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Pohjavesi voi olla myös
energianlähde
Suomessa piilee maanpinnan alla
valtava energiapotentiaali, mutta
sen hyödyntämisessä ollaan vasta alkuvaiheessa. Kallioenergian
käyttö on lisääntymässä, mutta
pohjavesi energianlähteenä on
vielä outo käsite.
- Esimerkiksi Ruotsissa ollaan Suomea kymmenisen vuotta edellä geoenergian hyödyntämisessä, sanoo Power-sektorin vastaava
Teppo Arola Golder Associates Oy:stä.
Suomessa tunnetuin geoenergian muoto
on maalämpö, jonka käyttö on lisääntynyt
viime aikoina. Arolan mukaan voidaan puhua jopa jonkinlaisesta buumista.
Golder Associates Oy tuottaa maalämmön suunnittelu- ja mitoituspalvelua suuriin kohteisiin. Arola korostaa maalämpöjärjestelmän hyvän suunnittelun ja mitoituksen merkitystä, jotta aikaansaadaan
tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita
vastaava järjestelmä ja voidaan ottaa ympäristövaikutukset mahdollisimman hyvin
huomioon.
- Meillä on pitkä kokemus maalämmön
mitoituspalveluista. Osaamisemme perustuu palveluksessamme olevien geologien ja
geoinsinöörien ammattitaitoon. Itse olen
koulutukseltani geologi ja teen parhaillaan
väitöskirjaa geoenergian soveltuvuudesta
Suomessa.
Pohjaveden potentiaalia ei vielä tunneta

Kallioon sitoutunutta lämpöä tuntemattomampi geoenergian lähde Suomessa on
pohjavesi. Maaperästä pumputtavaa pohja-

Pohjaveden virtaamamittaus.

ATES-järjestelmän periaate.

vettä voidaan käyttää sekä lämmityksen että
erityisesti viilennyksen energianlähteenä.
Prosessin jälkeen vesi imeytetään useimmin
toisen kaivon kautta takaisin maaperään.
Menetelmä on erittäin ympäristöystävällinen, koska maaperässä kiertää vain vettä.
- ATES- eli Aquifer Thermal Energy Storage -menetelmä on ollut käytössä maailmalla jo lähes 50 vuotta, mutta Suomeen
se ei ole merkittävissä määrin kotiutunut.
Potentiaalia maaperässämme kyllä olisi,
mutta ilmeisesti tieto-taitoa puuttuu, Arola
toteaa.
Arola on läpikäynyt tutkimustyössään
kaikki Suomen pohjavesialueet ja valinnut
ne alueet, jotka ovat asuin- tai teollisuuskäytössä. Näillä alueilla yli 1,2 miljoonaa neliömetriä standardirakenteisissa rakennuksissa

voitaisiin lämmittää pohjavedestä saatavalla
energialla. Käytännössä neliömäärä on tätäkin suurempi, koska pelkästään geoenergian
varaan ei ole taloudellisesti järkevää mitoittaa rakennuksen lämmitysratkaisua.
Pohjavedestä saatavaa energiaa käytetään
lämmityksessä ja viilennyksessä esimerkiksi Arlandan lentokentällä Tukholmassa ja
Gardermoenin lentokentällä Oslossa. Golder Associates ei ole ollut mukana näissä
projekteissa, mutta sillä on suuria referenssikohteita esimerkiksi Isossa-Britanniassa,
Italiassa, Unkarissa ja Kanadassa.
- Odotamme mielenkiinnolla, milloin
saamme ensimmäisen hankkeen käyntiin
Suomessa.
Toimipisteiden yhteystiedot:
www.golder.fi

n Golder Associates on Kanadas-

sa vuonna 1960 perustettu yritys,
joka toimii nykyisin maailmanlaajuisesti tarjoten konsultointi-,
suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja erikoisalueenaan maaperä ja ympäristö ja näihin liittyvä energia. Golder Associates Oy
on aloittanut toimintansa vuonna
1994. Yrityksellä on toimipisteet
Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Tavoitteena laadukas
rakennustyömaa
Harmaa talous on rakennustyömaiden kasvava ongelma. Uusi keino harmaan talouden kitkemiseksi
on Luotettava Laatutyömaa -hanke.

toimenpiteitä tarvitse odottaa viranomaisten taholta, Albäck mainitsee.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta
teetätti vuonna 2010 tutkimuksen
harmaasta taloudesta. Tutkimuksen mukaan harmaa talous on
edelleen lisääntymässä rakennusalalla. Harmaa talous aiheuttaa nykyisin maamme rakennustyömailla vuosittain arviolta 400 – 500
miljoonan euron vahingot.
- Urakkaketjut ovat rakennusalalla harmaan talouden suurimpia syntipukkeja. Varsinkin urakkaketjun loppupäässä saattaa olla
pelureita, jotka eivät pelaa aivan
rehellisillä panoksilla. Tämä on ollut yleisesti tiedossa, mutta keinot
sen estämiseksi ovat olleet tähän
saakka vähissä, Suomen Tilaajavastuu Oy:n toimitusjohtaja Lars
Albäck toteaa.

- Puhutaan harmaasta taloudesta,
mutta mielestäni voidaan puhua
kaunistelematta talousrikollisuudesta. Rakennusalalla toimivat talousrikolliset pilaavat alan yrittäjien maineen tavoittelemalla pelkästään voittoa. Nämä urakoitsijat jättävät kaikki velvoitteet hoitamatta
ja tuovat työmaille ulkomaalaisia
ammattitaidottamia ja halpoja
työntekijöitä. Työnjohto on mahdotonta, koska kukaan ei osaa suomen kieltä, rakennuttamisjohtaja
Ilkka Saari Espookruunu Oy:stä
taustoittaa valvonnan ja yhteisten
pelisääntöjen tarvetta.
Saaren mukaan edellä kuvattu
toiminta vaarantaa rakentamisen
laadun ja vääristää kilpailutilanteen. Rakennuttajilla on parhaat
edellytykset luoda urakoitsijoille
reilu ja terve kilpailutilanne estämällä epäterveen alihankinnan
käyttäminen. Luotettava Laatutyömaa -hanke on yksi työkalu tähän
pyrittäessä.

Sertifioinnit alkamassa

- Keväällä 2011 rakennuttamisjohtaja Ilkka Saari Espoonkruunu Oy:stä ja rakennuttamisjohtaja Risto Mykkänen Helsingin
asuntotuotantotoimistosta ottivat
yhteyttä meihin, ja näiden yhteydenottojen perusteella syntyi idea
Luotettava Laatutyömaa -hankkeen aloittamisesta. Hankkeen

hahmottuessa yhteistyöfoorumiin
liittyivät Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto
ja Rakentamisen Laatu RALA,
Albäck kertoo.
Hankkeen tavoitteena oli luoda
standardi laadukkaalle, turvalliselle ja yhteiskuntavastuulliselle rakennustyömaalle. Luotettava Laatutyömaa -sertifioidulla työmaalla tunnetaan koko urakkaketju ja
toiminta on läpinäkyvää. Kaikkien
urakoitsijoiden tiedot ovat sähköisessä rekisterissä ja milloin tahansa tarkastettavissa. Hankkeen tekninen ratkaisu perustuu Suomen
Tilaajavastuun kehittämään Valvoja-järjestelmään.
Luotettava Laatutyömaa -sertifioinnista vastaa Rakentamisen
Laatu RALA ry. Tarkastuskäynnit
alkavat lähiaikoina, sillä ensimmäiset työmaat ovat ilmoittaneet
halukkuutensa sertifiointiin.
- Helpommin hallittava työmaa
on ollut sekä tilaajien että pääurakoitsijoiden toiveissa jo pitkään.
Luotettava Laatutyömaa -hanke
todistaa, että rakennusala pystyy
toimimaan itse eikä aloitetta ja

Työkalu terveen
kilpailutilanteen luomiseen

Suomen Tilaajavastuu Oy
Kutomotie 16 A
00380 HELSINKI
www.tilaajavastuu.fi

Suomen Tilaajavastuu Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäck.

www.kunnallissuomi.fi



Aaro Kohonen Oy mukana
Svenska Teaternin peruskorjauksessa
Svenska Teaternin liki 150-vuotias rakennus
Helsingin Pohjoisesplanadilla peruskorjattiin
perustuksia myöten puolitoistavuotisessa projektissa. Aaro Kohonen Oy vastasi projektissa
rakennesuunnittelusta.

Suunnittelutyö alkoi keväällä 2009. Meriläisen mukaan
työtä helpotti suuresti se, että 1930-luvulla tehdyn peruskorjauksen arkkitehtisuunnitelmat olivat tallella ja ne olivat
rakenteiden osalta harvinaisen tarkat. Lisäksi rakennuksesta
oli tehty rakennushistoriaselvitys vuonna 2008.
- Hyvistä lähtötiedoista huolimatta esimerkiksi vanhojen rakenteiden kantavuus piti tutkia tarkkaan. Yllätyksiä
tuli vastaan vielä toteutusvaiheessakin ja suunnitelmiin piti
tehdä muutoksia. Vaikkapa jotkin pilarit saattoivatkin olla
tiilipilareita, vaikka piirustusten mukaan olimme tulkinneet
niiden olevan kantavia teräsbetonipilareita, projektipäällikkö Jari Tirronen sanoo.
Haasteita riitti

Vuonna 1972 perustettu Aaro Kohonen Oy kuuluu Suomen
johtaviin rakennusalan suunnittelu- ja konsultointiyrityksiin. Yritys on ollut mukana useissa merkittävissä rakennusprojekteissa sekä Suomessa että ulkomailla. Uusin lisäys
referenssiluetteloon on äskettäin valmistunut Svenska Teaternin peruskorjausprojekti.
- Vanha teatterirakennus peruskorjattiin täysin perustuksista kattoon. Vastasimme projektissa kaikesta muusta
paitsi perustusten vahvistamista koskeneesta rakennesuunnittelusta. Tiloihin tehtiin paljon rakenteellisia muutoksia
toiminnallisuuden ja uuden tekniikan takia. Teatterirakennus on suojeltu rakennus, mikä piti ottaa suunnitelmissa
huomioon, toimitilarakentamisen yksikön johtaja Teuvo
Meriläinen kertoo.

Teatterirakennukseen asennettiin peruskorjauksessa paljon
nykyaikaista tekniikkaa, mikä oli luonnollisesti tilan puutteen takia haastavaa. Esimerkkinä Tirronen mainitsee, että
peruskorjauksessa ilmanvaihdon teho 2,5-kertaistui vanhaan verrattuna. Rakennuksen iv-tekniikka oli kantavien
tiilimuurien ja pystyhormien sisällä, ja uusia kanavia asennettiin vanhojen kanavien paikoille, mutta myös muihin
ratkaisuihin jouduttiin turvautumaan.
- Esimerkiksi katsomon lattiaan jouduimme suunnittelemaan korotuksia, jotta ilmanvaihdon jakokanavat saatiin
mahtumaan välipohjaan. Katsomon ulkonäkö ei kuitenkaan
saanut muuttua suojelumääräysten takia, vaikka parvien laitekuormat kasvoivat, Tirronen huomauttaa.
Haasteisiin kuului myös sijoituspaikkojen löytäminen uusille hissikuiluille, jotta liikkuminen kerroksiin helpottuisi
myös liikuntarajoitteisille. Hissien lisäksi rakennukseen tehtiin myös uusia portaikkoja.
Merkittävä referenssi

Meriläinen toteaa, että Svenska Teaternin projekti on merkittävä referenssi Aaro Kohonen Oy:lle. Projekti oli kaikin
puolin opettavainen ja antoi paljon tietoa vastaavanlaisiin

projekteihin jatkossa.
- Ammattitaitomme ja kokemuksemme merkitys tuli esille projektin aikana. Myös kyky yhteistyöhön muiden projektiin osallistuvien tahojen kanssa on tällaisissa projekteissa
erittäin tärkeä. Uudistettu Svenska Teatern on niin arkkitehti- ja rakennesuunnittelun kuin lvi-, sähkö-, akustisen ja
paloteknisen suunnittelun tiiviin yhteistyön tulos.

Aaro Kohonen Oy
Koronakatu 2, 02210 ESPOO
Puh. 0207 393 000
ako@ako.fi
www.aarokohonen.com

Koki on tarpeisiin mukautuva
ratkaisu kiinteistönhallintaan
Logican Koki-järjestelmä on asiakaskohtaisiin
tarpeisiin mukautuva monipuolinen ratkaisu
kiinteistönhallintaan.

sä 68000 neliön verran. Jokainen työntekijä kirjautuu sille
työpisteelle, jossa hän työskentelee eli jossa kustannuksia
syntyy. Saamme kuukausittain kustannusraportit kustannuspaikoittain, hallintopäällikkö Leo Kilpeläinen toteaa.
Kilpeläisen mukaan tietoisuus toimitilojen käyttöasteesta
on kasvanut järjestelmän käyttöönoton jälkeen ja sitä myötä
tilankäytön tehokkuutta on voitu parantaa.
Komulainen huomauttaa, että järjestelmän perustaminen
vaatii jonkin verran työtä, mutta sen ylläpito on helppoa,
koska tiedonsyöttö on hajautettu sen syntysijoille.

- Voimme räätälöidä yhdessä asiakkaan kanssa järjestelmän,
joka auttaa asiakasta hallitsemaan kiinteistöjä täsmälleen
tarpeenmukaisella tarkkuudella. Tietojärjestelmän ydin on
kiinteistötietokanta, jonka ympärille muu järjestelmä rakentuu. Kiinteistöjen perustietojen lisäksi Kokilla voidaan hallita esimerkiksi ulkoista ja sisäistä vuokrausta, tilahallintaa,
lainanhallintaa, maksatusta, reskontraa, huollonohjausta ja
kunnossapitoa sekä kulujen ja tuottojen seurantaa ja isännöintiä, kiinteistöliiketoiminnan vetäjä Eero Komulainen
kertoo.
Koki on integroitu moniin muihin järjestelmiin. Kokista on esimerkiksi mahdollista tehdä monenlaisia liittymiä
erilaisiin taloushallinnon järjestelmiin. Julkisella sektorilla
on käytössä paljon Logican toimittamia järjestelmiä, joten
integrointi on helppoa, koska toinen osapuoli on samassa
talossa.
- Koki-järjestelmä soveltuu niin ominaisuuksiensa kuin
integroitavuutensa ansiosta erinomaisesti julkisen sektorin
käyttöön. Esimerkiksi Senaatti-kiinteistöt ja Espoon kaupunki ovat ottaneet Kokin käyttöön, Komulainen mainitsee.

Logica
eero.komulainen@logica.com
www.logica.com (hae ”Koki”)

Työkalu sisäisten vuokrien laskentaan

Logica on kehittänyt uudenlaisen sisäisten vuokrien laskentajärjestelmän.
- Kehitimme järjestelmän alun perin omia tarpeitamme
varten. Pitkälle automatisoidulla järjestelmällä voidaan
laskea pienellä vaivalla jokaisen logicalaisen työpisteen sisäinen vuokra. Kehittämämme järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön myös kunnissa, joissa tarvitaan toimivaa

järjestelmää sisäisten vuokrien laskemiseen, Komulainen
sanoo.
- Sisäisten vuokrien laskentajärjestelmä on Logicassa käytössä 30 kohteessa, joissa on hallinnoitavana tiloja yhteen-
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Pääkirjoitus:

Vuosi 2012 ja julkiset tilat
kaipaavat huolenpitoa
J

ulkiset kiinteistöt pitävät sisällään suuren omaisuuden.
Siitä on vastattava ja sitä on pidettävä arvossaan. On huolehdittava, jotta jätämme seuraajille vähintään samassa kunnossa ja saman arvoisen kiinteistöomaisuuden.
Toisaalta eri kunnissa ja kaupungeissa halutaan rakentaa
uutta, ehkä edustavaa ja näyttävää. Tässä on komplikaation
vaara. Jos ajatellaan henkilökohtaisella tasolla, ostaisitko uuden auton, jos et aja vanhalla uskollisellakaan? Kun monissa
kiinteistöissä on käyttökunnossapito sivuutettu, siirretty, oli-

si tähän saatava stoppi. Vanhakin voi olla tyylikäs, edustava,
rakennuskulttuurin kannalta merkittävä, siis kunnossapidon
arvoinen. Helsingissä toteutettiin mallikas modernisointi.
Vanha teatteri tuotiin kiinteistötekniikan osalta tälle vuosituhannelle, mutta ulospäin ei tämä saanut näkyä!
Raha, siitähän se usein on kiinni. Nykyaikaisten, energiaa
säästävien ratkaisujen on jo todistettu alentavan käyttökustannuksia. Maalämpö, matalaenergiaratkaisut, kiinteistön
oikea ohjaus, näistä saataisiin euroja home- ja kosteusvau-

rioita vastaan käytävään toimintaan.
Tässä numerossa on eri osa-alueille vastauksia tai ainakin
pohjaa omistajan ja palvelevan sektorin keskustelulle. Tuote- ja palvelutarjoajilla on usein myös tahto konsultoida.
Energiansäästö ja hyvä sisäilma ovat yhteistyön tulos. Kun
avoimin mielin otamme vastaan informaatiota, on toimien
kehittäminen nykyajassa.
Esa Virtanen, päätoimittaja

Metropolia kouluttaa ja kehittää
Metropolia Ammattikorkeakoulu
on merkittävä rakennus- ja kiinteistöalan kouluttaja. Tällä hetkellä rakennus- ja kiinteistöalan
koulutusohjelmissa opiskelee
noin 1650 henkilöä.

tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
osana ammattikorkeakoulun perustehtäviä
eli opetusta ja aluekehitystä. TKI-toiminnassa painotetaan eri koulutusalojen sekä koulutusalojen ja työelämän välistä yhteistyötä.
Rakennus- ja kiinteistöalalla on meneillään
useita hankkeita. Painopiste TKI-hankkeissa on energia-asioissa, sisäilma-asioissa ja
tietomallinnuksessa.
- Metropolia on osakkaana RYM Oy:ssä,
joka on rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä. Sitä kautta olemme mukana kolmessa hankkeessa. Olemme myös
mukana yhdessä energia- ja ympäristöalan
strategisen huippuosaamisen keskittymän
CLEEN Oy:n hankkeessa, Nivala kertoo.

Tarjolla on insinööri (AMK) ja rakennusmestari (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta sekä nuorten koulutuksena että aikuiskoulutuksena. AMK-tutkintoon johtavia koulutusohjelmia ovat maanmittaustekniikan koulutusohjelma, rakennustekniikan
koulutusohjelma, rakennusalan työnjohdon
koulutusohjelma (talonrakennustekniikka ja
LVI-tekniikka), talotekniikan koulutusohjelma ja Degree Program in Civil Engineering;
Sustainable Building Engineering.
Lisäksi tarjolla on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta
maanmittaustekniikan, rakennustekniikan
ja talotekniikan alueilla. Tarjolla on myös
englanninkielinen, yhteistyössä HTW Berlin -korkeakoulun kanssa toteutettava maisteriohjelma Construction and Real Estate
Management, M.Sc.
- Rakennus- ja kiinteistöalan koulutustarjonnassa on lisäksi erilaisia täydennyskoulutusohjelmia, joista viimeisimpänä
on käynnistynyt korkeakoulututkinnon
suorittaneille henkilöille tarkoitettu oppisopimustyyppinen koulutus. Uudessa ohjelmassamme keskeinen aihe on rakennusten energiatehokas hallinta, koulutuspäällikkö talotekniikan koulutusohjelmat Olli
Jalonen lisää.
Rakennus- ja kiinteistötekniikan koulutusohjelmat kuuluvat Metropoliassa tekniikan alan vetovoimaisimpiin koulutusohjelmiin.
Energia-asiat ja kestävä
kehitys vahvasti esillä

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennus- ja kiinteistöalan ydinosaamisalueita
ovat rakennetun ympäristön energiatehokkuus, korjausrakentaminen, sisäympäristö,
tietomallinnus ja paikkatietotekniikka.
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- Rakentamista koskevat energiamääräykset ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen.
Sekä uudis- että korjausrakentamisen parissa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat
lisää energiatehokkuuteen liittyvää tietoa.
Metropolian kaikissa rakennus- ja kiin-

teistöalan koulutusohjelmissa kiinnitetään
erityistä huomiota energia-asioihin, johtaja
Jukka Nivala toteaa.
Aktiivista TKI-toimintaa
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Keravan kaupungin tilaama
Keravanjoen päiväkoti valmistuu heinäkuussa. Päiväkotiin
tulee tilat viidelle lapsiryhmälle ja sen kerrosala on
1 100 neliömetriä.

Siirtokelpoisilla tiloilla helpotusta
muuttuviin tilatarpeisiin

Vuokraaminen on harkinnan
arvoinen ratkaisu
Siirtokelpoisen tilan vuokraaminen on
helppo ja kustannustehokas ratkaisu silloin,
kun tarvitaan lisää tilaa, mutta tilantarpeen
kestosta ei ole varmaa tietoa.
Siirtokelpoisia tiloja voidaan käyttää muun
muassa päiväkoteina, kouluina, hoivakoteina, toimistoina, liiketiloina ja työmaatiloina.
Tilaaja voi joko vuokrata tilat tai ostaa ne
omikseen.
- Parmaco vuokraa, myy, suunnittelee ja
valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaisia tilaratkaisuja. Lisäksi valmistamme ja myymme Parmaco-halleja ja -työmaatiloja, sanoo
markkinointipäällikkö Jani Rönkkö.
Vuokraamalla tilat kunta saavuttaa Rönkön mukaan tiettyjä etuja.
- Otetaan esimerkiksi hoivakotitilat. Kun
kunta vuokraa tilat Parmacolta, se voi joko
tuottaa hoivapalvelut näissä tiloissa itse tai
kilpailuttaa tiloissa toimivan palveluntuottajan. Tällöin palveluntuottajan vaihtaminen
myöhemmän kilpailuttamisen yhteydessä
on yksinkertaisempaa kuin tilanteessa, jossa palveluntuottaja toimii omissa tiloissaan.
Tämä mahdollistaa kilpailussa mukana olemisen myös sellaisille, yleensä pienemmille palveluntuottajille, joilla ei ole resursseja

tuottaa palvelua omissa tiloissaan, Rönkkö
sanoo.
Laadukasta rakentamista
tilaelementtitekniikalla

Parmacon siirtokelpoiset tilat täyttävät kaikki rakennusmääräykset ja vastaavat LVISvarustukseltaan paikalle pysyvästi rakennettua rakennusta.
- Valmistamme palvelutilat, koulut ja päiväkodit tilaelementtitekniikalla. Tilaelementeistä syntyvät kokonaisuudet valmistetaan
omissa tuotantolaitoksissamme, joissa myös
kiinteät kalusteet ja LVIS-laitteet voidaan
asentaa valmiiksi paikoilleen. Tilaelementtien valmistaminen säältä suojassa sisätiloissa takaa osaltaan Parmaco-tilojen hyvän
laadun, Rönkkö toteaa.
Parmaco-tilojen pystyttäminen vuokraajan osoittamalle paikalle on helppoa ja
nopeaa. Parmaco tarjoaa asiakkaan niin halutessa avaimet käteen -toimituksen. Tilat
ovat valmiit käyttöön otettaviksi jopa puo-

len vuoden kuluttua tilauksesta.
- Vuokraajalle tilojen siirtokelpoisuus
ei käytännössä näy, mutta se antaa option
siirtää tilat myöhemmin paikasta toiseen.
Isoissa kunnissa esimerkiksi koulu- tai päiväkotitilojen siirtäminen tarpeen mukaan
paikasta toiseen ei ole mitenkään tavatonta,
Rönkkö toteaa.
Parmaco jatkaa
vuokrausliiketoiminnan kehittämistä

Tilaelementtirakennuksia on valmistettu
Pyhäjoella ja Leppävirralla sijaitsevissa tehtaissa jo 40 vuoden ajan, mutta yhtiön omistussuhteet ja nimi ovat vaihtuneet muutamaan kertaan vuosien varrella. Viimeisin
yrityskauppa tapahtui maaliskuussa, jolloin
suomalainen pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot osti Cramolta siirtokelpoisten tilojen
valmistustoiminnan ja siirtokelpoisten räätälöityjen tilojen vuokrausliiketoiminnan.
Yrityskaupassa syntynyt uusi yhtiö Parmaco
jatkaa siirtokelpoisten tilojen vuokraamista,

myymistä ja suunnittelua sekä valmistusta
Leppävirralla ja Pyhäjoella.
Parmaco kehittää erityisesti asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita vastaavien tilojen
vuokraustoimintaa, mihin uusi omistuspohja tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Rönkön mukaan tällaisille tiloille on olemassa
kasvavat markkinat, kun kunnissa mietitään
esimerkiksi päiväkotien ja opetustilojen tilakysymyksiä.
PARMACO Leppävirta
PL 7 (Teollisuustie 13)
79101 LEPPÄVIRTA
Puh. 010 661 5400
PARMACO Pyhäjoki
PL 27 (Annalantie 15 - 17)
86101 PYHÄJOKI,
Puh. 010 661 5400
etunimi.sukunimi@parmaco.fi
www.parmaco.fi
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Eloisa-konseptilla laadukkaita
asuntoja senioreille
konseptista.
- Valkeakoskelle valmistui kaksi Eloisataloa vuoden 2010 lopulla ja siellä on rakenteilla kaksi uutta taloa. Lohjalla on Eloisa-talo ja Riihimäellä sellaista rakennetaan.
Hankkeita on vireillä muuallakin. Tarkoitus
on, että Eloisa-talo rakennetaan keskeiselle
paikalle, lähelle palveluja, joten sopivan tontin löytyminen on osoittautunut monessa
paikassa haastavaksi, Toukoniemi toteaa.

Kodin tulee olla asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukainen.
Rakennustoimisto Pohjola Oy:n
kehittämällä Eloisa-asumiskonseptilla on mahdollista rakentaa viihtyisiä, toimivia ja turvallisia koteja senioreille.
Rakennustoimisto Pohjola on Etelä-Suomen
alueella toimiva perheyritys, jonka päätoimialana on asuntorakentaminen. Yritys
on ollut muutamana vuonna Pirkanmaan
suurin asuntorakentaja. Senioriasuntojen
rakentaminen on Rakennustoimisto Pohjolan erikoisosaamisalue.
- Olemme kehittäneet Eloisa-asumiskonseptin senioriasuntojen rakentamista varten.
Konseptilla voidaan rakentaa vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja itsenäistä ja aktiivista elämää haluaville senioreille,
projektipäällikkö Heli Toukoniemi sanoo.
Esteetöntä ja turvallista asumista

Eloisa-asunnot on suunniteltu ikääntyvien
ihmisten tarpeita ajatellen. Asunnot ovat esteettömiä ja turvallisia.
- Asuntoihin voidaan asentaa asumista
helpottavia turva- ja apuvälineitä joko rakennusvaiheessa tai myöhemmin tarpeen
mukaan. Esimerkiksi ovileveyksissä ja hissien painonappien korkeudessa on otettu
huomioon pyörätuolilla liikkuminen. Ulkoovet aukeavat nappia painamalla. Paloturvallisuuden varmistamiseksi asunnoissa on
automaattiset palovaroittimet, turvaliedet ja
taloissa sprinklerijärjestelmät, Toukoniemi

kertoo.
Eloisa-talo tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyteen, mutta ei pakota siihen. Talossa
on kerhohuone kokoontumista ja harrastustoimintaa varten. Yhteisiä liikuntahetkiä voidaan järjestää talon pihassa, jossa on
senioreille sopivia liikuntavälineitä.
Eloisa-konseptissa ei ole kyse palveluasumisesta, mutta asukkaiden saatavilla on
kattavasti hyvinvointi- ja terveyspalveluja.
Talossa ei ole pakollista palvelumaksua,
vaan asukkaat maksavat niistä palveluista,
joita käyttävät. Jos Eloisa-konseptilla rakennetaan useamman yhtiön kokonaisuus,
voidaan samaan yhteyteen rakentaa myös
tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Toukoniemi huomauttaa, että senioriasunto on mahdollista hankkia jo siinä
vaiheessa, kun henkilö on vielä viimeisiä
vuosia työelämässä. Tällöin on olemassa eläkepäiviä varten koti, josta ei tarvitse
muuttaa pois terveyden ja toimintakyvyn
heikentyessä.
Konsepti kiinnostaa

Rakennustoimisto Pohjola teki vuonna 2010
asumista koskeneen kyselyn noin 40000 kotitalouteen, jossa asui yli 65-vuotiaita henkilöitä. Kyselyn tulokset kertoivat, että seniorit
ovat kiinnostuneita asumaan Eloisa-asumiskonseptin mukaisessa talossa. Monet kunnat ja kaupungit ovat olleet kiinnostuneita

Rakennustoimisto Pohjola Oy
PL 825 (Itsenäisyydenkatu 17 A)
33101 TAMPERE
Puh. 020 775 9600
pohjola@pohjolarak.fi
www.pohjolarak.fi

Ääni hallintaan akustointiverhouksella
Idea-Puu Oy on tunnettu ja arvostettu julkisten tilojen sisustusprojektien toteuttaja. Yritys
hallitsee myös akustointiverhouksen.
- Teemme kiintokalusteita, seinä- ja kattoverhouksia sekä
akustointiverhouksia. Materiaalina käytämme puupohjaista,
pinnoitettua levyä. Toteutamme kaiken arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti eli vakiotuotteita meillä ei ole, vuonna 1982
perustetun yrityksen toimitusjohtaja Aimo Schroderus
kertoo.
Tapauskohtaiset akustointiratkaisut

Akustointiverhousta käytetään tiloissa, joissa tarvitaan äänenvaimennusta tai joissa äänen laadun on oltava tietynlainen. Idea-Puun akustiikkapaneeleissa yhdistyvät toimivuus
ja tyylikkyys.
Schroderus toteaa, että jokainen tila on erilainen, joten
akustointiratkaisu mietitään aina tapauskohtaisesti. IdeaPuun kehittämä akustiikkapaneeli on puupohjainen levy,
joka rei’itetään tilan suunnittelijan haluamalla tavalla. Paneelin ja seinän väliin asennetaan tarvittava määrä eristevillaa, jotta aikaansaadaan toivottu äänenvaimennus. Koska
akustointiratkaisun on sulauduttava muuhun sisustukseen,
valitaan paneelien väri, pintarakenne ja muoto sisustuksen
ehdoilla. Paneeli voi olla vaikkapa kaareva.
Idea-Puu on toimittanut akustointiverhouksia konserttisaleihin, oikeussaleihin, kokoustiloihin, auditorioihin, kirkkoihin, päiväkoteihin, erilaisiin aulatiloihin ja niin edelleen.
Referenssilistalla ovat esimerkiksi Oopperatalo ja Musiikkitalo Helsingissä.
- Meillä on myös asennuspalvelu, ja useimmat projektit
olemme toteuttaneet avaimet käteen -periaatteella, Schroderus huomauttaa.
Suomessa tarvitaan suomalaista osaamista

Kuten referenssilista kertoo, on Idea-Puu arvostettu osaaja
alallaan. Arvostuksen yritys on hankkinut projektiosaamisellaan, yhteistyökyvyllään, täsmällisillä toimituksillaan ja

Idea-Puu Oy oli mukana työmarkkinaneuvotteluista tuttujen tilojen saneerauksessa osoitteessa Eteläranta 10.
tietenkin laadukkailla tuotteillaan.
- Olemme ylläpitäneet suomalaista puusepänperinnettä
jo 40 vuoden ajan ja tulemme ylläpitämään sitä jatkossakin.
Puuta käytetään yhä enemmän rakentamisessa, joten meidän kaltaisiamme osaajia tarvitaan myös lisää. Toivoisin,
että tähän asiaan kiinnitettäisiin huomiota koulutuksessa,
jotta suomalaista työvoimaa olisi tulevaisuudessa tarjolla
tarpeeksi, Schroderus sanoo.

