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Esipuhe

Talotekniikka on keskeisessä roolissa 
rakennusten sisäolosuhteiden ja tarpeen-
mukaisen käytön kannalta. Kiristyvät 

energiatehokkuusvaatimukset edelleen korosta-
vat oikeiden taloteknisten järjestelmien, niiden 
valinnan ja kunnossapidon merkitystä.

Tavallisen asukkaan kannalta tärkeitä vaiheita 
ovat asunnon osto- tai vuokrauspäätökset sekä 
omaa rakennettaessa suunnittelu ja rakentami-
nen. Myös suuremmat korjaushankkeet ovat 
tilanteita, joissa talotekniikkaa tulisi tarkastella 
kokonaisvaltaisesti. Olipa kyse sitten omakotita-
losta tai asunto-osakeyhtiöstä.

Käytännön elämässä talotekniikka nousee esiin 
liian usein väärien valintojen tai aikanaan teke-
mättä jätettyjen korjaus- ja ylläpitotoimenpi-
teiden johdosta. Päällimmäisenä ajatuksissa on 
kenties ollut näkyviin jäävät rakenteet, pinnat, 
kodinkoneet ja huonekalut. Ehkä taloteknisistä 
asioista ei ole osattu kysyä ja tekniikka ja käsitteet 
ovat olleet vieraita.

Tämä opas pyrkii antamaan kattavan, mutta 
kiteytetyn perustietopaketin talotekniikasta ja 
sen merkityksestä. Eri ratkaisuja ja vaihtoehto-
ja ei aseteta paremmuusjärjestykseen, kokonai-
suus ja tarpeet ratkaisevat. Kovin syvälle lait-
teiden ominaisuuksiin tai käytännön ohjeisiin 
ei tämän oppaan puitteissa ole tarkoitus men-
nä. On kuitenkin tärkeää, että kaikki osapuolet 
asukkaista toteuttajiin puhuvat samoista asiois-
ta samoilla termeillä. Osaava ja vaativa kuluttaja 
on vahva kehityksen edistäjä. Suomessa on kor-
keatasoinen osaaminen talotekniikassa ja pitkät 
perinteet tuotekehityksessä. Toivomme oppaan 
antavan oman tärkeän lisänsä turvallisten, ter-
veellisten ja viihtyisien sisäolosuhteiden varmis-
tamiseen. Energiatehokkaasti.

Oppaan kirjoittamisesta on vastannut 
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, mutta sen 
tekemiseen on osallistunut suuri joukko alan 
muitakin asiantuntijoita kommenttien ja 
täydennysten muodossa. Järjestötasolla erikseen 
maininnan ansaitsevat LVI-TU, SuLVI, VSF, 
SKOL, Teknologiateollisuus ja Talotekniikan 
Instituutti.

Lämmin kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille!

Ilkka Salo
Toimitusjohtaja
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
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Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja 
siihen liittyvien tilojen teknisten palvelui-
den, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuu-

delle. Talotekniikka kattaa myös kiinteistön energian-
käytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset, sekä 
tilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvät 
tekijät.

Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapah-
tuville toiminnoille hallitut olosuhteet. Näitä ovat 
muun muassa ilman, veden, lämmön, energian, valon 
ja tiedon välittäminen, sekä turvallisuus- ja liikkumis-
palvelut. Keskeisen osan tästä tekniikasta muodosta-
vat LVI- ja sähkötekniikka. Talotekniikkaan luetaan 
myös jäähdytys-, kulunvalvonta-, tele- ja data- sekä 
palontorjuntajärjestelmät. Rakennuksen teknisiin 
järjestelmiin liittyvää ohjausautomaatiota kutsutaan 
rakennus- tai taloautomaatioksi.

Mitä talotekniikka on
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Lämmitys

Lämmöntuotanto ja 
lämmönkehitys

Lämmöntuotannolla on perinteisesti tarkoitettu polttoaineeseen sitoutuneen 
energian muuntamista lämmöksi. Polttoaineena voidaan käyttää esim. maa-
kaasua, kivihiiltä, turvetta, puuta, öljyä tai biopolttoaineita. 

Lämmönkehityslaitteet muuttavat ulkopuolisesta lähteestä tulevan energian kiinteis-
töissä hyödynnettäväksi lämmöksi. Lämmönkehityslaitteita ovat esimerkiksi lämmitys-
kattilat, kaukolämmön lämmönsiirtimet, lämpöpumput ja sähkölämmityslaitteet.

Kaukolämpö

Kaukolämmityksellä tarkoitetaan voimalaitoksessa tai lämpökeskuksessa tuotetun 
läm-mön siirtämistä maan alle asennettujen putkien kautta kuluttajille. Rakennusten 
lämmönjakohuoneissa kaukolämpöputkissa kiertävä vesi luovuttaa lämpönsä 
kiinteistön lämmitysverkostoon ja lämpimään käyttöveteen lämmönsiirtimien 
välityksellä ja palaa sitten takaisin lämpölaitokselle. Lämpöenergiamittari mittaa 
laitteiden läpi virtaavan kaukolämpöveden ja sen lämpötilamuutoksen perusteella 
lämpöenergian, jonka mukaan asiakasta laskutetaan.

Öljylämmitys
Öljylämmitysjärjestelmään kuuluu lämmityskattila, öljypoltin, öljysäiliö, savuhormi 
sekä apulaitteita kuten pumppuja sekä ohjaus- ja säätölaitteita. Palamisessa 
vapautuva lämpö siirtyy tulipesää ympäröivän vesitilan kattilaveteen, jolla 
lämmitetään lämmitysverkostossa kiertävä vesi. Käyttövesi lämmitetään 
kattilavedellä kattilan vesitilassa, sen ulkopuolella olevassa lämmönsiirtimessä tai 
erillisessä varaajasäiliössä. Poltin käy kattilan lämpötilansäätimen ohjaamana 
lämmitystarpeen mukaan.

Sähkölämmitys

Sähkölämmitys on yleinen rakennusten lämmitystapa varsinkin pientaloissa. 
Sähkölämmitys voidaan toteuttaa keskitettynä järjestelmänä (esim. vesikiertoiset patte-
rit) tai huonekohtaisena järjestelmänä (esim. lattialämmityskaapelit tai sähköpatterit). 
Sähkölämmitys voidaan jakaa myös suoraan, varaavaan tai osittain varaavaan järjestel-
mään. Suorassa sähkölämmitysjärjestelmässä kohde lämmitetään heti (esim. sähköpatte-
rit), kun varaavassa järjestelmässä hyödynnetään varaavaa massaa (esim. lattialaatta, vesi-
säiliö, kiviseinä). Osittain varaava järjestelmä on edellisten yhdistelmä; siinäkin hyödynne-
tään varaavaa massaa, mutta tarvittaessa käytetään lisäksi jotain muuta lämmitystapaa.

Lämpöpumput

Lämpöpumpulla siirretään lämpöenergiaa matalasta lämpötilasta korkeampaan. 
Lämpöenergian siirtämisessä tarvitaan kompressorin pumppaustyöhön ulkopuolis-
ta energiaa, yleensä sähköenergiaa. Lämpöpumpun tehokkuutta kuvaa lämpökerroin 
(COP). Se kertoo, kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä verrattuna sen käyttämään 
sähköenergiaan. 

Kun lämpöpumppuja käytetään kotitalouksien lämmitystarkoituktseen, niillä otetaan 
talteen ilmaan, maahan, kallioon tai veteen auringosta varastoitunutta lämpöenergiaa 
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ja siirretään sitä rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumppuja on 
erilaisia eri tarkoituksiin ja ympäristöihin.

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumpuilla voidaan lämpöä kerätä pintamaahan asennettavalla vaakaputkis-
tolla, peruskallioon tehtävällä porakaivolla tai vesistöön asennettavalla keruuputkis-
tolla. Maaperään vaakasuoraan asennettava putkisto sopii suurille tonteille, ja se kai-
vetaan noin 0,7-1,2 metrin syvyyteen. Porakaivo sopii puolestaan lämmönlähteeksi, 
jos peruskallio on riittävän lähellä maan pintaa. Vesistön käyttöön lämmönlähteenä 
soveltuvat järvet, lammet ja merenrannat, jotka ovat vähintään 2 metriä syviä jo ran-
nan läheisyydessä. 

Porakaivolla saadaan vaakaputkistoon verrattuna noin kaksinkertainen määrä ener-
giaa putkimetriä kohden, vesistöistä lämpöä saadaan puolestaan talteen yhtä paljon 
kuin hyvistä porakaivoista. Maalämpöpumppuja voidaan kesäaikaan käyttää myös 
ilmanvaihtokoneen tuloilman jäähdytykseen. Maalämpöpumpun tyypillinen vuotui-
nen lämpökerroin on 2,6-3,6.

(Ulko)ilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumpussa lämmön keruu tapahtuu ulkoilmasta ulkoseinälle sijoite-
tun puhallinyksikön avulla ja lämmön luovutus tapahtuu sisälle asennetavan puhal-
linyksikön kautta suoraan rakennuksen sisäilmaan. Ilmalämpöpumpun lämpöker-
roin laskee nopeasti ulkolämpötilan laskiessa, ja noin -20 ºC - -25 ºC alemmissa 
lämpötiloissa lämpöpumppua ei enää kannata käyttää. Ilmalämpöpumput tarvitsevat 
suurimman mahdollisen energiatarpeen mukaan mitoitetun rinnakkaisen lämmitys-
järjestelmän, koska juuri kylmimmällä säällä lämpöpumppu ei ole käytettävissä. Ne 
soveltuvatkin hyvin jälkiasennettaviksi suoralla sähköllä lämmitettäviin asuntoihin. 
Ilmalämpöpumput soveltuvat myös kesäaikaiseen jäähdytykseen. Ilma-ilmalämpö-
pumpun tyypillinen vuotuinen lämpökerroin on 1,8-2,2.

