
Vuonna 1948 rakennettuun puu-
rakenteiseen pienkerrostaloom-
me on tulossa suurehko remont-
ti, koska eräs osakkaista valitti
ympäristökeskukseen huonosta
äänieristyksestä. Ympäristökes-
kus totesi desibelilukemat liian
suuriksi ja määräsi taloyhtiön te-
kemään asialle jotain. Yhtiössä
on kahdeksan asuntoa kahdessa
kerroksessa. Taloyhtiön hallitus
päätti, että vanha välipohja ava-
taan ja eristetään kunnolla sekä
tehdään yläkerran asuntoihin
niin sanottu kelluva lattia. Voinko
toteuttaa itse tällaisen remontin
”oman asuntoparini” kohdalta?
Alakerran asukkaalle se sopii,

Taloyhtiö on
vastuussa
välipohjan
äänieristyksestä 

Tällä palstalla vastataan kysy-
myksiin, jotka koskevat asunto-
jen teknistä kuntoa. Kysymyksiä
voi lähettää osoitteella hs.asun-
to@hs.fi.

INSINÖÖRI TIETÄÄ

mutta muut osakkaat vastusta-
vat. Muut asuntoparit teetettäi-
siin ulkopuolisella urakoitsijalla.
Työn valvojaksi taloyhtiö palkkai-
si ammattilaisen, joka valvoisi
myös minun työni osuuden.

Askeläänet ovat usein vanhas-
sa kerrostalossa ongelma, vaikka
asukkaat eivät valittaisikaan
asiasta terveysviranomaiselle
vaan sopeutuvat ääniin.

”Voidaan ehkä sanoa, että ai-
nakin rahallisesti on onni, jos
osakkaat sopeutuvat. Jos valituk-
sia tulisi, terveysviranomainen
voi määrätä taloyhtiön sakon
uhalla parantamaan lattia/katto-
rakennetta”, sanoo Kiinteistölii-
ton neuvontainsinööri Jaakko
Laksola.

Asukas voi heikentää tietämät-
tään alkuperäistä välipohjan ää-
nieristystä huoneistoremonttinsa
yhteydessä. Tavanomainen virhe

on, että asukas liimaa parkettilat-
tian suoraan betonilattiaan eikä
asenna parketin ja betonilattian
väliin ääneneristysmattoa.

Rakennusvalvontavirasto vaa-
tii, että kaikissa rakennusluvan
alaisissa töissä on oltava pätevä
työnjohtaja.

”Harva työnjohtaja ottaa vas-
tuuta oman urakkansa lisäksi
osakkaan suorittamasta työtehtä-
vän osasta. Ainakin teoriassa yh-
delle työlle pitäisi silloin hakea
kaksi rakennuslupaa, toinen talo-
yhtiön urakalle ja toinen asuk-
kaan tekemälle remontille. Mo-
lemmilla olisi oma vastuuhenki-
löstönsä”, Laksola pohtii.

Kiinteistöliitto Uusimaan vas-
taava lakimies Mia Pujals katsoo,
että alkuperäisten rakenteiden
äänieristeet kuuluvat taloyhtiön
rakenteena taloyhtiön korjaus-
vastuuseen. Tällöin taloyhtiöllä
on oikeus valita korjaustapa ja
korjauksen suorittaja.

”Jos osakkeenomistajat teke-
vät huoneistossaan taloyhtiön
korjausvastuulle kuuluvia kor-
jauksia, vastuukysymysten selvit-
täminen on hyvin vaikeaa vuo-
sien kuluttua, kun osakkaat ovat
vaihtuneet”, Pujals sanoo.

Näin vastuu asukkaan teke-
mistä vanhoista huoneistore-
monteista jää usein taloyhtiöille. 

HS

d 2 sunnuntaina 26. heinäkuuta 2009 | helsingin sanomat

S I P 11

Asunto

� Helsingin Arabianrannassa
sijaitsevan Käpytikka-talon
oleskeluaula on valoisa ja ko-
toisa. Tunnelma rohkaisee Il-
mari Jetsosen, 19, istahta-
maan keinutuoliin. 

Kehitysvammainen poika on
perheensä kanssa vierailulla ta-
lossa, jonne on vuoden alusta
lähtien muuttanut 20 kehitys-
vammaista nuorta. 

Tutustumiskäynnillä ovat
mukana Ilmarin vanhemmat
Sirkkaliisa ja Jari Jetsonen.
Heille Ilmarin muutto omil-
leen on kehkeytynyt varsinai-
seksi suurprojektiksi. 