Idea-Puu Oy
PL 90 (Ratastie 4), 03101 NUMMELA
Puh. 09 4258 4200
ideapuu@ideapuu.fi, www.ideapuu.fi

www.kunnallissuomi.fi

Sisäilma kuntoon
tehokkailla puhdistimilla
Lateris Oy on
maahantuonut ja
myynyt sisäilmanpuhdistimia
vuodesta 2000
lähtien.

UniqAir ABEK
-ilmanpuhdistimen
on muotoillut
Harri Koskinen.

- Olemme toimittaneet sisäilmanpuhdistimia
esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin, toimistoihin sekä vastaanotto- ja hoitotiloihin. Tuotevalikoimaamme kuuluvat esimerkiksi kotimaiset UNIQFRESH- ja UniqAir ABEK -sisäilmanpuhdistimet, markkinointipällikkö Eino
Suojanen kertoo.
UniqAir ABEK -laite puhdistaa ilmaa kolmivaiheisella suodatusmenetelmällä. Avainlipputunnuksen saaneen laitteen aktiivihiilisuodattimessa on noin neljä kiloa aktiivihiiltä, kun

vastaavissa laitteissa normaalimäärä on muutama sata grammaa. Laite poistaa esimerkiksi
orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä sekä myös
ammoniakkia ja 2-etyyliheksanolia, jota irtoaa
sisäilmaan kosteuden vaurioittamista PVCmuovimatoista.
Patentoitu UNIQFRESH-ilmanpuhdistin
poistaa ilman epäpuhtauden ja samalla madaltaa hiilidioksimäärän esimerkiksi luokka- tai
kokoushuoneessa viranomaissuosituksen mukaiseksi.
Molempia laitteita valmistaa Oy Hydrocell
Ltd ja niiden muotoilu on tunnetun muotoilijan Harri Koskisen käsialaa.
Suojanen nostaa esille myös USA:ssa valmistettavan PHI-tekniikkaan perustuvan tuloilmakanavaan tai ilmanvaihtolaitteeseen asennettavan Clean Air -ilmanpuhdistinkennon,
joka puhdistaa ilmaa hapettamalla epäpuhtaudet. Saatavilla on myös pöytämalli Clean Air
Micro.
Lateris palvelee asiakkaita tarvekartoituksesta
laitteen käytön vaikutusten seurantaan saakka.
Käyttökoulutus kuuluu luonnollisesti palvelutarjontaan. Tarvittaessa Lateris voi suositella
jatkotutkimuksia sisäilmaongelmien syyn selvittämiseksi.
- Sisäilmanpuhdistin on järkevä hankinta aina kun sisäilma aiheuttaa ongelmia. Kun
huonon sisäilman aiheuttama oireilu vähenee,
vähenevät myös sairaslomapäivät ja puhdistin
maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti, Suojanen toteaa.
Lateriksen tuotetarjontaan kuuluvat myös
pölyntorjuntalaitteet kuten alipaineistajat ja
teollisuusimurit.

Lateris Oy
Tuohipolku 8, 00410 HELSINKI
Puh. 010 271 5150
lateris.laine@luukku.com
www.lateris.fi



Saneeraustyömaan
pölyt kuriin
Mitos Oy valmistaa tuotteita,
joiden avulla pöly ja muut
epäpuhtaudet pidetään kurissa
saneeraustyömaalla.
Peruskorjauksen, homesaneerauksen, palosaneerauksen ja vesivahinkosaneerauksen
yhteydessä tiloihin rakennetaan usein osastointeja. Mitos Oy on kehittänyt helpon ratkaisun osastoivien seinien pystyttämiseen.
- Teleskooppitukiemme avulla osastoivien seinien tukirakenteet syntyvät helposti
ja nopeasti jopa yhden henkilön voimin.
Tukia voidaan käyttää myös erilaisten laitteiden asennukseen. Joskus on esimerkiksi
tarpeen saada kuivauslaite katon rajaan, ja
tämä onnistuu yksinkertaisesti teleskooppitukien avulla, myyntipäällikkö Tomi
Siikanen sanoo.
Oviaukot ja osastointien kulkuaukot ovat
saneeraustyömaalla kriittisiä paikkoja pölyn, muiden epäpuhtauksien ja hajujen leviämisen suhteen. Mitos on tuonut vajaa
kymmenen vuotta sitten markkinoille Vetoketjuoven, joka on muovinen, vetoketjulla
varustettu kulkuovi.
- Vetoketjuovi on helppo asentaa teippaamalla tai tukien avulla eri kokoisiin aukkoihin. Saatavilla on erilaisia malleja erilaisia
käyttötarkoituksia varten. Osa malleista on
kertakäyttöisiä ja osa voidaan käyttää useampaan kertaan. Olemme saaneet Vetoketjuovista erittäin hyvää palautetta vahinkosaneeraus- ja rakennusliikkeiltä, Siikanen
toteaa.
Mitos Oy on Kangasniemellä toimiva
perheyritys, jolla on sekä omaa tuotantoa

että jonkin verran maahantuontia. Markkina-alueen muodostavat Suomi ja muut
Pohjoismaat. Tuotteiden toimitus käyttäjille tapahtuu eri puolilla Suomea toimivien
jälleenmyyjien kautta.

Mitos Oy
Teollisuustie 11
51200 KANGASNIEMI
Puh. 045 138 2557
info@mitos.fi, www.mitos.fi

EC-tekniikka säästää
energiaa ilmanvaihtolaitteissa
Ilmanvaihto kuluttaa jopa kolmasosan kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta. Tämä on
asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota energian hinnan
nousun ja ympäristöasioiden
takia. Systemair Oy toimittaa
energiaa säästäviä ilmanvaihtopuhaltimia.

vät Suomessakin.
Systemair Oy:llä on kattava varasto eri
puhallinmalleja Vantaalla sijaitsevassa varastossa, joten toimitukset tapahtuvat nopeasti.
I-Huolto Asennus urakoi
Lappeenrannassa

Systemair on maailman suurimpiin kuuluva
ilmanvaihtoalan konserni, jonka emoyhtiö
on vuonna 1974 Ruotsissa perustettu Systemair AB. Suomeen Systemair rantautui
vuonna 1990, jolloin LHG Kanavapuhallin
Oy aloitti toimintansa. Muutama vuosi sitten yrityksen nimi vaihtui Systemair Oy:ksi.
Tarpeenmukainen ilmanvaihto
EC-tekniikalla

Systemair valmistaa Ruotsissa sijaitsevissa
tehtaissaan nykyaikaisia, energiaa säästäviä
EC-moottorilla varustettuja puhaltimia. Valikoimassa on kanavapuhaltimia, eristettyjä
kanavapuhaltimia ja pakettikoneita toimisto-, liike- ja tuotantotiloihin sekä pientaloihin.
- EC-moottorilla varustetulla puhaltimella on helppo saada aikaan tarpeenmukainen
ilmanvaihto eli ilmanvaihto toimii niissä
pisteissä, joissa sitä kulloinkin tarvitaan.
EC-moottorin ja oikein tehtyjen säätöjen
ansiosta puhaltimen energiankulutus on
jopa puolet vakiopuhaltimen energiankulu-

tusta pienempi, Systemair Oy:n Itä-Suomen
myyntipäällikkö Pertti Jaatinen toteaa.
Jaatisen mukaan monissa muissa Euroopan maissa EC-moottorilla varustettujen
puhaltimien käytöllä on huomattavasti Suomea pitemmät perinteet. Energiamääräysten
kiristyessä EC-moottorit kuitenkin yleisty-

Lappeenrantalainen I-Huolto Asennus Oy
on Systemairin valtuutettu huolto- ja asennusliike. Yritys on käyttänyt paljon Systemairin MUB-puhaltimia vanhojen kerrostalojen yhteiskanavapuhaltimien korjauksessa
ja nykyaikaistamisessa. Samassa yhteydessä
myös vanhoja imureita on korvattu Systemairin DVC-imureilla.
Toimitusjohtaja Jari Kauppinen kertoo
esimerkkinä, että Lappeenrannan kaupungin kiinteistöyhtiön Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n omistamissa vuokrakerrostaloissa aloitettiin puhaltimien uudistustyö
nelisen vuotta sitten ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamiseksi. Vanhoja
(20 – 30-vuotiaita ja jopa vanhempiakin)
puhaltimia korvataan Systemairin laitteilla
sitä mukaa kun vanhat puhaltimet tulevat
elinkaarensa päähän.
Kauppisen mukaan vanhat puhaltimet on
ollut helppo korvata Systemairin nykyaikaisella tekniikalla.
- Systemairin laitteet ovat todella asennusystävällisiä ja niiden hinta-laatusuhde
on hyvä. Energiansäästöstä puhuttaessa
Systemair on tuotekehityksen edelläkävijä.
Talojen asukkaat ovat kiitelleet puhaltimien
hiljaista käyntiääntä aikaisempaan verrat-

tuna.
Kauppinen rohkaisee kiinteistönomistajia
energiaa säästävien ilmanvaihtoratkaisujen
toteuttamiseen. Energiansäästö voi olla huomattava ja takaisinmaksuaika sen ansiosta
todella lyhyt.

Systemair Oy
Nietostie 2
01390 VANTAA
Puh. 020 792 0520
mailbox@systemair.fi
www.systemair.com/fi
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Konsepti tuo
yhtenäisyyttä
palvelutalorakentamiseen

Johtaja Jukka Riikonen Senaattikiinteistöjen investoinnityksiköstä:

Rakennuttamisen konsulttipalveluja julkiselle ja yksityiselle sektorille tarjoavan Qtio
Oy:n toimitusjohtaja Juha Jokela on ollut
mukana vanhusten palvelutalojen konsept i r at k a i s u n
kehittämisessä 2000-luvun
alusta alkaen.
- Vanhusten
palvelutaloissa on samat
toiminnalliset tarpeet
niin henkilökunnan kuin
asu k kaiden
näkökulmasta katsottuna.
Talojen suunnittelu noudattaa siis samaa
kaavaa. Tuotantoketjun konseptoiminen tuo
merkittäviä etuja sekä tilojen toimivuuden
että investoinnin kustannustehokkuuden
kannalta.
Jokela mainitsee, että rakennussuunnittelun konseptiajattelu on tuttu käsite maailmalla. Liike-elämän rakentamisessa sitä
on käytetty jonkin verran Suomessakin.
Esimerkiksi liike- ja ravintolaketjut hyödyntävät sen etuja. Hoiva-alan rakentamisessa

konseptointia ei kuitenkaan ole toistaiseksi
käytetty tai sen käyttö on ollut hyvin vähäistä.
- Lähivuosina eri puolille Suomea rakennetaan useita
kymmeniä
vanhusten
palvelutaloja,
joten palvelutalokonseptilla on selkeä
tilaus. Vaikka
konsepti on
ollut olemassa jo useita
vuosia, eivät
rakennuttajat
ja rakentajat
valitettavasti vielä tunne sitä. Uskon kuitenkin, että sen potentiaali aletaan vähitellen
ymmärtää ja konseptin käyttö yleistyy.
Qtio Oy
Niittyläntie 2
00620 HELSINKI
Juha Jokela
Puh. 0400 502 837
juha.jokela@qtiohouse.fi
www.qtiohouse.fi

Terve rakentaminen ja kestävän kehityksen tavoitteet kuuluvat
Senaatti-kiinteistöjen rakentamisen
vakio-ohjeistukseen. Tavoitteiksi on
määritelty esimerkiksi nykyisen kiinteistökannan energiankulutuksen
vähentäminen ja sisäilmaongelmien
parempi ennakointi.
Senaatti-kiinteistöt investoi tänä vuonna rakennushankkeisiin 240 miljoonaa
euroa. Sekä uudis- että saneerausrakentamisessa pyritään energiatehokkaaseen lopputulokseen.
Energiankulutuksen vähentämispyrkimysten taustalla on Senaattikiinteistöjen oma arvomaailma ja
myös valtioneuvoston päätös, että
julkisen sektorin on oltava edelläkävijä energiansäästössä.
- Uudisrakentamista meillä on
tällä hetkellä vähän. Jos rakennamme uutta, pyrimme matalaenergiarakentamiseen. Noin 80
prosenttia investointisummasta
menee peruskorjaushankkeisiin.
Niissä tavoitteenamme on energialuokka C, Senaatti-kiinteistöjen

Asiantuntija

Vanhusten palvelutaloja rakennetaan koko ajan eri puolille Suomea.
Talojen suunnittelussa on tietyt lainalaisuudet, joten suunnittelua
varten on kehitetty konseptiratkaisu.

Tavoitteena
energiatehokas ja
sisäilmastoltaan
terve kiinteistökanta
investoinnityksikön johtaja Jukka Riikonen
toteaa.
C-energialuokka on Riikosen mukaan
vaativa tavoite. Rakennustekniikan puolella energiatehokkuutta voidaan hakea vaikkapa vaihtamalla ikkunat energiatalouden
kannalta parempiin. Lämmöneristystä voidaan lisätä esimerkiksi yläpohjiin, mutta
julkisivujen lisäeristäminen on kannattavaa
ainoastaan, jos julkisivu joudutaan jonkin
muunkin syyn takia uusimaan.
Talotekniikka on isossa roolissa energiatehokkaassa rakennuksessa. Uusi talotekniikka on entistä energiataloudellisempaa,
ja kun säädöt optimoidaan ja järjestelmät
automatisoidaan ja niitä ylläpidetään asiantuntevasti, saavutetaan entiseen tilanteeseen
verrattuna isojakin energiasäästöjä.
Lämmitysmuodolla on oma vaikutuksensa rakennuksen energiankulutukseen ja
-taseeseen. Suurin osa Senaatti-kiinteistöjen
omistamista rakennuksista on kaukolämpöverkon piirissä, mutta uudenlaisia lämmitysmenetelmiä on kokeiltu muutamassa
pilottihankkeessa taajamien ulkopuolella
sijaitsevissa kohteissa.
Jatkuu sivulla 10...

Lämmitystä ja jäähdytystä helposti
Helsingin Energia on tuottanut kaukolämpöä noin 60
vuoden ja kaukojäähdytystä
yli 10 vuoden ajan. Tehokkaan energiankäytön puolesta puhuu moni asia.

kunnostetaan tarpeen mukaan. Kaukolämpöverkkoon on liitetty niin omakotitaloja,
toimisto- ja liikerakennuksia kuin suuria
teollisuuskiinteistöjä. Kaukolämpöä käytetään myös katujen sulanapitoon kaupungin
keskustassa.
Myös kaukolämpö on Vartiaisen mukaan
ympäristöystävällisesti tuotettua energiaa.
Yli 90 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan
yhteistuotannolla eli samassa prosessissa
tuotetaan sekä sähkö- että lämpöenergiaa.
Tällä hetkellä pääasiallisena polttoaineena
on maakaasu, mutta myös kivihiiltä ja tarpeen mukaan muitakin polttoaineita käytetään. Parhaillaan Helsingin Energiassa selvitetään uusia ratkaisuja biopolttoaineiden,
puubiomassan ja biokaasun osalta. Myös
maalämpöä ja aurinkolämpöä tutkitaan.
Helsingin Energian tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuonna 2050.

Kaukolämpö ja -jäähdytys ovat kiinteistön omistajan ja käyttäjän kannalta erittäin
helppo ratkaisu.
- Me tuotamme energian ja rakennamme verkoston, jota pitkin energia siirretään
kiinteistöihin. Meillä on pitkä kokemus
energian tuotannosta. Se tapahtuu mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella ja toimitusvarmuudella sekä kustannustehokkaasti,
Helsingin Energian kaukojäähdytyksen ja
-lämmityksen myynnistä vastaava ryhmäpäällikkö Janne Vartiainen toteaa.
Kaukojäähdytysverkko laajentuu

Jäähdytys on lähes poikkeuksetta kaikissa
uusissa toimisto- ja liikekiinteistöissä ja peruskorjauksen yhteydessä jäähdytys asennetaan usein myös vanhempiin kiinteistöihin.
Helsingin Energialla on tällä hetkellä yli 52
kilometriä kaukojäähdytysverkkoa Helsingin ydinkeskustassa.
- Tarjoamme kaukojäähdytystä kaikkiin
kiinteistöihin, joissa jäähdytystä tarvitaan.
Meillä on tällä hetkellä noin 200 kaukojäähdytysasiakasta ja määrä kasvaa koko ajan.
Laajennamme kaukojäähdytysverkkoa noin
viiden kilometrin vuosivauhdilla, Vartiainen kertoo.
Helsingin Energialla on Pasilassa maan-

alainen 11 miljoonan litran jäähdytysvesivarasto, jossa oleva vesi jäähdytetään yöaikaan
päivän kulutushuippua varten. Jäähdytyksessä tarvittava energia voidaan tuottaa kolmella eri tavalla. Talvi- ja kevätaikaan kaikki
tarvittava jäähdytysenergia saadaan merivedestä. Katri Valan puiston alla sijaitseva
maailman suurimpiin kuuluva lämpöpumppulaitos pystyy tuottamaan samassa prosessissa sekä lämpö- että jäähdytysenergiaa.
Kolmas menetelmä on kesäaikana hyödyntämättä jäävän ylijäämälämmön johtaminen

absorptiojäähdytyslaitteeseen.
Vartiainen huomauttaa, että kaukojäähdytyksen tuotanto on erittäin ympäristöystävällistä. Jäähdytys tuotetaan yli 80-prosenttisesti sellaisista energianlähteistä, jotka
muuten jäisivät käyttämättä.
Kaukolämpöä koko kaupunkiin

Helsingin Energian kaukolämpöverkko
kattaa lähes koko kaupungin. Uutta kaukolämpöverkkoa rakennetaan yli 20 kilometriä vuodessa ja verkon vanhempia osa

Helsingin Energia
00090 HELEN
Puh. 09 6171
www.helen.fi
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Swegonilta kaikki
ilmanvaihdon laitteet
Sisäilmasto vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin. Raikas ja
sopivan lämmin ilma pitää
ihmisen virkeänä koko työtai opiskelupäivän ajan ja
tarjoaa puitteet hyvälle
yöunelle. Swegon voi auttaa
laadukkailla tuotteillaan
hyvän sisäilmaston
luomisessa.
Ruotsalainen Swegon AB valmistaa ratkaisuja ja tuotteita ilmanvaihto- ja sisäilmajärjestelmiin. Swegonilla on myyntiyhtiöt
parissakymmenessä maassa, muun muassa
Suomessa. Tuotantoyksiköitä ja laboratorioita Swegonilla on Ruotsissa, Suomessa ja
Italiassa.
Swegon pystyy toimittamaan asiakkaalle
kokonaisen ilmanvaihtojärjestelmän eli ilmanvaihtokoneet ja päätelaitteet sekä nyt
myös jäähdytyslaitteet.
Energiatehokasta jäähdytystä

Ilmanvaihdon jäähdytyksen suosio on jatkuvassa kasvussa. Oy Swegon Ab toimittaa
ilmanvaihdon jäähdytysratkaisuja pientaloja lukuunottamatta kaikenlaisiin kiinteistöihin.
- Olemme toimittaneet jäähdytysratkaisuja esimerkiksi toimisto- ja liikekiinteis-

töihin, kauppakeskuksiin ja hotelleihin.
Aalto-yliopistoon Espooseen toimitimme
äskettäin ilmanvaihtoratkaisun, joka sisälsi
myös jäähdytyksen, jäähdytyskoneiden tuotepäällikkö Hannu Laurikainen kertoo.
Swegonin Blue Box -jäähdytyslaitteiden
tuotevalikoima on erittäin laaja. Valikoimassa on energia- ja kustannustehokkaita
ilma- ja nestejäähdytteisiä laitteita. Laite mitoitetaan aina mitoitusohjelman avulla kiinteistön vaatimusten mukaisesti eli yhteistyö
lvi-suunnittelijoiden kanssa on aktiivista.

Oy Swegon Ab
Munkinmäentie 1
02400 KIRKKONUMMI
Puh. 010 289 4010
info@swegon.fi
www.swegon.fi

Laadukkaalla suunnittelulla
hyvään lopputulokseen
Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty. Tämä vanha totuus pätee
myös silloin, kun kyseessä on
nykyaikaisen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän suunnittelu.

ennäiseen nopeuteen. Iso ja tunnettu suunnittelutoimistokin voi työtilanteen mukaan
tarjota kokemattomimpien suunnittelijoidensa työtä halvalla vain työtä saadakseen.
Suunnittelutoimiston referenssiluettelo ei
aina vastaa onnistuneiden toimeksiantojen
luetteloa, DI Timo Holopainen toteaa.
Holopainen korostaa, että suunnittelun
on katettava myös ilmastointijärjestelmän
laite- ja komponenttivalinnat. Niitä ei saisi
koskaan jättää asennuksesta vastaavan urakoitsijan vastuulle.
- Energiankulutuslaskelmien ja lämpötilasimulointien tekeminen - ja ylipäätään
valmiin järjestelmän toimivuuden arviointi
– on mahdotonta, ellei suunnittelija vastaa
edellä mainitusta työstä, vaan se sysätään
urakoitsijalle maininnoilla ”vastaava” tai ”
laitetoimittaja mitoittaa”. Onneksi valveutuneiden rakennuttajien vaatimus tuotemallipohjaisesta suunnittelusta ohjaa myös
suunnittelijoita samalle viivalle. Kohteet
pitää suunnitella loppuun, eikä vain piirtää. Eihän autoonkaan vaihdeta moottoria
jälleenmyyjien tuotesortimentin tai tukkukaupan valikoiman mukaan. Rakennuttaja
haluaa toimivan kokonaisuuden eikä lähes
vastaavien komponenttien sekamelskaa.
Yksinkertaista toimivuutta

- Vain osaavalla ja riittävän pitkälle viedyllä
suunnittelulla saavutetaan toimiva ja kestävä lopputulos. Suunnittelutyön tilaajien
pitäisi kiinnittää kilpailutuksessa huomiota
enemmän työn laatuun ja onnistuneisiin referenssikohteisiin kuin työn hintaan ja nä-

Digitaalitekniikka lisääntyy myös rakentamisessa ja mahdollistaa uusia ohjaus- ja
säätötapoja - ainakin teoriassa. Valitettavan
usein ei suunnitteluryhmästä löydy henkilöä, joka ymmärtäisi LVI-tekniikan lisäksi
riittävästi säätö- ja sähkötekniikasta osatakseen arvioida suunniteltavan järjestelmän

toimivuutta koko elinkaaren ajalle.
Holopainen painottaa stabiilin ilmanvaihdon merkitystä tulevien kosteusvaurioiden
estämisessä. Ilmanvaihdon säätöjen ja sitä
kautta painesuhteiden pysyminen suunnitellulla tasolla on erittäin tärkeää, kun halutaan pitää rakennus terveenä ja turvallisena.
Energiansäästö ja huoli ympäristöstä taas
ohjaavat pienentämään ilmavirtoja silloin,
kun rakennuksessa ei ole ihmisiä tai toimintaa. Jos tätä ei suunnitella ammattitaitoisesti
vaan pelkästään valmistajien mainoslauseisiin uskoen, voi seurauksena olla vakavia

ongelmia.
- Tekniikka ei saa olla itseisarvo. Toiminnallisuus ja energiansäästö on aina mietittävä tarkkaan ja tapauskohtaisesti. Kokemukseni mukaan yksinkertaistaminen lisää
toimintavarmuutta ja toteutuksen kanssa
onkin tultava toimeen oikein huollettuna
seuraavaan peruskorjaukseen asti.
Ukonniementie 19
40250 JYVÄSKYLÄ
Puh. 010 439 2300
www.mittatyo.com
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Vakuutusmeklari
palvelee monipuolisesti

Johtaja Jukka Riikonen Senaattikiinteistöjen investoinnityksiköstä:
peruskorjauksista on niin sanottuja osakorjauksia eli ne koskevat vain tiettyä osaa
rakennuksesta. Osakorjauksen yhteydessä
otettava huomioon, ettei poissuljeta mahdollisuutta koko rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen tulevaisuudessa.
Ei pidä myöskään unohtaa, että talonkäyttäjä voi toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi energiakulutukseen. Vuokralaista
voidaan kannustaa energiansäästöön esimerkiksi Green Lease -tyyppisillä vuokrasopimuksilla, jolloin energiansäästö tulee
vuokralaisen eduksi.

Osaava ja luotettava vakuutusmeklari on kunnalle kullanarvoinen yhteistyökumppani. Vakuutusmeklarit Ulf Kjerin Oy:llä on
pitkä kokemus kuntien vakuutusasioiden hoitamisesta.

Sisäilmaongelmat
halutaan minimoida

Jotta aikaansaadaan hyvä tarjouspyyntö, on
vakuutettavat kohteet ja niiden vakuutustarpeet kartoitettava mahdollisimman hyvin.
Vain hyvä tarjouspyyntö tuottaa vertailukelpoisia tarjouksia.
Vakuutusmeklarit Ulf Kjerin Oy:n osaamisesta kertoo se, että tällä hetkellä noin
puolet toimeksiannoista tulee kuntasektorilta.
Vakuutusmeklarit
Ulf Kjerin Oy
Jorvas Hitech Center
02420 JORVAS
Puh. 09 2230 0203
ulf.kjerin@nkpartners.fi

Asiantuntija

Vakuutusmeklari pystyy palvelemaan kuntaa monipuolisesti vakuutusasioissa. Vakuutusmeklari voi tehdä kunnalle vakuutusturvan tarpeen ja sisällön arvioinnin sekä riskikartoituksen ja konsultoida vahinkotapauksissa. Vakuutusmeklarin palveluihin kuuluu
myös vakuutusturvan kilpailuttaminen ja
ratkaisusuositusten antaminen. Kunta voi
tehdä vakuutusmeklarin kanssa vakuutusturvaa koskevan hoitosopimuksen.
Ulf Kjerin toteaa, että kuntien kanssa
työskentelyssä on muutamia erityisvaatimuksia. Vakuutusmeklarin on tunnettava
kuntien toimintamallit ja vakuutustarpeet.
Erityisesti tarvitaan vastuuvakuutuskäytännön ja kiinteistöjen vakuutuskäytännön
tuntemusta. On myös tunnettava julkisia
hankintoja koskevien määräysten vaikutus
vakuutusratkaisuihin.
- Olemme tehneet yhteistyötä kuntien
kanssa noin kymmenen vuoden ajan, joten
tietoa ja kokemusta on karttunut. Haittaa
tässä työssä ei ole siitäkään, että olen ollut
kunnallisessa luottamustehtävässä kotikunnassani. Kunnan toimintaperiaatteet ovat
tulleet tutuiksi sitäkin kautta.
Kjerin jatkaa, että vakuutusmeklarilla on
oltava kykyä tarkkaan selvitystyöhön ennen
tarjouspyynnön tekemistä vakuutusyhtiöille.

