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PÄÄKIRJOITUS

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen on huolellisesti 
toimien edistettävä yhtiön etua. Sen tulee huolehtia taloyhtiön 
hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Taloyhtiön hallitus vastaa myös 
siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta järjestetään 
asianmukaisesti. Lisäksi hallituksen tulee varmistaa, että yhtiön 
asukkaat ja osakkaat saavat riittävästi tietoa taloyhtiötä koskevista 
asioista.

Kuulostaa hurjalta, mutta tehtävää ei kannata pelätä. Sekä 
isännöitsijän että taloyhtiön hallituksen tulee tunnistaa tilanteet, joissa 
on syytä kääntyä asiantuntijoiden puoleen – tämä on yksi tärkeimpiä 
avaimia onnistumiseen. 

Toinen onnistumisen kannalta tärkeä taito on kyky kuunnella. 
Hallituksen tulee selvittää taloyhtiön strategia ja kuunnella osakkaiden 
näkemystä siitä, mikä taloyhtiön arjessa toimii ja mikä ei toimi. Näiden 

Taloyhtiön hallituksen 
jäsenen tärkein tehtävä?

Onko taloyhtiössänne  
koskaan toteutettu  
osakas- ja asukaskyselyä? 
Heidi Uusitalo

pohjalta saadaan suuntaviivat siihen, miten taloyhtiötä kannattaa 
kehittää.

Varma tie taloyhtiön osakkaiden sydämiin on hallituksen jäsenenä 
hoitaa kuntoon myös ne vuosia rempallaan olleet asiat, kuten 
repsottava aita ja präkäävä lukko – ja järjestää vielä parit kukat 
portin pieleen. Nämä ovat usein niitä asioita, joista sinut ja työsi 
taloyhtiön hyväksi muistetaan. Kun arki toimii, asukkaat viihtyvät 
ja osakkailla on yhteinen selvä näkemys taloyhtiön strategiasta ja 
tulevaisuudesta, kaikilla on taloyhtiössä hyvä olla. 

Mistä sitten voisi uutena hallituksen jäsenenä aloittaa? Onko 
taloyhtiössänne koskaan toteutettu osakas- ja asukaskyselyä? 
Sen avulla on helppo selvittää, miten osakkeenomistajat haluavat 
ylläpitää ja kehittää omaisuuttaan ja näin vaikuttaa omaisuutensa 
arvoon. Kyselyn pohjalta on hyvä laatia taloyhtiölle strategia, jos 
sitä ei ole vielä tehty. Onko taloyhtiönne pelastussuunnitelma ajan 
tasalla, remonttitarpeet kartoitettu ja tuleviin korjauksiin varauduttu? 
Nyt on aika kuunnella, selvittää ja ryhtyä toimeen!
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Miksi 
hallitustyöskentely 
ei kiinnosta nuorta 
ikäpolvea?
Teksti: Markus Talvio ja Tiina Painokallio   Kuva: Jurinet Oy   Kaupallinen yhteistyö: Jurinet Oy

OPASTUS

Paikka taloyhtiön hallituksessa on mahdollisuus päästä 
vaikuttamaan oman taloyhtiön asioihin. Kovin kiinnostaviksi 
hallituspaikkoja ei nuoremman ikäpolven keskuudessa 
kuitenkaan koeta. Onhan kyse ilmaisesta työnteosta yhteisen 
hyvän eteen, josta harvoin maksetaan edes kokouspalkkiota.

Hallitusjäsenyys on mahdollisuus oppia uutta. Luottamustoimet näyttävät hyvälle 
CV:ssä. 
– Muistan jostain lukeneeni, että etenkin rakennus- tai kiinteistöalalle haluavalle 
hallitustyöskentelyyn osallistuminen kerryttäisi alan tietoa ja kokemusta, josta on 
hyötyä ja jota varmasti arvostetaan työnhaussa. Tähän näkemykseen minunkin 
on helppo yhtyä. Valituksi tuleminen on lähtökohtaisesti luottamuksen osoitus 
naapureilta, koska hallitus edustaa kaikkia taloyhtiön osakkaita. Luottamustoimet 
näyttävät hyvälle kaikessa työnhaussa alasta riippumatta, kertoo kiinteistöjuristi 
Markus Talvio Jurinet Oy:stä.

Hallitusjäsenyys
Hallituksen valinnan jälkeen hallituksen tulee kokoontua ja pitää 
järjestäytymiskokous. Hallitus valitsee kokouksessa keskuudestaan itselleen 
puheenjohtajan. Yhtiökokous ei siis valitse hallituksen puheenjohtajaa. 

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy lähtökohtaisesti valintaa seuraavan 
valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen 
voi myös erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä. Hallituksen jäsenen 
erottamisesta puolestaan päättää sama taho, joka on hänet valinnutkin, eli yleensä 
yhtiökokous.
– Hallituksen kokoonpanon muutoksesta on muistettava tehdä ilmoitus 
kaupparekisteriin joka kerta kun kokoonpano muuttuu, muistuttaa Talvio.

Hallituksen jäsenen keskeisin tehtävä on asunto-osakeyhtiölain mukaan 
huolellisesti toimien edistää taloyhtiön etua. Tämä lainsäätäjän ilmaisu nyt ei 
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sinänsä vielä kerro tehtävien sisällöstä kovinkaan paljoa, mutta se 
kertoo olennaisella ja tärkeällä tavalla sen, miten luottamustehtävää 
pitää hoitaa. 

Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko
Hallituksen on syytä sisäistää, mitkä asiat kuuluvat hallitukselle, 
mitkä yhtiökokoukselle ja mitkä puolestaan isännöitsijälle. 
Isännöitsijän tehtävät määräytyvät isännöintisopimuksen perusteella, 
mutta myös asunto-osakeyhtiölaissa on tehtävistä määräyksiä.

Hallituksen tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia yhtiön hallinnosta 
sekä kiinteistön ja rakennusten ylläpidon ja muun toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Kyse on järjestämisvastuusta, ei 
kaikkien asioiden itse tekemisestä. Hallitus on vastuussa myös siitä, 
että yhtiön kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti 
järjestetty. Tässä tehtävässä pitää olla aktiivinen.

Isännöitsijän puolestaan tulee huolehtia isännöintisopimuksen 
perusteella konkreettisesti kiinteistön ja rakennusten pidosta ja 
hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että 
taloyhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla 
tavalla järjestetty. Isännöitsijän on myös aina annettava hallitukselle 
ja sen jäsenelle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen 
tehtävien hoitamiseksi.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu 
tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle myös, jos yksikin 
hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. 

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei 
yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät 
tasan, ratkaisee hallituksen puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät 
puheenjohtajan vaalissa tasan, eikä hallitusta valittaessa tai 
yhtiöjärjestyksessä ole määrätty muuta, vaali ratkaistaan arvalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, 
jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää.
– Hallituksen kokouksesta on aina laadittava pöytäkirja, jonka 
allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu 
useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen tai 
kokouksessa läsnä ollut isännöitsijä. Jokaisella hallituksen jäsenellä 
ja isännöitsijällä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi 
pöytäkirjaan. Kirjauksella on merkitystä hallituksen jäsenen 
henkilökohtaisen vastuun kannalta. Pöytäkirja on numeroitava 
juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Tämä kannattaa 
jättää ammatti-isännöitsijän tehtäväksi, kertoo Talvio.

Esteellisyys päätöksenteossa
Hallituksen jäsenten tulee muistaa ja sisäistää, että hallituksen 
jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn hallituksessa, jossa 
hän on esteellinen. 

– Tästäkin syystä kehotan jokaista hallituksen jäsentä paneutumaan 
asunto-osakeyhtiölain määräyksiin, painottaa Talvio.

Lain mukaan hallituksen jäsen on esteellinen silloin kun 
päätettävä asia koskee hänen ja taloyhtiön välistä sopimusta tai 
muuta toimenpidettä tai sellaista hänen hallinnassaan olevan 
osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä 
kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien 
hallinnassa olevien osakehuoneistojen kunnossapidosta tai 
uudistamisesta. 

Myöskään sellaiseen päätöksentekoon ei tietenkään saa osallistua, 
joka koskee esimerkiksi hallituksen jäsenen oman osakehuoneiston 
ottamista yhtiön hallintaan. 

Esteellisyys syntyy kaikissa tilanteissa, jos hallituksen jäsenelle on 
odotettavissa asiasta olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa 
yhtiön edun kanssa.
– Tämä siksi, että hallituksen tärkein tehtävähän on huolellisesti 
toimien edistää taloyhtiön etua, jota päämäärä pyritään turvaamaan 
asunto-osakeyhtiölain esteellisyyssäännöksillä, tarkentaa Talvio.

Hallitusvastuu
Hallituksen jäsenyys tuo vastuuaseman perusteella myös vastuun 
tehdyistä päätöksistä, mikä tarkoittaa henkilökohtaista vastuuta. 
Vastuuta ei kuitenkaan tarvitse Talvion mukaan pelätä. 
– Asunto-osakeyhtiölakiin on koottu säännökset yhtiön johdon 
vahingonkorvausvastuusta. Lain mukaan hallituksen jäsenen (ja 
isännöitsijän) on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 
jo mainitun huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, Talvio jatkaa.

Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on siis huolellisesti toimien 
edistettävä yhtiön etua. Vastuuseen liittyy huolimattomuus (tai 
tahallisuus), joka on vahingonkorvausvastuun peruste.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, 
jonka hän on tehtävässään muuten asunto-osakeyhtiölakia tai 
yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta 
aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai kokonaan jollekin 
muulle henkilölle.
– Asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty myös osakkeenomistajan-, 
yhtiökokouksen puheenjohtajan-, tilintarkastajan- ja 
toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuusta. Niihin kannattaa 
tutustua, vinkkaa Talvio.

OTA YHTEYTTÄ
info@Jurinet.fi

Onko sinut valittu teidän taloyhtiönne 
hallitukseen uutena jäsenenä? Miten 

hallituksessa toimitaan?
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Hallituskonkarin neuvo: 
Rohkeasti mukaan ja kannattaa 
kysyä
Teksti: Marja Aaltio   Kuvat: Jarno Kylmänen

OPASTUS

Antti Aarnio tietää, että omaisuudestaan kannattaa pitää huolta. Siksi hän 
haluaa olla mukana oman taloyhtiönsä hallituksessa. Hän on luvannut vastata 
vasta hetken aikaa hallituksessa mukana olleen Satu Edbergin kysymyksiin.

Espoolaiset Antti Aarnio ja Satu Edberg istuvat saman taloyhtiön 
hallituksessa. Aarniolla on kokemusta hallitustyöskentelystä 
parinkymmenen vuoden ajalta. Edberg tuli mukaan muutama vuosi 
sitten. 

Heidän rivitaloyhtiönsä As Oy Alakalliontie 2 on keskikoinen. 
Asuntoja on 31 ja asukkaita noin 75. Hallituksen vaihtuvuus on ollut 
vähäistä. Satu Edberg otettiinkin ilolla vastaan, kun hän lupautui 
mukaan.

Nyt Edberg on miettinyt muutamia kysymyksiä, joihin Aarnio on 
luvannut vastata.

Miten sinä Antti päädyit mukaan taloyhtiön 
hallitukseen?
– Lähdin mukaan jo edellisessä asuinpaikassani, joka oli 
kerrostaloyhtiö. Minua kiinnosti olla päättämässä asioista ja 
linjaamassa, miten niitä hoidetaan. 
– Asunto on omaisuutta, jota hoidetaan. Haluan olla vaikuttamassa 
siihen, miten sitä hoidetaan, jotta se pysyisi mahdollisimman hyvin 
kunnossa.

Mikä saa sinut pysymään mukana vuodesta toiseen?
– Niin, onhan sitä tullut sanottua jo useita kertoja, että vielä yksi 
vuosi. Aina väillä se tympäisee, mutta on kuitenkin tullut jatkettua. 
Nämä jutut kiinnostavat, ja olen oppinut paljon.
– Sekin on totta, että ei näihin hallituspaikkoihin kovin paljon 
ole pyrkyä. Käytännössä monet ihmiset ovat aika monta vuotta 
hommissa. Vähän on yritetty saada vaihtuvuutta hallitukseen, 
esimerkiksi Satu saatiin mukaan.
– Ainakin vielä ovat positiiviset jutut olleet suurempia kuin 
negatiiviset jutut.

Mitä negatiiviset asiat ovat?
– Välillä ärsyttää, kun osakkaat valittavat jostain asiasta. Eivät 
ihmiset syytä puheenjohtajaa, mutta palautetta tulee. Se pitää 
yrittää vain kestää. Joskus tuntuu, että osakkailla menevät sekaisin 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja talonmies. 
– Ihan kaikkia asioita ei puheenjohtaja ehdi hoitaa, eikä pidäkään, 
koska kyse kuitenkin vapaaehtoistoiminnasta.
– Välillä joutuu toimimaan myös erotuomarina.

Millaisissa tilanteissa on puheenjohtajaa tarvittu 
rauhoittelemaan?
– Ne ovat ihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä 
juttuja. 
– Muutamia tupakointiin liittyviä juttuja on ollut. Haju on ärsyttänyt. 
Siinä on saanut sovitella. 
– Koen oman roolini myös niin, että yritän pitää yhteishenkeä yllä. 
Muistutan, että tässä asutaan naapureina, yritetään pitää hyvät välit. 
Se on kaikille helpompaa.
– Meillä ei ole ollut mitään isoja ongelmia. Taloyhtiössä asuu hyvää 
porukkaa. 

Satu Edbergille sama kysymys takaisin: Miksi lähdit 
mukaan?
– Yhtiökokouksessa kannustettiin uusia mukaan, ja ajattelin, että 
miksi ei. Olen muutenkin monessa mukana. Toiseksi ajattelin, 
että hallituksessa pysyy hyvin ajan tasalla taloyhtiön asioista. 
Olen oppinut matkan varrella paljon. Kun keskustellaan itselleni 
vieraista asioista, kuten salaojien tarkastuskaivoista, yritän perehtyä 
kyselemällä, jotta ymmärrykseni on sitten riittävällä tasolla asioita 
päätettäessä.
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– Välillä itsekin ärsyynnyn kommenteista, 
joita osakkailta tulee. Moittijat eivät ole 
yleensä valmiita kuitenkaan tulemaan 
hallitukseen päättämään asioista. Ajattelen 
silloin, että tervetuloa vain päättämään, 
meidän taloyhtiössämme se on mahdollista 
kaikille.

Antilta haluaisinkin kysyä vielä, 
että miten lähdet kasvattamaan 
omaa ymmärrystäsi, kun eteen 
tulee uusia asioita?
– Minulle ei ole teknistä koulusta, olen 
ekonomi koulutukseltani. Talousasiat ovat 
lähempänä kuin tekniikka. Toki olen vuosien 
varrella oppinut asioita. Jonkinlainen 
perusymmärrys on kertynyt ajan kuluessa. 
– Teknisissä asioissa voi hyödyntää 
isännöintitoimiston asiantuntijoita. 
Meidänkin hallituksessamme on tehty 
kuntotarkastus ja arvioraportteja, että 
saisimme teknisestä puolesta tietoa. 
Raportit kertovat, missä jamassa taloyhtiö 
on ja niiden avulla osaamme suunnitella 
toimintaa eteenpäin.

Satu puuttuu puheeseen, ja kehuu 
taloyhtiön hallituksen toimintaa.
– Omasta mielestäni meillä on hyvin 
hoidettu taloyhtiö. Kuten Antti sanoi, 
ollaan jatkuvasti ajan tasalla ja katsotaan 
tulevaisuuteen ennakoivasti. Yllätyksiä 
toki joskus tulee, mutta isommat yllätykset 
vältetään.
– Hallituksen uutena jäsenenä minut 
otettiin tosi hyvin vastaan. Olen aina 
saanut vastauksen kysymyksiini. En ole 
kokenut, että olisin tarvinnut erikseen jotain 
perehdytystä, suoraan toimintaan mukaan 
vaan. Aika selkeä homma.

Onko sinulle Antti tullut vastaan 
jotain hallitustyön käsikirjoja?
– On niitä kirjojakin. Minä olen käynyt 
jotain koulutuksia, varsinkin talouspuoleen. 
Seuraan Kiinteistöalan koulutuskeskuksen 
tarjontaa, sitä kautta kävin yhden 
koulutuksen. Toinen koulutus oli 
Kiinteistöliiton järjestämä talousalan kurssi.
– Tilinpäätösanalyysejä tutkiessa olen tullut 
siihen tulokseen, että harva osakas tuntee 
hyvin taloyhtiön taloudellisen tilanteen. 

En ole kokenut, että olisin 
tarvinnut erikseen jotain 
perehdytystä, suoraan 
toimintaan mukaan vaan.
Satu Edberg
hallituksen jäsen

– Ei hallituksessa tarvitse olla teknistä 
osaamista. Toki on hyvä, jos joku tietää 
jotain myös teknisistä asioista, mutta ei se 
välttämätöntä ole.

Mitä sinä Satu teet, kun eteen 
tulee uusia asioita?
– Googlesta katson joskus, mutta usein 
ihan perinteisesti konsultoin omaa isääni. 
Hänellä on osaamista näissä asioissa. Tuki 
löytyy sieltä. 

Antti, millaisia päätöksiä olet ollut 
taloyhtiössä tekemässä?
– Normaaleja peruskorjausjuttuja, 
esimerkiksi kaukolämpö- ja kattoremontti. 
Pari vesivahinkoa on sattunut, kylppärit on 
kunnostettu. Kaikkea tavallista.
– Isännöitsijä enimmäkseen hoitaa 
taloyhtiön hallinnollisia asioita, mutta 
hallituksen pitää katsoa, että homma 
etenee. Joskus kuulee, että isännöitsijä 
pyörittää kokonaan taloyhtiötä. Hallitus 
kuitenkin tekee päätökset. Pitää muistaa 
roolit, kuka päättää ja kuka toteuttaa.
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AS OY ALAKALLIONTIE 2
• 31 asuntoa, asukkaita noin 75.
• Rakennettu 1980-luvun puolivälissä.
• Hallituksessa viisi jäsentä, kokoontuu vuodessa noin viisi kertaa.
• Hallituksen puheenjohtaja Antti Aarnio.
• Hallitus pysynyt pitkään samana, tuorein jäsen Satu Edberg on ollut mukana 

pari vuotta.
• Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallitus huolehtii hallinnosta, 

kiinteistön ja rakennusten hoidosta sekä muusta toiminnasta. Hallitus 
järjestää myös taloyhtiön talouden valvonnan ja varmistaa, että osakkaat ja 
asukkaat saavat taloyhtiössä riittävästi tietoa.

Se voi olla vaikeaa, eikä ihmisiä kiinnosta. 
Tässä on petraamisen paikka.
– Mielestäni hallituksen pitää kuitenkin 
ymmärtää luvuista jotain, ettei olla vain 
isännöitsijän varassa. Hallituksen pitää 
katsoa lukuja, vaikka kieltämättä ne voivat 
olla vähän vaikeita. Meillä on onneksi yksi 
kiinteistövälittäjä hallituksessa, joka tietää 
näitäkin asioita. 

Lopuksi vielä Antin vinkki mukaan tulemista 
miettiville. 
– Rohkeasti mukaan vaan. On hyvä, että 
hallituksessa on erilaisia ihmisiä, erilaisista 
taustoista ja eri ikäisiä. Eikä tämä nyt niin 
kovin työllistäväkään loppujen lopuksi ole. 
– Jos sellaisen viestin voisi vielä välittää, 
että tule kysymään, jos on jotain epäselvää 
tai haluat lisätietoa. Me kokeneemmat 
jäsenet yritämme vastata, jos mekään 
osaamme.

Asunto on omaisuutta, jota hoidetaan. 
Haluan olla vaikuttamassa siihen, 

miten sitä hoidetaan, jotta se pysyisi 
mahdollisimman hyvin kunnossa.

Antti Aarnio
hallituksen puheenjohtaja

Kirjallisuutta
Kirsi Ruutu, Arto Kemppainen: 
Taloyhtiön hallituksen ABC (Kustantaja 
Kiinteistömedia, 2020)

Heinonen Matti: Taloyhtiön talous 
(Kustantaja Kiinteistömedia, 2020)
Hupli Jenni: Hallituksen tehtävät ja vastuut 
(Kustantaja Kiinteistömedia, 2020)
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Muista nämä viisi asiaa 
huoneistotietojärjestelmästä
Teksti: Suvi Takala   Kuva: Riku Nikkilä   Kaupallinen yhteistyö: Maanmittauslaitos

OPASTUS
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MIKÄ HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄ?
• Osakehuoneistojen omistaja- ja panttaustietojen valtakunnallinen rekisteri, 

jota ylläpitää Maanmittauslaitos
• Parantaa huoneistotietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja 

luotettavuutta
• Edistää asuntokaupan sähköistämistä Suomessa
• Helpottaa esimerkiksi taloyhtiöiden, isännöinnin, kiinteistönvälityksen, 

pankkien sekä julkishallinnon työtä

LISÄTIETOJA AIHEESTA
osakehuoneistorekisteri.fi

Suomessa on otettu vuonna 2019 käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä. 
Huoneistotietojärjestelmään kerätään vähitellen kattavat tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen 
ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Jokainen suomalainen tuntee jonkun, 
jonka elämään huoneistotietojärjestelmä vaikuttaa ennemmin tai myöhemmin. 

5. Tiedonsaanti helpottuu
Huoneistotietojärjestelmästä saa tietoja 
erilaisten sähköisten palveluiden 
kautta sekä tulosteina (osakeluettelo ja 
osakehuoneistotuloste). 

Henkilöasiakkaat näkevät 
Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta 
maksutta osakehuoneistonsa 
perustiedot, jos osakehuoneistolla 
on jo sähköinen omistajamerkintä. 
Huoneistotietojärjestelmän tulosteita 
voi tilata myös Maanmittauslaitoksen 
asiakaspalvelusta.

Taloyhtiöt ja isännöitsijät saavat 
tavanomaisessa toiminnassaan 
tarvitsemiaan tietoja maksutta 
Maanmittauslaitoksen osakeluettelon 
siirtopalvelusta. Yhtiön kaupparekisteriin 
merkitty isännöitsijä tai hallituksen 
puheenjohtaja voi kirjautua osakeluettelon 
siirtopalveluun ja hakea palvelusta 
taloyhtiön käyttöön taloyhtiön osakeluettelon 
ja osakkaiden yhteystietolistan. Vastaavat 
tiedot ovat mahdollista saada myös suoraan 
isännöintijärjestelmään Huoneistotietojen 
kyselypalvelun kautta.

Mitä asioita kaikkien olisi hyvä tietää 
huoneistotietojärjestelmästä? Listasimme 
viisi tärkeintä.

1. Uusi taloyhtiö on suoraan 
huoneistotietojärjestelmässä
Vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut 
uudet taloyhtiöt ovat suoraan 
huoneistotietojärjestelmässä eli 
Maanmittauslaitos ylläpitää osakeluetteloa 
heti yhtiön perustamisesta lähtien. Paperisia 
osakekirjoja ei enää painateta, ja omistus 
osoitetaan sähköisellä omistajamerkinnällä 
huoneistotietojärjestelmässä.

2. Vanha taloyhtiö siirtää 
osakeluettelon
Ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt 
ovat ns. vanhoja taloyhtiöitä, joiden 
pitää siirtyä huoneistotietojärjestelmään 
itse. Taloyhtiöt siirtävät osakeluettelonsa 
huoneistotietojärjestelmään 
Maanmittauslaitoksen sähköisellä 
osakeluettelon siirtopalvelulla vuoden 
2023 loppuun mennessä. Siirto on 
asunto-osakeyhtiöille pakollinen, mutta 
keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille 
vapaaehtoinen. 

HUOM! Osakeluettelon siirto ei vielä 
yksinään sähköistä omistuksia.

3. Osakkeenomistaja hakee 
omistuksensa rekisteröintiä
Osakeluettelon siirron jälkeen 
osakkeenomistajan pitää hakea 
omistuksensa rekisteröintiä ja 
paperisen osakekirjansa mitätöintiä 
Maanmittauslaitokselta. Maanmittauslaitos 
rekisteröi huoneistolle sähköisen 
omistusmerkinnän ja mitätöi samalla 
paperisen osakekirjan. 

HUOM! Omistuksen rekisteröintiä 
on mahdollista hakea vasta sen 
jälkeen, kun taloyhtiö on siirtynyt 
huoneistotietojärjestelmään. Omistuksen 
rekisteröintiä on haettava 10 vuoden 
kuluessa osakeluettelon siirrosta. Pakollista 
omistuksen rekisteröinti on jo aikaisemmin, 
jos osakehuoneisto vaihtaa omistajaa 
osakeluettelon siirron jälkeen. 

4. Asuntokaupassa selvitettävä 
taloyhtiön ja huoneiston tilanne
Asuntokaupassa on tärkeää selvittää, onko 
taloyhtiö jo huoneistotietojärjestelmässä. 
Tiedon saa isännöitsijäntodistukselta tai 
Maanmittauslaitokselta. Tietyt toimijat, 
kuten pankit ja kiinteistönvälittäjät, voivat 
saada huoneistotietojärjestelmän tietoja 
myös oman palvelunsa kautta.

Jos taloyhtiö on 
huoneistotietojärjestelmässä, pitää myös 
selvittää, onko huoneistolla vielä paperinen 
osakekirja vai jo sähköinen omistajamerkintä 
huoneistotietojärjestelmässä. 
Jos huoneistolla on sähköinen 
omistajamerkintä, kannattaa kauppaa 
varten tilata Maanmittauslaitokselta 
osakehuoneistotuloste.

Jos taloyhtiö on 
huoneistotietojärjestelmässä, uusi 
omistaja hakee omistuksensa rekisteröintiä 
kaupan jälkeen. Maanmittauslaitoksen 
asiointiapurin avulla voit helposti tarkistaa, 
miten omistuksen rekisteröinti tehdään eri 
tilanteissa.
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Suomalainen asunto-osakeyhtiöjärjestelmä rakentuu sille ajatukselle, että tavalliset kansalaiset 
maallikkoina tekevät päätöksiä taloyhtiössä, sekä yhtiökokouksessa että hallituksessa. Välillä 
päätöksenteko kuitenkin edellyttää erityistä osaamista päätettävästä asiasta. Mutta mitä jos ei 
pääsekään paikalle?

Onko taloyhtiössänne valmiudet 
etä- ja hybridikokouksiin?
Teksti: Markus Talvio   Kuvat: Shutterstock   Kaupallinen yhteistyö: Jurinet Oy

OPASTUS

Koronaepidemian aikana on ollut voimassa väliaikainen laki, joka 
on helpottanut etäosallistumisvaihtoehdon tarjoamista ja sallinut 
kokonaan etänä järjestettävät kokoukset esimerkiksi pörssiyhtiöissä. 

Oikeusministeriön mukaan työryhmä ehdottaa lakimuutosta, joka 
helpottaisi etäosallistumisvaihtoehdon tarjoamista ja käyttämistä 
yhtiökokouksissa ja osuuskuntien kokouksissa sekä sallisi täysin 
etänä, ilman kokouspaikkaa pidettävät kokoukset. Tavoitteena on 
parantaa taloyhtiön kaikkien osakkaiden ja jäsenten mahdollisuuksia 
osallistua kokouksiin. 

Kiinteistöliiton tutkimuksen mukaan vain reilu puolet taloyhtiöistä 
esimerkiksi Lahdessa, Kotkassa ja Kuopiossa järjestivät viimeksi 
yhtiökokouksen perinteisellä tavalla. Espoossa vastaava luku oli 
puolestaan reilut 20 %. On siis helppo todeta, että nyt tarvitaan 
sääntelyä ja normeja siitä, miten tässä uudessa nykyisessä 
tilanteessa toimitaan. 

Uusi myös asunto-osakeyhtiöitä koskeva lakimuutos on tarkoitus 
saada voimaan ensi kesänä, jolloin koronan vuoksi annettujen 
poikkeussäännösten voimassaolo päättyy. Muutokset ja uudet pykälät 
tulevat lähinnä yhtiökokousta koskevaan lain 6. lukuun. 

Kokouspaikka ja osallistumistapa
Tietoliikenneyhteyksien ja eri sovellusten huimasta korona-aikaisesta 
kehityksestä ja käytön laajentumisesta huolimatta kaikilla taloyhtiön 
osakkailla ei kuitenkaan ole valmiuksia osallistua etäkokouksiin. 
Kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja pyritään kuitenkin löytämään 
lakiehdotuksen myötä. Hallituksen päätöksellä voidaan yhtiökokous 
järjestää hybridinä. Hybridikokous tarkoittaa siis sitä, että osa on 
paikalla fyysisesti kokouksessa ja osa osallistuu etänä. 

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, 
että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen 
aikana, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Lisäksi 
yhtiöjärjestyksen määräyksellä yhtiökokous voidaan järjestää 
kokonaan etäkokouksena, ilman osallistumismahdollisuutta paikan 
päällä. Tällainen kokous on puhdas etäkokous.

Yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää myös 
ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät 
päätösvaltaansa täysimääräisesti ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden 
ja teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että 

yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on järjestettävä tai voidaan 
järjestää näin.

Lisäedellytyksenä kokonaan etäkokouksen järjestämiselle on, että 
osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää 
yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. 
Tämä vaatii käytännössä jonkinlaisen lisäsovelluksen käyttämistä. 
Kokouskutsussa on mainittava osallistumismahdollisuudesta, sen 
käyttämisen edellytyksistä ja osallistumisen teknisestä toteutuksesta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokouksessa päätettävästä asiasta 
voi myös ennakkoäänestää.  Edellytyksenä ennakkoäänestyksen 
toteuttamiselle on, että osallistumisoikeus ja äänen laskennan 
oikeellisuus voidaan selvittää yhtiökokouksessa noudatettaviin 
menettelyihin verrattavalla tavalla. Kokouskutsussa on mainittava 
ennakkoäänestysmahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä ja 
teknisestä toteutuksesta.