Jetsoset ovat kahdeksan
muun perheen kanssa olleet
perustamassa Savulaiset-yh-
distystä, joka suunnittelee ke-
hitysvammaisille nuorille Kä-
pytikan mallista asuintaloa
Helsingin Kalasatamaan.

Yhdistyksen väki tuntee toi-
sensa Käpylästä, jossa perhei-

den lapset kävivät ala-asteen
harjaantumisluokkaa. 

”Keskustelimme jo 2000-lu-
vun alussa siitä, miten nuor-
temme asuminen aikanaan
hoituu. Sosiaaliviraston asun-
toihin oli jo silloin kahden–
kolmen vuoden jono”, Jari Jet-
sonen muistelee. 

Viime vuonna Helsingin
kaupunki osoitti yhdistykselle
ja sen yhteistyökumppanille S-
Asunnoille tontin uuden Kala-
sataman alueelta. 

”Ollaan ihan luottavaisella
mielellä. Uskon, että hanke tu-
lee toteutumaan.”

Nyt pitäisi alkaa suunnitella
Kalasatamaan nousevan talon
piirustuksia. Mikä pohjaratkai-
su asuntoihin tulee? Kuinka
paljon tarvitaan yhteisiä tiloja?

Arabianrannasta on hyvä ot-
taa mallia. Käpytikka-yhdis-
tyksen puuhamies Pekka
Särssi opastaa joukon alaovella
sisään.

”Kaikille perheille oli tär-
keää, että nuoret pääsevät asu-
maan kaupunkimaiseen, tut-
tuun ympäristöön. Lisäksi tar-
jolla ovat hyvät bussi- ja raitio-
vaunuyhteydet”, Särssi kertoo.

Jari Jetsosen mielestä olen-
naista on myös se, että asunto-
ja on monen kokoisia: ”Aikuis-
tuvat kehitysvammaiset tarvit-
sevat oman kodin, jossa voivat
elää loppuelämänsä.” Käpyti-
kassa on vain kaksioita, jotka
ovat reilun neljänkymmenen
neliön kokoisia. 

Käpytikkalaisten vanhem-
mat päättivät jo alussa, etteivät
laita hankkeeseen omia raho-
jaan.

Lahjoituksilla ja talkootyöllä
vanhemmat keräsivät yli
30 000 euroa. Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskus
ARA antoi 1,5 miljoonaa euroa
avustuksena ja 2,7 miljoonaa
euroa korkotukilainana. Rat-

kaiseva tuki tuli Helsingin
kaupungilta, joka antoi vuokra-
tontin.

Myös Savulaiset-yhdistyk-
sen suunnittelema Kalasata-
man talo tarvitsee lahjoituksia
sekä talkootyötä, vaikka se on
tarkoitus toteuttaa yhteistyös-
sä Helsingin kaupungin kanssa. 

Pekka Särssi ohjaa porukan
kuudenteen kerrokseen oman
tyttärensä Iiriksen, 19, asun-
toon. ”Huomaatteko, että jo-
kaisella on ovessa oma nimi ja
postiluukku, ihan niin kuin
kaikissa muissakin kerrosta-
loissa.” 

Asunto on tyhjä, sillä Iiris
on työharjoittelussa. 

Ulko-ovelta avautuu näky-
mä suoraan olohuoneeseen ja
suurelle parvekkeelle. Avarasta
olohuoneesta pääsee erilliseen
alkoviin.

Suunnittelussa olivat muka-
na Taideteollisen korkeakoulun
maisteriopiskelijat, jotka tu-
tustuivat nuoriin ja kehittivät
asuntoihin pohjaratkaisun.

Vaikka keittiössä on hyvin
tilaa ruuanlaittoon, nuoret
syövät usein alakerran yhteis-
tilassa. Siellä emäntä tekee
heille ateriat.

Koska kaikki Käpytikan nuo-
ret muuttivat ensimmäistä ker-
taa pois kotoa, vanhemmat ha-
lusivat, että taloon syntyisi elä-
vä yhteisö.

”Se tukee nuorten itsenäis-
tymistä”, Särssi painottaa.

Yhteisöllisyyden tarve on
korostunut myös Jetsosten
mielessä, kun he ovat käyneet
tutustumassa kehitysvam-
maisten nuorten asuntoihin. 

Käytikan kierros päättyy
ylimmän kerroksen yhteistiloi-
hin, saunaan ja kerhohuonee-
seen. Yhden asukkaan van-
hempien lahjoittamat karaoke-
laitteet ovat kovassa käytössä. 