Ilma-vesilämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta samalla tavoin kuin ilma-
ilmalämpöpumppu. Lämmön luovutus tapahtuu lämmönsiirtimessä joko käyttöve-
den esilämmittämiseen ja/tai lämmitysverkoston veteen. Myös ilma-vesilämpöpum-
put vaativat suurimman mahdollisen energiatarpeen mukaan mitoitetun rinnakkaisen 
lämmitysjärjestelmän. Järjestelmä ei sovellu kesäaikaiseen jäähdytykseen. Ilma-vesiläm-
pöpumpun tyypillinen vuotuinen lämpökerroin on 1,5-2.

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumpulla otetaan lämpöä talteen asuntojen poistoilmasta. Lämpö voi-
daan siirtää lämpimään käyttöveteen, vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään tai tuloil-
maan. Poistoilman energiasisältö kattaa maksimissaankin vain osan rakennuksen läm-
mitystarpeesta, joten järjestelmä tarvitsee lisälämmönlähteen, esim. sähköä ja/tai tuli-
sijan. Laite mahdollistaa myös kesäaikaisen jäähdytyksen. Poistoilmalämpöpumpun 
tyypillinen vuotuinen lämpökerroin on 1,5-2,2.

Biopolttoaineet - Bioöljyt, pelletit ja puu

Bioöljyt

Nestemäisiä biopolttoaineita voidaan valmistaa muun muassa rypsi-, rapsi- ja soijaöl-
jystä, mutta myös muista kasviöljyistä. Niitä voidaan valmistaa myös käytetystä kas-
viöljystä ja eläinrasvoista. Bioöljyä voidaan käyttää öljyn sijasta tai siihen sekoitettuna 
öljylämmitysjärjestelmissä. Öljylämmityskattilaan ei vaadita muutoksia, ainoastaan 
öljypolttimen palopää täytyy vaihtaa bioöljylle sopivaksi. 
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Pelletti

Puupelletit ovat kovaksi puristettua puhdasta ja kuivaa puumassaa, joka on valmistettu 
teollisesti mekaanisen puunjalostusteollisuuden sivutuotteista kuten sahanpurusta ja 
kutterinpurusta. Pellettilämmitysjärjestelmään kuuluu lämmityskattila, pellettipoltin, 
savuhormi sekä apulaitteita kuten pumppuja, ohjaus- ja säätölaitteita. Järjestelmään on 
suositeltavaa liittää energiavaraaja, jonka veteen varastoidaan lämpöä, ja joka pidentää 
pellettipolttimen käyntiaikoja ja parantaa palamista. Pelletit varastoidaan pellettisii-
loon, kattilahuoneeseen erilliseen säiliöön tai maanalaiseen säiliöön. Pelletit syötetään 
siilosta polttimelle siirtokuljettimella.

Puulämmitys

Puukattiloissa voidaan käyttää polttoaineena haketta, pilkkeitä ja halkoja. Järjestelmään 
kuuluvat vastaavat laitteet kuin pellettilämmityksessä. Useimmat puukattilat täytyy 
varustaa energiavaraajalla, josta lämpöenergia käytetään kiinteistön tai käyttöveden 
lämmitykseen.

Maakaasu

Kaasulämmitys muistuttaa periaatteeltaan öljylämmitystä, ja lähes kaikkia öljykatti-
loita voidaan käyttää myös maa- tai biokaasulla. Järjestelmän varusteet ovat vastaavia 
kuin öljylämmityksessä. Maakaasua ei yleensä varastoida, vaan talo kytketään maa-
kaasuverkkoon, joka löytyy yli 40 kunnan alueelta. Maakaasukattilan huoltotarve on 
hyvin pieni. Turvallisuussyistä maakaasu hajustetaan lisäaineella, joka helpottaa mah-
dollisten vuotojen havaitsemista.

Aurinkoenergia

Aurinkolämpö

Aurinkolämpöjärjestelmissä lämpöenergiaa otetaan talteen aurinkokerääjillä ja siirre-
tään lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Aurinkolämpö 
ei yksin riitä kattamaan rakennuksen lämmöntarvetta. Aurinkolämpöjärjestelmä koos-
tuu aurinkokeräimistä, varaajasta, putkistosta, turvaryhmästä (eli varoventtiilistä, pai-
sunta-astiasta ja painemittarista), pumppuyksiköstä ja ohjausyksiköstä.

Aurinkosähkö

Aurinkosähköllä tarkoitetaan aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä. Aurinkopaneelit 
muuntavat auringon säteilyä sähköksi, joka johdetaan sähköä kuluttavien laitteiden 
hyödynnettäväksi, sähköverkkoon tai varastoidaan akkuun. 
Aurinkosähköjärjestelmät olivat aluksi pienehköjen sähköistyskohteiden, kuten 
kesämökkien, asuntovaunujen ja veneiden energiajärjestelmiä. Viime vuosina 
järjestelmien hinnat ovat tulleet edullisimmiksi ja keräimien hyötysuhde on 
parantunut. Tämän johdosta aurinkosähköä käytetään enenevässä määrin myös 
isommassa mittakaavassa.

Tulisijat
Tulisijoja käytetään yleisimmin toissijaisina lämmönlähteenä leikkaamaan erityi-
sesti lämmityksen kulutushuippuja kylmänä aikana, mutta niitä voidaan käyttää 
myös rakennusten pääasiallisena lämmönlähteenä. Tulisijat jaetaan varaavuutensa 
mukaan varaaviin ja kevytrakenteisiin. Tulisijan tuottamaa lämpöä voidaan hyö-
dyntää myös käyttöveden lämmityksessä. Tällöin takkaan asennetulla lämmön-
vaihtimella siirretään osa lämmöstä lämpimään käyttöveteen loppuosan varautuessa 
tulisijan rakenteisiin. Tulisijaa käytettäessä tulee huolehtia sen tarvitsemasta pala-
misilmasta erityisesti nykyisissä hyvin tiiviisti rakennetuissa taloissa. Puuta poltet-
taessa täytyy käyttää kuivaa puuta. Näin saadaan lämpö paremmin talteen ja pääs-
töt ovat pienemmät. 
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Toissijaiset lämmönlähteet

Toissijaisella lämmönlähteellä tarkoitetaan lämmitystapaa, jolla täydennetään ensisi-
jaista lämmitystapaa. Esimerkiksi takka on toissijainen lämmönlähde yhdistettynä säh-
kö- tai öljylämmitykseen ja takasta saatavalla lämmöllä voidaan pienentää sähkön- tai 
öljynkulutusta erityisesti kovimmilla pakkasilla. 

Lämmönjako ja lämmönluovutus
Lämmönjakojärjestelmä siirtää lämmön lämmönkehityslaitteelta varsinaiseen käyttö-
kohteeseen. Lämmönjaon ja -luovutuksen perusratkaisuja ovat vesikiertoinen tai säh-
köinen patteri- tai lattialämmitys. Yksi vaihtoehto on käyttää ilmalämmitystä lämmön-
jakoon. Huonekohtaiset sähkölämmityslaitteet, kuten sähköpatterit tai lämmityskaapelit, 
toimivat myös lämmönkehityslaitteina.

Vesikiertoinen järjestelmä

Vesikiertoisessa järjestelmässä vesi lämmitetään lämmönkehityslaitteessa ja kierrä-
tetään huoneissa. Lämpö luovutetaan huonetiloissa pattereilla, lattia- tai kattoläm-
mitysputkissa. Vesikiertoisessa järjestelmässä lämmönlähde voidaan uudiskohteissa 
valita, ja se on myöhemminkin vaihdettavissa tarjolla olevien vaihtoehtojen välillä. 
Lämmönkehityksessä on mahdollista myös käyttää useampia lämmönlähteitä rinnak-
kain.

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaa 
säädetään ulkolämpötilan mukaan. Mitä kylmempää ulkona on, sitä lämpimämpää 
vettä kierrätetään. Huonetiloissa on lisäksi huoneilman lämpötilaa mittaava termos-
taatti (lämmityspattereissa termostaattinen patteriventtiili), joka säätää patterin läm-
mitystehoa sisälämpötilan mukaan. 

Suora sähkölämmitys

Suorassa sähkölämmityksessä yhdistyy sekä lämmönjako- että lämmönkehitysjärjes-
telmä. Lämmönjakotapana voi olla lattia-, katto-, patteri tai ikkunalämmitys tai jokin 
näiden yhdistelmä. Huonekohtaisessa sähkölämmityksessä säätiminä toimivat sähkö-
pattereiden omat termostaatit tai erilliset huone-, lattia- tai yhdistelmätermostaatit. 
Huonetermostaatti säätää lämmitystä huonelämpötilan mukaan. Käyttöveden läm-
mitystä varten tarvitaan erillinen käyttövesivaraaja.

Ilmakiertoinen lämmönjako (ilmalämmitys)

Ilmalämmitysjärjestelmässä (käytetään myös nimitystä ilmanvaihtolämmitys) lämmön-
jakoon käytetään normaalia lämmöntalteenotolla varustettua tulo- ja poistoilmanvaih-
tojärjestelmää. Ilmanvaihtokoneessa voi olla lämmöntalteenottolaitteen lisäksi myös 
lämpöpumppu. Tuloilmavirrat mitoitetaan ilmanvaihdon tarpeen mukaan. Huoneisiin 
puhallettava tuloilma lämmitetään ensin keskitetysti ilmavaihtokoneessa sisä- ja ulkoil-
man lämpötilan mukaan 15-40 °C:een. Tuloilman päätelaitteen sisältämä lämmitys-
elementti hienosäätää sisäilman lämpötilan huonekohtaisesti. Ilmalämmitysjärjestelmä 
sopii erityisesti uusiin matalaenergia- tai passiivitaloihin.

