95
laudepaketti  297
lauderunko  277, 296, 298
laudetaso  299
lautalattia  307
lauteet  298
lauteiden teko  277
Leca  68, 172
Leca-harkko  68
LED-valaisimet  369
leikkauspiirustus  26
leivinuuni  243
liesikuvut  336
liesituulettimet  336
liiketunnistin  232, 267, 269, 271
liikuntasauma  225
liisteri  313
liisteröinti  314
limitys  226

linjalattiakaivo  280
lisäeristys  213
liukuovikaapisto  346
liuskekivi  372
lomakkeet  10, 392
loppukatselmus  55
lukitus  232
lumen poisto  203
lumieste  200, 209
lumikuorma  194
Lumon  236
luonnonkivi  282, 316
luontoystävällisyys  149
lupa-asiat  22
Lupapiste  30
lyhenteitä  27
lämmitysjärjestelmä  44, 100
lämmityskustannukset  20
lämmöneriste  74, 75
lämmöneristys  216, 218
lämmönjohtavuus  75
lämmönlähde  240
lämmönläpäisykerroin  230
lämmönsiirrinteknologia  246
lämpökaapeli  78
lämpöpumppu  47, 100, 108
läpiviennit  192
läpivienti  189

M
M1-luokitus  171, 259
maakaari  56
maalämpö  102
maalämpöpumppu  44, 102, 108
maanvarainen laatta  61, 75
maapuhdistamo  84, 87
maaviilennys  108
mallistotalo  158
marmori  283
materiaalipaketti  180
mikrosementti  307
mineriittikate  183
mittatilauspalvelu  245
mittatilaustyö  347
mittauskeskus  268
mobiiliohjaus  232
muovimatto  306
muoviputki  142
muoviset viemäriputket  123
muuraus  169
muuri  367, 373
muurikivet  370
muuttovalmis  19, 181
Muuttovalmis  150, 157

märkätila  276, 281
märkätilalevy  75
märkätilan lattia  305
mökkikaivo  86

N
NIBE  108
Non-wowen  313
Nordic  200
nuohous  239
nurkan tapetointi  315
nurmikko  376
nurmikkokalkki  379
nurmikon erikoislannoite  379
nurmikon paikkausseos  378
Nurmikon Pikakunnostus  378
näkösuoja  362
Näpsä-keskus  268

O
ohutrappaus  223
omakotitalon rakentaminen  162
Omataloyhtiö.fi  392
Omataloyhtiö.fi-lehti  392
ontelolaatat  72
ontelolaatta-alapohja  175
ontelolaattaelementti  174
ontelolaattatyyppi  176
ontelolaattojen asennus  174
Oras  285, 335
Ormax  184, 185, 186, 187, 189, 196, 197
osakkeenomistaja  393
oven tiivistäminen  233
ovipuhelin  268
ovitunnistin  232

P
P10-pellettijärjestelmä  246
paaluperustus  61
painovoimainen ilmanvaihto  141
palahuopa  205
paloturvallinen yläpohja  176
palovaroitin  232, 267
panospuhdistamo  84
parketti  306
Parma  72, 174
Parma-keittiöt  332
PARMAontelolaatta  72
parvekelasitus  237
passiivitalo  163
patio  367
patteriverkostoremontti  48
peilikaappi  289, 293
pelastautumistikkaat  209
pellettilämmitys  46
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pensaat  360
perennat  360
pergola  382
peruskorjaus  40, 41
peruskorjausmalli  293
perusmuuri  61
perusparannus  41
perustamistapa  63
perustus  67, 68
perustussuunnittelu  61
perustustarkastus  54
perustustavan valinta  61
pesuallas  289
pesuallaspaketti  293
Petra  328
pientalojulkisivu  226
pihakivi  367, 370, 372
pihalaatta  370, 372
pihan kasvillisuus  360
pihan oleskelutila  362
pihan päällysteet  370
piharakennus  388
pihasuunnitelma  358
pihasuunnittelija  358
pihasuunnittelu  356
piha-/ulkorakenteet  382
pihavalaistus  368
piipunhattu  208
pikakustannuslaskuri  10
pintavaihtoehtoja  241
Pisko SafeGrip tikkaat  206
Pisla Easy -ripustusjärjestelmä  351
pistorasia  269, 270
pohjakatselmus  54
pohjapiirros  26
pohjatutkimus  62
poikkeamispäätösten hakeminen  30
poistoilmalämpöpumppu  47, 108
poistoputki  341
polttoainevarasto  385
polttopuu  385
polystyreeni  75
Poroton-kennoharkko  168
Poroton-kennoharkkotalo  168, 169
porraskivet  370
porraskivi  374
portaat  250, 252, 254, 367
portaiden mitoitus  250
portti  382
Power  332
puhallusvilla  220
pulpettikatto  195
puristuslujuus  74
putkiremontti  122, 124

puujulkisivu  222, 228
puukiuas  301
puulämmitys  46, 246
puurunko  75
puutalo  152
puutarhamulta  378
Puutarha.net  353
puutarhan kunnostaminen  364
puutarhavaja  382
Puzer Aino, Easy, Eeva, Oiva  343
päästönormi  246