Oikeus osallistumiseen
Yhtiön on tarjottava osakkeenomistajille mahdollisuus 
osallistua yhtiökokoukseen etänä, jos yhtiössä on vähintään 30 
osakehuoneistoa ja tätä tarkoitettua yhtiöjärjestyksen muutosta 
kannattaa yhtiökokouksessa vähintään kolme osakkeenomistajaa. 

Kolmekin osakkeenomistajaa eli vähemmistö, voi siis vaatia 
etäosallistumisen mahdollisuutta taloyhtiöissä, joissa on vähintään 
30 osakkeenomistajaa. Toisaalta kolme osakkeenomistajaa voi 
vaatia myös fyysistä kokouspaikkaa, jos yhtiökokousta ollaan 
järjestämässä kokonaan etäkokouksena, ellei uusi yhtiöjärjestys sitä 
estä. Huomionarvoista on, että yhtiöjärjestyksen voi päivittää pelkällä 
enemmistöpäätöksellä hybridikokouksen järjestämistä koskevan 
muutoksen osalta.

Hallitustyöskentely tulevaisuudessa
Markkinoilla on erilaisia sovelluksia nimenomaan etäkokoustamista 
varten. Tämä helpottaa parhaimmillaan perinteisten 
kokoussovellusten, kuten Teamsin, Googlen ja Zoomin tai 
muiden sovellusten käyttämistä, koska uusissa sovelluksissa on 
ominaisuuksia, joita muissa ei ole. 

Mikään sovellus tuskin on täysin ilmainen. Kustannukset siis 
nousevat, mutta toisaalta teknologiaa hyödyntämällä on mahdollista 
myös saada konkreettista säästöäkin aikaan.
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Yhtenä esimerkkinä sovellusten tarjoamista mahdollisuuksista on 
se, että kokoukseen liittyminen edellyttää vahvaa tunnistautumista 
esimerkiksi pankkitunnuksilla. Tämä lisää oikeusturvaa kun kukaan 
ei voi esiintyä toisen puolesta.

Toisaalta valtuutuksen jollakin toiselle voi helposti tehdä sovellusten 
kautta. Äänestäminen helpottuu olennaisesti, kun sovellus laskee 
äänet reaaliaikaisesti ja automaattisesti, sekä samalla huomioi 
mahdolliset ennakkoäänet.

Parhaimmillaan kaikki tämä helpottaa huomattavasti isännöitsijän 
ja hallituksen työtä. Se lyhentää kokousaikaa ja pienentää virheiden 
tekemisen mahdollisuuksia.

Jo nyt voidaan siis havaita, että lakimuutos tulee mahdollisesti 
vaikuttamaan taloyhtiön hallituksen toimintaan lähinnä helpottaen 
sitä.

Erilaisten kokousten pitäminen käytännössä helpottuu, kokous 
prosessina nopeutuu ja päätösten oikeellisuus varmistuu. 
Lakimuutos voi myös muuttaa hieman isännöitsijän työtä siten, että 
kutsut ja esityslistat voidaan lähettää suoraan sovelluksen kautta 
automaattiseksi kaikille osakkaille. Valtakirjojen tarkastamista ja 
niiden fyysistä käsittelyä ei erikseen enää tarvitse tehdä, koska ne 
ovat automaattisesti sovelluksessa.

Mihin kaikkeen kannattaa varautua?
Käytännön työssä pitää varautua ainakin siihen, että yhteydet 
pätkivät ja teknologia tökkii, netti ei toimi, jonkun osallistujan ääni 
ei kuulu tai joku ei osaa käyttää sovellusta ja niin edelleen. Tähänkin 
oikeusministeriössä on kiinnitetty huomiota.

Lakiehdotus sisältää uuden säännöksen, jonka mukaan, jos 
lain tarkoittama tietoliikenneyhteys tai muu yhtiön kokouksen 
järjestämiseen käyttämä tekninen apuväline (sovellus) toimii 
niin puutteellisesti, että sitä käyttäen kokoukseen on vaikea 
osallistua, yhtiökokouksen puheenjohtaja voi päättää kokouksen 
keskeyttämisestä ja jatkamisesta kahden arkipäivän kuluessa 
kokouskutsun mukaisesta kokouksen aloitushetkestä. 

Edellytyksenä tosin kokouksen keskeyttämiselle kahdeksi päiväksi 
on, että keskeytys ja mahdollinen jatkamisen ajankohta ja 
osallistumiseen mahdollisesti tarvittava uusi tekninen toteutus 
saatetaan hyvissä ajoin ennen kokouksen jatkamista niiden 
osakkeenomistajien tietoon, joilla oli oikeus osallistua kokoukseen, 
kun se keskeytettiin.

Lakimuutosta ehdotetaan tulemaan voimaan 1.7.2022. Tulevana 
kesänä jokaisessa taloyhtiössä pitää siis olla tekniset valmiudet 
yhtiökokousten pitämiseen etänä. Jos laki hyväksytään sellaisenaan, 
pitää valmiudet olla kunnossa, koska muussa tapauksessa tilanne on 
taloyhtiössä lainvastainen.

OTA YHTEYTTÄ
info@Jurinet.fi

Asunto-osakeyhtilölaki 
muuttuu, lue miten.
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Kevään myötä käynnistyy ahkera 
yhtiökokouskausi. Yhtiökokous on hyvä paikka 
tarkistaa, ovatko taloyhtiön nettiyhteydet ajan 
tasalla, ja tietoturvaan liittyvät asiat kunnossa 
myös taloyhtiön laitetiloissa.

Taloyhtiön netti on järkipäätös, 
joka hyödyttää kaikkia asukkaita
Teksti: Sari Nieminen ja Susanne Heinonen   Kuvat: DNA    Kaupallinen yhteistyö: DNA

HUONEISTO

Yhteinen netti taloyhtiöille helpottaa arkea ja mahdollistaa tuntuvat 
säästöt koko taloyhtiölle. DNA:n taloyhtiösopimuksella jokainen 
koti saa nopeat ja luotettavat nettiliittymät ja monipuoliset 
kaapelitelevisiopalvelut erittäin edulliseen hintaan. Taloyhtiön netti 
sisältää aina vastikkeeseen kuuluvan perusnopeuden.

Taloyhtiöpäättäjän kannattaakin ehdottomasti pyytää tarjous DNA 
Netistä taloyhtiöille jo hyvissä ajoin ennen kevään yhtiökokousta. 
Selvät säästöt ja mutkaton netti on lyömätön yhdistelmä. DNA:n 
vuonna 2021 isännöitsijöille ja hallituksen puheenjohtajille tekemän
kyselyn mukaan 95 % taloyhtiöpäättäjistä suosittelisi DNA Nettiä 
taloyhtiöille.

Taloyhtiönetin perusnopeus
Tehokas ja nopea netti edullisesti on varmasti yhtälö, joka kiinnostaa 
useampia meistä. DNA Netti taloyhtiösopimuksella voi tipauttaa 
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kodeissa netin valmiiseen käyttökuntoon ja virittää kaapeli-tv-
kanavat kohdilleen. DNA Taloyhtiömyynti kertoo mielellään lisää 
Käyttöönottopalvelusta taloyhtiöille.

Liittymistä vaille valmis?
Jos taloyhtiöillänne on jo DNA:n kaapeli-tv -sopimus, se kertoo, että 
teillä on huippunopean netin vaatima tekniikka kunnossa. Silloin 
liittyminen onnistuu helposti ja nopeasti, ilman mitään kaivuu- tai 
asennustöitä.
 
DNA nousi vuonna 2021 markkinaykköseksi kiinteän 
verkon laajakaistaliittymissä. Pitkäjänteisesti rakennetun 
menestyksen taustalla on verkkoyhteyksien korkea laatu ja 
erityisesti netinkäyttäjien luottamus on voitettu mutkattomalla 
palveluasenteella.

DNA NETTI TALOYHTIÖILLE
• Nopeudet joka kodin tarpeisiin.
• Joustava valinta, jossa jokainen asukas saa valita 

itselle sopivat palvelut.
• DNA on taloyhtiön kumppani, jonka kanssa homma 

toimii.

Taloyhtiöpäättäjä, ota yhteyttä ja katsotaan teidän 
talonne tarjous kuntoon!

LUE LISÄÄ
dna.fi/taloyhtiöt

nettilaskua merkittävästi. Siinä taloyhtiön jokainen koti saa 
vähintään 10 Mbit/s perusnopeudella toimivan netin, jonka hinta 
sisältyy automaattisesti vuokraan tai vastikkeeseen. Perusnopeus 
riittää mainiosti surffailuun ja tärkeiden asioiden hoitoon, 
esimerkiksi verkkopankin ja sähköpostin käyttöön.

Vauhdikkaampaa nettiä tarvitsevat voivat itse nostaa nettinsä 
nopeutta, vaikka täyteen gigaan asti. Taloyhtiösopimuksessa 
asukkaat valitsevat itse liittymänsä nopeuden ja muut haluamansa 
palvelut. Taloyhtiönetin lisänopeudet ovat tuntuvasti edullisempia 
verrattuna tavallisiin liittymiin. Asukkaat maksavat lisänopeutensa 
itse omalla erillisellä laskulla. Vaikka sopimus tehdään taloyhtiölle, 
saavat kaikki asukkaat silti koteihinsa oman DNA Netti -liittymän, 
jota ei jaeta naapureiden kesken. Sopimus on aina paras 
mahdollinen kaikille asukkaille.

Taloyhtiönetin hankinta on helppoa
Yhtiökokous päättää hankinnasta ja tarjouspyyntö on hyvä 
tehdä operaattorille hyvissä ajoin. Kun päätös on tehty, DNA-
taloyhtiönetin hankinta hoituu alueen hyvin tuntevan yhteyshenkilön 
kanssa. Erityisesti hallituksen ja isännöitsijän tukena on oma 
Taloyhtiöpalvelu, joka auttaa kaikissa taloyhtiön netti- ja kaapeli-TV-
palveluita koskevissa asioissa.

DNA huolehtii kytkennästä ja tiedottamisesta, joten netin 
käyttöönotto käy helposti ilman erillisiä isännöitsijän tai asukkaan 
toimenpiteitä. Taloyhtiön netti on tehty asukkaille mahdollisimman 
helpoksi. DNA Käyttöönottopalvelun Asennusmestari laittaa 
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TEKNIIKKA

    

Teksti: Kari Pulkkinen  Kuvat: ABB    Kaupallinen yhteistyö: ABB

Ulkoyksiköiden tyylikäs ulkoasu ja 
helppokäyttöisyys luovat myönteisen 
käyttökokemuksen.

Lisää asukkaiden turvallisuutta 
ovipuhelinjärjestelmällä
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Ovipuhelimen soittoon voi vastata, vaikka 
asukas itse ei olisikaan kotona. Mobiilikäyttö 
mahdollistaa jopa oven avaamisen tulijalle 
etänä. Etäkäyttö vaatii IP-gatewayn ja 
internet-liittymän.

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

Ohjaa myös hissiä
Hissien ohjaus voidaan liittää osaksi 
ovipuhelinjärjestelmää. Vieraalle avataan 
ulko-ovi huoneiston sisäyksiköstä, jolloin 
samanaikaisesti hissi lähtee alaovelle. Hissi 
vie vieraan suoraan haluttuun kerrokseen, 
missä asukas ottaa vieraan vastaan.

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

LISÄTIETOJA
abb.fi/asennustuotteet

Kattava ja hyvin suunniteltu ABB-Welcome tarjoaa ratkaisut niin 
uudisrakentamiseen kuin saneeraukseenkin. Olipa kyse omakoti-, 
rivi-, tai kerrostalosta, taikka erityistä turvallisuutta vaativasta 
kohteesta, ABB-Welcome toteuttaa toiveet.

Moduuleista koottavat ulkotaulut helpottavat 
juuri oikean ratkaisun löytämistä erilaisiin 
kohteisiin. Ulkotauluja voi olla yhdessä 
rakennuksessa jopa yhdeksän kappaletta ja 
yhdestä ulkotaulusta voidaan soittaa jopa 
250 asuntoon.

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

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

Haluttuja ominaisuuksia on helppo lisätä 
järjestelmään. Se tarkoittaa esimerkiksi 
avaimetonta kulkumahdollisuutta RFID-
kortinlukijan tai koodinäppäimistön avulla..

Sisäyksiköt
Sisäyksiköitä on videokuvaa tallentavasta 
näytöstä perinteiseen audioyksikköön. 
Saatavissa on myös malli, jossa on 
induktiosilmukka kuulolaitteen käyttäjiä 
varten. Asennusvaihtoehdot ovat 
uppoon, pintaan ja pöytätelineeseen. 
Mallista riippuen sisäyksiköihin saa mm. 
soitonsiirron, sisäpuhelumahdollisuuden, 
mykistystoiminnon ja viestien tallentamisen. 
Saneerauskohteissa ovipuhelimien 
sisäyksikkö voidaan kätevästi kohottaa 
neljällä korokepalalla hieman irti seinästä, 
jolloin tarvittava kaapelointi voidaan tehdä 
pinta-asennuksena.

Etäkäyttö mobiililaitteilla
Ovipuhelimen toimintoja on mahdollista 
käyttää etänä älypuhelimella tai tabletilla. 
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Digitaalinen asukasviestintä 
nopeuttaa tiedonkulkua
Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: One4all   Kaupallinen yhteistyö: One4all

Digitaalinen asukasviestintä on tehokkain tapa tiedottaa taloyhtiössä. Sähköisten 
viestintäkanavien, kuten mobiilisovellusten ja porrasnäyttöjen avulla asukas pysyy aina 
kartalla taloyhtiönsä asioista.

TEKNIIKKA

suunnitteluvaiheessa osana taloautomaatiokokonaisuutta. Ratkaisut 
ovat olleet nappi valinta niin asukkaiden sujuvan arjen kuin 
meidänkin työmme puolesta, isännöitsijä Janne Vuorela Virta 
Isännöinti Oy:stä kertoo.

Saunan tai pyykkituvan varaus kätevästi puhelimella
Asumiselta haetaan nykyisin helppoutta ja joustavuutta. 
Elämänrytmi on muuttunut entistä hektisemmäksi ja arjen tarpeet 
yksilöllisemmiksi. Näihin tarpeisiin vastaa esimerkiksi näppärä 
sovelluspohjainen varauskalenteri, jolla voi tehdä yksittäisen 
tilavarauksen aina tarvittaessa.

Tiedottaminen taloyhtiöissä on perinteisesti ollut postiluukusta 
tipahtavien kirjeiden sekä ilmoitustaululle ilmestyvien lappujen 
varassa. Näin on vielä nykyisinkin useimmissa taloyhtiöissä. Nyt 
kuitenkin yleistyy digitaalinen taloyhtiön viestintä, jossa on keskeistä 
ajantasaisen tiedon välittäminen kaikille asukkaille nopeasti ja 
samanaikaisesti.

Uusilla viestintämuodoilla on merkittäviä etuja myös isännöitsijän 
näkökulmasta.
– Meillä on muutamassa, parin viime vuoden aikana valmistuneessa 
kohteessa käytössä PNTmobile-asukassovellus sekä porrasnäytöt. 
Yhdessä ne muodostavat monipuolisen asukasviestintäjärjestelmän. 
Tämä One4all-järjestelmä valikoitui taloihin jo rakennushankkeen 
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LISÄÄ AIHEESTA
one4all.fi

Digitaalisesta varauskalenterista asukas 
voi milloin tahansa tarkistaa esimerkiksi 
vapaat saunavuorot ja tehdä halutessaan 
varauksen, vaikkapa vain tuntia ennen 
vuoron alkamista. Kertamaksu suoritetaan 
järjestelmän PNTpay-maksupalvelussa, 
ja vahvistuksen jälkeen kiuas ajastuu 
automaattisesti. Asukkailla on käytössään 
järjestelmän henkilökohtainen PIN-koodin, 
joka toimii ovikoodina tilaan ja aktivoituu 
varatun vuoron ajaksi.
– Asukkailta on tullut pelkästään 
positiivista palautetta varauskalenterin 
käytöstä. Käyttöliittymä on selkeä ja sen 
myötä helppo ottaa heti päivittäiseen 
käyttöön. Tämä on helpottanut työtämme 
merkittävästi, Vuorela mainitsee.

Myös muut taloyhtiön yhteiset tilat, kuten 
pesutuvat ja kerhotilat, toimivat One4all-
järjestelmässä samalla periaatteella. 
PNTmobile-sovelluksen avulla asukas voi 
katsoa joko puhelimestaan, tabletilta tai 
tietokoneeltaan varaustilanteen ja tehdä 
tarvitsemansa varaukset ennakoivasti, 
itselleen sopivaan ajankohtaan.
– Varauksen voi tehdä missä tahansa, vaikka 
kotimatkalla. Arki helpottuu, kun kaikkea 
tekemistä ei ole tarpeen aikatauluttaa 
vakiovuorojen mukaan, Vuorela summaa.

Porrasnäyttö – nykypäivän 
ilmoitustaulu
Taloyhtiössä sisäänkäynnin ilmoitustaululla 
on tärkeä tehtävä. Se viestii asukkaille 
asumiseen liittyvistä ohjeista, muutoksista 
ja päätöksistä. Vaikka ilmoitustaulu 
ajaa edelleen perustehtävänsä, häviää 
se nopeudessa ja tiedon määrässä 
digitaaliselle porrasnäytölle. Siinä 
missä paperitulosteiden vieminen ja 
vaihtaminen kohteisiin on työlästä ja 
hidasta, PNTmanager-hallintaohjelmasta 
voidaan lähettää viesti kaikkiin valittuihin 
näyttötauluihin parilla klikkauksella.

One4all-järjestelmän keskeiset edut 
liittyvät juuri viestinnän nopeuteen ja 
kohdentamiseen.
− Nopeasta päivittämisestä hyvänä 
esimerkkinä tulee mieleeni tapaus, jossa 
uuteen kotiin muuttava asukas teki 
osoitteenmuutoksen. Lisäsin siinä puhelun 
aikana tiedot järjestelmään, ja asukas näki 
nimensä porrasnäytöltä heti seuraavan 
kerran aulan läpi kulkiessaan, Vuorela 
myhäilee.

Digiviestintä tehostaa isännöintiä
Yksi digitaalisen asukasviestinnän 
pioneereista on Lahdessa toimiva 
Isännöintitoimisto Talopro Oy. Viime 
vuosikymmenen alussa yritys otti muutamia 

yhteistyökumppanin kanssa kehittämiä 
näyttötauluja käyttöön kokeilumielessä.
– Palautteiden ja kehitystarpeiden 
myötä haettiin valmiimpia ratkaisuja ja 
järjestelmien toimittajia, jonka ansiosta on 
sitten infonäyttöjä otettu käyttöön myös 
useissa muissakin taloyhtiöissämme. 
Yhteistyötä One4all-järjestelmätoimittajan 
kanssa olemme tehneet vuodesta 2016 
lähtien. Heidän porrasnäyttöjään meillä on 
käytössä kuudessa taloyhtiössä ja uusia on 
tulossa mukaan palveluun, isännöitsijä ja 
toimitusjohtaja Teemu Paakkanen Taloprosta 
kertoo.

Kiinteistöalan tutkimusten mukaan jopa 80 
prosentissa taloyhtiöstä viestintä koetaan 
puutteelliseksi.
− Halusimme osaltamme lähteä tekemään 
tähän muutosta. Saamme nyt tiedotteet 
asukkaiden luettaviksi näyttötauluille 
heti kun tulee tarvetta. Näytöillä on 
lisäksi QR-koodi, jonka kautta asukas 
pääsee taloyhtiön sivuille katsomaan 
laajemmin esimerkiksi tiedotehistoriaa, 
yhtiöjärjestystä, järjestyssääntöjä tai 
turvallisuussuunnitelmaa. Porrasnäytöltä 
voi myös katsoa talon asukasnimilistan 
tai päivän uutiset. Lisäksi järjestelmän 
etuna on, että myös muualla asuvat 
osakkaat voivat lukea tietokoneeltaan 
tai mobiililaitteelta tiedotteita ja pysyvät 
ajan tasalla taloyhtiön tapahtumista. 
Tästä seikasta on tullut erityisesti kiitosta 
osakkailta, Paakkanen kertoo.

Digitaalinen porrasnäyttö itsessään 
viestii ammattimaisesta ja nykyaikaisesta 
taloyhtiöstä, jossa nopea tiedottaminen ja 
viestintä koetaan tärkeiksi.
– Merkittävin hyöty One4all-näyttöjen 
käytöstä isännöintityössä on ajan säästö ja 

ketterä viestiminen. Paperisten lappujen 
tulostaminen sekä niiden vieminen ja 
kiinnittäminen ilmoitustauluille vie paljon 
aikaa. Asuntokohtaisiin postituksiin liittyy 
postituskustannusten lisäksi aina viive, 
jolloin asukas voi pahimmillaan saada 
vanhaa tietoa. Nyt voimme jakaa tiedotteen 
heti kun tarve vaatii, vaikka paikan päällä 
kohteessa. Esimerkiksi jos tulee akuuttia 
viestittävää, kuten vesikatko yllättävissä 
korjaustilanteissa, saamme tiedotettua 
asiasta heti, Paakkanen kertoo.

Remontin aikaan on hyvä aloittaa 
digitaalinen asukasviestintä
Kun taloyhtiö harkitsee viestinnän 
parantamista, yksi oivallinen hetki siirtyä 
digitaliseen viestintään on linjasaneeraus 
tai muu laajempi korjaushanke. Niissä 
tiedottaminen ja asukkaiden pitäminen 
ajan tasalla on ehdottoman tärkeää, jotta 
arkea rajoittavat tekijät voidaan ottaa 
asumisessa huomioon ja asukkaat pystyvät 
varautumaan häiriöihin. Kun uudet 
viestintäkanavat otetaan projektin alussa 
aktiivisesti käyttöön, palvelevat ne hankkeen 
jälkeen tuttuun tapaan osana tehokasta 
asukasviestintää.
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Kuka on vastuussa hissin 
turvallisuudesta?
Teksti: Samuli Vesalainen   Kuvat: Liftinstituut   Kaupallinen yhteistyö: Liftinstituut Nordic Oy

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

TEKNIIKKA

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

Hissien turvallisuudesta on säädetty 
hissiturvallisuuslaissa ja Suomessa 
hissiturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes).

Laki hissiturvallisuudesta kattaa 
muun muassa laitteiden suunnittelun, 
valmistuksen, asennuksen, henkilöiden 
pätevyysvaatimukset sekä kansalliset 
määräykset Suomessa.

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

Hissin pitää pystyä viemään matkustaja 
haluttuun kerrokseen turvallisesti 
ja pysähtymään riittävän tarkasti 
jättämättä kompastumisvaaraa. 
Nykyaikaisissa hisseissä saa nopeasti apua 
hälytysjärjestelmällä teknisenkin vian 
yllättäessä.
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Tiedätkö, kenen velvollisuus on huolehtia, 
että huolto ja tarkastukset tehdään 
taloyhtiössänne? Mitä huolto ja tarkastus 
maksavat entä mitä vaihtoehtoja on tarjolla?

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

Suomessa harva tietää, että vaihtoehtoja 
on myös hissien tarkastuksille. Tarkastustyö 
on palvelu siinä missä muutkin taloyhtiön 
välttämättömät huoltotoimenpiteet.

Hissitarkastuspalvelut kannattaa aina 
kilpailuttaa ja kyseenalaistaa voisiko joku 
muukin tarjota palvelua. Liftinstituut Nordic 
Oy tarjoaa hissin haltijoille erityisen hyvän 
vaihtoehdon hissitarkastuksille.

OTA YHTEYTTÄ
info@liftinstituut.fi

VAIHTOEHTO HISSITARKASTUSPALVELUILLE – 
LIFTINSTITUUT NORDIC OY 
Liftinstituut-nimi juontaa alun perin hissitekniikan instituuttiin Hollannissa. 
Säätiö perustettiin vuonna 1933, jolloin säätiön tarkoitus oli varmistaa ihmisten 
liikkumisen turvallisuus estämällä hissitapaturmia. Nykypäivän Liftinstituut vaalii 
yhä alkuperäistä tarkoitustaan, jonka keskiössä on estää hissitapaturmia ja 
varmistaa hissilaitteiden käytön turvallisuus. 
Alkuperäisen tavoitteen eli hissiturvallisuuden parantamisen lisäksi yrityksen 
toimintaan kuuluu:
•	 laitteiden	sertifiointi
• standardointityö
• koulutus
• hissitarkastukset.

LIFTINSTITUUT NORDIC OY LYHYESTI:
• TUKES:n valtuuttama tarkastuslaitos.
• Hissien turvallisuuteen erikoistunut luotettava toimija Suomessa.
• Asiakaslähtöinen paikallinen kumppani hissin omistajalle/haltijalle.
• Tiivis yhteistyö Liftinstituutin kanssa eli alan viimeisin osaaminen ja tieto.
•  Tarkastus- ja asiantuntijapalveluille on myönnetty Avainlippu -merkki.

Hissin huoltotoimenpiteet sisältävät muun 
muassa hissin säännönmukaista huoltoa, 
korjauksia ja muutostöitä. Lisäksi laitteen 
haltijalla on velvollisuus teettää hissille 
kahden vuoden välein tarkastuslaitoksen 
toimesta määräaikaistarkastus, jolla 
varmistetaan hissin käytön turvallisuus ja 
huollon asianmukaisuus.

On tärkeää erottaa kuitenkin hissitarkastus 
ja huoltotoimenpiteet – ikään kuin autoissa 
kaksi erillistä toisistaan riippumatonta 
toimijaa huoltavat ja katsastavat auton, 
sama koskee myös hissejä. Tiedätkö 
kuka taloyhtiössäsi huoltaa ja tarkastaa 
hissin? Ovatko nykyiset toimijat toisistaan 
riippumattomia? Voisiko nykyisille toimijoille 
olla järkevä etsiä vaihtoehtoja?
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Millaiset ledit kannattaa 
valita korkeaan tilaan?
Teksti: Sanna Salmela   Kuvat: Led Store    Kaupallinen yhteistyö: Led Store

HUONEISTO
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Esittelyssä LedStorelle toteutettu korkean tilan onnistuneen 
valaistusremontin lopputulos.

Valon tehokkuus on tärkeää korkeassa tilassa
Huoneen katto nousee 3,10 metristä 3,4 metriin, joten 
huonekorkeus on noin metrin enemmän kuin tyypillisessä 2,5 
metriä korkeassa huoneessa. Valojen luksit vähenevät noin 
puolella, kun huonekorkeus kasvaa yhden metrin. Näin ollen 
kattoon integroitavissa valaisimissa asiaan kannattaa kiinnittää 
suunnitellessa huomiota.

Valaistuksen suunnitteli LedStoren yrittäjä, valaistusvelho Janne 
Halttu, joka kertoo valaisimien valinnasta näin:
– Tälle huonekorkeudelle otetaan siis mieluiten tehokkaammat 
ledit. Tilaan tuotiin lämpöä kattopaneloinnilla, ja monipuolisella, 
ilmettä luovalla valaistuksella. Tässä aulatilassa, johon haluttiin 
tarpeeksi kirkas valaistus, otettiin ratkaisuksi kattoon upotettava 
pyöreä 24W EYE syväsäteilijä, jonka valaisinkohtaiset luumenit 
ovat 2000. Lähelle seiniä sijoitettuna EYE antaa valoa myös niiden 
kautta. Avarammalla osuudella huonetta kattoon asennettiin kaksi 
20W ottotehoista, 2000 luumenin LINJA10-spottivalaisinta. Lisäksi 
tauluseinän kulmaa kiertämään asennettiin värilämpötilasäädettävää 
CCT led-nauhaa, 22 W/m, joka on valikoimamme tehokkaimmin 
valaisevaa.

Kun koko alakatto uusittiin, niin valojen sijoittelukin tuli vapaasti 
suunniteltavaksi. Katto paneloitiin Luna Woodin Triple Shadow 
upealla rimapaneelilla, ja panelointiin tehtiin oikeankokoiset aukot 
valaisimille ennen kattoon kiinnitystä. LINJA 10 4000K neutraalilla 
valon värisävyllä upotettiin niin, että valaisimet jäivät rimatasoa 
sisemmäs kattoon.

Kun huoneiston tai talon huonekorkeus on yli kolme metriä, kannattaa kiinnittää huomiota 
siihen, miten se valaistaan. Valon tehokkuudella eli luumeneilla on vaikutusta, mutta 
myös heijastuspinnat kannattaa hyödyntää ja kiinnittää enemmän huomiota valon 
avautumiskulmaan.

LEDSTOREN VALAISIMILLA ONNISTUT 
KAIKISSA KODIN VALAISTUSTARPEISSA 
SEKÄ TOIMITILOISSA
• Valaisimien tulee olla riittävän tehokkaat, kuten 24W 

EYE syväsäteilijä.
• Käytä mahdollisuuksien mukaan hyväksi 

heijastuspintoja, kuten 22 W/m Tunnelma led-nauha.
• Valitse kapealla avautumiskulmalla olevat valaisimet 

valo kohdistuu lattiaan saakka, kuten sivuille 
häikäisemätön 20W LINJA10-spottivalaisin.

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

Heijastuspinnoista hyötyä valaistukseen
Korkean tilan valaistuksessa käytetyistä valaisimen wateista saadaan 
hyöty irti niin, että käytetään myös vaaleita seinäpintoja apuna 
valon heijastamisessa huoneeseen. Tässä tilassa seinäpintoja 
hyödynnettiin oviaukon yläpuolelle sijoitetussa EYE:ssä, sekä 
epäsuorasti seinän kautta valaisevassa led-nauhassa.

Heijastevalo, eli epäsuora valo tuo tilaan myös pehmeää 
tunnelmaa, joten tila ei jää niin kolkoksi kuin käytettäessä pelkkiä 
kohdevaloja. CCT-led nauhasta saadaan portaattomasti sekä kylmää 
että lämpimän valkoista valojuovaa, mikä antaa vaikutelman 
luonnollisesta auringon valosta tilassa.