Ilmakiertoisessa lattialämmityksessä lämmitetty ilma kiertää talon perustuksen sulje-
tussa kanavaverkossa. Tällaisessa ratkaisussa koko talon perustus suunnitellaan koko-
naisuutena.

Märkätilojen lämmitys

Märkätiloissa kuten kylpyhuoneissa voidaan pitää lämmitys päällä ympäri vuoden 
mukavuussyistä tai kosteusvaurioriskin välttämiseksi. Märkätilojen lämmitys 
hoidetaan usein sähköisellä tai vesikiertoisella lattialämmityksellä, jolloin pesutilan 
lattia kuivuu nopeammin ja on miellyttävä jalalle. Muita lämmitystapoja kosteissa
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tiloissa ovat vesikiertoinen radiaattori ja lämpimän käyttöveden kiertovesipatteri eli 
ns. rättipatteri, joka on kuitenkin ensisijaisesti tarkoitettu lyhentämään lämpimän 
käyttöveden odotusaikaa.
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1960-luvulle asti asunnoissa oli lähes yksinomaan painovoimainen ilmanvaihto. 
Nykyään painovoimaista ilmanvaihtoa ei enää juurikaan suosita, koska sillä ei 
useimmiten saada järjestetyksi riittävää ilmanvaihtoa kaikkiin huonetiloihin, 
lämmöntalteenotto poistoilmasta ole mahdollista eikä tuloilman tehokas 
suodattaminen ole mahdollista. 

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu lämpötilaeroihin ja myös tuulen 
aiheuttamiin paine-eroihin sisä- ja ulkoilman välillä. Ilmavirrat vaihtelevat sääolosuh-
teiden mukaan ollen suurimmillaan talvella, jolloin sisä- ja ulkoilman välinen läm-
pötila on suurimmillaan. Korvausilman tuonti huonetiloihin saattaa aiheuttaa vetoa. 
Kesällä ilmanvaihto on heikoimmillaan, kun lämpötilaero on pieni tai sisäilma on 
jopa ulkoilmaa viileämpää. 

Painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee hyvin toimiakseen riittävät korvausilmareitit. 
Usein painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuutta saadaan parannettua juuri 
korvausilmareittejä avaamalla. Näitä ovat mm. manuaalisesti säädettävät 
lautasventtiilit sekä ulkoilman lämpötilan mukaan säätyvät termostaattiohjatut 
korvausilmaventtiilit. Korvausilmareittien puuttuminen johtaa puutteelliseen 
ilmanvaihtoon tai siihen, että korvausilma tulee asuntoon hallitsemattomasti.
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Ilmanvaihto

Terveellisen ja raikkaan sisäilman edellytys on hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihto 
poistaa sisätiloista epäpuhtauksia sekä liiallisen kosteuden ja tuo raitista ilmaa 
poistettavan ilman tilalle. Epäpuhtaudet ovat pääosin ihmisen toiminnoista, 

rakenteista tai ulkoa peräisin olevia erilaisia yhdisteitä. 

Ilmanvaihdon tarve ja sisäilman 
laatu

Yksinkertaisimmin ilmanvaihdon toimivuus selviää laittamalla paperiarkki poistoilma-
venttiilin päälle. Jos se pysyy paikallaan, poisto toimii. Testi ei kuitenkaan kerro, onko 
ilmavirta suuruudeltaan suunnitelmien tai suositusten mukainen. 

Koneellisen ilmanvaihdon tulee olla käynnissä aina. Lisäksi ilmanvaihdossa on hyvä 
olla tehostustoiminto, jota voidaan käyttää, kun asunnossa esimerkiksi laitetaan ruo-
kaa, saunotaan, kuivataan pyykkiä, siivotaan tai tiloissa oleskelee suuri määrä ihmisiä. 
Ilmanvaihdon mitoituksessa oletetaan, että tiloissa ei tupakoida. Tupakansavun pois-
tamiseksi ilmanvaihdon tehostuksen tulisi olla moninkertainen.

Tarvittaessa tiloja voidaan lisäksi tuulettaa ikkunoiden ja ovien kautta. Energiatehokkainta 
on nopea tehokas tuuletus jatkuvan ikkunan aukipitämisen sijasta.

Ilmanvaihtojärjestelmät
Ilmanvaihtojärjestelmän määrittelee se, millä tavalla ilma poistuu tilasta ja miten kor-
vaavan ilman eli korvausilman saanti on järjestetty. 

Painovoimainen ilmanvaihto

Asetuksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta on määritetty il-
manvaihdon vaatimukset uusille rakennuksille.  Näitä voidaan soveltaa myös perus-
korjausten yhteydessä. Vaikka vanhalta kiinteistöltä  ei vaaditakaan  samantasoista 
ilmanvaihtoa, on tärkeää varmistua riittävästä ilmanvaihdosta terveyden ja 
viihtyvyyden vuoksi. Riittävä ilmanvaihto kuivattaa kosteat tilat suihkun jälkeen ja 
näin ehkäisee kosteusvaurioita.



Painovoimaiseen ilmanvaihtoon ei tulisi yhdistää koneellista 
poistoa (esim. liesituuletinta tai huippuimuria) ilman 
huolellista suunnittelua, koska tämä voi alipaineistaa 
painovoimaiset hormit toimimaan väärinpäin.

Koneellinen poisto

Koneellinen poistoilmanvaihto on yleinen asunnoissa. 1960 – 
1980-luvuilla asuinkerrostaloihin on tehty yleensä koneellisen 
poistoilmanvaihdon yhteiskanavajärjestelmä. Koneellisessa 
poistoilmanvaihdossa ilma poistetaan puhaltimen avulla, joka 
on asuinrakennuksissa yleensä katolla oleva huippuimuri. 
Tällöin tulee olla järjestetty myös tulo- eli korvausilman saanti. 
Tämä voidaan toteuttaa ulkoilmaventtiilien, raitisilma-
pattereiden tai ikkunarakojen avulla. 

Mikäli korvausilmajärjestelyt ovat puutteelliset, saattaa osa 
ilmasta tulla sisään vuotoilmana alapohjan kautta 
ryömintätilasta, seinärakenteiden läpi tai kerrostaloissa 
rappukäytävästä. Hallitsemattomasti asuntoihin tuleva vuotoil-
ma saattaa tuoda mukanaan hajuja sekä epäpuhtauksia.

Koneellisen poistoilmanvaihdon ilmavirtojen suuruus ei juuri 
riipu sääolosuhteista. Ilmavirtoja voidaan tehostaa muuttamalla 
puhaltimen kierrosnopeutta. Poistopuhaltimen ohjaus on oma-
koti- ja rivitaloissa yleensä liesikuvun yhteydessä.

Koneellinen tulo ja poisto

Asuinrakennusten koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto järjes-
tetään siten, että ulkoilmaa tuodaan makuu- ja olohuoneisiin ja 
ilmaa poistetaan ns. likaisista tiloista eli keittiöstä, WC:stä, pesu- 
ja vaatehuoneesta. Ilma virtaa siis puhtaista tiloista likaisiin päin. 
Ovien alla rako on sitä varten, että ilma pääsee liikkumaan huoneesta toiseen. Ovirako 
voidaan korvata myös esim. oven yläpuolelle asennettavalla ääntä vaimentavalla siir-
toilmasäleiköllä. Jos huoneessa on sekä tulo- että poistoilmanvaihtoventtiilit, ei ovira-
koa tai siirtoilmaventtiiliä tarvita.

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjes-
telmä on yleistynyt, ja nykyään lähes kaikki uudet asuinrakennukset varustetaan sellai-
sella. Kerros- ja rivitaloissa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä voidaan 
toteuttaa huoneisto- tai rakennuskohtaisilla laitteilla (keskitetty järjestelmä) tai näiden 
yhdistelmällä (keskitetty poisto ja huoneistokohtainen tuloilma). Huoneistokohtaisessa 
järjestelmässä jokaisessa asunnossa on oma ilmanvaihtokone. Yleensä kaikissa koneelli-
sissa tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmissä on asukkaalla mahdollisuus säätää ilman-
vaihdon tehoa tarpeen mukaan. 

Tuloilman käsittely

Painovoimaisen poiston ja koneellisen poistoilmanvaihdon korvausilma voidaan suo-
dattaa. Suodatus on kuitenkin varsin karkea (suodattaa lähinnä hyönteiset), ja osa kor-
vausilmasta tulee helposti tällöinkin hallitsemattomasti vuotoilmana.

Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa käytetään yleensä hienompaa suodatusta, 
joka voi suodattaa myös pienhiukkasia kuten katupölyä. Lisäksi järjestelmään kuu-
luu tehokas lämmöntalteenottolaite, jolla lämpöä siirretään poistoilmasta tuloilmaan. 
Tämä puolestaan vähentää tuloilmakoneen lämmityspatterin tehontarvetta. 

Tuloilmaa voidaan myös jäähdyttää, tällöin ilmanvaihdon sijaan puhutaan usein ilmas-
toinnista.
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Vesi ja jätevesi

Asunnon käyttövesi voidaan tuoda kiinteistöön joko kunnallisesta vesijohdosta, 
vesihuolto-osuuskunnan vesijohdosta tai omasta kaivosta. Vastaavasti jätevesi 
johdetaan kunnalliseen jätevesiviemäriin, vesiosuuskunnan viemäriin tai kiin-

teistökohtaiseen jäteveden käsittelyyn.

