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Sijoitus liikenneverkkoon on nyt oikeaa elvyttämistä
-myös asuntoyhtiöiden peruskorjauksiin pitää satsata

V

aikka rakentamisen taso onkin pysynyt
siedettävänä, olisi kaikkeen rakentamiseen panostaminen nyt parasta mahdollista elvytystä taloudelle. Erityisesti infraan
satsaaminen on nyt sijoitusta kaiken elinkeinotoiminnan tulveaisuuteen. Tie- ja rataverkkomme pitää
kyetä vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Työtä ja työpaikkoja tarjoava teollisuutemme tulee jatkossa tarvitsemaan
toimivia yhteyksiä entistä kipeämmin jos haluamme säilyttää
kilpailukykymme huomispäivän maailman ns. uudessa
normaalissa.
Uusrakentamisen lisäksi asuntorakentamisemme kaipaa
edelleen voimaa peruskorjauksiin ja -parannuksiin. Asuinkiinteistöjen korjausvelka kasvaa jatkuvasti, ja tilanne vai-

keutuu nyt myös siksi, että monien asuntoyhtiöiden peruskorjauslainojen saanti on epäravmaa. Pankit ovat kiristäneet
lainansaantimahdollisuuksia.
Nyt korjausrakentamista pitäisi vauhdittaa kansantaloutta
elvyttävästi. Valtion takaukset peruskorjauksiin olisivat nyt
tärkeitä. Riski takausten laukeamiseen ovat edelleen hyvin
vähäiset, asunnoissa asuvat osakkaat pitävät omaisuudestaan hyvää huolta ja sitoutuvat vahvasti myös korjausluottojen
maksuun.
Raha peruskorjausrakentamiseen ei ole koskaan hukkaanheitettyä. Kiinteistöt edustavat suurta osaa kansallisvarallisuudestamme. Monille yksityisille asunto-osake on elä-

män suurin sijoitus. Jos korjausvelka yhä kasvaa, sijoituksen
arvo heikkenee. Se on isku kansallisvarallisuuteemme.
Myös energia-avustusten, hissittömien talojen hissien
rakentamistukeen ja asuntoalueiden lähipalveluiden tukeminen tulee olemaan hyvin tärkeää. Eläkeputkien postosuunnitelmat eivät tule ratkaisemaan ongelmaa, joka syntyy väestön ikärakenteesta. Vanhusväestön määrä kasvaa edelleen,
ja heille asumisen mahdollistaminen omassa kodissaan on
taloudellemme äärettömän tärkeää. Mitä paremmin sijoitamme tämän varmistamiseen sitä vähemmin joudumme kuluttamaan rahaa hoitolaitoksiin ja vanhustenhuoltoon tulevaisuudessa - meillähän ei nytkään ole riittävästi varaa tälle
sektorille. Maakunnallinen sote ei ongelmaa voi ratkaista.
Huomisen ongelma on ehkäistävä nyt.

Koronakriisi tuo painetta asumismenoista
selviytymiseen
Koronakriisi tuo painetta vuokrien
nousuun, ja lisääntynyt työttömyys
vaikeuttaa lyhyellä aikavälillä etenkin
vuokralaisten asemaa, kertoo
Asumismenot 2020 -selvitys. Selvityksen
on toteuttanut nyt 10. kerran Pellervon
taloustutkimus PTT Kiinteistöliiton ja
Omakotiliiton toimeksiannosta.

Asumismenot lohkaisevat kotitalouksien nettotuloista noin
18-33 prosenttia vuosina 20202022. Osuus vaihtelee asumismuodosta ja paikkakunnasta
riippuen siten, että eniten asumisestaan suhteessa tuloihin
maksavat keskituloiset kerrostalossa asuvat vuokra- ja omistusasujat. Pienimmän osuuden
tuloista asuminen vie velattomassa kerrostaloasunnossaan
asuvilta eläkeläisiltä.
”Koronakriisi on siirtänyt
kysyntää vuokramarkkinoille,

joten vuokrat voivat nousta aikaisempia vuosia nopeammin. Monen kotitalouden tulot
ovat vähentyneet, ja moni
asunnon ostoa harkinnut on
siirtänyt ostopäätöstä tulevaisuuteen”, kertoo PTT:n asuntomarkkinoihin erikoistunut
ekonomisti Peetu Keskinen.
Pitkittynyt työttömyys vaikeuttaa etenkin vuokralaisten
tilannetta, koska heillä ei ole
mahdollisuutta keventää asumismenoja tarttumalla omistusasujien tapaan lyhennys-

Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen
toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu yli 27 000 taloyhtiötä, joissa asuu
yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan
johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista

vapaisiin. ”Omistusasujat ovat
käyttäneet lyhennysvapaita
vilkkaasti, mikä antaa heille
taloudellista liikkumavaraa
koronakriisissä ja osaltaan
tukee talouden elpymistä”,
Keskinen sanoo.

