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3–4/2010ILMASTONMUUTOS SAAPUU LÄHIÖÖN
STEREOTYYPPINEN NUKKUMALÄHIÖ ei kenties vastaa monenkaan käsitystä energiatehokkuu-
desta, mutta viime vuosikymmeninä rakennetut kerrostalot tarjoavat kosolti mahdollisuuksia panna 
kampoihin ilmastonmuutokselle.

Yhdestä puusta veistettyjä nämä ratkaisut eivät voi olla. Energiatehokas korjausrakentaminen 
vaatii holistista lähestymistapaa, jossa useat tieteet etsivät vastauksia huomispäivän lähiöasumisen 
haasteisiin. Arkkitehtuurin, insinööritieteiden ja taloustieteiden vuorovaikutuksessa on mahdollista 
löytää toimivia malleja, joiden avulla lähiöitä voidaan korjata energiatehokkaiksi, elämänlaatua pa-
rantaviksi asuinalueiksi. Avainasemassa on toisaalta arkkitehtuuri, toisaalta tekninen laatutaso.

Prosessissa on tärkeää ottaa huomioon myös asuinalueiden dynaaminen luonne. Kutistuvaan lä-
hiöön ei voi soveltaa samoja lääkkeitä kuin kovaa vauhtia urbanisoituvaan esikaupunkialueeseen.  

Pääkaupunkiseudulla taajama-alueen maa-alan kasvu oli 52 % vuosien 1970–2000 välillä ja 
väestönkasvu samaan aikaan noin 36 %. Suhteellisen vähäinen kaupunkirakenteen hajoaminen joh-
tui etenkin siitä, että 1950- ja 60-lukujen voimakas lähiörakentaminen tuotti jo merkittävän osan taa-
jamarakenteen kasvusta.

Vanhasta kaupunkirakenteesta huolehtiminen on myös taloudellisesti perusteltua: kaupunkia kehi-
tettäessä ei voida lähteä siitä, että uudisrakentamisen imussa laiminlyödään vanhan, olemassa ole-
van rakenteen ylläpito.

Nähtäväksi jää, miten asumisväljyyden tulevat muutokset vaikuttavat asuntotuotantoon. Asumis-
väljyyden arvioidaan kasvavan Helsingissä tulotason noususta ja väestörakenteen muutoksesta joh-
tuen nykyisestä noin 33 m²:stä/henkilö noin 42 m²:iin/henkilö vuoteen 2030 mennessä.

Ennusteiden mukaan asuntokuntien keskikoko supistuu nykyisestä 1,90 henkilöstä/asunto 1,60 
henkilöön/asunto vuoteen 2030 mennessä. Etenkin isompien asuntojen tarve kasvaa, mutta myös 
yksiöitä ja kaksioita tulee rakentaa. Helsingin lähiöiden osalta tilanne on se, että asuntojen koot ovat 
alueilla pieniä. 

Tulevaisuuden lähiöasuminen puhuttaa niin päättäjiä, tutkijoita kuin yrityksiäkin. Esimerkiksi Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on tukemassa Tampereen teknillisen yliopiston Rakennetun 
ympäristön tiedekunnan kahta projektia, jotka syväluotaavat näitä ongelmia. ENTELKOR- ja EVAKO-
projekteissa kehitetään yhteisvoimin innovatiivisia ratkaisuja suomalaisten lähiöiden energiatehok-
kaaseen korjaamiseen. 

Projektien yhtenä lähtökohtana on, että uusi teknologia ja energiatehokkuus tuovat arkkitehtuu-
riin uusia mahdollisuuksia. Vähentämällä rakennuksen energiankulutusta tai saamalla rakennus tuot-
tamaan oma energiansa, voidaan saada lisää resursseja samanaikaisesti esimerkiksi toiminnallisuu-
den parantamiseen.

 Alana tarkastellen arkkitehtuuri ei ole aina rientänyt ensimmäisenä soveltamaan insinööritie-
teiden uusimpia keksintöjä. Vuorovaikutuksen avulla on kuitenkin mahdollista löytää asianmukaisia 
kiihdytyskaistoja. Arkkitehtoninen soveltaminen tuo lisätietoa teknisten ratkaisujen kehittämiseen – ja 
päinvastoin. 

1970-luvun elementtirakenteiden lisälämmöneristäminen on yksi tapetilla oleva asia. Muita tutkit-
tavia asioita ovat lämmön talteenotto, tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntäminen sekä muut uudet tek-
niikat. 

Uudentyyppinen korjaaminen edellyttää uusia menetelmiä myös elinkaarikustannusten hallintaan. 
Jotta vuokratalo- ja asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteko olisi tehokasta ja kustannustietoista, tarvi-
taan kriteeristö, jolla suunnittelijat ja päättäjät voivat arvioida eri vaihtoehtoja.

Lisäksi väestörakenteen muutokset edellyttävät kokonaan uusien asuntotyyppien lisäämistä ole-
massa oleviin rakennuksiin. Lähiöihin saadaan uutta ilmettä ja – toivottavasti myös – paljonpuhuttua 
yhteisöllisyyttä, kun hiilijalanjälki pakottaa ihmiset puhaltamaan yhteen, öhöm, hiileen.   

SAMI J. ANTEROINEN

TOIMITUKSELTA
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02 Esipuhe

06 Ajankohtaista

14 Herätys nukkumalähiössä
Uusien asuinalueiden syntyminen Helsinkiin lisää paineita 
myös lähiöiden kasvojenkohotukselle. Lähiöitä on kuitenkin 
mahdollista kehittää yhdessä ja tasapainoisesti uuden 
asuntorakentamisen rinnalla.

18 Volyymiä nostamalla hyötyjä asukkaille?
Lähiöiden päivittäminen uudelle vuosituhannelle on 
yhteiskunnallinen kysymys monessakin suhteessa, sanoo 
NCC Rakennus Oy:n asiakkuusjohtaja Lars Lindeman.

20 Toimiva ja esteetön ympäristö tavoitteena 
kerrostaloalueilla
Nykyään uusia lähiöitä taloineen ja katuympäristöineen 
rakennetaan alun pitäen mahdollisimman esteettömiksi ja 
viihtyisiksi, mutta olemassa oleviakin kaupunkien lähiöalueita 
pyritään kehittämään entistä toimivammiksi.

26 Kiinteistöhuollon sääpalvelu varoittaa 
lumentulosta ja sateista etukäteen
Syksyllä 2010 markkinoille tulevan ’Ilmatar – säästöä säästä’ 
-palvelun tarkoituksena on tuottaa ennakkotietoa säätilojen 
muutoksista ja välittää se suoraan kiinteistönhuoltotyötä 
teke vien ihmisten matkapuhelimiin.

14
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20

SISÄLLYSLUETTELO



3–4 / 2010  kita  5

30 Ekompaa elämää
VTT:n Miimu Airaksinen etsii vihreitä ja fiksuja ratkaisuja. 
Vuosi sitten käynnistyneen tutkimusprofessuurin toimialana 
on rakennusten ja rakennetun ympäristön energia- ja 
ekotehokkuuden parantaminen.

36 Malliesimerkki toimistotalon 
energiatehokkaiksi olosuhteiksi
Carrier Oy:llä oli erinomainen mahdollisuus rakennuttaa 
vaikuttava referenssi, kun Turun aluekonttorille tarvittiin uusia 
tiloja.

46 Parvekkeiden uusimisvaihtoehdolla lisää 
käyttömukavuutta
Suomalaisessa rakennuskannassa on lähdes miljoona 
parveketta, joista varsin merkittävää osaa odottaa 
korjaaminen lähitulevaisuudessa. 

62 Homeitiöitä poistetaan sisäilmasta uuden 
sukupolven ilmanpuhdistimilla
Vuonna 2004 perustettu Desinfinator Oy on Tampereella 
toimiva ilmanpuhdistusalan yritys, joka kehittää ja markkinoi 
uutta teknologiaa muun muassa hajunpoistoon sekä 
homeitiöiden poistamiseen sisäilmasta.

68 Suurremontti tuuliajolla
Taloyhtiöissä kyllä periaatteessa ymmärretään projektin johta-
misen ja valvonnan merkitys, mutta silti liian usein rakennuttaja -
konsultti jää hankkimatta tai se hankitaan liian myöhään.

62

68

36
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AJANKOHTAISTA
ABL-LAATAT ESITTELEE:

JULKISIVU-UUTUUKSIA FINNBUILD 
2010-MESSUILLA

BUCHTAL KERATWIN K-20-julkisivujärjestelmässä laatan 
asentaminen on nopeaa ja varmuus huippuluokkaa.

Yhdistämällä Paroc-elementin sekä K-20 hattukiinnityspro-
fiilin KeraTwin-laattaan, saadaan koko julkisivurakenne ääret-
tömän nopeasti valmiiksi ilman ylimääräisiä työvaiheita työ-
maalla.

Buchtal K-20 KeraTwin-laatan asennuksessa ei tarvita mi-
tään liima-tai kumiraaka-aineita kiinnitykseen Ko. järjestel-
män julkisivulle  voidaan laskea yli 100 vuoden huoltovapaus. 
Huoltovapauden takaa myös Buchtalin patentoitu Hydrotect-
pinta, joka antaa itsepuhdistuvan pinnan laatalle. Hydrotect-
pinnalla on laatan elinikäinen takuu.

KeraTwin K20-julkisivujärjestelmää on käytetty tänä vuon-
na esim. Turussa As. Oy Brahenkatu 10:n., As. Oy Paaskun-
nanmäen ja As. Oy Sirkkalankatu 6:n julkisivuissa.

Laminam-suurlaatat julkisivuun aurinkokennolla
Toisena uutuutena esittelemme Laminam-julkisivulaatan, johon  
on kiinnitetty aurinkokenno laatan ulkopintaan. Laminam tuo 
markkinoille julkisivuun asennettavan maksimissaan 1m x 3 m-
kokoisen suurlaatan. Tähän Laminam-suurlaattaan voimme tar-
jota myös aurinkokenno-pinnan.

Tervetuloa tutustumaan uutuuksiimme FinnBuild-messuille 
osastolle 6k29. ■

Lisätietoja: www.abl.fi, abl@abl.fi
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AJANKOHTAISTA

BOSTIK LANSEERAA ”Bostik Multicolour”-tuotesarjan, jon-
ka avulla saat saumamassat ja ikkunakitit oman värimallin mu-
kaan! Nyt voit valita, annatko saumojen tai ikkunakitin sulau-
tua väreiltään esim. talosi julkisivuun tai ikkunapuitteisiin vai 
annatko niiden näkyä. Valitse RAL/NCS-värikoodi tai lähetä 
värimalli Bostikille*.

BOSTIK MULTICOLOUR-TUOTESARJAAN kuuluu kuusi 
tuotetta:  Glasil Ikkunakitti, Uretaanisaumamassa 2637, Multi-
fog 2640,  Silmax Rakennussaumamassa 2620, Simson MSR 
CA ja  Simson ISR 70-03. Minimimäärä valmistukselle on n. 
200 ”sukkaa” (0,6 l) tai patruunaa (0,3 l).

BOSTIK MULTICOLOUR on suunnattu useille kohderyhmil-
le kuten esim. arkkitehdit, kuljetusväline- ja veneteollisuus, sau-
mausurakoitsijat, talotehtaat, rakennusliikkeet, ikkunatehtaat 
jne. ■

Lisätietoja: www.bostik.fi

Bostik kuuluu kemiankonserni TOTAL´iin ja on yksi maailman suurimmista lii-
mojen, tasoitteiden ja tiivistysaineiden valmistajista. Bostikilla on tuotantolai-
toksia yli  50 :ssä maassa ympäri Eurooppaa, Aasiaa, Pohjois- ja Etelä-Ame-
rikkaa sekä Austra liaa. Pohjoismaiden  pääkonttori sijaitsee Helsingborgissa, 
minne se perustettiin 1911.  Yhtiöllä on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit. 
Emoyhtiöllä on tytäryhtiöt Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Bal tiassa. Suo-
messa Bostik on toiminut vuodesta 1917 lähtien.
*Rajoitukset mahdollisia.

BOSTIK MULTICOLOUR-
TUOTESARJA

A-KUNNOSTUS- JA KUIVAUSPALVELUT OY on lamas-
ta huolimatta kasvattanut liikevaihtoaan kuivaus- ja raken-
teidenkunnostuspalveluilla n. 30 % edelliseen tilikauteen ver-
rattuna.

Kasvun on mahdollistanut jatkuva panostus henkilöstön 
kouluttamiseen sekä toiminnan ohjaamisen kehittäminen ja 
henkilöstömuutokset. Uusimpana muutoksena on Risto Tiirikai-
sen palkkaus kosteus- ja vahinkokartoitustiimin esimieheksi.

Entisten palveluiden lisäksi; Kuivauslaitteiden 
maahantuonti ja verkkokauppa
A-TUOTTEET JA LAITTEET OY (ATL) on perustettu laaduk-
kaiden kuivauslaitteiden maahantuontia ja myyntiä ammatti-
laisille varten. ATL toimii myös asiantuntijaorganisaationa, jo-
ka kouluttaa ja konsultoi kuivauslaitteiden käyttöä sekä ra-
kennuksien kuivaamiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja. ATL on 
kokonaan  A-Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy:n omistukses-
sa.

Jakelukanavana ATL käyttää tähän tarkoitukseen perustet-
tua raksapuoti.fi verkkokauppaa, joka avautuu syyskuun lo-
pussa.

Ensimmäiset maahantuodut kuivaimet ovat jo A-Kunnos-
tus- ja kuivauspalvelut Oy:n työkohteissa. ■

Lisätietoja: www.kuivauspalvelut.fi

SAMA VANHA KEHITYSVAUHTI; 
NYT UUSI ILME JA UUDET TUULET

DUST DEPUTY- SYKLONIESIEROTIN muuttaa tavallisen 
laitos- tai rakennusimurin tehokkaaksi kohdepoistoimuriksi. 
Esierotin kerää 99 % imetystä materiaalista ja pölystä ennen 
imurin säiliötä. Näin pölypussi toimii hienosuodattimena, täyt-
tyen vasta hyvin pitkän käyttöjakson aikana. Imurin suodatin-
järjestelmä pysyy aiempaan verrattuna monikymmenkertaisen 
ajan toimivana, koska suurin osa sitä tukkivista hiukkasista jää 
esierottimeen. Materiaalin pyörteinen erottuminen on hyvin 
havaittavissa läpinäkyvässä syklonissa. 

Dust Deputy maksaa itsensä nopeasti takaisin, koska pöly-
pussi- ja suodatinkustannukset alenevat, imurin kestoikä pite-
nee pienemmän rasituksen takia ja huoltotarve vähenee. Dust 
Deputy on omiaan keräämään materiaaleja puun työstöstä, 
tasoitteen hionnasta, kipsitöistä, jarru- jauho- ja hiilipölyä sekä 
monia muita hienojakoisia materiaaleja, jotka tukkivat tavallis-
ten imureiden suodattimet.  

EI ENÄÄ TUKKEUTUNEITA IMUREITA 
– DUST DEPUTY RATKAISEE ONGELMAT!

Patentoitu Dust Deputy sykloniesierotin on valettu antistaat-
tisesta läpinäkyvästä muovista. Se on asennettavissa monella 
eri tavalla, esim. suoraan imurin kylkeen, lattialle tai lisävarus-
teena saatavalle pyöräalustalle. Imurin huipputeho säilyy pit-
kään esierotinsäiliön täyttyessä hienojakoisella materiaalilla. 
Dust Deputya on saatavana myös kahtena metallisena malli-
na teollisuusimureita varten; myös pelkkiä sykloniosia on tilat-
tavissa.  

Maahantuoja, ASTQ Supply House on toiminut pölyn, kos-
teuden ja mikrobien hallinnan alalla jo vuodesta 1995. Se 
tuottaa erikoispuhdistus- ja saneerausalalle innovatiivisia toi-
mintakonsepteja tuottavan turvallisuuden hyväksi. ■

Lisätietoja: myynti@astq.fi,   
www.astq.fi
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Ammattitaidolla 
jo vuodesta 1989 alkaen.

Maalaus ja Saneeraus 
Jarmo Pakarinen Oy

• Liike- ja muut julkiset tilat

• Toimisto- ja teolliset tilat

• Huoneistoremontit

• Parvekkeet ja julkisivut, myös talvityönä

Oy Cronvall Ab

ALUESUOJAUKSEN KOKONAISRATKAISUT

Puh. 0201 260 260

www.cronvall.fi

cronvall@cronvall.fi

Ullakkorakentaminen

Korjausrakentaminen

Peltikattotyöt

Rakennus Oy Paanurakenne on perinteikäs ja menestyvä 
korjausrakentaja. Markkina-alueitamme ovat 
pääkaupunkiseutu ja Tampereen seutu.

Tampereen toimisto
Tampereentie 495
33880 Lempäälä
puh. (03) 3123 0300
fax (03) 3123 0320

Pääkaupunkiseudun 
toimisto
Lars Sonckin kaari 16
02600 ESPOO
fax 09-479 479

NANTEN OY LAAJENTAA 
TOIMINTAANSA

NANTEN OY on valmistanut vuodesta 1963 lähtien Nanten 
tuotemerkillä polymeeripinnoitteita teollisuuden ja julkisten raken-
nusten lattioiden eri käyttörasituksiin. Tarjoamme kaikille asiak-
kaillemme kokonaispalvelua, joka kattaa materiaalien lisäksi 
asiantuntijapalvelut optimaalisen pinnoiteratkaisun löytämiseksi.

Nyt olemme laajentaneet tarjontaamme edelleen ostamalla 
Suomen suurimpiin kuuluvat lattiapinnoitustyötä tekevät Karppa-
kon ja Pinnoitus Paukkonen osakeyhtiöt ja muodostamalla niistä 
Nanten Oy:n tytäryhtiön Nanten Lattiat Oy:n. Tällä järjestelyllä 
tarjoamme asiakkaillemme kokonaispalvelua, joka kattaa myös 
takuu- ja vastuukysymykset yksiselitteisesti. Nanten Lattiat Oy toi-
mii koko maassa ja kykenee suoriutumaan suurempienkin lattioi-
den pinnoitustyöstä sovitun aikataulun puitteissa. Tavoitteenam-
me on kehittää kaikille asiakkaillemme sopivia tuotteita ja työtek-
niikoita siten, että lopputuloksena on entistä paremmat lattiapin-
noiteratkaisut käyttäjien tarpeiden mukaan.

 Tytäryhtiömme OOO Nanten omine henkilökuntineen toimii 
entiseen tapaan Venäjällä markkinoimalla tuotteitamme paikal-
lisille asiakkaillemme. Toimipaikkamme ja myyntivarastomme si-
jaitsee Pietarissa. ■

Lisätietoja: www.nanten.fi  

Kyläsaarenkatu 7 B, 00580 Helsinki
Osmo Lempinen 0400 430 412

Toimisto 09 773 2400
Fax 09 773 4232

jarmo.pakarinenoy@kolumbus.fi
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YKSI TÄRKEIMMISTÄ tekijöistä jokapäiväisen hyvinvoin-
timme kannalta on raikas ja puhdas huoneilma, joka sisäl-
tää mahdollisimman vähän hiukkasia ja jonka vaihtuvuus toi-
mii hyvin. Koneellinen ilmanvaihto on pitkään ollut yleinen jul-
kisissa tiloissa ja työpaikoilla, mutta myös yhä useammin yk-
sityisasunnoissa ja omakotitaloissa. Järjestelmän toimivuus ta-
kaa huomattavasti miellyttävämmät olosuhteet myös allergikoil-
le ja astmaatikoille. 

Luonnollisesti tällaiset järjestelmät keräävät ilmasta run-
saasti siinä leijailevaa huonepölyä ja ulkoilmasta kulkeutuvia 
hiukkasia. Osa tästä pölystä kerääntyy järjestelmään asennet-
tuihin suodattimiin, mutta ajan kuluessa myös suuri kuorma pö-
lyä ja hiukkasia kerääntyy ilmanvaihtojärjestelmän kanaviston 
seinämiin. Kun tätä tapahtuu pidemmän ajan kuluessa, kana-
vistot ahtautuvat, ja järjestelmän puhtaus ja toimivuus hiipuu. 
Monesti vain suodattimia on vaihdettu, jolloin järjestelmän 
yleinen puhtaus on kuitenkin hyvin puutteellista. Toisaalta, me-
todit, joilla puhdistusta on suoritettu, ovat yllättävän tehotto-
mia ja vaativat suuria järjestelyjä. Aiemmin puhdistus tapah-
tui sammuttamalla järjestelmä ja ajamalla epäpuhtaudet kana-
vahaaroista pääkanavistoon päin. Usein kuitenkin juuri pää-
kavisto on säilynyt puhtaana voimakkaan ilmavirran ansiosta 
ja pikemminkin haarakanavat ovat likaantuneet heikomman il-
mavirran takia. 

MULLISTAVA INNOVAATIO EDISTÄÄ TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 
PUHTAAMMAN HUONEILMAN AVULLA

Nämä seikat ovat innoittaneet Team Kantola Servicen työryh-
mää uudenlaisen innovaation kehittelyssä. Yhtiössä on kehitetty il-
manvaihtojärjestelmien poistokanavien puhdistussysteemi, joka 
mahdollistaa kanavien puhdistuksen ilmankäsittelykojeiden käy-
dessä. Uusi järjestelmä puhdistaa kanavat lohkoissa, eikä aja li-
kaa pääkanavistoa kohden, vaan puhdistaa kanavistosta tarpeel-
liset osat lohko kerrallaan kojeiden käydessä. Käytännössä kek-
sintö on siirreltävä imukammio, jonka avulla kanavistoja voidaan 
puhdistaa pienempi alue kerrallaan. 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että pientaloissa puhdistus tulisi 
suorittaa n. 3–5 vuoden välein, julkisissa tiloissa tarve saattaa olla 
jopa kerran vuodessa. Monesti puhdistuspalvelun tilaamista harkin-
nut pientaloasukas ei ole juuri voinut täysin kartoittaa puhdistuksen 
tarpeellisuutta, eikä jälkeenpäin todeta teetetyn työn tulosta ja laa-
tua. Team Kantola Servicen puhdistuspalvelu sisältää kanavistojen 
videokuvauksen kaikissa kohteissa ja kuvaus suoritetaan aina sekä 
ennen, että jälkeen työn. Team Kantola Servicen kehittämällä puh-
distusjärjestelmällä on Euroopan laajuinen patentti. Järjestelmä on 
kehitetty yhtiön testaus- ja kehitystilossa rakentamalla vaativia testi-
ympäristöjä erilaisine kanavistoineen parhaimman työtuloksen saa-
vuttamiseksi kaikissa erityyppisissä kohteissa. ■

Lisätietoja: kari.kantola@teamkantolaservice.fi tai 
markku.lindholm@teamkantolaservice.fi 

MEILLÄ ON ilo kutsua Teidät tutustumaan tuotteisiimme 
 FinnBuild messuille 6.–9.10.2010osastolle 6 b 49.

Uutuustuotteistamme esittellemme Minipleat suodattimet, 
jotka valmistamme Minipleat veitsivekkauslinjallamme. Tuottei-
siin kuuluu Z-line , laajapinta- ja Lto-suodattimet, suodattimet 
ovat energiajakeeksi soveltuvia. Myös kehykset kiinnitämme 
automaattisella kehystyslinjallamme. Synteettiset pussisuodat-

TERVETULOA TUTUSTUMAAN MESSUOSASTOOMME!

LTO-suodattimen kehysliimaus.

timemme valmistamme uudella tekniikalla hankkimamme ke-
hystyskoneen avulla. Suodattimet ovat muovikehyksellä ja erit-
täin tukevarakenteisia, tuotteet ovat myös polttamalla hävitet-
täviä. ■

Lisätietoja: www.fsuotimet.fi

Uusi Minipleat veitsivekkauslinjamme.
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NYKYPÄIVÄN KORJAUSRAKENTAMISESSA on ener-
giataloudellisiin syihin vedoten alettu suosia ulkoseinien lisä-
lämmöneristämistä.  Pelkkä lisälämmöneristäminen ei kuiten-
kaan poista rakenteissa olevia mikrobikasvustoja, tai niiden 
aiheuttamaa terveyshaittaa tilojen käyttäjille. Kun alkuperäiset 
lämmöneristeet ovat kostuneet, voi lisälämmöneristäminen jo-
pa huonontaa rakenteessa olevia olosuhteita siten, että mikro-
bikasvustojen määrät lisääntyvät rakenteissa ja rakennuksessa 
koetut terveyshaitat pahenevat merkittävästi. 

Ulkoseinärakenteissa lämmöneristeinä on lähes poik-
keuksetta mineraalivillaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että ra-
kennuksen vaippa on tiivis. Esiselvityksissä on selvitettävä 
 epätiiveyskohdat ja korjausten yhteydessä ne tulee korjata, 
jolloin lämmöneristeellä on edellytykset toimia odotetulla ta-
valla.

Uusi kustannustehokas korjausmenetelmä
Näihin yllä oleviin kysymyksiin olemme voineet vastata uudel-
la ulkoseinärakenteen korjausmenetelmällä. Menetelmässä si-
sävaipan tiiveys ja mahdolliset vuotoilmareitit saadaan hel-
posti selvitettyä ja ne voidaan helposti korjata. Rakenteessa 
oleva vanha lämmöneriste palautetaan alkuperäiseen toimin-
takuntoon kuivaamalla ja siinä mahdollisesti esiintyvä mikro-
bikasvusto desinfioidaan. Menettelyllä mahdolliset terveyshai-
tat poistuvat ja rakenteen lämmöneristävyys palautuu ennal-
leen. Kuivauksen ja desinfioinnin lisäksi julkisivu puhdistetaan 
ja käsitellään menetelmään kuuluvalla MCF Julkisivusuojalla, 
joka estää rakenteen kastumisen uudelleen.  Uudella korjaus-
menetelmällä saadaan aikan tiivis, terveellinen ja lämmöneris-
tävyydeltään uutta vastaava rakenne, joka pysyy kuivana ja 
lämpimänä myös tulevaisuudessa. Menetelmä on kustannuksil-
taan vain n. 1/5-osa perinteisiin menetelmiin verrattaessa. 

TUTKIMUSTIETOA UUDESTA julkisivukorjausmenetelmäs-
tä on saatu merkittäviä käyttökokemuksia. Menetelmää kehi-
tettäessä teimme olemassa oleviin kohteisiin koekäsittelyjä, joi-
ta tarkkailemalla saimme tietoa menetelmän toimivuudesta ai-
doissa käyttöolosuhteissa.

Rakenteet kunnostettiin menetelmällä n. 2,5 ja 1,5 vuotta 
sitten. Kaikkia rakennuksen seinärakenteita ei kunnostettu to-
dellisten vertailutulosten saamiseksi.

Menetelmässä käytettävää MCF-Julkisivusuojaa testattiin 
sääkaapissa olosuhde- ja Xenon testauksella. Tälläkin tes tauk-
sella voitiin osoittaa, että menetelmä todellakin toimii erittäin 
hyvin.

 

JULKISIVUKORJAAMISESTA UUDELLA MENETELMÄLLÄ 
MERKITTÄVIÄ KÄYTTÖKOKEMUKSIA

LÄMPÖTALOUS SEINÄRAKENTEITA tutkittiin lämpökame-
roiden avulla tammikuussa 2010. Vertailtavat seinärakenteet 
ovat samat samoin kuin rakenteiden ulkoiset ja sisäpuoliset olo-
suhteet. Ulkolämpötila tutkimushetkellä oli –22 °C:tta. Kysees-
sä on 1980-luvulla rakennettu rakennus. (seinärakenne tiili/ 
villa/tiili)

Huomattavaa on, että korjatun ja korjaamattoman seinä-
rakenteen ulkopinnan lämpötilaero on 10 °C:tta. Korjaamatto-
massa seinärakenteessa oleva kostean eristeen eristyskyky on 
heikko.

 Saaduilla tiedoilla laskettiin erojen taloudellista merkitys-
tä. Korjaamattomassa rakenteessa lämpöhäviö rakenteen lä-
pi on 758,3 kwh/m2/vuosi ja korjatussa rakenteessa 253,9 
kwh/m2/vuosi. Tästä erotukseksi saadaan 504 kwh/m2/vuosi. 
Ar vioidaan, että kaukolämmön hinta on 45€/Mwh ja seinä-
pinnaksi esim. 1000m2. Lämmityksen säästönä tämä tarkoittaa 
22,68 €/m2 ja koko seinän osalla 22680 €/vuosi.  Lasken-
nallisesti vaipan eristävyys parani 33 %, mikä on merkittävä ta-
loudellinen säästö.  On huomioitava, että eristeiden kosteus ja 
mikrobiologinen tilanne vaihtelee suuresti kohteen ja rakennus-
tyypin mukaan. Todellinen säästö voidaan arvioida kohdekoh-
taisesti lämpökamerakuvauksen ja laskel mien avulla.