Yhden kynnyksen energiansäästötavoitteille muodostaa Riikosen mukaan jäähdytys.
- Varsinkin toimistorakennuksissa jäähdytysjärjestelmän
asentaminen alkaa olla perusvaatimus, kun rakennusta peruskorjataan. Jäähdytys kasvattaa
energiankulutusta, joten jollakin
keinolla pitäisi saada eliminoitua
tämä lisäys ja etsiä vielä jostain
lisää säästömahdollisuuksia. Kokemuksen karttuessa tavoitteiden
toteuttamisesta tulee luonnollisesti helpompaa.
Riikonen huomauttaa, että
suurin osa Senaatti-kiinteistöjen

Energiatehokkuuden lisäksi Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on kiinteistökanta, jossa sisäilmaongelmia ei ole.
- Pyrimme ennakoivaan toimintaan. Paras
tilanne on tietenkin se, ettei sisäilmaongelmia tule lainkaan. Jos ongelmia ilmaantuu,
ne on havaittava mahdollisimman pian ja
käynnistettävä toimenpiteet niiden poistamiseksi. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon,
Riikonen sanoo.
Sisäilmaongelmat johtuvat usein kosteusvaurioista. Senaatti-kiinteistöt on mukana
VTT:n ja Aalto-yliopiston RAILO-projektissa, jossa kehitetään rakenteisiin integroitavia kosteusantureita. Antureita on asennettu
peruskorjattavana olevan Turun virastotalon
ja rakenteilla olevan Hämeenlinnan poliisitalon lattia- ja seinärakenteisiin. Antureita voidaan käyttää sekä rakennusaikaiseen
että käytönaikaiseen kosteudenvalvontaan.
Menetelmä on vielä kehitysvaiheessa, mutta
Riikonen uskoo sillä olevan paljon potentiaalia rakennusalalla.

Kaukojäähdytyksen toimitukset
alkavat Tampereella
Kaukolämmön toimitus alkoi Tampereella vuonna 1964.
Tämän vuoden aikana Tampereen Kaukolämpö Oy aloittaa
myös kaukojäähdytyksen toimittamisen.
Kaukojäähdytyksen periaate on verrattavissa kaukolämmitykseen, mutta kaukojäähdytyksessä lämpö siirretään asiakkaalta poispäin. Jäähdytysenergia toimitetaan
asiakkaalle menoputkea pitkin jäähdytetyn
veden avulla ja lämmennyt vesi palautuu
paluuputkea pitkin jäähdytyslaitokselle.
Tampereella on erinomaiset olosuhteet
niin sanottuun vapaajäähdytyksen eli luonnon omien energiavarojen hyödyntämiseen
kaukojäähdytyksen tuotannossa. Näsijärvi
ja Pyhäjärvi ovat ehtymättömiä jäähdytysenergian lähteitä.
Toimitukset käyntiin
heinäkuussa

Kaukojäähdytysverkoston rakentaminen
on parhaillaan alkamassa Ratinan alueella.
Toimitusten alkaessa heinäkuun alussa ver-

kostoa on 200 – 300 metriä.
- Kaupungin keskustassa on parhaat edellytykset kaukojäähdytyksen toimituksille,
koska rakennustehokkuus on suuri eli on
isoja rakennuksia tiheässä, myyntipäällikkö Pasi Muurinen toteaa.
Kehityspäällikkö Timo Pesonen kertoo,
että jäähdytyksen suosio kasvaa koko ajan.
Kaksi viimeisintä todella lämmintä kesää
ovat olleet jäähdytyksen markkinoinnin
kannalta otollista aikaa. Tampereella kiinnostus kaukojäähdytystä kohtaan on kasvanut sitä mukaa kun tieto asiasta on levinnyt.
Muutamia sopimuksia on jo tehty ja neuvotteluja käydään jatkuvasti.
Muurinen ja Pesonen uskovat, että kaukojäähdytyksestä muodostuu Tampereen
Kaukolämpö Oy:lle tärkeä liiketoimintaalue. Tuotanto aloitetaan väliaikaisella niin

sanotulla konttiratkaisulla ja kysynnän kasvaessa lopullinen tuotanto käynnistyy vuoden, kahden kuluttua.
Helppo ja kustannustehokas ratkaisu

Asiakkaan kannalta kaukojäähdytys on
helppo ja kokonaisedullinen ratkaisu oman
jäähdytyslaitteiston käyttöön verrattuna.
- Kaukojäähdytys on edullisin vaihtoehto, kun jäähdytyksen elinkaarikustannukset otetaan huomioon. Me huolehdimme
tuotannosta, joten asiakas ei tarvitse omaa
laitteistoa eikä tilaa sille. Huollon ja kunnossapidon tarve on vähäinen. Kustannusten
arviointi on helppoa tarjouksemme perusteella, Muurinen sanoo.

- Kaukojäähdytys on toimintavarma ja
pitkäikäinen valinta. Tampereen Kaukolämmöllä on pitkä kokemus kaukolämmön
toimittamisesta, joten asiakkaat voivat luottaa meihin, Pesonen lisää.
Tampereen Kaukolämpö Oy
www.tampereensahkolaitos.fi
Timo Pesonen
Puh. 050 553 8608
timo.pesonen@sahkolaitos.fi
Pasi Muurinen
Puh. 040 732 2970
pasi.muurinen@sahkolaitos.fi

Kaukolämmön hinnoittelussa
siirrytty kausimalliin
Tampereen Kaukolämpö Oy alensi tämän vuoden alussa kaukolämmön energiamaksua ja otti samalla käyttöön kuukausikertoimiin perustuvan kausihinnoittelumallin.
Vuosi on jaettu neljään kauteen, joiden aikana energiamaksu on eri suuruinen. Talvikuukausina kaukolämmön tuottaminen on kalliimpaa, joten joulu-, tammi- ja helmikuussa energiamaksun perusarvo kerrotaan kertoimella 1,1. Kesäkaudella eli kesä-,
heinä- ja elokuussa kerroin on 0,8. Kevät- ja syyskaudella kerroin on 1,0.
Energiatehokkaat kiinteistöt hyötyvät uudesta hinnoittelumallista, joten kausihinnoittelu ohjaa kiinteistöjä energiansäästöön. Uusi malli tukee myös ympäristöajattelua.
Mitä vähemmän energiaa käytetään, sitä pienemmät ovat sen tuotannosta syntyvät
päästöt.
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on kokonaisvaltainen sisäilmapalvelu
nevauriot ja rakenteelliset virheet. Tilojen
korjaussuunnittelun aikana päätettiin turvautua Sisäilmalähetti®-palveluun.
- Palvelu käynnistyi todella nopeasti. Ensimmäiset ilmanpuhdistimet saimme käyttöömme parin viikon kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta. Laitteita on kahdessa
eri kohteessa yhteensä kolmisenkymmentä.
Olemme saaneet tilojen käyttäjiltä erittäin
hyvää palautetta. Ihmiset ovat kokeneet, että
laitteet todellakin puhdistavat ilmaa ja helpottavat työntekoa tiloissa, kampusmanageri Seppo Wiik Suomen Yliopistokiinteistöt
Oy:stä kertoo.
Wiikin mukaan yhteistyö Sandboxin
kanssa on toiminut erittäin hyvin. Sisäilmalähetti Tomi Hakala on huolehtinut ilmanpuhdistuslaitteiden ohjelmoinnista ja huollosta sekä tiedottamisesta tarpeen mukaan.
- Olin alkuun jopa hieman skeptinen palvelun ja varsinkin ilmanpuhdistuslaitteiden
suhteen, mutta asenteeni on muuttunut täysin. Olen suositellut palvelua muillekin.

Sisäilman laatu vaikuttaa ihmis
ten jaksamiseen ja hyvinvointiin.
Jos sisäilman laadussa on on
gelmia, Sandbox Oy:n Sisäilma
lähetti®palvelu tutkii ja kartoittaa
tilanteen sekä tarjoaa väliaikaisen
ratkaisun sisäilman hallintaan en
nen korjaustöiden aloittamista.
Sandbox O y :n toimitusjohtaja Jani
Moberg toteaa, että Suomessa on osaamista, kun puhutaan sisäilmaongelmien syiden
löytämisestä ja vikojen korjaamisesta. Näiden kahden vaiheen välille jäävälle ajalle ei
kuitenkaan ole tarvittavia työkaluja tilojen
ja niissä oleskelevien ihmisten suojaamiseksi. Tämän tyhjiön täyttämiseksi Sandbox on
kehittänyt Sisäilmalähetti®-palvelun.
- Sisäilmahaitasta tulee sisäilmaongelma,
jos toimet eivät sisäilmahaitan havaitsemisen jälkeen ole riittävän nopeita. Tällöin
tilan käyttäjien ja tilan ylläpitäjien konfliktiherkkyys lisääntyy merkittävästi. Palvelumme tavoitteena on parantaa sisäilman
laatua korjaustöiden alkamista odotettaessa ja antaa oikeaa tietoa tilanteesta ja sen
kehittymisestä.

Palvelu mahdollisti opetuksen
jatkumisen Kihniön alakoulussa

Laajan verkoston
asiantuntijapalvelua

Sisäilmalähetti®-palvelu on puolueeton
asiantuntijapalvelu, jonka toteuttamisessa
on mukana laaja asiantuntijaverkosto. Palvelu kattaa tilanteen kartoittamisen kohteessa ja tarvittavat sisäilmatutkimukset. Sisäilmanäytteet kertovat ongelmatilan rakenteiden kunnon, ja samalla arvioidaan ihmisiin
kohdistuva terveysuhka. Tilojen käyttäjien
väliaikainen suojaus aloitetaan välittömästi näiden toimien jälkeen. Suojaus sisältää
muun muassa ilmanpuhdistimet kohdetilassa. Tilannetta seurataan ja analysoidaan
kohteessa tarvittaessa korjausrakentamisen
loppuun saakka.
Sisäilmalähetti®-palvelussa jokaiselle kohteelle nimetään oma yhteyshenkilö, Sisäilmalähetti. Hän on tarkasti perillä kohteen
tilanteesta ja huolehtii esimerkiksi tutkimustulosten tiedottamisesta asiakkaalle. Lisäksi
hän voi suositella sopivia muutoksia ilmanvaihdon säätöihin. Sisäilmalähetti®-palvelu
tarjoaa apua myös tilanteesta tiedottamiseen

kaikille asianosaisille.
- Sisäilmalähetti-palvelu on kokonaisvaltaista sisäilman hallintaa, jossa ilmanpuhdistuslaitteet ja Sisäilmalähetti ovat tilojen
käyttäjien suuntaan näkyvin osa. Laitteet
puhdistavat ilmaa ja kertovat tilojen käyttäjille, että sisäilmaongelma on otettu vakavasti ja olosuhteiden parantamiseksi tehdään toimenpiteitä. Tämä on tärkeä motivaatiotekijä tilan käyttäjille ja auttaa hyvän
ilmapiirin säilyttämisessä, Moberg sanoo.
Palkittua
palvelukehitystyötä

Sandboxin kuusi vuotta kestänyt palvelukehitystyö huomioitiin Innosuomi 2011

-kilpailussa Pirkanmaalla, kun Sisäilmalähetti®-palvelu sijoittui kilpailussa toiseksi.
Perustelujen mukaan Sisäilmalähetti®-palvelu on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus,
jossa suuresta asiantuntijaverkoston sisältämästä tietomäärästä tilaajalle tiivistetään
selkokielellä oleellinen tieto käytäntöön viemiseksi.
Helpotusta Oulun yliopiston
sisäilmaongelmiin

Oulun yliopiston Linnainmaan kampuksen
toimisto- ja opetustiloissa havaittiin sisäilmaongelmia noin vuosi sitten. Ongelmien
syitä tutkittaessa löydettiin mikrobivaurioita, joiden taustalla olivat alapohjan raken-

Kihniön alakoulussa havaittiin sisäilmaongelmia viime keväänä. Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien testimenetelmien
käyttö onnistui luotettavasti vain jäätyneen
maan aikaan, joten tarvittiin muita testimenetelmiä. Sisäilmalähetti®-palvelu vastasi tähän tarpeeseen.
- Alustavat tutkimukset tehtiin viime kesän aikana ja koulutyön alkaessa meillä oli
ilmanpuhdistuslaitteet käytössä, Kihniön
kunnan tekninen johtaja Pertti Jalonen
kertoo.
Koulurakennuksen alapohjasta johtuvia
sisäilmaongelmia ei Jalosen mukaan yritetty
pitää salassa tai vähätellä.
- Luokkiin sijoitetut ilmanpuhdistuslaitteet herättivät aluksi oppilaiden vanhemmissa ihmettelyä, mutta asiallisella tiedottamisella ja tutkimustulosten esittelyllä saimme leikattua siivet huhuilta ja vanhemmat
ymmärtämään laitteiden merkityksen.
Talven aikana on otettu seurantanäytteitä,
jotka kertovat, että sisäilman laatu on sosiaali- ja terveysministeriön asettamien normien mukaista.
Kihniön kunta on tehnyt päätöksen, että
alakoulua ei korjata ainakaan opetuskäyttöön, vaan yläkoulun yhteyteen rakennetaan
uusi koulurakennus. Parhaillaan selvitetään,
onko Sandboxin toimittamien ilmanpuhdistuslaitteiden avulla mahdollista jatkaa
alakoulun käyttöä kevääseen 2013 saakka.
Koulutyön uudessa rakennuksessa on tarkoitus alkaa syksyllä 2013.
- Olen kokenut yhteistyön Sandboxin
kanssa miellyttäväksi. Meille nimetty Sisäilmalähetti Pete Harju on antanut tarvittavaa tietoa ja jos kysymyksiä on tullut esille,
olemme saaneet vastaukset viipymättä.

Sandbox Oy/Sisäilmalähetti
Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11 A
33100 TAMPERE
Puh. 010 420 6060
www.sisäilmalähetti.fi
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Etäluennan edut myös
vesiyhtiöiden ulottuvilla
Etäluentaa hyödynnetään jo lukuisissa sähkö-, kaukolämpö- ja kaasuyhtiöissä. Teknologia mahdollistaa myös älykkään vedenmittauksen. Etäluenta luo uudenlaisen työkalun
energiankäytön hallintaan ja tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden seurata kulutustaan jopa
tunneittain.
Sähköyhtiöissä on meneillään niiden historian suurin muutos, kun ne siirtyvät lainsäädännön ohjaamina etäluentaan
vuoden 2013 loppuun mennessä. Suomi toimii muutoksessa
edelläkävijänä ja on ensimmäisiä maita, joissa etäluennan
tuottamaa tietoa päästään hyödyntämään täysimääräisesti.
Vaikka etäluentaprojekteja ei vielä ole saatu kokonaan päätökseen, tuntipohjaisen tiedon hyödyt näkyvät sähköyhtiöille ja heidän asiakkailleen jo nyt.
- Olemme päässeet näkemään läheltä, että älykkään mittauksen mukanaan tuomat edut eivät jää vain manuaalisen
mittarinluennan loppumiseen ja kulutusperusteiseen laskutukseen, kertoo toimitusjohtaja Ari Tolonen Landis+Gyr
Oy:stä, joka toimittaa etäluentaratkaisun joka kolmanteen
etäluentahankkeeseen Suomessa.
Etäluenta laajenee kovaa vauhtia myös kaukolämpö- ja
kaasuyhtiöihin, joissa etäluentaa voidaan hyödyntää samassa mittakaavassa kuin sähköyhtiöissäkin. Teknologia mahdollistaa myös veden etäluennan, ja pilottihankkeita asian
tiimoilta ollaankin jo aloittamassa.
Vakaa vesiverkosto

Etäluennan myötä loppuva manuaalinen mittarinluenta tuo
vesiyhtiöille merkittäviä resurssisäästöjä, kun luentakäyntejä ei tarvitse enää tehdä. Lukemat myös saadaan varmasti
jokaisesta kohteesta laskutusta varten, eikä puuttuvista tai
epäselvistä lukemista tarvitse huolehtia. Mutta mitä muuta
annettavaa etäluennalla on vedenkulutuksen mittaamiselle?
Etäluennalla tieto vedenkulutuksesta saadaan tuntipohjaisesti. Kun vesiverkoston solmukohdat varustetaan älykkäillä
mittareilla, vesiyhtiöt saavat käyttöönsä tehokkaat työkalut
verkoston hallintaan. Kulutustietoa saadaan näin alueittain
ja jopa yksittäisen mittapisteen tarkkuudella, jolloin verkoston vuoto- ja ongelmakohdat voidaan paikallistaa tarkasti.
Etäluentajärjestelmä mahdollistaa myös automaattiset tilaja hälytystiedot, jolloin verkoston vikoihin voidaan reagoida
nopeasti.
Etäluennalla vesiyhtiöt voivat viedä vuotovesimääritykset ja verkoston hydrauliikan hallinnan uudelle tasolle. Kun
vuotovesimäärät voidaan selvittää tuntipohjaisten ja alueittain saatavien kulutustietojen avulla, muun muassa saneeraus- ja huoltotoimenpiteiden kohdentaminen helpottuu
merkittävästi. Näin putkivuodoista ja epätasaisesta virtauksesta aiheutuvat ongelmat sekä epäpuhtauksien pääseminen putkistoon voidaan minimoida. Etäluennalla voidaan
varmistaa veden laatu ja luotettava jakelu sekä kapasiteetin
tehokas käyttö.

Älykäs mittaus mahdollistaa uudenlaiset energianhallintatyökalut kuluttajalle. Ari Tolonen tarkastelee kuukausitason kulutusta.
- Etäluenta tarjoaa erinomaisen välineen verkoston suunnitteluun ja saneeraustarpeiden kartoittamiseen. Monissa
kaupungeissa vesiverkostot ovat vanhoja, joten mahdollisuus kulutuksen seuraamiseen alueittain ja eri vuorokaudenaikoina on ensiarvoisen tärkeää verkoston ylläpidon
kannalta, Tolonen toteaa.
Mahdollisuuksia kuluttajille

Etäluennan avulla vesiyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen
mahdollisuuden vaikuttaa paremmin omaan vedenkäyttöönsä. Kulutukseen perustuva lasku havainnollistaa kulutuksen vaikutuksen laskun loppusummaan ja lisää tietoisuutta omista kulutustottumuksista.
- Vain yksityiskohtaisen kulutustiedon avulla ihmiset voivat vaikuttaa kulutukseensa. Oleellisia kulutustottumusten
muuttumisen kannalta ovat myös monipuoliset palautekanavat, jotka tekevät oman kulutusprofiilin näkyväksi, Tolonen korostaa.
Vesiyhtiöt voivatkin etäluennan myötä tarjota asiakkailleen myös uusia palveluita. Tällaisia ovat muun muassa
web-pohjaiset raportointityökalut tai kotitalousnäytöt, joiden kautta omaa kulutustaan voi seurata jopa tuntitasolla.
Kulutusprofiiliaan tarkkailemalla voi havaita vaikkapa vialliset vesikalusteet tai putkiston osat, millä on merkittävä
vaikutus kotitalouksien vedenkulutukseen: vuotava hana
voi kuluttaa vettä huomaamatta jopa 30 kuutiometriä vuodessa.

Etäluentapalvelu avuksi

Etäluennassa älykkäät energiamittarit mittaavat kulutustiedot tuntipohjaisesti, ja tiedot siirretään etäluentajärjestelmään ja energiayhtiölle tietoliikenneverkkoa pitkin. Etäluennalla kulutustiedot saadaan mitattua 8760 kertaa vuodessa. Muutos entiseen, yhteen vuosilukemaan, nähden on
merkittävä. Lisääntynyt kulutustiedon määrä myös asettaa
haasteita liittyen tiedon käsittelyyn ja uusien järjestelmien
käytön opetteluun.
- Tarjoamme asiakkaillemme etäluentapalvelun, jossa
vastaamme mittaustietojen toimittamisesta sekä järjestelmän operoinnista ja ylläpidosta. Näin asiakkaamme voivat
keskittyä vain tuntipohjaisen tiedon hyödyntämiseen, Tolonen sanoo.
Landis+Gyr
Salvesenintie 6
40420 JYSKÄ
Puh. 014 660 100
sales.finland@landisgyr.com
www.landisgyr.fi

Kokonaisenergiankulutus hallintaan

Etäluettavien mittareiden myötä manuaalinen
mittarinluenta jää historiaan. Kuvan W550-vesimittari voidaan liittää etäluentajärjestelmään.

Sähköyhtiöitä etäluentaan ohjaavan lainsäädännön taustalla on Euroopan Unionin 20-20-20-tavoite, mikä tarkoittaa
energiatehokkuuden parantamista 20 prosentilla ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tässä tavoitteessa vedenkulutuksen tehostamisella on tärkeä osa: lämmitysenergian kulutuksesta
jopa 30 prosenttia vuodessa käytetään käyttöveden lämmitykseen. Jotta tavoite saavutettaisiin myös vedenkulutuksen
osalta, on vaikutettava yksittäisen kuluttajan tietoisuuden
heräämiseen. Etäluennan tuottaman tuntipohjaisen kulutustiedon ansiosta tämä on mahdollista.
Vedenkulutuksessa on kotitalouksien energiankäytön
lisäksi potentiaalia laajempaankin ympäristön säästöön.
Etäluennalla saavutettava vesiverkoston parempi hydrauliikanhallinta tuo mukanaan mahdollisuuden tasoittaa
energiankulutusta, kun talousveden valmistus- ja jakeluprosessissa tarvittavan pumppausenergian määrää voidaan
pienentää. Myös veden puhdistamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa voidaan näin pienentää, koska esimerkiksi
jätevedenpuhdistuksessa käytettävien kemikaalien määrää
voidaan vähentää.

n Landis+Gyr suunnittelee ja valmistaa etäluentajär-

jestelmiä sekä etäluettavia energiamittareita sähkön,
kaukolämmön, kaasun ja veden mittaamiseen. Yritys
tarjoaa myös etäluennan operoinnin ja ylläpidon kokonaispalveluna.
Landis+Gyr toimii maailmanlaajuisesti ja on alansa markkinajohtaja. Landis+Gyrillä on toimipisteitä
viidellä eri mantereella. Suomen toimipisteet sijaitsevat Vantaalla ja Jyväskylässä. Jyväskylän yksikkö
on etäluentajärjestelmien ja älykkään mittauksen
teknologiakeskus Euroopassa.
Suomessa yritys on toiminut Landis+Gyr -nimellä
vuodesta 2008 lähtien, jolloin sen toiminta yhdistettiin Enermet Oy:n kanssa. Yrityksen historia Suomessa ulottuu aina 1940-luvulle saakka. Landis+Gyr
on Toshiban itsenäinen tytäryhtiö.

www.kunnallissuomi.fi
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Teijo Rent -konsepti on
joustava tilaratkaisu
Teijo Rent Oy on myynyt
ja vuokrannut vuodesta
2009 lähtien siirrettäviä
rakennuksia, jotka soveltuvat kouluiksi, päiväkodeiksi, palvelutaloiksi,
asuintaloiksi sekä pieniksi teollisuushalleiksi ja
muiksi toimitiloiksi.
- Rakennus tehdään betoniperustuksia myöten täysin valmiiksi
tehtaalla ja kuljetetaan sijoituspaikalle erikoiskuljetuksena. Myös rakennuksen sisätilat eli esimerkiksi
kiintokalusteiden asennus tehdään
valmiiksi tehtaalla. Tontilla tarvitaan vain ohjeidemme mukaisesti tiivistetty ja tasattu sorapatja ja
liittymävalmiuksien päät, liiketoimintajohtaja Mari Ojanen sanoo.
Valmistus kuivissa sisätiloissa
varmistaa rakennusten laadun.
Toimitusaika on tarkkaan tiedossa, koska sääolosuhteiden vaikutus rakentamistyön eri vaiheisiin
on eliminoitu pois.
Rakennusten valmistamisesta
vastaavat Teijo-Talojen viisi tehdasta eri puolilla Suomea. Koska
tehtaita on useammalla paikkakunnalla, pysyvät rakennusten
kuljetusmatkat mahdollisimman
lyhyinä ja tehdasverkosto takaa
suurempienkin tilakokonaisuuksien joustavat toimitukset.

- Jos kunta tai kaupunki ostaa
rakennuksen itselleen ja sen käyttötarve päättyy muutaman vuoden
kuluttua, voidaan rakennus siirtää
muualle tai myydä vaikka toiselle
kunnalle tai kaupungille. Jos siirrettävän rakennuksen on alunperinkin tarkoitus olla väliaikainen
ratkaisu tilantarpeen tasaamiseen,
voi kunta tai kaupunki tehdä kanssamme leasing-vuokrasopimuksen. Tyypillisin vuokra-aika on 5
– 10 vuotta, Ojanen kertoo.
Päiväkotien ja koulurakennusten lisäksi esimerkiksi palvelutaloja tullaan tarvitsemaan tulevina
vuosina yhä enemmän. Teijo Rent
-konsepti tarjoaa tähän helpon
ratkaisun. Tiloja ei tarvitse ylimitoittaa ensimmäisessä vaiheessa,
vaan niitä voidaan kasvattaa tarpeen mukaan.
- Kannattaa katsoa kotisivuillamme oleva esittelyvideo. Sen antaa hyvän kuvan siitä, mistä Teijo
Rent -konseptissa on kyse.

Ihan oikea rakennus

Ojanen korostaa, että Teijo Rent rakennus on ulkonäöltään ja käyttöominaisuuksiltaan aivan kuin
paikalla rakennettu rakennus. Kyse
ei ole kevyestä parakista, vaan oikeasta, tukevan perustuksen päälle
rakennetusta rakennuksesta, joka
täyttää kaikki rakentamismääräykset.
- Paikalla rakennetusta talosta
Teijo-talo eroaa siinä, että rakennus tai sen osa voidaan tarvittaessa siirtää paikasta toiseen. Rakennukset muodostuvat 80 – 100
neliön moduuleista, joita yhdistetään toisiinsa halutun kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Rakennusta voidaan helposti pienentää tai
laajentaa tarpeen mukaan, Ojanen
kertoo.
Vuokrakohteissa Teijo Rent
käyttää perusmoduuleja, joita voidaan myöhemmin hyödyntää uudelleen yhdistämällä eri moduuleja toisiinsa tai sisätiloja muokkaamalla. Myytäviä rakennuksia
valmistetaan myös asiakkaille räätälöityinä versioina ja jopa asiakkaan suunnitelmien mukaisina.

Teijo Rent Oy
www.teijorent.fi
Mari Ojanen
Puh. 040 588 3051
ojanen@teijo-talot.fi
Alue: Muu Suomi
Mauri Kulo
Puh. 0400 625 559
mauri.kulo@teijorent.fi
Alue: Häme, Pohjanmaa

Turhilta investoinneilta vältytään

Siirrettävän rakennuksen hankkiminen on kunnalle tai kaupungille riskitön tapa turvata palvelujen
järjestäminen.

Tulevaisuuden sähköverkko
on yhä älykkäämpi
Mitox Oy tarjoaa sähköön, kaukolämpöön, kaukojäähdytykseen
ja veteen liittyviä mittauspalveluja energia- ja kiinteistöyhtiöille. Mitox kulkee asiakkaidensa
rinnalla kohti Smart Gridiä eli
älykästä sähköverkkoa.
Mitoxin ydinosaamiseen kuuluvat energiayhtiöille tarjottavat mittalaitteiden asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut sekä mittaustietojen etäluenta ja taseselvitys. Lisäksi
yhtiö panostaa yhä enemmän kiinteistöjen
energianhallintaan ja energiatietojen raportointiin.
- Meillä on vuosikymmenten kokemus
energianmittauksesta. Tunnemme ja hallitsemme koko energianmittauksen arvoketjun. Sähköverkot kehittyvät ja me kehitymme niiden mukana, kehityspäällikkö
Tuukka Rautiainen toteaa.
Sähköverkkojen kehittymisellä Rautiainen viittaa esimerkiksi Smart Gridiin eli
älykkääseen sähköverkkoon.
Smart Grid on monipuolinen käsite

Rautiaisen mukaan Smart Grid voidaan
ymmärtää eri tavalla riippuen siitä, kenen
näkökulmasta asiaa tarkastellaan.
- Yleispätevä tulkinta voi olla vaikkapa
”Sähköverkon ja siihen liitettyjen komponenttien kaksisuuntainen seuranta ja ohjaus”. Otetaan esimerkiksi sähkömittari. Älykkäässä verkossa sähkömittari ei ainoastaan
välitä kulutustietoa poispäin, vaan mittarille
voidaan lähettää ohjauskäskyjä, joilla hal-

Alamittaus- ja etäluentaratkaisut

Sähköverkot kehittyvät ja me kehitymme niiden mukana, kehityspäällikkö
Tuukka Rautiainen toteaa. Kuva: Kari Hautala.
litaan esimerkiksi kulutusta, helpotetaan
vikatilanteiden havaitsemista ja korjausta.
Ohjattavat ja seurattavat komponentit voivat olla energiamittareita, kiinteistöautomaatiolaitteita, hajautettua pientuotantoa
ja niin edelleen.
Kiinteistöjen kannalta Smart Grid tarkoittaa esimerkiksi energianhallintaa sekä
turvallisuuden ja mukavuuden lisääntymistä. Kiinteistön lämmitystä voidaan säätää
vaikkapa sähkön hinnan mukaan edullisimmille tunneille tai optimoida lämpötilan mukaan. Asiakkaan omaa pientuotan-

toa voidaan hyödyntää aikaisempaa tehokkaammin. Tuotettua sähköä käytetään kiinteistön omiin tarpeisiin ja ylijäämäsähkö
varastoidaan tai syötetään sähköverkkoon.
Kiinteistöjen käyttämää kuormaa voidaan
leikata verkon tehohuippujen aikaan ja siirtää kokonaisuuden kannalta edullisemmalle
hetkelle.
- Yksinkertaisimmillaan Smart Grid tarkoittaa energiatiedon raportointia ja visualisointia, mikä voi tutkitusti tehostaa asiakkaiden sähkönkäyttöä jopa 10 prosenttia,
Rautiainen sanoo.