Asumismenot vaarassa
myös omistusasujilla
Suomen koko kotitaloussektorin asumismenojen suhde
käytettävissä oleviin tuloihin

Löydä kotisi

Vuokraa asunto Kaarinasta
www.kaarinanvuokratalot.fi

on puhkaisemassa jo 30 prosentin rajapyykin, varoittaa
Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.
”Asumisen ja taloyhtiöiden
kannalta julkisen talouden ammottavat alijäämät ja ilmastopoliittiset verouudistukset voivat pahimmillaan tarkoittaa
merkittävää asumismenojen nousua. Tämä vaikeuttaa
entisestään taloyhtiöiden korjausrahoituksen järjestämistä
kaikilla paikkakunnilla. Nyt
tarvitaankin valtiolta monipuolisia toimenpiteitä taloyhtiöiden
rahoituksen edistämiseksi ja
taloyhtiöiden ilmastoinvestointien riskien taklaamiseksi”,
Kero sanoo.
Asumismenojen kasvua
kaikkiin tuloluokkiin
Omistusasuminen on yleistä
kaikissa tuloluokissa, sillä pie-

nituloisimmistakin yli 40 prosenttia omistaa asunnon. Asumismenojen kasvu kohdistuu siis kaikkiin tuloluokkiin, erityisesti pienituloisiin.
Asumismenot 2020 -selvitys osoittaa, että omistaminen
tuo tarpeellista joustoa asumiskustannuksiin, mutta joustot
ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja
nostavat myöhempiä kustannuksia.
”Asumismenoihin vaikuttavat merkittävästi kiinteistövero ja energiakustannukset,
kuten sähkönsiirto. Vaadimmekin malttia kiinteistöverouudistuksen suunnitteluun, sillä sen korotukset kohdistuvat
kaikkiin tuloluokkiin kasvattaen
tuloeroja. Myös sähkönsiirron
verkkoyhtiöiden ylisuuriin tuottoihin tulee puuttua”, sanoo
Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas.
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Rakennusvirheet kuriin –
urakoitsijoiden ja asiantuntijoiden osaamista
tulisi hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa
Rakennusvirheiden ja -puutteiden syntymistä voitaisiin
ehkäistä etukäteen, jos urakoitsijoiden ja rakennusten
ylläpidon asiantuntijoiden osaamista hyödynnettäisiin
jo suunnitteluvaiheessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan
laatuun vaikuttavia ongelmakohtia rakennusalalla ovat
yhteisen, laatua määrittävän mittarin puuttuminen sekä
alan pirstaleisuus. Laatukriteerit tulisikin määrittää erikseen
yksittäisille rakennushankkeille, samalla kun vuorovaikutusta
eri toimijoiden kesken pitää parantaa. Lisäksi parempi hanke- ja
tuotantoaikataulujen hallinta voi vähentää virhealttiutta.

Etlalta tutkimukseen osallistuivat tutkimusharjoittelija Aleksi Avela, tutkimusjohtaja
Tero Kuusi, tutkimuspäällikkö Martti Kulvik ja tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.
Rakentamisen laadusta keskustellaan paljon, mutta huomio kääntyy usein vain ihmisaistein havaittuihin rakennusvirheisiin ja puutteisiin,
kuten asunnon puuttuvaan
listaan tai epätasaiseen maalipintaan. Laadun määritteleminen näiden puutteiden kautta
pelkistää alan ongelmat liian
suppeiksi, todetaan tuoreessa
tutkimuksessa ”Rakennusalan
kilpailukyky ja rakentamisen
laatu Suomessa” (valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:24).
Etlatiedon, Tampereen Teknillisen Yliopiston ja konsulttiyhtiö
BES Built Environment Systemsin laaja tutkimushanke päättyi
tänä keväänä.
Loppuraportissa esitetään,
että rakennuksen laatu ilmaistaisiin jatkossa sen perusteella, miten hyvin se täyttää käytettävyydelle ja koettavuudelle asetetut vaatimukset. Ongelmana tosin on, ettei alalla
ole yhtä yksittäistä mittaria
laadun mittaamiseen. Tämän
vuoksi onkin välttämätöntä
ensin määritellä, mitä laadulla
kulloinkin tarkoitetaan.
– Yksittäisissä hankkeissa
tilaajalla on rooli määritellä
hankkeen toiminnalliset ja tekniset laatuvaatimukset. Useissa toteutusmuodoissa tilaajat
myös suunnitteluttavat ja ohjaavat kohteen suunnittelua.
On pitkälti tilaajan ja suunnittelijoiden välisen yhteistyön
tulos, kuinka hyvin suunnitteluratkaisut täyttävät laatuvaatimukset, sanoo Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulvik.