Seuraavana päivänä samoissa olosuhteissa kävimme tutki-
massa Keski-Suomessa sijaitsevan suuren koulukeskuksen, joka 
kunnostettiin menetelmällä n.1,5 vuotta sitten. 

Kohteessa rakenne toimi samoin kuin aiemmin kerrottu ra-
kenne. Oleellista on myös, että tehtyjen terveysselvitysten mu-
kaan rakennuksessa koettuja terveyshaittoja ei enää esiintynyt. 
Kyseessä on 80-luvulla rakennettu koulukeskus.

Tutkimuksella on voitu osoittaa, että korjausmenetelmä on 
erittäin toimiva. Seinärakenne on pysynyt täysin muuttumatto-
mana koko seurantajakson. Korjaus on poistanut rakenteesta 
johtuneet terveyshaitat ja rakenne on pysynyt täysin muuttumat-
tomana koko seurantajakson. Menetelmä on erittäin kustannus-
tehokas ja kuolettaa nopeasti korjauksesta aiheutuvat kustan-
nukset. 

 
MENETELMÄN MUUT LISÄARVOT Nopea toteutus puoltaa 
menetelmän käyttöä erityisesti kouluissa ja muissa julkisissa ra-
kennuksissa. Suuriakin rakennuksia voidaan kunnostaa mene-
telmällä jopa parissa viikossa. Lyhyestä toteutusajasta johtuen 
kiinteistöjen käyttäjille aiheutettava häiriö on vähäinen. ■

Lisätietoja: www.taloterveys.fi



12  kita  3–4 / 2010

AJANKOHTAISTA

EBTS-KODINHALLINTAJÄRJESTELMÄ ON kodinohjauk-
sen ja -hallinnan uuden sukupolven kokonaisratkaisu. EKE-Yh-
tiöt on kehittänyt ohjelmisto- ja elektroniikkakokonaisuuden, jo-
ka mahdollistaa “Helppoa kodinhallintaa kaikille”.

EBTS-kodinhallintajärjestelmä sisältää ratkaisun, joka yh-
distää kodin turvallisuuden, sää-
dön, ohjauksen, mittauksen, kulu-
tuksen seurannan sekä huoltokir-
jan yhdeksi helppokäyttöiseksi jär-
jestelmäksi. EBTS:n selainkäyttöliit-
tymän kautta kotia tai loma-asun-
toa on helppo hallita mistä hyvän-
sä; kotoa, työpaikalta tai vaikkapa 
lomamatkalta.

Sähkön-, lämmitysenergian- ja 
vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta sekä järjestelmän au-
tomaatioratkaisut auttavat asukasta säästämään sekä rahaa 
että luontoa.

EKE Building Technology Systems kuuluu EKE-Yhtiöihin. 
EKE-Yhtiöt on suomalainen perheomisteinen konserni, jos-

EBTS-KODINHALLINTAJÄRJESTELMÄ

sa tunnetaan suomalaisen pientaloasukkaan asumisen tar-
peet ja huolenaiheet. EBTS-kodinohjausjärjestelmä on synty-
nyt satojen EKE-yhtiöiden rakentamien pientalojen asukkaita 
kuunnellen. EKE-Yhtiöillä on myös parin vuosikymmenen koke-
mus  integroitujen ohjaus-, hallinta- ja diagnosointijärjestelmien 
suunnittelemisesta vaativiin matkustajajunaympäristöihin kaut-
ta maailman. Tämäkin osaaminen on nyt valjastettu jokaisen 
pientaloasukkaan hyödyksi. ■

Lisätietoja: www.ebts.fi ja www.eke.fi

OY JOHN BERGER AB on kehittänyt JB-PILOT seinäjärjes-
telmät. JB-PILOT seinäjärjestelmät ovat tunnetut tyylikkyydes-
tään ja laadukkuudestaan, jossa muunneltavuus ja sovelletta-
vuus ovat huippuluokkaa. Tämä suo tarvittaessa suunnittelijal-
le taikka asiakkaalle hyvin vapaat kädet suunnitella tilan mie-
leisekseen. Seinäpintamateriaaleiksi voi valita lasin,  puulevy-
tyypin, tai vaikka umpielementin. JB-PILOT järjestelmäseinät so-
pivat moniin kohteisiin kuten toimistoihin, autoliikkeisiin, liike-
keskuksiin ym. 

JB-PILOT dB seinäjärjestelmät sopivat kohteisiin joissa vaa-
ditaan erityisen paljon äänieristykseltä. Pintamateriaalivalikoi-
ma on laaja.

JB-PILOT dB  lasi- että umpielementtiseinäjärjestelmät ovat 
tämän lisäksi tunnetut korkeatasoisesta laadustaan ja muunnel-
tavuudestaan.     

JB-PILOT SWS siirtolasiseinä on laadukas, monipuolinen 
seinäjärjestelmä kun tarvitaan isoa seinää, jonka voi päivittäin 
siirtää sivuun saadakseen helposti mahdollisimman avoimen ti-
lan liikkeeseen pääsylle ja myöhemmin helppo sulkea.  JB-PI-
LOT SWS siirtolasiseinä sopii esimerkiksi ostoskeskuksiin ja 
muihin liiketiloihin. 

JB-PILOT ja JB-PILOT dB  saranoidut ja liukuovet soveltuvat 
erilaisiin julkisiin ja yksityisiin tiloihin.

JB-PILOT SEINÄJÄRJESTELMÄT

JB-PILOT seinäjärjestelmiä on 6 eri päätyyppiä ja 6:tta eri tar-
koitusta varten suunniteltuja:
– BRIGHT  Kevyt kokolasiseinärakenteinen  
   (kuitenkin itsestään seisova)
– SHARP Osaksi kokolasirakenteinen pystyrunkorakenteella. 
   Korkeita seiniä
– SMART Monipuolinen. Helppo toteuttaa monenlaisia tarpeita
– SWS DR ja SWS PF Koko lasiseinä siirtyy pois 
   (jopa 4000mm  korkeita)
– fix dB Äänieristävyys 32–47dB varustuksesta riippuen
– quick dB Äänieristävyys 32–45 dB varustuksesta riippuen
– JB-PILOT ovet soveltuvat käytettäväksi JB-PILOT seinien 
   yhteydessä taikka erikseen!
Oy John Berger tarjoaa tarvittaessa myös asennuspalvelun! ■

Lisätietoja: info@johnberger.fi ja www.johnberger.fi
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Uusien asuinalueiden syntyminen Helsinkiin lisää 
paineita myös lähiöiden kasvojenkohotukselle. Jos 
uuden ja vanhan laadullinen ja imagollinen ero 
käy kestämättömäksi, lähiöiden houkuttelevuus 

asuinpaikkana voi romahtaa. Jo nyt polarisoituminen 
näkyy muun muassa siinä, että asuntoalueiden 

alueelliset hintaerot ovat kasvaneet siten, että vanhat 
1960- ja 70-luvuilla rakennetut lähiöt ovat pysyneet 

selkeästi edullisimpina. 

LÄHIÖIDEN MUODONMUUTOKSESSA 
HALUTAAN MENNÄ PINTAA SYVEMMÄLLE

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN  KUVAT: NCC VIESTINTÄ/KUVAPANKKI

LÄHIÖITÄ ON kuitenkin mahdollista kehittää yhdessä ja ta-
sapainoisesti uuden asuntorakentamisen rinnalla. Lähiöalu-
eiden laadun ja arvostuksen jatkuvan heikkenemisen vuoksi 
 asiaan on syytä puuttua nyt, kun vielä on aikaa tehdä jotain. 
Nykyisiä asuntoalueita tulisi kehittää niiden omilla ehdoilla: 
jokaisella paikalla on oma historiansa, tarinansa ja brändin-
sä, joita kirjoitetaan alueen omista lähtökohdista. Eri alueet 
tarvitsevat erilaista kehittämistä, mutta kaikissa tulee varmistaa 
monipuolinen ja riittävä väestöpohja ja asuntokanta.

Helsingin kaupunki ei suinkaan ole heräämässä tähän on-
gelmaan vasta nyt. Kaupunginhallitus perusti jo vuonna 1996 
lähiöprojektin, jotta esikaupunkien yleiset kehityslinjat voidaan 

HERÄTYS 
NUKKUMA-
LÄHIÖSSÄ
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määritellä ja alueelliset kehittämistoimet organisoida asianmu-
kaisella tavalla.

Lähiöprojekti on ollut ja on kaupungin hallintokuntien yh-
teistyöprojekti, joka luo nahkansa muutaman vuoden välein ja 
lähtee uudelle toimikaudelle. Nykyinen projektikausi 2008–
2011 on jo neljäs. Projektikauden visiona on: ”Lähiöistä kau-
punginosiksi, joissa tapahtuu!”

TIIVISTÄMÄLLÄ TULOKSIIN Yksi lähiöprojektin vastauksis-
ta ajan haasteisiin on täydennysrakentaminen. Sitä kaivataan 
erityisesti olemassa olevan infrastruktuurin ja palveluiden sekä 
valmiin joukkoliikenteen äärelle useammastakin syystä. Täy-
dennysrakentaminen auttaa omalta osaltaan nappaamaan nis-
kalenkin ilmastonmuutoksen, ekotehokkuuden ja taloudellisten 
näkymien haasteista, ja samalla se monipuolistaa esikaupun-
kien asuntorakennetta, lisää työpaikkoja, tukee olemassa ole-
via palveluita sekä synnyttää uusia. 

Tätä viitekehystä vasten ei olekaan ihme, että täydennysra-
kentaminen on lähiöprojektin ehdottomia pääteemoja, paino-
pistealueinaan raideliikenteen asemien ja esikaupunkikeskus-
ten, mm. ostoskeskusten ympäristöt.

Helsingin esikaupungit on pääsääntöisesti rakennettu 
1950, -60, -70- ja 80-luvuilla. Esikaupunkialueet rakennettiin 
aikanaan pääosin kerrostaloalueiksi kulloisenkin aikakauden 
tarpeisiin. Tuolloin esimerkiksi autojen omistus ja pysäköinti-
paikkojen tarve oli huomattavasti vähäisempi kuin nykyään ei-
kä nykyisiin automääriin varauduttu millään tavalla.

Esikaupungeissa rakennuskanta on tyypillisesti yksipuo-
linen: kerrostalot ovat tietyn aikakauden tuotteita, joissa on 
vain tietyn tyyppisiä asuntoja. Hissittömyys, parvekkeiden ja 
asuntokohtaisten pihojen puute on yleistä.

AIKAKAUTENSA LAPSIA Kukin rakentamisen vuosikymmen 
on lyönyt oman puumerkkinsä lähiöihin. 1950-lukua leima-
si pula-ajan vaatimattomat rakennustekniset ratkaisut. Raken-
nukset rakennettiin usein paikanpäällä. 1960-luvulla taas ele-
menttirakentaminen teki tuloaan – esivalmistetut rakenteet oli-
vat keskeinen tekijä siirryttäessä lähiörakentamisen aikakau-
teen sen nykyisessä merkityksessä.

1960-luvun suurmuottitekniikan ja osaelementtien jälkeen 
1970-luvulla siirryttiin suurelta osin täyselementtitekniikkaan, 
jossa oli rakennusteknisiä puutteita. Rakennusten elinikä oli 
tarkoitettu kestämään noin 30 vuotta.

Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, että lähiöiden rakennus-
kannan korjausvelka kasvaa. Rakennuskantaa on kuitenkin 
korjattu paikoitellen etenkin pintaparannuksin. Laajempia kor-
jauksia, kuten putkiremontteja, on silti tehty verrattain vähän 
etenkin asunto-osakeyhtiöissä.

Julkisivupinnoituksia tehtiin aikanaan 1960- ja 70-lukujen 

rakentamisessa vähän, koska pintojen huoltovapaus haluttiin 
säilyttää. Moniin rakennuksiin jätettiin puhdas käsittelemätön 
betonipinta. Tällaiset pinnat vaativat kuitenkin yhä enemmän 
kunnossapitoa ja korjauksia, kun betoni alkaa rapautua pois 
ja raudoitukset ruostua. Esikaupunkialueilla rakennukset vaati-
vat myös muun muassa vesikattojen, saumausten, ikkunoiden 
ja lämmöneristysten korjauksia.

RAHOITUS REILAAN Täydennysrakentaminen liittyy kiin-
teästi rakennuskannan peruskorjaamiseen, koska sillä saadul-
la taloudellisella hyödyllä talonyhtiöt pystyisivät rahoittamaan 
tarvittavia suurempiakin korjaus- ja kunnossapitotöitä ja pa-
rantamaan pihojen ja lähiympäristön yleistä viihtyisyyttä. Ra-
kennuskannan kunnon ja laadun merkitys on keskeinen, kos-
ka tutkimusten mukaan yleensä oman asunnon kunto on ensisi-
jainen asumisviihtyisyyteen vaikuttava tekijä. Vasta tämän jäl-
keen tulevat muut asuinalueen viihtyisyystekijät.

Esikaupunkialueiden rakennuskanta on selkeästi kerrosta-
lovaltaista, eikä vaihtoehtoja kerrostaloasumiselle useinkaan 
ole. Kerrostalojen asuntokoot ovat usein myös hyvin pienasun-
tovoittoisia, joten muun muassa lapsiperheille ei näillä alueilla 
ole asuntotarjontaa.
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Täydennysrakentamisen avulla useiden esikaupunkialu-
eiden pienasuntovaltaisuutta voidaan tasapainottaa joko uu-
della rakenteella tai rakennusten laajentamisella. Rakennuk-
sia voidaan laajentaa isommilla asunnoilla muun muassa ko-
rottamalla rakennusta tai yhdistämällä pienempiä asuntoja toi-
siinsa. 

Yhtenä vaihtoehtona on myös pientalojen rakentaminen 
esimerkiksi kerrostalovaltaisen, väljän kokonaisrakenteen se-
kaan. Tämän tyyppisen toteutustavan kehittäminen esikaupun-
kialueille toisi monipuolisuutta täydennysrakentamisen tuotta-
miin ratkaisuihin ja olisi myös asuntopoliittisesti perusteltua.

TIETOA TARVITAAN Lähiöprojektin projektisuunnitelmassa 
2008–2011 todetaan, että korjausrakentaminen on ajankoh-
taista tällä hetkellä 1960–1970-luvun kerrostaloalueilla, mutta 
pian myös 1980-luvun alueilla. Ongelmia mittavissa linjasto- 
ja julkisivuremonteissa voi tulla rahoituksen osalta, mutta usein 
myös tietämystä puuttuu uusien tekniikoiden ja informaation 
viidakossa, suunnitelmassa todetaan.

Lähiöprojekti tukee korjausrakentamista teettämällä selvi-
tyksiä mm. korjausvajeesta ja kustannuksista yhteistyössä ta-
lous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, rakennusviras-
ton, kiinteistöviraston, rakennusvalvontaviraston ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Lähiöarkkitehdit antavat korjausneuvontaa 
taloyhtiöille ja laativat selvityksiä ja korjaustapaohjeita tar-
peen mukaan. Esimerkiksi Siltamäessä kehitetään asunto-osa-
keyhtiöille sopivaa korjausmallia Ketterä-projektin puitteissa. 
Projektin tavoite on parantaa asunto-osakeyhtiöiden hallitusten 
jäsenten ja puheenjohtajien tietoisuutta erilaisten korjausten si-
sällöistä sekä niiden kustannuksista ja saavutettavista hyödyis-
tä. Tähtäimessä on myös, että asunto-osakeyhtiöt parantavat 
välttämättömien peruskorjausten yhteydessä myös kiinteistöjen 
energiatehokkuutta.

Projektissa esitellään ja käydään läpi Siltamäen kohde-
alueelle soveltuvia yleisimpiä peruskorjausvaihtoehtoja, joi-
ta 1960- ja 1970-lukujen asuinkerrostaloihin tehdään. Näille 
vaihtoehdoille tehdään myös elinkaaritaloudellinen kustannus-
vertailu ja selvitetään, mitä rahoitus- ja avustusmahdollisuuk-
sia (sekä yhtiö- että asukaskohtaisia) eri korjausvaihtoehtoihin 
on olemassa. 

UUTTA TOIMINTAMALLIA TEKEMÄSSÄ Jani Kemppainen 
Rakennusteollisuus RT:stä toimii projektissa koordinaattorin ja 
yhteyshenkilön roolissa. Kemppainen kertoo, että projekti al-
koi viime syksynä ja päättyy ensi vuoden lopussa, joten pro-
jekti on kohta ajallisesti puolessa välissä. 

”Tuloksellisesti ei vielä olla ihan puolessa välissä, mutta 
pikku hiljaa edetään. Helsingin kaupunki on aktiivisesti muka-
na ja he teettävät nyt loppuvuoden aikana Siltamäen täyden-

nyskaavoitusprojektin, joka luo työmaata projektimme loppu-
osalle.”

Ketterä on Tekes-rahoitteinen hanke, jonka yksi lähtökohta 
on monistettavuus muissa Suomen lähiöissä. Kemppaisen mu-
kaan monistettavuusnäkökulma on koko ajan mukana:

”Emme tee vain Siltamäkeen asioita, vaan luomme samal-
la toimintamallia ja työkaluja jatkoa varten. Ketterä-hankkees-
sa painotumme aikaan ennen korjauksen aloittamista, tarkoi-
tus on saada taloyhtiöiden asukkaat motivoituneiksi korjaami-
sesta, ei pelkästään oman talon, vaan koko asuinalueen kor-
jaamisesta.”

Tästä syystä viestinnällä, rahoituksella ja suunnittelulla on 
suuri painoarvo hankkeessa – itse korjaustekniikoihin Ketterä-
projekti ei juurikaan puutu.

Siltamäen jälkeen projekti loikkaa ketterästi seuraavaan lä-
hiöön: Keski-Vuosaaren, Yliskylän ja Malminkartanon korjaus-
tapaohjeet tullaan laatimaan lähiöprojektin kuluvalla toimikau-
della. ■

LÄHIÖIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMISTEEMOJA:

Asemanseudut
Palvelujen tiivistäminen
Keskukset urbaaneiksi
Pysäköinti
Maantienlaidat
Hajurakopuistot
Rakenteen jatkaminen
Rakennuksien laajentaminen
+ muita, kuten asuntolaivat ja Y-tontit

Lähde: Esikaupunkien renessanssi (Helsingin kaupunkisuunnit-
teluvirasto 2006)
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Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI
Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 604
E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.sgps.fi

 LÄMPÖENERGIAMITTARI SHARKY 773
 saatavana lämmitys-, jäähdytys- ja yhdistelmämallit

            DN 15-100 qp 0,6-60 m3/h 
 tarkka laajalla mittausalueella
 patterin kesto jopa 16 vuotta (saatavana myös verkkokäyttöisenä)
 erittäin helppolukuinen
 edullinen
 helppo huoltaa
 historiatiedot säilyvät yli 24 kuukautta

radioluentamahdollisuus

 

  Hallittua energiankulutusta
 huomisesta huolehtien

   

nä)
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Lähiöiden päivittäminen uudelle vuosituhannelle on 
yhteiskunnallinen kysymys monessakin suhteessa, 
sanoo NCC Rakennus Oy:n asiakkuusjohtaja 

Lars Lindeman. Hän huomauttaa, että lähivuosina 
käynnistyvä valtava korjausaalto on suoraa seurausta 

siitä, että liian usein ihmiset ajattelevat hankitun 
asunnon olevan ikuinen ja huoleton. Samaan 

aikaan kun 60- ja 70-luvun lähiöt kohtaavat mittavat 
peruskorjaukset, monet asukkaatkin alkavat kaivata 

”huoltoa” – lähiöiden kerrostaloissa on paljon 
ikäihmisiä, jotka sinnittelevät omillaan.   

LINDEMANIN MUKAAN on tyypillistä, että asiat asunto-
osakeyhtiöissä menevät eteenpäin vanhoja tuttuja latuja, kun-
nes jokin pysäyttää talon väen. ”Nyt se on putkiremontti. Laa-

VOLYYMIÄ NOSTAMALLA HYÖTYJÄ 
ASUKKAILLE?

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN   KUVA: NCC VIESTINTÄ/KUVAPANKKI

ja peruskorjaus pakottaa asukkaat miettimään toimenpiteitä ja 
aikatauluja laajasti usein ensimmäistä kertaa.”

Lindeman näkeekin, että putkiremontti on samalla ikkuna 
laajempien asiayhteyksien sisäistämiseen. Linjasaneerauksen 
yhteydessä voi viimein toteuttaa jo kaivatut – tai lähitulevaisuu-
dessa kaivatut – esteettömyysratkaisut asuntoon, nykyaikaiset 
sähkö-, tele- ja turvaratkaisut ja näköpiirissä olevat energiare-
montit ym.

KIMPASSA KOHTI REMONTTIA NCC:n kaltainen iso yri-
tys etsii luonnollisesti suuruuden ekonomiaa tälläkin saralla, 
sillä yksittäisen kerrostalon putkiremontti sitoo liikaa niukkoja 
osaavia henkilöresursseja. Niinpä NCC Rakennus Oy on ollut 
aktiivisesti mukana kehittämässä ryhmäkorjauskonseptia, jos-
sa haalitaan samaan remmiin useampi asunto-osakeyhtiö. Täl-
löin kriittisestä massasta vastaa useampi talo ja monta sataa 
rempattavaa asuntoa.  

Lars Lindeman (oik.) ja Harri Savolainen (vas.) korostavat toimialan kaipaavan kipeästi toimivaa projektinjohtomallia.
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Ryhmäkorjaus on omiaan etenkin 1960- ja 70-lukujen lä-
hiöihin, joissa on samantyyppistä suunnittelua. Ryhmäremontil-
la haetaan volyymin kasvua, joka voidaan hyödyntää hankin-
noissa ja korjaustyön oppimisessa. Kun samalla työporukalla 
pääsee tekemään aikalailla identtisiä kylppäreitä ikään kuin 
liukuhihnalta, työ nopeutuu loppua kohden huomattavasti. Ko-
konaissäästöt voivat olla hyvinkin 10-15 prosentin luokkaa.

”Esimerkiksi työmaalogistiikan järjestäminen on iso kysy-
mys. Myös projektin käynnistyskustannuksiin ryhmäkonsep-
ti tuo helpotusta”, Lindeman huomauttaa ja lisää, että kun ra-
kentamispuoli on konseptoitu riittävän pitkälle, ehditään tehdä 
enemmän asioita myös toimivan viestinnän eteen.

Rakennusliikkeet ympäri maan ovat perinteisesti saaneet 
asukkailta sapiskaa siitä, että tieto ei kulje ja heidän huoliaan 
ei oteta huomioon. NCC on tiedostanut ongelman aina siinä 
määrin, että projektiin voidaan nimetään asiakaspalveluinsi-
nööri, joka vastaa tiedottamisesta.    

REMONTTIBONUKSENA TALO? Asiakaspalvelukärjel-
lä liikkeellä NCC oli myös taannoisessa Tee parannus! -kisas-
sa, jossa yritys nappasi kumppaneineen voiton sijaisasumis-
konseptillaan. Kyseessä on käytännössä talo tai parakkiasun-
to, jonne asukkaat pääsevät putkiremonttia pakoon kotikulmil-
le. Yhtenä vaihtoehtona opiskeluasunnoista tuttu solukämppä 
sijaisasuntona voisi tuoda lähiöihin uudenlaista yhteisöllisyyt-
tä, Lindeman arvelee.  

”Ja jahka remontti on ohi, pysyväksi rakennettu talo saa 
uuden elämän esimerkiksi asukkaiden kerhotilana tai muuna 
kokoontumispaikkana.” Näin remontista jäisi muutakin käteen 
kuin uutuuttaan kiiltävät pöntöt ja kaakelit.

NCC:llä on kiikarissa ryhmärakentamisen pilotti Maunu-
lassa, jossa mukaan on tulossa 5–6 asunto-osakeyhtiötä ja 
500 asuntoa. Maunulassa asunto-osakeyhtiöillä onkin nyt ryh-
mässä tekemisen meininki. Lindeman myöntää, että konseptin 
kannalta Maunula-urakan koostumus ei ole optimi: kerrostalot 
on rakennettu eri vuosikymmeninä ja ne ovat vähän hajallaan 
maantieteellisesti. 

Pääkaupunki seudulla on lukuisia erinomaisia lähiöitä ryh-
mäkorjauksiin. Espoon puolelta löytyy Soukan ryhmäkorjaus-
hanke, jossa on kasassa parikymmentä samankaltaista asun-
to-osakeyhtiötä. Eikä tässä vielä kaikki: ”Yhteensä Soukan alu-
eelle on 94 asunto-osakeyhtiötä, jotka on aikoinaan rakennet-
tu neljän vuoden sisään”, Lindeman kertoo. Espoon kaupun-
ki on mukana hankkeessa ja on kiinnostunut sen mahdollisesta 
monistamisesta esimerkiksi Suvelaan.

PALUU TULEVAISUUTEEN Kun NCC haikailee takaisin lähi-
öön, se palaa tavallaan juurilleen – juuri näitä samoja kerros-
taloja Puolimatka Oy aikoinaan oli rakentamassa. Yhtiössä on 

mietitty kovasti, miten lähiöiden kunnostamisesta saadaan kan-
nattavaa liiketoimintaa. Lindemanin mukaan vastaus piilee pro-
jektien ”paksuntamisessa ja pidentämisessä”.  

Paksuntamisessa on kyse siitä, että putkiremontin ympärille 
kasataan laajempi kokonaisuus ja useita yhtiöitä, ehkä koko lä-
hiö. Pidentäminen tarkoittaa NCC:n mietteissä sitä, että raken-
tamisen lisäksi yhtiön pitäisi päästä mukaan jo suunnitteluvai-
heeseen. 

Asuntorakentamisen aluejohtaja Harri Savolainen selven-
tää: 

”Perinteisesti marssijärjestyshän on se, että asunto-osakeyh-
tiö palkkaa jonkun tekemään suunnitelmat, joiden pohjalta pro-
jekti sitten kilpailutetaan. Näin taloyhtiö uskoo saavansa par-
haan hinnan – mutta onko se kuitenkaan se kaikkein taloudelli-
sin hinta?” Savolainen kysyy. 

Kun rakentaja joutuu tekemään tarjouksen jonkun toisen ta-
hon laatiman suunnitelman perusteella, hänen on laitettava hin-
taan mukaan tuntuvasti riskilisää siitä yksinkertaisesta syystä, et-
tä hän ei voi tietää millä vakavuudella suunnitelmien laatija on 
työhönsä paneutunut. 

OSAOPTIMOINTI TIENSÄ PÄÄSSÄ Lindeman ja Savolai-
nen kaipaavatkin toimialalle jonkinlaista projektinjohtomallia, 
joka pääsisi irti sammakkoperspektiivistä ja osaoptimoinnista. 
Tällöin suunnittelu ja toteutus voitaisiin yhdistää samalle toimi-
jalle ja lisätä janan jatkoksi vielä kolmas elementti: kiinteistön 
käyttö. Energia- ja ympäristövaatimusten jatkuvasti tiukentuessa 
asuntojen käyttö ja huolto ei voi olla sivuseikka.

Mutta kenen rahkeet ja auktoriteetti riittäisivät kympin roo-
liin alalla, jota ei juuri ole tunnettu harmoniastaan? Miehet 
myöntävät, että kyseiset saappaat on vaikea täyttää vallitsevan 
epäluottamuksen ilmapiirin takia. Sitä vastaan tulisikin käydä 
juuri lisäämällä läpinäkyvyyttä ja vaihtoehtoja, tarjoamalla hin-
tatietoja ja monivuotiset takuut.     

Savolaisen mukaan taistelu lähiöistä on kaikkea muuta kuin 
hävitty. Valttikorttina on edelleen se vanha klassikko: sijainti, si-
jainti, sijainti. ”Aikoinaan lähiöt tehtiin kaupungin laitamille, 
mutta nyt ne ovat integroituneet kaupunkirakenteeseen.”

OSTARISTA HELMI Asukkaita kuitenkin tarvitaan lisää ja pal-
velut takaisin. Tässä auttaa työkalupakki, joka sisältää lisä- ja 
korjausrakentamista sekä kokonaan uusia taloja. 