Valon avautumiskulma vaikuttaa korkeassa tilassa
Kattoon integroitujen valaisimien täytyy valaista korkeammalta kuin 
esim. riippuvalaisimien, joissa valonlähde tulee lähemmäs lattiaa. 
Jotta valo riittäisi korkeassa tilassa alas asti, on hyvä kiinnittää tehon 
lisäksi huomiota myös valaisimen linssin avautumiskulmaan, ja 
valita normaalia kapeampi valokeila.

LINJA10-valaisimessa valon avautumiskulma on 15 astetta, 
joten 20W spotin valo riittää hyvin lattiaan saakka. Yli kolmesta 
metristä valo tekee vielä selkeän valokuvion lattiaan. EYE spotin 
avautumiskulma on 40 astetta, ja sen etuna on tasainen valaistus 
lattiaan.

TUTUSTU
LedStore.fi
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Keittiötrendeissä näkyy  
kestävä elämä ja hyvinvointi
Teksti: NIna Kenakkala   Kuvat: Keittiömaailma   Kaupallinen yhteistyö: Keittiömaailma

Poikkeuksellinen aika on luonut uusia vivahteita myös asumiseen ja remontointiin. Keittiö 
edustaa vuonna 2022 edistyksellistä hyvinvointia ja rauhaa. Teemoiksi nousivat moneksi 
taipuva hybridikoti, elämää kestävä keittiö ja rauhalliset värit yllättävillä yksityiskohdilla.

Kodin rooli on muuttunut ja vaikuttanut siihen, mitä kotiympäristöltä 
kaivataan. Asunto taipuu nykyään ravintolaksi, työpisteeksi ja 
rauhan tyyssijaksi. Remontointiin inspiraatiota haetaan kahviloista, 
ravintoloista, spasta ja toimistoista, mutta kasvavassa määrin myös 
ympäröivästä luonnosta. 
– Keittiöihin haetaan elämyksellisyyttä ja arjen luksusta, 
esimerkiksi kattamalla pöytä sävy sävyyn tyylikkäästi keittiön 
kanssa, Keittiömaailma-ketjusta vastaavan Novartin kaupallisen 
tuotevalikoiman päällikkö Eeva Kokkonen kertoo.

Keittiö on oivallista päivittää putkiremontin yhteydessä. 
Suunnittelussa käytetään yhä enemmän luovuutta, hyödynnetään 
tehokkaasti neliöitä, luodaan ravintolakokemusta ja halutaan 
mahdollistaa laatuaika perheen tai ystävien kanssa.

Erilaiset tilaratkaisut tarjoavat vastauksen näihin toiveisiin etenkin 
pienissä asunnoissa, kuten vaikkapa aamiaiskaapit, taittuvat 
taskuovet ja sokkelilaatikko. Seinä- tai kattohyllyillä voidaan 
rikastuttaa tilaa keittiön kiinteiden elementtien lisäksi.

HUONEISTO

Keittiö, joka kestää elämää
Olemme yhä tietoisempia vastuullisuudesta. Remontoijat haluavat 
tehdä valintoja, jotka ovat kestäviä ja terveellisiä niin itselle kuin 
ympäristölle. Tuotantoketjulta odotetaan läpinäkyvyyttä ja tietoa 
ratkaisujen ympäristövaikutuksista. 
– Vastuullisuus kuuluu myös keittiösuunnitteluun. On tärkeää, että 
vastuullisuus huomioidaan keittiön toiminnoissa esimerkiksi kodin 
jätelajittelun ja sitä kautta materiaalien kierrätyksen kautta. Yhtä 
tärkeää ihmisille on valita vastuullinen keittiötoimittaja, Kokkonen 
kertoo.

Sesonkiluotoinen ajattelu ja lyhytaikaiset ratkaisut ovatkin jäämässä 
paitsioon. Ihmiset ovat valmiita sijoittamaan enemmän Premium-
tason tuotteisiin, jotka ovat personoidumpia ja kestävämpiä. 
Materiaaleina suosittuja ovat esimerkiksi kivi- ja kvartsitasot. 

Rauhalliset värit twistillä
Keittiöiden värityksellä halutaan kuvastaa myös omaa persoonaa. 
Trendiväreinä ovat muun muassa beige, lämmin harmaa ja 
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KEITTIÖ KUNTOON PUTKIREMONTIN 
YHTEYDESSÄ
Keittiöremontti on hyvä hetki päivittää keittiö 
vastaamaan ajan henkeä niin toiminnallisuuksiltaan, 
kodinkoneiltaan kuin visuaalisuudeltaan. Otollinen 
hetki keittiöremontille on putkiremontin yhteydessä. 
Yhtäaikainen remontti säästää kustannuksia 
ja ylimääräisiltä remonttipölyiltä sekä lisää 
asumismukavuutta. Keittiöremontin mahdollisuus 
kannattaakin ottaa puheeksi ajoissa, kun taloyhtiössä 
suunnitellaan putkiremonttia. Remontoitu keittiö 
nostaa myös asunnon arvoa.

LISÄÄ AIHEESTA
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

Beige on suosituimpia värejä 
keittiössä. Elämyksellisyyttä 

voidaan korostaa kattamalla pöytä 
sävy sävyyn keittiön kanssa.

luontoon yhdistettävät maanläheiset sävyt. Kodeissa kohtaavat 
persoonallisuus, pehmeät muodot ja luonnon inspiroimat värit. 

Sisustusratkaisuissa hyödynnetään upeita orgaanisia materiaaleja: 
bambua, korkkia, hamppua ja puuta. Materiaaleista löytyy myös 
erilaisia yksityiskohtia, esimerkiksi puuta luonnollisessa muodossaan 
tai musta pistorasia yllättävänä yksityiskohtana. Yksilöllisyyttä 
voidaan luoda pienilläkin elementeillä, esimerkiksi valkoiseen 
sileään oveen voidaan tuoda uutta twistiä persoonallisilla vetimillä.

Keittiö edustaa edistyksellistä hyvinvointia ja rauhaa
Keittiöt edustavat yhä enemmän hyvinvointia, ovat entistä 
persoonallisempia ja edustavat laatua sekä ajatonta designia. 
Valaistusta haaveillaan luonnollista valoa imitoivaksi. Myös 
ilmanlaadun seurantaan kiinnitetään enemmän huomiota. Koteihin 
ja keittiöihin halutaan nyt huomaamatonta teknologiaa, joka tekee 
työnsä – mutta jää arjessa haluttaessa taka-alalle. 
– Materiaalien valinnoilla vaikutamme myös fyysiseen 
hyvinvointiimme. M1-luokitellut materiaalit takaavat 
päästövapaamman sisäilman. Hyvinvointi on myös henkistä – 

mielenrauha ja onnellisuus ovat meille tärkeitä. Hyvät materiaalit ja 
toimivat ratkaisut ovat elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä, Kokkonen 
kertoo lopuksi.
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Keittiö kaipaa remonttia – saako 
halvalla hyvää?
Teksti: Emma Suominen   Kuva: Power Finland Oy   Kaupallinen yhteistyö: Power Finland Oy

Asunnon keittiöremontti on mahdollista toteuttaa hyvinkin edullisesti. Se, voiko 
pihistämällä tehtyyn remonttiin olla tyytyväinen, riippuu ennen kaikkea keittiön 
käyttäjän tarpeista ja toiveista.

HUONEISTO

Lue vinkit, millä tavoin keittiön remontoinnissa on mahdollista 
säästää järkevästi.

1. Älä vaihda hyvää ja toimivaa
Aina ei ole tarpeen remontoida koko keittiöitä lattiasta kattoon, 
vaan myös pienemmillä – ja halvemmilla – muutoksilla voidaan 
saada aikaan haluttu lopputulos. Simppelitkin toimet, kuten 
kierrätyspisteiden, säilytysratkaisujen tai välitilavalojen lisääminen, 
voivat parantaa käytännöllisyyttä huomattavasti.

Kartoita siis, mitkä asiat keittiössä kaipaavat kipeimmin muutosta. 
Hyvää ja toimivaa ei kannata turhaan uusia.

2. Hyödynnä keittiösuunnittelijan apu
Olipa keittiössä tarvetta pienelle tai suuremmalle remontille, 
ammattitaitoisen keittiösuunnittelijan apua kannattaa hyödyntää 
parhaan budjetin mukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Esimerkiksi Powerin tarjoama keittiösuunnittelupalvelu on maksuton, 
ja suunnittelu voidaan tehdä kätevästi myös etänä.

Powerin tarjontaan kuuluvat sekä laadukkaat Parma-keittiöt 
että laaja valikoima eri hintaluokkiin kuuluvia kodinkoneita. 
Muunneltaviakin ratkaisuja on tarjolla, jolloin keittiötä voi 
tarvittaessa täydentää myöhemmin esimerkiksi integroitavilla 
kodinkoneilla.

3. Varaa tarpeeksi aikaa
Varaa remonttiin ja sen suunnitteluun riittävästi aikaa. Powerin 
Parma-keittiöillä on markkinoiden nopeimpiin lukeutuvat 
toimitusajat, joten uusi keittiö voidaan toimittaa nopeimmillaan jopa 
14 arkipäivässä. Kuitenkin myös suunnittelulle, eri vaihtoehtojen 
pohtimiselle ja vanhan keittiön purkamiselle on varattava tarpeeksi 
aikaa, joten aikataulusta ei kannata tehdä liian tiukkaa.

Mikäli vanhan keittiön purkamiseen ja uuden kasaamiseen löytyy 
aikaa ja taitoa omasta takaa, säästöä syntyy merkittävästi. Myös 

kampanjaetuja ja tarjouksia kannattaa seurata. Ajoittamalla 
keittiöremontin kampanja-aikaan, voit säästää helposti lisää.

4. Vertaile riittävästi
Mitä enemmän tasopinta-alaa ja kodinkoneita keittiössä on, sitä 
kalliimmaksi keittiön kokonaishinta helposti nousee, jos näissä ei 
haluta pihistää valitsemalla halvimpia tuotteita. Kannattaa kuitenkin 
muistaa, että myös edullisesta hintaluokasta löytyy nykyisin 
runsaasti toimivia vaihtoehtoja.

Esimerkiksi monet hyvillä perusominaisuuksilla varustetut 
integroitavat kodinkoneetkin ovat tänä päivänä varsin 
kohtuuhintaisia. Jos kaikki keittiön kodinkoneet tulevat samalta 
valmistajalta, hyödyt myös halvemmasta pakettihinnoittelusta. 
Kodinkoneiden hankinnassa kannattaa miettiä lisäksi tulevia 
säästöjä: energiatehokkaat sekä oikein sijoitetut ja mitoitetut laitteet 
tulevat käytössä kaikkein halvimmiksi.

Suosittujen laminaattitasojen valikoima puolestaan on niin laaja, 
että edullisen, kestävän, helppohoitoisen ja omaan tyyliin sopivan 
työtason löytäminen ei ole lainkaan mahdotonta. Suorita siis 
riittävästi tuote- ja hintavertailua – voit yllättyä positiivisesti!

5. Tee kestäviä hankintoja
Vaikka budjetti olisi tiukka, älä silti säästä väärissä paikoissa. 
Esimerkiksi hyllylliset alakaapit ovat laatikostoja halvempia, mutta 
niiden epäkäytännöllisyys voi alkaa arjessa harmittamaan nopeasti.

Pidemmällä tähtäimellä säästöä syntyy, kun keittiöremontissa 
uusittuja kalusteita ei tarvitse vaihtaa pian uudestaan. Valitse siis 
kiinteisiin kalusteisiin värejä ja materiaaleja, jotka kestävät aikaa ja 
joihin ei kyllästy nopeasti. Vaihtelua sisustukseen on huomattavasti 
helpompi ja edullisempi tuoda esimerkiksi tekstiilejä tai tapettia 
vaihtamalla.

Voit varata ajan ilmaiseen keittiösuunnitteluun Powerin nettisivuilta.
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LISÄTIETOJA
power.fi
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Älykkäällä 
vedenmittausjärjestelmällä 
energiatehokkuutta taloyhtiöön
Teksti: Minna Tarvainen   Kuvat: VertoNordic Oy   Kaupallinen yhteistyö: VertoNordic Oy

Taloyhtiön linjasaneerausta mietittäessä on 
punnittava montaa asiaa. Erilaiset säädökset ja 
lait velvoittavat ottamaan vedenmittauksessa 
huomioon myös energiansäästön ja 
vesilaskutuksen. Pelkkä vesimittareiden 
asentaminen ei siis enää riitä.

HUONEISTO

Vuodesta 2013 alkaen energiatehokkuusdirektiivi on määrännyt, 
että vanhoihin taloyhtiöihin tulee asentaa etäluettavat vesimittarit 
putkisaneerauksen yhteydessä, mutta vesilaskutuksesta tai 
mittareiden käyttämisestä kulutusmittaukseen ei oltu säädetty.

Niinpä marraskuussa 2020 voimaan astui lakiuudistus, jonka 
mukaan putkisaneerauksen yhteydessä taloyhtiöön tulisi 
asentaa etäluettavat ja huoneistokohtaiset vesimittarit. Samalla 
vanhat taloyhtiöt ohjataan siirtymään kulutukseen perustuvaan 
vesilaskutukseen.

Lisäksi vuoden 2022 alusta lähtien hallituksen antaman asetuksen 
(TEM/2021/44) mukaan uusissa taloyhtiöissä asunto-osakeyhtiön 
osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle 
on annettava kuukausittain tiedot lämpimän ja kylmän käyttöveden 
kulutuksesta, vaikka itse vesilaskutus käytännössä tehtäisiinkin 
esimerkiksi kerran vuodessa. Vanhojen taloyhtiöiden osalta velvoite 
kuukausittaisen erittelyn toimittamisesta koskee niitä taloyhtiöitä, 
joissa rakennuslupa on haettu 23.11.2020 jälkeen.



312022   OMATALOYHTIÖ.FI   

Vedensäästö on enemmän kuin energiansäästöä
Koska sähköstä on totuttu maksamaan kulutuksen mukaan, on 
moni tottunut kiinnittämään vedenkulutuksen sijaan huomiota 
sähkönkulutukseen. Siksi esimerkiksi sähkösaunaa pidetään suurena 
energiasyöppönä, jota lämmitetään säästeliäästi. Oma vedenkulutus 
tulee monelle yllätyksenä.

Totuus nimittäin on, että tavallisen perheen suihkut maksavat 
yleensä huomattavasti enemmän kuin saunan lämmitys. 
Suomalainen kerrostaloasuja kuluttaa keskimäärin 130 litraa vettä 
vuorokaudessa. Elämänlaadustaan tinkimättä jokainen suomalainen 
voi vähentää vedenkulutusta kolmanneksella.

30 prosentin säästö vedenkulutuksessa tarkoittaa kymmenen 
prosentin säästöä energiankulutuksessa. Säästö on niin merkittävä, 
että vanhoissakin taloyhtiöissä oikeanlaiseen vedenmittauspalveluun 
investointi kannattaa, sillä elinkaarikustannus pienenee sitä mukaa, 
kun säästöä veden ja energian kulutuksessa syntyy. Kukkaron lisäksi 
myös luonto kiittää.

VERTOLIVE
VertoLive tekee vedenmittauksesta täydellistä. Palvelu mahdollistaa täsmällisen, 
huoneistokohtaisen vedenkulutuksen seurannan missä ja milloin vain. Se toimii 
selaimessa tai mobiilissa, ilman erillisiä ohjelmia. Ajantasaiset ja virheettömät 
tiedot siirtyvät VertoLive-palveluun automaattisesti jopa tunneittain.
VertoLiveen kiinteänä osana kuuluva VertoMobile tuo vedenkulutustiedot myös 
asukkaalle läpinäkyväksi. Asukas näkee taloutensa vedenkulutuslukemat 
vuorokausitasolla ja saa ilmoituksen, jos vuorokauden vedenkulutus on ylittänyt 
keskiarvon.
VertoLiven lisäpalvelut on suunniteltu helpottamaan isännöitsijän arkea. Erilaiset 
laskutus-, rajapinta-, ylläpito- ja huoltoratkaisut ovat saatavissa VertoLiveen 
taloyhtiön ja isännöitsijän tarpeen mukaan.

LUE LISÄÄ
verto.fi/vertolive

Kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen ilman 
putkisaneerausta
Huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus ja kulutuksen 
mukainen vesilaskutus yhdistettynä asukkaiden henkilökohtaisten 
kulutustottumusten muutokseen tuovat huomattavaa säästöä veden 
ja energian kulutuksessa. Markkinoilla on jo nyt tarjota kotimaisia 
ja älykkäitä vedenmittausjärjestelmiä, joiden asentaminen jo 
putkiremontoituun asuinkiinteistöön on täysin mahdollista, vaikka 
putkitöiltä ei voidakaan välttyä.

Vesilaskutusta helpottavat vedenmittausjärjestelmän 
palveluratkaisut. Manuaalinen työ kulutusdatan siirrossa on aina 
kallis ratkaisu. Kun mittausdata siirtyy järjestelmästä automaattisesti 
pilvipalveluun ja sieltä rajapinnan kautta laskutukseen, kylmän ja 
lämpimän veden kulutus eriteltynä, voidaan tasauslaskukäytäntö 
unohtaa. Järjestelmän ylläpito ja huolto hoituvat näin järjestelmän 
toimittajalta, ja isännöitsijä voi keskittyä olennaiseen.
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Putkiremontti tulossa – vanha 
kylpyhuone uuteen loistoon
Teksti: Emma Suominen   Kuva: Geberit Oy   Kaupallinen yhteistyö: Geberit Oy

HUONEISTO

LISÄTIETOA
ido.fi
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Perinteinen putkiremontti on lähivuosina edessä tuhansissa 1970- ja 80-luvun 
kerrostaloissa. Tällöin eteen tulee myös kylpyhuoneen uusiminen, mikä on monesti 
asukkaille remontin näkyvin osa.

Vanhat kerrostalokylpyhuoneet ovat usein varsin kompakteja, joten 
toisinaan tiloja laajennetaan putkiremontin yhteydessä. Hyvällä 
suunnittelulla ja oikeilla kalustevalinnoilla niukkoihinkin neliöihin 
voidaan kuitenkin remontoida toimiva kokonaisuus.

Taloyhtiön kannattaa satsata huolelliseen suunnittelutyöhön ja käydä 
urakoitsijan kanssa tarkkaan läpi remontissa vakiona tarjottavien 
materiaalien ja kalusteiden laatu sekä käytännöllisyys. Pieniltäkin 
tuntuvilla yksityiskohdilla saattaa olla yllättävän suuri vaikutus 
lopputuloksen toimivuuteen.

Esimerkiksi valinta kiinteän tai kääntyvän suihkuseinän välillä voi 
olla oleellinen, kun pieneen kylpyhuoneeseen halutaan saada paikka 
pesukoneelle. Myös säilytystilan puute tai allaskalusteen väärä 
mitoitus voi aiheuttaa turhaa epäkäytännöllisyyttä, joka olisi oikeilla 
kalustevalinnoilla helposti vältettävissä.

Persoonallisuus saa näkyä
IDO-kylpyhuonetuotteita valmistavan Geberitin teettämä 
kyselytutkimus* kertoo, että 83 prosenttia suomalaisista pitää 
saneerausta hyvänä tilaisuutena muokata kylpyhuonetta oman 
maun mukaiseksi. Tämä kannattaa huomioida myös silloin, 
kun taloyhtiössä päätetään putkiremontissa vakiona tarjottavien 
kylpyhuonekalusteiden ja -keramiikan valikoimasta.

Liian suppeat vaihtoehdot aiheuttavat usein tyytymättömyyttä ja 
lisäävät osakkaiden omatoimisesti tekemiä hankintoja. Kätevintä 
ja taloudellisesti järkevintä kuitenkin olisi, että useimmat tuotteet 
hankitaan keskitetysti urakoitsijan kautta.

Esimerkiksi IDOn kalustesarjojen laaja mitoitus ja värivalikoima 
monipuolistavat urakkaan kuuluvia tuotevaihtoehtoja helposti. 
Lisäetua tulee myös siitä, että kaikki kalusteet, wc-istuin ja 
suihkuratkaisut voidaan hankkia samalta valmistajalta.

Parhaimmillaan keskittäminen ei siis tarkoita, että jokainen 
taloyhtiön kylpyhuone näyttää putkiremontin jälkeen identtiseltä, 
vaan osakkaille tarjotaan valmiiksi mietittyjä toimivia ratkaisuja, 
jotka huomioivat erilaiset tyylimieltymykset.

Halpa voi tulla lopulta kalliiksi
Putkiremontti on hintava projekti, jossa säästöpaineitakin tulee 
väistämättä. Säästöä ei kuitenkaan kannata hakea kalusteiden ja 
keramiikan laadusta tinkimällä. Pitkällä aikavälillä halpa tulee 
monesti kalliiksi, jos esimerkiksi wc-istuimeen ei löydy varaosia 
tai allaskalusteen materiaali ei kestä kylpyhuoneen vaihtelevaa 
ilmankosteutta.
– Parhaimmillaan kylpyhuonetuotteet kestävät käytössä yli 
25 vuotta, joten on tärkeää, että niihin on saatavilla varaosia. 
Esimerkiksi wc-istuimen hajotessa ei tarvitse ostaa uutta, kun 
vanhan voi korjata kustannustehokkaasti, sanoo Geberitin 
tuotepäällikkö Marko Polvi.

Perinteisen lattiamallisen wc-istuimen hyvä vaihtoehto on 
seinäasenteinen wc-istuin, joka on tyylikäs ja helppohoitoinen 
ratkaisu myös putkiremonteissa. Toisin kuin monet suomalaiset 
luulevat, seinään asennettu wc-istuin on turvallinen, kestävä ja 
helppo asentaa ja huoltaa.

TYYLIKÄS JA TOIMIVA KYLPYHUONE 
IDON TUOTTEILLA
IDOn kylpyhuonekalusteet, peilit, peilikaapit, 
pesualtaat, suihkut, ammeet ja wc-istuimet sopivat 
suomalaisiin kylpyhuoneisiin niin mitoitukseltaan kuin 
tyyliltään. IDO-tuotteiden etuna on pitkään kestävät osat 
ja helppo huollettavuus. Varaosia on laajalti saatavilla, 
ja huoltoyhtiöiltä korjaukset ja huollot onnistuvat 
vaivattomasti.
– IDOn keramiikkatuotteilla on kattava takuu. Varaosia 
on saatavilla peräti kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun tuotesarjan valmistus on lopetettu ja usein 
vielä pitempäänkin, tuotepäällikkö Marko Polvi kertoo.

IDOn ja Geberitin tuotteita on nähtävillä Vantaalla 
sijaitsevassa näyttelyssä, johon niin yksittäiset kuluttajat 
kuin taloyhtiöiden hallituksetkin ovat tervetulleita 
tutustumaan ja tekemään valintoja. Tuotteita on 
hankittavissa kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta 
ympäri Suomen.

– Seinä-wc kestää jopa 400 kilogramman painon, joten ihan vain 
istumalla kukaan ei saa istuinta romahtamaan, Polvi vahvistaa.
– Helposti kuvitellaan, että seinä-wc:n asennus on monimutkaista 
ja kallista. Näin ei ole, sillä seinä-wc:n asennuselementti tekee 
asennuksesta nopean ja vaivattoman. Asennus onnistuu hyvin myös 
remonttikohteissa. Silloin wc:n asennuselementti tulee vanhan wc-
istuimen tilalle.

Sähkönsyöttöjen merkitys kasvaa
Geberitin kyselytutkimuksen mukaan jopa yli puolet suomalaisista 
haluaisi tulevaisuudessa kylpyhuoneeseen kosketusvapaan 
huuhtelupainikkeen, kolmasosa pesu-wc:n ja mukavuusvalon yöllisiä 
wc-käyntejä varten sekä 59 prosenttia wc-istuimen, joka poistaa 
epämiellyttävät hajut suodattimen avulla.

Kaikki edellä mainitut toiminnot vaativat sähköä, joten 
kylpyhuoneremontin suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota 
wc-istuimien lähellä oleviin sähkönsyöttöihin.
– Varautuminen wc-istuimen sähkötarpeisiin tuo hyvin pienen 
lisäkustannuksen, kun kylpy- ja wc-tilojen varustus ovat vielä 
suunnittelun tai työn alla. Hinta nousee huomattavasti, jos 
muutoksia on tehtävä jälkikäteen. Eli vaikka sähkölle ei olisi juuri 
nyt tarvetta, valmiudet kannattaa olla tulevaisuuden tarpeita 
ajatellen, Marko Polvi muistuttaa.

*Geberitin kyselytutkimuksen toteutti YouGov tammikuussa 2021. 
Pohjoismaisen kyselyn vastaajista suomalaisia oli 1 014.
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HUONEISTO

Tilaisitko työn varmistamatta 
pätevyyttä? Saatat ottaa ison 
riskin
Teksti: Pauli Reinikainen   Kuvat: Shutterstock   Kaupallinen yhteistyö: TTS Työtehoseura

Moni rakennus- ja remonttihanke suoritetaan edelleen puutteellisilla pätevyyksillä. 
Riskinä on kallis korjaus, joka jää usein taloyhtiön vastuulle.

Rakennusalan sertifikaateilla ammattilainen voi osoittaa 
pätevyytensä tietyllä osaamisalueella. Tilaajat eivät kuitenkaan vielä 
arvosta sertifikaatteja riittävästi, sillä varsin usein rakennus- tai 
remonttihankkeen tekijä valitaan pelkän hinnan perusteella.
– Tilaaja on ainoa osapuoli, joka voi vaikuttaa siihen, että hankkeissa 
edellytetään riittävää pätevyyttä, Työtehoseuran koulutuspäällikkö 
Mikko Myller sanoo.

Paras tilanne pätevyyksien suhteen on märkätilarakentamisessa 
ja -remonteissa. Myllerin mukaan taloyhtiöt ovat oppineet 
edellyttämään märkätilojen vedeneristäjän sertifikaattia. Taustalla 
ovat usein pelot huolimattomasti tehdyn vesieristyksen seurauksista 
ja mahdollisista kosteusvaurioista.

Myös rakenteiden tiivistäjän sertifikaatin kysyntä on hiljalleen 
kasvanut. Kyseinen ammattilainen osallistuu sisäilmakorjauksiin 
esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksissa.
– Kyseessä on vaativa osaamisalue. Yleensä epäpuhtaudet tulevat 
tiloihin jostakin rakenteen sisäosista kuten alapohjasta. Rakenteiden 
tiivistäjän tehtävänä on tiivistää esimerkiksi lattian ja seinän liitokset 
niin, että sisäilmaan ei pääse haitallisia yhdisteitä.

Huoli sukitusten laadusta
Selvästi huonompi tilanne on esimerkiksi viemärisaneerausten 
kohdalla. Niitä tehdään liian usein ilman henkilösertifikaattia.
– Pätevyyttä pitäisi ehdottomasti edellyttää viemärisaneerauksissa. 
Putkien sisäpuoliset korjausmenetelmät, kuten sukitus ja massaus, 
ovat melko vaativia töitä ja edellyttävät asentajalta ammattitaitoa. 
Jos ammattitaitoa ei ole riittävästi, vahingot voivat olla isoja, Myller 
sanoo.

Huonolaatuisen sukituksen riskinä voi olla sukan jääminen huonoon 
asentoon putken sisällä tai haaroitusten puutteellinen avaaminen. 
Ongelmat eivät Myllerin mukaan näy välttämättä heti remontin 
valmistumisen jälkeen vaan hiljalleen tulevien vuosien aikana. 
Putkiin kertyy hiljalleen sakkaa, ne tukkeutuvat ja syntyy vahinkoja.

Rakennustöissä yleisten sopimusehtojen mukainen takuuaika on 
kaksi vuotta. Jos tilaaja pystyy osoittamaan tuottamuksellisen 

virheen, tekijän vastuu ulottuu kymmeneen vuoteen. 
Tuottamuksellisuuden osoittaminen voi kuitenkin olla hankalaa.
– Jos sukitusfirma menee konkurssiin jossain vaiheessa työn jälkeen, 
taloyhtiö on aika yksin korjausten kanssa, Myller sanoo.

Pieni säästö, iso riski
Syy ilman sertifikaattia toimivan ammattilaisen valintaan on yleensä 
se tavallinen: raha.
 – Rakentamisessa puhutaan aina rahasta. Se on määräävä 
tekijä. Vanha totuus kuitenkin on, että halvalla saa halpaa. 
Pätevä ammattilainen, joka on hankkinut pätevyyden, tekee töitä 
todennäköisesti hieman kalliimmalla tuntiveloituksella.

Säästö ei välttämättä kannata, sillä riski kalliista korjauksen 
korjauksesta kasvaa.
– Esimerkiksi sertifioidun valvojan työssä voidaan säästää muutama 
satanen, kun jätetään sertifkaatti vaatimatta. Kustannukset voivat 
olla kymmeniä tuhansia euroja, kun korjataan epäonnistuneen 
remontin jälkiä.

Lähes 20 000 euron arvoisen kylpyhuoneremontin kohdalla Myller 
pitää pätevyytensä osoittavaa ammattilaista hyvänä lähtökohtana 
työn onnistumiselle.
– Kannattaa huomioida, että jos tällaisessa urakassa pääsee 
virheellisiä suorituksia läpi, ongelmat eivät välttämättä rajoitu 
vain yhteen kylpyhuoneeseen vaan vesivahinko voi levitä muihin 
huoneistoihin. Siinä tapauksessa työn valvoja vastaa virheistä 
yleensä enintään konsulttipalkkion suuruisella summalla, joka ei 
riitä mihinkään. Käytännössä siis taloyhtiö vastaa korjauksista.