Mitox pyrkii auttamaan kiinteistöyhtiöitä
energian säästöön ja energiankulutuksen
seurantaan liittyvissä haasteissa. Tällä hetkellä yhtiön toiminta painottuu Helsingin
alueelle, mutta tulevaisuudessa tavoitteena
on palvella asiakkaita ympäri Suomen.
- Asiakkaan ongelmana voi olla esimerkiksi se, että isossa kiinteistössä energiankäyttö mitataan yhdellä päämittarilla eikä
energiankäytön jakaantumista kiinteistön
sisällä tiedetä. Ratkaisuna tähän ovat alamittaukset, joiden avulla energiankäytöstä saadaan tarkempi kuva. Kustannustehokkaasti
etänä mitatut kulutustiedot siirretään asiakkaan omiin järjestelmiin ja lähtökohtaisesti
aina sähkömarkkinoiden standardirajapintojen mukaisesti, Rautiainen kertoo.
- Alamittauspalvelun avulla asiakas pystyy seuraamaan tehokkaasti useammankin
kiinteistön energiankulutusta keskitetysti
yhdestä järjestelmästä. Lisäksi alamittauskohteet voivat osallistua itsenäisesti sähkömarkkinoille ja kilpailuttaa sähkösopimuksensa. Palvelusta saavutettavat hyödyt ovat
asiakkaan käytännön toiminnan kannalta
siis merkittävät, Rautiainen tiivistää.

Mitox Oy
PL 469, 00101 HELSINKI
Puh. 09 686 360
mitox@mitox.fi
www.mitox.fi
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Vuokrataloyhtiöissä on paljon
mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen.
Kotialue Oy selvittää nämä
mahdollisuudet ja antaa selkeät suuntaviivat sekä yhtiön
että asukkaiden toiminnalle.
Mikko Virkamäki perusti Kotialue Oy:n
kymmenen vuotta sitten toteuttamaan erilaisia asuinalueiden kehitysprojekteja. Projektin päämääränä voi olla alueellisen turvallisuuden tai alueella sijaitsevien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen tai
synergiahyödyn hakeminen alueen kiinteistöjen korjaushankkeissa.
Kotialue Oy on myös kehittänyt vuokrataloyhtiöitä varten kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden parantamisen toimintamallin.
- Energiatehokkuuden parantaminen
alkaa energiatehokkuussuunnitelman laatimisella vuokrataloyhtiön koko kiinteistökannalle. Tavoite on selvä: energiatehokkuusluokan parantaminen. Suunnitelmassa
määrittelemme tarvittavat energiatehokkuusinvestoinnit. Yleisiä toimenpiteitä ovat talotekniikan tai koko kiinteistön peruskorjaus sekä sen jälkeen talotekniikan säätö- ja
huolto-osaamisen varmistaminen, Virkamäki kertoo.
Virkamäki painottaa, että asukkaiden
merkitystä ei saa unohtaa energiatehok-

kuushankkeessa. Asukkaille on annettava
tietoa ja tieto on annettava ymmärrettävässä muodossa. Taloyhtiöillä on erilaiset asukasprofiilit (esimerkiksi opiskelijat, perheet,
vanhukset), joten samanlainen viestintä ei
toimi joka paikassa. Vain oikeanlainen tieto
auttaa arjen energiatehokkuuden saavuttamisessa.
Kotialueen yhteistyö asiakkaan kanssa
jatkuu seurannan merkeissä. Energiatehokkuussuunnitelman toteutumista eli energiatehokkuuden parantumista ja kustannussäästöjä tarkastellaan tulevina vuosina tätä
tarkoitusta varten kehitetyn seurantajärjestelmän avulla.
Kotialueen kehittämä energiatehokkuuden parantamisen toimintamalli soveltuu
käytettäväksi myös julkisissa tiloissa. Toimintaperiaatteet ovat täysin samat. Viestintä kohdistetaan sekä tiloissa työskenteleville
että tiloissa asioiville henkilöille.
Kotialue Oy
Taimistontie 9 A 10
00380 HELSINKI
Puh. 050 593 7282
mikko.virkamaki@kotialue.fi
www.kotialue.fi

HKR-Rakennuttajan
tulosryhmän johtaja Olavi Tikka:

Helsinki rakentaa
tiukkojen energiatehokkuusvaatimusten
puitteissa
Tiukat energiatehokkuusvaatimukset koskevat sekä Helsingin kaupungin uudis- että korjausrakentamista.
Helsinki rakentaa tällä hetkellä varsin vähän
uusia julkisia rakennuksia. Jos uutta rakennetaan, on rakennuksen täytettävä matalaenergiavaatimukset.
- Viime syksynä Viikkiin valmistui Suomen energiatehokkain toimistotalo. Sen
laskennallinen energiankulutus on 71 kilowattituntia neliötä kohden vuodessa, kun
yleensä keskiarvona pidetään hieman yli
200 kilowattituntia. Viikin toimistotalon
energiankulutus alittaa selkeästi ympäristöministeriön asettamat normit, jotka tulevat
voimaan tänä vuonna, tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka HKR-Rakennuttajasta kertoo.
Tikka huomauttaa, että Helsingin kaupunki on asettanut tiukat energiavaatimukset myös kaupungin vuokratonteille tapahtuvalle asuntojen uudisrakentamiselle. Rakennusten on oltava A-energialuokkaa.
Korjausrakentamisessa päämääränä
energiatehokas lopputulos

Suurin osa Helsingin kaupungin rakennusinvestoinneista kohdistuu tällä hetkellä

korjausrakentamiseen. Myös korjausrakentamista koskevat kaupungin omat energiatehokkuusmääräykset ovat tiukat.
- Näiden määräysten mukaan toimitaan
peruskorjaushankkeissa aina kun se on
mahdollista. Aina on myös kohteita, joissa energiatehokkuus ei
ole lähtökohta peruskorjaukselle.
Koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden peruskorjauksessa määräykset ovat kuitenkin ehdottomat.
Iso haaste peruskorjauksen
energiatehokkuusvaatimuksille
ovat suojellut rakennukset, joita
Helsingissä on paljon. Tikan mukaan suojelumääräykset ja energiatehokkuusvaatimukset eivät
kulje käsi kädessä, vaan joskus
syntyy kiperiäkin tilanteita, jotka
vaativat kompromisseja.

Asiantuntija

Energiatehokkuus
paremmaksi
vuokrataloyhtiöissä
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Laadukkaat ja luotettavat
talotekniikan ratkaisut
LämpöYkkönen Oy toimittaa ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita
ja energiaa säästäviä talotekniikkaratkaisuja. Päätuotteita ovat lämmitys- ja
viilennysjärjestelmät.
- Toimitamme lämmitys- ja viilennysjärjestelmiä omakoti-, rivi- ja
kerrostaloihin, vapaa-ajanasuntoihin, palvelutaloihin, kouluihin ja
päiväkoteihin sekä pienehköihin
teollisuushalleihin eli kohteisiin,
joissa lämmitystehon tarve on 5
– 200 kilowattia. Viime aikoina
olemme saaneet kasvavassa määrin toimeksiantoja julkiselta sektorilta, markkinointipäällikkö Matti
Perkkiö kertoo.
Lämmitys- ja viilennysjärjestelmien lisäksi Lämpöykkönen
toimittaa ilmanvaihtojärjestelmiä
sekä tarjoaa LVI-suunnittelupalveluja.
LämpöYkkönen toimittaa tuotteita ja palveluja sekä uudisrakennus- että saneerauskohteisiin.
Yrityksellä on toimipisteet kuudella paikkakunnalla eri puolilla
Suomea.
Markkinoiden parasta
lämpöpumpputeknologiaa

Lämpöpumppujen käyttö kiinteistöjen lämmityksessä lisääntyy

sia lattialämmityksiä.
- Energ iamääräysten
muuttuminen heinäkuussa vaikuttaa siten, että uudiskohteissa joudutaan
miettimään tarkasti lämmitysmuodon valintaa. Me
pystymme konsultoimaan
näissä asioissa. Meillä on kokemusta maalämmön lisäksi
myös muiden lämmitysratkaisuiden kuten kaukolämmön asennuksesta, Perkkiö
huomauttaa.
Laatu on tuotteiden ja
ammattitaidon summa

Perkkiö toteaa, että Lämpöykkönen tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia
tuotteita ja korkeatasoista
asiantuntemusta.
- Koska emme ole keskittyneet yhteen tuotemerkkiin, meillä on laaja näkemys alan tuotekehityksestä.
Tuotteiden tuntemuksen lisäksi tunnemme kiinteistöjen lämmityksen ja viilennyksen tekniset periaatteet.
koko ajan. LämpöYkkösen tuotevalikoimassa on ilma-, maalämpöja ilma-vesilämpöpumppuja.
- Meillä on useiden tunnettujen
lämpöpumppuvalmistajien edustus. Seuraamme aktiivisesti markkinoita ja valitsemme tuotemerkit,

joissa laatu ja luotettavuus ovat
kohdallaan. Asiakkaalle toimitettavan tuotteen valitsemme aina
kohteen vaatimusten mukaisesti,
Perkkiö sanoo.
Lämpöpumppujen lisäksi LämpöYkkönen toimittaa vesikiertoi-

Asiakas voi olla varma siitä, että
toimittamamme tuote vastaa vaatimuksia mitoitukseltaan ja muilta
ominaisuuksiltaan.
LämpöYkkösellä on oma asennus-, huolto- ja tukiorganisaatio.
Tällä varmistetaan palvelun laatu
tuotteen koko elinkaaren ajaksi. LämpöYkkönen on kaikkien
edustamiensa tuotemerkkien valtuutettu huoltoliike. Yritys huoltaa
myös muiden asentamia laitteita ja
järjestelmiä.
Valtakunnallinen toiminta on
Perkkiön mukaan yksi LämpöYkkösen laatutekijöistä. Jos asiakkaalla on toimintaa useammalla
paikkakunnalla, voi hän käyttää
kaikkialla saman yrityksen palveluja. Isommissa asennusurakoissa
LämpöYkkönen voi asentajia siirtää tarpeen mukaan paikkakunnalta toiselle, joten työ sujuu ammattitaitoisesti ja viivytyksettä.
Lämpöykkönen Oy
Puh. 020 742 4100
info@lampoykkonen.fi
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.lampoykkonen.fi
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Ajankohtaista:

Turvallisuus alkaa
minusta
-työturvallisuuskilpailussa
mukana 39 työmaata

Energiaselvitykset
hyötykäyttöön
Kunnat ovat velvollisia tekemään
energiaselvityksiä omistamistaan
kiinteistöistä, mutta usein selvitys
ei johda minkäänlaisiin käytännön
toimenpiteisiin. Energia-asiat
sivuutetaan helposti sekä uudis- että
korjausrakentamisessa.
- Energiankulutuksen hallinta ei ole useinkaan mukana kiinteistön hallinnan prosesseissa. Energia-asiat eivät ole selkeästi
kenenkään vastuulla ja energiaselvitys on
vain pakollinen paperi mapissa. Ei ole väliä,
onko kyseessä iso kaupunki vai pieni kunta,
yrittäjä Kim Karves LVIS-Karves Energia ja
Valvonta Oy:stä harmittelee.

Rakennusteollisuus RT
ry:n talonrakennustoimiala ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto
RAKLI ry järjestävät yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa myös tänä
vuonna valtakunnallisen

Aina ei tarvita isoja investointeja

LVIS-Karves Energia ja Valvonta tarjoaa asiakkailleen palveluja, joiden avulla energiaselvitykset saadaan hyötykäyttöön ja kiinteistöjen energiankulutus hallintaan.
- Haluamme saada asiakkaamme ymmärtämään, että kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisella voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä hyvinvoinnin elementtejä
heikentämättä. Linkitämme energiaselvitysten sisältämän tiedon kiinteistöjen käytännön ylläpitoon sekä uudis- ja korjausrakentamisen suunnitteluun.
Karves toteaa, että kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ei vaadi aina
raskaita toimenpiteitä ja isoja investointeja.
Joskus pelkästään talotekniikan säätämisellä
saadaan paljon aikaan. Uudisrakennus- ja
peruskorjaushankkeissa on tärkeää keskustella suunnittelijoiden kanssa siitä, mitä toimenpiteitä energiatehokkuus vaatii.

Järjestäjien yhteistyökumppaneina ovat Infra r y, Rakennusliitto, Ammattiliitto
Pro,Työsuojeluhallinto ja Työturvallisuuskeskus.
Kilpailun tavoitteena on edellisvuosien tapaan löytää Suomessa toimiva talonrakennustyömaa, jossa työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä
tavalla.
Kilpailuun on ilmoittautunut
yhteensä 39 työmaata eri puolilta Suomea. Joukossa on useita
julkisen sektorin uudisrakennus- ja korjauskohteita.
Lisätietoja kilpailusta on internetissä RAKLIn sivuilla osoitteessa www.rakli.fi.
Kuva: Tekes/Markus Sommers

Jos päädytään korjausten tekemiseen,
LVIS-Karves Energia ja Valvonta voi hoitaa
kilpailuttamisen. Myös huolto- ja ylläpitoohjeiden tekeminen ja niiden läpikäyminen
kiinteistön huoltohenkilöstön kanssa kuuluu palveluun. Yhteistyö asiakkaan kanssa
jatkuu energiankulutuksen seurannalla. Tällä halutaan esimerkiksi varmistaa, etteivät
saavutetut energiansäästöhyödyt häviä ajan
mittaan.
Kouluissa hukataan paljon energiaa

Karves sanoo, että koulut ovat hyviä esimerkkejä kiinteistöistä, joiden energiatehokkuudessa on paljon toivomisen varaa.
Koulujen ilmastointikoneet toimivat hyvin
usein väärin ja hukkaavat energiaa todella
paljon.
- Ei ole esimerkiksi mitään järkeä, että ilmastointi toimii täysillä kesäloman aikana.
Kun selvitetään ilmastoinnin ihanteelliset
käyttöajat ja -tehot ja tehdään vaaditut korjaukset ja säädöt, voidaan saavuttaa suuria
säästöjä. On tärkeää seurata, että säädöt pysyvät jatkossa optimaalisina eikä kukaan käy
muuttamassa niitä mutu-tuntumalla.

LVIS-Karves Energia ja Valvonta Oy
Hermannin Rantatie 2 B 17 a
00580 HELSINKI
Puh. 040 500 4927
kim.karves@lvis-karves.fi
www.lvis-karves.fi

Uudenaikaiset pumput
säästävät energiaa
- Tänä syksynä Grundfos tuo markkinoille uuden tuotesukupolven, jossa hyötysuhteeseen ja energiatehokkuuteen
on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Uuden teknologian mukaisen pumpun toimintaa ohjaa käyttötarve eli
pumppu ei toimi koko ajan täydellä teholla, Blanz mainitsee.
Kiertovesipumppuja koskevat määräykset ovat muuttumassa. Leinosen mukaan Grundfosin kiertovesipumput
alittavat jo vuoden 2015 energiatehokkuusvaatimukset.
- Kiertovesipumppuja koskeva lakimuutos astuu voimaan
ensi vuoden alussa. Märkämoottorisissa kiertovesipumpuissa tulee pakolliseksi EuP-direktiivin mukainen A-energialuokitus. Kuivamoottorisia pumppuja koskevat energiatehokkuusmääräykset kiristyivät kesällä 2011 ja seuraavan
kerran määräykset kiristyvät vuonna 2015. Nämä muutokset pakottavat pumppuvalmistajat panostamaan tuotekehityksessä energiatehokkuuden parantamiseen.

Neljäsosa maailman sähkömoottoreista
on asennettu pumppuihin. Suomessa
20 prosenttia tuotetusta sähköenergiasta
käytetään pumppaamiseen. Pumpuissa
piilee siis valtava energiansäästöpotentiaali.
Moni kiinteistönomistaja tavoittelee energiansäästöä ja sitä
seuraavaa kustannussäästöä. Ensimmäiset toimenpiteet koskevat yleensä valaistusta ja lämmitystä, mutta pumpuissa
piilevä säästöpotentiaali saatetaan unohtaa täysin.
- Vanhoissa kiinteistöissä on yleensä vanhaa pumpputekniikkaa, joka ei vastaa tämän päivän energiatehokkuusvaatimuksia. Isossa kiinteistössä pumput voivat viedä 10–20
prosenttia sähkönkulutuksesta. Pumppujen sähkönkulutus
on mahdollista jopa puolittaa, kun pumput vaihdetaan uudenaikaisiin energiatehokkaisiin malleihin, myyntipäällikkö
Antti Leinonen Oy Grundfos Pumput Ab:stä toteaa.
Grundfos Pumput auttaa asiakkaitaan energiatehokkaiden pumppuratkaisujen löytämisessä.
- Kartoitamme, millaisia pumppuja kiinteistössä on.
Teemme laskelmat siitä, miten paljon uudenaikaiset pumput voivat pienentää energiankulutusta. Kustannussäästön
perusteella laskemme myös uusien pumppujen takaisinmaksuajat. Tapauskohtaisesti takaisinmaksuaika sijoittuu
yleensä kolmen ja seitsemän vuoden välille asennustöineen
ja esimerkiksi toimistokiinteistössä sähkönkulutus laskee
useimmiten noin kymmenen prosenttia, tuotepäällikkö
Erwin Blanz kertoo.
Grunfos panostaa energiansäästöön

Maailman johtaviin pumpunvalmistajiin kuuluva Grundfos
suunnittelee ja valmistaa energiatehokkaita pumppuratkaisuja talo- ja kunnallistekniikan sekä teollisuuden käyttöön.
Grundfosin pumppujen energiatehokkuus perustuu ECmoottoritekniikkaan.

Oy Grundfos Pumput Ab
Mestarintie 11
01730 VANTAA
Puh. 0207 889 500
www.grundfos.fi

Grundfos Suomessa:

Uudella pumpputekniikkalla ja asianmukaisilla säädöllä
saadaan merkittävät
energiasäästöt.

Oy Grundfos Pumput Ab:n pääkonttori on Vantaalla.
Lisäksi yhtiöllä on myynti- ja huoltopalveluyksiköt
Turussa, Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja Oulussa ja yritys työllistää yli
80 henkilöä.
Oy Grundfos Environment Finland Oy:llä on pumpputehdas Vantaalla ja pumppaamotehdas Joutsassa ja
yritys työllistää yli 130 henkilöä.
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Vuonna 1917 perustettu saksalainen Viessmann on yksi maailman
suurimmista lämmityslaitteiden tuotekehittäjistä ja valmistajista.
Suomessa tunnetuimpia Viessmannin tuotteita ovat lämpöpumput.
Viessmann kehittää ja valmistaa esimerkiksi öljy- ja kaasukattiloita, lämpöpumppuja,
biokattiloita ja aurinkokennoja. Edistyksellisen tuotekehityksen ansiosta tuotteita voidaan yhdistää keskenään ja liittää olemassa
oleviin lämmitysjärjestelmiin.
Suomen markkinoilla Viessmann-tuotteet
ovat olleet parinkymmenen vuoden ajan.
Tytäryhtiö Viessmann Oy aloitti toimintansa vuonna 2009.
- Suosituimpia Viessmann-tuotteita Suomessa ovat lämpöpumput. Tämän taustalla
on esimerkiksi se, että maalämpöjärjestelmien suosio on ollut viime vuosina kasvussa. Viessmann hakee näkyvyyttä ja kasvua
Suomessa, ja erityisenä tavoitteena on kasvattaa edelleen maalämpölaitteiden markkinaosuutta, Anne-Mari Keskitalo kertoo.
Keskitalo korostaa, että maalämpö ei ole
vain omakoti- ja rivitalojen lämmitysratkaisu, vaan se soveltuu myös kerrostaloihin,
muihin isoihin kiinteistöihin ja julkisiin
rakennuksiin. Viessmannin tuotevalikoimassa on maalämpölaitteita 2000 kilowattiin saakka, joten tehoa riittää isommankin
rakennuksen lämmittämiseen.
Yksi osa Viessmannin näkyvyyden parantamista on kolmivuotisen sponsorisopimuksen tekeminen Suomen Ampumahiihtoliiton kanssa. Viessmann on ollut tämän

Vitocal 300-G Pro Series -maalämpöpumpuilla onnistuu luotettava
lämmöntuotto aina 984 kilowattiin
saakka.
vuoden alusta lähtien Ampumahiihtoliiton
pääyhteistyökumppani.

Viessmann Oy
Äyritie 8 A, 01510 VANTAA
Puh. 09 685 1800
info@viessmann.fi, www.viessmann.fi

HKR-Rakennuttajan
tulosryhmän johtaja Olavi Tikka:
Peruskorjaus on hyvien
toimintaedellytysten luomista

Tikka korostaa, että rakennuksia ei korjata esimerkiksi kaupungin julkisuuskuvan
parantamiseksi, vaan peruskorjauksella
luodaan hyvät edellytykset rakennuksessa
tapahtuvalle toiminnalle. Energiatehokkuuden lisäksi peruskorjausprojekteissa tähdätään hyvään sisäilmastoon.
- Hyvissä työskentelyolosuhteissa ilmanvaihto, lämmitys ja kosteudenhallinta toimivat moitteetta. Peruskorjauksessa
rakennus muuttuu sofistikoituneeksi ”koneeksi”, jossa tiiviin vaipan sisällä tulo- ja
poistoilmanvaihtoa, lämpötilaa ja kosteutta
hallitaan tekniikan avulla ja yhä useammin
tapahtumaperusteisesti. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan paljon nykyaikaisia laitteita
sekä niiden ohjaus- ja valvontajärjestelmiä.
”Koneen” optimaalisen toiminnan kannalta
on tärkeää, että huoltohenkilöstö
hallitsee rakennuksen ja sen sisältämän tekniikan oikean hoidon ja
ylläpidon.
Jäähdytys katsotaan nykypäivänä hyvien työskentelyolosuhteiden edellytykseksi varsinkin
toimistorakennuksissa.
- Jäähdytyksen asentaminen
peruskorjauksen yhteydessä harkitaan tapauskohtaisesti sen perusteella, minkälaisesta rakennuksesta on kyse ja mikä on rakennuksen käyttötarkoitus. Myös
jäähdytysenergian tuotantomuoto
valitaan kohteen mukaan. Helsingin keskustassa on mahdollista
käyttää kaukojäähdytystä. Viikin
energiatehokkaassa toimistotalos-

Asiantuntija

Viessmannilta
laitteet
maalämpöjärjestelmiin

sa hyödynnämme maakylmää.
Talotekniikan toiminnan seurantaa varten
Helsingin kaupunki on ottamassa käyttöön
ETSIVÄ-järjestelmän. Sen kautta kiinteistönomistajalla ja huoltohenkilöstöllä on
mahdollisuus seurata rakennusten olosuhteita ja energiankulutusta – yhtä aikaa ja reaaliaikaisesti. Kiinteistöjä liitetään järjestelmään sitä mukaa kun niitä peruskorjataan.
n HKR-Rakennuttaja on Helsingin
kaupungin Rakennusviraston asiantuntijaosasto, joka hoitaa Helsingin
infrastruktuurin ja julkisten rakennusten rakennuttamista.

Helvar tuntee valaistuksen
potentiaalin energiansäästäjänä
Tutkimuksissa on todettu, että valaistus ja
valaistuksenohjaus ovat teknistaloudellisesti
järkevimpiä tapoja säästää energiaa. Helvar
Oy on kehittänyt valaistuksen ohjaus- ja
säätöratkaisuja 1960-luvulta alkaen.
- Kehitämme valaistuksen ohjaus- ja säätöratkaisuja, joilla
parannetaan valaistusolosuhteita ja samalla säästetään energiaa. Valaistuksen energiansäästöpotentiaali on huomattu
viime vuosina, mutta Helvar on kiinnittänyt siihen huomiota jo 1980-luvulta alkaen, myynti- ja markkinointipäällikkö
Jukka Riikkula sanoo.
Helvar on kehittänyt valaistuksen ohjaus- ja säätöratkaisuja esimerkiksi kouluihin, kirkkoihin, toimistorakennuksiin, hotelleihin, ostoskeskuksiin, risteilyaluksiin ja sairaaloihin.
Parempaa valoa, vähemmän energiaa

Valaistuksen ohjaus- ja säätöjärjestelmän käyttöönotto ei
merkitse Riikkulan mukaan tinkimistä valaistuksen laadusta, vaan valaistusolosuhteet ja valaistuksen käytettävyys
päinvastoin paranevat. Samalla saavutetaan merkittäviä
säästöjä energiakustannuksissa.
- Pelkästään vanhojen valaisinten vaihtaminen uudenaikaisiin tehokkaisiin valaisimiin aikaansaa jopa 30 prosentin
energiansäästön. Kun siihen lisätään uudenaikainen valaistuksen ohjaus- ja säätöjärjestelmä, nousee energiansäästö
huimiin prosentteihin. On mitattu 70:n ja korkeimmillaan
jopa 91 prosentin säästöjä energiankulutuksessa.
Riikkula ottaa esimerkiksi koulun. Luokkiin asennetaan
säätyvät valaisimet. Ne toimivat automaattisesti, mutta tarvittaessa niitä voidaan ohjata myös käyttöpaneelista. Valot
syttyvät, kun ensimmäinen tulija astuu luokkaan, ja sammuvat, kun viimeinen lähtijä on poistunut. Kun ikkunoista

Taustalla 90-vuotinen kokemus

Helvar Oy on kotimaisessa omistuksessa oleva vuonna 1921
perustettu yritys. Valaistuksen ohjaus- ja säätöratkaisujen
kehittämisen lisäksi Helvar valmistaa valaistuskomponentteja valaisinvalmistajille.
Noin 95 prosenttia liikevaihdosta tulee viennistä. Helvarilla on tytäryritykset Ruotsissa, Englannissa, Saksassa,
Italiassa, Unkarissa, Venäjällä ja Kiinassa sekä edustajat monessa muussa maassa.

tulee luonnonvaloa, valaistus säätyy automaattisesti alemmalle tasolle. Näillä toimenpiteillä energiaa säästyy huomattavasti entiseen verrattuna.
- Kuten esimerkki kertoo, uudenaikainen valaistuksen
ohjaus- ja säätöjärjestelmä on järkevä ja kannattava investointi. Takaisinmaksuaika on todella lyhyt.
Palvelinratkaisu energiankulutuksen seurantaan

Helvar on kehittänyt valaistuksen ohjaus- ja säätöjärjestelmien tueksi uSee-palvelimen, jonka avulla valaistuksen
energiankulutusta seuranta onnistuu tilakohtaisesti.
- Jokaisella valaisimella on oma digitaalinen osoite, joten
valaisimia voidaan seurata ja ohjata reitittimeen perustuvan
ohjausjärjestelmän avulla. Palvelimelta nähdään valaisinten
energiankulutus. Palvelinta voidaan käyttää sekä PC:n että
mobiililaitteiden kautta, Riikkula kuvailee.
Riikkula muistuttaa, että julkisella sektorilla tulee lähivuosina voimaan määräys energiankulutuksen seurannasta. Valaistuksen osalta uSee-palvelin on helppo ratkaisu
tähän.

Helvar Oy
PL 100
03601 KARKKILA
Puh. 09 565 41
www.helvar.com
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Insinööri Tero Järvinen, Kuopion yliopistollinen sairaala:

Olemme erittäin tyytyväisiä Retermia
lämmöntalteenottoja jäähdytysjärjestelmään
Puijon sairaalassa tehtiin rakennus 1B:n suuri
saneerausprojekti. Kesällä 2010 sairaalaan
toimitettiin ja asennettiin vuodeosastojen
viidelle tulo- ja poistoilmakoneelle Retermian
lämmöntalteenotto- ja jäähdytysjärjestelmä.

lisilla muutostöillä kaikkiin ilmanvaihtokoneisiin. Samalla
saatiin ratkaistua myös ilmanvaihdon lumiongelma sekä
tuloilman kesäaikainen viilennys RETCOOL-periaatteella. Kesäaikana LTO-järjestelmää hyödynnetään tuloilman
viilennyksessä, jolloin LTO-järjestelmän pumppu kierrättää
nestettä tulopuolen neulalämmönsiirtimien ja kylmäkoneen
tasaussäiliön välillä.
Talviaikana ulkoseinässä olevat Retermia-vaihtimet estävät tehokkaaasti lumen kulkeutumisen raitisilmakammioihin. Samalla neulalämmönsiirrin toimii tuloilman esisuodattimena. Vuosihuolto on myös varsin yksinkertaista ja
kustannustehokasta. Vuosihuolto tapahtuu neulalämmönsiirtimen päällä olevan huoltokannen kautta.