Lindeman pitää tärkeänä, että myös lähiöiden ostoskeskuk-
set pelastetaan haudan partaalta. Hänen mukaansa kuntien 
palveluiden jalkautuminen ostareihin auttaisi luomaan ”uuden 
ajan palvelukeskuksia”.

”Ostarit voivat olla ikään kuin tukikohtia lähiverkostoissa, 
jotka lisäävät asuinalueen hyvinvointia ja viihtyvyyttä moninai-
sin keinoin.” ■
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TOIMIVA JA ESTEETÖN 
YMPÄRISTÖ

TAVOITTEENA 
KERROSTALO -

ALUEILLA
TEKSTI: 

MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Helsingin Itä-Pasilassa pyörätuoliluiskat 
ovat liian jyrkkiä, joten ne eivät helpota 
pyörätuoleilla liikkumista.



3–4 / 2010  kita  21

LAISSA MAINITTU esteettömyys ei koske pelkästään raken-
nuksia. Ympäristön toimivuus ja esteettömyystekijät pyritään 
ottamaan aiempaa tarkemmin huomioon myös silloin, kun ra-
kennuksia sijoitetaan maastoon ja suunnitellaan alueen muu-
ta ympäristöä.

LÄHIÖITÄ PARANNETAAN Useissa kaupungeissa on pe-
rustettu työryhmiä ja projekteja esteettömyyden ja toimivuu-
den edistämiseksi. Esimerkiksi Helsingin koillisten ja itäisten 
asuinalueiden eri lähiöprojektihankkeissa keskeisiin tavoittei-
siin on kuulunut esikaupunkiasumisen viihtyisyyden, esteettö-
myyden ja turvallisuuden parantaminen.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Sari Ruot-
salainen on parhaillaan mukana muun muassa 1970-luvul-
la rakennetun Oulunkylän Käskynhaltijantien pohjoispuolen 
 alueen kehittämishankkeessa. Alue tunnetaan myös Patolana.

”Täydennysrakentamisella voidaan parantaa ympäristön 
toimivuutta ja viihtyisyyttä”, Ruotsalainen pohtii.

”Patolassa on entuudestaan paljon kerrostaloja. Kun sinne 
rakennetaan rivitaloja ja hissillisiä kerrostaloja voidaan tar-
jota asukkaille toisenlaisia asumismahdollisuuksia ja samalla 
parantaa ympäristöä. Alueelle voidaan luoda omia pihoja.”

Myös kulkureittejä voidaan tehdä toimivammiksi. Rakenta-
misella pyritään Ruotsalaisen mukaan lisäämään sosiaalista 
valvontaa ja siten turvallisuutta.

”Hyvällä suunnittelulla ja laadukkailla materiaaleilla saadaan aikaan ympäristöä, joka on kaikkien mielestä toimiva ja viihtyisä”, 
arkkitehti Sari Ruotsalainen korostaa.

Vuoden 2000 alussa Suomessa voimaan tullut 
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että ainakin 
uusien asuinkerrostalojen tulee olla esteettömiä ja 

siten soveltua myös liikuntarajoitteisille.
Nykyään uusia lähiöitä taloineen ja 

katuympäristöineen rakennetaan alun pitäen 
mahdollisimman esteettömiksi ja viihtyisiksi, mutta 

olemassa oleviakin kaupunkien lähiöalueita pyritään 
kehittämään entistä toimivammiksi.
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Nylofor ® Panel systems

www.betafence.com

LISÄÄNTYNEEN ILKIVALLAN ja yhteiskunnan turvallisuu-
teen liittyvien vaatimusten kasvaessa, tarvitsemme entistä laa-
dukkaampia kokonaisratkaisuja suojaamaan ulkopuolisilta 
uhilta. Cronvall Oy tarjoaa maailman johtavien valmistajien 
aita, portti ja puomi tuotteita, jotka täyttävät kaikki tarvittavat 
aluesuojauksen vaatimukset ja standardit. 

Cronvallin aluesuojaus-ratkaisut on suunniteltu ja tarkoitettu 
kohteisiin, joissa turvallisuudelle, kestävyydelle sekä näyttävyy-
delle asetetaan korkeat vaatimukset. Näitä kohteita ovat mm. 
pohjavesipumppaamot, teollisuus, lentokentät, sotilasalueet, 
muuntoasemat, autoliikkeet, urheilu- ja vapaa-ajan rakentami-
nen sekä kunta- ja kaupunkirakentaminen. 

Cronvall toimittaa kokonaisratkaisut avaimet käteen -peri-
aatteella tai materiaalitoimituksena. Avaimet käteen toimituk-
sissa käytetään luotettavia ja ammattitaitoisia kotimaisia yh-
teistyökumppaneita. Asiantuntijat antavat mielellään lisätieto-
ja sekä auttavat löytämään tarpeita vastaavat kokonaisratkai-
sut. ■

Lisätietoja:  www.cronvall.fi

ALUESUOJAUKSEN KOKONAISRATKAISUT

KULKUREITIT HELPOMMIKSI Runsaat 30 vuotta sitten Hel-
singin Itä-Pasilaan rakennettiin kerrostaloalue, jossa liikkumi-
nen osoittautui erityisen hankalaksi. Alueelle sijoitettiin paljon 
portaita, jyrkkiä luiskia ja epätasaisilla elementeillä päällystet-
tyjä jalankulkureittejä.

Ruotsalaisen mukaan kaupunkisuunnittelu on niistä ajoista 
kehittynyt paljon.

”Usein kulkureittien tasoerot ovat hankalia. Myös useimmil-
la juna-asemilla ihmiset joutuvat kulkemaan alikulkujen kautta 
portaita pitkin laitureille.”

”Joillakin alueilla kuitenkin on sellaisia maastokohtia, että 
portailta ei voi välttyä. Helsingissä on vähän rakennusmaata, 
joten usein pyritään rakentamaan vaikeasta maastosta huoli-
matta.”

”Ilman muuta kerrostalopihoille pitää päästä esteettömäs-
ti. Kulkureittien päällystemateriaalien on oltava sellaisia että 
niillä on helppo liikkua myös pyörätuolilla. Ainakin keskeisille 
paikoille on päästävä esteettömiä reittejä pitkin.”

Joskus maastoa on ehkä muokattava ja kallioita räjäytettä-
vä esteettömyyden saavuttamiseksi. Tämä on toisaalta ristirii-
dassa omaleimaisen, luonnollisen ympäristön ja luonnonmu-
kaisen maaston säilyttämisen kanssa.

HUOLELLISUUTTA SUUNNITTELUUN Rakentamismääräys-
kokoelman mukaan ainakin talon toisen sisäänkäynnin on ol-
tava esteetön.

”Pientaloissa voidaan jonkin verran poiketa tästä, mutta 
kerrostalojen kulkureittien ratkaisuissa täytyy ilman muuta ot-
taa esteetön pääsy huomioon”, Ruotsalainen korostaa.

Viime aikoina joissakin tapauksissa Helsingin rakennus-
lautakunta on ottanut sellaisen linjan, että kerrostaloon täytyy 
päästä helposti sisään rakennuksen kummaltakin puolelta.

”Aiemmin on riittänyt, että taloon on päässyt toiselta puo-
lelta. Voi tulla sellaisia tilanteita, joissa joudutaan maaston ta-
kia erittäin hankaliin ratkaisuihin. Jos oville johtavia ramppeja 
pihalla paljon, voidaan kysyä, onko se enää tarkoituksenmu-
kaista”, toteaa Ruotsalainen.

Alueen kulkureittien ja pihojen helppokulkuisuutta voitaisiin 
hänen mukaansa myös kohentaa paremmin suunnitellulla ja si-
joitetulla ulkovalaistuksella.

”Huonosti tehdyt ovirampit voivat pahimmillaan haitata-
kin ympäristössä liikkumista, mutta jos rampit suunnitellaan hy-
vin, niihin ei kukaan kiinnitä erityistä huomiota. Hyvä esteettö-
myys on sellaista, joka ei välttämättä näy ollenkaan”, Ruotsa-
lainen arvioi. ■
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IDYLLINEN PUUTALO-ALUE Helsingin Vallilassa ei säily 
viihtyisänä ja toimivana ilman jatkuvaa satsausta. Nyt toteutet-
tavassa neljännessä vaiheessa ViherRakennus Oy peruskorjaa 
seitsemän taloa. 

Piha- ja kattovedet johdetaan viemäriin, pihat asfaltoi-
daan, kellarit tyhjennetään maatuvasta aineksesta, salaojite-
taan sekä varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Myös ta-
lojen väliset kaukolämpöputket vaihdetaan. Julkisivujen pane-
lointia uusitaan ja runkohirsiä vaihdetaan tarvittaessa. Myös 
palokatkoja rakennetaan ja talokohtaista lämmöneristystä pa-
rannetaan. Maalausta, rakentamista, pihatöitä, putkitöitä, 
sähkötöitä... Tämä kaikki ei olisi mahdollista ilman osaavaa 
omaa porukkaa ja laajaa yhteistökumppaneiden verkostoa. 

Tilaaja, Vallilan Kiinteistöt Oy onkin kaikessa tekemises-
sä korostanut laadukasta ja miljöön huomioon ottavaa otet-
ta. Kun intressenttejä on tilaajan ja toteuttajan lisäksi muut ura-
koitsijat, arkkitehdit, suunnittelijat, valvojat ym. niin on selvää 
että työ vaatii tarkkaa suunnittelua ja huolellista toteutusta. Ja 
tärkeimpänä tekijänä kokonaisuudessa tietenkin asukkaat. Tä-
män tyyppinen peruskorjaus häiritsee aina asukkaiden arkea. 

VAATIVAA KORJAUSRAKENTAMISTA 
KAUPUNKIMILJÖÖSSÄ TEKSTI: VIHERRAKENNUS OY / TOMAS RÖNNBERG

Hyvällä tiedottamisella ja asukkaiden tarpeiden kartoittami-
sella päästään pitkälle. Koskaan ei ole työmaalla niin kii-
re etteikö ehtisi vaihtaa muutaman sanan asukkaiden 
kanssa. 

Puuta (päätä) koputtaen työt ovat edenneet hy-
vin. Yllätyksiä tulee aina, mutta se kuuluu täl-
laiseen peruskorjaukseen. Kohta 100 vuot-
ta täyttävät talot saavat kymmeniä elinvuo-
sia lisää. Kaikkea ei voi korjata samalla 
kertaa, siihen eivät taloudelliset rea-
liteetit anna mahdollisuuksia. Mut-
ta kun saneeraa järkevästi palan 
kerralla niin on sitten tulevai-
suudessa jotain ehjää min-
kä ympärille voi taas ra-
kentaa jotain uutta. ■

Paneloinnin alta 
paljastuu välillä 
hyvää ja ehjää 
rakennetta...

... ja välillä 
vähemmän hyvää.
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Rakentamissektorilla toimii joitakin monialayrityksiä, 
joilla on tarjota asiakkailleen monipuolinen 

palvelukattaus. VRJ Group on hyvä esimerkki 
moniosaajasta, joka on vienyt palvelun 

kokonaisvaltaisuuden korkealle tasolle. Yrityksen 
toimialaan kuuluvat mm. maarakentaminen, 

viherurakointi, rakennustyöt sekä silta- ja 
betonirakentaminen. 

Ensi vuonna 30 vuotta
VRJ Groupilla on alalta pitkät perinteet. Vuonna 1981 pe-
rustettu yritys on laajentunut keskimäärin 250 henkilöä työl-
listäväksi konserniksi, jonka vuosittainen liikevaihto on noin 
30 miljoonaa euroa. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Ou-
lun talousalue ja pääkaupunkiseutu sekä projektikohteissa ko-
ko Suomi. Kun historiaa on takana kohta 30 vuotta, eivät la-
matkaan heiluttele aivan helposti. ”Meillä taantumaa ei oikein 
ehditty huomata ollenkaan, koska olemme niin tiiviisti kiinni 
korjauspuolella”, VRJ Etelä-Suomi Oy:n aluejohtaja Jyri Hus-
sa toteaa ja lisää, että uudisrakentaminen sai lamassa kärsiä 
enemmän.

VRJ GROUPIN asiakaskunta koostuu yksityissektorista, talo-
yhtiöistä, yrityksistä sekä julkisyhteisöistä. Julkishallinto on kon-
sernin suurin toimeksiantaja. Konsernin toiminta perustuu asia-
kaslähtöisyyteen, mikä vain korostuu putkiremonttien tapais-
ten asukkaiden hermoja koettelevien urakoiden kohdalla. ”Täl-
laisissa tapauksissa on toimittava kaikissa tilanteissa siivosti ja 
laadukkaasti”, Hussa linjaa. Ammattitaitoinen henkilökunta se-
kä alan uusin tekniikka ja tuotteet varmistavat, että urakat rul-
laavat hyvin.

VRJ GROUP: 

ASIAKASLÄHTÖISESTI JA 
LAAJALLA RINTAMALLA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

Putket uusiksi Museokadulla  
Tällä erää yksi yrityksen putkiremonteista on meneillään As. Oy 
Museokatu 33:ssa. Remontin myötä vesi- ja viemäriputket uusi-
taan ja kaikki kylpyhuoneet peruskorjataan. Samalla asuntojen 
ryhmäkeskukset ja kylpyhuoneiden sähköt sekä puhelin, anten-
ni- ja tietoliikennejärjestelmät uusitaan. Myös kellaritiloihin on 
luvassa pintakorjauksia. Elokuun alussa alkaneen remontin sa-
niteettitilat on rakennettu kellariin. Niille on myös käyttöä, sillä 
osa taloyhtiön asukkaista sinnittelee läpi remontin, tietää Hussa.  

Putkiremontin lyhyen oppimäärän – asiakasnäkökulmasta 
arvioituna – voisi kiteyttää: viestintä, viestintä, viestintä. Tässä 
putkirempassa tiedotuskanavia on useampia, jotta viestit saa-
daan varmasti perille eikä yllätyksiä satu puolin eikä toisin.  Pa-
peritiedotteet jaetaan jokaiseen huoneistoon ja postitetaan muu-
alla asuville osakkaille – lisäksi urakoitsijalla on oma ilmoitus-
taulu porrashuoneissa. Asukasiltoja on luvassa ensimmäisten 
linjojen valmistumisen jälkeen, jahka korjaustyöt ovat päätty-
neet ja palautekyselyt ovat vuorossa linjan/portaan valmistumi-
sen jälkeen.

Pihan muodonmuutos Tehtaankadulla
Tehtaankadulla on vastassa hiukan erilainen haaste. Siellä talo-
yhtiö kyllästyi pihan nukkavieruun olemukseen ja päätti laittaa 
kaiken kerralle uusiksi. ”Pihapiiristä lähtee kaikki vanha pois ja 
rakennamme tilalle kokonaan uuden, viihtyisän pihan.” VRJ sai 
pihasta suunnitelman tehtäväksi jo vuonna 2008, mutta pihaa 
mylläämään päästiin vasta nyt. 

Jyri Hussa kertoo, että Museokadun ja Tehtaankadun urakat 
ovat varsin tyypillisiä konsernin töitä: 20–30 % kaikista projek-
teista kuuluu jompaankumpaan kategoriaan, linjasaneerauksiin 
tai piharakentamiseen.

Pääkaupunkiseudulla – ja toki myös laajemmin koko maas-
sa – kiinteistökanta alkaa olla siinä kunnossa, että erilaista 
remppaa tehdään pian joka kulmassa. Hussa odottaa patoutu-
neen korjaustarpeen tarkoittavan kiireistä vuosikymmentä kon-
sernille. Toki löytyy vielä esimerkiksi taloyhtiöitä, joissa muutok-
sista kieltäydytään viimeiseen asti: ”Muutosvastarinta ei varmas-
ti kokonaan katoa koskaan, mutta kyllä voi sanoa, että ihmisten 
tietoisuus näistä asioista on parantunut. Kiinteistöomaisuudesta 
halutaan pitää paremmin huolta.” ■
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VRJ Etelä-Suomi Oy tarjoaa koko-
naisvaltaista palvelua  taloyhtiöiden 
tarpeisiin. Vuosien kokemuksella to-
teutamme vaativiakin rakentamis- ja 
saneerauskohteita sekä sisällä että 
ulkona. Linjasaneerausten ja kor-
jausrakentamisen lisäksi yrityksel-
tämme löytyy runsaasti referenssejä 
taloyhtiöiden kosteuden hallintajär-
jestelmien toteutuksesta.  Olipa  pi-
haremontin aiheena putkiremontin 
yhteydessä uusittava salaojitus  tai 
pihakiveysten korjaaminen ja pinta-
vesien ohjaus, VRJ Etelä-Suomi Oy 
on alan ammattilainen kaikkiin tar-
vittaviin töihin. 

Täyden palvelun rakennuskonserni

VRJ Etelä-Suomi Oy
Porttikaari 3, Vantaa

Puhelin 020 742 5550
Telefax 020 742 5559
www.vrj.fi
info@vrj.fi

SOL on erinomainen palvelussa
SOL Kiinteistöpalvelut on tutkitusti laadukas ja joustava kiin-
teistöhuoltoalan toimija. Asiakkaillemme tärkeimpiä ominaisuuksia 
ovat asiakkaan tarpeiden huomioiminen, asiantuntemus ja asia-
kaspalvelu. Näissä ominaisuuksissa olemme SOLissa onnistuneet 
erinomaisesti.

Suunnitelmallista kiinteistönhoitotoimintaa

• Kiinteistöjen käyttäjä- ja ylläpitopalvelut
• Ilmatar - säästöä säästä kiinteistönhoidon sääpalvelu
• Ulkoaluetyöt
• Vihersuunnittelu ja -työt
• Huoltokirjat: laatiminen, käyttö, ylläpito
• SOL Tampuuri -kiinteistötietojärjestelmä
• 24 tunnin asiakaspalvelu ja -päivystys
• Korjausrakentamis- ja puhdasilmapalvelut

SOL Kiinteistöpalvelut
www.sol.       Vanha talvitie 19 A 
puh. 0205 705, 040 560 2511   00580 Helsinki
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SYKSYLLÄ 2010 markkinoille tulevan ’Ilmatar – säästöä 
säästä’ -palvelun tarkoituksena on tuottaa ennakkotietoa sääti-
lojen muutoksista ja välittää se suoraan kiinteistönhuoltotyötä 
tekevien ihmisten matkapuhelimiin.

”Tällaista palvelua tarvitsevat esimerkiksi kiinteistönhoito-
liikkeet, kiinteistönomistajat, isännöintitoimistot, sekä tietenkin 
kunnat, joilla on paljon katuja aurattavina ja kiinteistöjä yllä-
pidettävänä”, liiketoimintajohtaja Marco Sivonen SOL Palve-
lut Oy:n kiinteistöpalveluosastolta listaa tulevia Ilmattaren käyt-
täjiä.

Sivonen itse tunnustautuu palveluidean keksijäksi. Ensi vai-
heessa Ilmatar-palvelua esitellään Kuntapäivillä sekä Kiinteis-
töalan vuosiseminaarissa Aulangolla.

”Palvelu tulee ensi talven markkinoille. Talviaikanahan täl-
laista palvelua tarvitaan lumi- ja hiekoitustöiden oikeaa ajoit-
tamista varten”, Sivonen arvioi.

”Kesällä taas kiinteistönhuollon ammattilaisten on syytä tie-
tää omalla toiminta-alueellaan odotettavissa olevat lämpötila-
muutokset ja sademäärät.”

Tekes rahoitti kehitystä
Sivosen mukaan SOL ryhtyi kehittämään uutta palvelua yhdes-
sä VTT:n kanssa.

”Takana on kahden vuoden kehitysjakso, ja nyt sääpalve-

KIINTEISTÖHUOLLON SÄÄPALVELU
VAROITTAA LUMENTULOSTA JA 

SATEISTA ETUKÄTEEN
TEKSTI:  MERJA KIHL JA ARI MONONEN

lusta on kehitetty kakkosversio. Tekes on osaltaan rahoittanut 
hanketta.”

Suomessa Tekes on tukenut mittausteknologian, sääpalve-
luiden ja niiden ympärille kehittyvän palveluliiketoiminnan ke-
hittämistä 1980-luvulta lähtien.

”Tulevat Ilmattaren asiakkaat pystyvät tilaamaan palve-
lun internetin kautta. Vaihtoehtoina on kolme eri palvelutasoa, 
joista asiakas valitsee käyttäjämäärän mukaan itselleen sopi-
van. Säätiedot palveluun tuottaa yksityinen sääpalveluyritys 
Foreca Oy”, Sivonen selostaa.

Sääpalveluliiketoiminnassa tuotetaan säätietoja ja -ennus-
teita sekä jaetaan niitä ammattikäyttöön ja kuluttajille.

Säätiedot auttavat töiden suunnittelussa
Foreca tuottaa säähavaintojen ja ennustemallien perusteel-
la ammattikäyttöön soveltuvia tuotteita ja palveluita, jotka voi-
daan myydä suoraan loppukäyttäjälle.

”Ilmattaren erikoisuutena on, että se kertoo tulevasta sääs-
tä ja että tieto välittyy suoraan ja automaattisesti asiakkaan 
omaan matkapuhelimeen. Lisäominaisuutena asiakas pystyy 
sitten lähettämään hälytyksiä ja tehtäviä lukemattomalle jou-
kolle ihmisiä, jos heitä pitää kutsua töihin esimerkiksi lumisa-
derintaman lähestyessä”, Sivonen toteaa.

”Kun tiedetään, että polut ja pihat jäätyvät sunnuntaina, 

Suomessa on kehitetty ’räätälöity’ sääpalvelu 
erityisesti kiinteistöjen kunnossapitoa varten. 

Matkapuhelinverkoissa toimivan uuden palvelun on 
suunnitellut SOL Palvelut Oy, 

yhteistyössä Foreca Oy:n ja VTT:n kanssa.
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ne voidaan hiekoittaa jo perjantaina. Se on halvem-
paa, mutta myös tehokkaampaa. Kunnissakin vapautuu 
paljon väkeä päivystystehtävistä, kun tiedot sääolojen 
muutoksista saadaan etukäteen.”

Toimivuus testattiin
VTT tuli yhteistyökumppaniksi Ilmatar-hankkeeseen sen 
alkuvaiheessa vuonna 2008.

”VTT ja SOL Oy yhdessä kehittivät sääpalvelukon-
septia. Vuoden 2008 syksyllä ja vuoden 2009 alussa  
konseptia testattiin kolme kuukautta kestäneessä pilotti-
vaiheessa, jossa oli mukana parikymmentä SOL:n työn-
tekijää testikäyttäjinä”, erikoistutkija Tapio Matinmikko 
VTT:stä kertoo.

”Pilotoinnin aikana testattiin muun muassa mobiili-
laitteiden käyttöliittymän riittävyyttä ja toiminnallisuutta, 
mutta myös uudenlaisen sääpalvelukonseptin toimivuut-
ta sekä uusia ideoita järjestelmän toiminnoiksi.”

”Hankkeessa oli VTT:ltä mukana kaksi mobiilijärjes-
telmien kehittäjää sekä kiinteistöpalvelujen ja projektin-
hallinnan asiantuntijat”, Matinmikko muistaa.

Myöhemmin SOL ja Foreca Oy rakensivat kokonai-
suuden viralliseksi tuotteeksi.

”Talvikunnossapito on pitkään ollut Forecalle tärkeä 
alue: olemme tuottaneet sitä varten sääpalveluja muun 
muassa kunnille ja Liikennevirastolle”, liiketoiminnan 
kehitysjohtaja Marko Moilanen sanoo.

”Ilmatar-palvelu eroaa perinteisistä sääpalvelumal-
leista siinä, että Ilmattaressa palvelu on viety vielä lä-
hemmäs kiinteistönhuollosta vastaavien tarpeita.”

Jos sääennusteen mukaan on esimerkiksi odotetta-
vissa poikkeuksellisen voimakasta sadetta tai tuulta, jär-
jestelmä pystyy välittämään ennakkohälytyksen ja toi-
mintaohjeita palvelun käyttäjille.

”Käyttäjän ei siis tarvitse selata säätietoja koko 
ajan. Hälytys annetaan, kun säätilassa on tapahtumas-
sa jotakin kiinteistönhoidon kannalta oleellista.”

Forecan säätietopankista saadaan Moilasen mu-
kaan koordinaattipohjaisesti tarkkaa tietoa juuri sen 
pisteen säätilasta, josta tilaaja on kiinnostunut.

”Esimerkiksi rannikkoalueilla jo muutaman kilomet-
rin siirtyminen paikasta toiseen voi vaikuttaa siihen, tu-
leeko sade lumena, räntänä vai vetenä”, Moilanen ko-
rostaa. ■

”Ilmatar on täysin ammattikäyttöön tarkoitettu palvelu. 
Sopimukset tehdään vuodeksi kerrallaan”, liiketoimintajohtaja 
Marco Sivonen kertoo.
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OSAAMISEMME KATTAA kaiken purkuihin liittyvän, joten 
pystymme tarjoamaan kaiken kokonaispuruista saneerauspur-
kuihin, asbestipuruista homesaneerauksiin. Tiimistämme löytyy 
myös vankkaa kokemusta pilaantuneiden maaperien kartoituk-
sista, tutkimuksista ja kunnostuksista. Perustamme työmme vah-
voille arvoille, jotka näkyvät työn jäljessämme.  Työmme tulok-
sissa näkyvät asiantuntemuksemme  jätteiden kierrätyksestä, 
kokemuksemme vaativistakin puruista sekä kykymme täyttää 
kaikki nykyajan vaatimukset niin ympäristön- kuin työnsuojelun 
näkökulmasta. Asiakkaamme ovat olleet erityisen tyytyväisiä 

JOKAISEN OMAKOTITALOSTA haaveilevan unelma lienee 
tyylikäs, viihtyisä ja turvallinen koti.

Tänä päivänä kodinostajien valintoja ohjaavat yhä enem-
män myös talon energiatehokkuus, sisäilman laatu ja ympäris-
töystävällisyys.

Energiatehokkuutta edellyttävät myös vuonna 2012 tiuken-
tuvat rakennusmääräykset. Uuden EU-direktiivin myötä kaik-
kien uusien talojen tulee olla nollaenergiarakennuksia vuoteen 
2020 mennessä. 

Vilkastuneesta matalaenergia- ja passiivienergiarakentami-
sesta huolimatta alalta puuttuvat vielä passiivirakentamisen ko-
konaisratkaisut, joissa huomioitaisiin sekä rakenne että talo-
tekniikka yhtenä kokonaisuutena.

Passiivi- ja nollaenergiatalojen rakentamiseen erikoistunut 
Suutarinen Oy on vastannut tähän haasteeseen tuomalla mark-
kinoille erittäin energiapihin Kivitasku-passiivitalomalliston. 

RAKENNUSPALVELU PPJ OY – VAHVAN 
KOKEMUKSEN OMAAVA PURKUALAN YRITYS

SUOMEN TIIVEIN TALO ON 
ENERGIAPIHIN VALINTA

kykyymme sitoutua ja pysyä 
tiukoissakin aikatauluissa. 
Tarjoamme myös tarvittaes-
sa konsultointiapua, suunni-
tellessanne purkuja. 

Tavoitteenamme on aina 
tehdä asiakkaan kanssa yh-
dessä onnistunut projekti. ■

Lisätietoja: www.ppjoy.fi

Kivitasku-passiivitalon lämmitysenergiantarve on noin 10 % 
verrattuna tavalliseen, nykynormien mukaan rakennetun talon 
tarpeeseen. Se on tutkitusti Suomen tiivein talo. 

– Passiivitalo on rakennus, jonka lämmitysenergian kulutus 
on tavanomaista huomattavasti pienempi. 

– Lämmitysenergian tarve on normaalissa betoni-/puu-
talossa noin s100 kWh/m2. Passiivitalossa se on vain 
20–30 kWh/m2.

– Nollaenergiatalo on rakennus, joka tuottaa yhtä paljon 
energiaa kuin kuluttaa.

VTT:n tutkimustulokset vakuuttavat
Tämän energiatehokkaan talomalliston arkkitehtuuri nojautuu 
pitkälle perinteiseen suomalaiseen talonrakennustapaan, jon-
ka ratkaisut ovat ekologisesti kestäviä: lämmitettävä ala on ne-
likulmion muotoinen, ja siihen liittyvät ulkonemat ovat kylmiä 
rakenteita.

Kivitasku-passiivitalojen alhainen energiankulutus perustuu 
sen erittäin tiiviiseen kiviseinä- ja kattorakenteeseen sekä täy-
sin aukottomaan lämmöneristykseen. Talossa käytetty betoni-
sandwich-elementtiseinärakenne täyttää jo nyt vuoden 2012 
normirakentamisen vaatimukset.