Myllerin mukaan kyse tilaajien haluttomuudessa vaatia pätevyyksiä 
ei ole siitä, etteikö sertifioituja osaajia olisi riittävästi saatavissa. Hän 
myöntää kuitenkin, että jos tilaajat vaatisivat urakoihin enemmän 
sertifioituja ammattilaisia, nykyistä useampi rakennusalan toimija 
suorittaisi henkilöpätevyyden.
– Se voisi myös laskea hintoja.
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Pieneen taloyhtiöön 
putkiremontti sujuvasti  
ja tarpeen mukaan
Teksti: Outi Järvelä   Kuvat: Valokuvaamo Kipinä   Kaupallinen yhteistyö: Uponor Suomi Oy

Rahoituksen saaminen laajaan LVIS-saneeraukseen ei ole pienille 
taloyhtiöille aina itsestään selvää. Putkiremontin ei kuitenkaan 
tarvitse tarkoittaa kaikkien järjestelmien uusimista kerralla.  

TEKNIIKKA
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Putkiremontti on taloyhtiön kallein 
korjaushanke, etenkin jos urakan aikana 
tehdään muutakin peruskorjausta. Remontin 
laajuus ja kustannukset mietityttävätkin etenkin 
taloyhtiöissä, joissa osakkaita eli remontin 
maksajia on vähän.
– Isommissa taloyhtiöissä on perusteltua 
tehdä perinteinen linjasaneeraus, jossa 
uusitaan kerralla paljon ja teetetään 
rakennuttajakonsultilla kartoitukset, 
hankesuunnitelma, suunnittelu ja eri urakoiden 
kilpailutukset. Pienille, vaikkapa alle 10 
asunnon taloyhtiöille toteutustapa on kuitenkin 
raskas. Jo pelkästään hankesuunnitteluun 
saattaa kulua kymmeniä tuhansia euroja ja 
vähimmilläänkin puolisen vuotta aikaa, sanoo 
LVI-urakointiliike Vesianttila Oy:n toimitusjohtaja 
Ville Ylianttila.

Mutkat suoremmiksi sieltä, missä 
niitä ei tarvita
Ylianttila kehottaakin pieniä taloyhtiöitä 
miettimään, olisiko putkiremonttia järkevämpää 
tarkastella kokonaisuus kerrallaan: teettää 
eniten saneerauksen tarpeessa olevat vesiputket 
nyt ja lämpöjohto- ja viemäriputkistot, joilla 
on vielä elinikää, myöhemmin. Myöskään 
kylpyhuoneremonttia tai sähkötöitä ei ole 
välttämätöntä tehdä samassa yhteydessä.
– Rivi- tai pienkerrostalossa putkiremontin ei 
tarvitse tarkoittaa sitä, että kaikki pitää tehdä 
juuri nyt uusiksi. Kiinteistön putket voidaan 
tehdä erillisinä urakoina siinä järjestyksessä kuin 
tarve vaatii. Järkevästi ja ajallaan tehty remontti 
tuo kustannussäästöjä myös tulevaisuudessa.

Tämä on ajatuksena myös Vesianttilan ja 
järjestelmätoimittaja Uponorin tarjoamassa 
ratkaisussa pienille taloyhtiöille, joille laajan 
linjasaneeraushankkeen läpivienti ei välttämättä 
ole tarpeellinen tai kustannuksiltaan edes 
mahdollinen.

Kokonaisvastuurakentamiseen perustuvassa 
yhteistyömallissa hankkeen ottaa 
kokonaisuudessaan hoitaakseen kokenut LVI-
alan yritys, joka heti alkuvaiheessa kartoittaa, 
mitä juuri nyt tarpeellista tehdä ja mihin 
taloyhtiön budjetti riittää.

Tilaajalle KVR-urakka on vaivaton, nopea 
ja kustannustehokas rakentamisen malli. 
Raskasta ja monivaiheista hankesuunnitelma- 
ja kilpailutusvaihetta ei tarvita: taloyhtiö tekee 
vain yhden sopimuksen ja asioi vain yhden 
kumppanin kanssa. Tuttu yhteistyökumppani 
vastaa kulloinkin tarpeenmukaisista 
vuosiremonteista ja vaikkapa siirtymisestä 
matalaenergiajärjestelmään.
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Meille on erittäin tärkeää, että 
käytössämme on korkealaatuinen, 
luotettava kokonaisjärjestelmä.

Ville Ylianttila, Vesianttila Oy

Tarvetta paljon
Uponor KOTI -kumppaniverkoston kehittämisestä vastaava 
avainasiakaspäällikkö Sami Merasto kertoo, että kokemukset ja 
palaute yhteistyömallista ovat olleet erittäin hyviä. Lapin alueella 
toimivan Vesianttilan lisäksi urakkamalli on jo ollut käytössä 
Uponorin kumppaniverkostossa Savossa.
– Tarvetta on todella paljon. Etenkin kasvukeskusten ulkopuolella 
taloyhtiöiden vakuusarvot eivät aina riitä pankkien myöntämän 
lainan vakuudeksi. Kun laina riittää vain osaan kustannuksista, moni 
pieni rivi-, pari- ja kerrostaloyhtiö joutuu miettimään, tehdäänkö 
korjauksia, ja jos tehdään, miten.
– Monen tilannetta hankaloittaa sekin, että muutaman 
asunnon rivitalo- tai kerrostaloyhtiö ei välttämättä ole mielekäs 
kohde konsultti- tai rakennusyrityksille, sillä kohteen koko on 
yksinkertaisesti liian pieni perinteiseen linjasaneerausmalliin.

Ylianttila huomauttaa, että tarpeenmukaiselle, kustannustehokkaalle 
linjasaneeraukselle on jatkossa yhä enemmän tarvetta, sillä 
suuri määrä 1970- ja -80-luvuilla rakennettuja rivitaloja ja 
pienkerrostaloja on tullut saneerausikään.
– Putkiremontti on aina kannattava investointi, joka nostaa 
taloyhtiön arvoa, poistaa huolen kalliista vesivahingoista ja lisää 
asumismukavuutta. On hyvä muistaa, että samalla myös yhtiön 
vakuusarvo useimmiten nousee seuraavaa rahoitusta ajatellen ja 
vakuutusmaksut puolestaan alenevat, Sami Merasto lisää.

TUTUSTU
uponor.fi

Myös hinta on selkeä. Kokonaisuudella on yksi, tilaajan budjetin 
mukainen hintalappu.
– Perinteisessä urakkamallissahan urakan lopullinen hinta on usein 
selvinnyt vasta lisä- ja muutostöiden läpikäynnin jälkeen, Ylianttila 
huomauttaa.

Avaimet käteen -ratkaisu
Yhteistyömallissa niin remontin toteuttajat, suunnittelijat kuin 
käytetyt järjestelmätkin ovat tiedossa jo lähtökartoitusvaiheessa.
– Kaikki osapuolet ovat alusta alkaen sitoutuneet hankkeeseen ja 
myös tietoisia kaikista sen vaiheista. Ehdoton etu on myös se, että 
suunnittelijan näkemys ja urakoitsijan kokemus voidaan yhdistää jo 
hankkeen alkaessa. Tämä varmistaa helpon, sujuvan toteutuksen ja 
käytännölliset ratkaisut.

Vesianttila on käyttänyt urakoissaan jo yli 10 vuoden ajan Uponorin 
komposiittiputkijärjestelmää.
– Meille on erittäin tärkeää, että käytössämme on korkealaatuinen, 
luotettava kokonaisjärjestelmä. Uponor on arvostettu, kotimainen 
toimittaja, joka ymmärtää suomalaiset olosuhteet. On varmaa, että 
putket ja liitokset soveltuvat esimerkiksi täkäläiseen vedenlaatuun.

Helposti, nopeasti ja siististi asennettava komposiittiputkijärjestelmä 
soveltuu saneerauskohteisiin erinomaisesti. Putket asennetaan pinta-
asennuksena rakenteita rikkomatta, joten asuntoa kohden saneeraus 
vie vain päiviä ja asukkaat voivat asua kodeissaan töiden ajan.

Ylianttila toteaakin, että yhteistyömallia voi verrata 
omakotitalorakentamisen puolelta tuttuun avaimet käteen 
-ratkaisuun.
– Omakotitaloissa putkiremonttia ei enää pelätä. Haluamme, 
että myös rivitaloissa ja pienkerrostaloissa ymmärretään, että 
putkiremontin voi tehdä helposti ja nopeasti.



392022   OMATALOYHTIÖ.FI   

 
 

Teksti ja kuvat: Laura Hamppula   Kaupallinen yhteistyö: Terveysilma Oy

HUONEISTO

Kiinteistöjen korjaustarpeiden parissa työskentelevä konsultti 
Peter Suurla toivoisi näkevänsä lähivuosina enemmän panostusta 
kiinteistöjen korjautoimenpiteisiin.
– Esimerkiksi ilmanvaihdolla on hyvin tärkeä rooli sekä 
asumisterveyden että kiinteistön kunnon varmistamisessa. Liian 
usein sen toimintaedellytyksiä kuitenkin laiminlyödään, Suurla 
kertoo. Yleisimpiä ilmanvaihdon ongelmia hän mainitsee kaksi. 
Ensimmäinen niistä liittyy kanavien huonoon ylläpitoon.
– Ilmanvaihtokanavia ei nuohota säännöllisesti ja ne päästetään 
likaantumaan huonoon kuntoon. Toinen merkittävä ongelma ovat 
puutteet asuntojen korvausilmanvaihdon mitoituksessa. Runsaasti 
ongelmia on etenkin 1960–1980-luvuilla rakennetuissa kohteissa, 
joissa korvausilmanvaihto on saatettu jättää jopa täysin huomiotta, 
hän toteaa. 

Ongelmat eivät haittaa vain asukkaita  – myös 
kiinteistö kärsii
Toimiva ilmanvaihto on tärkeää, sillä sen ansiosta asuntoon saadaan 
riittävästi raitista ilmaa hengitettäväksi ja käytetty likainen ilma 
saadaan poistettua. Jotta ilmanvaihto toimisi painovoimaisella 
sekä koneellisella poistoilmanvaihdolla varustetuissa kiinteistöissä, 
tulisi raitista ilmaa sisään kuljettavat korvausilmaventtiilit 

löytyä asunnon oleskelutiloista eli makuu- ja oleskeluhuoneista. 
Poistoilmailmaventtiilien paikka puolestaan on tiloissa, joissa 
epäpuhtauksia pääasiassa syntyy, kuten keittiössä, WC:ssä, pesu- 
ja kylpyhuoneessa. Kun korvausilmaventtiilit sijaitsevat eri tiloissa 
poistoilmaventtiilien kanssa, virtaa raitista ilmaa asunnon läpi. 

Mikäli asunnosta puuttuvat korvausilmaventtiilit tai niitä ei 
ole riittävästi, sen voi usein aistia tunkkaisena ja hapettomalta 
tuntuvana ilmana. Kun asunnon ilma ei pääse vaihtumaan, nousee 
ilmassa olevan hiilidioksidin määrä.
– Moni muistaa varmasti ilmiön omilta kouluvuosiltaan, kun 
luokkahuoneessa ilma muuttui vähitellen raskaaksi hengittää 
ja aiheutti väsyneen olo. Sama tapahtuu asuinhuoneistossa, 
kun uutta happipitoista ilmaa ei pääse virtaamaan sisään 
korvausilmaventtiilien kautta, Suurla toteaa. 

Erityisen vakavina Suurla kokee ilmanvaihdon puutteet 
etenkin niissä kiinteistöissä, joihin on asennettu koneellinen 
poistoilmanvaihto, mutta korvausilmakanavat loistavat 
poissaolollaan.
– Tällaisissa kohteissa olen joskus nähnyt jopa postiluukun 
läpättävän alipaineen voimasta, kun ilmanvaihto koettaa repiä ilmaa 
sieltä mistä mahdollista, hän kauhistelee.

Ilmanvaihdon laiminlyönti 
on riski sekä asukkaan 
että asunnon terveydelle

As. Oy Nuijatiellä parannettiin taloyhtiön omistaman vuokra-asunnon ilmanvaihtoa. 
Huoneistoon asennettiin remontin yhteydessä uudet korvausilmaventtiilit. Kohteeseen 
korjaussuunnitelman tehnyt Peter Suurla näkee toimivan ilmanvaihdon olennaisena osana 
asumisterveyden varmistamista.
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MIKSI VELCO?

• Velco-venttiilin lämpölaajenemiseen perustuva 
termostaatti säätää venttiililautasen avausta 
automaattisesti muuttuvan ulkolämpötilan mukaan 
-5 °C ja +10 °C välillä. 

• Tehokas suodatin estää epäpuhtauksien pääsyn 
sisäilmaan. 3M:n Filtrete™-materiaalista 
valmistetussa suodattimessa on sähköinen varaus, 
joka vetää tehokkaasti epäpuhtaudet puoleensa 
magneetin tavoin. 

• Velco-venttiili on helppo asentaa vanhan venttiilin 
tilalle, seinään tehtyyn uuteen läpivientiin tai 
ikkunassa olevaan puiseen tuuletusluukkuun. 
Venttiili on saatavana valkoisena, ruskeana ja 
mustana.

• Uusien venttiilien asuntokohtainen kustannus on 
mallista ja asennusratkaisusta riippuen noin 150-
300 €/kpl (arvio sisältää tuotteen asennettuna). 

• Erittäin helppo ja nopea asentaa. Yksittäisen 
asunnon venttiilien asentamiseen kuluu aikaa 
tunnista kahteen, riippuen makuuhuoneiden 
lukumäärästä ja asennustavasta.

• Velco-termostaattiventtiileillä on 10 vuoden 
takuu perustuen pitkään kotimaiseen 
käyttäjäkokemukseen.

• Äänenvaimentimella varustetut venttiilit ovat 
tehokas ratkaisu asuntoihin, joissa melu 
koetaan asuinmukavuutta häiritsevänä. 
Äänenvaimennusratkaisu voidaan asentaa 
läpivienteihin ja tuuletusluukkuihin. Mahdollisuus 
myös jälkiasennukseen.

• Velco-korvausilmaventtiilit ovat saatavilla 
rautakaupoista- ja tukkuliikkeistä ympäri Suomen. 
Laajan osavalikoiman ansiosta venttiilit voidaan 
räätälöidä myös asennuskohteen yksilölliset tarpeet 
huomioiden. 

• Velco-venttiilit, äänenvaimentimet sekä suodattimet 
ovat VTT:n testaamia.

Asukkaan kokemiksi huonon ilmanvaihdon merkeiksi Suurla 
mainitsee myös asunnossa ilmenevät haju-rasitteet. Esimerkiksi 
naapurista kulkeutuvat ruoan käryt kielivät siitä, että ilmanvaihto 
ei toimi kuten sen pitäisi. Epämiellyttäviä hajuja saattaa kulkeutua 
sisäilmaan myös kiinteistön rakenteista asti.
– Ongelma voi olla hyvinkin vakava riippuen siitä mitä materiaaleja 
rakenteissa on aikanaan käytetty. Kun sisäilmaan pääsee 
kulkeutumaan terveydelle haitallisia aineita, voivat seuraukset olla 
vakavia, Suurla painottaa.

Asukkaalle aiheutuvien terveysriskien lisäksi puutteellinen 
ilmanvaihto altistaa myös kiinteistön rakennevaurioille. Oikein 
toimivan ilmanvaihdon tehtävä on mahdollistaa kosteuden 
tehokas haihtuminen. Kosteutta syntyy jatkuvasti esimerkiksi 
ruoanlaitoista, pyykkien kuivatuksesta ja suihkusta. Kun 
ilmanvaihto ei toimi, saattaa rakenteisiin tiivistyvä kosteus alkaa 
aiheuttamaan kosteusvaurioita. Liiallinen kosteus luo myös suotuisat 
kasvuolosuhteet mikrobikasvustoille.
– Tällaisia kohteita on valitettavasti tullut nähtyä paljonkin. 
Suomessa korjausrakentamiseen tulisikin mielestäni panostaa 
huomattavasti nykyistä enemmän. Suunnitelmallinen ja 
korjaustarpeita ennakoiva kiinteistöjen ylläpito vähentäisi 
kustannuksia myös pitkällä tähtäimellä, sillä mitä enemmän 
korjaaminen venyy, sitä kalliimmaksi se lopulta käy.

Ilmanvaihto kuntoon kerralla
Korvausilmanvaihdon puutteet on kuitenkin mahdollista korjata 
kuntoon. Näin tehtiin myös As. Oy Nuijatiellä, jossa suoritettiin 
remontti yhtiön omistamaan vuokra-asuntoon. Remontin yhteydessä 
ilmanvaihdon toimintaa päädyttiin samalla parantamaan asentamalla 
kohteeseen uudet Velco-korvausilmaventtiilit.

Asunnosta löytyivät ennestään jo karmiventtiilit, mutta niiden ei 
katsottu toimivan riittävän hyvin. Kohteessa konsultointia tehnyt 
Suurla suhtautuukin lähtökohtaisesti varauksella karmiventtiilien 
toimintaan.
– Ilmanvaihdon suunnittelun tulisi aina lähteä siitä, että se on 
hyvin suunniteltua ja tarkoituksenmukaista. Karmiventtiileillä ei 
mielestäni voida varmistua ilmanvaihdon mitoituksen riittävyydestä. 
Niiden ilmamäärät eivät ole riittävät, niihin ei saada tehokasta 
äänenvaimennusta eivätkä niihin saatavat suodattimet riitä 
takaamaan puhdasta sisäilmaa. Jos ilmanvaihtoa lähdetään 
parantamaan, niin suositukseni olisi tehdä se kerralla kunnolla, hän 
toteaa.

Korvausilmaventtiileinä Suurla suosii automaattisesti termostaatilla 
ulkolämpötilan mukaan säätyviä malleja.
– Monesti taloyhtiön asukkailla ei ole tuntemusta ilmanvaihdon 
toimintamekanismeista, joten olisi vaarallista olettaa, että 
ilmanvaihdon säätäminen olisi itse asukkaan vastuulla. Kun venttiili 
säätyy itse termostaatilla, ei asukkaan tarvitse huolehtia sen 
toiminnasta.

Ilmanvaihtoa parannettiin Velco-venttiileillä – myös 
äänenvaimennus huomioitiin
As. Oy Nuijatien asuntoon asennettiin ulkolämpötilan mukaan 
säätyvät Velco VLR-100 korvausilmaventtiilit. Venttiilin valinnassa 
huomioitiin etenkin asunnon sijainti katutasossa ja vilkkaasti 
liikennöidyn tien läheisyydessä. Asuinmukavuus varmistettiin 
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LISÄÄ AIHEESTA
terveysilma.fi

joiden suodatuskyky voi olla vain hyönteissuojan luokkaa. Paras tapa 
varmistaa laadukas sisäilma onkin käyttää alkuperäissuodattimia. 

As. Oy Nuijatiellä tehokas suodatus on osoittautunut varsin 
tarpeelliseksi, sillä taloyhtiö sijaitsee runsaasti liikennöidyllä 
taajama-alueella. Asunnossa tarkastuskierroksella ollut taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja hämmästeleekin alle puolivuotta käytössä 
olleeseen suodattimeen kertynyttä likaa.
– Kauhea ajatella, että ilman suodatinta tämä kaikki päätyisi 
asukkaan keuhkoihin, hän toteaa.

käyttämällä äänenvaimentimia. Venttiilien oheen asennettavat 
äänenvaimentimet ovat tehokas ratkaisu asuntoihin, joissa melu 
voidaan kokea häiritsevänä.

Velco-venttiilien suodattimet estävät liikenteen päästöjen ja 
muiden epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. Velco-
korvausilmaventtiilien kanssa käytettävä suodatin suodattaa 100 % 
siite ja katupölyn, sekä torjuu tehokkaasti terveydelle vaarallisia 
pienhiukkasia. Suodattimen valintaan kannattaa kuitenkin kiinnittää 
huomiota, sillä markkinoilta löytyy myös huonolaatuisia suodattimia, 
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HUONEISTO

Mistä hyvä sisäilma 
on tehty?
Teksti: Päivi Kaijula   Kuva: Vallox Oy ja Shutterstock   Kaupallinen yhteistyö: Vallox Oy

Hyvä sisäilma on tärkeä hyvinvoinnin osa-alue taloyhtiön asukkaille ja tilojen käyttäjille. Asunnon 
ilman tulee vaihtua tarpeeksi usein, jotta se pysyy hyvänä hengittää. Tarve vaihtelee tilojen käytön 
mukaan, joten ilmanvaihtoon kannattaa kiinnittää huomioita.

Hyvällä sisäilmalla on merkitystä asuntojen lisäksi myös taloyhtiön 
kellari-, sauna-, pyykki- ja liiketiloissa. Kysyimme Valloxin 
tuotepäällikkö Marko Kannistolta, mistä hyvä sisäilma on tehty ja 
mitä sen toteuttamisessa kannattaa huomioida. 

Asukkaiden tarpeista
Taloyhtiön kotitaloudet ovat eri kokoisia, ja asukkailla on erilaisia 
tottumuksia ja elämänrytmejä. Näistä johtuen myös tarpeet 
sisäilman suhteen ovat erilaisia. Sisäilmaan vaikuttaa se, miten 
taloyhtiössä ilmanvaihto on ratkaistu. 
– Järkevintä on toteuttaa ilmanvaihto asunto- ja tilakohtaisesti, 
koska sillä tavoin se toimii parhaiten erilaisten asukkaiden tai 
tilan käyttäjien tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kotona etätyötä 
tekevä asukas tarvitsee raikasta tuloilmaa jatkuvasti, kun taas 
saunaosaston ilmanvaihto kannattaa pitää isommalla teholla vain, 
kun tila on käytössä. Liiketilojen käyttäjämäärät ja sen myötä myös 

ilmanvaihdon tarve sen sijaan voivat vaihdella hyvinkin paljon eri 
aikoina.

Loimaalle vuonna 2020 rakennetussa As Oy Loimaan Helmessä 
sisäilma-asioihin perehdyttiin huolella. Kaikkiin tiloihin toteutettiin 
oma ilmanvaihto: asuntoihin, yhteistiloihin ja liiketiloihin. 
– Asuntojen koneet sijoitettiin pesutornien päälle, ja liiketilojen 
koneet lattialle. Kellarin kone asennettiin kattoon. Kohteen kaikissa 
sisätiloissa on aina hyvä ja käyttötarpeen mukainen sisäilma. 

Puhtaasta ja vedottomasta tuloilmasta
Yleisesti sisäilmalta vaaditaan ennen kaikkea puhtautta ja 
useimmiten asukkaita harmittaa vedon tunne. Varsinkin 
vanhemmissa taloyhtiöissä näistä johtuvat valitukset työllistävät 
isännöitsijää ja huoltoliikettä. Hyvä uutinen on, että niihin voidaan 
vaikuttaa koneellisella ilmanvaihdolla. 
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Huoneistokohtainen ilmanvaihto 
pitää sisäilman hyvänä tarpeen 

mukaan. Automaattisesti säätyvät 
koneet helpottavat käyttöä ja 

säästävät energiaa.

Automaattisesti säätyvästä ilmanvaihdosta
Tänä päivänä ilmanvaihtotekniikka huomioi tilan ja käyttäjien 
tarpeet automaattisesti. Nykyisissä MyVallox-ilmanvaihtokoneissa 
on sisäänrakennettuna kosteus- ja hiilidioksidianturit, jotka 
”haistelevat” asunnon sisäilman laatua. 
– Koneen anturit tunnistavat esim. asunnon tai tilan kohonneen 
sisäilman hiilidioksidin määrän, samoin kuin ylimääräisen sisäilman 
kosteuspitoisuuden. Havaintojen perusteella kone automaattisesti 
säätää ilmanvaihdon tehoa asukkaan tai tilan käyttäjän puolesta.

Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla on toinenkin hyvä puoli: sillä 
voidaan säästää energiaa. Kun ilmanvaihdon tehoa pienennetään 
puoleen, sen kuluttama energia pienenee alle puoleen. Siksi on 
järkevää pitää ilmanvaihdon teho pienellä, kun esim. yhteistilat ovat 
tyhjillään.
– Siksi anturein varustetut Vallox ilmanvaihtokoneet tuovat 
helpotusta. Niiden ansiosta ilmanvaihto ei unohdu esimerkiksi 
pyykkitupaan isolle teholle, kun tila on tyhjennetty pyykeistä.

TUTUSTU
vallox.com

– Koneellisessa ilmanvaihdossa sisälle tuotava ilma menee aina 
suodattimen läpi, jolloin ulkoilman epäpuhtaudet eivät pääse 
sisäilmaan. Suodattimien vaihtovälistä kannattaakin pitää huolta, 
sillä likaisten suodattimien teho laskee, mikä huonontaa sisäilman 
laatua. Lisäksi koneellisen ilmanvaihdon tuloilma on valmiiksi 
lämmitettyä, jolloin ei synny ikävää vedon tunnetta.

Pelkillä korvausilmaventtiilien lisäämisellä ei siis ratkaista 
ilmanvaihdon ongelmia. Kun painovoimainen tai keskitetty 
ilmanvaihto muutetaan huoneistokohtaiseksi ilmanvaihdoksi, 
lyhenee kanavien mitta ja energiateho lisääntyy. 
– Lyhyet kanavat ja energiatehokkaat tasavirtapuhaltimet 
mahdollistavat puhaltimien pienen sähkönkulutuksen. Koska 
huoneistokohtaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä ei tarvitse 
huomioida hormivaikutusta, venttiilit voidaan säätää pienellä paine-
erolla, mikä pienentää puhaltimien kulutusta entisestään.

Vaikka jokaisessa asuntoilmanvaihtokoneessa on kaksi puhallinta, 
järjestelmän puhaltimien yhteenlaskettu sähkönkulutus on 
oleellisesti pienempi kuin keskitetyssä järjestelmässä, missä 
tarvitaan suurempia kanavapaineita. 
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OPASTUS

LUE LISÄÄ
ley.fi



452022   OMATALOYHTIÖ.FI   

Lämpöpumpun ja öljylämmityksen 
yhdistelmä on ratkaisu myös 
kerrostaloille
Teksti: Eero Otronen   Kuva: Shutterstock    Kaupallinen yhteistyö: Lämmitysenergia Yhdistys Ry

Sähkön hinnan nousu muistuttaa, että pelkästään yhden lämmönlähteen varaan ei asunnon 
lämmitysratkaisua kannata jättää. Riskejä tulee niin huoltovarmuuden, lompakon kestävyyden 
kuin ympäristön kuormittavuudenkin suhteen. Otollisin ratkaisu on hybridimalli eli uusiutuvan 
lämmitysöljyn ja lämpöpumpun yhdistelmä.

Raju ja yhtäkkinen sähkön hinnan 
nousu alleviivaa, että suositeltavin 
lämmitysratkaisu on hybridilämmittäminen. 
Kun öljylämmitysjärjestelmään 
yhdistetään lämpöpumppu, käytössä on 
molempien järjestelmien parhaat puolet. 
Hybridimallissa talon lämmitys hoituu 
leudommilla säillä lämpöpumpputekniikalla. 
Kun pakkaset kiristyvät, eikä pumpun 
teho enää riitä kattamaan energiatarvetta, 
voidaan turvautua öljylämmitykseen.
– Investointikustannukset ovat kohtuulliset 
ja päästöt matalat. Kun lämpöpumppua 
ei tarvitse mitoittaa kovimpien pakkasten 
energiatarpeen mukaan, riittää ratkaisuksi 
lämmitysjärjestelmään integroitava 
kevyempikin malli, Lämmitysenergia 
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula 
sanoo.

Uusiutuva öljy tekee hybridistä 
hiilineutraalin
Monissa kerrostaloissa on viime vuosina 
siirrytty kaukolämmöstä ja öljystä 
lämpöpumpputekniikkaan.
– Täystehoiseen maalämpöön siirtyminen on 
kallista, ja vaatii helposti toistakymmentä 
lämpökaivoa. Aina se ei ole edes mahdollista 
tonttien koon ja kaavamääräysten vuoksi. 
Hybridiratkaisu lisää turvallisuutta ja 
säästää alkuvaiheen investoinnissa helposti 
kuusinumeroisia summia. Esimerkiksi 
poistoilmalämpöpumpuilla voidaan ottaa iso 
osa hukkaenergiasta käyttöön kohtuukuluin, 
Hannula kertoo.
– Hybridissä öljylämmitys luo 
lämmitysjärjestelmään turvallisuutta. 

Vastaavasti maalämpöpumpun antoteho 
laskee, kun keruunesteen lämpötila putoaa. 
Siksi pumppujen rinnalla kannattaa olla 
vaihtoehtoinen lämmitysjärjestelmä. 
Kustannustehokkain ja ympäristömyönteisin 
hybridimalli on ilmavesilämpöpumppu ja 
öljylämmitys uusiutuvalla lämmitysöljyllä, 
Hannula toteaa.

Uusiutuvaa jaellaan koko maahan
Uusiutuvan lämmitysöljyn koko maan 
kattava jakelu käynnistyi viime syksynä. 
Öljylämmityksen päästöt jäävät alhaisiksi, 
kun siirrytään fossiilisesta lämmitysöljystä 
kotimaisen uusiutuvan lämmitysöljyn 
käyttöön. Sataprosenttisesti jätteistä 
ja tähteistä valmistetun uusiutuvan 
lämmitysöljyn käyttöön voi siirtyä 
teettämällä päivityksen polttimeen.

Polttimen päivittäminen varmistaa 
edellytykset hyödyntää uutta uusiutuvaa 
polttoöljyä, joka on sataprosenttisesti 
uusiutuva vaihtoehto fossiiliselle öljylle. 
Se toimii kuten fossiilinen öljy, mutta 
palaa kirkkaammalla liekillä. Siksi poltin 
on päivitettävä. Poltinpäivityksen saa 
tehdä vain öljylämmityspätevyyden omaava 
liike. Liikkeet löytyvät osoitteesta ley.fi,  
Urakoitsijahaku.