Pöydälle on levitetty nuor-
ten piirustuksia. ”Oma koti on
jees!” lukee yhdessä. 

Apua sisustamiseen talo sai
arkkitehti Kirsi Gullichsenil-
ta. Hän onnistui ilmeisen hy-
vin. ”Minä suostun tähän paik-
kaan!” hihkaisee Ilmari Jetso-
nen.

Pekka Särssi hymyilee: ”Nyt
saatiin virallinen hyväksymis-
leima Käpytikalle.” 

Marja Salmela
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Ilmari haki itsenäisen asumisen mallia Käpytikasta
� Kehitysvammaisen nuoren
muutosta omaan kotiin tuli
vanhemmille suurprojekti

� Helsinkiin tulossa jo toinen nuorten
kehitysvammaisten asuintalo

Ilmari Jetsonen istahti kiikkutuoliin Käpytikan oleskeluaulassa.

VILLE MÄNNIKKÖ

Ilmari Jetsonen, Sami Matias Siiskonen ja Jari Jetsonen tutustuvat
Pekka Särssin tyttären Iiriksen asuntoon Käpytikan asuintalossa.

Savulaiset-yhdistyksessä mukana olevat Sami Matias Siiskonen ja
Katariina Hakala ihastelevat Arabianrannan maisemia.

Tuhannet kehitysvammaiset
odottavat omaa asuntoa 
Marja Salmela
helsingin sanomat

� Tuhannet kehitysvammaiset
aikuiset ja nuoret odottavat
omaa asuntoa. Yksin Helsin-
gissä on jonossa 140 lapsuu-
denkodissaan asuvaa kehitys-
vammaista nuorta aikuista.

Noin 2 000 asuu laitoksessa
ja 6 000–7 000 yhdessä van-
hempien kanssa.

Nyt laitospaikkoja ryhdytään
purkamaan nopeaan tahtiin.
Ympäristöministeriö sai kesä-
kuun alussa valmiiksi ehdo-
tuksen kehitys- ja vaikeavam-
maisten asunto-ohjelmaksi vii-

deksi vuodeksi eteenpäin.
Asuntoministeri Jan Vapaa-

vuori (kok) toivoo, että valtio-
neuvosto tekisi vielä tämän
vuoden lopulla asiasta periaa-
tepäätöksen. 

”Tulevaisuudessa tarvitaan
600 uutta asuntoa joka vuosi”,
laskee ympäristöministeriön
asuntoneuvos Raija Hyny-
nen.

Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus (ARA) on varan-
nut 25 miljoonaa euroa avus-
tuksiin jo tänä vuonna.

Summalla voidaan käynnis-
tää noin 500 asunnon rakenta-
minen. 

Esimerkkejä eräiden ulkoseinätyyppien hiilidioksidipäästöistä

Betoniseinä, 150 mm eriste, tiiliverhous 81 0 –*

Kalkkihiekkatiilirunko, 150 mm eriste,
kalkkihiekkatiiliverhous 71 –* 137

Kevytsoralämpöharkko, solupolyuretaanieriste, 
300 mm 151 0 86

Kevytsoraharkkoulkoseinä, tiiliverhous 71 0 138

Teräsrunkoinen seinä, teräskasettiverhoilu 45 0 –*

Puurunkoinen ulkoseinä, mineraalivillaeriste, 
tiiliverhous

65 21 128

Puurunkoinen ulkoseinä, mineraalivillaeriste, 
lautaverhous 18 42 90

Puurunkoinen ulkoseinä, selluvillaeriste, 
lautaverhous 18 73 99

CO2-päästöt 
kg/m2Ulkoseinätyyppi

Tuotteeseen varastoituu 
CO2/m2 hinta e/m2

*Vertailukelpoista hintaa ei ole mainituissa lähteissä.

Lähteet: Arto Saari: Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet, Rakennustieto (www.rts.fi/Ymparistoselosteet.pdf), 
k l k k k

� Grimmin sadussa Veli
Ponteva oli kolmesta porsas-
veljestä viisain, koska hän ra-
kensi talonsa tiilistä: porsas-
paistia himoitseva Iso Paha
Susi ei jaksanut puhkua taloa
nurin.

Veli Huilu rakensi talonsa
oljista ja Veli Viulu puusta, ja
ne eivät kestäneet suden puh-
kumista.