Laatuvirheet kuriin
yhteistyöllä

Laatuvirheitä voitaisiin tutkijoiden mukaan ehkäistä jo ennen

varsinaisen rakennusprojektin
aloittamista. Rakennusalan järjestöt voisivat yhteisvoimin
kehittää toteutusmuotoja niin,
että urakoitsijoiden ja rakennusten ylläpidon asiantuntijoiden osaamista hyödynnettäisiin jo suunnitteluvaiheessa.
Urakoitsijat tuntevat parhaiten rakennustuotannon ja
heillä on usein kokemusta
laatuongelmia aiheuttavista
suunnitteluratkaisuista. Ylläpito taas tuntee rakennuksen
käytön aikaiset ongelmat.
Kummankin tahon asiantuntemuksen hyödyntämisellä voitaisiin nostaa rakennuksen
arvoa läpi sen elinkaaren ja
lisätä rakennusalan laatukorjattua tuottavuutta.

Rakennusala ei eroa
muista aloista

Ehkä yllättäenkin rakennusala
ei Suomessa eroa mitenkään
negatiivisesti muista aloista
asiakastyytyväisyydellä mitattuna. Myös virhekustannukset
ovat vuosien seurannassa
alentuneet.
– Suurimmat ongelmat rakentamisen laadussa liittyvät
viimeistelyyn, kuten sisäpintojen maalaukseen, eli helposti
erottuviin, mutta teknisesti
triviaaleihin ja rakennuksen
toimivuuden kannalta lopulta
vähäpätöisiin virheisiin, huomauttaa Etlan Kulvik.
Myös sisäilmaoireilu nousee usein esiin puhuttaessa
rakentamisen laadusta.
Rakennusten perusrakenteiden, ilmanvaihdon ja kosteusvaurioiden vaikutuksista
sisäilmaan - ja edelleen käyttäjien kokemuksiin sisäilmasta - ei
ole riittävästi tietoa, mikä vaikeuttaa laatukorjausten tekemistä. Tutkijoiden mukaan suo-

siteltavaa onkin, että sisäilmaan
liittyvät rakennusten korjaukset
määritellään rakennus- ja ilmanlaatuteknisen asiantuntemuksen perusteella.

Alan pirstaleisuus
vaikeuttaa
tiedonkulkua sekä
lisää virhealttiutta

Yksi rakennusalan laadun
tuottamisen ongelmista liittyy
alan pirstaleisuuteen. Rakentamisen ketjuun osallistuu
lukuisia eri toimijoita. Esimerkiksi tavanomaisen rakennushankkeen toteutukseen voi
osallistua yli 100 organisaatiota, joten rakennuksen laatuun vaikuttaa lopulta kaikkien
rakentamisprosessiin osallistuneiden tahojen toiminta.
– Oleellista on erityisesti
rakennusprosessin aikana
syntyvän tiedon välittyminen
eri osapuolten kesken. Osapuolten väliset rajapinnat heikentävät tiedonkulkua ja tieto
voi muuttaa muotoaan näiden
rajapintojen välillä. Rajapinnat
muodostavatkin kuiluja, joissa
voidaan epäonnistua, Etlan
Kulvik arvioi.
Keskeisessä roolissa laadun parantamisessa ovat rakennusalan yritykset.
Yrityksillä on jo ennestään
laadunhallinnan työkaluja,
mutta ongelmana on niiden
vähäinen hyödyntäminen.
Laatuun vaikuttaa viime kädessä aikataulujen hallinta:
tiukat hanke- ja tuotantoaikataulut lisäävät erityisesti
osaprojektin loppukiireen
kautta virhealttiutta. Tässäkin
tapauksessa etukäteissuunnittelulla voitaisiin estää laadullisia epäonnistumisia. Suunnittelu kytkeytyy vahvasti johtamiseen, joka heijastelee

vastuuhenkilöiden osaamisen
ja asenteiden suurta vaihtelevuutta, tutkimuksessa
todetaan.
Rakennusalan kilpailukyky
ja rakentamisen laatu Suomessa -tutkimuksessa arvioitiin

rakennusalaa ja sen kehitystä,
kilpailutilannetta, rakennetta
ja tuottavuuskehitystä sekä
verrattiin Suomen rakennusalaa muihin maihin. Raportti
on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja

tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen ovat laatineet Ari Ahonen, Jyrki Ali-Yrkkö, Aleksi Avela, Juha-Matti
Junnonen, Martti Kulvik, Tero
Kuusi, Kalle Mäkäräinen ja Jukka Puhto.
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Turun uusi upea näköalaterassi ja
kivipuulattia Kupittaan hotellin
katolla
Puutuotteiden suosio vaikuttaa olevan kasvussa julkisten
rakennusten sisustuselementteinä. Uuden Sokos Hotelli
Kupittaan huoneissa on takaseinät pinnoitettu sekä mustilla
että valkoisilla saarni -paneeleilla. Vastapäisiä seiniä peittävät
jättikokoiset Turun kartat. Yläkerran ravintolan terassin
lattiaan valittiin Aureskosken Jalostetehdas Oy:n kivipuu ja
Roof Top Barin seinille Lunawood Oy:n kolmiulotteinen Jukola
-paneeli. Saunatilat ovat luonnollisesti puuta.