VTT teki Suutarisen Mäntyharjulle rakentamassa – ja sa-
malla koko Suomen ensimmäisessä -– passiivitalossa ilmatii-
veysmittauksia ja tutki samalla rakennuksen energiankulutuk-
sen määrää ja jakaumaa.

 Mittauksissa rakennuksen ilmavuotoluvuksi saatiin ennä-
tyksellisen pieni 0,09 1/h. Tulos alittaa reilusti passiivitalolle 
asetetun tavoitearvon 0,6 1/h. Kyseessä on siten Suomen tii-
vein talo. ■

Lisätietoja: www.suutarinen.fi
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Katso 

www.ppjoy.fi
ja löydä myös 
muut palvelumme

KAIKKI PURKUTYÖT LUOTETTAVASTI!

RAKENNUSPALVELU PPJ OY

• koko Suomen alue

• home-, asbesti-saneerauspuruista kokonaispurkuihin

• vaativatkin kohteet kokemuksella ja taidolla

• myös pilaantuneet maaperäkohteet

Mistä tiedät, että tikkaasi ovat turvalliset?
Tai, että työpukkisi kestää kovaa työtä ja 
suurta kuormitusta - päivästä toiseen?

JOTKUT MYYVÄT VAIN TIKKAITA
ME TARJOAMME TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLE

Wibe Ladders 
tarjoaa turvallisen ja luotettavan ratkaisun: 
materiaalit ja jokainen yksityiskohta on mietitty, 

tutkittu ja testattu äärimmäisen tarkasti 
taataksemme turvallisuutesi. 

...Millä tasolla sitten toimitkaan...

Mistä ti
Tai, että
suurta k

tarjoaa t
materiaa

tutk

.

 HULTAFORS GROUP FINLAND OY                                            www.hultaforsgroup.com
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sen  tekijä
työ ja

Tekniikan tohtori Miimu Airaksinen on paljon vartijana 
VTT:n rakennetun ympäristön ekotehokkuuden 

tutkimusprofessorina.  Vuosi sitten käynnistyneen 
tutkimusprofessuurin toimialana on rakennusten ja 

rakennetun ympäristön energia- ja ekotehokkuuden 
parantaminen – ja paljon pitäisi tapahtua, että 
suomalaisten elintavat saataisiin ekommaksi. 

AIRAKSINEN EI kuitenkaan liity kuoroon, joka manaa haja-
asutuksen valtavaa energiatuhlailua ja vaatii tiiviimpää kau-
punkirakennetta patenttiratkaisuna kaikkeen. 

”Myös haja-asutusalueille on löydettävissä ekotehokkaita 
ratkaisuja: lämpöä voidaan tehdä biopolttoaineista, töitä etä-
nä ja palveluita ostaa internetistä”, listaa Airaksinen. 

Eko- ja energiatehokkuus kulkevat pitkälti käsi kädessä, 
mutta eroavaisuuksiakin löytyy. Airaksinen selventää, et-

tä ekotehokkuus ottaa energiatehokkuutta laajemmin kan-
taa mm. energian-tuotantotapaan sekä sen ilmastovai-

kutuksiin.
”Energiankulutuksen laskeminen on erit-

täin tärkeää, mutta sen ohella pitää miettiä mi-
ten energia tuotetaan, voiko sen tehdä paikallises-

ti tai voiko sitä varastoida.” Samalla kun energiankulu-
tusta painetaan alas, oikeiden materiaalien merkitys nousee. 

EKOMPAA ELÄMÄÄ
VTT:N MIIMU AIRAKSINEN ETSII VIHREITÄ JA 

FIKSUJA RATKAISUJA
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN  KUVA: SINI PENNANEN

KOKO NAAPURUSTO SYYNIIN Airaksinen myös 
huomauttaa, että Suomessa on turhan paljon tuijotettu 
vain rakennusten energiataseita.

”Tutkimus on siirtymässä koskemaan kokonaisia alueita, 
jolloin osaoptimoinnin vaara vähenee.”

 Tällöin mukaan tulee yhteisöjen oma sisäinen dynamiikka 
ja infrastruktuuri eri muodoissaan. Asioilla voi olla merkitystä 
suorasti tai epäsuorasti, ja tätä kaikkea VTT tutkii mm. mallin-
tamalla eri alueita tai kaupunginosia. Kun suurennuslasin alla 
on kokonainen yhteisö, paljastuu erilaisia ”arvoja ja arvoituk-
sia”, Airaksinen muotoilee.    

VTT haluaa linkittää ekoajatteluun myös älykkäät rat-
kaisut. Airaksinen johtaa VTT:n Ekotehokas älykäs raken-
nettu ympäristö -innovaatio-ohjelmaa, jossa hyödynne-
tään VTT:n koko organisaation moniteknologista osaa-
mista.

”Älykkäät ympäristöt ohjaavat ihmisiä tekemään 
oikeita valintoja”, Airaksinen kuvailee. Ekoälykäs on 
myös turvallinen – hellat ja kahvinkeittimet eivät enää 
jää päälle, ja ovet tulevat lukkoon.
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PÄÄSTÖT NOLLAAN Kokonaan oma lukunsa on alati kiris-
tyvät uusien rakennusten energiatehokkuutta koskevat EU-mää-
räykset. Tämän vuoden alussa rakennusmääräykset kiristyivät 
30 prosentilla ja seuraavan kerran energiaruuveja tiukataan 
(20 prosentilla) vuonna 2012. Vuoteen 2021 mennessä nor-
mien on tarkoitus saavuttaa jo lähes nollaenergiataso. 

Mutta miten konservatiiviseksi mielletty rakennusala pysyy 
näin hurjien energiatalkoiden vauhdissa? Airaksinen ei usko, 
että kova tahti tuottaa sanottavia ongelmia:

”Tätä viestiä on rummutettu jo pitkään, ainakin vuodesta 
2003. Alalla on mielestäni olemassa oikeanlainen tahtotila.”

EU ei unohtanut vanhoja talojakaan, vaan myös korjausra-
kentamiseen haetaan kansallisia energiatehokkuuden vähim-
mäisvaatimuksia. 

”Korjausrakentamisessa meillä on olemassa erittäin iso 
massa, joka vaati toimenpiteitä”, näkee Airaksinen. Lähiöi-
den suhteen Airaksinen on valmis nostamaan peukun pystyyn 
– kelpaa korjattavaksi – mutta on tapauksia, jolloin peukalo 
osoittaa alaspäinkin.

”Jos on kysymys esimerkiksi 
puoliautioituneista huonokun-

toista kerrostaloista, voi olla halvempaa ja järkevämpää pur-
kaa ja rakentaa uusi tilalle.”

Ekotehokkuusremppaakaan Airaksinen ei suosittele oiko-
päätä talolle kuin talolle, vaan neuvoo linkittämään vihreät 
uudis tukset esimerkiksi julkisivuremontin yhteyteen. 

LUOKAN MALLIOPPILAS? Tutkimusprofessorin roo-
lissa Airaksinen johtaa ja osallistuu alansa tutkimukseen 
osana kansainvälistä tutkimusyhteisöä. Hänen mukaansa 
Suomi on joissain asioissa kärkijoukoissa, joidenkin suh-
teen taas jälkijunassa.

”Esimerkiksi rakennusten eristys- ja ilmanvaihtorat-
kaisut ovat sellaisia, missä olemme olleet muita edellä. 
Keski-Euroopassa kopioidaan nyt niitä ratkaisuja, jotka 
meillä olivat käytössä 1990-luvulla”, hän heittää.

Toisaalta muut maat ovat olleet valveutuneempia las-
kemaan rakentamisen päästövaikutuksia. Suomessa hii-
lisyntejä on alettu kirjaamaan pitkin hampain ja muutos-
vastarintaa potien.  

Vuonna 2003 väitellyt Airaksinen oli aikoinaan Suo-
men ensimmäinen LVI-alan naistohtori. Hänen ollessaan 
töissä Optiplanilla, emoyhtiö NCC:llä ei ollut 2 000 ih-

misen palkkalistoilla muita tohtoreita laisinkaan. Airak-
sinen toteaa, rakennusalalle tehdään ylipäätään vä-

hän väitöskirjoja:
”Sellainen perinne ja kulttuuri tavallaan puut-

tuu.” ■
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Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on jo tehty useita muutoksia, joilla 
uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimuksille varmistetaan minimitaso. Uusien 
määräysten taustalla on Euroopan Unionin energiatehokkuusdirektiivi, joka tuli 

voimaan 2006.
Vuoden 2009 lopulla EU päätti esittää direktiivin tiukentamista entisestään. 

Suunnittelijat ja rakentajat joutuvat valitsemaan rakennusten lämmitysmuodoksi yhä 
useammin erilaisia uusiutuvia energialähteitä, myös kerrostaloihin.

ENERGIATEHOKKUUDEN VAATIMUKSET
LISÄÄNTYVÄT KAIKESSA 

RAKENTAMISESSA
TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Monet kunnat suosivat energiatehokasta rakentamista. Esimerkiksi Salon kaupungin Viitannummen ja Viitanlaakson asuinalueilla energiatehokkuus on 
tontin luovutuksen ja rakennusluvan edellytyksenä.
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JO TÄHÄN mennessä Suomen kansallisissa säädöksissä on 
kiristetty energiatehokkuutta koskevia määräyksiä vuosina 
2003, 2007 ja viimeksi vuoden 2010 alussa. Kuluvana vuon-
na tiukennettiin muun muassa rakenteiden U-arvojen ja läm-
möntalteenoton vaatimuksia.

Ympäristöministeriöstä on odotettavissa lisää tiukennuksia 
energiatehokkuusmääräyksiin vajaan kahden vuoden kuluttua. 
Vuoden 2012 määräyksissä – joiden luonnos lähtee lausunto-
kierrokselle aivan lähiaikoina – rakennusten energiankulutuk-
selle asetetaan yhä tiukempia rajoja.

Jos EU:n esittämät muutokset energiatehokkuusdirektiiviin 
eli niin sanottuun EPBD-direktiiviin hyväksytään, kaikkien ra-
kennettavien talojen on vuodesta 2016 lähtien oltava lähes 
nollaenergiataloja. Lisäksi uudisrakentamisessa ja talojen pe-
ruskorjauksessa tulee suosia uusiutuvia energialähteitä.

Talojen energiankulutusta pyritään minimoimaan
Energiaa vain vähän tai ei lainkaan kuluttavat matalaenergia-
talot, passiivitalot ja nollaenergiatalot tekevät uusien säädös-
ten myötä tuloaan. Koerakentamiskohteita on jo Suomessakin.

Pitemmällä aikavälillä tulossa on myös niin sanottuja plus-
energiataloja. Sellaiset rakennukset tuottavat vuosittain enem-
män energiaa kuin kuluttavat. Yli jäävä energia syötetään val-
takunnanverkkoon. Plusenergiataloja on rakennettu ulkomaille, 
suotuisiin ilmasto-olosuhteisiin.

Energiatehokkaan talon keskeisiä rakenteellisia tekijöitä 
ovat talotekniikkajärjestelmiin liitettävät lämmöntalteenottolait-
teistot sekä ulkovaipan ja ikkunoiden tiiviys. Usein juuri ilma-
vuodot rakenteiden läpi aiheuttavat merkittäviä lämpöenergi-
an häviöitä.

Esimerkiksi Rakennusinsinöörien liitto (RIL) on julkaissut oh-
jeistusta matalaenergiarakentamista varten. RIL:n ohje mää-
rittää matalaenergiataloiksi sellaiset rakennukset, joissa läm-
mitys- ja jäähdytysenergian ominaiskulutus on vuodessa enin-
tään 50 kilowattituntia (kWh) asuntoneliötä kohti. Passiivitalo 
puolestaan kuluttaa RIL:n mukaan lämmitys- ja jäähdytysener-
giaa korkeintaan vain 25 kWh/m2 vuosittain.

Tulevaisuuden nollaenergiataloissa taas vuosittainen koko-
naiskulutus jää nollaan, koska rakennus tuottaa energiaa yh-
tä paljon kuin kuluttaakin. Nollaenergiatalo on rakenteellises-
ti erittäin tiivis. Kodintekniikka ja asukkaat tuottavat osan tar-
vittavasta lämmöstä, loput saadaan esimerkiksi aurinkoener-
giasta.

Ilmasto-olosuhteiden takia Pohjois-Suomessa lämmitysener-
gian kulutus on 25 prosenttia korkeampi kuin maan eteläosis-
sa. RIL arvioikin, että passiivitalojen rakentaminen Pohjois-Suo-
meen voi osoittautua varsin kalliiksi. Vaikka käyttökustannuk-
sissa tulee säästöä, investoinnin takaisinmaksuaika saattaa 
muodostua pitkäksi.

Lämpimiä lattioita vuodesta 1989
Katso lähin jälleenmyyjäsi: www.nereus.fi

Lattialämmitys & Lämpöpumput

Kun tavoittelet 
parempaa..

LTQ-Partners Oy
Kirvesmiehenkatu 4, 00880 Helsinki

ltq@ltq.fi , www.ltq.fi 

Vuoden 2009 Puhtausalan 
Yritys palveluksessasi!

Puhtaampaa uudis- ja korjaus-
raken ta mista. LTQ:lta turvallisuus-
määräykset täyttävä pölynhallinta-
ratkaisu, ilmanpuhdistimet, oikea-
aikainen pölysuojaus, työmaalogis-
tiikkapalvelut sekä ammattimainen 
siivoustyö.

Soita ja kysy lisää! 
Työmaapalvelut puh. 020 741 7155

PUHTAUDEN JA 
PÖLYNHALLINNAN 
AMMATTILAINEN

LTQ56x120mm_kiinteistoettalotekniikka-uusi.indd   1 1.9.2010   10:19:59
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Uudenlaisia kerrostaloja
Esimerkiksi Kuopiossa on parhaillaan viimeistelyvaiheessa 
Suomen ensimmäinen nollaenergiakerrostalo. Opiskelija-asun-
tolaksi rakennettavan talon on määrä valmistua vuoden 2010 
loppuun mennessä.

Tehokkaiden eristysratkaisujen lisäksi taloon asennetaan 
muun muassa sellaisia hissejä ja valaistusjärjestelmiä, jotka 
kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa. Talon tarpeisiin 
myös tuotetaan lämpöä ja sähköä, ja tässä käytetään apuna 
aurinkopaneeleja sekä maalämpökaivoa.

Eri tyyppisiä ’energiapihejä’ taloja rakennetaan koko ajan 
muuallakin. Muun muassa Skanska on rakentamassa Espoon 
Mäkkylään asuinkerrostaloa, joka tuottaa itse energiaa.

”Rakennustyöt alkavat vuodenvaihteessa 2010–2011. Ta-
lo valmistuu vuoden 2012 alussa”, kertoo Skanska Kotien pro-
jektipäällikkö Satu Ryynänen.

Mäkkylän Puistotielle rakennettavan Asunto Oy Espoon 
Adjutantin katolle asennetaan aurinkokennot, jotka tuottavat 
vuosittain sähköä noin 15 000 kWh. Se vastaa noin 30 pro-
senttia kiinteistösähköstä, johon ei ole laskettu mukaan asun-
tojen kulutusta. Aurinkokennojen tuottamalla energialla on tar-
koitus muun muassa valaista porrashuoneita ja ladata sähkö-
autojen akkuja.

Talon pihalle on jo alun alkaen tulossa useita sähköautojen 

latauspisteitä. Myös kehittyneillä ilmanvaihdon ja muun talo-
tekniikan ratkaisuilla pyritään vähentämään rakennuksen ener-
giankulutusta.

”Taloon asennetaan uudenlaiset mittaus- ja säätöjärjestel-
mät, joita ABB ja Fortum ovat kehittäneet. Kiinteistöstä tulee 
keskikokoinen asuinkerrostalo, jossa on 42 huoneistoa ja kah-
deksan kerrosta”, Ryynänen mainitsee.

Maalämpöä myös kerrostaloihin
Lämpöpumput ovat viime vuosina yleistyneet pientaloissa. Niil-
lä saadaan uusiutuvaa energiaa, jonka käyttöön EU-direktiivit-
kin ohjaavat.

Kallioon porattavista kaivoista saatava maalämpö ei kui-
tenkaan enää ole aivan tavaton ratkaisu myöskään kerrostalo-
jen lämmityksessä ja jäähdytyksessä.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen Maskuun on rakennettu maa-
lämmöllä lämpiävä kerrostalo, johon asukkaat muuttivat kesäl-
lä 2009. Hiljattain samantyyppinen talo on rakennettu myös 
Mikkeliin. Vaikka Suomessa maalämpö ei ole erityisen yleises-
ti käytetty vaihtoehto kerrostaloasumisessa, Ruotsissa tätä rat-
kaisua on sovellettu laajemminkin.

Useimmiten asuinkerrostaloja rakennetaan kaukolämpöver-
kon läheisyyteen. Maskun tapauksessa kaukolämpöverkkoa ei 
ollut saatavilla, joten muita lämmitysvaihtoehtoja oli harkitta-
va. Asia ratkesi sillä, että maalämmön laitteistot veivät talossa 
suhteellisen vähän tilaa. Taloon saadaan nyt energiaa kolmes-
ta porakaivosta, joiden syvyys on 185 metriä.

Pellettilämmitys vaihtoehtona
Toisena vaihtoehtona Maskun kerrostalossa olisi ollut puupel-
lettilämmitys. Se olisi kuitenkin vaatinut enemmän tilaa.

Puupelletit valmistetaan puuteollisuuden sivutuotteista. Tyy-
pillisesti pellettilämmitystä sovelletaan suuremmissa alueellisis-
sa lämpökeskuksissa, joihin liitetään useita kiinteistöjä.

Ruotsissa pellettilämmityskin on yleisempää kuin Suomes-
sa. Usein pellettilämmityksen ympäristöystävällisyys riippuu sii-
tä, kuinka pitkän matkan takaa pellettejä kuljetetaan.

Maalämpöön rinnastuva vesistölämpö on myös yksi lämmi-
tys- ja jäähdytysvaihtoehto. Tästä on nähty käytännön esimerk-
kejä Vaasan asuntomessutaloissa sekä Kisakallion urheiluopis-
ton taloissa Lohjalla.

Kaukolämmön hinnankorotukset ovat osaltaan ajaneet joi-
takin kiinteistöjä maalämmön käyttäjiksi. Lämpöpumpun säh-
könkulutus on pieni koko kiinteistön sähkölämmitysjärjestel-
mään verrattuna.

Lähivuosina tiukkenevat energiatehokkuuden vaatimukset 
laajenevat uudisrakentamisen lisäksi entistä enemmän myös 
korjausrakentamiseen. Suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla riittää 
siis uusia haasteita. ■

Kisakallion urheiluopiston rakennuksiin saadaan lämmitys- ja 
jäähdytysenergiaa Lohjanjärveen upotetuista vesistölämpöputkistoista.
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Carrier Oy:llä oli erinomainen mahdollisuus 
rakennuttaa vaikuttava referenssi, kun Turun 
aluekonttorille tarvittiin uusia tiloja. Sopivan 

pieni tontti kohtuukokoiselle toimisto- ja 
varastorakennukselle löytyi ja rakennuslupa saatiin 

viime vuoden tammikuussa. Työt käynnistyivät 
saman tien. Tasan kuuden kuukauden päästä 

päästiin jo muuttamaan sisään. 

RAKENNUKSEN ARKKITEHTISUUNNITTELUS-

TA vastasi arkkitehti Juha Myrsky ACID Design Oy:stä. 
Kylmänä talvena Carrierin vaikuttava lasijulkisivuinen 
toimistotalo on kuin suoraan mainostoimiston ideanik-
kareiden pöydältä. Valkoiset kinokset ympäröivät kor-
kealla kehätien yläpuolella sijaitsevaa tonttia. Mikä imago 
kylmän ja ilmastoinnin alalla toimivalle yritykselle.

MODERNIA TOIMISTOTILAA Carrierin Turun aluetoimis-
to on 22:n työntekijän työpaikka. Rakennuksessa on toimisto-
tiloja kahdessa kerroksessa, osin avokonttorina, osin neuvot-
teluhuoneina ja yksityisinä työhuoneina. Näin samassa tilassa 
voidaan toistaa nykyaikaisen toimistorakennuksen olosuhteita 
oli pohjaratkaisu oikeastaan minkälainen tahansa. Siksi myös 
suuri lasijulkisivu on paitsi hieno ratkaisu uskomattoman kau-
niiseen maisemaan antavalle rakennukselle, myös keino simu-
loida nykyaikaista lasipalatsitoimistoa.

Lasijulkisivu tuo aurinkoisena talvipäivänä runsaasti luon-
nonvaloa sisätiloihin. Se vähentää merkittävästi keinovalon 
tarvetta lopputalvesta pitkälle syksyyn. 

Toisaalta se myös kerää auringon ilmaista lämpöä, niin sil-
loin kun sitä tarvitaan kuin kuumina kesäpäivinäkin.

Työnteosta kuumina aurinkoisina kesäpäivinä Turun car-
rierlaisilla on kokemusta viime kesältä, ennen kuin ilmanvaihto 
saatiin toimimaan. 

Nyt tilanne on aivan toinen. Lasijulkisivuun paahtavasta 
auringosta huolimatta sisällä on miellyttävät olosuhteet. Sen 
voi myös tarkistaa päätteeltä, jos ei usko omia ihoanturei-
taan. Olosuhteita nimittäin ohjaa Carrierin tuoteperheen uu-
sin jäsen, ALC Kiinteistöhallintajärjestelmä. Olosuhteiden lisäk-
si se huolehtii myös energiankäytön optimoinnista, huoltoseu-

MALLIESIMERKKI TOIMISTOTALON 
ENERGIATEHOKKAIKSI OLOSUHTEIKSI

rannasta ja raportoinnista. Carrierin WebCTRL on käytettävis-
sä Internet Explorer-selaimen avulla ilman erillistä valvomo-oh-
jelmistoa. Selaimen kautta siinä voi käyttää kaikkia kiinteistö-
hallintajärjestelmän ominaisuuksia aikaohjelmista rakennuk-
sen olosuhteiden graafiseen tarkasteluun, hälytyksiin ja ener-
giankäyttöraportteihin saakka. BACnet-sertifioitu hallintajär-
jestelmä on toimiva ratkaisu juuri avoimen protokollansa vuok-
si, koska se ei sido asiakasta jatkossa yhden toimittajan rat-
kaisuihin. 

LÄMPÖÄ ILMASTA Koko 5000 m3 rakennus lämpiää ilmas-
ta otetulla lämmöllä. Varastohallia lämmittävät kaksi ilmaläm-
pöpumppua. Toimistopuolen lämmityksestä, jäähdytyksestä 
ja ilmanvaihdosta vastaavat Carrierin 30RQ ilma-vesilämpö-
pumppu, 30HQ lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtoko-
ne ja 35BD ilmanjakokoneet. 

Vuoden alussa Suomen markkinoille saadut Carrierin kiin-
teistökäyttöön tarkoitetut lämpöpumput on tarkoitettu Turun 
aluekonttorin tapaisten uudisrakennusten lämmitysjärjestel-
mäksi, mutta myös kiinteistöjen olemassaolevien vesikiertois-
ten lämmitysjärjestelmien rinnalle sekä käyttöveden tuottami-

Ilmahajoittimet on maalattu 
samalla värillä kuin alaslasketun 
katon kannatinjärjestelmä. Näin ne sulautuvat sisäkattoon 
täydellisesti. 
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seen. Laitteiden lämmitystehoa ovat 14–105 kW. Maksimis-
saan lähtevän veden lämpötila on +65 C ja minimiulkoläm-
pötila toiminnassa –20 °C. Kompressorina käytetään Cope-
land EVI-mallia, jolla saadaan hyvä hyötysuhde myös alhaisis-
sa lämpötiloissa. 

Ilma-vesilämpöpumput ovat muutamassa vuodessa lunas-
taneet paikkansa pientalojen vesikiertoisissa lämmitysjärjestel-
missä. Laitteen etuna ovat nopea asennus, erityisesti maaläm-
pöjärjestelmään verrattuna edullinen hankintahinta sekä kom-
pakti laitekoko. Lämmönkeruuputkia tai lämpökaivoja ei tarvi-
ta. – Rakennuksen koosta riippumatta edut ovat samat. Lämpö-
kaivot eivät olisi olleet tällaisella pienellä tontilla hyvä ratkai-
su, Carrier Oy:n varatoimitusjohtaja Tom Strandell sanoo. 

Carrier kiinteistölämpöpumput on suunniteltu Euroopassa  
Pohjoisiin olosuhteisiin ja optimoitu nimenomaan lämmityskäyt-
töön, vaikka toki toimivat tarvittaessa kesäaikaan myös jääh-
dytyksessä. – Talvet ovat täällä ankarat, on hyvin  tärkeää, että 
lämpöpumppu on jo alunperinkin suunniteltu se huomioon otta-
en, Carrier Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Ansaranta huomauttaa.

MIELLYTTÄVÄT OLOSUHTEET Toimiston ilmanvaihtoratkai-
sussa tähdättiin terveelliseen, miellyttävään sisäilmastoon mah-
dollisimman energiatehokkaalla ratkaisulla. LVI-suunnittelusta 
vastasi Ins.tsto Alto-Setälä Oy/Joni Laine. Järjestelmässä on te-
hokas lämmöntalteenotto sekä tuloilman suodatus ja CO2-mit-
taukseen perustuva tarpeenmukainen ilmanvaihto. Puhallin-
moottoreina on käytetty energiatehokkaita sekavirtauspuhal-
timia varustettuina taajuusmuuttajilla. Näin ilmavirta on ai-
na oikea ja mahdollisimman vähän energiaa kuluu puhaltimi-
en sähkömoottoreissa. Ilmanvaihtokoneen Eurovent sertifioitu 
energialuokka on A ja SFP luku on alle 2.

Sisäkattoratkaisuun tulo- ja poistoilma”ritilät”, hajottimet,  
sulautuvat täydellisesti. Arkkitehteja tällainen symmetrinen ala-
katto ilahduttaa. Kapea ritilä lasijulkisivupuolella sekä toinen 
takaseinällä on maalattu täsmälleen alakattolevyjen ripustus-

järjestelmän väriin. – Ilmanvaihdon avulla talvisaikaan luo-
daan lämpöverho lasijulkisivun eteen estämään hohkaavaa 
kylmää ja kesällä viileä tuloilma johdetaan kattopintaa pitkin 
vedottomasti oleskeluvyöhykkeelle kompensoimaan auringon 
porotusta, Strandell esittelee. ■

Toimistorakennuksen yläkerrassa on sekä avotoimistotilaa työpisteineen 
että muutamia erillisiä työ- ja kokoushuoneita. 
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AUTOMAATIOTEKNIIKKAA SUUNNITTELEVA ja valmista-
va Wago on kehittänyt rakennusautomaation sovelluksiin muun 
muassa KNX-järjestelmään pohjautuvia kenttäväylätuotteita. 
”Modulaariset ratkaisut soveltuvat monentyyppisiin rakennuk-
siin”, tuoteryhmäpäällikkö Kari Niskanen Wago Finlandista ko-
rostaa.

Rakennusautomaatiotuotteet ovat parin viime vuoden aikana 
nousseet yhdeksi Wagon merkittävimmistä automaation tuoteryh-
mistä. ”Toimme Wago 750 -sarjan modulaariset automaatioväy-
läratkaisut markkinoille jo vuonna 1995. Vuosien varrella väylä-
vaihtoehdot ovat kasvaneet 20 erilaiseen kenttäväylään.”

”Myös järjestelmään liitettävien I/O-korttien määrä on kas-
vanut rakennusautomaation tarpeiden mukaan. Saatavissa on 
noin 400 erilaista I/O-korttia, jotka soveltuvat erilaisiin käyttö-
tarkoituksiin”, Kari Niskanen mainitsee.

SÄHKÖNKULUTUSTA VOIDAAN MITATA Rakennusauto-
maation kysyntä Suomessa on Niskasen mukaan lisääntymässä.

”Yksi syy kysynnän kasvuun on, että uusien määräystenkin 
mukaan rakennusten energiankulutusta on mitattava ja valvotta-
va”, Niskanen pohtii.

WAGO KEHITTÄÄ RAKENNUSAUTOMAATIOON
UUDENLAISIA KENTTÄVÄYLÄRATKAISUJA

MAALÄMPÖ ON noussut yhdeksi suosituimmista lämmön-
lähteistä omakotitalorakentamisessa. Sen suosio on kasvanut 
myös rivi- ja kerrostalojen sekä suurempien kiinteistöjen läm-
mitysratkaisua valittaessa. Maalämpöjärjestelmä yhdistetty-
nä Nereuksen vesikiertoiseen lattialämmitykseen on erinomai-
nen ratkaisu.