Nyttemmin näyttämölle on
astunut hukkaa huomattavasti
pahempi peikko, ilmaston-
muutos. Ilmastonäkökulmasta
Veli Huilun olkitalo tai Veli
Viulun puutalo olisi ollut pa-
rempi vaihtoehto.

Rakentaminen ja rakennus-

ten käyttö tuottavat noin kol-
manneksen Suomen hiilidiok-
sidipäästöistä. Talon käyttö
lämmityksineen ja sähkönku-
lutuksineen vie noin 80–90
prosenttia rakennuksen koko
elinkaaren energiankulutuk-
sesta.

Valtakunnan energiantar-
peesta rakennusten käyttö
haukkaa 40 prosentin siivun,
kun kotimaisen rakennusteol-
lisuuden ja rakentamisen
osuus on vaivaiset viisi pro-
senttia. 

Suhteet kuitenkin muuttu-
vat, kun rakennusten energia-
määräykset tiukentuvat. Kun
talon käytönaikainen energi-
ankulutus vähenee, rakenta-
misen osuus kokonaiskulu-

tuksesta kasvaa.
Kiviainesten ja metallien

valmistusprosessissa palaa
energiaa louhintaan, kuljetuk-
siin ja jalostukseen huomatta-
vat määrät. Veli Pontevan tiili-
talon valmistaminen on ai-
heuttanut moninkertaisen hii-
lipössähdyksen verrattuna Ve-
li Vilun puutaloon puhumat-
takaan Veli Huilun olkisesta
luomumökistä.

Veli Viulun puutalo toimii
lisäksi ilmastonmuutosta hil-
litsevänä hiilinieluna. Kasva-
essaan puut sitovat ilmake-
hästä hiiltä. Puurakentamisen
yhteydessä hiili varastoituu
talon rakenteisiin, ja se pysyy
poissa ilmakehää lämmittä-
mästä niin kauan kun talo sei-
soo pystyssä. Puutalon voi li-

Pekka Hänninen

Veli Pontevan vankka tiilitalo ei pärjää hiilivertailussa

Grimmin sadun Veli Ponteva osti
tiiliä ja rakensi niistä vankan talon.

RAUTAKAUPASSA

säksi tuikata biovoimalan kat-
tilaa lämmittämään toisin kun
kivitalon. 

Rakennusmateriaalien hiili-
jäljet ovat kuuma puheen aihe
Keski-Euroopassa.

Yhtä oleellista kuin se kuin-
ka paljon energiaa talo kulut-
taa, on se millä tämä energia
on tuotettu ja kuinka paljon
rakennustuotteiden valmista-
miseen ja talon rakentamiseen
on kulunut energiaa.

Passiivitalon valmistaminen
energiaintensiivisistä materi-
aaleista saattaa kuluttaa jopa
enemmän energiaa kuin talon
käyttö vie.

Hiilijäljen kannalta talo pi-
täisikin nähdä kokonaisuute-
na. 

Vesimaksu pitää
maksaa vaikka
asuisi koko kesän
mökillä

� Vesimaksu pitää maksaa,
vaikka asuisi koko kesän mö-
killä, sanoo Kiinteistöliitto.

Kouvolan hovioikeus ei
aikoinaan vapauttanut vesi-
maksusta pariskuntaa, joka
asui vuosittain kesäasunnol-
laan toukokuusta syyskuuhun
ja kävi talviasunnossaan vain
kastelemassa kukkia. Vesimak-
sua pitää maksaa, koska on
osakas yhtiössä ja hallitsee
huoneistoa, maksu ei riipu
siitä käytetäänkö huoneistossa
vettä vai ei, Kiinteistöliitto
muistuttaa.

Jos henkilö asuu maistraatin
kirjojen mukaan talossa, hä-
nestä voidaan periä vesimak-
sua vaikka oikeasti hän ei
asuisikaan siellä. Tilapäinen
muuttoilmoitus ei vapauta
maksusta. Jos asuu kahdessa
eri asunnossa, vesimaksua
pitää maksaa molempiin yh-
tiöihin. HS
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Etsitkö kotia?

SATO

Vuokra-asunnot SenioriasunnotOmistusasunnot

Valitse kaupunki             Valitse alue    

Huoneluku     1h      2h      3h      4h      5h+  

Pinta-ala   Min    -  Max    m²  

Vuokra   Min    -  Max    €  

Laatuluokka ***** **** *** **
Lisätoiveet   Parveke      Sauna      Hissi 

Apunasi uudistunut sato.fi

sato.fi
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