Puun pieni
hiilijalanjälki
kriteerinä
Original Sokos Hotel Kupittaan
tila- ja sisustussuunnittelusta
vastasi Hanna Gullstén Sisus
tusarkkitehdit Gullstén & Inki
nen Oy:stä. Gullstenin mukaan
materiaalien valinnassa vaikutti osaltaan myös hiilijalanjälki, mikä tulevaisuudessa
tuleekin olemaan puutuotteille
merkittävä kilpailuetu. Terassibaarin seinä on mielenkiintoinen ns. kolmiulotteinen
reliefipaneeli, jolla saatiin
muuten tummaan tilaan vaaleaa vastapainoa.
Gullsténin yhtiö suunnitteli
yhdeksänkerroksiseen hotelliin kaikki 196 huonetta, käytävät sekä ylimmän kerroksen
yhteistiloihin – saunaan, kuntosaliin sekä baariin ja kattoterassille. Kattoterassin näkymät Turun kaupunkiin ja aina
horisontissa siintäviin Meyerin

telakan jättimäisiin nostureihin
asti ovat upeat ja niitä tosiaan
kannattaa käydä ihailemassa
paikalla.

Kivipuu paras
vaihtoehto terassin
lattiaksi
Terassin lattiapinnoitus valinta
perustui materiaalin ylivoimaisiin ominaisuuksiin säälle erityisen alttiissa kohteessa. Kivipuutahan ei tarvitse pintakäsitellä lainkaan, joten myöskään
määräaikaisia pintakäsittelyjä
ei tarvita. Kivipuu on myös kovempaa kuin perinteinen painekyllästetty terassilauta. Kovuus johtuu siitä, että puu on
painekäsitelty vesilasiliuoksessa (silikaatti) ja Aureskosken kehittämällä käsittelyllä
liuos polymerisoituu (kiteytyy)
puuhun. Kivipuu on täysin myrkytön, luonnon omaan fossiloitumisprosessiin perustuva
kestopuu. Sen ansioista Kivipuu on sekä äärimmäisen

kestävää että paloturvallista.
Kivipuu-käsitelty puu patinoituu auringonvalossa kauniin
harmaaksi. Kivipuuta on saatavana myös erikoistuotteena
eli Kivipuu FR -erikoispuutavarana, jolla on paloluokka B,
s1, d0.

Hotellin terassilta avautuvat upeat näkymät Turun kaupunkiin.

Moderni hotelli istuu
ympäristöönsä
Hotellirakennuksen rakennussuunnittelija on arkkitehti Antti Rinne ja pääsuunnittelija Renni Haroma Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners
Oy:stä. Rinteen mukaan hotelli
sijaitsee kehittyvällä alueella
Kupittaan rautatieaseman vieressä ja Helsinki-Turku moottoritien kupeessa. Alueelle on
viime aikoina rakennettu vilkkaasti esimerkiksi yritysten,
tutkimustoiminnan ja oppi
laitosten tarpeisiin ja moderni
hotelli sopii hyvin tälle alueelle
mainiosti.

Aikajanalla on kuvattu, miten kivipuun väri muuttuu tasaisen harmaaksi vuoden
kuluessa UV säteilyn vaikutuksesta.

Rakennusliike

T. Rauman Oy
Toimitilojen vuokrausta
Turuntie 8, Salo
Puh. (02) 731 3017, 731 7791
Fax. (02) 731 7635

Roof Top Barin kolmiulotteisella Jukola -paneelilla verhottu seinä.

rakennusliike@t-rauman.fi

5

Linnanfältin alueen puiset
kerrostalot nousevat nopeasti

Turun Linnanfältin puukerrostaloalueelle rakennetaan parhaillaan neljän rakennuksen
kokonaisuutta. Puuelementtien käytön ansiosta kerrostalot nousevat yli puolet
nopeammin verrattuna vastaavanlaiseen betonirakennukseen. Näissä rakennuksissa
käytetyt elementit valmistetaan Metsä Woodin Kerto LVL -tuotteista, jotka mahdollistavat
nopean, kevyen ja ympäristöystävällisen rakentamisen.
Linnanfälttiin rakennetaan neljä kerrostaloa Kerto LVL -pohjaisista puuelementeistä. VVR
Wood on vastannut talojen rakennesuunnittelusta ja valmistanut elementit tehtaallaan Heinolassa. Toimitusjohtaja Tero
Vesanen uskoo, että maailma
on puurakentamisen käännekohdassa. Esivalmistettujen
puuelementtien käytöllä on

selvä vaikutus tuottavuuteen.
”Kun rakennustyö siirtyy
työmaalta tehtaaseen, moni
asia muuttuu. Kuivat olosuhteet
parantavat laatua, työ on tehokkaampaa ja hävikkiä tulee
vähemmän”, Vesanen sanoo.
Kaksi näistä kolme- ja neljäkerroksisista kerrostaloista on
jo valmistunut. Kolmannessa
rakennetaan sisäosia, ja neljän-

nen rakentaminen on alkanut.
Talot sisältävät yhteensä 128
viihtyisää kotia.