Maalämpö on ehtymätön uusiutuva luonnonvara. 
Nereus-maalämpöjärjestelmän avulla pystytään tuotta-

maan lämpöenergiaa koko vuoden ympäri erikokoisiin kiin-
teistöihin.  Nereus on tuonut Suomen markkinoille ainutlaatui-
sen ratkaisun, joka ei ole pelkästään maalämpöpumppu, vaan 
siihen voidaan yhdistää aurinkoenergia, joka tekee siitä ener-
giatehokkaan järjestelmän.

Nereus-maalämpöjärjestelmä kuluttaa 40% vähemmän 
sähköä ”tavalliseen” maalämpöpumppuun verrattuna.

Nereus-järjestelmä poikkeaa normaalista maalämpöpum-
pusta siten, että aurinkoisella ilmalla voidaan talouden läm-
minvesitarve kattaa ”ilmaiseksi” aurinkoenergialla. Silloinkin 
kun auringon energia ei riitä kattamaan koko lämmitystarvet-
ta, pystyy järjestelmä hyödyntämään auringosta tulevan vä-

NEREUS-LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ HYÖDYNTÄÄ
TEHOKKAASTI MYÖS AURINKOENERGIAN!

häisenkin lämpöenergian. Maakeruupiiristä tuleva glykoliliuos 
esilämmitetään aurinkoenergian avulla, joka johtaa siihen, et-
tä maalämpöpumpun kompressorin käyttötarve pienenee. Jo-
kainen +1 C auringon avulla nostettu glykolin lämpötila pie-
nentää sähkön kulutusta 4%.

Ratkaisu joka sopii jokaiseen kiinteistöön
Nereus Combi -maalämpöpumppu, jossa varaaja itsessään. 
Combiin voidaan liittää aurinkomoduuli + aurinkokerääjät. Te-
hoalue 6–12 Kw.

Nereus Split / Split Sun -maalämpöpumppu, joka kytke-
tään erilliseen varaajaan (esim. Nereus VVB 300–160). Split 
Sun sisältää aurinkomoduulin. Tehoalue 6–16 Kw.

Nereus Titan. Järjestelmä suurempiin kohteisiin (esim. rivi- 
ja kerrostalot) voidaan yhdistää useampia rinnakkain  (master 
– slave), jolloin tehoa saadaan aina riittävä määrä. Tehoalue 
25–44Kw.

Löydät paikkakuntasi lähimmän Nereus-jälleenmyyjän yh-
teystiedot osoitteesta: www.nereus.fi
LÄMPIMIÄ LATTIOITA VUODESTA 1989

Sähkönkulutuksen mittaamista varten tarvitaan 3-vaihekortti, 
joka kytketään automaatiojärjestelmään. Hiljattain Wago on tuo-
nut markkinoille uuden telemetriakenttäväylän, jota käytetään esi-
merkiksi sähkönjakelun sovelluksissa ja vedenkäsittelylaitoksissa.

”Kenttäväyläjärjestelmät soveltuvat kaikenlaiseen rakennusau-
tomaatioon. Modulaarinen järjestelmä on helppo asentaa ja sitä 
voidaan laajentaa projektin tarpeiden mukaan. Järjestelmää ei 
tarvitse vaihtaa, vaikka kytkentäpisteiden määrää lisätään”, Nis-
kanen korostaa.

”KNX-pohjaisten järjestelmien vaihtoehtona voidaan käyttää 
Bacnet-kenttäväylää, joka soveltuu vielä vaativampiin sovelluk-
siin. Ethernet-väylissä rakennusautomaation konfigurointi voidaan 
suorittaa selainohjelmalla, ilman erillisiä työkaluja. Tämä helpot-
taa järjestelmän käyttöönottoa.”

Wago Finland on saksalaisen Wago Kontakttechnik GmbH & 
Co. KG:n tytäryhtiö Suomessa. Konserni työllistää eri maissa yh-
teensä noin 5 000 henkilöä. Wagon automaatiotuotteet valmiste-
taan Mindenissä Saksassa. Siellä sijaitsevat myös konsernin pää-
konttori, tuotekehitysosasto ja laboratorio. ■

Lisätietoja: www.wago.fi
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IKAALISISSA KEVYTBETONITUOT-

TEITA valmistava H+H Finland Oy on 
Suomen ja myös Skandinavian ainoa 
kevytbetonituotteiden valmistaja. Sipo-
rex-tuotteita on valmistettu ja käytetty ra-
kentamisessa jo 1930-luvun alusta läh-
tien. ”Suurin osa Siporex-tuotteista toimi-
tetaan edelleen teollisuus- ja asuinraken-
nusten työmaille. Jo 1950- ja 1960-lu-

vuilla suuri osa pientaloista rakennettiin Siporex-harkoista”, 
H+H Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Venäläinen kertoo.

”Kevytrakenteisena kivituotteena Siporex soveltuu myös 
moniin korjausrakentamiskohteisiin. Siporex on materiaali-
na erittäin paloturvallinen. Sitä voidaan helposti työstää ja 
se kestää kosteutta. Se on myös työmaan logistiikan kannalta 
käytännöllinen”, Venäläinen kehuu. Kevyillä materiaaleilla on 
käyttöä esimerkiksi ullakkokerrosten lisärakentamisessa. Sipo-
rex-tuotteilla voidaan rakentaa jopa lisäkerroksia aiheuttamat-
ta suurta rasitusta talon runkorakenteille.

LISÄÄ LÄMMÖNERISTYSTÄ Vuoden 2010 asuntomessuilla 
Kuopiossa esiteltiin kaksi harkkovalmisteista matalaenergiata-
loa. Niistä toinen oli rakennettu H+H:n matalan U-arvon Sipo-
rex-eristeharkoista.

SIPOREX-TUOTTEET SOVELTUVAT
MONENLAISEEN RAKENTAMISEEN

Venäläisen mukaan H+H Finland on alkanut hyödyntää eriste-
harkkotekniikkaa myös teollisuushallien seinäelementeissä.

”Lisäeristetyillä elementeillä saavutetaan tarvittaessa seinära-
kenteille paremmat lämmöneristysarvot. Uusista eristeratkaisuista 
huolimatta massiiviset ja yksiaineiset Siporex-ratkaisut ovat edel-
leen käyttökelpoisia niin asunto- kuin teollisuusrakentamisessa. Pe-
rinteisessä yksiaineisessa Siporex-rakenteessa on kantava rakenne 
ja lämmöneristys samassa tuotteessa”, Venäläinen mainitsee.

Suomessa kevytbetoni ei tosin ole yhtä yleisesti käytetty raken-
nusmateriaali kuin Keski- tai Itä-Euroopassa. Varsinkin Puolassa si-
tä käytetään paljon.

”Kevytbetoni elää mielenkiintoisia aikoja. Siporex varmastikin 
kokee uuden tulemisen, kun ihmiset alkavat ajatella rakentamisen 
ympäristövaikutuksia ja elinkaarikysymyksiä”, arvioi Venäläinen.

”Rakennusmateriaalina Siporexin ympäristövaikutukset ovat 
varsin vähäiset moniin muihin tuotteisiin ja ratkaisuihin verrattu-
na.”

Energiatehokkuuteen vaikuttaa oleellisesti rakenteiden tii viys. 
Ellei rakennuksen ilmatiiviyteen ole kiinnitetty huomiota, ilmavuoto-
jen osuus talon energiankulutuksesta voi olla jopa 30 prosentin 
luokkaa.

”Siporex-rakenteiset talot ovat tyypillisesti tiiviitä, joten niissä 
tarvittavan lämmitysenergian tarve on pienempi kuin pientaloissa 
keskimäärin”, Venäläinen korostaa. ■

TEKNOLOGIAYRITYS WISEPRO Oy kehittää ja valmistaa 
langattomia mittaus- ja säätöjärjestelmiä. Yritys toi alkuvuodes-
ta 2010 markkinoille älykkään lämmityksensäätöjärjestelmän, 
jolla voidaan säästää energiaa etenkin suurissa asuin-, liike- ja 
teollisuuskiinteistöissä.

Wisepron suunnittelema WISU-järjestelmä on tarkoitettu 
kiinteistöjen olosuhteiden valvontaan ja lämmitysjärjestelmien 
jatkuvaan automaattiseen säätöön, joiden avulla rakennusten 
lämmitysenergian kulutusta pienennetään. Järjestelmän toiminta 
perustuu rakennusten sisätiloista reaaliaikaisesti mitattuihin tie-
toihin – kuten huoneistojen langattomiin lämpötila- ja kosteus-
mittauksiin – sekä internetin kautta saatavaan Forecan paikka-
kuntakohtaiseen sääennustedataan.

Langattoman verkon mittaustiedot ja sääennustedata välite-
tään automaatioväylää pitkin kiinteistön lämmityssäätimelle. 

Automaatioväyläratkaisu perustuu Modbus-kenttäväylään. 
WISUjärjestelmää on myös mahdollista seurata ja säätää etä-
ohjatusti internetin kautta. ”Järjestelmä soveltuu erityisen hyvin 
suuriin kiinteistöihin, joissa on paljon rakennusmassaa ja huo-
neistoja”, Wisepro Oy:n toimitusjohtaja Janne Känsäkoski va-
kuuttaa. ”Kun sisätilojen olosuhteista ja säätilan muutoksista 

ÄLYKÄS MITTAUS- JA SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ PIENENTÄÄ
KIINTEISTÖN LÄMMITYSKULUJA

saadaan sääennusteen avulla ennakkotietoa, kiinteistön varausky-
kyä voidaan hyödyntää tehokkaasti lämmityksessä.” 

WISU-järjestelmän suunnittelu alkoi keväällä 2009. ”Suomessa 
järjestelmä on taatusti ainutlaatuinen”, Känsäkoski mainitsee. ”Jär-
jestelmään kuuluu langaton sensoriverkko, johon voidaan liittää jo-
pa satoja erilaisia langattomia antureita.” Kaikkiaan lämmityssää-
timelle saadaan noin 10 eri tietoa, joiden avulla kiinteistön vanha 
lämmityskäyrä viritetään energiatehokkaaksi.” ”Energian säästöstä 
on jo näyttöäkin. Ensimmäisessä asennuskohteessa Ylivieskassa kiin-
teistön lämmityskustannukset olivat helmi–huhtikuussa 2010 alem-
mat kuin edellisenä vuonna samaan aikaan, vaikka talvi oli nyt huo-
mattavasti kylmempi.” Erikoisuutena Wisepron järjestelmässä on, et-
tä langattoman sensoriverkon laitteet pystyvät reitittämään mittaus-
tietoa. Mikäli jokin yhteys ei hetkellisesti ole käytettävissä, tieto välit-
tyy automaattisesti toista reittiä vastaanottimelle. ”Langattomat mitta-
us- ja säätöjärjestelmät soveltuvat hyvin saneerauskohteisiin. Asuin-
kiinteistöissä asennus kestää talojen koosta riippuen yhdestä työpäi-
västä enintään noin viikkoon”, Känsäkoski kertoo uuden järjestel-
män eduista.

Mm. SATO Oyj kokeilee parhaillaan järjestelmää yhdessä kah-
den erillistalon kerrostalokohteessa. ■ 

TEKSTI: MERJA KIHL JA 

ARI MONONEN
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KORJAUSPÄÄTÖSTEN TULEE pohjautua riittävän perus-
teellisiin ja monipuolisiin esiselvityksiin. Taloyhtiön on korjaus-
hankkeessa turvauduttava sekä rakennustekniikan että arkki-
tehtuurin asiantuntemukseen, jotta voidaan varmistua siitä, et-
tä korjaustoimien ajoituksessa ja laajuudessa (sekä korjausta-
van itse valinnassa) eri näkökohdat tulevat riittävästi huomioi-
duiksi. 

Rakennuttajakonsulttia valittaessa on syytä painottaa kun-
totutkimusten ja suunnitelmien laatijan ammattitaitoa ja koke-
musta.

Julkisivukorjausten tarpeellisuuden arviointi perustuu ensi-
sijaisesti rakenteiden tekniseen kuntoon. Korjaustapojen valin-
nassa joudutaan ottamaan huomioon useita erilaisia näkökoh-
tia, mutta rakennustekniikka asettaa näitä valintoja ohjaavat 
reunaehdot. Rakennusteknisesti mahdolliset korjaustavat vaih-
televat rakennetyypistä ja vaurioitumisasteesta riippuen.

Ei pelkkää tekniikkaa
Pelkkä rakennustekninen toimenpide julkisivukorjaus ei kuiten-
kaan ole. Pieniltäkin vaikuttavilla muutoksilla on aina vaikutus-
ta rakennuksen ulkoasuun ja ominaispiirteisiin. Arvokas julkisi-
vu on mahdollista pilata pelkästään epäonnistumalla värityksen 
määrittelyssä. Toisaalta taitava suunnittelija voi tuoda viihtyisyyt-
tä ankean elementtitalon ulkoasuun hyvinkin pienillä keinoilla.

Estetiikan lisäksi puhutaan energiatehokkuudesta. Toimitus-
johtaja Janne Sievänen Lähiökunnostajat Oy:stä huomauttaa, et-
tä rakennuksen julkisivusaneeraus on keskeisessä roolissa, kun 
vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuutta halutaan nostaa. Sa-
neeraushankkeet kannattaa tehdä siihen erikoistuneiden yritys-
ten kanssa, jolloin voidaan käyttää erityisesti saneerauskohtei-
siin suunniteltuja työmenetelmiä ja materiaaleja.

”Näin voidaan myös varmistaa työn korkea laatu kilpailuky-
kyiseen hintaan ja minimoida kiinteistöjen asukkaille ja käyttäjil-

JULKISIVUREMONTTI 
ON HARKINNAN 
PAIKKA
TALOYHTIÖITÄ PUHUTTAVAT 
IKKUNAT JA ENERGIATALOUS 
– JA TIETENKIN SE, MITÄ LYSTI 
SAA MAKSAA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN  

KUVA: STONEL

Putkiremontin ohella julkisivuremontti on asia, joka 
kuumentaa tunteita monessa taloyhtiössä. Kyseessä on iso 
urakka, joka paketoi talon joksikin aikaa − ja asukkaita 
tuppaa suututtamaan, kun ikkunat peitetään moneksi 
kuukaudeksi ja remontista koituu melu- ja pölyhaittaa. 
Myös aikataulut työmaalla saattavat venyä ja paukkua. 
Näiden kauhukuvien johdosta monessa talossa remonttia 
lykätään ja lykätään, kunnes asia on jo vaarallisen akuutti. 
Kiire on kuitenkin kavala kumppani hankkeessa, jossa 
huolellinen suunnittelu on kaiken lähtökohta.   
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KOKEMUS TUO VARMUUTTA…

         …VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE

WWW.EXOTERIKO.FI
le mahdollisesti aiheutuvia haittoja työn aikana”, Sievänen to-
teaa.

Lähiökunnostajat-konserni on Suomen johtava kiinteistö-
jen ulkovaippojen saneeraukseen erikoistunut yhtiö. Käsiin 
vanhenevat lähiöt ja niiden kasvava korjaustarve näkyy suo-
raan konsernin liikevaihdossa, joka on kasvanut yli 30 pro-
senttia vuodessa jo jonkin aikaa.

Energiapihin konstit on monet
Julkisivun verhouskorjausten yhteydessä asennetun lisäläm-
möneristeen tarkoitus on pysäyttää tai ainakin merkittävästi hi-
dastaa vauriomekanismien etenemistä sekä parantaa osaltaan 
rakennuksen energiatehokkuutta. Muita keinoja ovat muun mu-
assa ikkunoiden ja yläpohjan lämmöneristävyyden parantami-
nen, rakennuksen ulkovaipan ilmanpitävyyden parantaminen 
sekä lämmityslaitteiston säätö/uusiminen ja lämpimän veden 
kulutuksen vähentäminen. 

Lisälämmöneristämisen ja ulkovaipan tiivistämisen yhtey-
dessä on huolehdittava, että rakennuksen ilmanvaihtoa ei ai-
nakaan huononneta. Energiatehokkuutta parannettaessa ra-
kennusta on tarkasteltava eri rakennusosien ja taloteknisten 
järjestelmien muodostamana kokonaisuutena.

Taloyhtiön sisäisissä riidoissa on yleensä kysymys rahasta, 
eikä julkisivuremontti ole poikkeus tähän sääntöön. Toiset hal-
lituksessa vetävät minimilinjaa, ja karsastavat kaikkea ylimää-
räiseksi määriteltyä. Toisen leirin mukaan kaikki järkevät muu-
tokset kannattaa tehdä kerralla alta pois.

Kuumaksi perunassa tällaisessa tilanteessa saattavat muo-
dostua talon vanhat ikkunat – tulisiko ikkunaremontti linkittää 
julkisivukorjaukseen, kun talo kuitenkin menee pakettiin?   

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla
Taloyhtiöissä asiaa saatetaan vielä vatvoa, mutta alan asian-
tuntijoiden kanta on selvä: ehdottomasti suositeltavin tapa on 
toteuttaa julkisivu- ja ikkunaremontit samanaikaisesti. Peruste-
lu tähän on yksinkertainen – ikkunoiden karmisyvyys ja liitty-

mät seinärakenteeseen saadaan tällöin onnistumaan kaikkein 
parhaiten.

Exoteriko Oy:n toimitusjohtaja Jorma Salminen kertoo, että 
viesti remonttien yhdistämisestä alkaa mennä perille: ”Ainakin 
puolessa kohteista ikkunaremontti sisältyy julkisivuremonttiin – 
ja tämä osuus on jatkuvasti kasvanut”, Salminen toteaa. 

Exoteriko Oy on julkisivukorjauksiin erikoistunut riihikoske-
lainen rakennusliike, joka toimii koko maassa. Yrityksen yli 15 
vuoden historian aikana Salminen on sisäistänyt onnistuneen 
julkisivuremontin reseptin:

”Hyvän remontin ainekset ovat yksimielinen tilaaja, huolel-
linen suunnittelu ja vastuuntuntoinen urakoitsija”, Salminen to-
teaa. Etenkin taloyhtiön rooli on tärkeä: jos päätös remontis-
ta on syntynyt vasta tiukan äänestyksen jälkeen, ei ole vallan 
epätavallista, että hävinnyt osapuoli ryhtyy heittelemään kapu-
loita rattaisiin liki kokopäivätoimisesti.

Mikä ihmeen PTS?
Tätä taustaa vasten on selvää, että remontti tulee ankkuroida 
tutkittuun tietoon, eikä mutu-pohjaiseen fundeeraukseen. Hyvä 
kuntoarvio antaa yleiskuvan rakennuksen teknisestä tilasta ja 
korjaustarpeista ja palvelee kiinteistön ylläpidon pitkän tähtäi-
men suunnittelua (PTS). Kuntoarvioon liittyvä asukaskysely an-
taa myös tietoa mahdollisista perusparannustarpeista ja sitout-
taa asukkaat hankkeeseen. 

Liiketoimintajohtaja Mikko Lahtinen Pihla-ikkunoistaan tun-
netusta Pihlavan Ikkuna Oy:stä vahvistaa, että ikkunaremontte-
ja jarruttaa eniten tiedon ja suunnitelmien puute. 

”Jos hanke pohjautuu PTS:ään ja on hyvin suunniteltu, 
isännöitsijä hallitus ovat sitoutuneita ja urakoitsija asiantunte-
va, etenee ikkunaremontti sujuvasti. Mikäli suunnittelussa ja 
valmistelussa on puutteita, nousee asia varmasti esiin taloyh-
tiössä, ja yhtiön päätöksenteko tai hankkeen eteneminen hi-
dastuvat”, Lahtinen huomauttaa ja lisää, että ikkunatoimittajan 
kytkeminen mukaan jo suunnitteluvaiheessa yleensä edistää 
hankkeen mutkatonta etenemistä. 
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Koko paketti haltuun
Pihla oli mukana Tee Parannus -kiertueella, joka tarjosi hyvän 
mahdollisuuden kuulla taloyhtiöiden vastuuhenkilöiden ja isän-
nöitsijöiden näkemyksiä ikkuna-asioista. Tärkeimpänä esille 
nousi juuri tarve liittää ikkunaremontti osaksi lain määräämää 
PTS:ää. 

”Talo on saatava toimimaan kokonaisuutena eikä remontteja 
tulisi käsitellä toisistaan riippumattomina erillishankkeina. Ikku-
noihin liittyy läheisesti ilmanvaihto ja lämmitys, jotka usein vas-
ta yhdessä tuottavat halutun parannuksen energiatehokkuuteen, 
asumisviihtyvyyteen ja sisäilman laatuun”, Lahtinen linjaa.

Lahtinen on hyvillään siitä, että energia-asiat ovat tänä päi-
vänä näkyvästi esillä ja viesti on mennyt perille erittäin hyvin. 

”Matalaenergiaikkunoiden myynti on kasvanut selvästi. Täs-
sä on tapahtunut selkeä muutos viimeksi kuluneen parin vuoden 
aikana.”

Verhous harkintaan
Julkisivuremonteissa korjaustavan valinnassa on huomioitavaa, 
että kyseessä on monen tekijän summa: yhtä ja ainoata oikeaa 
kaavaa ei ole olemassakaan, vaikka joitain osa-alueita voidaan-
kin tarkastella numeroiden pohjalta.

Ratkaisut joudutaan aina tekemään tapauskohtaisesti ja lop-
putulos on usein monen keskenään ristiriitaisen näkökohdan vä-
linen kompromissi. Erilaiset lähtötilanteet ja korjauksille asetetta-
vat laatu- ja käyttöikätavoitteet johtavat laajaan kirjoon erilaisia 
korjaustapoja.

Rakenteiden kunto ja rakennuspaikan ympäristöolosuhteet 
asettavat rakennustekniset reunaehdot erilaisten korjaustapo-
jen valinnalle. Tällöin nousee usein esiin, onko verhoava korjaus 
mahdollinen vai onko vanhoja rakenteita välttämätöntä purkaa 
ja uusia kokonaan? Uudet tekniikat tekevät tässäkin tuloaan ri-
vakasti. Tiililaattaverhouksen pioneeri on Stonel, joka tänä vuon-
na on mukana noin 70 julkisivukorjauksessa. Kuluttajat ovat otta-
neet tiililaatan omakseen: Stonelin annualisoitu liikevaihdon kas-
vu kolmen viimeisen vuoden ajalta on hurja 100,3 prosenttia. 

Vanhaa kunnioittaen
Stonel Oy:n toimitusjohtaja Samuli Tiirola kertoo, että yrityksen 
tuotteet ovat omiaan vanhojen tiiliverhoiltujen talojen julkisivusa-
neerauksissa. Stonel pystyy vastaamaan sekä vanhan arkkiteh-
tuurin että tämän päivän teknisiin haasteisiin. 

”Tiililaattaverhouksella saadaan vanha arkkitehtuuri säilytet-
tyä − mukaan lukien seinän paksuus. Samalla rakenteen  u-arvo 
jopa puolittuu ja kyseessä on varmasti tuulettuva rakenne.” 

Tiirola huomauttaa myös asennuksen sujuvan nopeammin 
kuin perinteisellä menetelmällä. Mies myöntää, että taloyhtiöissä 
saattaa vielä olla harhaluuloja tiililaattaverhoilun suhteen, mutta 
koko ajan vähemmän.

KIINTEISTÖN KAUNEUSKÄSITTELYN ABC

Sopeutuen uudistava korjaustapa
• tavoitteena on toteuttaa tekniset ja toiminnalliset korjaus- 

ja muutostarpeet tuhoamatta arkkitehtuurin olennaisia 
ominaispiirteitä 

• uudet ratkaisut sovitetaan luontevasti vanhaan rakennukseen

Säilyttävä korjaustapa
• tavoitteena on rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti 

tai kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennusperinnön ja sen 
ominaispiirteiden säilyminen

• alkuperäisten rakennusosien säilyttäminen ja korjaaminen 
on ensisijainen vaihtoehto

• mikäli rakennusosia joudutaan uusimaan, on pyrittävä 
noudattamaan alkuperäiselle rakentamisajankohdalle 
tyypillisiä materiaaleja, pintakäsittelyjä ja työtapoja

• välttämättömät muutokset ja lisäykset pyritään sovittamaan 
luontevasti alkuperäiseen ulkoasuun

Uudelleenmuokkaava korjaustapa
• tavoitteena on rakennusteknisesti ja -taiteellisesti sekä 

toiminnallisesti epätyydyttävän rakennuskannan eriasteinen 
uudelleenmuokkaaminen

• toteutetaan nykyarkkitehtuurin keinoin
• lähtökohtana on usein karu arkkitehtuuri ja virikkeetön 

lähiympäristö
• raskas, uudisrakentamiseen rinnastettava toimenpide

”Väärinkäsitykset johtuvat tiedon puutteesta, mutta tietoisuus 
taloyhtiöissä on koko ajan parantunut.”

Ryhtiliikkeen aika
Varatoimitusjohtaja Markku Kalevo Raitayhtiöt Oy:stä uskoo, et-
tä ihmisten tietoisuus ennakoivasta ja ylläpitävästä korjauksesta 
on lisääntymään päin. Tällöin 1990-luvun talotuotantoa ei enää 
päästettäisi samalla tavalla rapistumaan kuin aikaisempina vuosi-
kymmeninä, vaan tehtäisiin ylläpitäviä toimia.

 ”Rakenteet ovat siinä määrin parempia, että mikäli näin teh-
dään, nämä taloyhtiöt saavat huomattavasti pitemmän elinkaaren 
julkisivuilleen.”

Lähivuosina on odotettavissa, että raskaammat korjaukset jat-
kuvasti lisääntyvät, koska 70-luvun tuotannosta suuri osa on vielä 
korjaamatta ja osa 80-luvun tuotannosta tehty vielä sellaisilla ra-
kenteilla, jotka vaativat raskaampaa otetta, Kalevo huomauttaa. 

Tämän vuoden aikana Raitayhtiöt on jo vaihtanut 1 500 ikku-
naa kahdeksassa isommassa kohteessa. ■

Petri Neuvonen: Kerrostalon julkisivukorjaus / Julkisivun ominais-
piirteet ja korjaustavan valinta -opas (2009)
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JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen

Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen

Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

Yhteydenotot:
Pihlavan Ikkuna Oy
P 0800 550 880
www.pihla.fi

Pihla ikkunat ja ovet
Alan ammattilaisilta asiantuntemuksella

Luotettava ja asiantunteva kumppani 
ikkuna- ja oviremonteissa.

RAKENNUSTEN 
ULKOVAIPPASANEERAUKSILLA 
ENERGIATEHOKKUUTTA JA 

ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE
RAKENNUKSEN JULKISIVUSANEERAUS on keskeisessä 
roolissa, kun vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuutta halutaan 
nostaa. Samalla se nostaa rakennuksen arvoa parantamalla ul-
konäköä ja rakennuksen teknistä toimivuutta. Saneeraushank-
keet kannattaa tehdä siihen erikoistuneiden yritysten kanssa, jol-
loin voidaan käyttää erityisesti saneerauskohteisiin suunniteltu-
ja työmenetelmiä ja materiaaleja ja varmistaa työn korkea laatu 
kilpailukykyiseen hintaan ja minimoida kiinteistöjen asukkaille ja 
käyttäjille mahdolisesti aiheutuvia haittoja työn aikana.

Lähiökunnostajat -konserni on Suomen johtava kiinteistö-
jen ulkovaippojen saneeraukseen erikoistunut yhtiö. Lähiökun-
nostajat tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja kiinteistöjen arvon säi-
lyttämiseen ja kasvattamiseen julkisivujen ja ulkovaippojen pe-
rusparannuksilla.Yhtiö on perustettu vuonna 1996 ja liikevaih-
to vuonna 2009 oli lähes 12 miljoonaa euroa. Kasvua on ollut 
yli 30% vuodessa ja toimipisteet sijaitsevat Keravalla, Forssassa, 
Lahdessa, Turussa ja Porissa.

Lähiökunnostajat on Suomen Yrittäjien jäsenyritys ja sil-
lä on RALA -pätevyys. Vuonna 2009 se valittiin Ernst & Young 
 Entrepreneur of the Year kilpailun loppukilpailuun. ■

Lisätietoja: www.lahiokunnostajat.fi
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Suomalaisessa rakennuskannassa on lähdes miljoona 
parveketta, joista varsin merkittävää osaa odottaa 
korjaaminen lähitulevaisuudessa. Lisäksi iso osa 
parvekkeista on jo ainakin kertaalleen korjattu, 
ja uudet korjauskierrokset odottavat tekijäänsä. 