Vastaavan tehoinen sähkökattila vaatii 
julmat sulaketehot sekä kuluttaa kalleinta ja 
runsaspäästöisintä sähköä. Öljylämmitystä 
voidaan hyödyntää kylminä päivinä. 
Se takaa lämmön riittävyyden kaikissa 
olosuhteissa, Hannula lisää.

Koska sähkötuotanto painottuu leudommalla 
säällä vähäpäästöisiin ja päästöttömiin 
tuotantomenetelmiin, lämpöpumpulla 
saavutetaan niin taloudelliset kuin 
ympäristötavoitteetkin. Kun tähän 
yhdistetään uusiutuva lämmitysöljy, ollaan 
taloyhtiöissä iso harppaus lähempänä 
ekologista asumista.

Öljylämmitys on vihrein tapa
Öljylämmitteisen talon omistajan kannattaa 
nyt olla tarkkana. Hallitus patistaa hanakasti 
öljylämmitteisiä omakotitalojen asukkaita 
ja taloyhtiöitä siirtymään kaukolämpöön 
ja lämpöpumpputekniikkaan. Rahan 
ja hiilidioksidipäästöjen leikkaamisen 
näkökulmasta ratkaisu ei kuitenkaan ole 
paras mahdollinen.

Jos toimivasta öljylämmitysjärjestelmästä 
luopuu kokonaan, voi vaihtoehtoratkaisujen 
korkea hinta yllättää, eikä säästöjä synny.

Ilmavesilämpöpumppujen etu on 
kustannustehokkuus, mutta kylmä ulkoilma 
syö niiden kustannustehokkuutta. Kun 
pakkanen nousee, pumpun antoteho putoaa. 
10 kilowatin pumpun antoteho on kovilla 
pakkasilla vain 5 kilowattia. Nimellisteho 
on siis eri asia kuin todellinen antoteho. 
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HUONEISTO

Energiakumppanuudella jatkuvaa 
säästöä taloyhtiölle
Teksti: Tapio Näslund   Kuva: Virve Rintasalo    Kaupallinen yhteistyö: Vatajankoski Oy

Tällä hetkellä lukuisat taloyhtiöt etsivät keinoja kustannusten nousua vastaan. 
Erityisesti energiahinnat ovat nousseet merkittävästi viime aikoina. Suurista 
kaukolämmön hinnankorotuksista on saatu lukea useasti lehdistä. Tästä syystä 
taloyhtiöt hakevat aktiivisesti ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi.
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Energiakumppanuus palvelun tavoitteet
Vatajankosken Energiakumppanuus on siis palvelu, jossa 
asiakkaan edut määräävät kaiken tekemisen. Palvelu pienentää 
energiankulutusta ja ilmastopäästöjä pysyvästi. Asiakkaalla on 
yksi taho, jonka kanssa hän asioi eli vähän niin kuin vanhan ajan 
talonmies. Erityisesti vanhemmissa taloyhtiöissä voidaan päästä 
suuriinkin päästöleikkauksiin ja säästöihin. Edellisten lisäksi 
asuinviihtyisyys paranee. Tyypillinen ongelma vanhemmissa 
taloyhtiöissä on, että samaan aikaan osassa asuntoja on liian kuuma 
ja vastaavasti osassa liian kylmä. Tämäkin ongelma on ratkaistavissa. 

Vastuullisuus ja nerokkuus osana kaikkea 
Vatajankosken toimintaa
Energianerokas-kilpailu nostaa esiin oivaltavia ja erottuvia tekoja, 
joita energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat toimijat 
toteuttavat vuosittain energiankäytön tehostamiseksi. Kilpailun 
parhaille tunnustuksen myöntävät Työ- ja elinkeinoministeriö, 
Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva 
Oy. Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustus myönnettiin 
kolmelle vastuullisuusteolle, joista yhtenä oli Vatajankoski Oy:n 
kaukolämpöverkon hukkalämpöratkaisu. Vatajankoski Oy hyödyntää 
kaukolämpöverkossaan Knauf Oy:n kipsilevytehtaan hukkalämpöä, 
joka kattaa kolmanneksen alueen kaukolämmön tarpeesta.

Suomella on tiukat ilmastotavoitteet, eikä niitäkään saavuteta ilman 
energiatehokkaita rakennuksia. Pitäisi siis löytää ratkaisu, joka ei 
vaadi suurta kertainvestointia, tuo nopeasti säästöjä taloyhtiölle 
ja auttaa samalla taloyhtiöitä osallistumaan ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa. Vatajankoski tarttui tähän ongelmaan ja loi 
Energiakumppanuus-konseptin.

Energiatehokkuutta ilman investointeja
Vatajankoski tarjoaa taloyhtiöiden, yritysten ja kuntien käyttöön 
uuden helpon vaihtoehdon rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen. Vatajankosken Energiakumppanuus mahdollistaa 
asiakkaille uusien teknologioiden käyttöönoton edulliseen 
kuukausihintaan ilman investointia.

Onko kaikki siis niin yksinkertaista, että taloyhtiö tilaa maksuttoman 
kartoituksen, jossa tarvelähtöinen kartoitus tehdään kunkin kohteen 
mukaan. Tähän pohjautuen tehdään palvelusopimus kiinteään 
kuukausihintaan ja käytännössä säästöjä alkaa syntyä lähes 
välittömästi. Tämä kaikki kuulostaa jopa liian hyvältä ollakseen totta, 
varsinkin kun Vatajankoski antaa energiakumppanuudelle takuun, 
että ratkaisu säästää enemmän kuin maksaa. On outo ajatus, ettei 
oikeastaan tarvitse pohtia eri ratkaisuja, vertailla ja yrittää huomioida 
kaikkia tekijöitä ja lopulta pyytää tarjouksia ja miettiä rahoitusta. 
Eihän mikään kunnollinen ratkaisu voi niin helposti syntyä.

Mitä sitten käytännössä tapahtuu?
Taloyhtiölle syntyy jatkuvaa säästöä teknologian, asiantuntijuuden 
ja kumppanuussopimuksen yhdistelmästä. Palvelun resepti on 
yksinkertainen: kuuntele asiakasta ja ota selvää, mitä hän tarvitsee.
Matka energiakumppanuuteen alkaa jo ennen sopimuksen 
solmimista maksuttomalla kartoituksella, jossa Vatajankosken 
asiantuntija tekee taloyhtiölle arvion tulevista säästöistä.

Säästöjen lisäksi tavoite voi olla esimerkiksi nykyisen 
lämmitysjärjestelmän modernisointi. Nimetty asiantuntija huolehtii, 
että rakennus toimii uuden teknologian elinkaaren aikana kuten 
pitääkin.

Mikäli palveluun kuuluu laajemmin laitteistoa, maksaa taloyhtiö 
sopimuskauden aikana nämä itselleen. Kun laitteisto on maksettu, 
palvelumaksut pienenevät ja laitteet sekä niiden energiatehokkuus 
jäävät hyödyksi taloyhtiölle. Vatajankoski huolehtii myös 
palvelusopimukseen kuuluvien laitteistojen toimivuudesta.

Asunto-osakeyhtiö 
Katariinankulma valitsi 
Energiakumppanuuden
Porissa sijaitsevan, vuonna 1966 
valmistuneen taloyhtiön lämmönjakokeskus 
oli tullut elinkaarensa päähän. Asunto-
osakeyhtiö Katariinankulman hallituksen 
puheenjohtaja Timo Lehto kertoo saaneensa 
vinkin Vatajankosken palvelukonseptista 
isännöitsijältä ja se otettiinkin mukaan 
vaihtoehtojen vertailuun. Vatajankosken 
palvelukonsepti ei ollut entuudestaan 
tuttu ratkaisu, mutta vaikutti hinta–laatu 

ENERGIAKUMPPANUUS-PALVELU 
SISÄLTÄÄ

• Maksuton kartoitus
• Selkeä sopimus
• Tarvelähtöinen ratkaisu
• Nimetty yhteyshenkilö/tiimi

KIINNOSTUITKO?
vatajankoski.fi

-suhteeltaan hyvältä ja kesällä 2021 
aloitettiin neuvottelut Vatajankosken 
kanssa. Päätös syntyi loppukesästä. Sekä 
neuvottelut että itse asennusvaihe sujuivat 
jouhevasti ja kiitosta saa myös palvelu. 
– Kokonaistoteutuksesta saatiin hyvä 
selvitys ja kun on tullut kysyttävää, aina 
on saanut selkeän vastauksen, Timo 
Lehto kertoo. Ongelmana meillä oli myös 
epätasainen lämpötila asuntojen välillä. 
Toisissa asunnoissa on ollut kuuma ja 
toisissa kylmä, Lehto kuvailee tilannetta.

Lämmönjakokeskuksen uusimisen lisäksi 
asennettiin asuntokohtaiset anturit, jotka 

ohjaavat lämmitystä. Tämä on parantanut 
tilannetta.

Oman kokemuksensa perusteella Timo 
Lehto uskaltaa suositella Vatajankosken 
palvelukonseptia myös muille taloyhtiöille.
– Riippuu varmaan taloyhtiöiden ongelmista 
ja korjaustarpeesta, mutta meidän 
kaltaisissa tapauksissa ainakin vaikuttaisi 
hyvältä ratkaisulta. Kaikki lopulliset 
tulokset eivät vielä ole nähtävissä, mutta 
Vatajankoski antoi säästöille myös takuun, 
Lehto perustelee.
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Kaukolämmön kulutukseen lähes 
20 prosentin leikkaus
Teksti: Mari Lahtinen   Kuvat: DNA Oyj (Wattinen)    Kaupallinen yhteistyö: DNA Oyj (Wattinen)

Taloyhtiö As Oy Espoon Tuulenvireessä 
nautitaan lähes 20 prosenttia paremmasta 
energiatehokkuudesta Wattisen ensimmäisen 
käyttövuoden jälkeen – ja jännitetään, kuinka 
paljon säästöjä onnistutaan tänä vuonna 
tekemään talven 2022 kulutuspiikkien aikana.

HUONEISTO

Älylämmitysjärjestelmän käynnistys Wattisen kanssa ylitti 
vuonna 2005 valmistuneen espoolaistaloyhtiön odotukset. 
Taloyhtiön hallituksen noin vuosi sitten tekemässä kartoituksessa 
arvioitiin investoinnin olevan kannattava, mikäli se onnistuisi 
tuomaan lämmityskustannuksiin vähintään 10 prosentin säästöt. 
Mittausjakson jälkeen kävi ilmi, että järjestelmällä saavutettiin 
säästöjä jopa 18,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
– Teimme laskelmia saavutettavista säästöistä ja tulimme siihen 
tulokseen, että pääsisimme lähtö- ja kuukausikustannuksien osalta 
omillemme noin 3–4 vuodessa. Tämä laskettiin 10 prosentin 
säästöjen mukaan, joten suuremmalla säästöllä voimme päästä 
tavoitteeseen vieläkin nopeammin. Wattisen valintaan vaikutti 
myös ominaisuus, jota muista vastaavista järjestelmistä ei löytynyt. 
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Huoneiston lämpötilan pystyy pudottamaan 
käytännössä yhdellä napin painalluksella 
huoneiston jäädessä pidemmäksi aikaa 
tyhjäksi, kertoo taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Jari Snellman.

Kaukolämmön tehomaksu aleni 
kulutuspiikkien kääntyessä 
laskuun
Wattisen älyjärjestelmän asennus 
liittyi taloyhtiön noin vuosi sitten 
käyttöön ottamaan strategiaan, jonka 
tarkoituksena on alentaa kaukolämmön 
kokonaiskustannuksia sekä parantaa 
energia- ja resurssitehokkuutta. Valtaosa 
Wattisen järjestelmän tuomista säästöistä 
syntyykin lämmityksen jatkuvasta 
mittauksesta ja optimoinnista, mutta 
kaukolämmön kohdalla jopa 25 prosenttia 
kustannuksista voi muodostua niin 
sanotusta tehomaksusta, joka perustuu 
kiinteistön maksimilämmitystehoon eli 
kulutuspiikkiin juoksevalla kolmen vuoden 
tarkastelujaksolla.
– Kovilla pakkasilla energiankulutus on 
kaikkein suurinta, jolloin kulutuspiikkejä 
usein mitataan, ja järjestelmän avulla 
onnistuimme tätä tiputtamaan. 
Ennakkona saimme energiayhtiöltä tiedon 
tehomaksumme putoamisesta tämän 
vuoden helmikuussa. Tämä tarkoittaa sitä, 

LISÄÄ AIHEESTA
wattinen.fi

lämpötilojen on todettu rytmittämisen takia 
putoavan vain 0,25 astetta. Sitä ei asukas 
ehdi havaita ennen lämpötilan palautumista 
normaalille tasolle.
– Järjestelmä seuraa lämmön lisäksi 
myös vedenkulutuksen huippuja, jolloin 
palvelusta saa parhaan tehon irti. Kun 
ennustettu kulutuspiikki on tuloillaan, 
pitäisi järjestelmän lämmitystä säätää 
siten, ettei huoneistojen lämmityksen 
ja vedenkulutuksen kulutuspiikit osu 
samaan kohtaan. Huomattavaa on, ettei 
tätä käytäntöä ollut vielä vuosi sitten, kun 
vältimme tehomaksun nousun. Jatkossa 
meillä on potentiaalia tehdä lisäsäästöjä 
tämän avulla, Snellman pohtii.

Kustannussäästöjä 
asumismukavuutta uhraamatta
Snellmanin mukaan asumismukavuus 
on taloyhtiössä kaikki kaikessa, eikä 
lämmityskustannuksia haluta tehdä 
keinoilla millä hyvänsä. Hänen mukaansa 
ensimmäinen käyttövuosi onkin ollut 
osittain järjestelmän yhteensovittamista 
asumismukavuuden ja lämmityssäästöjen 
välillä. Balanssin löytämisen lähtökohtana 
on ollut aktiivinen vuorovaikutus Wattisen ja 
taloyhtiön kanssa.

että viime vuoden alun erittäin kylmät 
pakkasjaksot eivät nostaneet kulutuspiikkiä 
sille tasolle, joka olisi aiempien lauhempien 
talvien jälkeen korottanut tehomaksua, 
Snellman kertoo.

Entistä enemmän 
kustannussäästöjä 
tulevaisuudessa
Wattisen sovelluksen on vuoden aikana 
ottanut käyttöönsä 63 prosenttia taloyhtiön 
huoneistoista. Mahdollisuutta lämpötilojen 
huoneistokohtaiseen säätämiseen 
ajastamalla matalamman lämpötilan 
esimerkiksi yö- ja poissaoloaikoihin on 
hyödyntänyt 42 prosenttia asukkaista. 
Snellman arvioi, että taloyhtiö pystyy 
pienentämään sekä käyttökustannuksia 
että tehomaksua entisestään, kun 
tulevaisuudessa yhä suurempi osa 
asukkaista ottaa järjestelmän aktiivisesti 
käyttöönsä.

Lämpötilaa voidaan myös säädellä siten, 
ettei asumismukavuus kärsi. Wattisen 
järjestelmä tasoittaa kulutuspiikkejä 
ajoittamalla tilojen lämmittämisen ja 
käyttöveden lämmittämisen hetkiä eri 
aikoihin. As Oy Espoon Tuulenvireessä 
ajoittamisen vaikutus asumismukavuuteen 
on ollut käytännössä olematon, kun 
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NIBE airHEAT hyödyntää rakennuksen lämmittämisessä ulkoilman uusiutuvaa 
lämpöenergiaa kaikkina vuodenaikoina. Järjestelmän avulla taloyhtiö voi pienentää 
lämmityskustannuksia jopa noin 40 prosenttia vuodessa.

TEKNIIKKA

LISÄÄ AIHEESTA
nibe.fi

Ekologista säästöä 
kaukolämpötalon lämmitykseen
Teksti: Emma Suominen   Kuvat: NIBE Energy Systems Oy   Kaupallinen yhteistyö: NIBE Energy Systems Oy
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NIBE AIRHEAT -HYBRIDIJÄRJESTELMÄN TOIMITUSSISÄLTÖ
• NIBE F2120 -ilma-vesilämpöpumput
• Kaukolämmön lämmönjakokeskus
• myUplink-etähallintapalvelu (LIGHT-paketti)
• Talotohtori-ohjelmisto etäkäytöllä (PRO- ja PRO PLUS -paketit)

NIBE airHEAT sopii sekä uusiin että vanhoihin rivitaloihin, 
kerrostaloihin, liikekiinteistöihin ja julkisiin rakennuksiin, 
joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kokonaisuus pitää 
sisällään samalta toimittajalta tulevat ilma-vesilämpöpumput, 
kaukolämmönjakokeskuksen ja älykkään ohjauksen.
– Järjestelmään sisältyy ilma-vesilämpöpumppujen lisäksi 
kaukolämmön lämmönjakokeskus. Automatiikka päättää, miten 
lämpöpumppujen tuottama energia jaetaan, kertoo NIBE Energy 
Systems Oy:n projektimyyntipäällikkö Janne Jokivuori.

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

NIBE airHEATin toimintaa voi halutessaan seurata etänä myUplink-
sovelluksella. Järjestelmässä on MODBUS-rajapinta, jolloin 
halutut tiedot siirtyvät taloautomaation käyttöön. Jos kyseessä 
on kohde, jota ei aktiivisesti seurata ja säädetä, eikä käytössä 

ole omaa rakennusautomaatiojärjestelmää, erinomainen ratkaisu 
on Talotohtori-ohjelmisto, joka optimoi ja säätää järjestelmän 
toimintaa energiatehokkaaksi. Talotohtori sisältyy PRO- ja PRO PLUS 
-paketteihin.

NIBE airHEATin avulla taloyhtiö voi pienentää rakennuksen 
E-lukua ja säästää lämmityskustannuksissa jopa noin 40 prosenttia 
vuodessa. Säästöjen suuruus riippuu muun muassa rakennuksen 
koosta, kaukolämmön hinnoittelusta ja muista energiatehokkuuden 
parannustoimenpiteistä, kuten eristyksen lisäämisestä sekä 
lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja puhdistuksesta.

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

Taloyhtiö voi hakea asuinrakennuksen energiatehokkuuden 
parantamiseen ARA:n myöntämää energia-avustusta. Heti 
suunnitteluvaiheen alussa kannattaa olla yhteydessä NIBEn 
projektimyyntiin projekti@nibe.fi, jotta hanke lähtee etenemään 
sujuvasti.
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Suunnitelmallinen kunnossapito 
tuo säästöä taloyhtiöille

Suunnitelmallinen kunnossapito säästää taloyhtiön rahoja ja auttaa ennakoimaan myös äkillisten 
korjauksien tarpeita. Näin myös toimitaan vaasalaisessa taloyhtiössä, jossa kosteusongelmien 
korjaamisen huolellinen suunnittelu säästi taloyhtiölle tuhansia euroja.

JULKISIVU

Vuosien varrella hän on myös käyttänyt asiantuntijoita apunaan.

Hyvästä valmistautumisesta oli apua, koska 1990-luvun puolivälissä 
ensimmäiset merkit kosteusongelmista tulivat näkyviin. Kellarin 
seinissä näkyi kupruilua ja ”kukkimista”. Haju ja ilma kellarissa ei 
ollut miellyttävä vaan kylmän kostea.

Remontteja suunniteltaessa taloyhtiön hallituksella on ollut 
ohjenuorana, että tutkitaan ennemmin liikaa kuin liian vähän. 
Näin säästytään turhilta isoilta remonteilta. Niin tehtiin nytkin. 
Kylmäkellarin kompressorin rikkoutuminen kahdesti kuitenkin 
hidasti korjauksien etsimistä, joten 2000-luvun taitteessa korjauksia 
alettiin miettimään kunnolla.

Alkuperäiset salaojat päätettiin korjata ja lisätä puuttuvat 
patolevyt. Salaojaremontti aloitettiin vuonna 2005. Remontti 
kesti suunniteltua kauemmin, koska kaivuita tehdessä talon alta 
pursusi vettä. Asiantuntijoiden mukaan talon alle oli muodostunut 
”vesipatja” johtuen liian hienojakoisesta ja vääränlaisesta 
täyttömaasta, joka oli liian pientä soraa ja hiekkaa. Samalla 
huomattiin, että rakenteiden suhteellinen kosteus seinissä ja 
lattioissa oli 100 %.

Hannele Lithén on asunut samassa taloyhtiössä vuodesta 1984 asti. 
Hän on kuulunut koko ajan hallitukseen ja toiminut yli 30 vuotta 
puheenjohtajana. Talossa ei ole ollut rakennusalan ihmisiä ja Lithén 
itse on kauppatieteiden maisteri. Niinpä hän päätti ensitöikseen 
puheenjohtajan pestin alettua mennä Vaasan Rakennuskeskuksen 
järjestämälle omakotitalon rakennuskurssille.
– Halusin olla perillä asioista ja tuntea rakentamiseen liittyvät 
keskeiset asiat, Lithén kertoo.

Taloyhtiön yksi vahvuuksista on viestintä. 
Esimerkiksi onnistuneen asennuksen 
jälkeen Lithén tiedotti asukkaita kellarin 
kuivumisesta muistuttaen samalla 
häkkivarastojen käytöstä.

Suunnitelmallinen kunnossapito 
tuo säästöä taloyhtiöille
Teksti ja kuvat: Jenni Tommila    Kaupallinen yhteistyö: SafeDrying
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Tulevaisuuden suunnittelu on avainasemassa 
taloyhtiön hoidossa
Taloyhtiön ennakoiva ote ja suunnitelmallisuus on säästänyt 
osakkaiden rahoja, kuten tämän projektin aikana myös huomattiin.

Hallituksen voimin varastotila remontoitiin toimivaksi. Tila sai uuden 
pintamaalin ja sukset uudet säilytystilat. Kellarin häkkivarastoihin 
tehtiin ohjeistus, ettei lattialla saa säilyttää isoja pahvilaatikoita. 
Kaikille halukkaille ostettiin metallihyllyt omaan häkkivarastoon.

Kaikki taloyhtiössä ovat erittäin tyytyväisiä projektiin. Sana on jo 
kiirinyt ja muista taloyhtiöistä ollaan tulossa katsomaan järjestelmää.

Korjauksia pyritään tekemään ennakkoon, jotta säästyttäisiin 
isommilta remonteilta ja rahanmenolta. Tämän vuoksi taloyhtiössä 
tarkastetaan asuntojen kylppärit ja keittiöt muutaman vuoden välein. 
Jos puutteita havaitaan, ne korjataan tai laitetaan seurantaan.
– Suosittelen jokaiselle taloyhtiölle tarkastuksia. Pienet tarkastukset 
ovat helppoja ja nopeita toteuttaa. Niiden avulla olemme 
huomanneet monet vuotavat tiivisteet ajoissa. Ne auttavat myös 
ennakoimaan remonttien tarpeet.

Taloyhtiön rahatilanne onkin ihanteellinen. Lainaa ei ole ja 
osakkaat ovat voineet maksaa kaikki remontit heti pois tai käyttää 
rahoitusvastiketta.

Taloyhtiön suunnitelmallinen kunnossapito oli yksi syy, kun Hannele 
Lithénin luotsaama taloyhtiön hallitus voitti Isännöitsijäliiton 
myöntämän Paras hallitus -palkinnon vuonna 2014. Tärkeässä 
roolissa oli myös yhteen hiileen puhaltava, aktiivinen hallitus ja 
hyvä, toimiva yhteistyö isännöitsijä Terhi Savolan kanssa Isännöinti 
Mäkinen Oy:ltä.

OTA YHTEYTTÄ
Joni Kotipelto / SafeDrying
p. 050 312 2319

Kosteusongelma korjattiin edullisesti SafeDrying-
järjestelmällä
Kosteusongelmien korjaaminen kustannustehokkaasti osoittautui 
haastavaksi, koska ongelman ydin on lähellä sijaitseva kallio, jonka 
reuna sijaitsee vain metrien päässä talon länsipäädystä. Kaikki sade- 
ja sulamisvedet valuvat kalliota pitkin taloa päin ja sen alle.

Vaikka kosteutta oli vain A-rapussa, asiantuntijat puhuivat silti jopa 
maamassojen vaihdosta, mikä kuulosti melko hurjalta. Taloyhtiön 
hallitus päätti, ettei edes tarjousta pyydetä, koska summa olisi 
varmasti ollut kuusinumeroinen. Tämä ei kuitenkaan olisi edes 
poistanut seinille kapillaarisesti nousevaa kosteutta, koska 
perustukset on valettu suoraan kallion päälle.

Lopulta Lithén löysi SafeDryingin ja perehtyi heidän järjestelmäänsä 
kunnolla. Isännöitsijä ja hallitus olivat vähän mietteliäinä 
järjestelmän suhteen, mutta tiesivät, että Lithéniin voi luottaa. 
Päätöstä vahvistivat myös SafeDryingin yhteistyökumppanit ja 
referenssijutut.

Kun taloyhtiön hallitus oli hyväksynyt perinteisiä korjausvaihtoehtoja 
huomattavasti huokeamman tarjouksen, SafeDrying-järjestelmä 
asennettiin kesällä 2021. Jo parin kuukauden tehokuivatuksen 
jälkeen ilma kellarissa tuntui miellyttävältä. Se oli puhtaan 
lämpöinen. Muutkin asukkaat kiinnittivät tähän huomiota.
– En olisi osannut odottaa varsinkaan aistinvaraisia tuloksia niin 
nopeasti, Lithén kertoo.

Palaute asukkailta on ollut pelkästään positiivista.

Ennen asennusta asukkaille järjestettiin etäpalaveri, jossa he saivat 
kysellä asennukseen liittyä kysymyksiä. Tästä oli suuri apu remontin 
keskellä, koska asukkaat osasivat varautua esimerkiksi asennuksesta 
aiheutuvaan meluun eikä remontin aikana tullut yllätyksiä.
– Se, että saa kysyä ja saa vastauksia, on tärkeää nykypäivänä. 
Arvostan, kun saimme reippaasti ja runsaasti informaatiota. Teams-
palavereissa sai esittää kaikentasoisia kysymyksiä laidasta laitaan ja 
niihin sai vastauksen.

Yrityksenä SafeDryingista tuli turvallinen tunne. Taloyhtiön osakkaat 
ja asukkaat voivat luottaa, että he saavat jatkossakin apua. 
Erityismaininnan saavat asennusmiehet, jotka olivat aina kohteliaita 
ja vastasivat myös kysymyksiin. Eräs asennusmies kierrätti Lithéniä 
tilassa ja näytti tehdyt asennukset, miten ja miksi oli tehnyt tiettyjä 
ratkaisuja. Se herätti lisää luottamusta.
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JULKISIVU

Ilmastonmuutos tuo lisää 
viistosateita talvella
Teksti ja kuvat: Saint-Gobain Finland Oy / Weber    Kaupallinen yhteistyö: Saint-Gobain Finland Oy / Weber

Monoroc-paksurappaus-
eristejärjestelmässä 
on kiinnitetty erityistä 
huomiota rappauksen 
suojaavaan vaikutukseen.
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Erityisesti Suomen rannikkoseuduilla rakennusten julkisivut joutuvat talvisin 
koetukselle jatkuvan kosteuden ja toistuvien viistosateiden vuoksi.

Tuulettuva Serpovent-
levyrappausjärjestelmä 

on Suomen haastaviin 
oloihin kehitetty 

julkisivujärjestelmä.

Julkisivujen rappausjärjestelmiä valmistava Weber on valmistautunut 
ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin jo vuosikymmenien ajan. 
Hyvä julkisivurappaus on kuin laadukas tekninen ulkoiluvaate, joka 
suojaa sateelta, mutta samalla hengittää kosteutta poispäin.
– Me emme käytä lainkaan julkisivuissa tiiviitä pinnoitteita, 
jotka ovat kuin sadetakkeja eli ne eivät hengitä yhtään. Niin 
rappausmateriaalit kuin julkisivun rakenteet on suunniteltu 
mahdollisimman hengittäviksi, jolloin saadaan pitkäikäinen ja 
kestävä julkisivu, Saint-Gobainin markkinointijohtaja Viktor Lax 
sanoo.

Rappausjärjestelmät testataan Saint-Gobain-konserniin kuuluvan 
Weberin omassa laboratoriossa. Testit tehdään ns. sääkaapissa, 
jossa julkisivurakenne jäädytetään, sulatetaan, rasitetaan uv-valolla 
ja sadetetaan tarkan, standardoidun ohjelman mukaisesti. Yksi 
testisykli kestää kuusi tuntia ja simuloi nopeutetusti käytännön 
olosuhteita. 
– Eurooppalaiseen ETAG-hyväksyntään riittää viisi sykliä. Me 
teemme omille järjestelmillemme jopa 500 sulatus-jäädytyssykliä, 
jotta voimme olla täysin varmoja siitä, että julkisivu kestää Suomen 
talven ja ilmastonmuutoksen rasitusta, Weberin tuotepäällikkö Antti 
Saajanlehto sanoo.

Artikkeli on julkaistu alun perin Ideat-mainosliitteessä 1/2020.

LISÄÄ AIHEESTA
www.fi.weber

Tuntuuko sinustakin, että nykyisin erityisesti Suomen 
rannikkoseuduilla sataa vettä viistoon, myräkällä jopa vaakasuoraan, 
enemmän kuin aikaisemmin? Havaintosi on oikea.

Ilmiö johtuu ilmakehän kiertoliikkeestä eli virtausjärjestelmästä, 
joka synnyttää pohjoiselle pallonpuoliskolle talvisin laajoja 
matalapaineiden alueita.
– Talvisin melkein joka viikko matalapaine kulkee Suomen jonkin 
alueen yli. Matalapaineeseen liittyy aina tuulta ja sadetta, Antti 
Mäkelä Ilmatieteen laitokselta sanoo.