Puuelementit
nopeuttavat
rakentamista

”Kerto LVL -elementeistärkennettava asuinrakennus voidaan rakentaa yli puolet nopeammin kuin samankaltainen
betonirakennus”, Vesanen
korostaa. Hän lisää, että puuelementit ovat 4–5 kertaa kevyempiä verrattuna beto
n i
elementteihin. Linnanfältin
kolmannen, nelikerroksisen
kerrostalon rakenteellisten
osien rakentamiseen kului vain
seitsemän viikkoa.
”Yksittäisen kerroksen
rakentamiseen meni viikko.
Koska puuelementit ovat kevyitä, kokoonpanoon riitti yksi
sääsuojalla varustettu siltanosturi”, kertoo Jari Granqvist,
joka on Linnanfältti-projektin
rakentajan NCC:n puurakentamisesta vastaava työnjohtaja.

Linnanfältti – kodikas
puukerrostaloalue
MAANRAKENNUS- ja PAALUTUSURAKOINTI
www.koneurakointiheino.ﬁ
p. 040 5005 683

Linnanfältti sijaitsee hyvin lähellä Turun keskustaa. Uudelle
alueelle valmistuu kodit noin
1 500 ihmiselle. Turun kaupunki

on antanut rakentajille mahdollisuuden kokeilla puurakentamista ja rakentaa uusi urbaani
alue.
”Projekti on ollut menestys,
ja vierailijat kuvaavat aluetta
miellyttäväksi. Värikkäät talot,
korttelipihat ja pian myös julkinen taide ovat sille ominaisia ”,
sanoo projektin ohjausryhmän
vetäjä arkkitehti Mika Rajala
Turun kaupungilta.

Kuljetus Ojala Oy

ojalankuljetus.fi

Puh. 0503248898

• Kappaletavarakuljetukset
• Koneenkuljetukset
• Kiviainekset toimitettuna
• Roskalavat / Vaihtolavat
• Nostotyöt
• Kurottajapalvelut
kuljetusojala@gmail.com
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Katon vuosihuolto kannattaa tehdä ajoissa
– asiantuntijan apu kuntotarkastuksessa hyvä
Katon vuosihuolto pidentää vesikatteen elinkaarta jopa vuosikymmeniä ja tuo säästöjä
pitkällä aikavälillä. Kattorakenteisiin perehtynyt HTT-tavarantarkastaja Jari Mustikkamaa
kertoo, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota kattohuollossa.

Keskuskauppakamarin
lakimies Raisa Harju.
Meiltä saat apua kodin tai mökin askareissa ja remonteissa.
Mikään työ ei ole meille liian pieni tai vähäpätöinen.
Myös iltaisin ja viikonloppuisin!

046 611 9310
www.remppatalkkari.fi

HORMIT JA ILMANVAIHTO TOIMIVAKSI!
Tilaa kiinteistöön asiantuntijan suorittama
hormien ja ilmanvaihdon kuntokartoitus nyt!
• Hormien kunnostus kaikilla tekniikoilla (massaus, putkitus, sukitus)
• Ilmanvaihdon huollot, puhdistukset ja säädöt ammattitaidolla
• Savupiippujen korjaustyöt
• Uudet valmispiiput (tarvittaessa asennettuna)
• Vedonparantajat ja savuimurit tehostamaan ilmanvaihtoa tai takan vetoa
Toimimme yli 25 vuoden ja tuhansien kohteiden kokemuksella Etelä-Suomen alueella.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Puh. 050 3100 200 tai myynti@hormistokeskus.fi

Vesikatteen huollon laiminlyönti voi johtaa ennenaikaiseen saneeraukseen ja
pahimmillaan koko kate
pitää uusia rakennevaurion
takia. Huoltotarpeiden arviointi on aina asiantuntijatyötä, jonka tuloksena katteelle tehdään tarvittavat
toimenpiteet.

”Kuntokartoituksen hinta saattaa tuntua korkealta
ja ylimääräisen huollon tilaaminen asialle, joka ei
mitenkään häiritse päivittäistä arkea, saattaa tuntua
epämieluisalta tai tarpeettomalta. Säännölliset, ammattilaisen toteuttamat
arviointi- ja huoltotyöt ovat
kuitenkin kustannustehokkain ratkaisu”, Mustikkamaa sanoo.