R
radon  62, 140
rakennekatselmus  54
rakenneleikkaus  11, 26
rakennusaikataulu  10, 32
rakennuseristeet  217
rakennushankeilmoitus  29
rakennusharkot  170
rakennuslevy  75
rakennuslupa  29, 30, 31, 42, 56
rakennusluvan hakeminen  28
rakennuspiirustus  26, 31
rapattu julkisivu  222
rasitustodistus  56
reklamointi  57
remontin kustannusarvio  9
remonttiprojekti  31
reunakivi  367, 370, 374
rikkaimuri  340
rikkaluukku  340
Rimfree®  290
rintamamiestalo  178
rossipohja  61
routaeriste  74
Rudus  370
runkomateriaali  258
runkovalmis  181
ruoanlaittomahdollisuus  243
Ruukki  198, 199
Ruukki Classic  198
ryhmäkeskus  268
ryömintätila  68, 72

S
sadesuihku  287
sadevesijärjestelmä  191 , 200
sadevesijärjestelmät  90
salaojat  90
salaojien huolto  92
sammal pois  379
saniteettikaluste  285
saniteettitekniikka  294

saumanauha  260
saumaraudoite  225
sauna  276 , 296
saunakaivo  86
savikattotiili  188
savitiilikate  183
savupiippu  208
seinien levytys  262
seinäelementit  159
seinälevy  258
seinärakenne  259
seinätikkaat  206, 209
seinä-wc  294
sementti  66
sementtirappaus  223
Senso-takkaohjain  241
seurantakohteet  12
siirtomaksu  264
siirtonurmi  377
siivousvälinesarjat  342
sipuli- ja mukulakasvit  361
sisustuselementti  254
sisustuskivet  318
sisäilma  140, 350
sisäkatto  304
sisärappaus  308
sisätasoitus  308
sivukaappi  291
Smart-ilmanvaihto  136
sokkeli  76
Sovella  344
sovittelutuomari  57
SPA  293
Steni  76
suihku  292
suihkuhana  287
suihkuhuone  276
suihkukaappi  292
suihkukouru  294
suihkunurkka  292
suihkuovi  292
suihkuseinä  292
sulana pysyminen  78
suojaetäisyys  239
suora sähkölämmitys  45
suunnittelija  30
suunnittelu  22, 24, 58
Swegon  137
sähkö  264
sähköinen huoltokirja  154
sähkökeskus  270
sähkökilpailutus  12
sähkökiuas  300
sähkölaite  274
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sähkölämmitys  45
sähkön hinta  12
sähkön tuottaja  264
sähkötarjous  12
sähköturvallisuuslaki  274
sähkötöiden tekeminen  274
säilytysjärjestelmä  322, 326, 344, 346

T
taimiostos  366
takka  240
takkakiuas  301
takkatoiminto  133
talomallisto  145
talotikkaat  206
talotoimittaja  156
talovalmis  181
talovalmistaja  156
Talovertailu.fi  180
taloyhtiö  393
talvisuojaus  361
tapetointi  312
tarkastukset  54
tarkastuskaivo  92
tasakatto  195, 204
tasoallas  291
Tassu  67
taulunripustuskisko  351
Tee se itse -ohjeet  12
terassi  235, 381, 382
Terca-julkisivutiili  224
termostaatti  267, 269
teräskatto  183, 198
teräskiskot  258
teräsportaat  254
teräsputket  122
teräsrunko  258
tiili  224
tiilijulkisivu  222
Tiilikainen  200
tiilikatto  184, 192, 194
tiililaatta  227
tiililattia  307
tiiliseinä  224
tiiliside  225
tiivissaumakate  204
tiiviste  189, 192, 233
tikasturvallisuus  206
tikkaat  200
toimenpidelupa  30, 31, 42
toimitusvaihtoehto  150
TopSafe Classic  205
TopSafe Pro  205
TopSafe Uni  205

Tulikivi  240, 244, 246, 301, 300, 317
Tulikivi-kiuas  300
tulisija  239, 240
tulisijamallisto  240
tulisijan muuraus  248
tuomioistuinsovittelu  57
turvatikkaat  209
tuulensuoja  211, 218
tuulettuva alapohja  61, 72, 175
tuuletus  198
tuuletusrako  229
työmaan perustaminen  52
työtila  387
täyttölomakkeet  392