- Järjestelmä toimitettiin kesäkuussa 2010 ja se otettiin käyttöön elokuussa 2010. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä
Retermia- järjestelmään. Odotukset ovat täyttyneet – ehkä
jopa ylittyneet. Meillä oli erittäin suuria hankaluuksia ilmanvaihtokoneiden suodattimien kanssa. Suodattimiin
pakkautui talvisin lunta. Suodattimia piti vaihtaa monta
kertaa talven aikana. Suodattimet olivat muuten puhtaita,
mutta niitä ei voinut käyttää, kun ne kastuivat lumessa, insinööri Tero Järvinen kertoo.
Kaksi tavoitetta

Insinööri Järvinen kertoo, että heillä oli selvät tavoitteet
ja parannusodotukset uudelle järjestelmälle. Keskeistä oli
myös parantaa henkilöstön työviihtyvyyttä.
- Halusimme päästä eroon jatkuvista talvikauden suodattimien vaihdoista ja samalla tavoitteena oli säästää työ- ja
tarvikekustannuksissa. Toinen merkittävä tavoite oli jäähdyttämiseen liittyvät mukavuustekijät. Esimerkiksi tiettyjä
osia rakennuksesta ei ollut aiemmin lainkaan jäähdytetty.
Saneerauksen myötä lähes kaikki rakennuksen ilmanvaihtokoneet liitettiin Retermia-järjestelmän piiriin. Tällä oli
erittäin suuri merkitys myös henkilöstön työviihtyvyydelle,
mukavuudelle ja työtehokkuudelle.

Suosittelemme Retermia-järjestelmää muillekin

KYS:n tekninen johtaja insinööri Tero Järvinen.

Edistyksellistä tekniikkaa

Tero järvinen arvostaa erityisesti Retermia-järjestelmän nykyaikaista ja tehokasta tekniikkaa.
- Olemme olleet erittäin tyytyväisiä, että valitsimme ratkaisuksi Retermia LTO- ja RETCOOL-järjestelmän. Keskeisin idea järjestelmässä on se, että Retermian tulopuolen
neulalämmönsiirtimet asennettiin vanhojen raitisilmasäleikköjen tilalle. Vastaavasti poistoilmapuolen neulalämmönsiirtimet asennettiin vanhojen jäteilmasäleikköjen tilalle. Näin saatiin toteutettua viiden tulo- ja poistoilmakoneen
lämmöntalteenotto yhdellä LTO-järjestelmällä, minimaa-

Järvinen korostaa Retermian henkilökunnan merkitystä
suunnittelussa ja yhteistyökumppanina.
- Katson, että Retermian henkilökunnan panos koko
suunnittelussa ja yhteistyössä ja koko laitetoimituksessa oli
varsin merkittävä. Meille oli erittäin suuri apu ja hyöty esimerkiksi seikkaperäisestä ohjeistuksesta, kuinka pääsemme
eroon nimenomaan lumisista suodattimista. Olemme kokonaisuuteen erittäin tyytyväisiä. Heidän antama ohjeistuksensa on pitänyt täysin paikkansa myös käytännössä. Huolimatta siitä, että meillä on tästä järjestelmästä vain noin vuoden kokemus, niin meillä ollut käytössä myös Retermian
toimittama lämmön talteenottopatteristo leikkaussalimme
yläpuolella. Siitä on jo yli kymmenen vuoden kokemus.
LTO-järjestelmästä luvattu hyötysuhde on toteutunut
myös käytännössä. Voimme täydellä syyllä suositella Retermia-järjestelmää muillekin edellä mainittujen ongelmien
kanssa painiville. Jatkossa Retermia-järjestelmä tulee meillekin olemaan vahva kandidaatti myös uusille alan toimituksille.
Teksti: Ilkka Lähteenmäki/Terveys ja talous -lehti

Retermia-ulkosäleikköpatterit helmikuussa 2011.
Viiden vuodeosaston tuloilman lämmöntalteenotto, tuloilman esisuodatus ja lumentorjunta.
Kokonaisilmamäärä 22 m3/s, jolloin neulalämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö 50 Pa.

WWW.RETERMIA.FI

Ajankohtaista:

Kosteus ja hometalkoot
pyrkivät osaamisen
kehittämiseen
Kosteus- ja hometalkoissa
luodaan uusia keinoja osaamisen kehittämiseksi kosteus- ja homeongelmien ennaltaehkäisemisessä ja korjaamisessa.

kuin sitä käytettäessä. Jos ongelmia ilmenee, täytyy omistajan päättäväisesti ryhtyä
korjaamaan niiden aiheuttajia. Mitä pitempään rakennuksen vaurioituminen jatkuu,
sitä kalliimpaa sen korjaaminen on. Usein
korjaukset epäonnistuvat riittämättömien
kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien
takia.

Kosteuden ja homeen aiheuttamia ongelmia on kaikessa rakennuskannassa: valtion ja kuntien sekä yksityisten ihmisten
omistamissa rakennuksissa, kerrostaloissa,
omakotitaloissa, laitoksissa, toimistoissa ja
muissa työpaikkarakennuksissa. Kosteus- ja
homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille altistuu päivittäin 600 000 - 800 000
suomalaista.
Rakennuksen terveellisyys on sen omistajan vastuulla. Omistajan pitäisi ennaltaehkäistä kosteusvaurioiden synty niin rakennusta suunniteltaessa, rakennettaessa

Tietoa ja toimintamalleja

Kosteus- ja hometalkoissa luodaan monia
uusia keinoja omistajan tehtävän helpottamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena on muun muassa laatia yhtenäinen
toimintaprosessi sisäilmaongelma- tai kosteusvaurioepäilyissä tehtäville tutkimuksille
sekä löytää toimivia kosteus- ja homevauriokorjausmenetelmiä. Talkooverkoston yhteistyönä on suunnitteilla muun muassa koulutusta, tiedotusta, ohjeita ja oppaita, jotka
kohdennetaan kiinteistöjen omistajille sekä
korjausten suunnittelijoille ja tekijöille.

Etenkin kuntien omistamien koulujen,
päiväkotien, terveydenhoitolaitosten ja muiden sisäilmaongelmaisten rakennusten korjausten priorisointi on erittäin tärkeää kansanterveyden kannalta. Etenkin pienemmissä kunnissa on vaikeuksia löytää osaamista
sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Ennakoivaan korjausrakentamiseen ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn ei ole keinoja eikä
riittävästi resursseja. Talkoissa etsitäänkin
keinoja kuntien sisäilmaosaamisen lisäämiseen ja helpottamaan avun saamista ongelmakohteisiin.
Valtio näyttää esimerkkiä

Valtion kiinteistöissä on samanlaisia sisäilmaongelmia kuin muidenkin omistajatahojen kiinteistöissä. Myös rakennuskannan
vanheneminen ja käyttötarpeiden muuttuminen aiheuttavat ongelmia. Kosteus- ja
hometalkoiden tehtävänä on varmistaa, että
talkoiden jälkeen valtion kiinteistöissä sisäil-

maongelmiin suhtaudutaan vakavasti ja ne
ratkaistaan nopeasti. Valtion kiinteistöistä
halutaan esimerkki muille kiinteistönomistajille.
Kosteus- ja hometalkoissa valtion kiinteistöjä varten laaditaan suunnitelma siitä,
miten niissä siirrytään ennakoivaan korjaamiseen ja huolelliseen ylläpitoon sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Kaikki
valtion kiinteistöt pyritään ottamaan säännöllisten kuntotutkimusten ja ohjeistetun
kiinteistöhuollon piiriin lähivuosina.
Senaatti-kiinteistöt on jo aloittanut työn
omissa kiinteistöissään ja luonut toimintamallit, ohjeet ja työkalut sisäilmaongelmien
selvityksestä, korjauksen tiedottamisen hallinnasta ja onnistumisen seurannasta. Osana talkoita valtio pyrkii viemään Senaattikiinteistöjen kokemusten pohjalta hyviksi
todettuja toimintamalleja muihin valtion
kiinteistöihin ja tukemaan myös kuntien kehitystyötä yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

KunnallisSuomi
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Jyväskylään
moduulisairaala
Keski-Suomen keskussairaalan
alueelle nousee synnytyssaleille ja
vasta-syntyneiden teho-osastolle
tarkoitettu moduulisairaala.

jälkeen moduulisairaalan valmistumista on
ollut mahdollista seurata rakennuksen sisältäpäin.

Aluehallintovirasto teki viime kesäkuussa
työsuojelutarkastuksen koskien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työtiloja. Tarkastuksessa ilmeni, että sairaanhoitopiirin eri
työtiloissa on vakavia sisäilmaongelmia.
Aluehallintovirasto katsoi, että sisäilmaongelmien vuoksi korkeimpaan riskiluokkaan
kuuluivat esimerkiksi vastasyntyneiden
teho-osasto ja synnytyssalit.
Toukokuussa vastasyntyneiden teho-osasto ja synnytyssalit muuttavat uuteen moduulisairaalaan.
Suomessa tämäntyyppistä raskasta ja vaativaa terveydenhuollonrakennusta ei ole
koskaan aiemmin valmistettu tilaelementeistä.
Moduulisairaalan pinta-ala on noin 2 200
neliömetriä. Sairaalan runko valmistui Saksassa esivalmistetuista osista maaliskuussa
noin viikossa. Kokonaisuudessaan rakennus
on käyttövalmis toukokuussa.
Asiasta kiinnostuneilla on ainutlaatuinen
mahdollisuus seurata moduulisairaalan
valmistumista internetin kautta osoitteessa
www.ksshp.fi. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri julkaisi rakennuksen rungon valmistumiseen saakka edellispäivän koosteen
rakennusprojektin etenemisestä, ja nämä
koosteet ovat edelleen katsottavissa. Tämän

Keski-Suomen sairaalapiiri on päättänyt korvata Keski-Suomen keskussairaalan
vanhentuneet ja hajallaan olevat tilat uudella sairaalalla. Sairaanhoitopiirin valtuusto
päätti viime joulukuussa, että uuden sairaalaratkaisun kokonaissuunnittelu aloitetaan niin sanotun Siltavaihtoehdon pohjalta. Siltavaihtoehdossa uuden sairaalan osat
sijoitetaan niin, että ne muodostavat yhtenäisen rakennusteknisen kokonaisuuden ja
myöhemmin myös toiminnallisen kokonaisuuden Jyväskylän kaupungin omistaman
Kyllön terveysaseman kanssa.
Valtuusto asetti kaksi eri työryhmää pohtimaan, millä tavoin keskussairaalan uusimpia rakennuksia voitaisiin hyödyntää
maakunnan terveydenhuollon tarpeisiin.
Lisäksi selvitetään, löytyykö nykyisistä keskussairaalan kiinteistöistä myös muita käyttökelpoisia tiloja, jotka voitaisiin saneerata
toimiviksi sairaalatiloiksi siten, että niiden
saneeraus tulisi uudisrakentamista halvemmaksi ja lopputulos olisi kestävä. Työryhmien raporttien odotetaan valmistuvan kevään
aikana.
Uudisrakentamisen ja mahdollisen saneerauksen suunnittelu ajoittuu vuosille
2012 - 2014 ja rakentaminen vuosille 2015
- 2018.

Sairaalahanke etenee

Yksikönjohtaja
Kimmo Rintala VVO:sta:

Hyvä
energiatehokkuus
on suunnittelun ja
ylläpidon summa
VVO on asuntovuokraukseen erikoistunut julkinen osakeyhtiö, jolla
on lähes 40000 vuokra-asuntoa 45 paikkakunnalla. Energiakustannukset ovat merkittävä menoerä, joten energiatehokkuuteen kiinnitetään
huomiota niin rakennuksen suunnittelussa kuin sen ylläpidossakin.
VVO rakennuttaa jatkuvasti uusia ja korjaa vanhoja asuntoja. Uudistuotannossa VVO:lla on ollut jo 30
vuoden ajan oma suunnitteluohje, jota on päivitetty säännöllisesti. Viimeiset vuodet ohjeessa on
kiinnitetty erityistä huomiota rakennusten energiatehokkuuteen.
- Haluamme, että rakennus ei
ole energiatehokas vain suunnittelupöydällä, vaan energiatehokkuus siirtyy suunnitelmista myös
käytössä olevaan rakennukseen.
Emme ole määritelleet yhtenäistä
energiatehokkuustavoitetta, vaan
se harkitaan aina tapauskohtaisesti. Rakennukset ovat erilaisia, joten tiettyyn energiatehokkuusluokkaan pääseminen olisi
joissain kohteissa todella haasta-

Asiantuntija

Ajankohtaista:

vaa, ylläpito- ja hankinnat -yksikön johtaja
Kimmo Rintala toteaa.
Energiatehokkuuden siirtymisen suunnitelmista käytäntöön VVO varmistaa nimeämällä uudistuotantoprojekteissa projektipäällikön, joka työskentelee hankkeessa
suunnitteluvaiheesta alkaen ja valvoo suunnitteluohjeen noudattamista. Lisäksi jokaisessa uudistuotantoprojektissa on mukana
talotekniikka-asiantuntija, joka osallistuu
suunnittelun valvontaan ja varmistaa rakennuksen valmistumisen jälkeen, että talotekniset järjestelmät toimivat halutulla tavalla.
Talotekniikka-asiantuntija tekee tarkastuskäyntejä rakennuksen ensimmäisen käyttövuoden ajan ja jatkaa sen jälkeen seurantaa
etävalvonnan avulla.
Jatkuu sivulla 20...

Ajankohtaista:

VVO:n kiinteistöjen energiankulutus
säästötavoitteiden mukaista

Vuonna 2001 VVO:n energiakustannukset (lämpö, vesi ja sähkö)
olivat yhteensä noin 44 miljoonaa
euroa, mikä oli noin 35 prosenttia
kiinteistöjen hoitokuluista. Energiankulutus oli vuokrataloyhteisöjen energiatehokkuussopimuksen (VAETS) säästötavoitteiden
mukaista.

VVO liittyi vuonna 2009 vuokrataloyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen
(VAETS). Sopimuksella sitouduttiin parantamaan olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuutta vähintään yhdellä
prosentilla vuosittain vuosina 2010 - 2016.
Vuoden 2016 kokonaistavoitteena on siis tehostaa energian käyttöä seitsemän prosenttia vuoteen 2009 verrattuna.
Energiatehokkuuden parantamisen tulee

olla liiketaloudellisesti kannattavaa. Tämä
vaatimus jättää isommat energiakorjaukset
pois keinovalikoimasta, koska parantuneen
energiatehokkuuden tuoma kustannussäästö
ei riitä kattamaan investointia kohtuullisella
takaisinmaksuajalla. VVO seuraa kuitenkin
aktiivisesti uusien korjaustapojen ja erilaisten teknisten ratkaisujen kehittymistä. Tällä
hetkellä VVO pilotoi esimerkiksi 1970-luvulla rakennetun kerrostalon poistoilman
lämmön talteenottoa lämpöpumpulla sekä
langattomien huonelämpötila-antureiden
hyödyntämistä kerrostalon lämmityksen
säätöjärjestelmässä.
Energiatehokkuutta käytön
ja huollon tehostamisella

Merkittävimmät tulokset energiatehokkuuden parantamisessa on saavutettu käyttöä ja
ylläpitoa tehostamalla. VVO:n tekniset tarkastajat valvovat erityisesti energiatehok-

kuuteen vaikuttavia huoltotehtäviä ja tekevät tarvittaessa myös itse säätötoimenpiteitä.
Lisäksi kiinteistöjen sisäilmaolosuhteisiin on
kiinnitetty erityistä huomiota. Tavoitteena
on ohjeiden mukainen huonelämpötila (20
- 22 astetta) ja ilmanvaihdon tarkoituksenmukainen toiminta.
Edellä kuvattu toiminta näkyi lämmitysenergian merkittävänä laskuna vuosina
2009 ja 2010. Vuonna 2011 lämmitysenergian lämpötilakorjattu kulutus saatiin pidettyä edelleen selkeässä laskussa. Vuosi 2011
oli vuoteen 2010 verrattuna erittäin lämmin
ja lämpötilakorjaamaton lämmitysenergian
kulutus olikin noin 13 prosenttia pienempi
kuin 2010. Toisaalta kaukolämmön hinta
nousi keskimäärin 17 prosenttia, joten energiakustannukset jatkoivat nousuaan.
Vuonna 2011 kiinteistösähkön kulutusta
saatiin pienennettyä noin neljä prosenttia.
Tähän erittäin hyvään tulokseen päästiin

poistamalla vähäisellä käytöllä olleita kylmäkellareita käytöstä sekä kiinnittämällä huomiota talosaunojen saunavuorojen
järjestelyyn ja saunojen ajastuksiin. Kiinteistönhoidon tarkastajat korjasivat lisäksi
paljon erilaisten sulanapito- ja muiden vastaavien lämmitysten säätöjä viime vuoden
aikana.
Kerrostalojen lämmitysenergiasta kuluu
noin 35 prosenttia veden lämmittämiseen.
Veden kulutuksen hallinta on ollut VVO:lla
keskeisessä asemassa energiatehokkuuden
parantamisessa koko 2000-luvun ajan. Veden kulutusta on pienennetty tänä aikana
noin 20 prosenttia, ja tällä hetkellä veden
kulutus on noin 135 litraa asukasta kohti
vuorokaudessa. Veden käyttöä pystytään
tehostamaan jatkossakin vettä säästävillä
vesikalusteilla sekä vesivuotojen entistä nopeammalla paikallistamisella ja korjaamisella.

Ajankohtaista:

Sisäilmastoseminaarissa saatiin taas uutta tietoa
Sisäilmastoseminaari on
suomalaisen sisäilmastotutkimuksen esittelytilaisuus.
Seminaari on järjestetty jo
27 kertaa.

Sisäilmayhdistys ry:n, SIY Sisäilmatieto
Oy:n ja Aalto-yliopiston Energiatekniikan
laitoksen LVI-tekniikan järjestämä Sisäilmastoseminaari keräsi 14. maaliskuuta Espoon Dipoliin ennätysyleisön eli yli 1300
osallistujaa. Seminaarista on näin tullut
yksi kiinteistö- ja rakennusalan suurimpia

seminaaritapahtumia. Osallistujien joukossa oli kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia
konsultteja, alan tutkijoita ja opiskelijoita,
kiinteistöjen omistamisen, hallinnan ja kiinteistöpalveluiden asiantuntijoita sekä viranomaisvalvonnassa, urakoinnin, teollisuuden
ja kaupan palveluksessa työskenteleviä.

Seminaarin yhteydessä järjestettiin myös
Sisäilmastonäyttely.
Ensi vuonna Sisäilmastoseminaari ja Sisäilmastonäyttely järjestetään Espoon Dipolissa 13. maaliskuuta.
Lisätietoja Sisäilmastoseminaarista osoitteessa www.sisailmayhdistys.fi.

www.kunnallissuomi.fi
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Teksti ja kuvat: Philips

Laadukasta
toimistovalaistusta
ledeillä
Valaistus elää mielenkiintoista aikaa lediteknologian vallatessa
jalansijaa. Joitakin vuosia sitten korotusvalaistuksessa läpimurron
tehneet ledit ovat arkipäivää ulkovalaistuksessa. Nyt ledit alkavat
vallata toimistoja.
Toimistovalaistuksessa ledit täyttävät asetetut vaatimukset ollen useissa sovelluksissa energiatehokkaampia kuin
loistelamppuvalaisimet. Tämä avaa uusia mielenkiintoisia
mahdollisuuksia toteuttaa laadukasta toimistovalaistusta
ledeillä.
Ledeillä energiansäästöä
ja viihtyvyyttä

Loistelampuilla toteutettuun toimistovalaistukseen verrattuna lediratkaisut tukevat toimistojen tilankäytön muutosta. Ledivalaistuksen etuja ovat vapaus muodon ja designin
osalta, värien käyttö, dynaaminen valaistus ja työviihtyvyyden lisääntyminen unohtamatta pitkää käyttöikää.
- Lisäksi ledivalaistus tuo huomattavia energiansäästöjä erityisesti valaistuksenohjausjärjestelmiin yhdistettynä.
Uusimmat led-toimistovalaisimet kuten PowerBalance sekä
pohjoismaista designia edustava LumiStone ylittävät 100
lm/W -järjestelmätehokkuuden ollen markkinoiden tehokkaimpia toimistovalaisimia, kertoo Philips Valaistuksen
markkinointipäällikkö Jami Sorsa.
Toimistojen muuttuneet
käyttötavat

Vaatimukset toimistotiloille ovat muuttuneet yhdessä työskentelytapojen muutoksen kanssa. Jokin aika sitten toimistotyö oli vielä työpöydän ääressä tapahtuvaa ”paperityötä”,
jolla oli selkeästi määritelty alkamis- ja loppumisajankohta.
Nyt työtä tehdään enemmän kuin koskaan, mutta joustavammin paikasta ja ajasta riippumatta. Joustavat työajat,
avokonttorit, yhteiset tilat ja hiljaiset huoneet keskittymistä

vaativiin työvaiheisiin asettavat haasteita myös valaistukselle.
Myös yrityksen imago on tekijä, joka vauhdittaa muutosta
staattisesta toimistosta entistä dynaamisempaan, luonnollisempaan toimistoympäristöön, joka kannustaa yhteisöllisyyteen.

Lisätietoja:
www.philips.fi/lighting

“Vihreämpiä” rakennuksia

Vastauksena kasvaviin vaatimuksiin rakennusten ympäristövaatimusten minimoimiseksi monet organisaatiot ovat
kehittäneet “Green Buildings” -sertifiointijärjestelmiä.
Esimerkiksi LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on Yhdysvaltojen Green Building -järjestön
lanseeraama arviointijärjestelmä. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) on englantilaisen BRE:n (Building Research Establishment) perustama järjestelmä. Sekä
LEED että BREEAM ovat laajasti hyväksyttyjä kansainvälisiä standardeja “Vihreiden rakennusten” sertifiointiin.
Philipsin valaistusratkaisut auttavat osaltaan tekemään
rakennuksista energiatehokkaampia sekä parantamaan sisätilojen viihtyvyyttä, ihmisten hyvinvointia ja tehokkuutta.
Kohti parempia toimistotiloja

Ledivalaistus ja ohjausjärjestelmät antavat uuden merkityksen valaistukselle toimistoissa.
Uudet ratkaisut edesauttavat ihmisten hyvinvointia ja tarjoavat mahdollisuuksia energiansäästöön. Philips on ledivalaistuksen edelläkävijä tarjoten ratkaisuja kaikkiin toimistotiloihin vastaanotoista, käytävistä, kokoushuoneista
ja avokonttoreista aina edustustiloihin.

LumiStone - Future Design.
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Kodinportti on
monipuolinen
tiedonvälittäjä
DreamItin kehittämä Kodinportti on kerrostalon
alakertaan asennettava
kosketusnäytöllä varustettu digitaalinen käyttöliittymä. Sen kautta talon asukkaat voivat tehdä saunan, pesutuvan ja
muiden yhteisten tilojen
ajanvaraukset. Taloyhtiö,
isännöitsijä ja kiinteistönhuoltoyhtiö puolestaan voivat informoida
asukkaita Kodinportin
ilmoitustauluosan avulla.
Kodinportti korvaa myös
perinteisen kerrostaulun.
- Jokainen asukas saa oman PIN-koodin,
jolla hän voi käyttää Kodinporttia. Eräässä
kohteessa meillä on parhaillaan koekäytössä tuoteversio, jossa tunnistautuminen tapahtuu sähköisellä iLog-avaimella, Teemu
Salonen kertoo.
Taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja kiinteistönhuoltoyhtiö voivat käyttää Kodinporttia myös etäyhteyden avulla, joten esimerkiksi asukastietojen muutosten tekeminen kerrostauluun on helppoa. Etäkäyttöoikeuksien antaminen asukkaille on myös
mahdollista.
Kodinportissa on tukeva, lukittava metallikotelo, jonka väri on asiakkaan valittavissa. Näytön grafiikka voidaan sovittaa
talon väri- ja arvomaailmaan. Vaikka kyse
on nykyaikaisesta teknologiasta, sopii Kodinportti siis vanhemmankin talon sisääntuloaulaan.

Ei korjauksia vain
energiatehokkuuden parantamiseksi

Viime vuonna VVO teki investointikorjauksia noin 36,5 miljoonalla eurolla. Yleinen
periaate korjausrakentamisessa on rakenneosien elinkaaren mukainen korjaaminen.
Energiatehokkuuden parantaminen ei ole yksinomainen peruste
peruskorjaukselle, koska se ei ole
kannattavaa.
- Emme pyri korjausrakentamisessa tiettyyn energiatehokkuuden tasoon, mutta yleensä energiatehokkuus paranee korjattavien rakenneosien osalta selvästi.
Tulossa olevat korjausrakentamisen energiamääräykset on tietysti
otettava tulevaisuudessa huomioon, Rintala sanoo.

Asiantuntija

Resuiset varausvihkot ja sotkuiset ilmoitustaulut voidaan unohtaa,
kun talossa otetaan käyttöön Kodinportti-taulu.

Yksikönjohtaja
Kimmo Rintala VVO:sta:

Kosketusnäytön pinta on kestävää lasia
tai pleksiä, jonka rikkominen käsivoimin on
todella hankalaa. Jos pintaan syntyy jostain
syystä halkeamia, ne eivät vaikuta laitteen
käyttöön. Kodinportin kosketusnäytössä on
käytetty teknologiaa, joka mahdollista lasin
tai pleksin vaihtamisen.
- Haemme parhaillaan eri paikkakunnilta
pilottikohteita. Kannattaa miettiä, mitä etuja Kodinportin avulla saavutetaan niin kiinteistön hallinnan kuin asumismukavuuden
kannalta, ja ottaa meihin yhteyttä, Salonen
toteaa.
DreamIt
Teknologiantie 2
90590 OULU
Puh. 050 562 9922
myynti@kodinportti.fi
www.kodinportti.fi

Energiaa säästyy hyvän
ylläpidon avulla

- Mielestäni vanhempien rakennusten energiankulutusta ja huonoa energiatehokkuutta liioitel-

laan. Jos verrataan 1970-luvulla ja 1990-luvulla rakennetun talon energiankulutusta,
ei ero ole merkittävä. Rakenteiden ja talotekniikan osalta hyvin ylläpidettyvanhakin
rakennus voi olla energiatehokas, Rintala
sanoo.
VVO alkoi kiinnittää erityistä huomiota
vanhemman kiinteistökannan talotekniikan
säätöihin vuonna 2008. Vastuuta ei siirretty kiinteistönhuoltoyhtiöille, vaan asiaan
tartuttiin omien asiantuntijoiden voimin.
Säätöjen optimoinnilla pyrittiin saamaan
sisäolosuhteet oikeiksi. Vuosina 2009 – 2010
koko kiinteistökannan sääkorjattu lämpöenergiankulutus putosi noin kahdeksan
prosenttia, vaikka toimenpiteitä oli tehty
vain noin puoleen kiinteistökannasta.
Rintala muistuttaa, että myös asukkaat
voivat vaikuttaa omilla toimillaan energiankulutukseen. Vedenkulutuksessa on suurin
säästöpotentiaali, koska kolmasosa kerrostalon energiankulutuksesta menee käyttöveden lämmittämiseen. VVO:n kiinteistöissä
vedenkulutus on pudonnut 2000-luvun aikana noin 25 prosenttia.

Ajankohtaista:

Sähkönkäyttö
avainasemassa
uudistuvissa
rakentamismääräyksissä

Ajankohtaista:

Tilaajan eurot
uudistamaan
korjausrakentamista
Tulevaisuudessa korjausrakentamisen projekteja hoidetaan
tilaajan ehdoilla. Palveluntarjoajien pitää pystyä vastaamaan
toiveisiin ja kehittää ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaan
tarpeita.
Keinoja haastavan muutoksen toteuttamiseen on etsitty Tekesin johdolla yhteistyössä käyttäjien, tilaajien, suunnittelijoiden ja
urakoitsijoiden kanssa.
- Tilaaja voi käsissään olevilla euroilla
saada korjausrakentamisen markkinoilla
aikaan kilpailua, jossa ainoana mittana ei
ole raha. Ajatustavan ja kulttuurin muutos
edellyttää, että tilaajalla on valmiudet esittää
odotuksensa korjausrakentamisen projektin
suhteen: painottuvatko lopputuloksessa laatu, energiatehokkuus, vaivattomuus, nopeus
vai jokin muu tekijä. Näiden painotuksien
pohjalta tilaaja valitsee korjausprojektin
toteuttajat sen mukaan, miten nämä pystyvät vastaamaan odotuksiin, kertoo Tekesin
asiantuntija Marko Kivimäki.
Kivimäen mukaan nyt etsitään tilaajia,
jotka ovat halukkaita kehittymään tilaami-

sessaan. Markkinoita kehitetään parhaiten
käytännön hankkeiden kautta, sillä esimerkeillä on suurin vaikutus toimijoihin. Tekes
ja ARA toimivat yhteistyössä ja haluavat olla
mukana korjaamisen uudistamisessa tilaajien kanssa ja viemässä läpi uudentyyppistä
toimintatapaa.
Korjausrakentamisessa suurin ongelma
on asunto-osakeyhtiöillä, joissa mittavia
saneerauspäätöksiä joudutaan tekemään ilman kokemusta rakentamisesta ja valintakriteerinä hinta.
- Ammattilaisen johtamilla vuokrataloyhtiöillä on mahdollisuus kehittää ja mallintaa tarvittavia ratkaisuja myös asunto-osakeyhtiöiden käyttöön. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutetut ratkaisupaketit
helpottaisivat saneerauspäätöksiä tekeviä
maallikoita, toteaa toimitusjohtaja Marjatta Roth Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolusta. Roth jatkaa, että tällä hetkellä näyttää
siltä, että teollisesta moduulirakentamisesta voitaisiin kehittää sopivia ratkaisuja niin
korjaus- kuin uudisrakentamiseen. Se voisi
olla yksi vastaus tilaajan esittämiin toiveisiin. Lisäksi tarvitaan käytännön esimerkkejä, jotta yhä useammat uskaltaisivat valita
uudet käytännöt.