Vesi

Kunnallinen vesijohto

Kunnallinen vesijohto on helpoin ratkaisu kodin vesihuoltoon alueilla, jossa liittymi-
nen on mahdollista. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä on yli 90 % koko 
maan väestöstä. Talousvettä valmistetaan vesilaitoksilla pinta- tai pohjavedestä.

Vesihuolto-osuuskunnat

Osuuskunnilla on Suomessa pitkä historia. Ensimmäiset vesihuolto-osuuskunnat on 
perustettu jo 1900-luvun alussa. Uusi vesihuoltolaki on tullut voimaan 1.3.2001. 
Myös vesiosuuskunnat ovat vesihuoltolain tarkoittamia vesihuoltolaitoksia silloin, kun 
liittyjiä on vähintään 50 asukasta, tai silloin, kun vedenkulutus tai jätevesimäärä on 
yli 10 m3 vuorokaudessa.

Kaivovesi

Kaivovesi on pohjavettä eli sade- ja sulamisvesistä maaperään imeytynyttä, maaperän 
huokosissa ja kallioperän raoissa kulkevaa vettä. Kaivon yläosan tulee olla riittävästi 
maapinnan yläpuolella ja kaivon ympäristön muotoiltu siten, että kaivoon ei pääse 
valumaan vesiä maan pinnalta.

Yleensä rengas- tai porakaivoja käytetään talousveden hankintaan silloin, kun kiinteis-
tö ei kuulu vesihuoltolaitoksen tai -osuuskunnan toiminta-alueeseen vaan vedenhan-
kinnan järjestäminen on asukkaiden vastuulla.

Kaivoveden laatuun vaikuttavat ihmisen oma toiminta sekä mm. maaperän 
geologiset tekijät. Kaivo tulee puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti ja talousvedeksi 
käytettävän kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja 
makuhaittoja ei olisikaan. Neuvoja antavat kuntien terveystarkastajat.

Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden kulutuksesta noin 40 % on lämmintä käyttövettä, jonka lämpötila on 
55–65 °C. Käyttöveden lämmitykseen menee 20–30 % asuintalon vuotuisista lämmi-
tyskustannuksista. Käyttöveden lämmitykseen käytetään yleensä samaa lämmönläh-
dettä kuin tilojen lämmitykseen. 

Käyttövesijärjestelmässä voi olla asennettu lämpimän käyttöveden kiertoputki, joka 
lyhentää lämpimän veden odotusaikaa. Tällöin käyttövesiputkistoon on voitu asentaa 
kiertovesipatteri eli ns. rättipatteri kylpyhuoneeseen tai wc:hen. 

Veden kulutuksen mittaus

Huoneistokohtaiset vesimittarit tulivat pakollisiksi uudisrakennuksissa vuoden 2011 
alussa. Uudistuksen myötä siis jokaisen uuden rakennettavan rivi- tai kerrostalohuo-
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neiston sekä kylmän että lämpimän käyttöveden kulutus mitataan erikseen. Tavoitteena 
on, että vedenkäytön kustannukset (myös käyttöveden lämmityskustannus) voidaan 
jakaa todelliseen kulutukseen pohjautuen. Huoneistokohtainen veden mittaus vähen-
tää tutkitusti vedenkulutusta rivi- ja kerrostaloissa.

Aiemmin on yleisesti mitattu vain kiinteistöön tuleva kylmä vesi, ja kustannukset on 
jaettu huoneistojen kesken erillisillä vesimaksuilla. Kunnalliseen vesijohtoverkostoon 
kuuluvien kiinteistöjen tulee toimittaa vesimittarilukema kerran tai kaksi kertaa vuo-
dessa vedentoimittajalle. Kiinteistöä laskutetaan kulutetun veden mukaan, ja maksu 
sisältää myös jätevesien käsittelyn.

Jätevesi

Kunnallinen liitäntä tai vesihuolto-osuuskunnan viemäri

Jos kiinteistö on liitetty tonttiviemärillä kunnalliseen tai vesihuolto-osuuskunnan vie-
märiverkostoon, kiinteistön jätevedet kulkeutuvat vesihuoltolaitokseen puhdistetta-
vaksi. Jätevedet voidaan myös johtaa umpisäiliöön, josta ne kuljetetaan edelleen käsi-
teltäväksi.

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä 
aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.  Kiinteistöllä on oltava kohteeseen 
soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittelemättömästä 
jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara ja muun 
jätevesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti vesistön tai meren 
läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella ja muut 
ympäristöolosuhteet.

Lakia täydentävä asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla ei suoraan määrää, millainen järjestelmä kiinteistöön 
vaaditaan, vaan antaa raja-arvot puhdistuksen tehokkuudelle. Asetuksen mukaan 
perusvaatimuksena on, että jäteveden käsittelyn pitää poistaa jäteveden
• orgaanisesta aineesta 80 %
• fosforista 70 %
• typestä 30 %.

Kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä voidaan käsitellä käymäläjätteet yhdessä 
tai erikseen muiden jätevesien eli ns. harmaan veden kanssa. Jätevesien kiinteistökoh-
taiseen puhdistuksen kolme tärkeintä menetelmää ovat maahanimeyttämö, maasuo-
dattamo ja laitepuhdistamo.

Maahanimeyttämö

Imeytysjärjestelmä rakennetaan kaivamalla ojamainen tai laajempi kaivanto, jonka 
pohjalle laitetaan sepelikerros ja imeytysputkisto. Kaivannon pohjalle muodostuu 
luontaisesti pieneliöstö. Kun jätevesi suodattuu tämän biokerroksen läpi, vesi puh-
distuu.

Maasuodattamo

Maasuodattamo tehdään ojamaiseen tai laajempaan kaivantoon, joka täytetään ker-
roksittain eri tavoin läpäisevillä sepeli- ja hiekkalajitteilla. Suodattamoon rakenne-
taan kaksi putkikerrosta, imeytys- ja kokoomaputkistot. Suodattamo eristetään poh-
jamaasta vedenpitävästi. Jätevesi puhdistuu suotautuessaan suodatinhiekkakerroksen 
läpi. Hiekkaan syntyy pieneliöstökerros samoin kuin imeytyskentässäkin. Puhdistunut 
jätevesi kerääntyy kokoomaputkistoon, mistä se johdetaan maastoon tai vesistöön. 
Fosforin poiston tehostamiseksi maasuodattamoon voidaan lisätä jokin fosforinpois-
tomenetelmä. 13
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Laite- eli pienpuhdistamo

Laite- eli pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitteita. Laitepuhdistamo sisältää 
jäteveden esikäsittelyosan, varsinaisen puhdistusprosessiosan sekä mahdollisesti eril-
lisen fosforinpoistojärjestelmän. Jäteveden puhdistaminen perustuu biologiseen pro-
sessiin, jossa jäteveden bakteerit ja muut pieneliöt hajottavat orgaanista ainesta. Usein 
puhdistamossa myös saostetaan fosforia kemikaalilla. Tällöin puhdistusmenetelmää 
kutsutaan biologis-kemialliseksi. Laitepuhdistamojen päätyypit ovat biologiset suodat-
timet, bioroottorit ja aktiivilietepuhdistamot. Laitepuhdistamot soveltuvat huonosti 
vain osan vuotta käytössä oleville rakennuksille.

Paloturvallisuus

Kotia voi suojata parhaiten toimimalla paloturvallisesti sähkölaitteiden, tulisijojen ja 
kynttilöiden kanssa. Savuhormit on nuohottava vakituisissa asuinrakennuksissa 
vuosittain. Lämmityslaitteet on huollettava säännöllisesti ja tarkkailtava sähkölaitteiden 
kuntoa mahdollisen palonvaaran kannalta. Palokuolemaan johtavan tulipalon yleisin 
syttymissyy on sisällä tupakointi. Tällöin kyseessä on yleensä vuoteessa tai sohvalla 
tupakointi. Onnettomuuden sattuessa seurauksia voi vähentää paloilmaisimien avulla 
saatavalla aikaisella hälytyksellä tai automaattisella sammutuksella. 

Palovaroitin

Pienessäkin palonalussa savu täyttää asunnon muutamassa minuutissa. Kun asunnossa 
on palovaroitin, se päästää kovan hälytysäänen havaitessaan savua. Jokaisessa suomalai-
sessa kodissa tulee olla tänä päivänä palovaroitin. Palovaroittimesta tuli kodin lakisää-
teinen turvalaite syyskuun 2000 alussa ja vuoden 2009 helmikuusta palovaroittimien 
on täytynyt olla sähköverkkoon kytkettyjä uudisrakennuksissa. Asunnon jokaisen ker-
roksen alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin

Palovaroittimissa on savuilmaisin, merkinantolaite ja toiminnan testauslaite yhdistetty-
nä. Palovaroitinryhmässä on kaksi tai useampi palovaroitin kytketty yhteen siten, että 
yhden palovaroittimen toiminta aiheuttaa hälytyksen myös muissa varoittimissa. 

Palovaroitinjärjestelmässä palovaroittimet on kytketty kaapeliverkolla yhteiseen kes-
kuslaitteeseen. Keskuslaite huolehtii hälytyksen lisäksi myös järjestelmän ilmaisimien 
virransyötöstä, sen toiminta on kuitenkin varmennettava paristolla tai akulla. Palova-
roitinjärjestelmässä ei ole automaattista hälytyksen siirtoa esim. pelastuslaitokseen. 