Ilmastonmuutoksen myötä talven keskilämpötilat ovat nousseet 
erityisesti talviaikaan ja varsinkin Suomen rannikkoseuduilla iso osa 
talvesta värjötellään plussan puolella. Tällöin saadaan viistosateita, 
jotka piiskaavat niin ihmisiä kuin rakennuksia.
–Vuosikymmeniä taaksepäin keskilämpötilat olivat pakkasella ja 
silloin saatiin viistolumisadetta, joka ei ole niin paha rakennuksille 
eikä epämiellyttävä ihmisille, Mäkelä jatkaa.

Ilmastomuutos rasittaa muutoinkin rannikkoseutuja. Meri ei enää 
aina jäädy, jolloin avoin meri haihduttaa valtavan määrän kosteutta 
ja tuottaa täten paikallisia vesisateita rannikkoalueilla.
– Lisäksi ilmastonmuutoksen on arvioitu muuttavan tuulten suuntaa 
enemmän länsi- ja lounaistuulten suuntaan, jotka tuovat Atlantilta 
entistä enemmän matalapaineita sateineen ja tuulineen.

Sateiden lisäksi rakennuksia rasittaa lämpötilan sahaus nollan 
molemmin puolin, jolloin rakenteet jäätyvät ja sulavat jopa satoja 
kertoja talven aikana.
– Lämpötilan sahaaminen on normaali ilmiö. Aikaisemmin 
sahaaminen tapahtui nollan alapuolella, mutta ilmaston 
lämpenemisen myötä lämpötila sahaa nyt pakkas- ja lämpöasteiden 
välillä, Mäkelä huomauttaa.
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Huolehdi parvekelasien 
säännöllisestä huollosta 
Teksti: Ulla Kenttä   Kuva: Lumon Oy   Kaupallinen yhteistyö: Lumon Oy

Laadukastakin tuotetta pitää huoltaa – niin myös parvekelaseja. Myyntipäällikkö Oskari Hyttinen 
Lumon Suomi Oy:stä kertoo, että Lumon lasitusten laskennallinen käyttöikä huollettuna on peräti 
30–40  vuotta.

JULKISIVU

– Ensimmäisen ammattilaisen tekemän 
huollon aika on viiden vuoden kuluttua 
lasituksen asentamisesta ja siitä eteenpäin 
huolto olisi hyvä teettää viiden vuoden 
välein. Tämä on tärkeää muistaa, sillä 
säännöllisesti huollettuina lasitukset pysyvät 
aina turvallisina ja miellyttävinä käyttää.
– Taloyhtiön asukkaat voivat toki itsekin 
edesauttaa lasitusten pysymistä hyvässä 
kunnossa muun muassa säännöllisellä 

1. Mistä parvekelasien kunnon voi 
tietää?
Parvekelasit ovat hyvässä kunnossa, jos ne 
aukeavat ja sulkeutuvat vaivatta, eivätkä 
esimerkiksi tiivisteet vuoda.

Jos asukas on itse asennuttanut 
parvekelasit, hän on varmasti saanut myös 
ohjeet niiden huollosta. Jos taas asukas on 

pesulla ja kiskojen puhdistamisella ja 
voitelulla. Myös joitain komponentteja, 
kuten lasituksen päädyssä olevat 
pystytiivisteet, voi asukas tarvittaessa 
vaihtaa itse. Pääsääntöisesti kuitenkin 
huolto kannattaa aina jättää Lumonin 
huoltoammattilaisen tehtäväksi.

Hyttinen antaa taloyhtiöille neljä hyvää 
vinkkiä huoltotarpeen arviointiin:
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muuttanut asuntoon, jonka parvekelasien 
ikä tai kunto eivät ole isännöitsijänkään 
tiedossa, kannattaa aina pyytää asiantuntija 
tarkistamaan tilanne.

2. Mitkä merkit kertovat 
parvekelasien huollon tarpeesta?
Asukas huomaa parvekelasien 
huoltotarpeen, kun käyttöön alkaa ilmaantua 

kuntotarkastusraportin, johon sisältyvät 
parvekekohtaiset huoltosuositukset. 
Huoltosuosituksen perusteella taloyhtiö 
saa Lumonin huollolta myös tarjouksen 
suositelluista töistä.

Viiden vuoden käyttöturva on 
takuu toimivuudelle
Lumon tarjoaa huolletuille lasituksille viiden 
vuoden käyttöturvan tai vasta asennetuille 
laseille kahdeksan tai jopa kymmenen 
vuoden huoltosopimuksen – taloyhtiön 
tilanteen ja tarpeiden mukaan parasta 
ratkaisua. Käyttöturva ja huoltosopimus 
kattavat voimassaoloaikanaan kaikki 
mahdollisesti tehtävät huoltotyöt sekä 
niiden yhteydessä vaihdetut ja alkuperäiset 
komponentit ilman lisäkustannuksia.

Oskari Hyttisen mukaan kuntotarkastukset 
ja käyttöturva ovat lisäpalveluja, jotka 
Lumon on tuonut tarjontaansa lasitusten 
elinkaariajattelun myötä.
– Haluamme palvella laatutietoisia 
asiakkaitamme tuotteemme koko 
elinkaaren ajan. Meille on tärkeää, että 
lasituksemme palvelevat ensiasennuksesta 
mahdollisimman pitkään, moitteettomasti.
– Aloita siis taloyhtiön parvekelasien kunnon 
tarkistaminen tilaamalla meiltä ilmainen 
kuntotarkastus, jossa ammattilaisemme 
varmistaa huoltotöiden tarpeellisuuden ja 
ajankohtaisuuden. Jos puutteita löytyy ja 
lasit ovat jo huollon tarpeessa, varaa huolto. 
Huolletuille Lumon-lasituksille saat aina 
viiden vuoden käyttöturvan.
– Huolehtimalla parvekelasien 
säännöllisestä huollosta varmistat, että 
taloyhtiösi lasitukset pysyvät ehjinä ja 
turvallisina koko niiden käyttöiän, Hyttinen 
kiteyttää.

pulmia. Lasit eivät avaudu tai sulkeudu 
kunnolla tai tiivisteiden välistä tulee 
sadevettä tai lunta. Sade, tuuli ja lämpötilan 
vaihtelut helteestä pakkaseen aiheuttavat 
talon rakenteisiin pientä elämistä, joka 
vaikuttaa lasienkin kiinnityksiin. Pahin 
skenaario on, että lasi putoaisi kokonaan 
paikaltaan. Tämä on todella harvinaista 
ja tuolloin taustalla on yleensä jo pitkään 
laiminlyöty kunnossapito sekä ongelmat 
talon rakenteiden liikkeissä. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto Tukes huomautti vuonna 
2021, että kaatuneista laseista oli tullut 
joitain ilmoituksia virastoon.

Joskus käy niinkin, että vasta asunnon 
vaihtaessa omistajaa huomataan 
parvekelaseissa olevan ongelmia. Kun 
käyttöhankaluus lisääntyy pikkuhiljaa, siihen 
usein sopeudutaan: tiedetään, että jokin 
tietty lasi on hankala avata tai ei liiku enää 
lainkaan, lasien pidike on korvattu jollain 
ja tiivistekin on irronnut jo hyvän aikaa 
sitten. Ongelmaan ei ehkä tule kiinnitettyä 
huomiota, mutta uusi asukas kyllä huomaa 
sen.

3. Kuka on vastuussa 
parvekelasien turvallisuudesta?
Jos parvekelasit on asennettu koko taloon 
yhteistilauksena, niiden huollosta vastaa 
taloyhtiö – uusissa taloissa näin yleensä 
onkin. Joskus kerrostalo- tai rivitaloyhtiön 
osakas voi asennuttaa lasit itse ja tuolloin 
hän myös itse vastaa niiden huollosta.

Taloyhtiössä kuitenkin isännöitsijällä ja 
hallituksella on aina viime kädessä vastuu 
rakenteiden turvallisuudesta. Myös silloin, 
kun taloyhtiön osakas on itse asennuttanut 
lasituksen.

4. Miten toimia, jos parvekelasien 
kunto mietityttää?
Taloyhtiö voi tilata Lumonilta 
kuntotarkastuksen, joka on ilmainen 
palvelu taloyhtiön huoltovastuulla oleville 
lasituksille silloin, kun kaikki lasitukset 
tarkastetaan. Kuntotarkastaja käy jokaisen 
parvekkeen yksittäisen lasin läpi ja kirjaa 
kaikki erilaiset tarpeet tarkasti ylös; 
alatiivisteet, reunatiivisteet, reunanauhat, 
kahvat, vetimet, saranat, säädöt, saattajat 
ja kiinnitykset muun muassa. Esimerkiksi 
tuuli on saattanut vuosien varrella saada 
kiinnitykset rakenteisiin hieman löysälle. 
Toisinaan vastaan tulee jopa sellaisia 
parvekelasituksia, joita ei pitäisi enää edes 
käyttää ennen huoltoa.

Kuntotarkastuksesta taloyhtiö saa 
aina sähköisessä muodossa olevan 

OTA YHTEYTTÄ
lumon.fi



58 OMATALOYHTIÖ.FI   2022

Parvekkeella on helppoa kasvattaa omat punaposkiset 
tomaatit, raikkaat kurkut ja vaikka herkulliset herneet.

TUTUSTU
puutarha.net

OPASTUS

Satoa parvekkeelta
Teksti: Marita Wallin   Kuva: Shutterstock
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Parvekekasvatukseen riittävät mainiosti suuret istutusastiat, kasvusäkit tai 
parvekelaatikot, kunhan kastelusta ja ravinteiden tarpeesta huolehditaan säännöllisesti. 
Multaan voi lisätä hidasliukoisia lannoitteita, jotka luovuttavat ravinteita pikkuhiljaa 
lämmön, kosteuden ja mullan mikrobitoiminnan ansiosta, jolloin hoitolannoitusta ei 
tarvita. Kasteluväliä taas saa pidennettyä oleellisesti biohiilen avulla.

Kylmänarkoja herkkuja lämpimältä parvekkeelta
Kylmänarat taimet päästetään parvekkeelle touko-kesäkuun vaihteessa. Lämpötila ei 
mielellään saisi laskea alle 10 asteen tai nousta yli 30 asteen, koska kasvu saattaa 
häiriintyä ja kasvustoon tulla vioituksia. Taimet voi kasvattaa siemenistä, mutta 
taimikasvatus voi kestää pari kuukautta, joten kiireisen kannattaa ostaa taimet 
valmiina.

Parvekeviljelijälle sopivat niin sanotut partenokarppiset avomaankurkkulajikkeet, jotka 
tuottavat hedelmiä ilman pölyttävää hedekukintoa. Kurkulle varataan parvekkeen 
lämpimin ja aurinkoisin paikka. Kasvusto tuetaan naruihin tai säleikköön, jolloin 
siitä saa kauniin, vihreän kasviseinän. Kurkuntaimista satoa voidaan odottaa jo noin 
kuukauden kuluttua istutuksesta. Satoa saa parannettua typistämällä sivuversoja ja 
harventamalla vanhimpia lehtiä. Nopeakasvuisina kurkut tarvitsevat runsaasti vettä: 
kuivuuden seurauksena voi kurkkuihin jäädä karvas maku.

Tomaatit jaetaan kasvutavan mukaan runko-, pensas- ja amppelitomaatteihin. 
Parvekkeelle valitaan avomaalla menestyvä lajike. Amppeli- ja pensastomaatti kasvavat 
tukematta, mutta runkotomaatti sidotaan säleikköön tai tuetaan kepeillä tai narulla. 
Tomaatti ei tuota hedelmiä ilman onnistunutta tuuli- tai hyönteispölytystä. Parvekkeella 
pölytystä kannattaa varmistaa hennosti kukkia täristämällä, jotta heteiden siitepöly 
varisee emin luotille. Kukinnasta sadon kypsymiseen kuluu pari kuukautta. Tomaatti 
tarvitsee ravinteita ja kosteutta säännöllisesti.

Parvekkeelle sopivat korkeaksi köynnökseksi kasvavat sokeri- ja silpoydinherneet. 
Siementen liotus jouduttaa itämistä: Laita siemenet veteen pariksi tunniksi, kaada 
vesi pois ja peitä siemenet kostealla talouspaperilla, jotta ne eivät kuivuisi. Herneet 
kylvetään kosteaan multaan ruukkuun tai parvekelaatikkoon riviin, 3–5 cm välein, noin 
2 cm syvyyteen. Herne tarvitsee typpilannoitusta vain taimivaiheessa. Herneen versot 
tuetaan kepeillä, naruilla tai kanaverkon palalla taimien ollessa noin 15 cm korkeita.

Syötävän kauniita yrttejä
Parvekkeella viihtyvät kaikki yrttimme, niin yksi- kuin monivuotisetkin. Yrttejä voi 
yhdistellä samaan ruukkuun, jolloin saa todellisen lehtimuoto- ja tuoksukimaran. Yrtit 
viihtyvät parhaiten lämpimässä ja valoisassa paikassa hiekkapitoisessa maassa. Ne 
kestävät melko hyvin kuivuutta (basilikaa lukuun ottamatta) eivätkä kaipaa voimakasta 
lannoitusta. Yrteistä saa pitkin kesää satoa ja makua ruokiin sekä juomiin, kun yrteistä 
leikataan sadoksi aina versojen kärjet, eikä kukkia pääse muodostumaan. Yrtit voi 
kerätä myös varsineen ja riipiä lehdet irti vasta kuivaamisen jälkeen. Jos halutaan saada 
vielä uutta lehtisatoa, jätetään kaksi alinta lehtihankaa versomaan uutta kasvua.

Makeita mansikoita
Mansikoista saa parvekkeellakin mainion sadon. Amppelissa kauniita ovat pitkäversoiset 
lajikkeet. Parvekkeelle kannattaa istuttaa kuukausimansikoita tai jatkuvasatoisia 
lajikkeita, jotka antavat satoa koko kesän ajan. Oikea istutussyvyys on oleellinen 
onnistumisen edellytys: Mansikan lehtiruusukkeen pienimpien lehtien peittämän 
kasvupisteen tulee osittain jäädä näkyviin. Taimien sopiva istutusväli on 15–20 cm. 
Kastelusta ja lannoituksesta tulee huolehtia säännöllisesti. Runsasta typpipitoista 
lannoitusta vältetään, sillä kasvuston rehevöityminen vähentää satoa.

Omat perunat ämpäristä
Perunan kasvatukseen ei tarvita välttämättä suurta palstaa, vaan omat potut voi 
kasvattaa muutamassa ämpärissä parvekkeella. Iso, pohjastaan rei’itetty ruukku tai 
ämpäri täytetään mullalla hieman yli puolenvälin ja multaan työnnetään kaksi tai 
kolme siemenperunaa. Luomuperunasatoa saa valitsemalla kasvualustaksi esimerkiksi 
luonnonmukaisen Biolan Turvemullan, joka sisältää paljon pitkävaikutteisia ravinteita. 
Perunan itämistä voidaan nopeuttaa pitämällä ruukkua aluksi lämpimässä sisällä. 
Taimet siirretään valoon versojen työnnyttyä mullan pinnalle. Multa pidetään koko 
kasvatuksen ajan kosteana. Versojen venyessä pituutta uutta multaa lisätään ruukun 
pinnalle, jotta kehittyvät juurimukulat pysyvät valolta suojassa eivätkä viherry.
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Mahdolliseen häiriötilanteeseen 
kannattaa varautua jo ennalta
Teksti: Helena Lindgren  Kuvat: Shutterstock

Koronan aikana olemme oppineet, että arki voi muuttua nopeastikin, täysin 
meistä itsestämme riippumattomista syistä. Jokaisen on hyvä pohtia, miten 
arjesta selvitään silloin kun yhteiskunta tai jokin sen osa ei toimikaan kuten 
normaalisti. Samoin oma äkillinen sairastuminen tai tapaturma saattaa 
yllättäen estää meitä pääsemästä palvelujen pariin. Miten silloin selviät?

OPASTUS

Arki saattaa keikahtaa nurin monista eri syistä. Miten sinä ja 
perheesi pärjäisitte, jos vaikkapa sähköt olisivat myrskyn tai 
kaapelirikon vuoksi laajalla alueella pitkään poikki? Löytyykö silloin 
kotoa tarpeeksi vettä ja ruokaa muutamaksi päiväksi, sillä kauppojen 
kassat, pankkiautomaatit ja maksukortit eivät siinä tilanteessa 
toimi, eikä autoakaan pysty tankkaamaan? Entäpä kun hanasta ei 
tulekaan vettä ja WC:n voisi vetää vain kerran, kun ei ole sähköä 
pumppaamassa lisää vettä vesijohtoverkostoon? 

Oma apu paras apu – tai ainakin nopein
Vahinko ei tule kello kaulassa. Sen vuoksi jokaisen kannattaa 
varautua poikkeustilanteeseen jo etukäteen. Alta löydät kolmen 
päivän kotivaran tarkistuslistan. Käy lista läpi, ruksaa kunnossa 
olevat seikat ja hoida puutteelliset asiat kuntoon, niin kotoasi löytyy 
aina tärkeimmät oman varautumisen tarvikkeet.

Kolmen päivän kotivara, tarkistuslista:
Puhdasta vettä 
• Edes muutama litra kaupan pullovettä, jos käytössä ei ole puhtaita 

kanistereita tai kannellisia ämpäreitä, joilla vettä voisi hakea 
varavedenjakelupisteestä.

• Puhtaan juomaveden tarve on 2 litraa/henkilö/vuorokausi.
• Lisäksi ruoanlaittoon ja hygieniaan tarvittava vesi.
• Kaikkiaan veden tarve on 1–2 ämpärillistä henkeä kohti 

vuorokaudessa.

Ruokaa koko perheelle ainakin kolmeksi vuorokaudeksi
• Kokoa oma kotivarasi sellaisista helposti valmistettavista ja 

mieluisista elintarvikkeista, joita käytät muutoinkin jatkuvasti, niin 
kotivarasi uusiutuu ja pysyy yllä itsestään.
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• Muista varata myös hyvin säilyvää, sellaisenaan syötävää ruokaa.
• Varaa lisäksi kuivamuonaa, kuten pähkinöitä ja kuivattuja 

hedelmiä.
• Esimerkkilistoja elintarvikkeista ja niiden tarkemmista määristä 

löydät mm. seuraavien toimijoiden verkkosivuilta: SPEK, 
Marttaliitto.

• Älä unohda lemmikkien ruokia ja vettä.

Välttämättömät lääkkeet

Kotona on hyvä olla myös:
• Paristoilla toimivat radio ja taskulamppu sekä paristot 

kumpaankin
• Varavirtalähde esim. puhelimen lataamiseen
• Hieman käteistä rahaa 

• Retkikeitin ja tulitikut.
• Joditabletteja (otetaan vain viranomaisen kehotuksesta), 

särkylääkkeitä.
• Ensiaputarvikkeet.
• Käsisammutin tai sammutuspeite.
• Wc-paperia, saippuaa, puhdistuspyyhkeitä, käsidesiä ym. muita 

hygieniatarvikkeita.

Lisäohjeita erilaisten häiriötilanteiden varalle löydät esimerkiksi 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin tuottamasta ilmaisesta 
72 tuntia, varautuminen kotona -turvallisuusesitteestä. Oppaasta 
löydät käytännön ohjeita myös esimerkiksi siihen, miten parhaiten 
pysyt lämpimänä sähkölämmitteisessä, viilenevässä asunnossasi, 
silloin kun sähköt ovat pitkään poikki.

TUTUSTU
omataloyhtio.fi
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Näin säilytät turvallisesti 
yhteisissä tiloissa
Teksti: Jenni Tommila   Kuvat: Ovella Systems Oy   Kaupallinen yhteistyö: Ovella Systems Oy

Toimivat säilytysmahdollisuudet ovat pieni, mutta merkittävä osa taloyhtiön kokonaisuutta. Kuinka 
mukavaa onkaan, kun renkaille, pyörille, suksille ja muille ulkoiluvälineille löytyy taloyhtiöstä 
paikkansa. 

HUONEISTO

Tarpeeton kaaos ja säilytyspaikkojen 
riittämättömyys aiheuttavat useimmiten 
ongelmia asukkaiden keskuudessa ja 
vaikuttavat asumisviihtyvyyteen. Tärkeää 
on huomioida, että säilytysratkaisut ovat 
turvallisia ja niitä käytetään oikein. Järjestys 
yhdessä toimivan tilankäytön kanssa 
ehkäisee ilkivaltaa ja edistää turvallisuutta.

Huomioi nämä tiloja 
suunniteltaessa
Säilytystilojen suunnittelun lähtökohtana 
kannattaa olla turvallisuus, tilan 

sekä ne ratkaisevat taloyhtiöiden 
säilytysongelmat. Säilytysratkaisut sopivat 
niin taloyhtiön yhteisiin tiloihin kuin 
asuntoihin tai niiden irtainvarastoihin. 
Sisä- ja ulkotiloissa telineet ovat 
helposti käytettävissä sekä houkuttelevat 
ihmisiä aktiivisuuteen ja huolehtimaan 
omaisuudestaan.

Pyörät järjestykseen
Kulku pyöräparkkeihin ja -varastoihin 
tulisi olla esteetöntä ympäri vuoden. 
Siistit pyörätelineet niin ulkona kuin 

esteettömyys, tilan tehokas käyttö 
ja toimivuus. Pelastuslain mukaan 
uloskäytävillä, porrashuoneissa, sisäisillä 
käytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja 
varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää 
mitään. Ei edes lastenvaunuja. Lisäksi 
palo- ja pelastuslaki sekä rakennuslupa 
rajoittavat palokuorman määrää. Esimerkiksi 
varastoissa puiset telineet lisäävät 
palokuormaa.

Tilojen tavoitteet saavutetaan Ovella-
järjestelmällä. Turvalliset säilytysratkaisut 
ovat helppokäyttöisiä ja korkealaatuisia 
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LISÄTIEDOT
ovella@ovella.fi

lämmitysjärjestelmä, jotta pyöräilyä voi 
jatkaa halutessaan talvella.

Sisätiloihin tarkoitetut polkupyörien 
säilytystelineet on suunniteltu pyörän 
turvalliseen ja tehokkaaseen säilyttämiseen 
rakennuksen sisätiloissa muun muassa 
ulkoiluvälinevarastoissa, kellareissa ja 
autotalleissa. Pyörä voidaan aina lukita 
telineeseen esimerkiksi vaijerilukolla tai 
pyörän omalla lukolla.

Esimerkiksi ovella® Compact PTL-
2 -liukukelkkajärjestelmä on suosittu 
ja tehokas ratkaisu sisätiloihin. Se on 
seinäkiskoilla liukuva säilytyskelkka 
polkupyörille. Pyörät ovat säilytyskelkassa 
eri korkeudella pystyasennossa pyörän 
satula kelkan satulatukeen nojaten.

Ovella® Citypark® DD-4 -kerrostelineen 
avulla pyörät saadaan säilytykseen kahteen 
kerrokseen. Teline on helppo ja turvallinen 
käyttää. Kerrostelineellä pyöräpaikat 
saadaan tuplattua. Yhteen telineeseen 
mahtuu neljä polkupyörää kahteen 
kerrokseen.

Pienet säilytystelineet Fillarikoukut FK-1 ja 
V-3 mukautuvat tilaan kuin tilaan.

Pienien tilojen hyödyntäminen
Ovellan nerokkaat säilytystelineet sopivat 
myös asennettaviksi, jos muuta varasto- tai 
säilytystilaa on vähän. Ovella Fillarikoukku 
FK-1:n lisäksi hyviä vaihtoehtoja 
sisäsäilytykseen ovat esimerkiksi SkiRack 
STM-5 ja MultiRack MT-6, joihin saa 
laitettua suksia, luistimia, rullalautoja 
ynnä muita harrastevälineitä. Asunnoissa 
säilytystiloja ovat muun muassa eteinen, 
vaatehuone ja parveke tai terassi. Pienissä 
asunnoissa myös olohuone, jolloin telineet 
ovat osana sisustusta. Asukas voi itse 
asentaa telineet helposti asennusohjeiden ja 
-kiinnikkeiden avulla.

Autonrenkaiden varastointi
Autonrenkaiden säilytykseen tarkoitetut 
ovella®-telineet ovat helppokäyttöisiä, 
turvallisia ja korkealaatuisia. Ne on 
valmistettu maalatusta teräksestä. 
Esimerkiksi Rengasteline PST-4:een sopii 4 
kappaletta standardirenkaita. Järjestelmän 
avulla lattiatilaa vapautuu ja rakennuksen 
hyödyntämättömät tilat saadaan käyttöön. 
Taloyhtiö voi hankkia telineitä ja vuokrata 
niitä haluaville, jolloin tulot jäävät 
taloyhtiöön.

Asennettaessa on noudatettava 
asennusohjeita ja kiinteistökohtaisia 
turvallisuusmääräyksiä. Käyttämättömiä 

renkaita on säilytettävä pimeässä, viileässä 
ja kuivassa paikassa. Renkaat eivät saa olla 
kosketuksissa kemikaalien ja liuottimien 
kanssa. Ne eivät myöskään saa olla 
lähellä sähkölaitteita, joista saattaa syntyä 
sähkökipinöitä.

Varasto- ja säilytystilojen päivitys
Suurempien remonttien yhteydessä 
taloyhtiön kannattaa miettiä myös 
säilytystilojen modernisointia. Tällöin vanhat 
ja epäkäytännölliset telineet pystytään 
korvaamaan nykyaikaisilla tehokkailla 
säilytysjärjestelmillä.

Vapautuneet tilat, kuten kylmäkellarit sekä 
lämmönjako- ja pannuhuoneet, voidaan 
suunnitella ja kalustaa uudelleen. Lisäksi 
pihoille voidaan järjestää ympärivuotiset 
pyöräparkit autojen parkkipaikat ja 
lumenlastauspaikat huomioiden. 
Nämä toimenpiteet ovat pieniä, mutta 
viimeistelevät suuremman remontin ja 
lisäävät asumisviihtyvyyttä.

Kun hallitus on päättänyt säilytystilojen 
uusimisesta, voidaan se tehdä talkootyönä, 
jolloin asukkaat aktivoidaan. Projekti 
voidaan tilata myös suunnitelmineen 
Ovella Systems Oy:ltä avaimet käteen 
-periaatteella.

sisällä lisäävät pyöräilyaktiivisuutta. 
Ovellan polkupyörien ulkosäilytystelineet 
on suunniteltu ensisijaisesti Suomen 
rankkoihin olosuhteisiin, eri vuodenajat 
huomioiden.

PyöräNoja-parkkijärjestelmässä 
polkupyörät pysyvät järjestyksessä 
telineen muotoilun ansiosta. Telineessä 
on erillinen ulosvedettävä ketju, 
joka pitää pyörän telinettä vasten. 
Lisävarusteena on saatavana viime aikoina 
paljon lisääntyneiden sähköpyörien 
latauspiste sekä nojan alle sijoitettava 
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TEKNIIKKA

Näin järjestyi sähköauton 
latauslaitevalmius As Oy Porin 
Karhunpesässä
Teksti: Samuli Vesalainen   Kuvat: Jarno Kylmänen   Kaupallinen yhteistyö: Wago Oy

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

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

Korjausrakennushankkeissa on käytännössä 
sähköajoneuvon latauslaitevalmius on 
asennettava jokaiselle pysäköintipaikalle 
silloin, kun korjausprojektin toimenpiteet 
ulottuvat pysäköintialueeseen ja on kyse 
laajamittaisesta korjauksesta. Tällaiseksi 
katsotaan lain mukaan esimerkiksi remontti, 
joka sisältää julkisivun remontoinnin, 
ikkunoiden uusimisen sekä yhden 
tai useamman teknisen järjestelmän 
korjauksen.

eli kohde on juuri luovutettu asukkaiden 
käyttöön.

Viitasaaren mukaan yrityksenä ja kohteen 
toteuttajana he halusivat tulevan taloyhtiön 
saavan käyttöönsä huolettoman, helpon 
ja laajennettavissa olevan sähkö- ja 
hybridiauton latausratkaisun, joka tarjoaa 
hyvät edellytykset tulevaisuudenkin 
asumistarpeisiin.
– Rakennamme nykyaikaisia taloja, 
joissa on helppo asua. Sähköajoneuvon 
latausratkaisua haettaessa huolettomuus ja 
helppous olivat keskiössä – autolla helposti 
sisään autohalliin, auto lataukseen ja 
hissillä asuntoon, kuvailee Viitasaari.

As Oy Porin Karhunpesä on 2020 
valmistunut kerrostalo Porin keskustassa. 
Se on osa niin kutsuttua karhukorttelia, 
johon kuuluu viisi muuta asuinkerrostaloa. 
Suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet 
arkea ja asumista helpottavat käytännölliset 
ratkaisut, kuten mahdollisuus sähkö- ja 
hybridiauton vaivattomalle ja joustavalle 
lataamiselle. Kerrostalossa on käytössä 54 
autopaikkaa.

Sähköajoneuvon lataus osana 
helppoa asumista
Kohteen väliaikaisena hallituksen 
puheenjohtajana toimii rakennuttaja MVR-
Yhtymä Oy:n Rami Viitasaari, kunnes 
hallitus valitaan osakkaiden keskuudesta. 
Asukkaat pääsivät muuttamaan uusiin 
koteihinsa artikkelin kirjoitusajankohtana, 
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Järjestelmä, joka joustaa 
muuttuvissa tarpeissa
Sähköajoneuvojen latausvalmiutta varten 
As Oy Porin Karhunpesään valittiin WAGO 
Lattakaapelijärjestelmä. Sopivaa ratkaisua 
etsittiin yhteistyössä sähkösuunnittelijan, 
-urakoitsijan sekä asiakkaan kanssa. 
Sähkösuunnittelijan ja urakoitsijan 
näkökulmasta ratkaisu vaikutti helpolta 
toteuttaa - ja oli sitä myös käytännössä.
– Teknisesti järjestelmä oli helppo 
suunnitella, kun reunaehdot olivat tilaajan 
kanssa sovittu, kertoo järjestelmän 
sähkösuunnittelija Pasi Lammi Etteplan 
Oy:stä.
– Alkuun oli ihmetystä järjestelmästä, kun 
sitä ei ole tullut ennen vastaan, mutta 
järjestelmä osoittautui helpoksi asentaa. 