Uudet rakentamismääräykset tulevat voimaan heinäkuussa. Niiden
myötä uudisrakennukset pitää suunnitella entistä energiatehokkaammiksi. Motiva on julkaissut oppaan, joka antaa vinkkejä, miten rakennuttaja voi valinnoillaan tehostaa sähkön käyttöä palvelukiinteistöissä.
Uusien määräysten myötä rakennusten
energiankulutusta kuvaavan E-luvun laskennassa siirrytään kokonaisenergiatarkasteluun, jossa sähkön painoarvo on muita
energiamuotoja suurempi. Määräysten tiukennus tarkoittaa keskimäärin 20 prosentin
parannusta nykyisten määräysten vaatimaan
energiatehokkuuteen.
Vaatimusten mukainen E-luku on mahdollista saavuttaa useilla eri tavoilla ja sähkönkulutuksen tehostaminen on ratkaisevassa asemassa.
- Tämä edellyttää, että rakennuttajat ja
suunnittelijat sitoutuvat yhteistyöhön uusien
kokonaisratkaisujen kehittämisessä, toteaa
johtava asiantuntija Tapio Jalo Motivasta.
- Lähivuosina uudisrakennusten energiatehokkuus on nostettava aivan uudelle
tasolle. Vain näin voimme päästä rakenta-

misessa lähes nollaenergiatasoon vuoteen
2020 mennessä.
Opas kiinteistöjen
energiatehokkaista
sähköteknisistä ratkaisuista

Motiva on julkaissut oppaan, joka selvittää,
millaisilla sähköteknisillä ratkaisuilla ja valinnoilla energiankäyttöä voidaan tehostaa
palvelukiinteistöissä. Samoihin kansiin on
myös kerätty keinoja, jotka edistävät kiinteistön energiatehokasta käyttöä ja ylläpitoa.
Opas on ensisijaisesti suunnattu julkisten
palvelurakennusten rakennuttajille, suunnittelijoille ja käyttäjille. Oppaan ovat rahoittaneet Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
ry STEK sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
Kuva: Motiva Oy
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Arenna ja Ovenia ovat yhdistyneet

Tarjolla paikallista palvelua
valtakunnallisella volyymillä
Tämän vuoden alussa syntyi Suomen johtava
kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin palveluja
tarjoava toimija, kun kiinteistöjohtamiseen
erikoistunut Ovenia ja isännöintipalveluja
tuottava Arenna yhdistyivät.
Arenna Oy eli entinen Avara Isännöinti on yksi Suomen
suurimmista isännöinti-, manageeraus- ja vuokrauspalveluja tuottavista yhtiöistä. Palveluvalikoima sisältää kattavasti
kaikki isännöinnin palvelut kuten hallinnollisen ja teknisen isännöinnin, taloushallintopalvelut, vuokrauspalvelut
ja vuokrataloyhtiöiden toimitusjohtajuuden.
Ovenia on tarjonnut kiinteistöjohtamispalveluja kiinteistösijoittajille ja käyttäjäomistajille jo 30 vuoden ajan. Ovenia
on alansa suurin ja vanhin yritys. Palvelut kattavat kaikki
kiinteistöomaisuuden hallinnan palvelut eli kiinteistöjohtamisen, hallinnon, vuokrauksen ja elinkaaripalvelut.
Uusi konserni tarjoaa kaikki kiinteistöjen johtamiseen ja
isännöintiin liittyvät palvelut koko Suomen kattavan verkostonsa kautta 20 paikkakunnalla. Kiinteistöjen omistajille
tämä antaa mahdollisuuden asioida yhden palveluntuottajan kanssa. Uusi konserni isännöi noin 70 000 asuntoa ja yli
kymmentä miljoonaa neliötä asuin-, liike- ja toimitiloja.
Osaaminen täydentää osaamista

Liiketoiminnoissa ei ole merkittäviä päällekkäisyyksiä, joten molemmat yhtiöt jatkavat liiketoimintojaan entiseen
tapaan. Arennan toimitusjohtaja Kai Kosunen toteaa, että
uudessa yhtiössä hyödynnetään molemmissa yhtiöissä oleva
erikoisosaaminen ja parhaat käytännöt.
- Arenna on saavuttanut vahvan aseman asuinkiinteistöjen isännöinnissä ja johtamisessa. Arennan ja Ovenian
yhdistyminen tuo jatkossa vahvan synergiaedun isännöintiosaamisen ja institutionaalisen kiinteistönjohtamisen välille.

Vasemmalla Arennan toimitusjohtaja Kai Kosunen ja oikealla Ovenian toimistusjohtaja Mika Valtonen.

Nyt pystymme panostamaan valtakunnalliseen verkostoon
ja yhteisen palveluvalikoiman rakentamiseen. Isännöinnin
osalta yrityskauppa lisää myös paikallista joustuvuutta.
- Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme saaneet rinnallemme alansa parhaan osaajan. Yhdistymisen myötä
pystymme tarjoamaan asiakkaille kattavan ja erittäin monipuolisen palvelukokonaisuuden koko Suomessa, Ovenian
toimitusjohtaja Mika Valtonen sanoo.

Arennan ja Ovenian
toimipaikkojen
yhteystiedot:
www.arenna.fi
www.ovenia.fi

Projektinjohtaja luotsaa
peruskorjausprojektin alusta loppuun
Lähiörakentamisen huippuvuosina rakennetut kerrostalot ovat alkaneet tulla
peruskorjausikään. Peruskorjausprojekti
on iso hanke, jossa tarvitaan projektinhallinnan osaamista. Projektinjohtajan
käyttö onkin yleistynyt viime vuosina
sekä yksityisten taloyhtiöiden että julkisten vuokrataloyhtiöiden projekteissa.
- Projektinjohtajana voi toimia isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, jos hänellä riittää
aikaa ja osaamista. Usein peruskorjausprojektissa on
kuitenkin kyse niin mittavasta hankkeesta, että ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen on perusteltua,
Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Koskela toteaa.
Koskela korostaa, että projektinjohtajan eli rakennuttajakonsultin on oltava projektissa toimivista urakoitsijoista riippumaton. Projektinjohtajan intressit
ajaa taloyhtiön etua mahdollisissa ongelmatilanteissa
saattavat kärsiä, jos hän on urakoitsijan palkkalistoilla.
- Viime vuosina projektinjohto on mennyt entistä
ammattimaisempaan suuntaan ja hyvä niin. Ammattilainen tunnistaa vaaranpaikat jo ennen ongelmien
syntyä ja säästää näin taloyhtiön rahaa ja isännöitsijän
hermoja.
Mukana projektin kaikissa vaiheissa

Projektinjohtaja työskentelee asiakkaan palveluksessa
hankkeen alusta loppuun.
- Peruskorjausprojekti saattaa lähteä liikkeelle jo
ennen varsinaista hankesuunnittelua erilaisten kuntotutkimusten tekemisellä. Projektinjohtaja esittelee
taloyhtiön hallitukselle eri vaihtoehdot, kilpailuttaa
palveluntuottajat ja tekee sopimukset hallituksen pää-

tösten mukaisesti. Sama koskee suunnittelijoiden ja
urakoitsijoiden valintaa, Koskela kuvailee.
Tärkeä osa projektinjohtajan työtä on tiedottaminen. Hän huolehtii siitä, että tieto kulkee taloyhtiön,
urakoitsijoiden ja talon asukkaiden välillä.
Projektinjohtajan työ ei lopu siihen, kun rakennus
on valmis, vaan se jatkuu myös takuuaikana. Hän esimerkiksi huolehtii, että takuuaikana havaitut puutteet
korjataan asianmukaisesti. Projektinjohtaja siis vastaa
siitä, että jokaiselle peruskorjaukseen sijoitetulle eurolle saadaan täysi vastine ja asukkaat ovat tyytyväisiä
lopputulokseen.
Kannattaa valita kokenut asiantuntija

Uudenmaan Projektinjohtopalvelut (UPJ) on projektinjohto- ja valvontatehtäviin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Yritys on urakoitsijoista ja suunnittelijoista riippumaton toimija, jonka työskentelyä
ohjaavat lait ja asetukset sekä rakennuttajakonsulttien
eettiset säännöt.
- Meillä on runsaasti kokemusta projektinjohtotoiminnasta taloyhtiöiden korjaushankkeissa. Kokemus
on muokannut meille parhaat mahdolliset toimintamallit. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntevat hankesuunnittelu- ja tarveselvityspalvelut sekä rakennuttaja- ja valvontapalvelut, Koskela sanoo.
Peruskorjausprojekti on yleensä mittava investointi.
Sen sijaan ammattimaisen projektinjohtajan käytöstä koituva kulu on hyötyihin verrattuna mitättömän
pieni.
Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy
Tekniikantie 12
02150 ESPOO
Puh. 020 779 0010
myynti@upj.fi
www.upj.fi
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Ajankohtaista:

Suomen ensimmäiset kansalliset
tietomallivaatimukset julkistettu
Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaisemat tietomallivaatimukset ovat laajentuneet
neljällä täysin uudella osalla. Rakentamisen ja
kiinteistön ylläpidon lisäksi Suomen ensimmäiset kansalliset tietomallivaatimukset koskevat nyt myös projektin hallintaa ja energiaanalyysejä. Tietomallivaatimusten tavoitteena
on yhdenmukaistaa ja vakinaistaa rakentamisen toimintatapoja.
Nyt päivitetyt ja laajennetut tietomallivaatimukset syntyivät
Rakennustietosäätiön vetämän, vuoden 2011 aikana toteutetun COBIM-hankkeen tuloksena. Hanke tehtiin tiiviissä
yhteistyössä muun muassa Senaatti-kiinteistöjen, Suomen
johtavien suunnittelutoimistojen, kiinteistön omistajien ja
urakoitsijoiden kanssa, jotka nyt myös sitoutuvat noudattamaan vaatimuksia.
Uusien osien lisäksi tietomallivaatimusten vanhat ohjeet
kirjoitettiin uudelleen ja niiden sisältöä laajennettiin.
Tietomallivaatimukset löytyvät Rakennustietosäätiön
sekä Suomen buildingSMARTin kotisivuilta. Rakennustietosäätiö laatii jokaisesta vaatimuksesta RT-kortin ja Suomen
buildingSMART vastaa niiden päivityksestä.
Huhtikuun aikana vaatimuksiin saadaan mukaan myös
rakennusvalvontaa koskeva osio, jota ympäristöministeriö
valmistelee.
Tietomallinnuksen
käytön lisäykselle selkeä tarve

Yleiset tietomallivaatimukset ovat kansainvälisestikin täysin
uudenlainen lähestymistapa alan yhteistyöhön. Näin laaja-

alaisesti toteutettuja kansallisia tietomallivaatimuksia ei ole
aikaisemmin esitelty.
- COBIM-hankkeen taustalla on ollut selkeä tarve lisätä
tietomallinnuksen käyttöä. On hienoa, että Senaatti-kiinteistöjen vaatimuksia on nyt laajennettu näin isolla alan
ammattilaisten joukolla, jotka myös sitoutuvat noudattamaan niitä jatkossa, sanoo COBIM-hankkeen johtoryhmän
puheenjohtaja ja Senaatti-kiinteistöjen investoinnit-yksikön
johtaja Jukka Riikonen.
- Vaatimusten selkiytymisen ohella on tärkeää, että ne
huomioivat myös kiinteistön käytön ja ylläpidon. Tavoitteena on, että tietomalleja hyödynnettäisiin koko rakennuksen
elinkaaren ajan. Malliin pystytään sisällyttämään paljon arvokasta tietoa kiinteistöstä, jota olisi muuten melkein mahdotonta hallita.
Lisää läpinäkyvyyttä

Vaatimukset määrittelevät mallinnusohjeet rakennusprosessin jokaiselle vaiheelle. Tämä tuo lisää läpinäkyvyyttä
hankkeisiin, jolloin pelisäännöt siitä, miten ja mitä niissä
mallinnetaan, ovat selkeämmät. Mallien sisällön selkiytyminen helpottaa niiden käyttöönottoa myös työmaalla.
- Aikaisempiin vaatimuksiin verrattuna uudet tietomallivaatimukset täsmentävät paremmin eri suunnittelualojen
tietomallien sisältöä, niiden koordinointia ja yhteensovittamista sekä rakennuttajan roolia näiden tehtävien organisoinnissa, sanoo projektipäällikkö Marjo Peltomäki Skanska Oy:stä.
- Tarkennettujen vaatimusten avulla rakentaja saa käyttöönsä parempia tietomalleja ja suunnitelmia, mikä vähentää virheitä ja aiempien, joskus ristiriitaistenkin mallinnusten tulkintaan käytettyä aikaa. Vaatimukset auttavat myös
mallien käyttöönottoa urakkavaiheessa, kun niiden laatu

paranee.
Uusissa tietomallivaatimuksissa huomioidaan myös alan
energiankulutuksen- sekä kestävän kehityksen tavoitteet.
- Energiasimuloinnit ovat tärkeä osa uusia tietomallivaatimuksia. Myös rakentamista koskevat energiamääräykset
tiukentuvat tulevaisuudessa, Riikonen sanoo.
Avoimet standardit
edellytyksenä käyttöönotolle

Uudet tietomalliohjeistukset vaativat myös itse tietomalleilta
avoimuutta. Lisäksi tiedonjako ja yhteistyö projektiosapuolten kesken ovat välttämättömiä vaatimusten toteutumiselle
käytännössä.
Ohjelmistotaloille uudet tietomallinnusvaatimukset luovat
raamin ohjelmistojen laadun ja yhteensopivuuden kehittämiselle.
- Myös ohjelmistojen kehityksessä on huomioitava uudet
vaatimukset ja yhteistyötä painottavat toimintatavat. Kun
koko ala tavoittelee mallien käytön ja yhteistyön avoimuutta, voivat kaikki rakentamisen osapuolet liittyä tietomallinnusprosessiin siitä huolimatta, millaisia järjestelmiä he
käyttävät, sanoo markkinointipäällikkö Jussi Ketoja Tekla
Oy:ltä.
Käyttöön myös alan
oppilaitoksissa

Yleisten tietomallivaatimuksen käyttöönoton osalta on tärkeää, että vaatimukset otetaan mukaan myös opetussuunnitelmiin.
- Alan oppilaitokset ja täydennyskoulutustahot ottavat
yleiset tietomallivaatimukset opetusohjelmiinsa. Myös palautteen saaminen uusista ohjeista on tärkeää, jotta niitä
voidaan täydentää ja kehittää jatkossa, Riikonen toteaa.
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ABB on myös
kiinteistöautomaation osaaja
Kiinteistöautomaatiojärjestelmiltä vaaditaan tänä päivänä
joustavuutta, toimintavarmuutta ja energiatehokkuutta.
ABB Oy toimittaa nykyisiä vaatimuksia vastaavan
kiinteistöautomaatiojärjestelmän avaimet käteen
-periaatteella.

ABB on toiminut jo pitkään teollisuuden prosessiautomaatiojärjestelmien parissa. Viime lokakuussa toiminta laajentui teollisten ja julkisten kiinteistöjen kiinteistöautomaatiotoimitusten puolelle.
- Päätimme aloittaa kiinteistöautomaatiotoimitukset,
koska markkinatutkimuksen mukaan alalla tarvitaan lisää
osaamista ja erilaisia vaihtoehtoja. Kiinteistöautomaatiotoimituksia varten olemme täydentäneet omaa osaamistamme
ja kevyitä automaatioratkaisujamme, projektipäällikkö Ville
Tiainen kertoo.

käteen -periaatteella. Palvelu sisältää järjestelmän suunnittelun, laitteistotoimituksen, asennukset, käyttöönoton sekä
tukipalvelut käyttöönoton jälkeen.
Tiainen toteaa, että ABB:n toimittamalla kiinteistöautomaatiojärjestelmällä aikaansaadaan helppokäyttöinen,
turvallinen, energiatehokas ja ympäristöystävällinen kiinteistö.
- Pyrimme rakentamaan helppokäyttöisiä ja helposti laajennettavia järjestelmiä, jotka täyttävät kaikki kiinteistöautomaation tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Emme tarjoa standardiratkaisuja, vaan otamme jokaisen asiakkaan yksilölliset
tarpeet huomioon. Lisäksi järjestelmämme on avoin, mikä
vapauttaa asiakkaan valmistajasidonnaisuudesta.
Kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii kivijalkana, johon
voidaan jatkossa liittää muita järjestelmiä. Kiinteistöautomaation kokonaisuus voi siis laajeta tarpeen mukaan ja palvella asiakasta entistä kattavammin.

Kolmen osan muodostama järjestelmä

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä on kokonaisuus, joka huolehtii valaistuksen, ilmanvaihdon, lämmityksen, sähkön, veden ja turvallisuuden automaattisesta ohjaamisesta. Lisäksi
siihen on liitettävissä lukuisia muita osa-alueita, kuten uusiutuvat energialähteet ja sähköautot.
ABB:n toimittama kiinteistöautomaatiojärjestelmä koostuu tyypillisesti kolmesta osasta eli valvomoratkaisusta, ohjelmoitavista logiikoista ja KNX-väyläjärjestelmästä.
- Meillä on monia vaihtoehtoja valvomoratkaisuksi. Valvomoratkaisu voi vaihdella kevyestä internetpohjaisesta
valvomosta aina yhteen tai useampaan järeään valvomoasemaan. Valvomoratkaisulla operoidaan kiinteistöautomaatiojärjestelmää ja sen kautta voidaan muuttaa kiinteistöautomaatiojärjestelmän asetuksia ja ohjauksia. Valvomoratkaisun tehtäviin kuuluvat myös hälytysten käsittely,
historiatallennukset ja raportoinnit. Ratkaisuun voidaan
integroida muita sovelluksia kuten esimerkiksi energianhallintajärjestelmäsovellus, joka mahdollistaa kiinteistön
energiankulutuksen seurannan ja ohjaamisen, myyntipäällikkö Risto Haavisto sanoo.
Ohjelmoitavien logiikoiden tehtävänä on ylätason ohjaus.
Lisäksi ne pystyvät lukemaan ja lähettämään käskyjä rakennuksen KNX-järjestelmän laitteille ja tarjoamaan tarvittavat
tiedot valvomolle.
KNX-väyläratkaisu on tarkoitettu rakennuksen huonetason ohjaamiseen. Sen kantavana ideana on yhdistää

huoneen kaikki sähköiset toiminnot yhtenäiseksi ja mahdollisimman energiatehokkaasti toimivaksi verkoksi, jossa
laitteet kommunikoivat keskenään ilman keskitettyä tietokonetta.
- Järjestelmämme erikoisuutena on, että ohjelmoitavat logiikat ja KNX-väyläjärjestelmä on yhdistetty ja saatu näin
kummankin kokonaisuuden parhaat puolet käyttöön, Tiainen huomauttaa.
- Järjestelmällämme pystytään lisäämään rakennuksen
älykkyyttä todella paljon. Järjestelmä on tarkoitettu astetta
suurempiin rakennuksiin, joissa järjestelmän älykkyydelle
on paljon käyttökohteita, Haavisto mainitsee.
Palvelee nyt ja tulevaisuudessa

ABB toimittaa kiinteistöautomaatiojärjestelmän avaimet

ABB Oy, Service
Kiinteistöautomaatio
Ville Tiainen
Puh. 050 33 25167
ABB Asiakaspalvelukeskus
Puh. 010 22 21999
ville.tiainen@fi.abb.com
www.abb.fi
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Senaatti-kiinteistöjen
Itä-Suomen alueen johtaja
Jyrki Reinikainen:

Kuopioon
rakennetaan
energiatehokasta
toimistotilaa
Asiantuntija

Senaatti-kiinteistöjen uudisrakennustoiminta ei ole tällä hetkellä
kovinkaan vilkasta, mutta Kuopiossa muurattiin uuden virastotalon
peruskivi 21. maaliskuuta. Uusi rakennus muodostaa toiminnallisen
kokonaisuuden tontilla sijaitsevien kahden vanhan toimistorakennuksen kanssa.
Kuopionlahdelle, lähelle kaupungin keskustaa rakennetaan lähes
3000 neliötä uutta toimistotilaa.
Samassa yhteydessä peruskorjataan alueella olevat yli 4000 neliön laajuiset suojellut 1950-luvulla
rakennetut toimistorakennukset.
Uutta ja vanhaa yhdistävien tilojen suunnittelussa on erityisesti
ollut tavoitteena nykyaikainen, tehokas, muuntojoustava ja ekologinen toimitila. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2013 alussa,
jolloin uusiin tiloihin muuttavat

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera.
Senaatti-kiinteistöjen Itä-Suomen alueen
johtaja Jyrki Reinikainen toteaa, että tilantarpeen ilmaantuessa uuden rakentaminen
ei ole itsestäänselvyys. Ensin selvitetään,
onko mahdollista uudistaa vanhoja tiloja
uuden käyttötarpeen mukaisiksi tai vuokrata sopivat tilat yksityisiltä markkinoilta.
Kuopiossa katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi uudis- ja korjausrakentamisen yhdistäminen.
Jatkuu sivulla 26...

Ajankohtaista:

Lämmitysjärjestelmän
Energiansäästöviikko säädöt kuntoon
8. - 14. lokakuuta

Insinööritoimisto J. Markkanen Oy on ottanut käyttöön uudenlaisen
konseptin lämmitysverkostojen säätöjen optimointia varten.

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään tänä
vuonna jo kuudettatoista kertaa.
Energiansäästöviikolla 8. - 14.
lokakuuta kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja
tottumuksiin käyttää energiaa. Energiansäästöviikko on
oivallinen ajankohta nostaa
energiatehokkuusasioita esille
oman henkilöstön keskuudessa ja viestiä energiatehokkuuden merkityksestä. Usein jo
pienillä teoilla voidaan saada
aikaan merkittäviä parannuksia.
Suunnitteluseminaari
toukokuussa

Motiva järjestää Energiansäästöviikon suunnitteluseminaarin 8.5.2012 klo 12.00 - 16.30
Satakuntatalon Kiltasalissa
Helsingissä. Tilaisuudessa on
mahdollista kuulla ajankohtaiskatsaus energiansäästöstä
ja saada alkutahdit oman organisaation energiansäästöviikon
järjestämiselle. Maksuttoman
suunnitteluseminaarii ilmoittautumisaika päättyy 25. huhtikuuta. Teemaviikosta löytyy
lisätietoja osoitteesta www.
energiansaastoviikko.fi.

Kuva: Motiva/Petri Blomqvist.

Vuonna 1989 perustettu Insinööritoimisto
J. Markkanen Oy on kasvanut kahden miehen lvia-teknisestä suunnittelutoimistosta
17 henkilöä työllistäväksi yritykseksi, joka
tarjoaa lvia-, sähkö- ja teleteknisiä suunnittelupalveluja sekä tekee energiakatselmuksia
ja lvis-teknisiä kuntokatselmuksia.
- Kotipaikkamme on Kuopio, mutta palvelemme asiakkaita koko Suomessa. Teemme
paljon yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.
Suurin asiakkaamme on Senaatti-kiinteistöt, ja meillä on puitesopimukset myös esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan
ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Suunnitelmiemme laadun varmistamiseksi olemme
jo toistakymmentä vuotta noudattaneet toiminnassamme RALA-sertifioitua laatujärjestelmää, Jussi Markkanen kertoo.
Yksi Insinööritoimisto J. Markkanen Oy:n
palvelumuodoista on rakennuksen ja sen
lämmitysjärjestelmän mallintaminen lämmitysjärjestelmän säätöjen optimointia varten.
- Teemme rakennuksesta kolmiulotteisen
mallin, joka sisältää rakenteet ja ikkunat ja
niiden ominaisuudet sekä lämmitysjärjestelmän. Laskemme tietokoneohjelmalla
todelliset lämpöhäviöt ja venttiileiden tarvitsemat nestevirrat ja painehäviöt. Näiden
laskelmien avulla lämmitysjärjestelmä pystytään säätämään uudelleen ja lämpötilat eri
huonetilojen välillä tasoittuvat ja energiaa
säästyy. Samalla asiakastyytyväisyys paranee, kun huoneet ovat tasalämpöisiä, Mark-

Osa Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta tehdystä Tutkimuskeskus
Neulasen tietomallista.
kanen kuvailee.
Mallintaminen soveltuu käytettäväksi
toimistorakennuksissa, asuinkerrostaloissa
ja erilaisissa työtilarakennuksissa. Malli on
jatkossa hyödynnettävissä esimerkiksi tulevien korjaustoimenpiteiden suunnittelussa.
Sen avulla voidaan vaikkapa vertailla eri
ikkunamallien tai ulkovaippaan tehtävien
muutosten vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen.

SKOLry:n jäsen
www.jmoy.net
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Kiinteistöjen ja
kaupunkikuvan kehittäjä
HGR Property Partners Oy on kiinteistösijoitusyhtiö, joka uudistaa ominaisuuksiltaan jälkeenjääneet kiinteistöt
tämän päivän vaatimuksia vastaavaan
kuntoon ennen vuokrausta tai myyntiä.
Kotimaisessa yksityisessä omistuksessa oleva HGR Property
Partners hankkii kaupunkien keskustoissa sijaitsevia kiinteistöjä ja huolehtii niiden peruskorjauksesta vastaamaan
nykypäivän teknisiä ja kaupunkikuvallisia vaatimuksia
sekä tulevien käyttäjien tarpeita. Pääosalle kohteista haetaan Leed-sertifikaatti eli peruskorjauksen jälkeen kiinteistö
täyttää nykyaikaiset ympäristövaatimukset ja sen energialuokitus on mahdollisimman korkealla tasolla.
- Monista muista kiinteistösijoitusyhtiöistä poiketen
emme myy tai vuokraa kiinteistöjä siinä kunnossa kuin ne
hankintahetkellä ovat, vaan laitamme ne kaikin puolin hyvään kuntoon. Teemme jonkin verran puhtaita riskisijoituksia, mutta yleensä kiinteistön tuleva käyttötarkoitus on
selvillä ennen kuin sijoitamme siihen. Pidämme kiinteistön
jonkin aikaa omistuksessamme peruskorjauksen jälkeen,
mutta selvitämme koko ajan kiinteistön myyntimahdollisuuksia muille sijoittajille, partneri Kari Helin sanoo.
Kaupunkikuvakin kohentuu

HGR Property Partners ei ole asettanut ikärajaa hankkimilleen kiinteistöille. Parhaillaan on Helsingin keskustas-

sa meneillään vuonna 1893 rakennetun yli 3000-neliöisen
suojellun talon peruskorjaus. Asuintalo oli muutettu toimistokäyttöön noin 50 vuotta sitten, ja nyt se ennallistetaan
asuinkäyttöön. Toisena esimerkkinä vanhemmista kiinteistöistä Helin mainitsee Helsingin Vallilassa sijaitsevan 8500neliöisen entisen Volvo-Auton pääkonttorin, joka peruskorjattiin Museoviraston ohjeiden mukaisesti vuonna 2007. Nyt
rakennuksessa on muun muassa Unileverin pääkonttori.
- Uudistaessamme ominaisuuksiltaan vanhentuneet, ehkä
jo ränsistyneetkin kiinteistöt tämän päivän vaatimuksia vastaavaan kuntoon kohennamme samalla kaupunkikuvaa.
Käynnissä olevista hankkeista näkyvimpänä on Lahden
keskustassa Aleksanterinkatu 11:ssä olevan toimistokiinteistön uudistaminen noin 150 asunnoksi seuraan kahden
vuoden aikana.
Tällä hetkellä HGR Property Partnersilla on omistuksessaan yhteensä 22 kiinteistöä kahdeksalla paikkakunnalla.
Nämä kohteet HGR omistaa yhdessä sijoittajakumppaniensa kanssa. HGR toimii paikallisena sijoittajakumppanina ja
sen oma omistus vaihtelee 10 ja 50 prosentin välillä kohdekohtaisesti. Merkittävimmistä kumppaneista mainittakoon
Sveafastigheter, YIT Rakennus ja Ahlström Capital, joiden
kanssa HGR Property Partnersilla on ollut useiden vuosien
ajan sijoitusyhteistyötä.

ruskorjauksen suunnitteluun ja tällä tavoin saada täsmälleen tarpeitaan vastaavat toimitilat.
Julkinen sektori on HGR Property Partnetsille merkittävä
asiakassektori.
- Omistamissamme kiinteistöissä on vuokralaisina erilaisia valtionhallinnon, maakuntahallinnon ja kunnallishallinnon yksiköitä. Helsingissä toteutimme noin vuosi sitten
yli 700 oppilaan keskiasteen koulun kiinteistöön, joka oli
ennen ollut autoliikkeen käytössä, Helin mainitsee.
HGR Property Partners on tilojen käytön osalta varsin
laajassa yhteissä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Senaattikiinteistöjen loppukäyttäjät eli vuokralaiset määrittelevät,
millaisia tiloja tarvitsevat ja hankkeet toteutetaan yhteishankkeina. HGR Property Partners investoi vaadittuihin
korjauksiin.
HGR Property Partners Oy
Erottajankatu 11 A 23
00130 HELSINKI
Puh. 040 579 0570
kari.helin@hgrpropertypartners.fi
www.hgrpropertypartners.fi

Tiloja julkisen sektorin käyttöön

HGR Property Partners vuokraa peruskorjatut tilat pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Jos vuokralainen on tiedossa
ennen peruskorjauksen aloittamista, voi tämä osallistua pe-

Pitkäikäinen lattia
polyuretaanipinnoitteella
BASF Oy Rakennuskemikaalien valmistamalla polyuretaanipinnoitteella on mahdollista saada lattia, joka kestää niin katseita kuin kulutusta.
BASF on maailman johtava kemian alan yhtiö, joka valmistaa myös rakennuskemikaaleja maailmanlaajuisesti. Riihimäellä toimiva BASF Oy Rakennuskemikaalit valmistaa
esimerkiksi epoksi- ja polyuretaanipinnoitteita lattioihin.
Myynti-insinööri Pekka Mielonen nostaa
BASF Oy Rakennuskemikaalien tuotetarjonnasta esille Mastertop® 1325 -polyuretaanipinnoitteet, jotka soveltuvat ominaisuuksiensa vuoksi erinomaisesti esimerkiksi toimistojen, aulatilojen, koulujen, päiväkotien,
vanhainkotien ja sairaaloiden lattioihin.
- Polyuretaanipinnoite on helppo asentaa
eikä monimuotoinenkaan tila ole esteenä
asennukselle, koska pinnoite on itsestään siliävä. Pinnasta tulee täysin saumaton, joten
siivousvesi tai jaloissa kulkeutunut vesi ei

pääse pinnoitteen alle. Polyuretaanipinnoite on myös helppo pitää puhtaana. Lisäksi
pinnoitteella on hyvät askelääntä vaimentavat ominaisuudet.
BASFin polyuretaanipinnoitteet pohjautuvat uusiutuviin kasvipohjaisiin raaka-aineisiin ja ne sisältävät luonnon omia täyteaineita. Pinnoite kestää hyvin mekaanista
kulutusta eikä se veny esimerkiksi toimistotuolin tai potilassängyn pyörien alla. Tarvittaessa pinnoite voidaan maalata uudelleen
kevyen hionnan jälkeen.
Polyuretaanipinnoite on pitkäikäinen.
Sen laskennallinen ikä on 40 – 50 vuotta.
BASFin polyuretaanipinnoitteet eivät sisällä
liuottimia, pehmentimiä, ftalaatteja tai muita aineita, jotka ovat haitallisia ympäristölle.
Mielonen huomauttaa, että polyuretaanipinnoite on sisäilman kannalta turvallinen
valinta. Mastertop® 1325 -järjestelmän tuotteet Mastertop® P 686 W, Mastertop® BC 325
N, Mastertop® TC 407 W ja Mastertop® TC
465 AB on hyväksytty rakennusmateriaalien
päästöluokkaan M1.
- Arkkitehdit ja muut suunnittelijat eivät
vielä tunne polyuretaanipinnoitteiden ominaisuuksia ja etuja tarpeeksi hyvin, joten
levitämme koko ajan tietoa heidän suuntaansa. Mastertop-pinnoitteet soveltuvat
erinomaisesti sekä uudisrakennus- että saneerauskohteisiin ja pinnoitteiden laaja värivalikoima tarjoaa mahdollisuuden todella
näyttävien lattioiden aikaansaamiseen.