Alkusammutus

Tulipalo on helpointa sammuttaa alkuvaiheessa. Siksi kotona on oltava riittävä määrä 
alkusammutusvälineitä helposti saatavilla. Niitä on myös osattava käyttää, sillä vain 
ripeällä ja oikealla toiminnalla tulipalo voidaan tukahduttaa heti alkuunsa tai ainakin 
rajoittaa sitä tehokkaasti. Alkusammutusvälineitä ovat sammutuspeitot, vesi ja käsi-
sammuttimet.

Sprinklerilaitteistot 
Sprinklerilaitteistot ovat automaattisia sammutusjärjestelmiä, joiden tavoitteena on 
sammuttaa tulipalo vedellä alkuvaiheessa tai pitää paloa hallinnassa niin kauan, että 
se saadaan sammutetuksi lopullisesti muilla keinoin. Sprinklerin laukeamisesta aiheu-
tuva hälytys voidaan johtaa aluehälytyskeskukseen tai vaikkapa omaan kännykkään. 
Sprinklerijärjestelmä koostuu vesilähteestä, asennusventtiilistä tarvikkeineen, putkis-
tosta ja sprinklerisuuttimista.
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Palotilanteessa sprinklerisuuttimet laukeavat yksittäin palon tuottamien palokaasu-
jen lämmöstä ja suihkuttavat vettä palon sammuttamiseksi. Asuinsprinklerien laukea-
mislämpötila vaihtelee 57 °C:n ja 93 °C:n välillä. Saunan löylyhuoneessa käytetään 
141 °C:n – 182 °C:n laukeamislämpötilan omaavia sprinklereitä.

Paloa lähin sprinkleri purkaa lauettuaan sammutusvettä ympäristöönsä kastellen pin-
toja siten, että palon leviäminen estyy. Kun palon leviäminen estetään, lämpötilan 
nousu huoneessa pysähtyy ja alkaa vähitellen laskea palavan materiaalin kastuessa ja 
loppuessa.

Pien-, rivi- ja enintään 8-kerroksisiin kerrostaloihin on kehitetty omia juuri näi-
hin kohteisiin soveltuvia sprinkler-järjestelmiä. Tällainen sammutusjärjestelmä lii-
tetään talon käyttövesijärjestelmään, jolloin aina esim. wc:n huuhtelun yhteydessä 
vesi juoksee koko sammutusjärjestelmän läpi ja varmistaa, että virtaus on kunnossa. 
Sammutusjärjestelmä ei laukea vahingossa tärinän, ruoankäryn, savun tai tupakansa-
vun vaikutuksesta.
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Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan laajasti tulkiten kaikkia niitä laitteita, jotka ohjaavat 
talotekniikan toimintaa. Yksinkertaisimmillaan lämmityspatterin termostaattinen 
patteriventtiili on osa rakennusautomaatiota ja monimutkaisenkin talotekniikan ohjaus näkyy

rakennuksen käyttäjälle useimmiten helppokäyttöisten säädinten käytön kautta. 

Rakennusautomaation avulla voidaan mitata, ohjata, säätää ja valvoa koko kiinteistön teknisiä 
järjestelmiä: valaistusta, lämmitystä, ilmanvaihtoa ja jäähdytystä. Myös murto- ja palo-
ilmoitusjärjestelmät voidaan liittää osaksi rakennusautomaatiota.

Järjestelmän osat
Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta alakeskuksesta, jotka liitetään 
toisiinsa tiedonsiirtokaapelilla. Alakeskus on laite, johon ohjelmoidaan tarvittavat automaatio-
toiminnot. Mittausanturit ja toimilaitteet liitetään alakeskukseen, joka ohjaa mittausantureilta 
saatavien viestien perusteella toimilaitteita. Esimerkiksi huonelämpötilaa mitataan huonelämpötila-
anturilla ja säädin laskee anturitiedon perusteella, kuinka auki patteriventtiilin on oltava.

Teknisten järjestelmien toimintaa voidaan seurata automaatiojärjestelmän kautta joko mukana 
kuljetettavalla käyttöpäätteellä tai valvomon näyttöpäätteeltä. Seurantalaitteet esittävät usein 
havainnollisesti tietoja antureiden antamista mittaustiedoista ja toimilaitteiden kuten venttiilien tai 
valaisinten asennosta tai käyttötilasta.

Kotiautomaatio on isojen rakennusten rakennusautomaatiota kevyempää ja vakioidumpaa. Koti-
automaatiojärjestelmiin on ohjelmoitu valmiiksi ne perustoiminnot, joita tavallisen asunnon tai 
pientalon ohjaamisessa tarvitaan, mutta ohjelmia voidaan rajoitetusti muunnella ja laajentaa sen 
mukaan, mitä kyseisessä kodissa halutaan hallita automaation avulla.

Järjestelmän.peruskaavio..[CentraLine]
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Oikeanlaiset ohjaus- ja säätötavat ovat tärkeässä asemassa, kun rakennusta ohjataan käyttötarpeen 
mukaan. Osan käyttötoimenpiteistä voi tehdä käyttäjä, mutta rakennusautomaation rooli hyvän 
sisäilmaston ja energiatehokkuuden toteuttajana on merkittävä. Tiukentuvien energia-
tehokkuusmääräysten myötä rakennusautomaation rooli tulee korostumaan entisestään.

Rakennusautomaatio koostuu monesti yksittäisistä säätimistä ja ohjaimista, joista kukin hoitaa omaa 
tehtäväänsä. Varsinkin isommissa rakennuksissa rakennusautomaatio toteutetaan rakennus-
automaatiojärjestelmällä tai älykodeissa koti- tai taloautomaatiojärjestelmällä. 

Kotiautomaatiossa on yleistä, että esimerkiksi lämmitykseen käytetään valmiiksi ohjelmoituja 
yksikkösäätimiä, jossa on valmiiksi ohjelmoidut toiminnot rakennuksen lämmitysmuodon mukaan. 
On myös tavallista, että säätimet tulevat osana laitteistoa kuten esimerkiksi ilmastointikoneissa ja 
lämpöpumpuissa. 

Valvonta



Valaistukseen on saatavissa erilaisia valaistuksen ohjausjärjestelmiä ja niiden toimintaa voidaan 
laajentaa myös esimerkiksi sähkölämmityksen ohjaamiseen tai muiden sähköä käyttävien 
järjestelmien ohjaamiseen.

Etähallinta
Rakennusautomaatiojärjestelmissä on usein mahdollisuus käyttää ja valvoa järjestelmän toimintaa 
etäältä. Etäkäytöstä on hyötyä esimerkiksi hälytysten siirrossa käyttäjän puhelimeen tai sähköpostiin 
ja mahdollisesti myös hälytykseen johtaneen vian selvittämiseen ilman, että selvittäjän täytyy käydä 
paikan päällä.

Sähkö

Sähkön käyttö ja sen häiriötön saatavuus on osa kaikkien suomalaisten jokapäiväistä elä-
mää. Riittävä määrä pistorasioita kodeissa oikein sijoitettuna sekä tehokas ja säädettävä 
sisä- ja ulkovalaistus nykyaikaisine säätölaitteineen parantavat asumismukavuutta. Sähköä ku-

ten muutakin energiaa on aina syytä säästää, kun se on järkevästi mahdollista. Sähkön käyttöä voi 
kukin tarkkailla jopa tuntikulutuksen tasolla, sillä lähes kaikissa käyttöpaikoissa on nykyisin etäluet-
tavat mittarit, joiden keräämän tiedon sähkön myyjä välittää käyttöpaikan haltijalle veloituksessa. 
Mittareiden tieto on käyttöpaikan haltijan omaisuutta.

Kodin sähköverkko
Rakennuksen sähköverkko koostuu sähkökeskuksesta, kaapeleista, kytkimistä, pistorasioista sekä 
sähkölaitteista. Rakennuksen sähköverkon sydän on sähkökeskus, jonka tehtävä on jakaa sähkö 
rakennuksen sisällä ja suojella rakennusta ja sen asukkaita palo- ja sähköiskun vaaroilta.

Kodin sähköverkko on pääkeskuksen kautta yhteydessä jakeluverkkoyhtiön verkkoon. Suurissa 
asuinrakennuksissa sähkö tulee pääkeskuksen kautta kunkin huoneiston ryhmäkeskukseen. 
Pientaloissa ryhmäkeskus on osa pääkeskusta. Pääkeskuksesta löytyvät pääsulakkeet, pääkytkin, 
ryhmäsulakkeet ja sähkön kulutuksen mittari. Ryhmäkeskuksessa sijaitsee ryhmäsulakkeita, 
ryhmäkeskuksen katkaisija ja mahdollisesti vikavirtasuojakytkimiä ja muita suojaus/
ohjauskytkimiä. Pääkeskuksen katkaisijalla saadaan sähkö katkaistua koko rakennuksesta tai 
ryhmäkeskuksen katkaisijasta osasta rakennusta. Pääkeskuksen katkaisija ei kuitenkaan katkaise 
pääsulakkeiden jännitettä.

Sähkölaitteet voivat olla joko yksivaiheisia tai kolmivaiheisia. Kolmivaiheisia sähkölaitteita (esim. 
sähkökiuas, liesi, voimapistorasia) varten täytyy ryhmäkeskuksessa olla kolme sulaketta sekä 
mahdolliset ohjaussulakkeet. Vanhemmissa rakennuksissa ja esimerkiksi kesämökeillä on myös 
varmistuttava, että rakennukseen tulee kolmivaiheinen syöttö, mikäli tarkoituksena on käyttää 
kolmivaiheisia laitteita.