Parvekkeiden korjaaminen tarkoittaa usein sitä, että 
parveke on poissa käytöstä ainakin yhden kesän 

kerrallaan.

PARVEKEKORJAUKSILLA VOIDAAN kuitenkin paitsi jat-
kaa olemassa olevaa käyttöikää, myös parantaa parvekkeen 
käyttömukavuutta merkittävästi. Siksi korjaustavan valinnassa 
kannattaa miettiä muitakin tekijöitä kuin vain urakkatarjouksen 
loppusummaa.

Korjaustarve ja korjaustavan valinta
Betoniparvekkeissa pääasialliset korjaustarpeen aiheuttajat 
ovat terästen ruostuminen ja betonin rapautuminen jäätymisen 
seurauksena. Kaikkiin vauriotapoihin voidaan yleensä yhdis-
tää huono kosteustekninen toimivuus (parvekkeiden vedenpois-
to ei toimi, laastisaumat vuotavat). 

Korjaustarvetta ei voida milloinkaan päätellä pelkästään 
silmämääräisen tarkastelun perusteella, vaan se tulee selvittää 
aina kuntotutkimuksella. Kuntotutkimuksessa selvitetään vauri-
oiden olemassaoloa sekä etenemistä tulevaisuudessa sekä ar-
vioidaan niiden perusteella korjaustarvetta. 

Suurin osa vaurioista etenee hyvin pitkään piilossa ja par-
veke saattaa näyttää päällepäin hyväkuntoiselta. Valitettavan 
usein käy niin, että rakenteita ei tutkita riittävän perusteellises-

PARVEKKEET JA NIIDEN 
KORJAAMINEN – PARVEKKEIDEN 
UUSIMISVAIHTOEHDOLLA LISÄÄ 

KÄYTTÖMUKAVUUTTA

TEKSTI: MATTI HAUKIJÄRVI, TUOTERYHMÄPÄÄLLIKKÖ, KORJAUSRAKENTAMINEN, PARMA OY

KUVAT: PARMA OY

Elemettiparvekkeiden purkaminen on nopeaa ja varsin häiriötöntä 
verrattuna perinteiseen piikkaamiseen.
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ti ja korjausmenetelmä valitaan puutteellisin lähtötiedoin. Ris-
kinä on yli- tai alikorjaaminen. Ei ole lainkaan poikkeukselllis-
ta, että korjaustyön aikana syntyy huomattavia lisäkustannuk-
sia, kun korjattavaa onkin paljon enemmän kuin alun perin on 
ajateltu.

Korjaustapoja on erilaisia
Korjaustapoja on useita erilaisia ja niiden soveltuvuus erilai-
siin tilanteisiin vaihtelee. Yksinkertainen nyrkkisääntö on, että 
kevyet kunnostukset soveltuvat hyväkuntoisiin parvekkeisiin ja 
raskaat korjaukset huonokuntoisiin.

Betoniparvekkeiden korjaustavat voidaan JUKO-tutkimuksen 
perusteella (ks. www.julkisivuyhdistys.fi => JUKO) jaotella 
karkeasti seuraavasti
– parvekkeiden säilyttäviin korjauksiin (pinnoitus- ja paikkaus-
tyyppiset korjaukset)
– uusiminen osittain (esim. kaiteiden uusiminen)
parvekkeiden uusiminen kokonaan

Edellisten korjaustapojen lisäksi tehokas parvekkeiden suo-
jatapa on parvekkeiden lasitus, joka alentaa tehokkaasti par-
vekkeen rasitusolosuhteita sekä lisää oleellisesti parvekkeen 
käyttömukavuutta. 

Pinnoitus-paikkauskorjauksen käyttöikä on tyypillisesti 10–
20 vuotta, jopa 25 vuotta lienee mahdollista. Käytännön ko-
kemukset kuitenkin osoittavat, että uusia, perusteellisia korjauk-
sia joudutaan tekemään jopa alle 10 vuoden kuluttua. Uusien 
parvekkeiden käyttöikänä pidetään tyypillisesti yli 50 vuotta. 

Uusimisen kustannukset ovat suurehkot, joten ennen kuin 
tähän vaihtoehtoon päädytään, kannattaa päätöksenteon 
pohjaksi tehdä riittävät ennakkoselvitykset. Toisaalta korjaus-
vaihtoehtoa mietittäessä kannattaa miettiä myös seuraavaa 
kor jaus kierrosta: kuinka nopeasti se tulee, mitä silloin joudu-
taan tekemään ja mitä se tulee maksamaan.

Parvekkeiden uusimisella varmuutta
Uusiminen on korjaustapana on riskitön: vanhat heikkolaatui-
set rakenteet puretaan kokonaan. Jäljelle ei jää vanhan raken-

As Oy Riihentuvan parvekekorjauksissa rakennuksen yleisilmetta kohotettiin mm. ulkoseinien eristerappauksella sekä PARMAparvekkeilla. 
Pääurakoitsijana kohteessa toimi MV-Maalaus Oy.
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teen heikkouksia eikä pelkoa vaurioiden uusiutumisesta. Van-
hat heikkolaatuiset materiaalit ovat kuitenkin pidemmän päälle 
riski, jos ne jäävät jäljelle rakenteisiin.

Parvekkeiden uusimisessa korjausprojektin kustannukset 
pysyvät myös kurissa, kun vanhojen rakenteiden oletettua hei-
kompi kunto ja niistä aiheutuvat lisätyöt (mm. lisäpiikkaukset, 
lisäpaikkaukset jne.) eivät ole enää peikkona. Lisätöiden ja 
-kustannusten syntyminenhän ei ole tunnetusti miellyttävää, var-
sinkaan asunto-osakeyhtiötyyppisellä rakennuttajalla.

Parvekeuusinnoilla lisää käyttömukavuutta
Uusimisen yksi merkittävin etu on mahdollisuus tehdä uusis-
ta parvekkeista vanhoja parvekkeita selkeästi isommat. Van-
hojen parvekkeiden suurimpia puutteita on niiden pieni koko. 
Vanhemmassa rakennuskannassa isoimmatkin parvekkeet ovat 
vain n. 1,6 m syviä, jolloin niiden järkevä kalustaminen on 
käytännössä mahdotonta. 

Koon kasvattaminen onnistuu yleensä uusittaessa parvek-
keet elementtiratkaisuna sekä uusissa kevyissä parvekeratkai-
suissa, jolloin uusi parveke voidaan yleensä suunnitella yli 
2  m syviksi. Tällaiselle reilun kokoiselle parvekkeelle voidaan 
sijoittaa mm. ruokapöytä ja asetella tuolit sen ympärille. Uudet 
isommat parvekkeet kannattaa luonnollisesti lasittaa, jotta nii-
den käyttöaikaa voidaan pidentää lähes ympärivuotiseksi.

Budjettihinnoittelulla varmuutta kustannusten 
hallintaan
Parma on kehittänyt parvekkeiden uusimiseen valmiit vakiorat-
kaisut, PARMAparvekkeet. Kehitystyö on tehty yhdessä maan 
johtavan parvekekaide- ja lasitustoimittaja Lumon Oy:n kans-
sa. Parvekejärjestelmässä toteutusvaihtoehtoina ovat perintei-
nen elementtiparveketorni tai kevytrakenteinen Parman soolo-
parveke, vaihtoehto valitaan kohdekohtaisesti. Parveketoimitus 
on tilaajan kannalta helppo ja riskitön, sillä konsepti sisältää 
koko hankintaketjun: budjetoinnin, suunnittelun, purkamisen, 
uusien rakentamisen, Lumon parvekekaiteiden ja -lasien asen-
tamisen sekä viimeistelyn.

Valmisparvekeratkaisuista on apua myös hankesuunnitte-
luvaiheessa.  Pitkälle vakioidun toimintatavan ansioista kus-
tannusarviot pystytään antamaan kohdekohtaisesti, eikä han-
kesuunnitteluvaiheessa tarvitse tyytyä pelkkään mutu-tuntu-
maan. ■

Lisätietoja: www.parma.fi

KOy Kangasjyvän parvekkeiden kokoa kasvatettiin yli kahteen metriin,
jolloin parvekkeiden käyttömukavuus kasvoi oleellisesti.
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Luotettavaa 
maalämpö-
järjestelmien 
kokonaispalvelua 
kaikkiin kiinteistöihin 
omakotitaloista 
taloyhtiöihin.

Energiankulutus noin 10-15 % normitasosta
Valitse mieleisesi koti uudesta talomallistosta
Kivitasku-passiivitalo on tutkitusti Suomen tiivein talo
Huoletonta asumista ja kivenlujaa laatua

Kivitasku-talot rakentaa passiivi- ja nollaenergiatalojen 
edelläkävijä Suutarinen Oy.

Tervetuloa tutustumaan uuteen talomallistoomme Mäntyharjulle.
Lisätietoja: www.suutarinen.fi 

Koti, joka synnyttää energiaa

KIVITASKU-PASSIIVITALO
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖLLÄ EI OLE 1.7. voimaan tulleen 
asunto-osakeyhtiölain johdosta välitöntä pakkoa muuttaa yh-
tiöjärjestystään. Vanhankin yhtiöjärjestyksen kanssa voi elää, 
mutta se edellyttää sitä, että tuntee uuden lain pakottavat 
säännökset. Laissa on nimittäin säännöksiä, joita tulee noudat-
taa yhtiöjärjestyksestä riippumatta ja näistä ei voi toisin yhtiö-
järjestyksessä määrätäkään. 

Yhtiöjärjestys on muutettava kerralla uuden lain 
mukaiseksi
Yhtiöjärjestys on muutettava kaikilta osin uuden lain mukaisek-
si silloin, kun yhtiöjärjestystä muutetaan joltakin osin. Jos esi-

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI 
JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN 

MUUTOSTARVE
TEKSTI: TIMO A. JÄRVINEN ASIANAJAJA, ASIANAJOTOIMISTO OY JURIDIA AB

merkiksi hallituksen jäsenten lukumäärää muutetaan, on samal-
la muutettava kaikki uuden lain pakottavien säännösten vastai-
set yhtiöjärjestyksen kohdat uuden lain mukaisiksi. Vaatimus yh-
tiöjärjestyksen muuttamisesta uuden lain mukaiseksi ei kuiten-
kaan koske ennen vuotta 1992 rekisteröidyssä yhtiössä huo-
neistojen pinta-alojen mittausta, ennen vuotta 2002 perustetun 
yhtiön osakepääoman muuttamista euromääräiseksi eikä aiem-
man lain mukaan sallittuja lunastuslausekkeesta poikkeavia 
osakkeiden luovutuksen tai hankkimisen rajoituksia (ns. suostu-
muslausekkeet, joita ei ole voinut lisätä yhtiöjärjestyksiin vuo-
den 1991 jälkeen). 

Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältöä vähennetty
 Uudessa laissa on vähennetty yhtiöjärjestyksen vähimmäissisäl-
töä koskevia vaatimuksia ja lakiin on lisätty yhtiökokouksen jär-
jestämistä koskevia yleistä yhtiökäytäntöä vastaavia olettama-
sääntöjä. Laissa olevia olettamasäännöksiä sovelletaan, jollei 
asiasta määrätä erikseen yhtiöjärjestyksessä. Tällaisia määräyk-
siä on esimerkiksi yhtiökokouskutsuajasta ja kutsun toimittamis-
tavasta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta se-
kä lunastuslausekkeisiin perustuvan lunastusmenettelyn määrä-
ajoista. 

Suppeampi vai laajempi yhtiöjärjestys? 
Yhtiöjärjestys voidaan laatia hyvinkin yksilöllisesti riippuen yh-
tiön ja sen osakkaiden tarpeista. Yksi tapa on, että yhtiöjärjes-
tykseen otetaan vain lain vähimmäisvaatimuksia koskevat ja yh-
tiön edustamista koskevat määräykset sekä yhtiön tarpeiden 
mukaan arvioidut yhtiökohtaiset määräykset. Tällaisia yksityis-
kohtaisia määräyksiä ovat esimerkiksi lakia yksityiskohtaisempi 
määrittely kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osak-
kaiden kesken, yhtiön erilaisten kulujen jakamiseen sovelletta-
vat erilaiset yhtiövastikeperusteet ja lunastuslauseke. Tämä vaih-
toehto sopii parhaiten yhtiölle, jolla on sellainen asiantunteva 
isännöitsijä tai hallitus, joka voi selvittää pätevän yhtiökokouk-
sen järjestämistä koskevat asunto-osakeyhtiölain vaatimukset.  
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Fabianinkatu 29 B 
00100 Helsinki 

Puh. 010 684 1300

www.juridia.com

Tosi 

ammattilaisen 

ei tarvitse 

tärkeillä.

Toisaalta yhtiöjärjestys on yhtiön sisäinen laki, ja sen informatiivisuus 
osakkaille on tärkeää. Toinen – ja ehkä suositeltavampi – tapa on kirjoittaa 
laajempi yhtiöjärjestys, jossa edellä mainitun lisäksi siteerataan pätevän yhtiö-
kokouksen ja hallinnon järjestämistä koskevia asunto-osakeyhtiölain pakotta-
via säännöksiä. Tämä vaihtoehto soveltuu ensinnäkin hyvin sellaisille pienem-
mille yhtiöille, joissa voidaan olettaa, että sivutoimisella isännöitsijällä ja halli-
tuksella ei ole aina tietämystä pätevän yhtiökokouksen järjestämistä koskevis-
ta lain vaatimuksista. Toisaalta se sopii myös kaikille yhtiöille, koska useimmi-
ten osakkaiden ensisijaisena tietolähteenä yhtiön pelisäännöistä on yhtiöjär-
jestys. 

Laissa on pakottavia säännöksiä 
Uudessa laissa on pakottavia säännöksiä, joita sovelletaan myös yhtiöön, jon-
ka yhtiöjärjestyksessä määrätään toisin tietyistä asioista. Uusia säännöksiä on 
mm. yhtiökokouksen pitämisen ja osakkeiden siirtoa rajoittavien yhtiöjärjestyk-
sen lunastuslausekkeiden osalta. 

Yhtiöjärjestyksestä riippumatta varsinainen yhtiökokous voidaan aina pi-
tää 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Sallittua on edelleenkin 
määrätä yhtiöjärjestyksessä kahdesta yhtiökokouksesta (ns. kevät- ja syysko-
koukset), joista jälkimmäisen pitoajankohdan voi määritellä vapaasti. Tilin-
päätös voidaan aina laatia 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja 
tilintarkastuskertomus voidaan vaatia aikaisintaan 2 viikkoa ennen yhtiöko-
kousta.

Yhtiökokouskutsun toimittamisaika pitenee aiemmasta
Kutsu tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ja aikaisintaan kaksi kuukaut-
ta ennen yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan ainoastaan pidentää ly-
hyempää määräaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa. Yhtiökokouskutsu 
on jatkossa toimitettava aina kirjallisesti. Kirjalliseen toimittamistapaan rinnas-
tetaan kutsun toimittaminen sitä varten ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa pitää käsitellä kaksi uutta asiaa. Siellä on 
esitettävä erillinen kirjallinen selvitys tulevasta korjaustarpeesta sellaiseen yh-
tiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan vii-
den vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämi-
seen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kus-
tannuksiin.  Lisäksi hallituksen tulee antaa kirjallinen selvitys yhtiössä suorite-
tuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.

Uusi laki ei vaikuta lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskeviin yhtiöjär-
jestykseen otettuihin määräyksiin. Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa on kuiten-
kin lunastusmenettelyä koskevia pakottavia sääntöjä joita sovelletaan mahdol-
listen poikkeavien yhtiöjärjestysmääräysten sijasta. Lunastusmenettelyn enim-
mäismääräajat lyhenevät: hallituksen ilmoitettava lunastustilanteesta lunastuk-
seen oikeutetuille 2 viikossa, lunastusvaatimus 1 kuukaudessa ja lunastushinta 
maksettava hallitukselle 1 kuukauden ja 2 viikon kuluessa siitä, kun osakkai-
den siirrosta ilmoitettiin hallitukselle. Lisäksi laissa on olettamasääntöjä, joita 
sovelletaan, jos kyseisestä asiasta ei toisin määrätä yhtiöjärjestyksessä. 

Yhtiöjärjestyksissä on syytä kiinnittää lisäksi huomiota tilintarkastuksen ja 
toiminnantarkastuksen määrittelemiseen yhtiö kannalta tarkoituksenmukaisel-
la tavalla. ■
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LAINSÄÄDÄNTÖ ASETTAA kiinteistönomistajalle vastuun 
kiinteistönsä pitämisestä turvallisena ja käyttökelpoisena. Kiin-
teistönomistajan on siten syytä olla tarkkana lähestyvän talven 
ja sen tuomien kiinteistön talvikunnossapitoon liittyvien velvoit-
teiden suhteen.  

Järjestyslaissa todetaan nimenomaisesti, että rakennuk-
sen omistajan tai haltijan velvollisuutena on huolehtia siitä, et-
tä rakennuksesta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lu-
mi, jää tai muu esine tai aine ei aiheuta vaaraa ihmisille tai 
omaisuudelle. On hyvä myös muistaa, että vastuu ei ulotu pel-
kästään oman tontin alueelle, vaan kiinteistönomistajalla on 
vastuu myös kiinteistönsä kohdalla olevan jalkakäytävän pitä-
misestä käyttökelpoisena poistamalla tarvittaessa jalankulkua 
haittaava lumi ja jää sekä huolehtimalla liukkauden torjumises-
ta jalkakäytävällä.

Tavoitteena tulisi tietysti olla, ettei vaaratilanteita liukkaalla 
pihamaalla tai kadulla ylipäätään pääsisi syntymään. Aina ei 
kuitenkaan vahingoilta vältytä. Oikeuskäytännössä kiinteistön-
omistajan vastuu kiinteistön turvallisuudesta on muodostunut 
lähes tuottamuksesta riippumattomaksi. Kiinteistön omistajalla 
on siten korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistönsä turval-
lisuudesta. Vastuunsa välttämiseksi tulee kiinteistönomistajan 
voida itse näyttää toteen toimineensa huolellisesti. Toiminnan 
huolellisuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja tapaukses-
sa vallinneiden olosuhteiden mukaan.

 Lainsäädäntö ei aseta estettä sille, että kiinteistönomista-
ja siirtää talvikunnossapitovelvoitteita sopimusteitse esimer-
kiksi huoltoyhtiölle. Tällöin on kuitenkin muistettava, että so-
pimuksessa on nimenomaisesti todettava mitkä nimenomai-
set tehtävät sopimuksella on siirretty kiinteistönomistajan vas-
tuulta pois. Tätä KKO korosti taannoisessa ns. Kuopion jääloh-
kare surmaa koskevassa ratkaisussaan (KKO:2007:62), jon-
ka perusteluissa todettiin, että huoltosopimuksen yleismainin-
ta lumitöiden tekemisestä ei vielä ollut riittävä kiinteistön omis-
tajan vastuun siirtämiseksi tilanteessa, jossa lumi- ja jäätilan-
teen tarkkailu ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen oli lai-
minlyöty. 

Kiinteistönomistajan oikeuskäytännössä ankaraksi muodos-
tunutta  vastuuta kuvastaa myös se, että esim. sääolosuhteet 
on harvoin katsottu niin poikkeuksellisiksi ja ennalta-arvaamat-

VASTUU LIUKKAUDEN 
AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA

TEKSTI: ANNA-LIISA VARALA, VARATUOMARI, LAKIASIAINTOIMISTO FINESSI OY

tomiksi, että ne olisivat poistaneet korvausvastuun. Myöskään 
liukastuneen eli vahingonkärsijän mahdollinen oma myötävai-
kutus vahingon syntymiseen tai vahinkopaikan erityinen va-
hinkoalttius (esim. syöksytorven kohdalla oleva liukkaus) eivät 
yleensä ole vapauttaneet kiinteistönomistajaa liukastumisvahin-
kojen korvausvastuusta. Eri asia on, että näillä seikoilla voi ol-
la vaikutusta varsinaiseen korvauksen määrään tai sen sovit-
teluun. ■
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PARVEKEPUTKISTOTPARVEKEPUTKISTOT

PARVEKKEIDEN  VEDENPOISTORATKAISUTPARVEKKEIDEN  VEDENPOISTORATKAISUT
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PARVEKEKAIVOTPARVEKEKAIVOT

Korjattaviin kohteisiinKorjattaviin kohteisiinUudisrakenteisiinUudisrakenteisiin
RPD saneerauskaivot
RPE ulosheittoputket
RPD saneerauskaivot
RPE ulosheittoputket
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  RAL sävyt
Erikoisputket
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RPM parvekekaivot
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RST  terästä
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  hiottu / harjattu

AmppelikoukutAmppelikoukut
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  polttomaalattu

KukkatasotKukkatasotTuuletustelineetTuuletustelineet

Naulakatu 1, 48770 Kotka
Tel.  +358 5 2110 888   
Fax +358 5 2110 899
e-mail  rp-info@rp-systems.fi

Naulakatu 1, 48770 Kotka
Tel.  +358 5 2110 888   
Fax +358 5 2110 899
e-mail  rp-info@rp-systems.fi
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MAALÄMPÖ TOIMII HYVIN
KERROSTALOSSA NOKIALLA

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

GreenHeatin projektipäällikkö Mika Hytönen Taivalkunnantien kerrostalon lämpöhuoneessa.

Nokialla vaihdettiin kerrostaloyhtiön 
lämmitysjärjestelmäksi 

maalämpö kesällä 2009.
”Vuoden aikana järjestelmä on jo tuonut 

säästöä lämmityskustannuksissa, vaikka talvi oli 
poikkeuksellisen kylmä”, kertoo projektipäällikkö Mika 

Hytönen Pirkanmaan Porakaivo Oy:n
maalämpöurakointiin erikoistuneesta GreenHeat-

yksiköstä.

KAHDEN KERROSTALON muodostamassa taloyhtiössä Tai-
valkunnantiellä Nokialla harkittiin vuosi sitten uusia lämmitys-
vaihtoehtoja. Kaukolämmön hinnat olivat nousseet, eikä kau-
kolämpöverkosta aina edes saatu tasaista lämpöä talon asun-
toihin.

Toinen syy vaihtaa kiinteistön lämmitysjärjestelmää liittyi 
ympäristökysymyksiin. Kiinteistöön asennettu uusi maalämpö-
järjestelmä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Taivalkunnantien talojen piha-alueelle porattiin 18 kahden-
sadan metrin syvyistä maalämpökaivoa. Putkistot ja huoltokai-
vot asennettiin parin seuraavan viikon kuluessa.
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myös lumityöt ja 
lumenpudotukset 
sekä huoneistoremontit

Speedy Tigers Oy
Sotilaspojantie 6
02650 ESPOO
puh. 0400 951 621
www.speedytigers.eu

Kaikki kiinteistöalan huolto- ja hoitotyöt

Taivalkunnantien kahdessa kerrostalossa maalämpöjärjestel-
mä otettiin käyttöön 17.9.2009. Nyt talojen 62 kotia ja niiden 
käyttövesi lämpenevät uusiutuvalla energialla.

Ympäristöystävällinen vaihtoehto lämmitykseen
”Viime lämmityskausi eli talvi 2009–2010 oli kylmin 30 vuo-
teen. Talvella oli useiden viikkojen pakkasjaksoja, ja Pirkan-
maallakin lämpötilat laskivat –15 ... –28 °C:n lukemiin”, Mika 
Hytönen GreenHeatistä muistelee.

”Näissäkin oloissa maalämpö toimi erittäin hyvin. Maa-
lämpöjärjestelmässä ei ollut mitään vikoja eikä huollon tarvet-
ta. Asunnoissa oli sopiva lämpötila, ja lämmin käyttövesikin riit-
ti oikein hyvin.”

Suunnitteluvaiheessa GreenHeat ja taloyhtiön isännöitsijä 
laativat taloyhtiölle laskelman, jossa arvioitiin uuden järjestel-
män tuomia säästöjä verrattuna aikaisempaan kaukolämpöjär-
jestelmään.

”Laskelma piti paikkansa, vaikka talvi olikin erittäin kylmä. 
Näin ollen järjestelmä maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuo-
dessa”, Hytönen sanoo.

Kiinteistön kokonaisenergiankulutus putosi noin puoleen ai-
kaisemmista lukemista.

”Jos talvi olisi ollut lämpötiloiltaan tavanomainen, säästö 
olisi ollut suhteellisesti vielä suurempi. Alunperin laskelmat teh-
tiinkin normaalitalvea varten.”

”Sekä taloyhtiön hallitus että asukkaat ovat olleet maaläm-
pöratkaisuun erittäin tyytyväisiä. Olen saanut itsekin myönteistä 
palautetta, samoin isännöitsijä. Asukkaat ovat nähneet, että jär-
jestelmä toimii.”

Hytösen mukaan talon asukkaat ovat tyytyväisiä myös sii-
hen, että CO2-päästöt pienenevät.

”Oli itse asiassa yllättävää, kuinka paljon asukkaat arvosti-
vat ekologista energiantuotantoa. Taloyhtiössä jopa valittiin tuu-
livoimalla tuotettu sähkö maalämpöpumppujen käyttövoimak-
si”, Hytönen toteaa.

Tarkkuutta suunnitteluun
Taloyhtiön lämmitysjärjestelmän saneeraus onnistuu nykyajan 
tekniikkaa käyttäen myös talvikaudella.

”Lämmityskatkon aikana pihalle asennetaan erillinen lämmi-
tyskontti, joka tuottaa lämpöenergiaa pattereille sekä lämmin-
tä käyttövettä. GreenHeatissä kontti tuli käyttöön kevättalvella 
2010.”

”Kun saneeraushankkeen aikataulu laaditaan huolellisesti, 
toteutus sujuu mahdollisimman nopeasti ja töistä aiheutuvat hai-
tat asukkaille voidaan minimoida.”

Hytönen muistuttaa, että alustava suunnittelu on keskeistä 
hyvään lopputulokseen pääsemiseksi.

”Alkusuunnitteluun voi kulua useita viikkojakin, taloyhtiön 

koosta riippuen. Apuna kannattaa käyttää LVI- tai sähköalan 
ammattisuunnittelijoita.”

”Voi olla, että kiinteistössä kannattaa lämmitysjärjestelmän 
saneerauksen yhteydessä samalla tehdä esimerkiksi linjasäätö-
jä, vaihtaa termostaatteja tai tehdä muita tarvittavia huoltotöi-
tä”, vihjaa Hytönen.

Nokian maalämpöprojektin toteuttanut GreenHeat on maa-
lämpöjärjestelmien kokonaistoimittaja. Se perustettiin 1991, 
mutta yhtiön suunnittelijoilla on lähes 30 vuoden kokemus läm-
mitysjärjestelmien kehitystyöstä.

”Olemme toimittaneet yli tuhat maalämpöjärjestelmää, po-
rauksesta käyttöönottoon asti. Liikevaihtomme vuonna 2009 oli 
noin neljä miljoonaa euroa”, Hytönen mainitsee. ■
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6.–9.10.2010 
Helsingin Messukeskus

Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessut

•  Ammattilaisten tapaamispaikka 

•  Suomen suurin ja tärkein rakennusalan tapahtuma  

•  Laadukas ja laaja ohjelmasisältö 

•  Esittelee alan mielenkiintoisimmat uutuudet

Samanaikaisesti: 
Ympäristö, Yhdyskunta, Vesi & Viemäri,  
Jäte & Kierrätys sekä Arena.

www.finnbuild.fikatso lisätietoja:

Mediayhteistyössä: 
Rakentaminen   Kiinteistöt   Talotekniikka
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T i i t k t j TToimintakonsepteja TerveToimintakonsepteja Terve

Pölyn ja haitta-aineiden hallinPölyn ja haitta aineiden hallin

Suojaamiseen ja suojautumiseSuojaamiseen ja suojautumise

Kosteus ja mikrobivaurioihinKosteus- ja mikrobivaurioihin

Hajunpoistoon ja desinfiointiinHajunpoistoon ja desinfiointiin

Kuivaukseen ja tuuletukseenKuivaukseen ja tuuletukseenj
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Il iht l itt id hdi tIlmanvaihtolaitteiden puhdistup

P ht d t t iPuhtauden toteamiseenPuhtauden toteamiseen 

A Seppälä Total Quality OyA.Seppälä Total Quality Oy 
ASTQ Supply House ammattiASTQ Supply House  - ammatti
Luoteisrinne 4 CLuoteisrinne 4 C 
02270 E P h 020 7780 79002270 Espoo Puh. 020 7780 790, p ,

id T l j h äk ieiden Talojen hyväksieiden Talojen hyväksi

ntaanntaan

eeneen

nn

kykseeny

kukseen

laisten tavarantoimittajalaisten tavarantoimittaja

F k i 09 524 509 t fiFaksi 09-524 509      www.astq.fiq

RILin uudet julkaisut: 

RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät 
> Uusi ohje tärinän hallinnasta rakennushankkeessa. 
122 sivua. 58 euroa.

RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen 
Asuinrakennukset
> Ohje matalaenergia- ja passiivitalojen  
uudisrakentamiseen ja energiakorjauksiin.  
291 sivua. 114 euroa.

RIL 252-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus  
- hankeprosessi ja tekniset ratkaisut  
60- ja 70-lukujen kerrostaloissa
> Osa 1: Perusteet ja ohjeet, Osa 2: Malliratkaisut. 
Yht. n. 300 sivua. 125 euroa. 

Tilaukset ja lisätietoja:
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
www.ril.  > Kirjakauppa 
tai sähköpostilla pirkko.snellman@ril.

Mitäpä jos lämmönsäädin tietäisi tarkalleen jokaisen 

huoneiston lämpötilan ja kosteuden?  Entäpä 

jos säädin osaisi ennakoida tulevan säätilan? 

Tuntuuko, että  energialaskussasi on ilmaa? 

Meiltä löydät työkalut, joilla et tuhlaa!

Onko lämmitysjärjestelmäsi 

opetettu talon tavoille?

Wisepro Oy
Hankalantie 3
85200 Alavieska
Puh. 044 5466 972www.wisepro.fi

 Huippuluokan turvallisuus

 Helppo asentaa – ei paristoja,

   ei kaapelointia

Avain turvallisuuteen

www.iLOQ.com

3000



Ole kuin kotonasi...

HINNAT ALKAEN 44 €/VRK (ALV 0%)

CITYKOTI-asunnot ovat korkeatasoisesti saneerattuja, liikemiehille 
räätälöityjä huoneistohotelleja Helsingin ydinkeskustassa. 

Lisätietoja saa osoitteesta www.citykoti.com 
        tai soittamalla numeroon 050-555 00 58

www.viherrakennus.com
 Haaransuontie 9, 90240 Oulu

Vihertie 44, 01620 Vantaa
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Sisäympäristökumppanisi  

koko kiinteistön elinkaaren ajan

o mieleen sisäilmaratkaisut. Useimmille Halton tuo m

myös varmentamaan Tiesitkö, että Halton auttaa myös

unnittelusta ja sisäympäristön laadun kiinteistön suunni

rakentamisesta aina käyttöön asti?

Suunnitteunnittelu: Suunnitelmien varmennus 

Autamme löytämään sopivan sisäilmaratkaisun  

laboratoriosimulaatioiden ja täysmittakaavakokei-

den avulla yhteistyössä suunnittelutiimin kanssa. 

Rakentaminen: Sisäilmajärjestelmätt k kaupallisista 

tiloista keittiöihin ja terveydenhhoioitoon   

kattaen ilmanjaon, ilmavirtojen hallinnan, palotur-

vallisuuden, ilmansuodatuksen, keskuspölynpois-

ton sekä keittiöilmanvaihdon.

Käyttöönönotto: sisäympsäympäristön hienosäätö

Usein kiinteistön käyttö eroaa suunnitellusta.  

Halton säätää sisäympäristön ja järjestelmien  

toiminnan vastaamaan todellista käyttöä. 

Kiinteistön käyttö: Sisäympäristönnhahallinta 

Tilojen käyttötarkoituksen muuttuessa voivat  

sisäympäristöolosuhteet muuttua ja aiheuttaa  

sisäympäristöongelmia. Haltonin sisäympäristön 

hallintapalvelut auttavat ratkaisemaan ongelmat  

ja ylläpitämään hyvän sisäympäristön. 

www.halton.fi 

3

1

2

4
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”SISÄILMASTO ON kokonaisuus, johon koostuu monista teki-
jöistä. Käyttäjäystävälliseen lopputulokseen päästään vain ym-
märtämällä kokonaisuus”, painottaa Kirsi Villberg Haltonin si-
säympäristönhallintapalveluista.

Tämä on tärkeää myös siksi, että eri paikoissa kamppaillaan 
hyvinkin erilaisten haasteiden kanssa. Tyypillisiä sisäympäristö-
ongelmia ovat esimerkiksi veto, hajut ja oireilu, Villberg listaa.

”Toimistoympäristössä koetaan useammin ongelmia lämpö-
olosuhteissa ja vetovalitukset ovat siellä yleisempiä kuin esimer-
kiksi kouluissa”, hän vertailee.  

Jo suunnitteluvaiheessa mukaan
Suuri osa rakennuksen sisäympäristöön ja energiankulukseen 
vaikuttavista päätöksistä tehdään suunnitteluvaiheessa. Tärkeäs-
sä roolissa on pitkäjänteinen yhteistyö: avainasiakaspäällikkö 
Sakari Hägg mainitsee, että Halton tukee mielellään suunnitte-
lutiimiä jo siinä vaiheessa, kun kohde on vasta ennakkosuunnit-
telussa. 

Testaamalla ja mallintamalla sisäilmaratkaisut etukäteen on 
projekteissa pystytty varmentamaan olosuhteet etukäteen ja mm. 
lisäämään kuutiotilavuutta ja jopa lisäkerroksia uusimpia sisäil-
mastoratkaisuja hyödyntämällä. Työkaluina suunnitteluvaiheen 
varmennuksessa Haltonilla ovat tietokonesimulaatiot ja raken-

HYVÄ SISÄYMPÄRISTÖ ON KOKONAISUUS
MIELLYTTÄVÄ JA ENERGIATEHOKAS SISÄYMPÄRISTÖ 

ON SUUNNITTELUN, JÄRJESTELMIEN JA 
SISÄYMPÄRISTÖNHALLINNAN SUMMA  

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: HALTON GROUP

teeltaan ja ratkaisuiltaan vaativissa kohteissa täysmittakaava-
kokeet. 

 
Energiatehokkaasti läpi elinkaaren
Haltonin toiminnan punaisena lankana on luoda käyttäjille 
miellyttäviä ja turvallisia sisäympäristöjä, jotka ovat kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisia ja energiatehokkaita koko 
elinkaarensa ajan.

”Energiatehokkuus on asia, josta kysytään paljon nykyään 
– ja ilmanvaihtojärjestelmän avulla tähän voidaan vaikuttaa. 
Olennaista on valita tilaan sopiva järjestelmä, jota voidaan 
ohjata käytön mukaan, oli kyse sitten toimistosta tai ammatti-
keittiöstä. Myös tilojen muunneltavuus on asiakkaidemme nä-
kökulmasta tärkeää”, Hägg toteaa.

”Meillä on tarjota tiloihin ratkaisuja, joissa halutut ominai-
suudet yhdistyvät. Tiloihin sovitetut ja integroidut tuotteet ovat 
yhä vahvemmin myös tulevaisuuden suunta. Tästä esimerkkinä 
on esimerkiksi koko tilan talotekniikan yhdistävien talotekniik-
kapalkkien yleistyminen.” 

Sisäympäristön hienosäätö & hallinta
Hyvä suunnittelu ei kuitenkaan takaa välttämättä hyvää lop-
putulosta. Tilojen käyttö muuttuu jopa ennen käyttöönottoa ja 

Sisäilma ja sen laatu on ollut kuuma keskusteluaihe 
mediassa jo pitkän aikaa. Esimerkiksi lehtijutut 

homekouluista ovat huolestuttaneet monia. 
Kuten tapetillakin olleissa tapauksissa, 

sisäympäristön koostuu monista eri osatekijöistä 
ja hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää 

kokonaisuuden ymmärtämistä.
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useita kertoja käytön aikana, mikä voi aiheuttaa sisäympäris-
töongelmia jos sisäympäristöä ei säädetä käytön mukaan. 

Olennaisella sijalla on se, kuinka sisäilmaston koko paket-
ti saadaan todellista käyttöä vastaavaksi. Haltonin kattavat si-
säympäristön hallintapalvelut ja ongelmaratkaisuun auttavat 
luomaan toiminnallisen sisäympäristön. 

Haltonin palvelut sisältävät ennakoivan sisäympäristön hal-
linnan ja ongelmanratkaisun avaimet käteen -palveluna. Yh-
tiön asiantuntijatiimin osaaminen kattaa ilmanvaihtojärjestel-
mät, ilmanlaadun, termiset olosuhteet, koetun sisäympäristön 
sekä energian käytön. Ihmisen viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöi-
tä ovat myös esimerkiksi valaistus ja akustiikka. Halton ei suin-
kaan ole kaikkien yksittäisten osa-alueiden erikoisasiantuntija, 
vaan nojaa osaavien partnerien tukeen.

Halton on ollut laajasti ja onnistuneesti mukana ratkomas-
sa useiden kuntien koulujen ja päiväkotien sekä liikekiinteistö-
jen sisäympäristönhallintaprojekteissa sisäympäristöongelmia. 

”Toimimme laajasti yhteistyössä, jotta ongelmiin saadaan 
parhaat ratkaisut ja jatkossa asiat sujuvat paremmin”, Sakari 
Hägg summaa. 

 
Ei pelkästään sisäilmajärjestelmiä
Halton tunnetaan parhaiten sisäilmastotuotteista ja -ratkaisuis-
ta julkisesta kiinteistöistä ammattikeittiöihin ja laivoihin. Yrityk-
sen osaamis- ja tuotealueita ovat ilmanjako, ilmavirtojen hal-
linta, paloturvallisuus, ilmanpuhdistus sekä keittiöilmanvaihto. 

Lisäksi Halton tarjoaa myös sisäympäristönhallintapalvelui-
ta. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat sisäympäristön säätö käyt-
töönoton aikana vastaamaan oikeaa käyttöä sekä sisäympä-
ristöongelmien ratkaisua. ■    

HALTON – HYVINVOINTIA SISÄYMPÄRISTÖIHIN

Halton on sisäilmastotuotteisiin ja -ratkaisuihin sekä 
sisäympäristöpalveluihin erikoistunut perheyritys. Haltonin 
tavoitteena on luoda käyttäjilleen miellyttäviä ja 
turvallisia sisäympäristöjä, jotka ovat elinkaareltaan 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ja 
energiatehokkaita.

– Tuote- ja osaamisalueet:
 • ilmanjako ja ilmavirtojen hallinta
 • ilmanvaihdon paloturvallisuus
 • keittiöilmanvaihto
 • laboratorio- ja sairaalailmanvaihto
 • ilmanpuhdistus
 • keskuspölynpoisto ja
 • sisäympäristönhallinta ja ongelmanratkaisu
–  Sovelluskohteet:
 • kaupalliset ja julkiset rakennukset
 • terveydenhoito
 • ammattikeittiöt ja ravintolat
 • teollisuus
 • laivat ja offshore-rakenteet
– Perustettu: 1969
– Henkilöstö: 1150

Markkinat: Halton toimii 23 maassa ympäri maailmaa. 
Yhtiön pääkonttorit sijaitsevat Suomessa, Malesiassa ja 
Yhdysvalloissa. Tuotantoa Haltonilla on 8 maassa. 
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DESINFINATORIN VIENTIJOHTAJA Jussi Rousi toteaa, et-
tä osa Desinfinatorin nykyisin markkinoimista ilmanpuhdisti-
mista perustuu nanoteknologiaan – siis sellaiseen uuteen tek-
nologiaan, jossa kehitetään hyvin pienen mittakaavan pinnoit-
teita ja rakenteita.

Viime vuosina markkinoille tulleisiin Desinfinatorin suunnit-
telemiin ilmanpuhdistusjärjestelmiin kuuluu nanoteknologiaan 
pohjautuva Aero-tuotesarja.

Rousi on itse johtanut yrityksen uusien ilmapuhdistimien 
tuotekehitystyötä. Hän uskoo markkinoilla olevan kysyntää esi-
merkiksi ilmanpuhdistimille, jotka poistavat erilaisia epäpuh-
tauksia – kuten homeitiöitä – suoraan huoneilmasta.

”Olemme tutkineet eri tyyppisiä antibakteerisia pinnoittei-
ta, joita voidaan käyttää diffuusiosuodattimessa. Uusi suoda-
tustekniikka on kehitetty tältä pohjalta”, Rousi sanoo.

Tekniikka soveltuu kouluihin ja päiväkoteihin
Järjestelmiä, joilla poistetaan homeitiöitä suoraan sisäilmasta, 
on jo asennettu joihinkin suomalaisiin kiinteistöihin. Suuri osa 
asennuksista on tehty kuntien omistamiin kiinteistöihin, esimer-
kiksi kouluihin ja päiväkoteihin.

Rousi arvioi uudentyyppisten ilmanpuhdistimien poistavan 
ainakin 80 prosenttia sisäilmassa olevista homeitiöistä. Jopa 
lähelle sataa prosenttia voidaan päästä, jos seinille asenne-
taan useampia ilmanpuhdistuslaitteita. Menetelmä toimii suu-
rissakin huonetiloissa.

”Tällöin kosteusvaurioista tilaa on mahdollista käyttää jon-
kin aikaa, ennen kuin rakennuksen saneeraustyöt alkavat. Jär-
jestelmä on tarkoitettu tilapäiseksi ilmanpuhdistusratkaisuksi.”

”Käytännössä on jo nähty, että laitteista on konkreettista 
apua homeallergiasta oireileville. Homeitiöt voidaan poistaa 
ilmasta niin tehokkaasti, että allergikotkaan eivät saa oireita”, 
Rousi vakuuttaa.

HOMEITIÖITÄ POISTETAAN SISÄILMASTA
UUDEN SUKUPOLVEN 
ILMANPUHDISTIMILLA

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Viime aikoina Desinfinator Oy on Rousin mukaan toimit-
tanut useita ilmanpuhdistusmoduuleja asennettaviksi pyöri-
vän lämmöntalteenoton laitteistojen yhteyteen.

”Ilmanpuhdistusprosessi perustuu siihen, että diffuusio-
suodattimessa on nanoteknologiaan pohjautuva pinnoite. 
Suodattimen pinnan OH-radikaalit reagoivat ilman epäpuh-
tauksien kanssa”, Rousi selittää laitteiston toimintaa,

Desinfinator toimitti vuonna 2009 tällaisia laitteistoja esi-
merkiksi nokialaiseen päiväkotiin sekä Tampereen ELY-kes-
kukseen.

Vientimarkkinat kasvussa
Viimeisen vuoden aikana Desinfinator Oy on Rousin mu-
kaan ryhtynyt markkinoimaan tuotteitaan aktiivisesti maail-
malle.

”Vientimme on kasvanut voimakkaasti muun muassa Sak-
sassa ja Hollannissa”, hän mainitsee.

”Olemme saaneet uusia markkinoita myös Ruotsissa. 
Siellä esimerkiksi Tukholman Veden jätevedenpumppaamoil-
la käytetään Desinfinatorin laitteita hajunpoistoon, siis vä-
hentämään ilman rikkivetypitoisuuksia.”

Toinen uusi markkina-alue ovat risteilyalukset. Niissä 
usein kierrätetään sisäilmaa, joten ilmanpuhdistimille on lai-
voilla tarvetta. ”Nyt ilmanpuhdistusjärjestelmiä ja -laitteita 
on jo asennettu useisiin loistoristeilijöihin, esimerkiksi Viking 
Linen,  Color Linen ja ja miamilaisten varustamoiden luksus-
risteilijöihin. Ensimmäiset asennukset tehtiin keväällä 2009”, 
Rousi kertoo.

Rousin mukaan ilmanpuhdistimien tuotekehitystyö jatkuu.
”Olemme juuri kehittäneet uusia asennustapoja, jol-

loin laitteiden asennus ja huolto on saatu helpommiksi. Niin 
ikään uuden sukupolven laitteiden äänitasoa on onnistuttu 
pudottamaan, vaikka laitteiden tehoa on lisätty.” ■

”Uuden sukupolven 
ilman puhdistus-
järjestelmissä 
laitteiden äänitasoa 
on onnistuttu 
pudottamaan”, 
Desinfinator Oy:n 
vientijohtaja Jussi 
Rousi kertoo.

Vuonna 2004 perustettu Desinfinator Oy on 
Tampereella toimiva ilmanpuhdistusalan yritys, joka 

kehittää ja markkinoi uutta teknologiaa muun muassa 
hajunpoistoon sekä homeitiöiden poistamiseen 

sisäilmasta. Yrityksen uusimmat laitteet ja järjestelmät 
puhdistavat ilmaa nanoteknologian avulla.
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– Sisäilmasto- ja rakennetutkimukset, 

  kuntotutkimukset

– Vauriokohteiden korjaussuunnittelu ja työohjeistus

– Vauriokohteiden desinfioinnit ja hajunpoistot

– Korjauskustannuslaskenta

– Projektinjohto ja valvonta

– Lattiakorjaukset

– Erikoiskorjaukset

Henkilöstö:

Raimo Lajunen 

Rakennusterveysasiantuntija 

Työterveyshuollon tekninen asiantuntija

gsm 045 314 3433 

Jenni Rönkä 

Rakennusinsinööri (AMK), tutkija 

gsm 045 314 3432

TaloTerveys Oy
Wredenkatu 2 

78250 Varkaus

www.taloterveys.fi
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LAITILALAINEN PALLOVENTTIILEJÄ valmistava Naval Oy 
on selvinnyt lamasta kuivin jaloin ja on valmis kiristyvään kil-
pailuun vähitellen toipuvilla kotimaan ja ulkomaan markkinoil-
la. Uusi täysautomaattinen tuotantolinja ja uudet yhteistyöku-
viot Venäjällä parantavat entisestään yhtiön tuotteiden laatua, 
toimitusvarmuutta ja kilpailuasemaa markkinoilla.

”Yrityksemme pienestä koosta huolimatta olemme maail-
man suurin kaukolämmön palloventtiilien valmistaja. Työnteki-
jöitä meillä on noin 150”, sanoo yhtiön myynti- ja markkinoin-
tijohtaja Erkki Enkola.

Yhtiön tuotannosta menee nyt noin 80 prosenttia vientiin, 
ennen taantumaa luku oli suurempikin. Ylivoimaisesti merkittä-
vin vientimaa on Venäjä, mutta perinteiset markkinat kotimaas-
sa ja Skandinaviassa näyttelevät tärkeää osaa Naval Oy:n lii-
kevaihdossa. Jälleenmyyjäverkko kattaa koko maailman.

”Mielenkiintoisena uutena markkina-alueena ovat avau-
tuneet arabimaat. Siellä ei tehdä kaukolämpöverkkoja vaan 
kaukokylmäverkkoja, mutta käytettävät venttiilit ovat samo-
ja. Uskon, että muutaman vuoden sisällä tuotteistamme menee 
kaukokylmäasennuksiin jopa 30 prosenttia”, sanoo markki-
nointipäällikkö Veli-Matti Nuutila.

NAVAL OY:N MENESTYKSEN TEKIJÄT 
– LAATU JA TOIMITUSVARMUUS

Navalin muutama vuosi sitten ostanut amerikkalainen 
Flowserve on tuonut toimintaan uusia resursseja. Viime kevää-
nä käyttöön otettu lähes 10 miljoonan euron täysautomaatti-
nen tuotantolinja on tästä hyvä osoitus. Sen ansiosta Navalil-
la on kapasiteettia merkittäväänkin myynnin kasvuun vanhoilla 
ja uusilla markkinoilla. 

”Venäjällä markkinat ovat laajat, mutta venäläisten vent-
tiiliasiakkaiden tarpeet eroavat meidän Länsimaissa totutuis-
ta tarpeista. Venäläiset esimerkiksi haluavat venttiilinsä laipal-
lisina, toisin kuin useimmat muut maat. Laippojen hitsaami-
nen ja laipallisten venttiilien toimittaminen on Venäjän tullikäy-
tännön vuoksi kallista. Kesän aikana siirrämme laippojen hit-
sauksen ja laipallisten venttiilien maalauksen Venäjälle paikal-
liselle yhteistyökumppanille. Muutoksen avulla pystymme tar-
joamaan tuotteemme Venäjällä huomattavasti edullisemmin”, 
Nuutila sanoo.

Venäjällä suomalaista laatua arvostetaan. ”Meidän 
ehdoton kilpailuvaltti on laatu ja toimitusvarmuus. Venäjällä 
meillä on paikallisten jakelijoiden kanssa kymmeniä varastoin-
tipisteitä, jotta asiakas saa mitä haluaa ja lyhyellä toimitus-
ajalla”, Nuutila sanoo. ■
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Suomen Terveysilma Oy
Luutnantinpolku 7 E
00410 Helsinki
(09) 477 8940
terveysilma@terveysilma.

Kiinnostuitko? 

www.terveysilma.

• Sopii vanhan venttiilin tilalle

• Puiseen tuuletusluukkuun

• Uuteen läpivientiin

Mökistä kartanoon!

Tuloilmaventtiilissä  
termostaatti
säätää venttiili- 
lautasen avausta  
automaattisesti  
muuttuvan  
ulkolämpötilan  
mukaan.

Kaipaatko Energiaystävällistä Ilmanvaihtoa?

a 

Rahakamarinportti 3 B
00240 Helsinki

puh    010 820 2600
faksi  010 820 2626

info@constructum.fi
www.constructum.fi

Constructum Oy
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MAALÄMMÖNTASAAJIA ON Suomessa asennettu noin 30 
kohteeseen, toistaiseksi vain pientaloihin. Rehaun kehittämien 
Awadukt Thermo -tuotteiden markkinointi Suomessa aloitettiin 
keväällä 2010. ”Suunnitteilla on jo nyt myös isompia kohtei-
ta: toimistotiloja, teollisuuskiinteistöjä ja kerrostaloja. Esimerkik-
si Ranskassa, Englannissa ja Puolassa maalämmöntasaajia on 
useissa julkisissa rakennuksissa ja muissa suurissa kiinteistöis-
sä”, Oy Rehau Ab:n myyntijohtaja Riku Mäkinen mainitsee.

Rehaun maalämmöntasaajassa ulkoilma johdetaan esisuo-
datuksella varustetun sisäänottoyksikön ja maahan asennetun 
kanaviston kautta ilmanvaihtokoneeseen. Maakanavisto voi-
daan tarvittaessa ohittaa ja ottaa ulkoilma suoraan ulkoa il-
manvaihtokoneeseen. Järjestelmällä vähennetään rakennuksen 
energiankulutusta ja parannetaan asumismukavuutta. Maaläm-
möntasaajan avulla voidaan pienentää ilmanvaihdon tuloilman 
esilämmitystarvetta ja vähentää jäähdytystarvetta. Ilmanvaih-
don puhallinsähkönkulutus lisääntyy hiukan, mutta sähkön ko-
konaiskulutus vähenee.

”Kun tuloilma kiertää maan alla olevassa keruuputkistossa, 
se jäähtyy ja samalla siitä poistuu kosteutta, joten huoneisiin tu-
lee kuivempaa ilmaa. Ilman kosteuden väheneminen lisää osal-
taan asumismukavuutta kesähelteellä”, Mäkinen selostaa. ”Ar-
vioidut energiansäästöt pientaloissa ovat 15–20 prosenttia ta-
pauksesta riippuen. Suuremmissa kohteissa säästöt riippuvat 
talotekniikasta. Maalämmöntasaajajärjestelmä vaatii aina ko-
neellisen ilmanvaihdon.”

Mäkisen mukaan Rehaun järjestelmä on ensimmäinen maa-
perän lämpöä hyödyntävä lämmöntasaaja, jossa on antimikro-
binen putken sisäpinta. ”Rehaulla on patentti putkien antimikro-
biseen sisäpintaan. Teknologia on itse asiassa hyvin pitkälti sa-
manlaista kuin kodinkoneiden magneettitiivisteissä, joita on esi-
merkiksi jääkaappien ovissa. Ne on pinnoitettu samalla hopea-

MAALÄMMÖNTASAAJA
jäähdyttää ja lämmittää sisäilmaa

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

suolalla, jota käytetään Awadukt Thermon put kien sisäpinnoit-
teissa.”

Awadukt Thermo -maalämmöntasaajan putkisto asenne-
taan routarajan alapuolelle. Etelä-Suomessa routaraja on 1,5 
metriä, Lapissa jopa kolme metriä. Asennussyvyyttä voidaan 
madaltaa routasuojauksella. Maaputkiston tarvittava pituus 
pientaloissa on noin 50 metriä, suuremmissa kiinteistöissä ar-
violta parisataa metriä. ”Jos maalämmöntasaajassa käytetään 
tavallista maaviemäriputkea, niin asennettavat putkistot ovat 
huomattavasti pitempiä. Tämä johtuu siitä, että Rehaun putken 
polymeeriseoksen joukkoon on lisätty lämpöä johtavia partik-
keleita. Niinpä Awadukt Thermon putken lämmönjohtavuus on 
kolme kertaa parempi kuin tavallisella PVC-putkella”, Mäki-
nen kehuu.

Putkilinjaa asennettaessa on keskeistä, että pohjatyöt teh-
dään huolellisesti. ”Asennustöissä ei kuitenkaan tarvita erityis-
taitoja. Asennusohjeet ja asennustavat ovat hyvin pitkälti sa-
mat kuin muovisilla maaviemäriputkilla”, Mäkinen toteaa.

Maalämmöntasaaja ei aseta erityisiä vaatimuksia maape-
rälle. Radon-alueillakaan ei tarvita erityisjärjestelyjä. ”Rehau 
takaa järjestelmän putki- eli kanavaosien tiiviyden aina 2,5 
bariin asti. Sellaisista putkista radon ei mene läpi. 

Rehau antaa asiakkaille tukea, koulutusta ja suunnittelu-
apua, mutta ei itse asenna järjestelmiä.

Pientalon Awadukt Thermo -kanavistojärjestelmä maksaa 
2 500–3 500 euroa, jälleenmyyjästä riippuen. Suurten kohtei-
den hankkeet ovat tietenkin laajempia projekteja. ”Esimerkik-
si noin tuhannen neliön teollisuusrakennukseen tarvittavan pa-
rin sadan metrin keruukentän kustannukset ovat hieman alle 
10 000 euroa. Sen avulla saavutetaan jo melkoinen energian-
säästö. Investointi maksaa itsensä takaisin 5–10 vuodessa”, 
Mäkinen arvioi. ■

Polymeerituotteita valmistava Rehau toi Keski-
Euroopassa markkinoille uudentyyppisen 

maalämmöntasaajan vuonna 2002. Järjestelmällä 
voidaan esilämmittää kiinteistöön tulevaa ulkoilmaa 

talvella ja viilentää kiinteistön sisätiloja kesällä.
Rehaun maalämmöntasaaja hyödyntää maaperän 

energianvarastoimiskykyä. Laitteistoon kuuluu 
putkijärjestelmä, joka asennetaan maahan 

vaakatasoon routarajan alapuolelle.

”Maalämmöntasaaja soveltuu 
hyvin myös passiivitaloihin”, 
Riku Mäkinen toteaa.



• Maalämpöpumppuja aina 130 kW:iin saakka
• Ilma-vesilämpöpumppuja aina 60 kW:iin saakka
• Voidaan kytkeä useita rinnakkain/sarjaan
• Modbus liitäntä valmius etälukua varten
• Erinomainen vaihtoehto öljyn, kaasun tai kaukolämmön 
 rinnalle tai korvaamaan vanha järjestelmä kokonaan.
• Dimplexin H-malleilla jopa 70 asteista vettä kompressori-
 tekniikalla

Lämpöpumppuratkaisu 
jokaiseen kohteeseen
lähes 40 vuoden kokemuksella

www.glendimplex.fi 
Markkinointi ja tekninen neuvonta: Oy Glen Dimplex Nordic Ab, Mestarintie 30, 06150 PORVOO • puh. 020 7768 300
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SUURREMONTTI TUULIAJOLLA
TALOYHTIÖT ARKAILEVAT TURHAAN 

RAKENNUTTAJAKONSULTIN KÄYTTÄMISTÄ
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: UUDENMAAN PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY

Suuri osa Suomen rakennuskannasta on tulossa 
peruskorjausikään ja monella taloyhtiöllä on mittava 
remontti edessä. Valitettavasti vain taloyhtiö tekee 

usein ratkaisevan virheen jo projektin alkuvaiheessa – 
projektinjohtaja eli ammattikielellä rakennuttajakonsultti 
jää hankkimatta. Tulos: laiva kyllä purjehtii ja kannella 
väkeä piisaa, mutta komentosillalla ei ole kapteenia. 