U
ulko-ovi  230
ulkopuolinen lisäeristäminen  229
ulkoseinärakenne  227
ulkovalaisin  369
ulkoverhouksen uusiminen  229
ulkoverhous  228
Uponor  48, 78, 84, 94, 117, 120, 128, 278
Uponor KOTI  48
urakka  18
urinaali  295
uudisrakennuksen kustannusarvio  9
uutiskirje  8

V
vaatehuone  344
vahingonkorvaus  57
vahvistettu laatta  61
vakuutukset  17
valaistuksenohjaus  270
valaistuksen uusiminen  369
valaistus  272
Vallox  51
Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmä  132
valmisanturamuotti  67
valmisbetoniosat  72
valokytkin  269
valon väri  273
valukivi  301
valurautaiset viemäriputket  123
valvontakamera  232
vanha asunto  139
vanhan tulisijan purku  247
vanha puutarha  364
vapaa kulkukorkeus  251
varaava sähkölämmitys  45
varaava tulisija  240
varainsiirtovero  57
varasto  344

vastuunjako  395
vedeneristys  75, 281
Verkkokauppa  14, 148
verkkolehti  8, 392
vesiallas  375
vesikatto  184, 195
vesikattovalmis  181
vesikeskuslämmitys  142
vesikiertoinen lattialämmitys  94
vesikiertolämmitys  246
vesikiertotakka  247
vesipiste  334
vesivahinko  113
vesivahinkojen korjaaminen  114
vesivuoto  113
Vestelli  88
videoarkisto  11
viemäriputket  123
viemäröintijärjestelmä  117
Vieser  118, 280
viilennys  95
viilennyspatteri  137
Viittä Vaille Valmis  150
vinyylijulkisivu  222
vinyylilankku  306
vinyylitapetti  313
vipuhana  335
viranomainen  30
vuolukivi  316
vuolukivitakka  240, 244
vuotosuojattu järjestelmä  120
vyöhykekartta  355
välipohjaksi ontelolaatta  176
välipohjarakenne  174
välitila  322
välitilan mitoitus  337
värilämpötila  369
W10-vesilämmitysjärjestelmä  246
wc  276, 285, 289, 290, 295
Weber  248, 281, 305, 309
Wienerberger  224

Y
Yale Doorman -älylukko  232
yhteydenottopyyntö  14
yläpohjan lisäeristäminen  220
yläpohjarakenne  174

Ä
älykahva  339
älykäs turvalaite  232
älylukitus  232

Ö
öljylämmitys  45
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ABB-free@home kodin ohjaukseen
Tulevaisuuden koti jo nyt

ABB-free@home-kotiautomaation avulla voit ohjata kotisi toimintoja helposti myös etänä. 
Yhdistele valaistuksen, lämmityksen ja esimerkiksi pistorasioiden ohjauksia itse mobiilisovel-
luksella. Voit kytkeä ohjaukset päälle ja pois perinteisesti seinäpainikkeilla, modernilla 
kosketusnäytöllä tai mobiililaitteilla. Voit myös luoda täysin automaattisia ohjauksia, jotka 
perustuvat esimerkiksi mobiililaitteesi sijaintitietoon, kellonaikaan, liikkeentunnistukseen, 
auringon liikkeisiin tai sääolosuhteisiin. abb.fi/freeathome
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ABB-free@home kodin ohjaukseen
Tulevaisuuden koti jo nyt

ABB-free@home-kotiautomaation avulla voit ohjata kotisi toimintoja helposti myös etänä. 
Yhdistele valaistuksen, lämmityksen ja esimerkiksi pistorasioiden ohjauksia itse mobiilisovel-
luksella. Voit kytkeä ohjaukset päälle ja pois perinteisesti seinäpainikkeilla, modernilla 
kosketusnäytöllä tai mobiililaitteilla. Voit myös luoda täysin automaattisia ohjauksia, jotka 
perustuvat esimerkiksi mobiililaitteesi sijaintitietoon, kellonaikaan, liikkeentunnistukseen, 
auringon liikkeisiin tai sääolosuhteisiin. abb.fi/freeathome

Lue lisää
s. 266

— 
ABB-free@home kodin ohjaukseen
Tulevaisuuden koti jo nyt

ABB-free@home-kotiautomaation avulla voit ohjata kotisi toimintoja helposti myös etänä. 
Yhdistele valaistuksen, lämmityksen ja esimerkiksi pistorasioiden ohjauksia itse mobiilisovel-
luksella. Voit kytkeä ohjaukset päälle ja pois perinteisesti seinäpainikkeilla, modernilla 
kosketusnäytöllä tai mobiililaitteilla. Voit myös luoda täysin automaattisia ohjauksia, jotka 
perustuvat esimerkiksi mobiililaitteesi sijaintitietoon, kellonaikaan, liikkeentunnistukseen, 
auringon liikkeisiin tai sääolosuhteisiin. abb.fi/freeathome

Lue lisää
s. 266