Kuntotarkastus
asiantuntijan
tietotaidon
hyödyntämistä
Kuntotarkastuksen loppu-

tuloksena on raportti tarpeellisista toimenpiteistä
eli tarkka ymmärrys katon
kunnosta ja huoltotarpeista
sekä niiden kustannuksista. Kuntotarkastuksessa
maksetaan siis asiantuntijan tiedosta.
“Kuntokartoituksen avulla on helpompaa valita juuri
oikeat toimenpiteet katon
kunnon ylläpidon kannalta.
Saatu tieto auttaa kohdentamaan korjaukset ja huoltotoimenpiteet kunnon kannalta oleellisiin kohtiin”,
Mustikkamaa sanoo.
”Jos katon kunto vaatii
kokonaisvaltaista uusimista,
katteen alusrakenteiden

vaurioiden estämiseksi ei
aina riitä pelkkä pinnoitustyö. Kattosaneerauksen
suunnittelun aloittaminen
ajoissa on aina parempi
vaihtoehto kuin työn pitkittäminen, jolloin ensimmäiset rakennevauriot ehtivät
jo syntyä”, Mustikkamaa
kertoo.
Keskuskauppakamarin
lakimies Raisa Harju kertoo,
että katto-ongelmat näkyvät
myös tehdyissä tavarantarkastuksissa. Katon korjaustöissä kannattaa luottaa
ammattilaisten apuun.
“Pahimmillaan kattotöiden laiminlyönti johtaa
merkittäviin korjauskustannuksiin, jos rakennevauriot
ovat päässeet jo pitkälle.
Toisinaan tavarantarkastajia joudutaan käyttämään

myös pieleen menneen
korjaustyön syiden selvittelyissä”, Harju sanoo.
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KATTOREMONTIT
SOITA JA TILAA
ILMAINEN KARTOITUS!
P. 040 588 6332
www.a-rakennusniemela.fi
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Mökin, pihavajan ja matkailuvaunun kosteusvauriot voidaan ehkäistä

Kuivanapitolämmitysohjain hoitaa
kosteusongelmat
syys- ja talvikaudella
Kotimaisen Leveltec Oy:n kehittämä ja kokonaan Suomessa
valmistettava Kuivanapitolämmitysohjain on vastaus pohjolan
haastaviin keleihin ja ratkaisu rakennuksen energiatehokkaaseen
lämmitykseen sekä kunnossapitoon.
Perinteisesti suomalaisten
mökkien, matkailuajoneuvojen,
varastojen, piharakennusten
yms. kohteiden lämmitys talvikausilla hoidetaan peruslämmöllä jos halutaan pitää paikat
kosteudesta vapaana. Tämä
näkyy luonnollisesti tyhjillään
pidettävän kohteen sähkölaskussa. Nyt tähän on saatavilla
vaihtoehtoinen, huomattavasti
edullisempi vahtoehto. ProMod Lite II valvoo kohteen suhteellista kosteusprosenttia ja
kytkee lämmityksen päälle vain
tarvittaessa. Kosteusprosentin
taas tippuessa, alle turvallisena
pidetyn tason 60- 70%, lämmitys ohjautuu pois päältä. Näin
vältytään turhalta lämmittämiseltä, vähennetään sähkön
kulutusta sekä siitä aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä.
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kesämökin
kohdalla huomattavia säästöjä lämmityskuluissa, kun mökki jätetään talviteloille. Sen
sijaan, että koko talvikausi
lämmitetään peruslämmöllä,
siirrytäänkin kuivanapitolämmitykseen. ProMod Lite II:ssa
on myös termostaatti ja kaksoistoiminto, jonka voi säätää
haluttuun lämpötilaan jos haluaa kohteen pysyvän plussan
puolella. Helppokäyttöisyys,
toimintatilat ja App ProMod
Lite II on erittäin helppo ottaa
käyttöön. Erillistä asennusta
ei tarvita lainkaan. Riittää, että
laitat töpselin seinään, vapaasti
valitsemasi lämmittimen ProMod Lite II:seen kiinni ja laite
on käyttövalmis.
Laitteeseen on suoraan
ohjelmoitu tehdasasetuksena
toimintatilaksi kuivanapitolämmitys ja kosteusprosenttirajaksi turvallinen 60%. Muita toimintatiloja on termostaatti-tila
ja näiden kahden yhdistelmä.
Näitä kaikkia voidaan kätevästi
hallita Bluetoothin kautta ProMod Lite II Control App:lla, jonka saat ladattua Play Kaupasta.
Ohjain kerää myös lokitietoja
min/max kosteudesta ja lämpötilasta. Näitä voi tarkastella ja nollata Control App:lla.
Myöskään sähkökatkot eivät

ole ongelma, koska laitteessa
on muisti, joka muistaa kaikki
asetukset ja sähkökatkoksen
jälkeen toiminta palautuu
ennalleen.

Käyttökohteet

kylmien ja kosteiden kuukausien aikana, eli kesämökit, matkailuajoneuvot, maatalous- ja
piharakennukset, autotallit ja
kellarit, varastot ja kontit, ullakot ja vintit ja myös talviteloille
nostetut veneet.

