
Moi, 
 
kyllä riittää, kiitos paljon, hirveän perusteellinen! Ja selvä. Kannattaa siis ainakin käydä katsomassa 
jos mietitään että on mahdollisuus noihin remppoihin; ilman en edes harkitsisi. Mietitään! 
 
 

Moi, 

-poistoja 7kpl, (yläkerran wc kai puuttuu eli -1 poisto) 

-tulot ikkunoiden päällä + saunan korvausilma, yhteensä 7kpl 

… ikkunatuuletus tarpeen takkaa käytettäessä, veikkaan, että perustilanne on alipaineinen. 

Älvsbyhus 2007 (lopputarkastus tekemättä? alustava / käyttöönotto tehty, jossa ilmeisesti todettu että ei 

muutettavaa / lisättävää?) 

Poistoilmalämpöpumppu Nibe Fighter 310P = LTO, jonka pumppu pitää uusia, lisäksi liesituulettimella 

varmaankin oma poisto / huippuimuri, eli laitteet ”taistelevat” toisiaan vastaan. 

kattoturvatuotteita puuttuu  

keskuspölynimuri – näissä usein pientä laittoa / ei iso juttu. 

Hinta on kohtuullinen. 

Mulla oli alkuvuodesta ihan prikuulleen vastaavanlainen talo jossa asukas tilasi khh-pesuhuone-sauna 

remontin ja siellä ne otti keskuspölynimurin pois käytöstä ja suunnitteilla oli uusia LTO-laite. Remontissa 

em. tiloihin tehtiin lattialämmitys ja laatta lattiat yms. uutta pintaa tietenkin. Homma ei ollut ihan pikku 

juttu, koska he asuivat siellä samaan aikaan ja työt piti tehdä osissa ja käyttövesi  ja lämmitys piti olla päällä 
koko ajan – laite siis khh:ssa. Tämä on aivan samanlainen.  –Työt on tehtävissä, mutta ei mene perus 

rempalla, koska rakenteet eivät salli laattapintaa / siveltävä vedeneriste, koska puu elää – näin ollen lattiaa 

(alapohja) pitää vahvistaa aikalailla (toisaalta kun olen sen nyt kertaalleen tehnyt niin tiedän miten 

seuraavaksi tekisin hieman paremmin). Hintaa remontille en nyt ihan tarkkaan muista, aikaa taisi mennä 

likimain 3kk (vaiheittaisuus) ja olisiko kustannukset olleet jotain 20-30t€. Vahvistus sisälsi mm. ap-palkkien 

lisäyksiä/vahvistusta, sekä betonilaatan siihen päälle. 

Alapohja pitäisi tarkastaa ja voi hyvinkin olla ok. Se em. asukas itse seurasi tilannetta alapohjassa koko ajan 
olosuhdeloggerilla. 

Näissä Älsbytaloissa on hyvin ohutta (10mm) lastulevyä käytetty, joka on naulattu tuhannella naulalla ja 

liimattu jollain sellasella liimalla, että levyt lähtee pikku paloissa irti – ei siinäkään mitään, hyvä vaan 

tiedostaa jos tekee jotain remppaa. Ne toimii myös jäykistävinä rakenneosina, joten tilalle pitää laittaa 

muuta vahvistusta. 

Elementtirakennuksissa on tyypillisesti (ainakin 2007 vuonna rakennetuissa ja sitä vanhemmissa ja varmaan 

välillä uudemmissakin ihan tähän päivään asti) liitoksissa epätiiveyttä. Esim. pistorasioiden kohdat ja seinien 

ja lattia/katto liittymissä – niistä ei välttämättä ole muodostunut ongelmaa, mutta jos remppaa tekee niin 

hyvä tiivistellä. Se em. asukas teki jotain makuuhuone remppaa itse ja siellä otti kattopinnat auki, niin esim. 



sähköjohtoja meni höyrynsulun molemmin puolin ja läpiviennit eivät olleet tiiviitä – tämä olisi 

odotettavissa. Asia voi vaikuttaa esim. epämääräisiin ilmavirtauksiin ja villapölyhaittaan. 

Vinot katto-osuudet on aina yksi riski jos tehdään mineraalivillalla, kuten tässä on tehty – pitäisi tarkastaa. 

Samoin ne arviolta viileät tilat siinä yläkerran räystässeinillä (matalat). Ja kuten olenkin jo tuonut esille, niin 

2-kerroksisissa on aina hyvä tiedostaa välipohjan kohdalla ulkoseinien tiiveys, etenkin tällaisissa 

elementtitaloissa, ettei ole niiltä kohdilta auki. 

… Toi on melko simppeli talo, tehty halvoista materiaaleista minimaalisin mitoituksin, joka ilmenee mm. 

lattian notkumisena ja seinien ”ei-jämäkkyytenä”, eli voi olla äänien kulkeumaa ja rempassa huomioitava 

heikkouksia. Yksinkertaisien rakenteiden vuoksi rempat on selkeitä ja helppoja tehdä kunhan huomioi 

jäykistämiset. 

… Onhan tollasissa taloissa aina jotain laiteltavaa, se on selvä, esim. tarkastuskäynnillä kannattaa tarkastella 

julkisivun kuntoa, että varmasti menee huoltomaalauksilla pinnat yms. 

… Neliöitä on sen verran, että koska sähkön hinta on vaan noususuuntaista niin LTO-laitteeseen kannattaa 

satsata ja itse varmaankin tekisin sinne takan. 

Riittäisikö tämä ja jos askarruttaa jokin tietty asia, niin laita viestiä. 

-Juha 

  

Hei, 

tässä olisi uusin yritys. Tämä on Älvsbytalo, joista hakemalla löytää joitain hyviä 
kokemuksia, mutta myös paljon huonoja. Tässä on mukana kaikki rakennussuunnitelmat, 
onko rakenteissa jotain epäilyttävää? Maaperän pitäisi olla soraa ja on tuulettuva 
alapohja, jota myyjä kuulemma on tarkkaillut puolen vuoden välein ja kuiva on 
(kuulemma).  

Tätä pitäisi mennä katsomaan aika nopeasti, yksi ehdollinen tarjous on jo tulossa (ja 
meilläkin on aina koirat ehtona, joten väliin ei siis voida päästä, pitäisi ehtiä ennen 
toista). 