Sulakkeet ja suojakytkimet

Sulakkeet

Asuinhuoneiston sulakkeet ovat ryhmäkeskuksessa. Sulake on virtapiirissä oleva tur-
valaite, se suojaa sähkön käyttäjää ja rakennusta oikosulku- tai ylikuormitustilassa, 
esim. jos sähkölaitteeseen tulee käyttäjälle vaarallinen vika. Sulake suojaa myös säh-
köjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä ja estää näin mahdollisen 
tulipalon. Sulake laukeaa ja katkaisee virran, kun:

• sähkölaitteessa tai sähköjohdoissa on vika
• sähköjohtoa on ylikuormitettu. Tällöin käytössä on samanaikaisesti liian

monta sähkölaitetta tai yksittäinen sähkölaite on liian suuritehoinen. Myös
muutos jakeluverkon jännitetasossa voi aiheuttaa hetkellisen ylikuorman.

Sulakkeen  
nimellisvirta  

(A)

Sallittu 
kuormitus  

(W)

Tunnus
väri 

6 1400 vihreä

10 2300 punainen

16 3700 harmaa

20 4600 sininen

Tavallisimpia.
kotitalouksissa.
käytettyjä.sulakkeita:
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Kaksinapainen.
vikavirtasuoja.

Huoneiston sulakkeet ovat joko keraamisia tulppasulakkeita tai automaattisulakkeita. 
Molempien tehtävä on sama, mutta erona niissä on, että automaattisulaketta ei tar-
vitse vaihtaa sen lauettua, vaan se voidaan palauttaa toimintakuntoon sulakkeessa 
olevan kytkimen avulla sen jälkeen, kun laukeamisen syy on selvitetty ja korjattu.

Jos asuntoon suunnitellaan suuritehoisten sähkölaitteiden (esim. pesukone, pakastin, 
uuni) hankintaa, kannattaa selvittää pistorasioiden enimmäissähkökuormat jo etukä-
teen.

Vikavirtasuojakytkin

Vikavirtasuojakytkin on herkkä lisäsuojalaite, jota käytetään täydentämään sulakkeen 
antamaa suojausta. Sitä käytetään tiloissa, joissa sähkön käyttöolosuhteet ovat tavan-
omaista vaarallisemmat, esim. kylpyhuoneessa tai ulkona käytettävien sähkölaitteiden 
suojana. Vikavirtasuojakytkin asennetaan sähkökeskuksen tai pistorasian yhteyteen. 
Vikavirtasuojakytkin viritetään uudelleen, jos se on lauennut. Laukaisemisen aiheut-
tanut laite on vietävä korjattavaksi.

Voimassa oleva sähköasennusstandardi edellyttää vikavirtasuojakytkimiä entistä 
laajemmin. Suojausvaatimus koskee lähes kaikkia pistorasioita huonetilasta 
riippumatta sekä kaikkia sähköasennuksia kylpy- ja löylyhuoneissa (kiuasta lukuun 
ottamatta). Pistorasian suojaus voidaan jättää pois vain, jos on kyse tietyn laitteen 
syöttöön tarkoitetusta pistorasiasta, johon ei käytännössä liitetä kädessä pidettäviä 
sähkölaitteita, esim. keittiökaapiston sisällä oleva jääkaappipakastimelle tarkoitettu 
pistorasia. Kylpyhuoneen ja ulkotilan pistorasiaa ei poikkeusmahdollisuus koske.

Kodin sähkölaitteet
Sähkölaitteet jaetaan neljään ryhmään sen mukaan, millä tavalla laitteen käyttäjä on 
suojattu laitteen vikaantumisen aiheuttamalta vaaralta. Näitä ovat:

• tavallisella pistotulpalla varustettuja sähkölaitteita (luokka 0)
• suojamaadoitetulla pistotulpalla varustettuja sähkölaitteita (luokka I)
• suojaeristettyjä sähkölaitteita (luokka II)
• suojajännitteisiä sähkölaitteita esim. lasten sähkölelut (luokka III)

Myytävät sähkölaitteet ovat nykyisin suojaeristettyjä tai suojamaadoitettuja.

IP-luokitus

Keittiöön, kylpyhuoneeseen ja ulos asennettavien sähkölaitteiden osalta on myös 
otettava huomioon tuotteen vedenkestoisuus joka arvioidaan kansainvälisellä 
kotelointiluokituksella, ns IP-koodilla (IP = International Protection). IP-luoki-
tus ottaa huomioon paitsi vesisuojauksen myös suojauksen vieraiden esineiden ja 
pölyn sisäänpääsyltä. Tarkista sähkölaitteita hankkiessasi, mikä on vaadittu 
suojausluokka.

Laitteesta voi löytyä esimerkiksi koodi IP 21. Koodin ensimmäinen numero kertoo, 
miten laite on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä. Koodin toinen 
numero kertoo, miten laite on suojattu vedeltä. Numeroiden jälkeen koodissa voi 
olla yksi tai kaksi lisäkirjainta, joilla ei tavallisen sähkönkäyttäjän kannalta ole yleensä 
merkitystä. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi numero, sitä paremmin laite 
on tältä osin suojattu.

Pistorasiat

Kotitalouksissa on tavallisia ja suojamaadoitettuja pistorasioita. Huoneen pistorasia 
osoittaa sen, millaista sähkölaitetta siellä voi käyttää. Sähkölaitteen voi liittää sellaiseen 
pistorasiaan, johon laitteen pistotulppa sen rakennetta muuttamatta sopii. 
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Laitteen.
energiatehokkuusluokka.
ilmoitetaan.aakkosilla.A–G.

Vikavirtapistorasia:.
kotelointiluokka.IP44.
kosteisiin.tiloihin.ja.ulos.

Maadoitettu.
valaisinpistorasia.

Tavallisia maadoittamattomia pistorasioita ei ole enää vuoden 1997 jälkeen asennettu 
uudisrakennuksiin. Uudet pistorasiat ovat yleensä turvapistorasioita eli ns. lapsisuo-
jattua rakennetta. Lapset eivät saa helposti työnnettyä puikkoja tai vastaavia esineitä 
tällaisen pistorasian reikään.

Valaistus 

Huoneen valaisinpistorasia osoittaa sen, millaista valaisinta siellä voi käyttää. 
Pistotulpalla liitettävän valaisimen voi liittää vain sellaiseen pistorasiaan, johon valai-
simen pistotulppa sen rakennetta muuttamatta sopii. Vanhoissa asunnoissa valaisimet 
on perinteisesti liitetty nk. sokeripalaan. Sen tilalle voidaan vaihtaa valaisinpistorasia. 
Sähköasennustöissä pääperiaate on, että tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiin-
teitä sähköasennuksia.

Valaistuksessa voidaan säästää energiaa lamppuvalinnan lisäksi vakiovalonsäädöllä ja  
läsnäolo-ohjauksella. Vakiovalonsäädössä anturi mittaa valaistustasoa ja säätää sen  
lampun valovirtaa. Näin voidaan ilmaista luonnonvaloa hyödyntää tinkimättä valais-
tustasosta ja kuitenkin energiaa säästäen. 

Ulkoalueiden valaistusta voidaan ohjata lähestymis-, hämärä- tai kellokytkimillä.

Lamput

Hehkulamppujen myynti loppui EU:n vaatimuksista vuoteen 2013 mennessä. 
Korvaavia lamppuja ovat mm. led-lamput, energiansäästölamput tai 
halogeenilamput. Halogeenilamppujen tekniikka, ulkonäkö ja ominaisuudet ovat 
varsin samanlaiset kuin hehkulamppujen, mutta energiansäästö on 
halogeenitekniikan ansiosta noin 30 %, ja niiden elinikä on kaksinkertainen. 

Energiansäästölamppujen elinikä on yleensä kahdeksankertainen ja energiansäästö on 
75 % hehkulamppuihin verrattuna. Normaalia energiansäästölamppua ei voi säätää, 
mutta saatavilla on erikoismalleja, joiden himmennys onnistuu samoilla säätimillä 
kuin hehkulamppujenkin. Perinteisesti hehkulamppujen valoteho on ilmoitettu 
watteina, uusia energiasäästölamppuja ei voida vertailla hehkulamppuihin wattien 
perusteella. Valon määrän eli valovirran yksikkö on nimeltään lumen (lm). Jotta 
energiansäästölampun valomäärä olisi esimerkiksi sama kuin 60 watin 
hehkulampussa, tulisi energiansäästölampun lumen-arvon olla noin 700 lumenia. 
Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myös syttymisaikaan.

LED-lamput (LED = light-emitting diode) ovat voimakkaasti kehittyneet ja 
yleistyneet viime vuosina. LED-lamput ovat energiatehokaita ja pitkäikäisiä. Myös 
LED-lamppujen tuottama valomäärä selviää lumen-arvon perusteella. Led-
lamppujen valinnassa on valon määrän lisäksi syytä kiinnittää huomiota valon 
väriin eli Kelvin-asteina ilmoitettuun valolämpötilaan. 

Loisteputkissa, joissa on elektroninen liitäntälaite, ei enää tarvita erillistä sytytintä. 
Perinteisissä loisteputkivalaisimissa on erillinen, vaihdettava sytytin. Sytytin kan-
nattaa vaihtaa samalla kertaa kun vaihdetaan loisteputki. Esimerkiksi silloin kun 
putki ei valaise, mutta sen päät hehkuvat punaisina, voi pelkkä sytyttimen vaihto 
riittää. 