Marian Helmessä hyvät kokemukset

Mastertop®-pinnoitteita on asennettu esimerkiksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) asuntoloihin ja muutamiin sairaaloihin. Tämän kevään aikana
Hämeen ammattikorkeakoulun lattiat saavat
uuden polyuretaanipinnoitteen. Tämänvuotisiin kohteisiin kuuluu myös kajaanilaisen
hoitokoti Marian kartanon uusi yksikkö,
Marian Helmi.
- Vuokranantajamme Kainuun maakunta -kuntayhtymä kilpailutti lattiapinnoitteet,
ja valituksi tuli Mastertop® 1325 -pinnoite.
Asennustyöt tehtiin tämän vuoden alussa
hoitokodin käytäville ja yleisiin tiloihin kuten ruokasaliin ja olohuoneeseen, toimitusjohtaja Pirjo Ahlqvist sanoo.
Ahlqvistin mukaan sekä hoitajat että siis-

tijät ovat kertoneet, että uusi lattia on helppo pitää puhtaana. Siivouspyyhe luistaa hyvin, mikä tekee työstä helppoa ja kevyttä.
Lattiamateriaaliin sekoitetut värihiutaleet
tekevät pinnasta elävän, joten lattia ei näytä likaiselta, vaikka siinä olisi jonkin verran
roskaa.
- Lattia on jalan alla pehmeä ja joustava.
Pinta ei ole liukas, mutta kenkä ei myöskään
tartu siihen kiinni. Mastertop-pinnoite on
siis erittäin hyvä valinta sekä henkilöstömme että asukkaidemme kannalta.
Basf Oy Rakennuskemikaalit
PL 94 (Lyhtytie 3)
11101 RIIHIMÄKI
Puh. 010 830 2000
www.basf-cc.fi
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Energiansäästöratkaisut
valaistukseen

Senaatti-kiinteistöjen
Itä-Suomen alueen johtaja
Jyrki Reinikainen:

Finlight on energia- ja kustannustehokkaiden valaistusratkaisujen
tuottaja, maahantuoja ja tukkumyyjä.
Finlight kehittää itse ja hakee maailmalta
uusia energiatehokkaita valaistusinnovaatioita Suomen markkinoille. Ulkomaisten valmistajien tuotteet päätyvät Suomen markkinoille Finlightin itse tekemän testauksen ja
tarvittavien parannusten jälkeen.
- Tuotteiden laatu on tärkeä asia, koska
tuotteitamme käytetään kohteissa, joissa
valaistuksella on suuri merkitys ja valaistus
on päällä keskeytyksettä pitkiä aikoja. Pitkät
käyttöajat korostavat valaistusratkaisujen
energiatehokkuuden merkitystä. Tällaisia
kohteita ovat esimerkiksi teollisuusyritykset,
kaupat ja kauppakeskukset, koulut ja toimistot. Meillä on myös ulkokäyttöön kuten
julkisivuvalaistukseen soveltuvia tuotteita,
tuotepäällikkö Samuli Sainio kertoo.
Finlightin oman tuotekehityksen tulos on
GT+ Energiansäästöloisteputki. TUV-hyväksytyn loisteputken energiatehokkuusarvo on korkea. Putken polttoikä on 30000
tuntia ja Finlight myöntää putkelle kolmen
vuoden takuun. Tuotteen ensimmäistä versiota on myyty Suomessa parin vuoden ajan
ja se saanut käyttäjiltä erittäin hyvää palautetta.
- Kesäkuussa GT+ Energiansäästöloisteputkesta on tulossa markkinoille uusin tuo-

teversio omine valaisimineen. Uudessa tuoteversiossa valaisimet ovat huoltovapaita eli
kaikki tekniikka on sijoitettu loisteputkeen.
Helpon huollon lisäksi uusi teknologia tekee valaisimen hinnan edulliseksi, Sainio
toteaa.
Finlight tarjoaa asiakkailleen myös valaistussuunnittelupalveluja.
Finlight
Nahkatehtaantie 10 B
37830 VIIALA
Puh. 0400 392 243
info@finlight.fi
www.finlight.fi

Geoenergia on maankamarasta ja
vesistöistä saatavaa lämmitys- ja
viilennysenergiaa. Geologian tutkimuskeskus (GTK) tarjoaa osaamista
geoenergian hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseen osana kaavoitusprosessia.

GTK on tarjonnut geoenergiaan liittyviä tutkimus-, selvitys-, mitoitus- ja suunnittelupalveluja vuodesta 2007 lähtien. Palvelut keskittyvät
suuriin geoenergiakenttiin, joilla voidaan tuottaa lämmitys- ja viilennysenergiaa esimerkiksi
liike- tai toimistorakennukseen, ostoskeskukseen tai kokonaiselle pientaloalueelle.
- Suurkohteita olemme toteuttaneet yli 30
eri puolilla Suomea ja parhaillaankin on meneillään useiden kohteiden tutkimus- ja suunnittelutöitä. Olemme edelleen mukana myös
SOK:n logistiikkakeskushankkeessa. Tänä
vuonna valmistuvan logistiikkakeskuksen
lämmitys- ja jäähdytysenergiasta puolet tuotetaan geoenergialla. Suurkohteet ovat pääsääntöisesti hybridejä eli geoenergian rinnalla on
toinen uusiutuva energiamuoto, toimialapäällikkö (Energia ja raaka-aineet) Jarmo Kallio
kertoo.
Geoenergian hyödyntämismahdollisuudet
kannattaa ottaa huomioon jo ennakoivasti
kaavoituksessa ja aluesuunnittelussa. Esimerkiksi pientalo- tai kerrostaloalueen suunnittelussa geoenergia on selvityksen arvoinen asia
myös yhdistelmänä kaukolämmön kanssa.
- Suunnittelemme geoenergia-atlas-hankkeen käynnistämistä tämän vuoden aikana.
Tavoitteena on rajata geoenergian kannalta
suotuisia alueita ja valita muutamia pilottialueita eri puolilta maata. Niistä teemme
tarkempia tutkimuksia prosessin malliksi.
Käytössämme on laadukasta tutkimus-, mittaus- ja ohjelmistotekniikkaa sekä asiantun-

Tutkimusmittaus käynnissä.
tijaosaamista. Jos on kiinnostusta osallistua
hankkeeseen, minuun voi ottaa yhteyttä.
Vaikka geoenergian käyttöönoton investoinnit painottuvat alkuvaiheeseen ja ovat kohtalaiset, on niiden takaisinmaksuaika parhaimmillaan lyhyt, alle 10 vuotta. Kun järjestelmä
on saatu käyttöön, se tuottaa uusiutuvaa, ekologista ilmaisenergiaa keskeytyksettä 24/365periaatteella.
Geologian tutkimuskeskus
Jarmo Kallio
Puh. 020 550 5260
jarmo.kallio@gtk.fi
www.gtk.fi

Asiantuntija

Geoenergian alueellinen käyttö
on selvittämisen arvoinen asia

Reinikainen huomauttaa, että Senaatti-kiinteistöt on ollut mukana
ELY-keskusten toimitilaratkaisujen järjestämisessä koko Suomessa. Tavoitteena on ollut, että
ELY-keskusten kokonaisvuokrat
eivät nouse uusien tilajärjestelyjen myötä.
Käyttäjien tarpeet entistä
paremmin huomioon

Kuopion toimitilakompleksin suunnittelussa on Reinikaisen mukaan kiinnitetty entistä
enemmän huomiota käyttäjien
tarpeisiin strategialähtöisen toimitilasuunnittelun periaatteiden
mukaisesti.
- Kartoitimme käyttäjien tarpeet alustavasti jo hankesuunnitteluvaiheessa ja parhaillaan meillä on käynnissä
projekti, jossa tarkennamme kartoituksen
tuloksia. Tavoitteena on aikaansaada ELYkeskuksen ja Finnveran henkilöstölle tilat,
jotka vastaavat tämän päivän käyttötarpeita,
mutta ovat samalla muuntojoustavia tulevaisuuden tarpeita ajatellen.
Tilat tulevat olemaan pääsosin niin sanottua monitilaa eli niissä on yhdistetty monenlaisia tilarakenteita.
Tavoitteena energiatehokas lopputulos

Uuden toimistokompleksin energiatehokkuustavoitteet noudattavat Senaatti-kiinteistöjen yleistä linjaa. Uudisrakennusosassa
tavoitteena on energialuokka A ja peruskorjattavissa rakennuksissa energialuokka C.
- Energiatehokkuus on ollut yksi suunnittelun lähtökohdista tässäkin hankkees-

sa. Olemme käyttäneet sekä uudis- että
korjausrakentamisen lvisa-suunnittelussa
mallinnusta, joka mahdollistaa erilaisten
ratkaisujen simuloinnin ja vertailun energiatehokkuustavoitteiden toteuttamiseksi,
Reinikainen sanoo.
Suunnittelun yhteydessä vertailtiin esimerkiksi erilaisia lämmityksen toteuttamisvaihtoehtoja. Arvioissa olivat mukana
esimerkiksi maalämpö ja järvilämpö, mutta lopulta päädyttiin kaukolämpöön. Myös
jäähdytysenergian tuotannossa arvioitiin
useampia vaihtoehtoja.
Toimistokompleksiin kuuluvat kaksi
vanhaa toimistorakennusta on rakennettu
1950-luvulla. Peruskorjauksessa niiden vesikatot uusitaan ja yläpohjan eristystä lisätään. Rakennukset ovat julkisivuiltaan suojeltuja, joten seinien eristys jää entiselleen.
Talotekniikka luonnollisesti uusitaan tämän
päivän vaatimusten mukaiseksi.
Energiaa säästyy ylläpidon keinoin

Toimitilakompleksin huolto- ja ylläpitotoiminnasta tulee vastaamaan pitkäaikainen
kumppani, jonka kanssa Senaatti-kiinteistöillä on strateginen liikesuhde.
- Pitkäaikainen yhteistyö huolto- ja ylläpitotoiminnasta vastaavien kumppanien
kanssa ja tämän yhteistyön jatkuva kehittäminen vaikuttaa myös kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen
palkkio-sanktiomalli kannustaa kumppaneita energiatehokkuutta parantaviin toimiin.
Itä-Suomen alueella olemme saavuttaneet
vuodesta 2003 lähtien kahden prosentin tai
sitä suuremman energiansäästön vuodessa
pelkästään ylläpidon keinoin, Reinikainen
kertoo.
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Vesivahinkojen määrä
helposti pienemmäksi
Vesivuodot aiheuttavat vuosittain
Suomessa kymmenien miljoonien
eurojen kustannukset. Vuotojen
havaitsemiseen on olemassa
yksinkertainen ratkaisu,
Leakomatic-vesivuotokytkin.
Vesivuotoja valvovissa järjestelmissä käytetään perinteisesti kosteusliuskoja, joihin
vuodon on osuttava. Leakomatic-vesivuotokytkimen toiminta perustuu anturiteknologiaan, joka mittaa putkistossa olevaa
painetta.
- Leakomatic asennetaan tuloputkeen heti
vesimittarin jälkeen ja laite mittaa koko putkiston kuntoa reaaliajassa. Laite on todella
tarkka eli se paljastaa jopa hanojen pienet
tippavuodot. Rakenteiden sisällä olevat piilovuodotkin paljastuvat ennen kuin ne ehtivät tehdä vahinkoa rakenteissa. Laite sulkee
vedentulon, jos tippavuoto kestää yli asetetun ajan tai kun laitteeseen ohjelmoidut hälytysrajat ylittyvät, Leakomatic Ab:n toimitusjohtaja Johnny Lindström kertoo.
Pientaloon asennettavassa vesivuotokytkimessä on näyttölaite, joka voidaan sijoittaa näkyvälle paikalle. Isommassa kohteessa tieto vuodoista välittyy laitteen antureista
kiinteistön omistajan tai huoltoliikkeen internetsivuille tai mobiililaitteisiin. Laite antaa tietoa myös vedenkulutuksesta, mikäli
siihen asennetaan lisävarusteena digitaalinen vesimittari.
Sopii pieniin ja isoihin kiinteistöihin

Leakomatic Ab on markkinoinut vesivuo-

lakiesitys on parhaillaan käsittelyssä. Lindström uskoo, että myös Suomessa asia nousee esille lähivuosina.
- Suomessa vakuutusyhtiöt ovat jo huomanneet vesivuotokytkimen edut. Vakuutusyhtiöillä on paikallisia kampanjoita, joilla
tuetaan vesivuotokytkimen asennusta pientaloihin. Myös talotehtaat ovat valveutuneita
eli moniin talopaketteihin kuuluu vesivuotokytkin valmiiksi asennettuna.

Leakomatic Ab
Godbyvägen 3 B
22100 MARIEHAMN
Puh. 018 210 21, 040 500 9538
info@leakomatic.com
support@leakomatic.com
www.leakomatic.com
tokytkintä ensisijaisesti omakotitaloihin,
mutta tuotekehityksen myötä laite soveltuu
käytettäväksi muissakin kohteissa.
- Vesivuotokytkin voidaan asentaa omakotitaloon, rivitaloon, kerrostaloon tai kesäasuntoon. Se soveltuu myös esimerkiksi
leirikeskuksiin, kirkkoihin, museoihin, kouluihin, päiväkoteihin ja hoivayksiköihin.
Parhaillaan kehitämme tuoteversiota maatilojen eläinsuojiin, Lindström sanoo.
Leakomatic on helppo asentaa myös jälkiasennuksena, koska se ei vaadi paljoa tilaa.
Lindström mainitsee, että Maarianhaminan
kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen vesivuotokytkinten asentamisesta lähivuosina

kaikkiin kaupungin omistamiin kiinteistöihin.
Vesivuotokytkimen päämarkkina-alueena
on ollut Ahvenanmaa. Nyt Leakomatic Ab
on laajentanut jakeluverkoston koko Suomen kattavaksi. Vesivuotokytkintä myyvät
lvi-alan yritykset ja tukkuliikkeet sekä Leakomatic Oy:n omat alue-edustajat. Auktorisoituja jälleenmyyjiä on tällä hetkellä noin
sata ja määrä kasvaa koko ajan.
Seurataanko Suomessa Norjaa?

Norjassa vesivuotokytkin on ollut jo jonkin
aikaa pakollinen uusissa rakennuksissa ja
suurimmissa saneerauskohteissa. Ruotsissa

Callidus on laadukkaiden
lämpöpumppuratkaisujen laatutoimittaja
Calliduksen toimittama lämpöpumppu
on oiva valinta, kun halutaan rakentaa
varma, turvallinen ja energiatehokas
lämmitysjärjestelmä.
Ruotsalainen Callidus AB aloitti toimintansa vuonna 1949.
Aluksi yhtiö valmisti öljypolttimia, mutta nykyisin tuotevalikoima sisältää myös vedenkäsittely- ja lämmitysjärjestelmiin liittyvät tuotteet. Suomalainen tytäryhtiö, maahantuonti- ja myyntiorganisaatio Oy Callidus Ab perustettiin
vuonna 1969.
Ruotsissa Callidus AB on markkinajohtaja vedenkäsittelyjärjestelmissä, mutta Suomessa Oy Callidus Ab:n suurin
liiketoiminta-alue ovat lämmitysjärjestelmät.
Laaja lämpöpumppuvalikoima

helpottaa se, että lähes kaikki järjestelmät on mahdollista
liittää etähallinnan piiriin. Vakiona oleva internetliitäntämahdollisuus antaa aivan uuden ulottuvuuden järjestelmän
seuraamiseen ja ohjaamiseen esimerkiksi älypuhelimen
avulla.
Calliduksen lämmitysjärjestelmätarjonta sisältää lämpöpumppujen lisäksi esimerkiksi aurinkolämmitysjärjestelmät, öljy- ja kaasupolttimet ja lämmityskattiloista niin
perinteiset valurautakattilat kuin kaasukondenssikattilatkin.
Laaja tuotevalikoima mahdollistaa myös erilaisten hybridijärjestelmien rakentamisen.
Varma ja turvallinen valinta

Puurunen toteaa, että omakotitalojen lämmitysmuotona
maalämpö on saavuttanut Suomessa jo hyvän jalansijan.
Rivi- ja kerrostaloissa sen käyttö on vasta alkamassa ja lämpöpumppumarkkinat avautumassa. Maalämpö soveltuu hyvin myös julkisten rakennusten lämmitysmuodoksi.
- Kun maalämpöhanke toteutetaan laadukkailla laitteilla

- Calliduksen lämpöpumppuvalikoima sisältää maalämpöpumput tehoalueella 6 – 160 kilowattia sekä ilma-vesilämpöpumput. Valmistaja on
saksalainen Alpha-InnoTec.
Lämpöpumpun etävalPyrimme olemaan järjestelvonta ja kauko-ohjaus
mätoimittaja eli annamme
onnistuu esimerkiksi
myös apua lämmitysjärjesälypuhelimella.
telmän suunnittelussa ja laitevalinnoissa, kiinteistölämpöpumppujen tuotepäällikkö
Jukka Puurunen sanoo.
Callidus huolehtii valtuutettujen jälleenmyyjien osaamisesta sekä asennus- että
huoltokoulutuksista. Tällä pyritään varmistamaan
mahdollisimman toimivat
järjestelmät. Lämmitysjärjestelmien ylläpitoa ja huoltoa

Alpha-InnoTec SWP1600 -maalämpöpumpun
teho on 160 kilowattia.
ja asiantuntijan opastuksella, aikaansaadaan energiatehokas
lämmitysjärjestelmä, joka palvelee pitkään. Callidus on varma ja turvallinen valinta. Laitteet toimivat kuten on luvattu
eikä ikäviä yllätyksiä tule.
Oy Callidus Ab
Hiekkakiventie 1, 00710 HELSINKI
Puh. 09 374 751
info@callidus.fi, www.callidus.fi
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Kehityspäällikkö Esa Halmetoja Senaatti-kiinteistöistä:

Käytönaikaiselle energiatehokkuudelle asetettu tavoitteita
Energiankulutuksen tarkka seuranta, osaavien kiinteistönhoitoyritysten käyttö ja tilojen
käyttäjien motivointi ovat keinoja, joilla Senaatti-kiinteistöt pyrkii rakennusten käytönaikaiseen energiatehokkuuteen.

alenee. Palkkio-sanktiojärjestelmä on tehnyt kulutustietojen
seurantajärjestelmästä konkreettisen kiinteistönhoidon työkalun, Halmetoja sanoo.
Kiinteistönhoitoyrityksiltä vaaditaan korkeaa osaamisen
tasoa, koska rakennuksissa on käytössä sekä vanhaa että
uutta talotekniikkaa. Uusi teknologia mahdollistaa esimerkiksi etäluennan ja nopeat, automaattiset korjaustoimenpiteet. Vanha teknologia on Halmetojan mukaan sinänsä
miltei yhtä mittatarkkaa, mutta säädöt ja korjaukset vaativat
enemmän manuaalista työtä.

Asiantuntija

Energiatehokkaaksi rakennetussa tai peruskorjatussa rakennuksessa on useimmiten hyvät tekniset mahdollisuudet käytönaikaisen energiankulutuksen seurantaan ja hallintaan.
- Energiankulutuksen hallinta pohjautuu tarkkaan seurantaan. Kaikissa rakennuksissamme on mahdollista seurata lämpö- ja sähköenergian sekä veden kulutusta kuukausitasolla. Osassa kohteista kulutusseuranta voidaan tehdä jopa
tuntitasoisena. Useissa kohteissa on etäluentamahdollisuus,
mikä tekee tietojen keräämisestä helppoa, Senaatti-kiinteistöjen kehityspäällikkö Esa Halmetoja
kertoo.

Projektilla motivoidaan tilojen käyttäjiä sähkönsäästöön

Senaatti-kiinteistöjen pyrkimyksenä on motivoida tilojen
käyttäjiä energiansäästöön.
- Lämpöenergia sisältyy pääsääntöisesti vuokraan, mikä
tekee motivoinnista melko vaikeaa. Voimme jakaa tietoja ja
vedota ihmisten järkeen eli esimerkiksi pyytää, että ikkunoita ei pidettäisi auki talvipakkasella tai että jäähdytystä ei
pidettäisi niin isolla, että pattereiden pitää hehkua tulikuumina, Halmetoja mainitsee.
Sähköenergian laskutuksessa on kaksi toimintatapaa. Senaatti-kiinteistöt voi maksaa sähkölaskun ja veloittaa tilan
käyttäjältä käyttökorvauksen, joka ei välttämättä perustu
todelliseen kulutukseen, vaan esimerkiksi tilan neliömäärään. Toinen tapa on, että vuokralainen maksaa sähkölaskun itse.
Senaatti-kiinteistöt on osana Suomen valtiota sitoutunut sähkön ominaiskulutuksen asteittaiseen alentamiseen
vuoden 2005 tasosta yhdeksällä prosentilla vuoteen 2016
mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tilojen käyttäjien panosta riippumatta siitä, kummalla edellä kuvatuista
tavoista sähköenergian laskutus on järjestetty.

Kiinteistönhoidolla iso vastuu

Senaatti-kiinteistöt on ulkoistanut kiinteistönhoitotoiminnan, ja kiinteistönhoitoyritykset vastaavat omalta osaltaan myös energiankulutuksen
seurantatietojen keräämisestä ja analysoinnista.
Kiinteistönhoitoyritykset tekevät Senaatti-kiinteistöille esitykset toimenpiteistä, joilla energiankulutusta saataisiin pienennettyä, ja toteuttavat
hyväksytyt suunnitelmat.
- Olemme tehneet kiinteistönhoitoyritysten
kanssa myös palkkio-sanktiojärjestelmään perustuvia sopimuksia. Tällöin jokaiselle kohteelle
asetetaan lämmön ja sähkön energiankulutustavoite. Jos tavoite alittuu, kasvaa kiinteistönhoitoyrityksen palkkio, ja jos tavoite ylittyy, palkkio
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SiMAP ® Säätö siirtää lämmityksen
säädön reaaliaikaan

SiMAP® Säätö on uudenlainen lämmityksen säätöjärjestelmä, joka perustuu
jatkuvaan huoneistokohtaiseen lämpötilan mittaukseen.

pötilaan tulee otetuksi huomioon lämmityksen säädössä.
Saatuja mittaustietoja voidaan hyödyntää myös kiinteistön ylläpidossa kuten patterijärjestelmän tasapainotuksessa ja sen onnistumisen seurannassa.
Onnistunut pilotointi takana

Myyntipäällikkö Harri Autio Si-Tecno Oy:stä toteaa, että
suurimmassa osassa asuinkerrostaloista ja toimistorakennuksista lämmitysjärjestelmän säädöt ovat tavalla tai toisella pielessä. Osittain tämä johtuu siitä, että käytössä ei ole
sopivaa työkalua luotettavien lämpötilamittausten ja oikeiden säätöjen tekemiseksi. SiMAP® Säätö on vastaus näihin
ongelmiin.
SiMAP® Säätö -järjestelmässä huoneistoihin asennetaan
langattomat lämpötila-anturit. Talon porraskäytäviin tulee
reitittimet, jotka välittävät anturien signaalit lämmönjakohuoneeseen asennettavalle säätökeskukselle. Mittaustietoja
voidaan seurata reaaliaikaisesti internetin kautta.
- Järjestelmä mittaa huoneistojen todellisia lämpötiloja
jatkuvasti. Säätökeskus laskee keskiarvotiedon huoneistojen lämpötiloista ja saadun arvon perusteella määritellään

Mittaustieto siirtyy huoneantureilta
porrashuoneissa olevien reitittimien kautta lämmönjakokeskuksen
säätimelle. Säätö perustuu huoneistomittauksiin. Kaikki tieto on
etäluettavissa internetin kautta.
pattereille lähtevän lämmitysveden lämpötila. Asetukset
on mahdollista tehdä sekä paikan päällä että etänä, Autio
kertoo.
Järjestelmä mittaa lämpötilaa jatkuvasti, joten ihmisistä ja
Kaikista mittauksista on saatavana selkeät trendit. sähkölaitteista syntyvän lämmön vaikutus huoneiston läm-

Autio toteaa, että SiMAP® Säätö -järjestelmällä
päästään tarkkaan ja energiatehokkaaseen lämmityksen säätöön. Langaton järjestelmä on helppo
asentaa sekä uusiin että vanhoihin kiinteistöihin.
Investointikustannukset ovat pienet ja järjestelmän
avulla saavutettu energiansäästö on merkittävä, joten takaisinmaksuaika on lyhyt.
- Pilotoimme järjestelmää vuoden 2011 aikana hyvin tuloksin yhteensä 480
huoneistossa Asokotien,
VVO:n ja TA-Asumisoikeuden omistamissa taloissa.
Sen jälkeen myös SATO on
liittynyt järjestelmän käyttäjiin. Virallisesti toimme
järjestelmän markkinoille
pari kuukautta sitten.
SiMAP® Säätö -järjestelmää myyvät SiTecno Oy
ja sen jälleenmyyjät kautta
Suomen.

Si-Tecno Oy
Riihitie 8
00330 HELSINKI
Puh. 09 477 0570
harri.autio@simap.fi
www.simap.fi
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Kruunu on ikkunoiden ja
puuelementtien laatumerkki

Kun tarvitaan laadukkaita, mittojen ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan valmistettuja ikkunoita tai
puuelementtejä, oikea valinta on Kruunu.

Länkelin Oy valmistaa Kruunu-ikkunoita ja -parvekeovia
Hartolassa sijaitsevassa tehtaassaan, joka on yksi pisimpään
toimineita ikkunatehtaita Suomessa. Kruunu-puuelementtien valmistuksesta vastaa PPE Palkki Oy Sysmässä. Yhteistä Kruunu-tuotemerkin tuotteille on korkea laatu ja
yksilöllisyys.
Ikkunat mittojen mukaan

Kruunu-ikkunat valmistetaan mittojen ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.
- Valtavirrasta poikkeavat ikkunat ovat meille arkipäivää
ja pystymme toteuttamaan vaativammatkin suunnitelmat.
Yrityksemme on tarpeeksi pieni mukautumaan tilaajien
toiveisiin, mutta tarpeeksi suuri isojenkin sarjojen valmistukseen. Meillä on myös käytössämme osaavien alihankkijoiden verkosto, jos tarvitsemme apua ratkaisujen toteuttamisessa, liiketoimintajohtaja Jari Nygård toteaa.