Rakennukset ja tilat, joita käytetään vähän tai satunnaisesti

Tekniset tiedot
KOTELOINTI, KÄYTTÖJÄNNITE,
OHJAUSKANAVAT,KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE
KOSTEUS-/LÄMPÖTILA SENSORI, MERKKIVALOT,
TAKUU.
Muovikotelo, koko 190x82x56 (lxkxs)
230VAC, 50-60Hz, maad. pistotulppa
1 kanava, 3-os. maad. pistorasia, 230VAC, 2300W maks.
-40°C...+30°C
1kpl HS-2 kosteusanturi, 2m:n kaapelilla
3kpl (TOIMINTA, BLUETOOTH, LÄMMITTÄÄ)
Takuu 24kk ostopäivästä. Takuu kattaa valmistus- ja
materiaalivirheet,
mutta ei esim. käyttövirheestä tai laitteen avaamisesta
aiheutuneita
vikoja tai vahinkoja.

- Talojen nostot
- Lattiapintojen nostot
- Eristysruiskutukset
- Polyuretaanivalut

Puh. 0500 645 103
www.suomenuretaanipalvelu.ﬁ

Laadukasta ovi- ja
porttiautomatiikkaa

Suunnittelu ja valmistus

• porttikoneistot
• puomikoneistot
• ovikoneistot
• kauko-ohjaimet
• liikennevalot

LEVELTEC OY
Hirvihaarantie 368, 04680 HIRVIHAARA
019-6888270
www.leveltec.fi
leveltec@leveltec.fi

Sinä tiedät,
mitä pitää tehdä.

Me tiedämme,
millä koneella onnistut.

Nurkat kuntoon!

Vuokraa täsmäaseet ongelmakohtiin!
Myynnissä!

Henkilönostimet

Satamakatu 15
24100 Salo

Mini-kaivinkoneet

www.srkv.fi
p. 02 - 727 4300

Suojaimet
työkäyttöön

Sicutec Oy, Kuparikatu 44, 20380 Turku
www.sicutec.ﬁ www.facebook.ﬁ/SicutecOy
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HYVÄT YRITYKSET

KATTORISTIKOT
KATTORISTIKOT
KATTORISTIKOT
KATTORISTIKOT
Kattoristikkorakenteita

Kattoristikkorakenteita yli 35 vuoden kokemuksella.
Kaikki ristikkotyypit, pituudet 3-29 m. Käytämme
Kattoristikkorakenteita
ylikokemuksella.
35 vuoden
kokemuksella.
koneellisesti
lujuuslajitelteua
puutavaraa.
40
yli
vuoden
Kattoristikkorakenteita
Kaikki ristikkotyypit, pituudet 3-29 m. Käytämme
Sertifioitu
tuote,
CE-merkki
Kaikki
pituudet
3-29 m.
lujuuslajitelteua
puutavaraa.
40ristikkotyypit,
kokemuksella.
ylikoneellisesti
vuoden

Sertifioitu
tuote,
CE-merkki
Käytämme
koneellisesti
Kaikki
ristikkotyypit,
pituudet
3-29 m.
Kotimaiset
raaka-aineet
lujuuslajiteltua
puutavaraa.
Käytämme koneellisesti
ja paikalliset pojat!
lujuuslajiteltua
Tuulissuontie 16,puutavaraa.
21240 Lieto

PYYDÄ TARJOUS!
PYYDÄ TARJOUS!

Puh. 02-4878 381, telefax
344
s! Lieto
ou02-4878
rj21240
tawww.turunrakennustuote.fi
Pyydä 16,
Tuulissuontie
myynti@turunrakennustuote.fi
Puh. 02-4878 381, telefax
s! 344
rjou02-4878
Pyydä tawww.turunrakennustuote.fi
myynti@turunrakennustuote.fi

Tuulissuontie 16, 21420 Lieto
Puh. 02-48 78381
Tuulissuontie 16, 21420 Lieto
Puh. 02-48 78381