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

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

• Selkeä kustannusten jako taloyhtiön ja osakkaan tai pysäköintipaikan haltijan 
välillä

• Latausvalmiuden järjestyttyä latauspisteiden lisäys on helppoa heti tai 
tulevaisuudessa

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

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

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

TUTUSTU
wago.fi

eli lain vaatimus latausvalmiudesta on 
järjestetty. Tarpeen mukaan sähköajoneuvon 
latauspisteitä voidaan myöhemmin kätevästi 
lisätä.

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

Asennusohjeet olivat helpot ja selkeät, 
luonnehtii Arto Hakala Insinööritoimisto 
Unto Rantanen Oy:stä.

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

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

Nyt taloyhtiössä on valmius järjestää kaikille 
autopaikoille sähkö- tai hybridiauton lataus, 
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Viime numerossa käsittelimme laajasti sähköautojen latauspaikkojen hankintaa 
taloyhtiöissä. Lehden ilmestyttyä saimme juttuvinkin eräältä lukijalta: häntä huolettivat 
paloriskin mahdollinen kasvu sähköautojen myötä sekä palokunnan sammutustoimet, 
varsinkin maanalaisissa pysäköintihalleissa.

Tartuimme juttuvinkkiin ja haastattelimme tähän juttuun Helsingin 
kaupungin pelastuslaitoksen palomestari Joonatan Suosaloa. 
Hänen vastuualueenaan on maanalaisten tilojen paloturvallisuus 
Helsingissä. Suosalon opinnäytetyötä pelastuslaitosten 
varautumisesta maanalaisissa tiloissa tapahtuviin sähköautopaloihin 
on käytetty alalla laajasti turvallisuusohjeistusten kehittämisessä.

Autopalon syttymisriskit
– Useiden kansainvälisten tutkimusten pohjalta tämänhetkinen 
käsitys on, että sähköautojen syttymistodennäköisyys on jopa hieman 
pienempi kuin polttomoottorikäyttöisillä autoilla, kertoo palomestari 
Joonatan Suosalo.
– Kaikkien autopalojen yleisin syttymissyy tällä hetkellä ovat erilaiset 
sähköviat, joita voi sattua täysin auton käyttövoimasta riippumatta.
– Toiseksi yleisin syttymissyy on jonkin palavan nesteen – 
esimerkiksi moottoriöljyn – vuoto kuumalle pinnalle, jonka 
seurauksena palo syttyy. Tätä riskiä sähköautoissa ei luonnollisesti 
ole, kertoo Suosalo.

Onko lukijamme huoli siis turha?

OPASTUS

Sähköauton palokuorma verrannollinen 
polttomoottoriautoon
– Tutkimusten mukaan sähköauto on palokuormaltaan verrattavissa 
tavallisen polttomoottoriauton palokuormaan, kertoo Suosalo 
ja jatkaa: Käytännössä palokuormaan vaikuttaa myös paljonko 
palavaa nestettä on polttomoottoriauton tankissa, tai kuinka paljon 
sähköauton akussa on varausta. Mitä täydempi tankki tai akku, 
sitä enemmän on palokuormaa ja sitä reaktiivisempi litiumioniakku 
tulipalossa on.
– Auton palokuorma muodostuu kuitenkin aina kokonaisuudesta: 
kaikissa autoissa on lisäksi paljon muoviosia, kangasta ym. palavia 
materiaaleja, kertoo Suosalo.

Suosalon mukaan sähköauton akkupalon syttyminen latauksen 
aikana on toki mahdollista, mutta tilastojen mukaan se ei ole 
erityisen merkittävä syttymissyy. Todennäköisempi syy on yksittäisen 
akkukennon valmistusvirhe tai akuston vaurioituminen esimerkiksi 
kolarissa: mekaaninen isku, joka saattaa johtaa kennon sisäiseen 
oikosulkuun.

Sähköautojen tulipalot
Teksti: Helena Lindgren   Kuvat: Shutterstock
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“Sähköauton palo ja sähköauton akkupalo ovat kaksi 
eri asiaa”
Sähköauton palaessa muualta kuin akusta, tulipalo käyttäytyy ja se 
sammutetaan aivan kuten muutkin ajoneuvopalot.
– Sähköauton akkupalossa syntyy erilaisia vaarallisia yhdisteitä, 
fluorivetyjä, enemmän kuin polttomoottoriauton palossa, mutta 
sinänsä näitä vaarallisia yhdisteitä syntyy kaikissa autopaloissa, 
määrä vain on isompi. Kaikki ajoneuvopalot ovat sivullisille 
vaarallisia, kertoo Suosalo.
– Suurin ero sammutustöiden kannalta on kuitenkin tarvittavan 
veden suurempi määrä sekä ajoneuvon uudelleensyttymisvaara.

Litiumioniakku eri tyyppeineen on yleisimmin 
käytössä oleva akkuteknologia
Litiumioniakkujen yleisyyteen nähden litiumakkuteknologia on 
turvallista. Mikään litiumioniakku ei kuitenkaan ole täysin riskitön, 
koska akussa on paljon energiaa pienessä tilassa.

Tulipaloriski liittyy akkukennon sisällä tapahtuvaan, voimakkaasti 
lämpöä tuottavaan reaktioon, ns. lämpökarkaamiseen, joka voi johtaa 
voimakkaaseen liekkipaloon. Lämmön johtumisen vuoksi reaktio 
saattaa edetä akun sisällä kennosta toiseen, vaikka näkyvä liekkipalo 
saataisiin sammutettua. Kemiallisten reaktioiden yhteydessä 
palotapahtuma ruokkii itse itseään, jonka vuoksi se on vaikeampi 
sammuttaa ja voi johtaa huomattavan pitkään palonkestoon. Ainoa 
sammutuskeino on akuston jäähdytys, jotta akun sisällä käynnistynyt 
kemiallinen reaktio saadaan pysähtymään.

Auton upottaminen on vain yksi sammutuskeinoista
– Mielikuva siitä, että sähköauton akkupalo sammuu pelkästään 
upottamalla auto veteen, ei pidä paikkaansa, kertoo Suosalo.
– Auton upottaminen ei ole ensisijainen tai ainoa vaihtoehto. Ja 
jos auto upotetaan veden alle, niin jossain vaiheessa vedet myös 
poistetaan kontista. Sammutuskontin tai auton ympärille rakennetun 
siirrettävän sammutusaltaan vesi on hyvin voimakkaasti saastunutta 
ja se pitää toimittaa asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen.
– Vaikka veden poistaminen tapahtuisi vasta viiden päivän päästä, 
on silti mahdollista, että vesi ei ole vielä oikosulkenut kaikkia 
akkukennoja, joten palo voi syttyä uudelleen vesien poistamisen 
jälkeenkin. Käytännössä auton upottaminen ei siis sinänsä poista 
jälkivartioinnin tarvetta.
– Lähtökohtaisesti sähköauton akkupalon sammutusmenetelmä on 
se, että kemiallisessa reaktiossa tai lämpökarkaamisvaiheessa olevaa 
akkupakettia jäähdytetään suurella määrällä vettä. Näin ohjeistetaan 
myös merkittävien autonvalmistajien pelastustyöntekijöille antamissa 
ohjeissa, kertoo Suosalo.

Jäähdytys auton pohjan kautta tavallisempaa
Tavallisempaa kuitenkin on, että auton pohjaa jäähdytetään 
ulkopuolelta vesisuihkulla. Suosalon mukaan maailmalla on useita 
raportteja, että sähköauton akkupalon sammutus on onnistunut 
täysin ilman mitään erityistyökaluja.

– Myös Suomen tähän mennessä ainoa täyssähköauton palo 
Lahdessa 30.3.2019 sammutettiin letkulla ja suurella määrällä 
vettä. Se syttyi pari kertaa uudestaan eli siihen meni vähän 
enemmän aikaa kuin tavallisessa autopalossa ja vesimäärä oli 
isompi, mutta sinänsä siinä ei käytetty mitään erityistyökaluja.
– Oma näkemykseni on, että palokunnan ensisijainen vaihtoehto 
on jäähdyttää palavaa akkua vesisuihkulla joko ulkokautta, tai akun 
pettäneen rakenteen kautta, kertoo Suosalo.
– Samalla tarkkaillaan lämpökameralla, miten akun lämpötila alkaa 
laskea. Vasta kun akku on saatu stabiiliin tilaan, auto voidaan siirtää 
pois parkkihallista, turvalliseen paikkaan. Siirtoja varten palokunnilla 
on omia siirtoalustoja käytettävissä. Siirron jälkeen suoritetaan 
sähköauton jälkivartiointi paikassa, jossa se ei enää aiheuta mitään 
leviämisvaaraa – jos se syttyy uudestaan palamaan.

Joonatan Suosalolla on siis huojentavaa kerrottavaa meille 
sähköautopaloista huolestuneille.
– Palokunta on kyllä varautunut näihin tilanteisiin. Sähköautopalot 
saadaan sammumaan. Sivullisten ei tarvitse olla huolissaan, ei edes 
näistä parkkihalleissa tapahtuvista paloista. Hybridi- ja sähköautot 
eivät sinällään ole mikään uusi asia palokunnille, vaan niiden 
kanssa on toimittu jo vuosia esimerkiksi kolaritilanteissa ja niiden 
riskitekijät ovat hyvin tiedossa.

Suosalon käsityksen mukaan kaikilla Suomen pelastusalueilla 
perustietämys myös sähköauton akkupalon sammutuksesta on 
hallussa ja tiedetään yleismenetelmät, miten toimitaan. Helsingin 
palolaitoksella on lisäksi kehitetty omana työnä alustasprinkleri, joka 
voidaan työntää auton alle jäähdyttämään akkua.

Jokainen palotilanne on erilainen. Käytännössä paikalla oleva 
pelastustyön johtaja päättää käytettävissään olevien tietojen ja 
resurssien pohjalta mitä sammutustaktiikkaa kussakin tilanteessa 
käytetään.

Palokuntaa varten opaste sähköautojen 
latauspisteistä sekä latauspisteiden keskitetty 
virrankatkaisu
Sähköautojen latauspisteiden hankinnassa turvallisuuden kannalta 
tärkeää on, että sähkötöiden suunnittelu ja niiden asennustyöt 
toteutetaan asianmukaisesti, sähköturvallisuusmääräyksiä 
noudattaen ja asianmukaisine tarkastuksineen.
– Palokuntaa varten olisi hyvä olla opaste kiinteistössä olevista 
sähköautojen latauspisteistä. Opaste voi sijaita esimerkiksi 
paloilmoitin- tai savunpoistokeskuksen yhteydessä, ohjeistaa 
Suosalo.
– Lisäksi latauspisteiden virransyöttö tulisi pystyä katkaisemaan 
yhdestä paikasta keskitetysti. Esimerkiksi sähköpääkeskuksesta, 
mikäli sinne on helppokulkuinen reitti. Tai sitten voi olla erillinen 
Hätä–seis -kytkin, josta saadaan kaikki latauspisteet kerralla 
jännitteettömiksi.
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YHTEENVETO
• Autoilun kulttuuri on murroksessa.
• Jakamistalous on tämän vuosikymmenen trendi.
• BloxCar on vuonna 2015 perustettu 

vertaisvuokrauspalvelu, joka tarjoaa markkinapaikan 
auton turvalliseen jakamiseen.

• BloxCar on kotimainen palvelu, joka pyrkii tekemään 
autoilusta edullisempaa. 

TALOYHTIÖN PAKETTI SISÄLTÄÄ
• Alennettu 20 % palvelumaksu auton omistajille 

(normaalisti 30 % vuokratuotosta).
• Asiantuntija-apu:
 • Opastus palvelun käyttöön
 • Autoilijoiden ohjeistaminen asianmukaiseen 

toimintaan
 • Yhteyshenkilö
• Autoilijoiden muut edut, esimerkiksi autopesuihin.
• Taloyhtiölle kolmen kuukauden testijakso ilman 

kuluja. Testijakson jälkeen 79,90 €/kk.

Oman auton jakaminen yleistyy 
nopeasti
Teksti: Konsta Lehikoinen   Kuvat: Bloxcar   Kaupallinen yhteistyö: Bloxcar

Yksityisautoilun kallistuminen on ollut polttava puheenaihe viime kuukausien Suomessa. Kritiikin 
keskiössä on polttoaineen kallis hinta, pysäköintipaikkojen puute ja pysäköinnin kallistuminen.

HUONEISTO

Seuraavina vuosina on tulossa merkittäviä muutoksia kaupunkien 
pysäköinnin ratkaisuihin ja -hintoihin. Odotuksena on, että 
asukaspysäköinti kantakaupungissa kallistuu nykyisestä 30 eurosta 
kuukaudessa kolminkertaisesti, eli 90 euroon per kuukausi, vuoteen 
2029 mennessä. Myös kadunvarsipaikkojen tuntihinnoittelu tulee 
kallistumaan huomattavasti. Samalla, kun pysäköintipaikkojen 
ylläpidosta pyritään tekemään kannattavampaa, myös polttoaineen 
hinta nousee kovaa vauhtia.

Autoilun kallistumiseen vaikuttavia muutoksia ovat 
väestömäärän kasvu, kantakaupungin laajeneminen, kestävien 
liikkumismuotojen suosiminen, ilmastotavoitteet, liikkumisen 
ja liikenteen digitalisoituminen, jakamistalouden kasvu, 
liikenteen sähköistyminen, etätyön yleistyminen sekä uusien 
liikkumispalvelujen tuleminen markkinoille.

Autot ja parkkipaikat tehokkaaseen käyttöön
Taloyhtiöiden asukkailla on yhä vähemmän mahdollisuuksia ylläpitää 
omaa ajoneuvoa, koska autopaikkojen määrät ovat pienet ja autoilun 
kokonaishinta todella suuri. Ratkaisu ongelmaan on suurien kulujen 
kattamisessa ja olemassa olevien autopaikkojen tehokkaassa 
käytössä.
– Autopaikkoja käytetään tehokkaasti, kun autoja käytetään 
tehokkaasti. Tarkoitan tällä sitä, että useampi asukas voi saada 
autopaikan hyödyn itselleen, jos auto on asukkaiden yhteisessä 
käytössä, kertoo Paul Nyberg BloxCarilta.

Tämän vuosikymmenen trendi on käyttää olemassa olevia resursseja 
tehokkaammin. Resursseja käytetään tehokkaammin muun muassa 
autojen yhteiskäytöllä. Yritykset, järjestöt ja taloyhtiöt puntaroivat 
juuri tällä hetkellä erilaisia mahdollisuuksia hankkia yhteiskäyttöauto 
asukkaiden käyttöön. Taloyhtiön omat autot ovat kuitenkin kalliita ja 
ne vaativat sitoutumista itse taloyhtiöltä.
– Ei ole olemassa vain yhtä ja oikeaa tapaa hankkia 
yhteiskäyttöautoa taloyhtiöön. Joskus on hyvä tilata taloyhtiöauto 
palvelun tarjoajalta, mutta siinä tapauksessa kallis satsaus tuo 
vain yhden yhteisessä käytössä olevan ajoneuvon taloyhtiöön. 
Taloyhtiön omistamassa autossa on etuja tottakai, mutta myös paljon 
kompastuskiviä. Sille pitäisi esimerkiksi varata oma uusi autopaikka, 
Nyberg arvioi.

Auton omistaminen murroksessa – yksityishenkilö 
voi jakaa omaa autoa naapurille
Ajoneuvon omistaminen perinteiseen tapaan on kallista, mutta 
BloxCar tarjoaa mahdollisuuden tehdä autoilusta edullisempaa 
vuonna 2022.
– Kuka tahansa asukas voi jakaa tai lainata omaa autoa naapureille. 
Ajokortilla tunnistautuneet käyttäjät, valmis maksujärjestelmä ja 
kalenterin hallinta tekee ajoneuvon jakamisesta helppoa ja turvallista 
omistajalle, Nyberg jatkaa.

Kun yhteisessä käytössä olevan auton omistaa asukas, ei taloyhtiön 
tarvitse hankkia autopaikkaa kalliille yhteiskäyttöautolle, jonka se 
omistaa.
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Seppo vuokraa omaa autoa 
naapureille – yli 6000 euron tulot 
kahdella autolla vuonna 2021
Yksityishenkilölle omistamisen 
kalliit kustannukset tekee ajoneuvon 
jakamisesta kiinnostavaa. Auton 
omistajat voi osallistua aloittamalla 
oman auton jakamisen naapureille 
vertaisvuokrauspalvelussa. BloxCar on 
kotimainen vertaisvuokrauspalvelu eli 
markkinapaikka autoilijoille, jotka haluavat 
jakaa omaa ajoneuvoa.

verot, huoltokustannukset ja muun muassa 
pysäköinnin kulut, ei auton omistajalle eli 
Sepolle jää juuri voittoja käteen.
– Tarvitsen autoja kuitenkin sen verran 
paljon, että lainaamalla niitä, minun on 
kannattavaa pitää autot itselläni. Minulle 
jakaminen on siis paras vaihtoehto, vaikka 
siitä ei jää vuodessa montaa sataa euroa 
viivan päälle. Voisin nostaa hintoja tottakai 
ylöspäin, mutta minulle ne voitot ei ole niin 
tärkeitä. Kunhan saan omasta autoilusta 
edullisempaa ja pääsen auttamaan muita, 
Seppo päättää.

OTA YHTEYTTÄ
contact@bloxcar.fi

– Omistin aluksi yhden henkilö- ja 
pakettiauton, jotka maksoi minulle 
kuukaudessa useita satoja euroja huolto-, 
pysäköinti- ja vakuutusmaksuja. Käytin 
itse autoja melko vähän, vain pari kertaa 
viikossa, joten autoista luopuminen kävi 
mielessä. Päätin kuitenkin kokeilla ensin 
oman auton vuokraamista ja se lähti hyvin 
käyntiin, Seppo kertoo ensimmäisistä 
kokemuksista BloxCarin palvelussa.

Seppo tienasi vuonna 2021 vuokratuloja yli 
6000 euroa kahdella autolla. Kun tuloista 
miinustetaan autojen vakuutusmaksut, 
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PIHA

Pysäköitkö pelastustielle –  
mitä siitä voi seurata?
Teksti: Helena Lindgren   Kuvat: Shutterstock

Pelastustie on nimensä mukainen: pelastustien tarkoitus on taata hälytysajoneuvolle esteetön ja 
nopea pääsy mahdollisimman lähelle rakennusta. Siksi auton jättäminen parkkiin pelastustielle voi 
pahimmillaan maksaa ihmishenkiä.

Pelastuslain mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja 
muut kulkuyhteydet (pelastustiet) on pidettävä ajokelpoisina ja 
esteettöminä sekä merkittävä asianmukaisesti. Ajoneuvon pysäköinti 
pelastustielle on yksiselitteisesti kielletty pelastuslaissa. Myös 
muiden mahdollisten esteiden asettaminen pelastustielle on 
kiellettyä. (Pelastuslaki 379/2011, 11§)

Mikä tahansa pihatie ei täytä pelastustielle asetettavia vaatimuksia. 
Pelastustien mitat, sijainti suhteessa rakennukseen ja tien 
kantavuus suunnitellaan kullekin kohteelle tarkoituksenmukaisesti. 
Pelastustien tulee kestää pelastuslaitoksen raskaiden, jopa 
kymmenien tonnien painoisten ajoneuvojen paino.

Paikallisilla pelastuslaitoksilla on pelastustiestä omat ohjeensa, 
joissa määritellään muun muassa pelastustien tekniset vaatimukset 
sekä pelastustien ja ambulanssireitin mitoitus.

Pelastustiemerkkiin on voitava luottaa
Pelastustien ilmaisevaa merkkiä ei saa sijoittaa minne tahansa, vaan 
pelastustien olemassaolo ja sijainti on määritelty jo rakennuslupa-

asiakirjoissa. Pelastusviranomainen voi antaa merkin käyttämiselle 
erillisen hyväksynnän jälkeenpäinkin, suoritettuaan sitä ennen 
katselmuksen kohteessa.

Taloyhtiön on hyvä tarkistaa, että omat pelastustiemerkinnät ovat 
asianmukaisia. Pelastustiet on merkittävä pelastussuunnitelmaan 
ja pelastussuunnitelmasta on tiedotettava niin asukkaita kuin 
osakkaita.

Virheellinen merkki paikassa, jossa ei todellisuudessa olekaan 
viranomaisen hyväksymää pelastustietä on turvallisuusriski: se ohjaa 
ambulanssin tai paloauton paikkaan, jossa ajoneuvo pahimmillaan 
voi jäädä jumiin kesken hälytystehtävän.

Pelastustien on oltava esteetön – aina
Kaikenlaiset pihavarusteet, kuten istutusaltaat, aidat, portit, 
pyörätelineet, kuivaustelineet, valaisinpylväät, liikennemerkit 
sekä jätekatokset, autosuojat ja lumenkeräyspaikat, on sijoitettava 
siten, että ajoreitit ja pelastustiet säilyvät kulkukelpoisina 
hälytysajoneuvoille.



712022   OMATALOYHTIÖ.FI   

Betoniporsaiden laittaminen pelastustielle 
on lainvastaista. Häiritsevää piha-
alueen läpiajoa, mahdollista hurjastelua 
tai toistuvaa pysäköintiä pelastustiellä 
voidaan tarpeen vaatiessa rajoittaa 
asentamalla puomi, joka täyttää paikallisen 
pelastusviranomaisen antamat ohjeet 
ja standardit. Asiaa kannattaa selvittää 
pelastusviranomaisen kanssa jo etukäteen, 
koska kiinteistön omistaja on vastuussa 
siitä, ettei puomi estä tai vaikeuta 
pelastustien käyttöä.

Talon seinässä oleva keltainen Nostopaikka-
kilpi osoittaa operointiin sopivan paikan 
pelastuslaitoksen nostolava-autolle silloin, 
kun tulipalotilanteessa tarvitaan asuntoihin 
varatie. Myös nostopaikan on oltava esteetön 
koko alaltaan, koska eri pelastusyksiköiden 
koot ja niiden tukijalkojen sijainnit 
ajoneuvoissa vaihtelevat.

Pelastustielle ja nostopaikalle on 
järjestettävä ympärivuotinen kunnossapito.

Väärin pysäköity auto johti 
murhenäytelmään
– Mun huoneessa on pieni tulipalo, 
sanoi hätääntynyt tytön ääni Lahden 
aluehälytyskeskuksen hätälinjaan 
25.12.1996 klo 01.03 yöllä.

Soittaja oli nelihenkisen perheen 
13-vuotias tytär. Hänen huoneessaan, 
kerrostalon seitsemännessä kerroksessa, 
palamaan jäänyt kynttilä oli sytyttänyt 
palon alun. Tytär heräsi, samoin 
vanhemmat omassa makuuhuoneessaan 
ja 10-vuotias sisar omassa huoneessaan. 
Palon sammutusyritykset matolla ja 
petauspatjalla eivät onnistuneet ja 
13-vuotias kiirehti soittamaan palokuntaa. 
Elettiin lankapuhelimien aikaa ja kodin 
ainoa puhelin sijaitsi vanhempien 
makuuhuoneessa, kaikkein kauimpana 
asunnon ulko-ovesta.

Pieni tulipalo leiskahti nopeasti isompaan 
roihuun sulkien tytön edestä pakotien 
porraskäytävään, jonne muu perhe oli jo 
joutunut perääntymään. Paetessaan he eivät 
sulkeneet ulko-ovea portaikkoon – ehkä 
siksi, että vanhempi tytär jäi vielä asuntoon 
sisälle.

Asunnon oven jättäminen auki rappuun, 
samoin kuin parvekkeen oven avaaminen 
ruokkivat palon nopeaa kehittymistä 

asunnossa ja rappukäytävä täyttyi nopeasti 
savusta. Tytön ainoa pakotie liekkien ja 
savun saartamana oli vetäytyä lasitetulle 
parvekkeelle.

Pelastuslaitoksen ensimmäisten yksiköiden 
saavuttua paikalle, pelastustyön johtaja 
kiersi kerrostalon sisäpihalle. Hän näki 
ylimmän kerroksen parvekkeelta tulevan 
sankkaa savua ja liekkejä sekä lasitetun 
parvekkeen betonisen etukaiteen 
ulkopuolella, parvekelaatan kapealla 
reunuksella apua-huutavan tytön.

Tyttö suojautui liekeiltä ja kuumuudelta 
menemällä parvekkeen betonikaiteen 
taakse.

Parvekekaiteen ulkopuolelle paennutta 
tyttöä yritettiin pelastaa palokunnan 
puomitikasauton avulla. Puomitikasauton 
siirtyessä ahtaalla piha-alueella kohti 
parveketta, kiellettyyn paikkaan pysäköity 
henkilöauto esti puomitikasautoa tekemästä 
tarvittavaa tiukkaa käännöstä.

Aikaa ei ollut ylimääräiseen vekslailuun, 
joten saadakseen tien mahdollisimman 
nopeasti auki pelastustehtävälleen 
puomitikasauto alkoi työntää henkilöautoa 
tieltään sivuun. Tämä onnistuikin, mutta 
puomitikasauto vaurioitui siirrossa 
ratkaisevasti: puomitikkaan nostotekniikka 
ei enää toiminutkaan!

Tyttöä ei päästy pelastamaan 
alakerran asunnon kauttakaan
Kerrostalon jokaisessa kerroksessa oli 
seitsemän asuntoa, joten rapussa oli 
yhteensä 49 asuntoa. Rappukäytävä oli 
katutasosta asti täynnä savua. Kadun 
puolelta aloitettu sammutushyökkäys eteni 
hitaasti kohti ylempiä kerroksia, koska 
savusukeltajia vastaan tuli kymmeniä 
rappuun harhailemaan lähteneitä ihmisiä, 
potentiaalisia pelastettavia, jotka piti joko 
taluttaa tai kantaa pois. Ihmeenä voidaankin 
pitää, ettei rappuun lopulta menehtynyt 
kuin yksi ihminen.

Puomitikasauton rikkouduttua parvekkeelle 
loukkuun jääneen tytön pelastamiseksi 
käytettävissä ollut aika alkoi loppua. Vielä 
viime vaiheessa tyttö yritti kaiteesta riippuen 
potkia alakerran parvekkeen lasitusta rikki. 
Palon ja kuumuuden yltyessä sekä voimien 
vähetessä hän lopulta putosi pihan asfaltille 
klo 01.25. Tyttö menehtyi myöhemmin 
saamiinsa vammoihin.

Puomitikasautolla olisi todennäköisesti ollut 
aivan riittävästi aikaa tytön pelastamiseen. 
Vain yksi väärin pysäköity henkilöauto teki 
sen mahdottomaksi.
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Yhteispihat olohuoneiden 
jatkeiksi
Teksti: Tuuli Järvinen   Kuva: Shutterstock    Kaupallinen yhteistyö: Muhevainen Oy

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

PIHA

on enemmän intoa. Pihaprojektit ovat myös lisänneet kiinnostusta 
taloyhtiöiden hallitustyötä kohtaan, mikä on ollut monessa 
taloyhtiössä positiivinen yllätys.

Miten kannattaisi lähteä liikkeelle?
Taloudellisin tapa lähteä pihan kohennukseen on kutsua 
pihasuunnittelija neuvontakäynnille. Suunnittelija kartoittaa 
pihan kasvillisuuden ja kunnon. Jos pihalla tarvitaan vain pientä 
viimeistelyä, saattavat asukkaat talkoiden avulla saada aikaan 
paljon. Suunnittelija voi esimerkiksi laatia talkoo-ohjeet pihalla 
tehtävistä toimenpiteistä tai tarvittaessa tulla vaikka talkoopäivänä 
paikalle opastamaan.

Entä jos tarvitaan mittavampaa remonttia?
– Silloinkin kannattaa aloittaa pihakäynnillä, sillä se auttaa 
kartoittamaan toiveet ja tarpeet. Paikan päällä saan käsityksen 
siitä, mitä mahdollisuuksia pihalla on ja mitä kaikkea remontin 
toteuttaminen vaatii. Jos budjetti on jo olemassa, käynnillä pystyy 

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

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

Kun asukkaat viihtyvät pihoilla, he tutustuvat toisiinsa. Silloin 
kasvaa kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen ja talkoisiinkin 
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MUISTILISTA TALOYHTIÖN PIHAN 
PARANNUKSEEN:
• Kartoittakaa etukäteen asukkaiden pihatoiveita.
• Hankkikaa tontin asemakuva sekä 

asemakaavamääräykset. 
• Miettikää budjetin suuruusluokka ja toteutuksen 

aikataulu. Huomioikaa taloyhtiön päätöksentekoon 
menevä aika.

• Kutsukaa pihasuunnittelija kartoituskäynnille.

TUTUSTU
muhevainen.fi

jo alustavasti näkemään, ovatko toiveet toteutettavissa käytössä 
olevalla budjetilla, Sanna toteaa.

Milloin kannattaa lähteä liikkeelle?
Jos halutaan laaja pihasuunnitelma ja viherrakennus käyntiin 
tänä kesänä, on syytä aloittaa asukkaiden toiveiden kartoitus 
heti. Kun toiveet ovat tiedossa ja tarpeet kartoitettu, kannattaa 
yhteys suunnittelijaan ottaa viivytyksettä. Kevään koittaessa 
suunnittelijoiden ja viherrakentajien kalenterit täyttyvät vauhdilla. 
Jos kartoituskäynti jää kesään, siirtyy toteutus helposti vuodella, 
koska suunnittelulle ja taloyhtiön päätöksenteolle täytyy varata 
riittävästi aikaa.