Kruunu-ikkunat täyttävät tämän päivän energiatehokkuusvaatimukset. Perusikkunoiden U-arvo on 1,0 ja matalaenergiaikkunoiden 0,9. Nygårdin mukaan matalaenergiaikkunoissa on tarvittaessa mahdollista päästä jopa arvoon
0,79. Ikkunoiden ääneneristävyysominaisuudet ovat huippuluokkaa. Perusikkunan ääneneristävyys on 42 desibeliä
tieliikennemelua vastaan. Tuulen ja sateen pitävyydessä
Kruunu-ikkunat ovat saavuttaneet VTT:n testeissä parhaan
mahdollisen EN-standardiluokan.
Ikkunoiden puitteissa Länkelin käyttää polyuretaanimaalia, joka on kaksikomponenttinen kovamaali. Kovat ja tasaiset pinnat on helppo pitää puhtaina.
Länkelin myy Kruunu-ikkunat pääasiassa rakennusliikkeille ja talotehtaille. Jonkin verran on tehty suoraa kauppaa
kuntien ja kaupunkien kanssa.
- Ikkunoitamme käytetään paljon esimerkiksi koulujen,
päiväkotien, toimistorakennusten ja sairaaloiden peruskorjaushankkeissa. Viime vuosina olemme toimittaneet
esimerkiksi 960 ikkunaa Lahden virastotaloon, 1100 ikkunaa Espoon virastotaloon ja 760 ikkunaa Opetushallituksen
taloon Helsingissä.

Länkelin tarjoaa ikkunoiden asennuspalvelun sekä uudisrakennus- että saneerauskohteisiin. Tällä halutaan varmistaa ikkunatoimituksen kokonaislaatu.
Puuelementit uudis- ja korjausrakentamiseen

Arkkitehtisuunnitelmien mukaan valmistettavia Kruunupuuelementtejä voidaan käyttää sekä pientalon että kerrostalon rakentamisessa ja julkisivujen peruskorjauksessa.
Peruskorjauskohteissa puuelementin käyttö tarjoaa hyvän
mahdollisuuden rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen lisäeristyksellä.
- Puun käyttömahdollisuudet rakentamisessa ovat kasvaneet uusien paloturvallisuusmääräysten myötä. Kruunu-elementit täyttävät kaikki paloturvallisuusvaatimukset,
Nygård sanoo.
Länkelin Oy
Puusepäntie 1, 19600 HARTOLA, Puh. 03 884 360
PPE Palkki Oy
Yrittäjäntie 6, 19700 SYSMÄ, Puh. 03 884 350
tarjous.laskenta@kruunu.fi, www.kruunu.fi

Passiivienergiatalo syntyy
betonielementeistä

Suutarinen-yhtiöt on edelläkävijä innovatiivisten energiatehokkaiden rakennusmateriaalien
kehittäjänä. Suutarisen kehittämät betonielementit soveltuvat passiivienergiarakentamiseen.

Suutarinen-yhtiöt on maa- ja talonrakentamisen sekä betoniteollisuuden osaajista koostuva yritysryhmä, joka tunnetaan aktiivisena rakennusmenetelmien kehittäjänä. Viime
vuosina Suutarinen on keskittynyt energiatehokkaiden rakennusmenetelmien kehittämiseen. Kivitasku-pientalomallisto on energiatehokkuudessaan vertaansa vailla.
- Aloitimme vuonna 2007 betonielementtirakenteisen
pientalon kehitystyön. Keskusteluissa nousivat esille matalaenergiarakentaminen ja passiivienergiarakentaminen,
ja päätimme, että alamme kehittää passiivienergiataloa.
Vuoden 2008 alussa perustimme työryhmän kehittämään
betonielementtien käyttöä passiivienergiatalon rakentamisessa, Maarakennus Suutarinen Oy:n toimitusjohtaja Timo
Suutarinen kertoo.
Suutarinen kehitti sandwich-betonielementin, jonka Uarvo on alle 0,1. Elementissä käytetään eristeenä SPU-Systems Oy:n toimittamaa solupolyuretaania, jonka lämmöneristyskyky on erittäin hyvä. Elementit liitetään toisiinsa
uudella tekniikalla, joka tekee rakennuksen vaipasta todella tiiviin.
Passiivienergiatalon ilmatiiveysluku on 0,09 eli talo vuotaa tunnin painetestissä vain yhdeksän prosenttia omasta
tilavuudestaan. Ilmanvaihto ainoastaan vaihtaa talossa olevaa ilmaa, joten huoneilma säilyy raikkaana. Ilmanvaihtokoneen höytysuhde on parhaimmillaan jopa 90 prosenttia.
Rakennus on vedoton, joten lämpötila voidaan pitää normaalia alhaisempana. Passiivitalon lämmitysenergiatarve
on noin 15 prosenttia nykynormien mukaisesti rakennetun
talon tarpeesta.
Suutarinen mainitsee, että betonielementin ulkopinnassa
on mahdollista käyttää myös graafista betonia, jolla aikaansaadaan kaunis julkisivu.

Mäntyharjulle energiatehokas koulu

Betonielementit ja passiivienergiarakentaminen soveltuvat
pientalorakentamisen lisäksi myös suurempiin rakennuksiin. Hyvä esimerkki tästä on vuosien 2010 ja 2011 aikana
Mäntyharjulle rakennettu yhtenäiskoulu.
- Koulu rakennettiin Mäntyharjun kunnan teettämien
suunnitelmien mukaisesti, ja meidän osaamisemme oli
merkittävässä roolissa rakennustöiden aikana. Koulusta
tuli huomattavasti alkuperäisiä vaatimuksia tiiviimpi. Vaatimuksena oli tiiveysluku 1, mutta rakennuksen toisessa
osassa päästiin lukuun 0,42 ja toisessa lukuun 0,54, Suutarinen kertoo.
Koulurakennuksen energiankulutusta on seurattu kuluneen talven ajan.

- Vanhassa koulussa energiaa kului 50 kilowattituntia
kuutiota kohti vuodessa. Uudessa koulussa luku on tähänastisen toteutuman perusteella arvioituna 17 kilowattituntia
eli rahassa laskettuna säästö on noin 40 000 euroa. Vanhassa
koulussa energiaa kului 1000 megawattituntia vuodessa ja
uudessa koulussa arvio on 390 megawattituntia, Mäntyharjun kunnan kiinteistöpäällikkö Henna Koivisto kertoo.
Suutarinen-yhtiöt
Vuorilahdentie 7
52700 MÄNTYHARJU
Puh. 0207 940 640
www.suutarinen.fi
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Havukorpi Oy tarjoaa sähkösuunnittelupalveluja sekä uudisrakennus- että saneerauskohteisiin.
Havukorpi hallitsee kaikki kiinteistön sähkösuunnittelun osa-alueet. Yritys on luotettava yhteistyökumppani olipa kyseessä
sähkölämmityksen, valaistuksen, turvajärjestelmien tai tietoliikenneverkon vaatima
sähkösuunnittelu.
- Pidämme ammattitaitomme jatkuvasti
ajan tasalla eli hallitsemme alan uusimmat
tekniikat. Viime aikoina olemme panostaneet KNX-tekniikkaan. Pyrkimys energiatehokkuuteen korostuu tämän päivän
suunnittelussa, ja nykyaikaisilla ohjausratkaisuilla valaistuksen ja lämmityksen säätö
on mahdollista energiatehokkaasti tarpei-

den mukaan, toimitusjohtaja Jarmo Viirto
sanoo.
Havukorpi tekee paljon yhteistyötä julkisen sektorin kanssa pääkaupunkiseudulla
ja Läntisellä Uudellamaalla. Muita asiakassektoreita ovat teollisuus, rakennusliikkeet
ja yksityiset toimeksiantajat.
- Hoidamme kaikki toimeksiannot laadukkaasti alusta loppuun. Toimintamme
on joustavaa ja yhteistyökykyistä, Viirto
toteaa.
Havukorpi Oy
Ratastie 9
03100 NUMMELA
Puh. 09 224 2970
havukorpi@havukorpi.fi
www.havukorpi.fi

Kehityspäällikkö Esa Halmetoja
Senaatti-kiinteistöistä:

Asiantuntija

Sähkösuunnittelu
osaavissa käsissä

- Meillä on parhaillaan käynnissä Käyttäjäsähkön hallinta -energiansäästöprojekti,
jossa jaamme tietoa ja pyrimme aikaansaamaan sähkön käyttötottumusten muutoksen
mukaan valituissa kohteissa. Kyseessä on
valtakunnallinen kehityshanke, jossa ovat
mukana Tekes rahoittajana ja VTT tutkimuslaitoksena.
Hankkeessa haetaan järkevyyttä ja vastuullisuutta esimerkiksi valaistuksen, atklaitteiden ja av-laitteiden käyttöön toimistoissa. Hankkeen puitteissa on muun muassa järjestetty tilaisuuksia työpaikoilla.
Joissakin kohteissa rakennuksen aulaan on
asennettu infonäyttö, joka antaa tietoa rakennuksen energiankulutuksesta.
- Olemme asettaneet käyttäjäsähköprojek-

tin vuosittaiseksi tavoitteeksi kahden prosentin sähköenergian säästön edellisvuoden
tasoon verrattuna. Parhaimmillaan kulutus
on pudonnut mukana olevassa kohteessa 18
prosenttia ensimmäisenä vuonna ja vielä
toisenakin vuonna kuusi prosenttia. Joissakin kohteissa on käynyt niin, että ensimmäisenä vuonna on päästy hyvään tulokseen,
mutta toisena vuonna kulutus on taas lähtenyt nousuun eli ilmeisesti entiset käyttötottumukset ovat taas ottaneet vallan.
Halmetoja toteaa, että motivoinnin tuottamat tulokset pitäisi pystyä palkitsemaan
jollakin tavalla. Käyttäjäsähkön hallinta
-projektin yhtenä tavoitteena on kehittää
sopivia vastuullisen toiminnan palkitsemismalleja.

RST on kevyt mutta
kestävä viemäriputkien
materiaali
Ruostumaton teräs on erinomainen viemäriputkien materiaali. Blücherin valmistaman muhvillisen RST-viemärin suosio
kasvaa jatkuvasti Suomessakin.
Vuonna 1965 Tanskassa perustettu Blücher on Euroopan
johtava RST-viemäröintituotteiden ja -järjestelmien valmistaja. Blücherin pääkonttori ja tuotantolaitokset ovat edelleen
Tanskassa, mutta yhtiöllä on tytäryhtiöitä ja myyntikonttoreita eri puolilla maailmaa.
Suomessa laivanrakennusteollisuus on käyttänyt
BLÜCHER® RST-viemäröintiratkaisuja jo parinkymmenen vuoden ajan. Kiinteistöjen jätevesiviemäröinnissä
BLÜCHER® EuroPipe -tuotteet ovat yleistyneet 1990-luvulta alkaen.
Pitkäikäinen vaihtoehto

- Kun verrataan valurautaa, muovia ja ruostumatonta terästä, on ruostumaton teräs niistä ehdottomasti kestävin ja pitkäikäisin materiaali. EuroPipe-viemäriputkia voidaan käyttää myös sadevesien viemäröinnissä sekä kohteissa, joissa
viemäriputkiin kohdistuu mekaanista tai liikkeestä johtuvaa
rasitusta. Tarvittaessa putkien muhviliitokset voidaan varmistaa liitospannoilla. Esimerkkinä voidaan mainita parkkihallien sadevesiviemäröinti, maajohtaja Petri Hietikko
Blücher Metal A/S filial i Finlandista sanoo.
Ruostumaton teräs on huoltovapaa materiaali, koska viemäreissä kulkeutuvat hiukkaset eivät tartu siihen kiinni yhtä
helposti kuin muihin materiaaleihin. Ruostumaton teräs on
kierrätettävä materiaali eli kun rakennus joskus puretaan,

voidaan viemäriputket toimittaa kierrätykseen.
- Merkittävä EuroPipe-viemäriputkien ominaisuus on
paloturvallisuus. Putket on luokiteltu parhaaseen A1-paloluokkaan eli ne eivät kasvata rakennuksen palokuormaa.
Läpivienneissä ei tarvita erillisiä mansetteja tai muita palokatkoratkaisuja, vaan läpivienti voidaan tehdään kiinteänä
betonivalulla tai kivivillalla eristettynä.
BLÜCHER® Europipe -järjestelmän etuna on muhviliitosten helppo ja nopea asennettavuus verrattuna valurauta- tai
hitsattavaan RST-viemäriin. Järjestelmän keveyden ansiosta
kannakointi ja asennus nopeutuvat.
Suosio kasvaa Suomessakin

BLÜCHER® EuroPipe -viemäriputket soveltuvat kaikenlaisiin kohteisiin sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tuotevalikoimaa täydentävät esimerkiksi lattiakaivot.
- RST-putkien suosio kasvaa Suomessa kovaa vauhtia. Ei
ole liioiteltua sanoa, että kymmenessä vuodessa tuotteiden
liikevaihto on kymmenkertaistunut. Olemme toimittaneet
Blücherin tuotteita toimisto- ja liikerakennuksiin, teollisuuslaitoksiin ja sairaaloihin, Hietikko toteaa.
Esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Lempäälän Ideaparkissa on käytetty viemäröinnissä
BLÜCHER® Drain -lattiakaivoja ja EuroPipe-putkia.
Blücher Metal A/S filial i Finland
Kauppakuja 2,
21200 RAISIO
Puh. 020 757 1690
mailfi@blucher.fi
www.blucher.fi
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Toshiba on lämpöpumppujen
kärkimerkki
Toshiban lämpöpumppujen tuotevalikoimas
ta löytyy ratkaisu niin pienen kuin suurenkin
kiinteistön lämmitys ja jäähdytystarpeisiin.

Toshiba Super Daiseikai Premium -sisäyksikkö.

VRF-tekniikka soveltuu isoonkin rakennukseen

Toshiban lämpöpumpputarjonta on jaettu kolmeen sektoriin: asuinrakennuksiin ja vapaa-ajanasuntoihin soveltuvat
ratkaisut, pieniin liike-, toimisto- ja teollisuustiloihin soveltuvat ratkaisut ja isoihin kohteisiin tarkoitetut bisnesratkaisut.
- VRF-mallisto on suunniteltu isojen rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen. VRF-ratkaisuja voidaan käyttää
esimerkiksi hotelleissa, kauppakeskuksissa, toimistorakennuksissa, kouluissa ja terveyskeskuksissa. Yhteen ulkoyksikköön on mahdollista asentaa jopa 48 sisäyksikköä, mikä
tekee VRF-ratkaisusta erittäin sopivan rakennuksiin, joissa
on paljon erillisiä huoneita. Suomestakin löytyy jo useita referenssikohteita, joista viimeisimpänä Sokos Hotelli Kotka,
Talvo sanoo.
VRF-lämpöpumppujärjestelmä on
myös hyvä tapa säästää energiaa isojen kohteiden lämmityskuluissa, sillä
hyötysuhteet ovat laitteissa erinomaista
luokkaa.

la vastaa Oy Combi Cool Ab. Suomen ja Baltian jakelua
hallinnoi Toshiba HVAC Finland. Pumppujen myynnistä,
asennuksesta ja huollosta vastaa valtuutettujen, koulutettujen jälleenmyyjien ketju.
- Suomessa Toshiban lämpöpumppujen aktiivinen markkinointi alkoi seitsemän vuotta sitten. Aluksi markkinointi
kohdistui kotitalouksiin, mutta viime aikoina painopiste on
kääntynyt yrityksiin, Talvo mainitsee.
Toshiba HVAC Finland
Ruosilantie 14 E
00390 Helsinki
Puh. 09 777 123 50
www.toshibafinland.com

Japanilaista laatua

Toshiba Super Daiseikai 6 -sisäyksikkö.
- Suomessa ajatellaan edelleen hyvin usein virheellisesti, että
lämpöpumppu on pientalon lämmitys- ja jäähdytysratkaisu.
Esimerkiksi Venäjällä ja Englannissa lämpöpumpputekniikkaa käytetään todella paljon julkisten rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Toshiban pumpuilla päästään
2 – 150 kilowatin lämmitystehoon yhdellä järjestelmällä,
myyntipäällikkö Tuomas Talvo Toshiba HVAC Finlandista
toteaa.

Toshiba on keskittänyt lämpöpumppujen tuotekehityksen ja valmistuksen
Japaniin. Toshiba valmistaa kompressoritkin itse, ja samanlaista kompressoritekniikkaa ei ole käytössä muilla lämpöpumppuvalmistajilla.
- Avainsana Toshiban pumpuista puhuttaessa on laatu. Laatu pätee myös
täällä Suomessa eli pumput toimivat
moitteettomasti myös kovempien pakkasten aikaan.
Toshiba-lämpöpumppujen maahantuonnista Suomessa ja Baltian alueel-

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö.

Laitteet huoneistokohtaiseen
vedenkulutuksen mittaukseen ja etäluentaan
Huoneistokohtainen veden
kulutuksen mittaus yleistyy
koko ajan sekä asuntoosakeyh
tiöissä että vuokrataloyhtiöissä.
Nykyaikainen tekniikka mah
dollistaa vedenkulutuksen seu
rannan etäluennan avulla.

minnan varmistaa Kamstrupin Metering
Services -organisaatio, jonka palvelutarjonta
sisältää esimerkiksi huolto-, tuki- ja käyttökoulutuspalvelut.
Maailman suurin alallaan

Tanskalainen Kamstrup A/S on maailman
suurin ultraäänivirtausmittareiden valmistaja. Yhtiön valmistamia mittareita käytetään veden kulutuksen seurannan lisäksi
sähkön, kaukolämmön ja jäähdytysenergian
kulutuksen seurantaan.
- Kamstrupin tärkein kilpailuvaltti on
tuotteiden laatu. Mittareiden käyttöikä on
pitkä ja tarkkuusominaisuudet säilyvät
luotettavina koko käyttöiän ajan. Laatu perustuu siihen, että tuotteet suunnitellaan ja
valmistetaan Tanskassa, joten tuotantoprosessin kontrolli on koko ajan Kamstrupin
käsissä, Torikka sanoo.
Kamstrupilla on pitkät perinteet mittarivalmistuksessa, sillä yhtiö on perustettu
vuonna 1946. Suomessa Kamstrup on toiminut vuodesta 1999.

- Jos vesimaksu on kaikille talon asukkaille sama, se ei ole oikeudenmukaista kaikkia kohtaan. Joku kuluttaa vettä keskiarvoa
vähemmän ja joku taas enemmän. Huoneistokohtainen kulutusmittaus kertoo
todellisen kulutuksen ja antaa pohjan tasaarvoiselle laskutukselle, Kamstrup A/S:n
Suomen maajohtaja Olli Torikka toteaa.
Luotettava mittaus ja langaton etäluenta

Kamstrup A/S on tuonut markkinoille huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen mittaukseen soveltuvan MULTICAL® 21 -käyttövesimittarin, jonka toiminta perustuu ultraääniteknologiaan. Elektroninen mittari
on kestävä ja luotettava. Mittari on helppo
asentaa hankaliinkiin paikkoihin, koska se
voidaan asentaa mihin asentoon tahansa.
MULTICAL® 21 -mittarissa on valmiina
etäluentamahdollisuus. Etäluenta onnistuu
langattomasti USB Meter Reader -etälukijan
avulla. USB-etälukija on puoliautomaattinen, mutta myöhemmin on mahdollista
siirtyä myös täysautomaattiseen luentaan,
koska MULTICAL® 21 -mittareissa on olemassa vaadittavat lisäkomponentit.
Torikka korostaa, että langaton kommu-

nikointi on tulevaisuuden suuntaus myös
veden- ja energiankulutuksen seurannassa.
MULTICAL® 21 -mittarit ja USB Meter Reader -etälukija tarjoavat taloyhtiöille todella

helpon tavan siirtyä huoneistokohtaiseen
vedenkulutuksen seurantaan ja mittareiden
langattomaan etäluentaan.
Mittausjärjestelmien ongelmattoman toi-

Kamstrup A/S
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
Puh. 09 251 1220
www.kamstrup.fi
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Elinkaarimalli soveltuu myös
pienempiin rakennushankkeisiin
Skanska ja Coor Service Management ovat yhdessä kehittäneet
kunnille pienten ja keskisuurten
tilahankkeiden hankintaan soveltuvan elinkaarimallin. Kahden alansa merkittävän toimijan
yhteistyö tuottaa tilaajalle paljon
etuja.
Elinkaarimalli sisältää sekä rakennuksen
suunnitteluun, rakentamiseen että ylläpitoon liittyvät palvelut. Elinkaarimallia on
sovellettu Suomessa jo muutamien vuosien
ajan isoissa rakennushankkeissa.
- Elinkaarimalli tuottaa paljon etuja sekä
tilaajalle että toteuttajalle, mutta iso elinkaarihanke sopimus- ja hankintaprosesseineen
on molempien kannalta haastava ja raskas.
Skanska ja Coor haluavat nyt tarjota elinkaarimallin edut myös pienempiin eli investointiarvoltaan 5 – 20 miljoonan euron
hankkeisiin, joissa voidaan käyttää tavanomaisempaa hankintamenettelyä ja yleisiä
sopimusehtoja niin rakennusurakka- kuin
ylläpitosopimuksessa, johtaja Antti Tuomainen Skanskan hankekehityspalveluista
kertoo.
Useilla rakennusliikkeillä on jo itsellään
ylläpitotoimintaa, joka mahdollistaa elinkaarihankkeiden toteuttamisen, ja lisäksi
alalle on syntynyt toiminnallisia kumppanuuksia kuten Skanskan ja Coor Service
Managementin kumppanuus.
- Skanskan ja Coorin yhteistyöllä on pitkät perinteet sekä Suomessa että muissa
Pohjoismaissa. Tällä hetkellä yhtiöillä on
menossa esimerkiksi mittava yhteistyöprojekti Tukholmassa sijaitsevan Karoliinisen
sairaalan elinkaarihankkeessa. Tämä projekti tuottaa paljon osaamista myös Suomessa
toteutettaviin julkisen sektorin elinkaari-

hankkeisiin, Tuomainen toteaa.
Tulevaisuuden huomioon
ottava toimintamalli

Skanskan ja Coorin kehittämän uuden mallin tavoitteena on elinkaariedullinen tilaajan
tarpeita vastaava ratkaisu kevennetyllä hankintamenettelyllä. Ostamalla suunnittelun,
rakentamisen ja ylläpidon yhdellä kertaa,
mutta jakamalla hankinnan kahteen eri sopimukseen tilaaja varmistaa itselleen sekä
kilpailukykyiset rakennuskustannukset että
myös ensimmäisen 10 vuoden kiinteistöpalveluiden edullisuuden hyödyntäen olemassa
olevia sopimusmalleja ja -ehtoja. Edellyttämällä tarjoajilta myös pitemmän aikavälin
PTS-suunnitelman tilaaja voi varmistua
siitä, että kohde on suunniteltu kestämään
elinkaaren aikaisia rasituksia
Tilaajan halutessa elinkaarimalliin voidaan liittää myös rahoituksen jaksotus. Esi-

merkiksi leasing-rahoitus on mahdollinen.
Hankintamenettelyssä Skanska voi ohjata
suunnittelua tilaajan tilaohjelman ja tavoitteiden pohjalta ja valita suunnitelmaratkaisut elinkaarioptimointityökalujensa avulla.
Kaikki tärkeimmät rakennusosat ja järjestelmäratkaisut arvioidaan elinkaarilaskennassa, jossa Skanska arvioi rakennusosia
investointikustannusten ja korjaustarpeiden näkökulmasta. Coor Service Management osallistuu suunnittelun ohjaukseen
laskemalla aktiivisesti eri ratkaisujen ylläpitokustannuksia. Näin toimien löydetään
tasapaino edullisten investointi- ja ylläpitokustannusten kesken.
Palvelutuotanto on suora jatkumo
suunnittelulle ja rakentamiselle

Elinkaarihankkeessa Skanska vastaa suunnitteluttamisesta ja rakentamisesta. Coor
on mukana suunnitteluvaiheessa, mutta

päävastuualueena yrityksellä on käyttövaiheen palvelutuotanto. Palvelut sisältävät
kiinteistönhoidon, ulkoaluetyöt, puhtaanapidon, aulapalvelut ja mahdolliset logistiset
palvelut.
Operatiivinen johtaja Jukka Tuominen
Coorista toteaa, että elinkaarimalli on palveluntuottajan kannalta erittäin hyvä ratkaisu.
- Perinteisessä toimintamallissa haasteena
on, että informaatio ei kulje riittävän hyvin
suunnittelu- ja rakennusvaiheesta käyttöönotto- ja ylläpitovaiheeseen. Tämän vuoksi
kiinteistön käyttöönotossa ja ylläpidossa
voi tulla eteen isojakin ongelmia. Elinkaarimallissa palveluntuottaja on mukana heti
suunnitteluvaiheesta alkaen ja pystyy siten
varmistamaan, että palvelut on suunniteltu
rakennuksen käyttötarkoituksen ja palvelukäyttäjien tarpeiden mukaan.
- Tilaaja hyötyy suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon liittymisestä saumattomasti toisiinsa. Elinkaarimalli perustuu
tiiviiseen yhteistyöhön tilaajan, rakentajan
ja palveluntuottajan välillä. Tilaajalle tämä
tarkoittaa, että tilat palvelevat käyttäjiä pitkään ja tiloissa tuotettavat palvelut vastaavat
palvelukäyttäjien tarpeita, kehityspäällikkö
Håkan Jonsson lisää.
Skanska Oy
PL 114
00101 HELSINKI
Puh. 020 719 211
www.skanska.fi
Coor Service Management
PL 108
00101 HELSINKI
Puh. 010 234 3400
www.coor.fi

Westendinpuiston koulu
Elokuussa 2005 käyttöön otettu Westendinpuiston koulu Espoossa on hyvä esimerkki
onnistuneesta elinkaarihankkeesta. Espoon
kaupunki vastasi itse koulurakennuksen
suunnittelusta, mutta kilpailutti rakentamisen ja kuuden vuoden ylläpidon. Skanska
rakensi kohteen ja Coor on vastannut sen
ylläpidosta. Kuuden vuoden ylläpitokauden
umpeuduttua Espoon kaupunki ja Coor jatkoivat ylläpitosopimuksen toistaiseksi voimassa olevaksi.
Rakennusaikaisena rehtorina toimi koulun
nykyinen apulaisrehtori Martti Turpeinen,
jonka mukaan yhteistyö Skanskan ja Coorin
kanssa sujui mallikkaasti rakennushankkeen

n Skanska kuuluu maailman kym-

menen suurimman rakennusyhtiön
joukkoon. Skanska-konserni toimii
valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin
emoyhtiö on Skanska AB.
Skanskan toimialat ovat rakentamispalvelut sekä asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin projektikehitys. Suomessa Skanskan toiminta
kattaa rakentamispalvelut, asuntojen
ja toimitilojen projektikehityksen sekä
elinkaarihankkeet.
alusta lähtien.
- Olin koko ajan tietoinen rakennusurakan etenemisen vaiheista. Jos jotain ongelmia ilmaantui, ratkaisimme ne yhdessä. Aikataulut pitivät ja saimme aloittaa koulutyön
uusissa tiloissa suunnitelmien mukaisesti.
Koulun käyttöönoton jälkeen rehtorina
on toiminut Marja Perkkiö. Hän toteaa,
että myös rakennuksen valmistumisen jälkeinen yhteistyö Coorin kanssa on toiminut
erittäin hyvin.
- Meillä on vakituinen kiinteistönhoitaja,
joka on Coorin palkkalistoilla. Hän on todella ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen.
Huomautettavaa meillä on ollut lähinnä
niistä kiinteistönhoitotöistä, jotka ovat olleet Coorin alihankkijoiden vastuulla. Coor
on ottanut palautteemme hyvin vastaan ja

laittanut asiat kuntoon niin pian kuin se on
ollut mahdollista. Esimerkiksi siivoukseen
emme olleet alkuun tyytyväisiä, mutta tänä
päivänä arvosanaksi voidaan antaa 10+.
Perkkiö huomauttaa, että pari vuotta sitten Westendinpuiston koulussa toteutettiin
jätteiden kierrätyksen tehostamishanke.
Coor antoi toiminnallaan täyden tukensa
hankkeelle.
- Espoon kaupunki on liikelaitostanut
kiinteistöpalvelut, ja suurin osa kouluista
käyttää näitä palveluja. Olen kuullut, että
kouluissa koetaan esimerkiksi kiinteistönhoitotöiden tilaaminen monimutkaiseksi.
Me olemme siis onnellisessa asemassa – emmekä muuhun enää vaihtaisi.
Kuvat: Voitto Niemelä.

n Coor Service Management on Poh-

joismaiden johtava kokonaispalveluita
toimittava yritys, joka on erikoistunut
johtamaan, kehittämään ja tehostamaan tukipalvelutoimintoja toimistoissa, kiinteistöissä, tuotantolaitoksissa ja julkisella sektorilla.