ilmoitus

Lattiapinnoituksella näyttävä
ja kestävä lopputulos
HYVÄT YRITYKSET

Lattiapinnoituksissa on vain mielikuvitus rajana silloin, kun Finn Epox Oy toteuttaa asiakkaidensa visioita. 25 vuotta
toiminut betonilattiapinnoituksiin ja muihin lattiatöihin erikoistunut raisiolaisyritys pinnoittaa betonilattioita yhä useammin myös omakotitaloissa.
- Lattia voidaan värjätä moderniin sisustustyyliin sopivaksi ja siihen voi myös
sijoittaa tilaajan toivomia kuvioita – tai
se voidaan pinnoittaa myös sävytetyllä
lakalla, Finn Epoxin toimitusjohtaja Tero
Alankoja esittelee vaihtoehtoja.
- Pelkästään lakattu betonilattia on
äärettömän energiatehokas, koska lattialämmitysputkiston ja lattiapinnan välissä ei ole ilmaa. Lämpö nousee betonin
pintaan paremmin kuin vaikkapa parkettilattiaan, kertoo Alankoja.
Pinnoitteissa on käytössä koko väripaletti laadukkaita Tikkurilan, BASFin,
Nanten ja Master Chemicalsin tuotteita.
- Yksityispuolen asiakkaat lisääntyvät meillä koko ajan, vaikkemme edes
markkinoi heille, sanoo Finn Epoxin kolme vuotta sitten ostanut Alankoja.
Pääasiassa Finn Epox asentaa kulutuskestäviä massa- ja hybridimassalattioita suurempiin kohteisiin teollisuushalleista aina kouluihin ja sairaaloihin. Yritys hoitaa myös pohjatyöt rouhinnasta ja
hionnasta alkaen.
Betonilattian ominaisuuksia voidaan
muunnella moniin käyttötarkoituksiin
sopiviksi. Helpon puhtaanapitonsa vuoksi saumaton pinnoite sopii myös elintarviketiloihin, kuten ravintoloihin ja kahviloihin. Pinnoitettu betoni käy myös ulkotiloihin.
Hengittävä betonipinnoite varmistaa,
että kosteus pääsee haihtumaan, mikä
ehkäisee sisäilmaongelmia. Finn Epoxin käsittelemässä lattiassa ei ole myöskään liimoja tai tasoitteita. Materiaalit
ovat M1-luokiteltuja.

Betonilattiassa ei home ka

- Finn Epox Oy on valmistanut betonilattiapinnoitteita kouluihin, hoitokoteihin ja sairaaloihin. Hengittävä betonipinnoite varmistaa, että
hometta tai mattoliimoista johtuvia sisäilmaongelmia ei synny, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Tero
Alankoja.
Raisiolainen Finn Epox Oy on
valmistanut betonilattiapinnoitteita
neljännesvuosisadan verran. Teollisuushallien ja julkisten rakennusten lisäksi betonilattioita halutaan
yhä useammin myös omakotitaloihin. Lattia voidaan pinnoittaa sävytetyllä lakalla tai se voidaan värjätä näyttäväksi ja yksilölliseksi sisustuksen osaksi. Betonilattiapinnoite soveltuu hygieenisyytensä ja
helpon puhtaanapitonsa erinomaisesti myös elintarviketiloihin, kuten
ravintoloihin ja kahviloihin.
Säänkestävä pinnoitettu betoni sopii hyvin myös ulkotiloihin, kuten terassilattiaksi. Raekivillä pinnoitettu betoniterassi ei ole talvellakaan liukas.
- Betonilattia kopisee vähemmän kuin parketti ja on myös
energiatehokkaampi, koska lattialämmitysputkiston ja lattiapinnan
välissä ei ole ilmaa, vaan lämpö
nousee betonin pintaan paremmin kuin parkettilattiaan, sanoo
Alankoja.
Betonilattiaan voidaan sijoittaa
tilaajan
toivoma kuva tai kuvio.
LatPorraskäytävienkin
pinnoituksessa
kannattaa käyttää
tiataidetta syntyy, kun Finn Epoxin
mielikuvitusta. Finn Epox Oy toteuttaa villitkin ideat.
asentajalle annetaan vapaat kädet Näyttäväksi värjättyä betonilattiaa ei kannata m
tää, sanoo Tero Alankoja.
kuvioiden suunnitteluun.

LAADUKKAAT LATTIAPINNOITTEET
Kallastenmutka 3, 21210 Raisio | puh. 044 558 7606
www.finnepox.fi | alankoja@finnepox.fi

ILMALÄMPÖPUMPPU
LÄMMITTÄÄ, JÄÄHDYTTÄÄ
LÄMMITTÄÄ

JA SÄÄSTÄÄ RAHAA

• vaihtolavat
• sepeliä ja multaa
• nostot ja muutot
• kaivuutyöt
Pienimuotoiset omakotitalojen
pihamuokkaukset, salaojat,
sadevesijärjestelmät ym.

P. 0400 525 855

www.siipola.net

il

GREE on maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja. Meiltä laitteet EDULLISESTI
ammattilaisen asentamana. Kylmäaineena
kaikissa uusi ympäristöystävällinen R32.

Gree Fairy 35
(Wi-Fi)

ilmalämpöpumppu
perusasennuksella

1.350€

KYSY EDULLISTA TARJOUSTA
myös muista malleista, esim.
jäähdytykseen Gree Bora 35 (Wi-Fi)
tai lämmitykseen / jäähdytykseen
Gree Amber 35 Nordic (Wi-Fi)

KAIKKI
KYLMÄ AL AN
T YÖT

0400 733 992 • ristopitkanenoy@gmail.com
www.ristopitkanenoy.ﬁ

Kallastenm
21210 Rais
Puh. 044 5
alankoja@
www.finne