Kodinkoneiden energiamerkintä

Kodinkoneiden energiamerkintä antaa luotettavaa tietoa kotitalouskoneiden ener-
giankulutuksesta. Sen avulla voi verrata laitteita ja malleja helposti ja nopeasti. EU-
direktiiviin perustuva energiamerkintä on pakollinen kylmäsäilytyslaitteille, astian-
pesukoneille, pyykinpesukoneille, kuivausrummuille, sähköuuneille, kotitalous-
lampuille, liesituulettimille sekä useille taloteknisille tuotteille kuten lämminvesivaraajille,  
monille lämmityslaitteille, huoneilmastointilaitteille ja asuntoilmanvaihtokoneille.

vähemmän
verta

ilu
taso

enemmän
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Tietoverkot

Asuntilojen tietoverkoilla tarkoitetaan antenni-, puhelin- ja tietoliikenteeseen 
liittyviä verkkoja. Tietoverkkoja on sekä langallisia että langattomia ja siirrettävä 
informaatio voi kulkea näissä yhtäaikaisesti tai vaihtoehtoisesti.

Puhelinverkot
Perinteinen puhelinverkko on alun perin tarkoitettu vain puheluiden välittämiseen. 
Vanhoissa kerros- ja rivitaloissa puhelinsisäverkkoja ei ole suunniteltu vastaamaan 
nykypäivän digitaalisia tietomääriä. Näissä kiinteistöissä tietoverkkojen perusparan-
nuksen yhteydessä puhelinsisäverkko muutetaan yleensä yleiskaapelointiverkoksi tai 
valokuituverkoksi, joka nostaa verkon välityskykyä huomattavasti.

Puhelinsisäjohtoverkon kunto ja verkolla saavutettava siirtonopeus voidaan mitata ja 
määrittää verkolle kuntoluokitus. Kuntoluokitus toimii hyvänä työkaluna esim. talo-
yhtiölle korjaustoimenpiteistä päätettäessä.

Huomattavaa on, että vaikka yhä suurempi osa puheliikenteestä välittyy mobiililait-
teisiin, käytännössä tieto kulkee langattomana vain päätelaitteen ja sitä lähinnä ole-
van tukiaseman välillä.

Antenniverkot
Asuntojen antenniverkossa välitetään televisio- ja radio-ohjelmien signaaleja. 
Perinteisesti antenniverkko on vastaanottanut ohjelmat katolla olevaan antenniin, ja 
välittänyt ne siitä asuntoihin. Nämä asuinrakennusten antenniverkostot pystyivät 
välittämään signaalia, jonka taajuus on 450 MHz tai pienempi. Nykyisin on 
isompien taajamien kerros- ja rivitalojen enemmistöllä kaapeli-tv, jolloin lähetykset 
tulevat kaapelia pitkin talojakamoon ja siirtyvät siitä asunnon antenniverkkoon. 
Yleisesti käytetty taajuusalue on 47 MHz – 860 MHz. Tätä verkkoa voi käyttää 
myös laajakaistana eli datansiirtoon.

Pientalon antennijärjestelmällä saatavat palvelut voidaan ottaa vastaan maanpäällisten 
TV-kanavien vastaanottoon tarkoitetuilla antenneilla, kaapeliverkon kautta tai satel-
liitti TV-kanavien vastaanottoon tarkoitetulla lautasantennilla. Satelliitti TV-kanavien 
signaalien siirto tapahtuu taajuusalueella 1750 MHz – 2050 MHz. Satelliittiantennin 
koko määräytyy sen perusteella, mistä satelliitista vastaanotto tapahtuu. Lisäksi satel-
liittiantennin kokoon vaikuttaa rakennuksen maantieteellinen sijainti. 

Turvajärjestelmät
Nykyaikaista asuintalon tietoverkkoa voidaan käyttää myös tyypillisesti ovipuhelin-, 
turvapuhelin-, paloilmoitin- tai rikosilmoitinjärjestelmän sekä vaikka talon pysäköin-
tialuetta kuvaavan kameravalvontajärjestelmän tiedonsiirtoväylänä.
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Energiatehokkuus

Käsitteitä

Energiatehokkuudella tarkoitetaan energiankäytön tehokkuutta. Energia-
tehokkaassa rakennuksessa tarpeet tyydytetään tavanomaista pienemmällä 
energiamäärällä tai samalla energiamäärällä tavanomaista laadukkaammin. 
Energiatehokkuus on siis muu-takin kuin energian säästöä. 

Ekotehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä 
säästäen. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja 
energiaa. Samalla pyritään myös vähentämään tuotteen tai palvelun haitallisia ympä-
ristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana.

Matalaenergiatalo on rakennus, jonka lämmitysenergian tarve on pienempi kuin 
määräysten minimitason mukaisesti toteutetun rakennuksen. 

Passiivitalo on rakennus, jonka lämmitysenergian tarve on edelleen matalaenergia-
taloa pienempi. Lisäksi passiivitalon kriteereihin kuuluu enimmäisarvot kokonaispri-
määrienergiankulutukselle ja ilmanvuotoluvulle. Passiivitalossa pieni energiantarve 
saavutetaan pääosin ulkovaipan ominaisuuksien avulla sekä ilmanvaihdon 
tehokkaalla lämmön talteenotolla. 

Lähes nollaenergiatalo on rakennus, joka – hieman yksinkertaistaen sanottuna – 
tuottaa vuositasolla energiaa yhtä paljon kuin kuluttaa. Nollaenergiatalon 
määritelmä ei ole toistaiseksi täysin vakiintunut, vaan sille on käytössä hieman 
erilaisia määritelmiä lähteestä riippuen. 
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Primäärienergia tarkoittaa ihmiskunnan käytössä olevia energialähteitä mitattuna 
siinä muodossa kuin ne ovat ennen muunnosprosessia käyttökelpoiseksi energiaksi eli 
ennen nk. energiantuotantoa.

Ostoenergia on nimensä mukaisesti lämmitykseen, jäähdytykseen, kiinteistösähköön 
ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen ostettavan energian määrä. Riippuen läm-
möntuottotavasta tämä on yleensä tarvittua lämmitysenergiaa suurempi, koska läm-
möntuotossa tapahtuu häviöitä. Toisaalta ostoenergia voi myös olla tarvittavaa energiaa 
pienempi esim. käytettäessä lämpöpumppua tai kiinteistökohtaista energiantuotantoa 
auringosta tai tuulesta.

Energialähteet: Öljy, hiili ja maakaasu ovat kaikki fossiilisia ja uusiutumattomia ener-
gialähteitä. Uusiutumattomuus tarkoittaa sitä, että nämä raaka-aineet ennemmin tai 
myöhemmin loppuvat maaperästä. Lähteestä riippuen turve luokitellaan uusiutumat-
tomaksi tai hitaasti uusiutuvaksi energialähteeksi. Ydinvoima perustuu myös uusiutu-
mattomaan luonnonvaraan, uraaniin. Toisin kuin fossiiliset polttoaineet, ydinvoima 
ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä sähkön tuotantovaiheessa. Myös ydinvoima kuormit-
taa ympäristöä uraanin louhinnan, rikastuksen ja radioaktiivisen jätteen muodossa. 
Uusiutuvia energialähteitä ovat mm. vesivoima, tuulienergia, aurinkoenergia ja bio-
energia (saadaan puusta, hakkeesta, oljista, lannasta, bioöljystä jne.). 

Ilmanvuotoluku kertoo sen, kuinka paljon rakennuksen vaippa vuotaa ts. kuinka tii-
vis rakennus on. Rakennuksen tiiviyttä voidaan mitata. Yleensä ilmanvuotomittaus 
tehdään siten, että rakennuksen sisälle aiheutetaan alipaine oviaukkoon tiiviisti asen-
nettavalla poistopuhaltimella ja samalla mitataan tietyn alipaineen saavuttamiseksi 
tarvittavaa ilmavirtaa.

Lämmöntalteenotolla (LTO) tarkoitetaan yleensä rakennukseen puhallettavan raittiin 
ilman esilämmitystä poistoilman avulla. Yleisimmin lämmöntalteenotto on ilmanvaih-
tokoneessa, joka hoitaa sekä poistoilman ulospuhalluksen, että raittiin ilman sisään-
puhalluksen. Näin ollen lämmön talteenoton lisäksi etuna on hallittu ilman sisään ja 
ulos puhallus sekä tuloilman suodatus.

Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde kuvaa kuinka monta prosent-
tia rakennuksen ilmanvaihdon lämmitystarpeesta katetaan lämmön-
talteenotolla. Vuosihyötysuhteeseen vaikuttavat LTO-laitteen lämpö-
tilasuhteen lisäksi mm. rakennuksen sijainti ja laitteen huurtumisen eston 
toimintapa. 

LTO-laitteen lämpötilasuhteella tarkoitetaan laitteelle mitattua lämpötila-
suhdetta standardin mukaisessa testaustilanteessa, jossa tulo- ja poistoilman 
massavirrat ovat yhtä suuria.��

Energiamuodolla tarkoitetaan energialähteestä käyttökelpoiseksi energiaksi 
muunnettua energiaa. Rakentamismääräyskokoelmassa olevia energiamuotoja 
ovat fossiiliset poltto-aineet, sähkö, kaukolämpö, kaukojäähdytys ja uusiutuvat 
polttoaineet.  Eri energiamuo-doille annettu kertoimet, joilla ostoenergian 
laskennalliset kulutukset kerrotaan kunkin energiamuodon osalta ja lasketaan 
yhteen kokonaisenergiankulutusta kuvaavaksi E-luvuksi. Energiamuodon kerroin 
ottaa huomioon kaikki energiaketjun häviöt kuten esimerkiksi polttopuun 
korjaamisen, käsittelyn ja kuljettamisen vaatiman energian.