Miten Sanna sinuun saa yhteyden?
Voit laittaa esimerkiksi sähköpostia osoitteeseen suunnittelu@muhe-
vainen.fi. Tarkemmin palvelutarjontaamme on esitelty Muhevaisen 
nettisivuilla.
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Oikea talkkari voi säästää 
taloyhtiön hallitukselta vaivaa 
ja rahaa
Teksti: Marja Aaltio   Kuvat: Jarno Kylmänen

OPASTUS

Ensin hän ripustaa verhot tankoon, sitten hiekoittaa pihan ja seuraavaksi auttaa asukasta 
kiinnittämään taulun seinälle. Jossain välissä hän käy antamassa pesutuvan avaimen 
pyykkivuorolaiselle.
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Pekka Mäkelä arvelee olevansa Satakunnan ainut oikea talkkari. 
Muualta maasta taitaa löytyä jokunen kollega. Mäkelä toimii kolmen 
vierekkäisen taloyhtiön talonmiehenä. Työsuhde on kestänyt jo 
vuodesta 1977 asti. Työstään hän löytää vain hyviä puolia.
– Hyvin olen viihtynyt. En kai näin kauan olisi ollut, jos työssä olisi 
huonoja puolia.

Taloyhtiön oma talkkari on unelma-ammatissaan
Mäkelä on kutsumusammatissa. Hänen lapsuudenperheensä 
vieraili usein Porin keskustassa ystäväperheen luona. Perheen 
isä oli talonmies, äiti siivosi rappukäytäviä. Jo silloin syttyi haave 
talonmiehen ammatista.

Hän ehti tehdä ensin muita töitä, mutta sitten tärppäsi, kun 
Käppärän kolmen taloyhtiön talkkarin paikka tuli auki. Nuori perhe 
muutti taloihin asumaan ja Pekka Mäkelä pääsi unelmatyöhönsä. 
Nykyään Mäkelä ei enää asu Käppärän taloissa, mutta pääsee 
tarvittaessa nopeasti paikalle.

Talkkari on paikalla aamusta iltaan
Käppärän talonmiehen työpäivä alkaa aamulla kello 7 ja jatkuu aina 
kello 17:ään asti. Päivällä hänellä on pari tuntia omaa aikaa, ettei 
mene ylitöiksi. Työaika on perua siltä ajalta, kun piti olla saatavilla 
ennen asukkaiden töihin lähtöä ja työstä palaamisen jälkeenkin.

Talonmies päivysti aina aamun ensimmäisen tunnin ja työajan 
viimeisen tunnin, jotta asukkaat varmasti saivat hänet kiinni. Nyt 

kännykkäaikana kiinni saaminen on helpompaa, mutta työaika toimii 
yhä.

Kukin kolmesta talosta muodostaa oman taloyhtiönsä. Asuntoja on 
kaikkiaan 109. Niiden koko vaihtelee reilusta 30 neliöstä noin 60 
neliöön. Pienimmissä on makuuhuone ja tupakeittiö, suurimmissa 
kolme huonetta ja keittiö. Jonkin verran on sijoitusasuntoja, 
joissa vuokralaiset saattavat vaihtua, mutta moni asukas on elänyt 
Käppäräntien taloissa vuosikymmeniä.

Tavanomaisten huoltotöiden, kuten lumenluonti, nurmikonleikkuu 
tai pensasaitojen siistiminen, lisäksi Pekka Mäkelä usein auttaa 
asukkaita kotien pienissä töissä. Hän on vaihtanut monet lamput, 
ripustanut verhot tai naulannut taululle koukun seinään.
– Autan mielelläni. Eikä kaikilla ole tuttuja tai sukulaisia, jotka 
voisivat auttaa.

Mäkelä myös tekee monet yhteisten tilojen pienet korjaukset itse. Tai 
sitten ne tehdään talkoilla – kuten sokkelin maalaus muutama vuosi 
sitten. Talon asukkaat maalasivat sokkelit porukalla.

Oma talkkari huomaa ongelmat
Kun talonmies on paljon paikalla, hän huomaa nopeasti, jos joku 
paikka repsottaa. Pienet korjaukset hoituvat ihan Mäkelän omalla 
päätöksellä, vähän isommista lähtee tieto taloyhtiön hallitukselle.
– Uskon, että oma talonmies säästää taloyhtiöiltä rahaa ja maksaa 
itse itsensä. Minäkin teen paljon sellaisia korjauksia, jotka muuten 
pitäisi tilata jostain ulkopuolelta, pohtii Mäkelä

Pienet puutteet tai viat eivät 
ehdi muuttua suuriksi, kun 
talkkari tarkkailee ja pitää 

huolta yhteisistä tiloista ja 
tarvittaessa asunnoistakin.
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Taloyhtiön hallitukselta säästyy rahan lisäksi paljon vaivaa, kun oma 
talonmies pitää huolta paikoista. Pienet puutteet tai viat eivät ehdi 
muuttua suuriksi, kun talkkari tarkkailee ja pitää huolta yhteisistä 
tiloista ja tarvittaessa asunnoistakin.

Mäkelä kiittelee, että hänen työpaikallaan asuu fiksuja ihmisiä. 
Ani harvoin on tarvinnut lähteä avaamaan ovea keskellä yötä. Tosin 
vastikään piti pelastaa yksi asukas keskellä päivää pulasta, kun 
hän ei päässyt ovesta ulos. Lukko oli jollain tapaa jumittunut, eikä 
suostunut aukeamaan. Siinäkin tilanteessa talon oma talkkari ehti 
paikalle nopsaan.

Talkkari luo turvallisuutta taloyhtiöön
Moni asukas on todennut, että tuntuu turvalliselta, kun talossa on 
oma talonmies. Turvallisuuden tunnetta lisää myös se, että Mäkelä 
on hoitanut tehtävää niin kauan, jo 44 vuotta. Ollaan tuttuja puolin 
ja toisin.
– Moni mummo on sanonut, että tuttu ihminen tuo turvallisuuden 
tunnetta. On helppo soittaa, jos on vaikka viemäri tukossa tai lukko 
jumissa.

Vaikka Mäkelä ei huonoja puolia työstään löydäkään, on yli 
neljäänkymmeneen työvuoteen mahtunut myös surullisia 
tapahtumia. Aika vasta omaiset olivat huolissaan yksin asuneesta 
vanhuksesta. Hän löytyi kotoaan menehtyneenä.

Parasta tässä työssä ovat Pekka Mäkelälle ihmiset ja heidän 
auttamisensa. Mukavaa on myös tietty vapaus ja omatahtisuus, 
vaikka luonto toki asettaa oman rytminsä tekemisille. Kun lunta 
tulee, se on aurattava.
– Työ on monipuolista ja jokainen päivä on erilainen, kertoo Mäkelä.

Perhe mukana talkkarin töissä
Pekka Mäkelä ajatteli pienenä poikana, että talonmiehen työssä on 
hienoa myös se, että voi olla paljon lasten kanssa. Ystäväperheen 
esimerkki innosti. Siellä lapset saivat olla mukana vanhempien 
töissä. Sekin haave on toteutunut. Aluksi perhe asui isän työmaalla 
ja myöhemminkin lapset saattoivat olla mukana askareissa.

Nyt mukana kulkee jo seuraava sukupolvi. Haastattelupäivänä Pekka 
Mäkelä on hakenut lapsenlapsensa koulusta. Pannuhuoneessa 
sijaitsevassa talonmiehen toimistossa lapsi tekee omia juttujaan ja 
isoisä töitään.

Pekka Mäkelällä on myös tärkeä viesti kaikille kerrostaloasujille.
– Pitäkää huolta naapureistanne, opetelkaa tuntemaan toisenne. 
Varsinkin, jos talossa asuu iäkkäitä ihmisiä, kannattaa välillä katsoa, 
onko naapuria näkynyt. Meidän taloissamme on onneksi paljon 
pitkäaikaisia asukkaita, jotka tuntevat toisensa.

TUTUSTU
omataloyhtio.fi
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OPASTUS

Olemme järjestäneet erilaisia tietoiskuja 
ja Putkiremontti-kiertuetta vuosien ajan ja 
nyt vahvistamme tapahtumatuotantoamme 
entisestään. 

Schibsted Suomi Partnerstudion tuotantojen 
projektipäällikkönä aloitti 1.3.2022 Tarja 
Virolainen ja hän vastaa jatkossa tuotantojen 
kehityksestä ja toteutuksesta. Tuotannot 
käsittävät muun muassa messut, webinaarit, 
podcastit, printtituotteet sekä videoinnit.

No, miksi teemme tämän?
– Lukijakuntamme kattaa monipuolisesti 
taloyhtiöiden päätöksentekijät. 
– Asiakaskuntamme koostuu laajasti 
yrityksistä, jotka palvelevat taloyhtiöitä 
erilaisissa tarpeissa.
– Olemme jatkuvasti ajan tasalla 
taloyhtiöihin liittyvissä asioissa ja kerromme 
mikä on tällä hetkellä olennaista. 
– Järjestämme livetapahtumien rinnalle 
myös webinaareja sekä muita tapoja 
kohdata asiantuntijoita.

”Tuomme eri alojen 
asiantuntemuksen lähelle sinua”
Teksti: Tiina Painokallio   Kuva: Jarno Kylmänen

Taloyhtiöissä tapahtuu koko ajan ja asiantuntevan sekä ajantasaisen 
tiedon jakaminen on entistä tärkeämpää. Korona-aika on tuonut 
uusia tapoja tuoda taloyhtiöiden päättäjät yhteen eri alojen 
asiantuntijoiden kanssa.

Kivijalka-podcast – mikä 
podcasteissa kiinnostaa? 
Rakentamiseen, asumiseen, kodin 
ylläpitoon sekä asuntokauppoihin liittyvät 
asiat kiinnostavat. Kivijalka-podcastien 
kuunnelluimpien listalle nousi ylivoimaiseksi 
ykköseksi Jurinet Oy:n toimitusjohtaja 
Markus Talvion kanssa tehty podcast 
Onnistuneen asuntokaupan anatomia. 

Julkaisemme säännöllisesti uusia 
mielenkiintoisia podcasteja ja kerromme 
niistä mm. Omataloyhtiön uutiskirjeessä, 
joten kannattaa pysyä kuulolla.

Rakenna & Remontoi -messut ja 
Taloyhtiöpäivä
Perjantaina 1.4.2022 on Rakenna & 
Remontoi-messujen Taloyhtiöpäivä. Tule 
kuuntelemaan mielenkiintoisia tietoiskuja 
ja tapaamaan eri yritysten edustajia 
livenä. Tätä on nimittäin odotettu! Yleisön 
ja näytteilleasettajien arvostamassa 
messutapahtumassa on esillä alan 
uusimmat tuotteet ja palvelut.

TULEVIA WEBINAAREJA
6.4. Pihan ja puutarhan kevät
12.5. Iloa ja inspiraatiota mökeille
19.5. Näin helpotat arkea rakennustyömaalla
8.9. Pihan ja puutarhan syksy
12.9. Putkiremontti-webinaari

LUE LISÄÄ
omataloyhtio.fi

– Meidän tavoitteenamme on luoda 
jatkossakin kohtaamisia, jotka synnyttävät 
innostusta ja oivalluksen kipinän ihmisten 
silmiin, summaa Tarja Virolainen.  

Webinaareihin kannattaa 
ilmoittautua
Taloyhtiöiden päättäjille suunnatut 
webinaarit ovat olleet menestys. 
– Viimeisimpään taloyhtiöwebinaariimme 
oli ilmoittautunut yli 1 000 kuulijaa ja se 
on kunnioitettava määrä. Lisäksi keskustelu 
yleisön ja esiintyjien välillä oli vilkasta koko 
ajan, iloitsee Tarja Virolainen. 
Jos taloyhtiössäsi on meneillään 
projekteja, joihin liittyen kaipaat vinkkejä 
tai vahvistusta päätöksentekoon, niin 
webinaareistamme niitä saa. Otamme myös 
vastaan aiheideoita!
– Webinaareista tulee aina tallenne 
sivuillemme, joten jos et pääse katsomaan 
livelähetystä, ilmoittaudu silti mukaan, niin 
saat ensimmäisten joukossa tietää, kun 
tallenne julkaistaan katsottavaksi. 
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Taloyhtiön vuosikello tikittää: 
huhtikuu
Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Keijo Aulu

OPASTUS
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Huhtikuussa ympärillä oleva luonto heräilee jälleen talven jälkeen. Päivät pitenevät 
entisestään, ensimmäiset kukat tulevat esiin ja linnut aloittavat iloisen viserryksensä. 
Lumien sulaminen tuo mukanaan myös jokakeväisen tulvien riskin.

LIPUTUKSEN SEKÄ MUUN KEVÄISEN JUHLAN JA 
ILOTTELUN AIHEITA HUHTIKUUSSA
• 9.4. vietetään Mikael Agricolan päivää eli suomen kielen päivää. Samalle 

päivämäärälle osuu myös Elias Lönnrotin syntymäpäivä.
• Huhtikuun puolivälissä vietämme pääsiäistä.
• 27.4. on aika juhlistaa veteraaneja kansallisen veteraanipäivän muodossa.

Ennen vanhaan tavattiin keväällä, huhtikuun 
tietämillä, ennustaa jopa tulevan kesän 
säätä ja lämpötiloja. Tämä valoisa kuukausi 
on hyvä alku kaikelle uudelle, myös 
hallitustoiminnalle. On nimittäin aika 
hallituksen järjestäytyä.

Taloyhtiön päättäjän / hallituksen 
jäsenen muistilista
Hallituksen jäsenet ovat yhtiökokouksen 
valitsemia. Hallituksen jäsenyys on 
vapaaehtoista ja kyseisestä tehtävästä voi 
erota halutessaan koska tahansa. Tieto 
eroamisesta tulee ilmoittaa hallitukselle. 
Hallituksen jäsenellä ei ole erityisiä 
kelpoisuusvaatimuksia; tavallista kuitenkin 
on, että taloyhtiön hallitus valitaan 
osakkeenomistajien keskuudesta. Myös 
isännöitsijä voi olla hallituksen jäsen.

Jotta hallitus voi työskennellä tehokkaasti, 
tulee sen järjestäytyä ja sopia yhdessä 
muutamia seikkoja, joita noudatetaan 
toimikauden ajan. Päätöstä vaativat 
asiat lähtevät liikkeelle toiminnan hyvin 
perustuksellisista asioista. Hallituksen 
työjärjestyksessä nimittäin sovitaan 
muiden muassa hallituksen kokousten 
koollekutsumisajasta sekä -tavasta 
sekä päätetään kokouspaikka. Myös 
kokoonkutsuja valitaan – useimmiten 
tähän tehtävään valitaan hallituksen 
puheenjohtaja.

Tämän päivän maailmassa myös 
työskentelytapa tulee päättää, eli miten 
kokous järjestetään: perinteisenä, 
puhelinkokouksena vai netin välityksellä. 
Tilaisuudessa sovitaan myös roolien 
jakautuminen hallituksen jäsenten kesken, 
samalla jakautuvat myös vastuutehtävät. 
Kaikista yllä mainituista päätöksistä 
annetaan tieto myös taloyhtiön osakkaille.

Muistakaa huolehtia ajantasaiset tiedot 
hallituksen kokoonpanosta kaupparekisteriin 
sekä muihin tarvittaviin jäsenrekistereihin. 
Tiedottakaa mahdollisista muutoksista myös 
tilin- sekä toiminnantarkastajille.

Kiinteistön ulkotyöt huhtikuussa
Kevään ja kasvukauden ollessa 
alkamaisillaan, on aika huolehtia pihalla 

nyt viimeistään se kannattaa suorittaa tai 
ainakin tarkkailla. Erityisesti asukkaiden 
kannattaa seurata omien asuntojensa 
lämpötilojen muutoksia nyt kun 
lämmityskausi on lopuillaan.

Ajankohtaista jokaiselle
Piristä kotiasi, naapuriasi tai ystäviäsi vaikka 
iloisella narsissi- tai tulppaanikimpulla. 
Pääsiäinen nimittäin osuu juuri huhtikuun 
puoliväliin. Vaikka et pääsiäistä juhlisikaan 
sen perinteisessä merkityksessä, voi sitä 
tahtoessaan pitää vaikka kevään juhlana. 
Taloyhtiön lasten kesken voi pihalle järjestää 
leikkimielisen kisailun, jossa joukolla 
etsitään, vaikka pihalle kätkettyjä paperisia 
pääsiäismunia. Jos taloyhtiössänne on niin 
kutsuttu puuharyhmä, järjestäkää jotain 
riemukasta koko taloyhtiön väelle nyt kun 
saamme jälleen tavata toisiamme hieman 
vapaammin.

Taloyhtiön viestinnästä huolehtivien 
kannattaa muistaa tiedottaa joko hallituksen 
puolesta tai yhdessä hallituksen kanssa 
yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä sekä 
aikatauluista, jolloin toteutukset pyörähtävät 
käyntiin. Laittakaa myös esille tieto, miten 
hallituksen parhaiten tavoittaa.

LISÄÄ AIHEESTA
omataloyhtio.fi

kasvavat pensaat sekä puut kuntoon. 
Puiden sekä pensaiden oikea-aikainen 
leikkaaminen auttaa parantamaan mm. 
kukintaa sekä kasvattamaan sadon määrää 
etenkin hedelmäpuiden ollessa kyseessä. 
Leikkaaminen auttaa myös pitämään kasvun 
kurissa, ja pensas aidanteet aisoissa sekä 
huolitellun näköisenä.

Pensaiden alustojen sekä istutusaltaiden 
kuorikemäärä kannattaa näin kevään 
tullen tarkistaa. Nyt on hyvä aika hankkia 
täydennystä ennen kuin kasvukausi lähtee 
todella käyntiin.

Jos taloyhtiössä on käytössä 
sulatusjärjestelmä, voi sen napsauttaa pois 
päältä. Tämä toki kannattaa suorittaa vasta, 
jos lumi ja jää on selvästi pysytellyt poissa.

Työt sisällä
Talven pimeyden sekä harmauden jälkeen 
tuntuu, että elimistö kaipaa auringon valon 
lisääntyessä lisää happea ja energiaa. 
Myös tästä syystä kannattaa huomiota 
kiinnittää taloyhtiön ilmanvaihtoon. Kevät, 
erityisesti ajalta ennen siitepölykautta, on 
erinomaista aikaa tarkistaa sekä tulo- että 
poistokoneiden kunto ja toiminta sekä 
vaihtaa mahdollisesti kuluneet osat sekä 
suodattimet uusiin. Myös asunnoissa olevat 
ikkunoiden ulkoilmaventtiilit kannattaa 
tarkistaa sekä puhdistaa epäpuhtauksista. 
Näidenkin kohdalla suodattimien vaihto voi 
olla ajankohtainen ratkaisu.

Asukkaalle muistettavaa
Maaliskuun vuosikellossa jo nostettiin esille 
asiaa lämmitysjärjestelmien tarkistamisesta, 
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aina samat asukkaat. Muut asukkaat maksavat parkkipaikoistaan 
5–15 euroa kuussa ja haluaisivat vieraspaikat todellisille vieraille.
Onko mitään tehtävissä tilanteen normalisoimiseksi?

VASTAUS: Hallitus voi ja sen pitääkin puuttua tilanteeseen ja 
velvoittaa asukkaat noudattamaan sääntöjä. Viimekädessä huoneisto 
voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa yhtiön hallintaan, 
mikäli osakkeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, 
mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.
Huoneiston yhtiön hallintaan ottaminen edellyttää ensin 
osakkeenomistajalle annettavaa kirjallista varoitusta yhtiön 
hallitukselta. Mikäli osakkeenomistaja, vuokralainen tai muu 
tilanhaltija täyttää varoituksen jälkeen velvollisuutensa, ei yhtiöllä 
ole enää oikeutta ottaa hallintaansa huoneistoa.

Onko 10 vuotta vanha rakennusvirhe taloyhtiön vai 
osakkaan korvattava?
Kerrostaloasunnossa (valmistunut v. 2010) irtosi painava sisäikkuna. 
Ikkuna irtosi seinästä irti siten, että saranat olivat kiinni ikkunassa 
sekä seinästä irronneessa puuosassa ja pysyneet täysin ehjänä. 
Ikkuna irtosi siis kokonaisuudessaan irti talon kiinteästä seinästä. 
Ikkuna avattiin rakennuttajan ohjeistusten mukaisesti. Eli vahinko ei 
johtunut huolimattomuudesta.
Vastuunjakotaulukon osalta sisäikkuna kuuluu osakkaan vastuulle, 
mutta onko asia näin myös silloin, kun ikkuna on rakennusvirheen 
takia irronnut talon kiinteästä seinästä? Kumman vastuulle ikkunan 
korjaus tällaisessa tilanteessa kuuluu, taloyhtiön vai osakkaan vai 
jakautuvatko kustannukset? Entä rakennuttajan vastuu 10 vuoden 
jälkeen ilmenevästä piilorakennusvirheestä? Liian lyhyet tapit pitivät 
ikkunaa paikoillaan.

VASTAUS: Tulkitsen kysymyksesi perusteella asiaa niin, että 
ikkuna on hajonnut urakoitsijan asennus- tai työvirheen vuoksi. 
Mikäli rakennuttaja ei ole vastuussa enää virheestä, vastaa 
korjauskustannuksista taloyhtiö.

VAKIO

Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta antaa täysin veloituksetonta apua taloyhtiöitä 
koskeviin lakikysymyksiin. Joka viikko otamme vastaan kolme lakiasioihin liittyvää kysymystä. 
Kysymysten vastauksista huolehtii Jurinetin asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöoikeuteen 

perehtyneet lakimiehet.

Omataloyhtiö.fi
vastaa lakikysymyksiin

Joudunko hyväksymään entisen osakkaan teettämät 
sähkötyöt?
Entinen osakas on tehnyt keittiöremontin, jonka yhteydessä tehnyt 
muutoksia keittiön sähköihin v. 2015. Ostin asunnon 3 kk sitten.
Hiljattain minulla oli astianpesukone päällä ja laitoin 
kahvinkeittimen päälle, jolloin sähköt menivät poikki keittiössä. 
Tarkistin sulaketaulun eikä sulakkeita ollut palanut. Tilasin 
sähkömiehen paikalle, joka löysi keittiön kaappiin sijoitetun 
sähkönjakorasian, jossa oli palanut liitin.
Sähkömies kertoi, että kaikki keittiön sähkörasiat on ketjutettu 16 A 
sulakkeen alle. Eli jääkaappi/pakastin, astianpesukone, mikro sekä 
työpöydän pistokkeet (3 x 2 kpl). Eli jos käytän astianpesukonetta, 
kahvinkeitintä tai mikroa samanaikaisesti, aiheuttaa se sähköpiikin.
Joudunko hyväksymään tällaisen entisen osakkaan teettämän 
sähkötyön?

VASTAUS: Kerroit kysymyksessäsi ostaneesi asunnon vasta kolme 
kuukautta sitten. Reklamoi myyjää mahdollisesti väärin tehdyistä 
sähkötöistä ja vaadi selvitystä myös siitä, kuka sähkötyöt on 
tehnyt. Vaadi myyjää korvaamaan sinulle kustannukset, mitä 
mahdollisesti väärin asennettujen sähkökytkentöjen korjaamisesta 
aiheutuu sinulle. Jos katsottaisiin, että kyse on asuntokauppalain 
tarkoittamasta virheestä, on myyjän korvattava sinulle 
korjauskustannukset.
Ole myös taloyhtiöön (isännöitsijään) yhteydessä asiasta, jos et vielä 
ole ollut ja informoi yhtiötä tilanteesta.

Onko asukkaiden sallittua käyttää 4 tunnin 
vierasparkkia?
Taloyhtiön pysäköintialueella on kolme 4 h kiekollista vieraspaikkaa, 
joihin kaupungin pysäköinnin valvojilla oli sakotusoikeus ennen 
tieliikennelain muutosta. Nyt, kun pysäköinnin valvojat eivät 
enää sakota, pysäköinti on karannut käsistä. Autoja voidaan pitää 
ilmaiseksi jopa viikkoja parkissa 4 tunnin vieraspaikoilla, ja asialla 

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

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

Kysymyksiin vastaavat:
Aleksi Niskanen, OTM, lakimies 
Henri Virtanen, OTM, lakimies
Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja

LUE LISÄÄ / ESITÄ KYSYMYKSESI
omataloyhtio.fi/vastauspalvelu

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

Tekikö isännöitsijä virheen ja joutuu 
korvausvastuuseen?
Taloyhtiön hallitus on sopinut hallituksen kokouksessa 
maaliskuussa 2020 isännöitsijän kanssa, että teemme huoltotyön 
pumppuhuoltoyhtiön kanssa ja että isännöitsijä hoitaa tilauksen. 
Kun kysyttiin tilannetta syyskuussa 2021, niin isännöitsijä ei 
ollutkaan hoitanut asiaa.
Kysymys kuuluu, kuka on vastuussa, jos pumput rikkoontuvat ja 
taloyhtiöön tulee vesivahinkoja? Onko taloyhtiön hallitus vastuussa, 
vaikka on sovittu isännöitsijän kanssa, että hän hoitaa toteutuksen, 
tai onko vastuu isännöintiyrityksellä, kun ovat jättäneet asian 
hoitamatta.

VASTAUS: Mielenkiintoinen kysymys. Jos isännöitsijä ei ole hoitanut 
asiaa, on hän toiminut huolimattomasti. Tällöin isännöitsijä saattaa 
hyvinkin olla vahingonkorvausvastuussa ”jos pumput rikkoontuvat ja 
taloyhtiöön tulee vesivahinkoja”.
Asunto-osakeyhtiölain 24:1 §:n mukaan hallituksen jäsenen ja 
isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 
tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Jos 
isännöitsijänä on isännöintiyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö ja 
päävastuullinen isännöitsijä yhdessä.
Myös hallituksen jäsenet saattavat siis olla 
vahingonkorvausvastuussa, jos he ovat laiminlyöneet täysin 
valvoa isännöitsijän toimintaa tai muutoin jättäneet reagoimatta 
muuttuneeseen tilanteeseen.

Saako hallituksen päätöstä ilmalämpöpumppujen 
asennuksesta pyörtää?
Taloyhtiössämme hallitusta on pyydetty muutaman asukkaan 
toimesta käsittelemään hallituksen kokouksessa ilmalämpöpumpun 
asennusta kerrostalohuoneiston parvekkeelle. Hallitus suhtautuu 
asiaan myönteisesti ja on antamassa asennukselle vihreää valoa.
Äskettäin kuitenkin ilmeni, että noin 10 vuotta sitten 
ilmalämpöpumpun asennuksesta on äänestetty yhtiökokouksessa ja 
silloin enemmistö äänesti asennusta vastaan. Voiko hallitus tässä 
tapauksessa kuitenkin tehdä asennusta koskevan päätöksen ilman 

asian käsittelyä yhtiökokouksessa, vaikka asennus on aikoinaan 
evätty yhtiökokouksessa?

VASTAUS: Lähtökohtaisesti hallitus ei voi kävellä yhtiökokouksen 
päätöksen yli. Poikkeuksena on vain jotkut sellaiset päätökset, jotka 
ovat lain vastaisia tai mitättömiä. Näin ollen asiasta on keskusteltava 
uudestaan yhtiökokouksessa ja siitä on tehtävä tarvittaessa uusi 
päätös yhtiökokouksessa.

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

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

joita myös Asianajajaliitto edellyttää 
asianajotoimistoilta.

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



82 OMATALOYHTIÖ.FI   2022

Lakipalvelut

JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

Tilaa tuote-esitteitä 
veloituksetta

Schibsted Suomi Oy / 
Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Sähköposti

__________________________________________________________________

Puhelin

__________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

__________________________________________________________________

Yhteystiedot
Nimi

__________________________________________________________________

Katuosoite

__________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

__________________________________________________________________

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

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

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

Julkisivut ja vesikatot  Keittiöt Tekniikka ja varusteet

Uutiskirje

UPONOR
Kerrostalo-
saneeraus

VALLOX
Ilmanvaihto

LUMON 
Parveke täynnä 
mahdollisuuksia

LUMON
Uusi parveke-
julkisivu

ORMAX
Edistyksellinen 
kotimainen 
kattotiilivalikoima

VESIVEK
Kiinteistöjen 
kattoturvatuotteet ja 
sadevesijärjestelmät

PETRA
-keittiöt

KEITTIÖMAAILMA
Putkiremontti

BOSCH 
-lämpöpumput

ABB
ABB-free@home

VALLOX 
Huoneistokohtainen 
asunto ilmanvaihto

OVELLA
-säilytysratkaisut

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

Lämmitys

LVI

VAKIO
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Tervetuloa Taloyhtiöpäivään!
www.omataloyhtio.fi/taloyhtiopaiva

Taloyhtiön päättäjä, hallituksen jäsen,
isännöitsijä – tervetuloa Taloyhtiöpäivään!



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

 YHTIÖKOKOUS TULOSSA,
JURIDISET NEUVOT JA

OHJEET TARPEEN?

Olemme helposti lähestyttävä ja mutkaton lakiasiaintoimisto, joka palvelee 
niin yrityksiä kuin yksityisasiakkaita. Meillä on vahva osaaminen yritysten ja 
yksityishenkilöiden välisistä riita-asioista, oikeudenkäynneistä ja monista 
muista lakipalveluista, vaativat rikosasiat mukaan lukien.

Lähtökohtamme on tehdä asioita mutkattomammin. Meistä jokaisella 
pitäisi olla oikeus sellaiseen juristiin omassa asiassaan, jonka käyttämisestä 
ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia, mutta jonka osaaminen on 
ammattitaitoista ja vakuuttavaa.

Kuinka voimme olla avuksi?

www.jurinet.fi  029 009 2590 info@jurinet.fi 

JURIDISET NEUVOT JA

Olemme helposti lähestyttävä ja mutkaton lakiasiaintoimisto, joka palvelee 

pitäisi olla oikeus sellaiseen juristiin omassa asiassaan, jonka käyttämisestä 

Pyydä lakimies asiantuntijaksi