Lämpöpumppu yleisesti on energiansiirtolaitteisto, jolla sähkön avulla voidaan siir-
tää lämpöenergiaa kylmemmästä lämpötilasta korkeampaa lämpötilaan tai 
päinvastoin. Lämpöpumppuja on erilaisia eri tarkoituksiin. Yleisimpiä ovat 
ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja poistoilmasta lämpöä talteen ottavat 
lämpöpimput, PILPit. Ilmalämpöpumpulla voidaan talvella lämmittää ja kesällä 
jäähdyttää.

U-arvo eli rakenteen lämmönläpäisykerroin tarkoittaa rakenteen, esimerkiksi ulkosei-
nän, eristyskykyä. Mitä pienempi on rakenteen U-arvo, sitä parempi on sen eristyskyky. 
U-arvo riippuu mm. eristekerrosten paksuudesta ja materiaalin eristävyydestä.

Energiamuotojen kertoimilla tarkoitetaan kullekin energialähteelle tai energiantuo-
tantomuodolle, esim. sähkölle tai kaukolämmölle, rakentamismääräyksissä annettuja 
valtakunnallisia kertoimia, joilla eri energiamuodot kerrotaan rakennuksen energialu-
vun eli E-luvun laskemiseksi.

Kokonaisenergian kulutus eli E-luku tarkoittaa kullekin rakennustyypille 
rakentamismääräyksissä annettua suurinta sallittua energiankulutusta. Se ilmaistaan 
energiamuotojen kertoi-milla painotettuna rakennuksen vuotuisena laskennallisena 
ostoenergian kulutuksena rakennuksen pinta-alaa kohden.

Energiatodistus
1.6.2013 tuli voimaan uusittu laki energiatodistuksesta. Uusille rakennuksille  
energiatodistus on pakollinen rakennuslupaa haettaessa. Vuoden 2009 alusta 
lähtien todistus on vaadittu myös olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun 
kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan. Lakia on muutettu useaan 
otteeseen ja sen ajantasainen versio löytyy esimerkiksi www.finlex.fi sivustolta.

Uudistetussa energiatodistuslaissa todistus on pakollinen myynnin tai vuokrauksen 
yhteydessä myös omakotitaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai 
asuinrakennusryhmille. 
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Todistusta ei vaadita  esimerkiksi  pienille alle 50 m2 kiinteistöille tai vapaa-ajan 
asunnoille, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa.

Energiatodistuksen avulla kuluttajat voivat vertailla rakennusten energiatehokkuut-
ta. Energiatodistus on laskennallinen ja kertoo rakennuksen ominaisuuksista. 
Energiatodistuksessa esitetään rakennuksen E- luku, joka koostuu rakennuksen 
laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energia-
muotojen kertoimilla. Siinä siis ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan 
rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön ottaen huomioon myös energian 
tuotantotapa. Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin 
rakennuksiin olisi mahdollista, kiinteistön energialuokka määritellään asteikolla A-
G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. 

Energiatodistuksen saa laatia vain henkilö, jonka pätevyys on todettu ja joka on 
rekisteröity ARA:n laatijarekisteriin. 

Energiatodistuslaissa on muutamia siirtymäaikoja. Rivitaloille energiatodistus tuli 
pakolliseksi 1.7.2014 alkaen ja ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille 
1.7.2017 alkaen. Vanhan lain mukaan laaditut energiatodistukset ovat voimassa voi
massaolonsa mukaisesti. Vanhan lain mukaisten energiatodistusten energialuokat 
merkitään alaindeksillä ( esim. A2007   G2007).

 

Kuvassa.esimerkki.pientalon.energiatodistuksesta.
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Huolto ja 
kunnossapito

Kiinteistöjen korjaus- ja 
perusparannustarpeet

Rakennuksiin tulee erilaisia korjaus- ja perusparannustarpeita johtuen rakennus-
osien ja järjestelmien vanhenemisesta sekä mahdollisista rakentamisen aikaisis-
ta vioista ja puutteista. Korjauksia voidaan tehdä joko suunnitellusti etupainot-

teisesti tai vian ilmetessä. Voimassa oleva asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiön 
hallituksen antamaan vuosittain kirjallisen selvityksen kunnossapitotarpeesta seuraa-
van viiden vuoden aikana.

Pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma PTS

Kiinteistössä ennemmin tai myöhemmin väistämättä vastaan tuleviin korjauksiin tulisi 
varautua ja valmistautua hyvissä ajoin niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Parhaiten 
tämä tapahtuu kuntoarvion ja siihen liitetyn teknisen PTS:n eli pitkän aikavälin kun-
nossapitosuunnitelman avulla. Kuntoarvio ja PTS antavat taloyhtiön päättäjille koko-
naiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kus-
tannuksista.

Kuntoarvio

Kuntoarviolla selvitetään kiinteistön tilojen, rakennusosien, taloteknisten järjestelmien 
ja ulkoalueiden kunto aistinvaraisesti sekä arvioidaan yleispiirteisesti korjaustarpeet. 
Kuntoarviossa tarkastellaan myös sisäolosuhteita ja energiataloutta ja tehdään niihin 
liittyviä korjausehdotuksia. Kuntoarviolla saadaan kuva kiinteistöstä ja tuodaan esiin 
asioiden tärkeysjärjestys. 

Kuntoarviossa tarkastellaan erikseen rakennus-, LVI- ja sähköteknisten rakennusosien, 
laitteiden ja asennusten kunto ja korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle. 
Kuntoarvio on hyvä pohja tehtäessä pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmaa.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksella täsmennetään yksityiskohtaisemmin kuntoarvion korjaustoimen-
piteitä tietyn rakennuksen osan tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien osalta. 
Tässä käytetään apuna tarvittavassa laajuudessa rakenteiden koestusta, näytteiden ottoa 
ja mittauksia. 

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kun-
totarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille 
rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvalli-
suus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksen tekee yleen-
sä vain rakennustekninen asiantuntija. Talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä osilta sekä 
iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella. Kuntotarkastuksessa käydään koh-
teesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen mukaisessa laajuudes-
sa. Asuntokaupan kuntotarkastajalle on olemassa tutkintoon valmentavaa koulutusta 
ja valtakunnallinen tutkintokoe. Tutkintokokeen läpäissyt henkilö saa käyttää nimi-
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kettä asuntokaupan kuntotarkastaja AKK. Laissa, määräyksissä tai muualla asetettuja 
”virallisia” vaatimuksia ei ole.

Kosteuskartoitus ja kosteuden mittaus

Kosteuskartoituksella tarkoitetaan yleensä jonkun yksittäisen vaurion tai mahdollisen 
vaurion olemassaolon tai laajuuden tutkimista. Kartoitus suoritetaan yleensä pintapuo-
lisesti, aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin, jolloin ei välttämättä 
havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita. 

Kiinteistön huoltokirja

Huoltokirjaan kootaan kiinteistön huollon ja kunnossapidon kannalta oleelliset tiedot, 
tavoitteet ja ohjeet. Huoltokirjassa esitetään lisäksi rakenteiden, järjestelmien ja lait-
teiden käyttöikätavoitteet sekä tarkastus ja huolto-ohjelmat. Isossa taloyhtiössä huol-
tokirjan pitäminen kannattaa jättää isännöitsijän tai vastaavan tehtäväksi. Sen sijaan 
pientalon huoltokirjan voi tehdä käyttäen maalaisjärkeä ja valmiita malleja.

Keskimääräiset käyttöiät ja kunnossapitojaksot

Teknisten järjestelmien ja laitteiden keskimääräiset käyttöiät auttavat tulevien korjaus-
ten suunnittelussa. Käyttöiän lisäksi järjestelmille on määritetty tarkastusväli ja kun-
nossapitojakso. Jos jokin järjestelmä on määriteltyä keskimääräistä käyttöikää vanhem-
pi, järjestelmän uusiminen voi tulla ajankohtaiseksi hyvinkin pian.

Säännöllisesti tehtävät 
huoltotoimenpiteet ja 
tarkastukset
Rakennuksen talotekniikka vaatii säännöllisiä huoltotoimenpiteitä ja tarkastuksia. 
Riippuen asumismuodosta tehtävät kuuluvat joko asukkaalle tai taloyhtiölle. Tässä 
muutamia esimerkkejä toimenpiteistä ja tarkastuksista:

• Ilmanvaihtokoneen puhdistaminen ja suodattimien vaihto
• Liesituulettimen rasvansuodattimen pesu
• Vesiverkoston paineen tarkastaminen
• Paisuntasäiliön esipaineen tarkastaminen
• IV-kanavien ja venttiileiden puhtauden tarkastaminen, tarvittaessa puhdistus
• Vikavirtasuojakytkimen toiminta on tarkastettava säännöllisin väliajoin annet-

tujen ohjeiden mukaisesti. Koestuksen jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan
toiminta-asentoon kääntämällä siinä oleva kytkin I-asentoon.

• Palovaroittimen toiminnan tarkastaminen
• Lattiakaivon ja kannen puhdistaminen

Esimerkkejä.tyypillisistä.teknisten.järjestelmien.käyttöiästä:
Laite tai järjestelmä Tekninen käyttöikä, 

vuotta
Kupariputket 40–50
Jätevesiviemärit 25 (betoni), 50 (valurauta), 40 (muovi)
Öljylämmityskattilat, teräslevy 20
Lämmönsiirrin 20
Puhaltimet (huippuimurit) 20–25
Sähkökäyttöiset lämminvesivaraajat 15–20 
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