TOIMITUSJOHTAJA SAMI KOSKELA Uudenmaan Projektin-
johtopalvelut Oy:stä on törmännyt kyseiseen asiaan monen mon-
ta kertaa. Hän on edelleen ymmällään siitä, miten kummassa 
hintaviin operaatioihin voidaan ryhtyä ilman ruorimiestä.

”Taloyhtiöissä kyllä periaatteessa ymmärretään projektin joh-
tamisen ja valvonnan merkitys, mutta silti liian usein rakennutta-
jakonsultti jää hankkimatta tai se hankitaan liian myöhään. Re-
montin onnistuneen läpiviennin kannalta seuraukset voivat olla 
kohtalokkaat, sillä taloyhtiöllä tai isännöitsijällä on harvoin ai-
kaa tai vaadittavaa asiantuntemusta huolehtia kaikesta yksin”, 
Koskela arvioi.  

ONGELMANA TIEDONPUUTE Tosiasia on, että harvalla talo-
yhtiön hallituksessa istuvalla on kokemusta esimerkiksi putki- tai 
julkisivuremonteista – näin isot paukut sattuvat ihmisen kohdal-
le yleensä vain kerran elämässä.  Rakennuttajakonsultin hankki-
matta jättäminen ei silti liene taloyhtiön tietoinen valinta, vaan 
syitä täytyy etsiä muualta.

Koskelan mukaan yhtenä syynä voi olla rakennuttajakonsult-
tien liian vähäinen palvelujensa markkinointi. Isot rakennuttajat 
toki osaavat etsiä asiantuntija-apua ja hankkivatkin heti projek-
tin alussa rakennuttajakonsultin (ellei heillä ole omia rakennutta-

Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Koskela 
korostaa projektinhallinnan merkitystä. 



rakennuttaja- 
palveluista 

hanke- 
suunnittelusta 

valvonta- 
palveluista

Ei hätää, UPJ auttaa.
Uudenmaan Projektinjohtopalvelut UPJ on riippu-
maton projektinjohtaja ja tinkimätön laaadunvalvoja,
joka vastaa puolestasi rakennusprojektinn sujumisesta.

Virheiden korjaus maksaa maltaita – virrheiden 
ehkäisy sen sijaan vain muutaman proseentin koko-
naiskustannuksista. Kannattavaa, eikö tootta?

UPJ maksaa 
postimaksun

Kyllä kiitos!
Ottakaa minuun viipymättä yhteyttä, haluan lisätietoja UPJ:n

denmaanUud
Projektinjohtopalvelut OyProj
5018531 
02003 VASTAUSLÄHETYS

Nimi

Yritys

Osoite

Puhelin

GSM

Ota yhteyttä,  
kerromme  

mielellämme  
 lisää!

Tekniikantie 12, 02150 Espoo | Vaihde 020 779 0010 | Fax 046 712 1057 | www.upj.fi

jia), mutta taloyhtiöt eivät ole yhtä laajasti tietoisia saatavista 
palveluista eivätkä siten osaa niitä hankkia.  

”Toinen syy voi olla, että taloyhtiöiden korjaushankkeet ei-
vät kiinnosta rakennuttajakonsultteja sen asukasläheisyyteen 
liittyvien piirteiden vuoksi. Tarjontaa on siis liian vähän.”

Projektinjohtajan puuttumisesta huolimatta talot on korjat-
tava ja hanke käynnistetään. Tällöin taloyhtiö hankkii itse eri 
suunnittelijat, jotka laativat korjauksen tekniset suunnitelmat. 
Lopputulosta mahdollisesti kritisoidaan, mutta kun kysytään ku-
ka on johtanut suunnittelua, seuraa käsien levittelyä.

VALVONTA KUNTOON Suunnitelmien valmistuttua järjes-
tetään tietenkin urakkakilpailu ja sen ratkettua alkavat käytän-
nön työt. Tämän jälkeen itse rakentamista tulee valvoa – mutta 
aina nappiin ei mene sekään. 

”Projektinjohtajan puuttuessa työ on teetetty jollakin suun-
nittelijoista varsinaisen työn eli suunnittelun sivutyönä. Toisin 
sanoin tekijä valvoo myös itse itseään. Jokainen suunnittelija 
on toki oman alansa ammattilainen, mutta niin tässä kuin mis-
sä tahansa muussakin työssä on kyseenalaista jättää työn val-
vonta sen tekijälle ja suunnittelijalle”, Koskela huomauttaa. 

Lisäksi uudet menetelmät, materiaalit, energiamääräyk-
set ym. edellyttävät niin laajaa tietämystä, että varmimmin si-
tä löytyy nimenomaan projektinjohtoon perehtyneeltä ammat-
tilaiselta.

Kokonaisuudessaan rakennuttajakonsultin palvelut kattavat 
kaiken, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvä tarvitsee: hanke-
suunnittelun, suunnittelun valmistelun, suunnittelun ohjauksen, 
rakentamisen valmistelun, rakentamisen ohjauksen, käyttöön-
oton ja vastaanoton aina valmiin tilan takuutarkastukseen. 

”Palvelu on asiakkaalle vaivatonta. Ei tarvitse hankkia kuin 
yksi toimija, joka hoitaa homman.” 

EDULLISTA LAADUNVARMISTUSTA Rakennuttajakonsultin 
palkkaus on tietenkin monien hyötyjen lisäksi myös kustannus-
erä. Voisiko taloyhtiöitä hirvittää ajatus kallispalkkaisesta kon-
sultista, joka silloin tällöin käy patsastelemassa työmaalla? Tä-
män perustelun Koskela ampuu välittömästi alas: rakennutta-
jakonsultin panos edustaa vain muutaman prosentin kuluerää 
kokonaiskustannuksista. 

”Se on rakennuttajalle pieni hinta tavoitteiden onnistunees-
ta toteutuksesta. Syy siihen, että rakennuttajakonsultin osaa-
mista ei hyödynnetä, ei siis voi olla kustannuksissa.”

Itse asiassa kokenut projektinjohtaja säästää taloyhtiön ra-
hoja: aktiivinen valvonta ja projektin ammattimainen johtami-
nen vähentää rakennusvirheitä ja varmistaa odotusten mukai-
sen lopputuloksen. ”Lisäksi rakennuttajakonsultti tuntee alan 
yrittäjät ja tietää, kenen kanssa kannattaa tehdä yhteistyö-
tä.” ■
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HARVIA TARJOAA ratkaisut kaikenlaisiin saunoihin. Jos 
suunnitelmissasi on uuden saunan rakentaminen tai saunare-
montti, niin Harvian laajasta valikoimasta on helppo löytää 
tarpeisiisi sopivat kiuas, lauteet tai koko saunasisustus. Harvi-
alta löydät tuotteet myös, jos suunnitelmissasi on infrasauna, 
kylpyhuonesauna tai höyryhuone. 

HARVIA-KYLPYHUONESAUNOJA ON saatavana kah-
ta mallia ja useita eri kokovaihtoehtoja. Tarvittaessa sauna on 
räätälöitävissä olemassa olevan tilan mukaan.

Kylpyhuonesaunan edut:
• PIENI KOKO > mahdollista asentaa rajalliseen tilaan, jo-
pa kylpyammeen paikalle. 
• NOPEA ASENNUS > sauna on käyttövalmis jo asennus-
päivänä - ei aikaa vievää tai pölyistä remonttia.
• KORKEALUOKKAISET, KESTÄVÄT MATERIAALIT > 
kylpyhuonesaunan runko on valmistettu veden-, kosteuden- ja 
lämmöneristävästä erikoislevystä. Vedenkestävät ulkoseinät so-

JO 60 VUOTTA HARVIA-LÖYLYJÄ
veltuvat sellaisenaan hyvin 
suihkuseinäksi.
• EI TYÖLÄITÄ SÄHKÖ-

TÖITÄ > kiuas liitetään pis-
tokkeella kylpyhuoneen 
maadoitettuun pistorasiaan 
(sulake 16A), sähköasenta-
jaa ei tarvita.
• EI TARVITSE RAKEN-

NUSLUPAA. Asunto-osa-
keyhtiön hallitukselle osoi-
tetaan lomake, jossa kerro-
taan kylpyhuonesaunojen 
tekniset ominaisuudet ja ker-
rotaan, ettei kylpyhuonesau-
na tarvitse rakennuslupaa.
• NOSTAA ASUNNON ARVOA.

Lisätietoja: www.harvia.fi

”ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYKSESSÄ on suosiotaan kas-
vattamassa toimintamalli, jossa toimisto- tai kauppakiinteistön 
omistaja hankkii jäähdytysjärjestelmän. Omistaja hallinnoi jär-
jestelmää ja myy jäähdytystä vuokralaisille kulutusperusteisesti 
tai kiinteällä kuukausiveloituksella”, kertoo Sami Pahla Elcoo-
lilta. Elcool Oy on erikoistunut teollisuus- , toimisto- ja liikera-
kennuksien jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen 
ja huoltoon. 

Onnistunut esimerkki tällaisesta järjestelystä on kauppakes-
kus Ideapark Lempäälässä. Siellä käytännön toteutus tehtiin 
Onnisen markkinoimilla vapaajäähdytyslaitteilla.  Toimintata-
pa hyödyttää kaikkia, sillä kiinteistön omistajalle se luo uuden 
ansaintamallin ja vuokralaiset taas saavat jäähdytyksen val-
miina palveluna välttyen laitehankinnoilta. Elcool Oy:n koke-
muksen mukaan mallia voidaan soveltaa mainiosti myös ker-
rostaloihin.

”Jos iso kertainvestointi arveluttaa, voi jäähdytyslaitteet 
hankkia myös joustavasti rahoitusleasingillä. Näin saadaan tu-
losta aikaan saman tien eikä pääomia tarvitse sitoa investoin-
tiin”, muistuttaa Pahla. Lahtelainen Elcool Oy tarjoaa kattavan 

JÄÄHDYTYKSEN MYYNTI VUOKRALAISILLE ON 
KELPO LIIKETOIMINTAA
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”Laitteiden ammattitaitoinen huolto ja ylläpito muodostavat yhden 
toimintamme kulmakivistä”, toteaa Sami Pahla Elcoolilta.

laitevalikoiman ja asiantuntijaosaamista jäähdytyksen lisäksi 
myös lämpöpumppuratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. ■

Lisätietoja: myynti@elcool.fi  ja www.elcool.fi

TEKSTI: MARJAANA KESKITALO/JM TIETO OY

Harvia Sirius -kylpyhuonesauna.
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Osasto: 3a38

EBTS-kodinhallintajärjestelmä on kodinohjauksen ja -hallinnan 

kokonaisratkaisu. Taloautomaation voi nyt toteuttaa yhdellä 

edullisella ja helppokäyttöisellä kokonaisjärjestelmällä.

Järjestelmä sisältää vakiona mm. turvajärjestelmät, 

ilmanvaihdon-, valaistuksen- ja lämmityksenohjaukset, 

sähköisen huoltokirjan sekä reaaliaikaiset energian-, sähkön- ja 

vedenkulutuksen mittaukset.

EBTS-kodinhallintajärjestelmän suunnittelu, 

asennus ja käyttö on helppoa – valitse siis 

ebts-kodinhallintajärjestelmä asiakkaan ja 

itsesi vuoksi – tyytyväisyys on taattu!

Kiinnostuitko? Tule tutustumaan helppoon kodinhallintaan 

FinnBuild messuille osastolle 6c45!

EKE BUILDING TECHNOLOGY SYSTEMS
Piispanportti 7, 02240 Espoo 

www.ebts.fi 

HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE
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Lama ehti tuoda useampia jokerikortteja 
putkiremonttimarkkinoille pääkaupunkiseudulla.  

Uudisrakennuspuolella alettiin katsella uusin silmin 
linjasaneerauksia ja tarjouskilpailuihin ilmestyi uusia 

nimiä, kertoo tuotantojohtaja Jouko Holmberg 
Constructum Oy:stä.

”TAANTUMAN AIKANA hintataso heitteli ja tarjousten 
haarukka saattoi olla jopa 40 prosenttia”, Holmberg arvioi. 

Constructum Oy on talotekniikkahankkeiden pääurakoin-
tiin erikoistunut yritys, jonka keskeisenä työsarkana on pää-
kaupunkiseudun kerros- ja rivitalojen talotekniikan perusparan-
nushankkeet. Putkiremontteja yritys toteuttaa huoneistotasolla 
noin 300–350 vuosittain.

Holmbergin mukaan alan hurjimmat ylilyönnit ovat nyt ta-
kanapäin ja tilanne pikkuhiljaa tasapainottumassa.

”Yritykset, jotka syystä tai toisesta alihinnoittelivat tarjouk-
sensa, ovat jo osittain poistuneet markkinoilta”, hän kuittaa. 

Perinteistä ja yhdistelmää
Valtaosa Constructumin putkiurakoista tehdään perinteiseen 
tyyliin, mutta lähes kolmannes töistä on yhdistelmäprojekteja, 
joissa on mukana yhtenä elementtinä viemärien pinnoitus.

Oli käytetty työtapa mikä hyvänsä, kaiken lähtökohtana 
yrityksessä on aina se, että putkiremontti on kiinteistön tai huo-
neiston omistajalle todella mittava ja ainutkertainen investoin-
ti – ja joka eurolle on saatava vastinetta. Constructumin vank-
ka kokemus auttaa varmistamaan, että saneeraus on kaikin ta-
voin kannattava niin taloyhtiöille kuin kiinteistöjen omistajille-
kin.

Onnistunut korjausrakentamishanke ei kuitenkaan synny 
tyhjästä, vaan edellyttää saumatonta yhteistyötä suunnittelijan, 

PUTKIREMONTTI SUJUU PARHAITEN 
YHTEISTYÖLLÄ

ONNISTUNUT REMONTTI ON MONEN OSASEN 
SUMMA, MUISTUTTAA CONSTRUCTUM OY

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

valvojan, projektin johtajan, taloyhtiön, taloyhtiön osakkaiden 
ja asukkaiden sekä urakoitsijan välillä. Tiedon tulee virrata es-
teettömästi ja oikeille ihmisille:  

”Viestintä on tärkeä osa kokonaisuutta, jotta tieto toteutus-
organisaation päätöksistä tavoittaa osakkaat”, Holmberg lin-
jaa.

Palaset yhteensopiviksi 
Kun asialla on kokeneiden ammattilaisten ketju, voi joskus 
unohtua että asiakas on kuitenkin täysi maallikko ja katselee 
usein ihmeissään työmaan hyörinää. Holmberg muistuttaakin, 
että ennen töiden aloitusta pääsuunnittelijan on tarkastettava, 
että eri suunnitelmat ovat kaikin puolin yhteensopivia. 

”Osakkaille on tehtävä riittävän tarkka selostus siitä, mitä 
urakkaan kuuluu juuri heidän huoneistonsa osalta.”

Toinen tärkeä asia on osakasmuutosten hallinta: osakkaille 
tulee ilmoittaa heidän oikeutensa ja velvoitteensa. Samalla tar-
vitaan myös tarkat päivämäärät tarjouspyynnöille ja toimiva 
tarjous/tilausvahvistuskäytäntö.

Constructumin toimintaideologiaan kuuluu, että yritys ha-
luaa olla mahdollisimman luotettava sopimuskumppani talo-
yhtiöille. Luotettavuuden lisäksi yrityksessä painotetaan jous-
tavuutta: esimerkiksi osakkaiden tilaamat muutokset pystytään 
toteuttamaan ammattitaidolla ja hallitusti.

Monta rautaa tulessa 
Constructumilla on loppukesästä käynnissä neljä eri putkire-
monttiprojektia. Näistä laajin työmaa on As Oy Säästönuo-
ri, jossa on työn alla 120 huoneistoa. Muut keskeneräiset koh-
teet ovat Koy Kastelholmantie 1 (40 huoneistoa), As Oy Saa-
renkatu 6–8, (59 huoneistoa) ja As Oy Fredrikinkatu 59 (56 
huoneistoa). 

”Syyskuussa valmistuu As Oy Pietarinkatu 9, jossa on 45 
huoneistoa ja myös 30-huoneistoinen As Oy Tunturikatu 6”, 
Holmberg lisää. ■



3–4 / 2010  kita  73

M1-LUOKITELTU 
JÄRJESTELMÄRATKAISU 
SISÄILMAKORJAUKSIIN

ALUSTAN KOSTEUDEN, 
RADONIN JA MUIDEN 

HAITTA-AINEIDEN 
HALLINTAAN

LATTIA
HÖYRYNSULKU
ARDEX EP 2000 

LATTIATASOITUS
ARDEX K 14

PÄÄLLYSTELIIMA
ARDEX PREMIUM U 2200

SEINÄ- JA KARMITIIVISTYKSET
TIIVISTYS
ARDEX 8+9

TASOITUS
ARDEX F 5

ARDEX-OPISTO
kurssiaikataulu  www.ardex.fi 

ARDEX OY
puh. 09-6869 140

www.ardex.fi OY JOHN BERGER AB
Vellamonkatu 30 A, FIN 00550 Helsinki
Puh 09-4130 7700 / info@johnberger.fi

WWW.JOHNBERGER.FI

PILOT -SEINÄJÄRJESTELMÄT
» tyylikäs » ääntä eristävä
» muunneltava » taloudellinen

Käyttökohteet esim.
» toimistot » liiketilat
» julkiset tilat » koulut
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JOKAISEN LÄMMITYS- ja jäähdytysjärjestelmän varsinai-
nen tehtävä on tuottaa halutut olosuhteet mahdollisimman pie-
nellä energiankulutuksella, muistuttaa Tour & Andersson Oy:n 
asiantuntija Reijo Huuhtanen. Järjestelmän tasapainottaminen 
ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, koska parhaisiin tulok-
siin päästään vain silloin kun paineistusolosuhteet ovat kun-
nossa.

TURHAT 
ILMAT POIS

LORISEVA TAI 
VIHELTÄVÄ 
PATTERI KIELII 
ONGELMISTA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

Energiatehokkuus puhututtaa – yksi vaihtaa taloon 
ekommat ikkunat, toinen lisää eristeitä, kolmas hankkii 

maalämpöpumpun. Julkisessa keskustelussa on 
jäänyt vähemmälle huomiolle, että tuhteja säästöjä 
on saavutettavissa myös optimoimalla lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmä.  

”Elleivät paineistusolosuhteet ole kohdallaan, järjestelmäs-
tä ei saada ulosmitattua täysimääräisesti sitä hyötyä, minkä se 
muuten voisi antaa”, Huuhtanen kuvailee. Virtaamat eivät täl-
löin toteudu kaavaillusti ja korvatkin sen todistavat:

”Kun paisunta ei ole kunnossa, kuuluu lorinaa – ja taas 
kun ilmaa on liikaa, venttiilit viheltävät.”

STOPPI RUOSTEELLE Akustiset haitat eivät kuitenkaan ole se 
ainoa syy, miksi ilmapitoisuus pitää saada oikealle tasolle. Liu-
ennut happi aiheuttaa nimittäin korroosiota putkiin. Paisunta-
astian pitäisi estää riskikaasujen pääsy verkostoon, mutta ai-
na näin ei käy. Jos lorinaa kuuluu, paisuntasäiliö pitää ehdot-
tomasti vaihtaa, Huuhtanen toteaa.

”Paisunta-astia ei mahdottomia maksa investointina, mutta 
sen tärkeyttä ei ole riittävästi tiedostettu tähän asti.”

 Tour & Andersson käy ongelmaa torjumaan poistamalla 
liiat ilmat järjestelmästä alipaineilmanpoistimilla. Toinen mah-
dollisuus on käyttää mikrokuplanpoistimia.
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”Viikon tai kahden sisällä ylimääräinen ilma saadaan 
poistettua järjestelmästä”, Huuhtanen kuvailee. 

VERTIKAALINEN HAASTE Fysiikka asettaa omat rajoituk-
sensa laitteiden toimivuudelle, etenkin jos kohderakennukses-
sa on useampi kerros ja mikrokuplien poistin on asennettu kel-
lariin. Mikrokuplien poistimen teho heikkenee riippuen siitä, 
mitä suurempi vesipatsas sen päällä on eli mitä korkeampi ra-
kennus on. Kellariin sijoitetusta mikrokuplanpoistimesta ei ole 
enää sanottavasti hyötyä yli kolmekerroksisissa rakennuksissa.

Tour & Anderssonin toimitusjohtaja Jorma Kukkonen tietää, 
että poistin laitetaan usein kellariin, koska sinne se on helpoin 
asentaa. 

”Optimaalista sijoituspaikkaa on toistaiseksi tutkittu vä-
hän.”  

Toinen fysiikan sanelema asia liittyy lämpötilaan: mitä ma-
talampi se on, sitä enemmän vedessä on liuenneessa muodos-
sa olevia kaasuja. Ja kääntäen: mitä korkeampi lämpötila, si-
tä vähemmän liuenneita kaasuja. 

MITTARIMESTARI Tour & Andersson on maailmanlaajuinen 
toimija ja alan eturivissä osaamisessa ja kokemuksessa. Edel-
läkävijyyttä ja ylivoimaisuutta alalla ei auta kiistää: esimerkik-
si 98 % virtausten mittareista Suomessa on yhtiön tuotteita. 

”Kaikista alan toimijoista Tour & Andersson on eniten pa-
neutunut virtausten säätämiseen”, Kukkonen toteaa. 

Kukkonen ja Huuhtanen kertovat, että kukin patteriverkos-
ton tasapainotusprojekti lähtee aina liikkeelle suunnitelman te-
kemisestä, jolloin verkosto analysoidaan ja tarkka tasapaino-
tuslaskelma laaditaan.

”Oikeasta paineistamisesta huolehtiminen on vesivirtojen 
tasapainottamisen edellytys.  Kunkin kiertopiirin sisällä tasa-
taan vastukset, suuria poikkeamia ei voi sallia”, Huuhtanen 
kuvailee prosessia.

Lopputuloksena on haluttu ja hallittu lämpötila huonee-
seen. Vesivirtojen täytyy edelleen olla mitattavissa tämän 
jälkeenkin esimerkiksi ongelmatilanteiden varalta.

EI SALATIEDETTÄ Tour & Anderssonin asian-
tuntijat korostavat, että kuvio on periaat-
teessa aika simppeli: happi aiheuttaa 
ruostumista putkissa ja hyvällä paineistuk-
sella varmistetaan, ettei järjestelmään pää-
se lisää ilmaa. Sen sijaan ymmärrystä ei 
löydy inhibiitin kaltaisten lisäaineiden käy-
tölle, mitä taas jotkut tahot suosittelevat ratkai-
suksi. 

”Patteriverkostot voivat esimerkiksi tukkeutua ja venttiilit 
juuttua, jos verkostoon lisätään jotain, minkä toiminnasta ei 

voi sanoa mitään varmaa”, Huuhtanen toteaa. Kyseinen ra-
kennus voi olla vanhakin, mutta niin kauan kuin paisunta toi-
mii, mitään lisäaineita ei tarvita, hän painottaa. 

”Kyseessä ei loppujen lopuksi ole mikään salatiede”, kuit-
taa Kukkonen.

SUUNNITTELIJAN YKKÖSVALINTA Tour & Andersson toi-
mittaa tavaraa tukkuliikkeille, joiden kautta tuotteet päätyvät 
asennusliikkeille. Tour & Andersson tapaa olla ammattisuunnit-
telijan ykkösvaihtoehto siitäkin huolimatta, että hintalappu on 
kovempi kuin useimmilla muilla. 

”Jos suunnittelija speksaa meidän tuotteen, muut yleensä 
kyllä taipuvat sen hyväksymään”, Huuhtanen sanoo. 

Suunnittelijoita viehättää erityisesti laatu, toimivuus ja kes-
tävyys – mutta Huuhtanen huomauttaa, että samojen argu-
menttien luulisi sykähdyttävän myös isännöitsijöitä ja taloyh-
tiöitä, jotka useimmin naputtavat hinnasta.

”Voisi kuitenkin kuvitella, että kestävämmät ratkaisut ni-
menomaan ovat niitä, joita taloyhtiöt haluavat”, lisää Kukko-
nen. ■
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Lämmitysjärjestelmiä valmistava Oilon Home 
Oy on lisännyt lämpöpumppujen tuotantoaan. 

Vuoden sisällä yritys on tuonut markkinoille 
neljä maalämpöpumppujen tuoteperhettä eri 

kokoisten kiinteistöjen käyttöön.”Maalämmön ja 
muun uusiutuvan energian kysyntä Suomessa 

on kasvanut viime aikoina”, Oilon Home Oy:n 
liiketoimintapäällikkö Juha Huusko sanoo.

AIKAISEMMIN OILON tunnetaan etenkin öljy- ja kaasupolt-
timistaan. Puolen vuosisadan aikana se on toimittanut Suomen 
kiinteistölämmityksiin noin 350 000 pienpoltinta. Osana kon-
sernia toimii Oilon Home Oy, joka on erikoistunut kiinteistö-
lämmityksiin. ”Oilon Home valmistaa pääasiassa alle 1,5 me-
gawatin (MW) pienpolttimia ja kiinteistölämmittimiä”, Juha 
Huusko kertoo. Maalämpöpumput tulivat kuvioihin 2000-luvun 
alussa. ”Vuonna 2001 Oilon perusti Geopro Systems -nimisen 
yrityksen, joka alkoi suunnitella maalämpöpumppuja. Aluksi 
laitteet tilattiin Askon kodinkoneyksiköltä alihankintana, mutta 
sittemmin ostimme valmistusliiketoiminnan. Huhtikuusta 2008 
lähtien Oilon Home on valmistanut laitteita itse Hollolan Sal-
pakankaalla.” Maalämpöpumppujen lisäksi Hollolan yksikkö 
myy myös aurinkokeräimiä ja ilmavesilämpöpumppuja. Oilo-
nilla on kaksi muutakin tehdasta, jotka sijaitsevat Lahdessa ja 
Kiinassa. Niissä tehdään ennen kaikkea teollisuus- ja voima-
laitospolttimia.

Maalämpöä myös suuriin kiinteistöihin
Huuskon mukaan maalämpöpumppujen suosio kasvaa merkit-
tävästi. ”Lämpöpumppuja hankitaan entistä enemmän varsin-
kin rivitaloa suuremmissa kiinteistöissä. Se näkyy selvästi mei-

LISÄÄ MAALÄMPÖÄ
KIINTEISTÖLÄMMITYKSEEN

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

dänkin toiminnassamme”, Huusko toteaa. ”Maalämpö on täl-
lä hetkellä edullinen ratkaisu, ja mitä suuremmasta kohteesta on 
kyse, sitä nopeammin investointi maksaa itsensä takaisin. Var-
sinkin koulut ja hoitokodit ovat viime aikoina uusineet paljon 
lämmitysjärjestelmiään ja vaihtaneet öljystä maalämpöön.” 

”Olemme kyllä toimittaneet maalämpöjärjestelmiä suu-
riin kohteisiin jo aiemminkin. Lokakuussa 2009 toimme tällai-
sia asennuskohteita varten suunnitellun Geopro RE -maalämpö-
pumppumallin markkinoille, ja nyt sen kysyntä kasvaa.” Huus-
kon mukaan suuritehoinen lämpöpumppu soveltuu esimerkiksi 
julkisten rakennusten, teollisuusrakennusten sekä kerros- ja rivi-
talojen lämmittämiseen sekä käyttöveden tuottamiseen. ”Tarvit-
taessa 16 tämäntyyppistä maalämpöpumppua voidaan kytkeä 
yhteen. Silloin saavutetaan yli 1 300 kilowatin lämmitysteho, jo-
ka vastaa noin 150 omakotitalon energiantarvetta.” Pieniä ja 
keskisuuria kiinteistöjä varten Oilon on kehittänyt 5–28 kW:n te-
hoisia malleja.

Yhdistelmäratkaisut säästävät energiaa
Maalämmön rinnalla kiinteistön lämmitysjärjestelmässä voidaan 
käyttää esimerkiksi aurinkolämpökeräimiä tai öljy-, kaasu- tai 
pellettipohjaista lämmitystä. ”Olemme jonkin verran toimittaneet 
muun muassa sellaisia ratkaisuja, joissa maalämpö ja aurinko-
energia on yhdistetty. Silloin kesäaikana on mahdollista käyt-
tää aurinkoenergiaa käyttöveden lämmitykseen. Talvikaudella 
siihenkin käytetään maalämpöä”, Huusko selittää järjestelmien 
toimintaa.

”Käytämme vuosittain keskimäärin 6,5 prosenttia liikevaih-
dosta tuotekehitykseen. Lisäksi Oilon Oy on mukana Lahden tie-
de- ja yrityspuiston Energon-tutkimuskeskuksessa, joka avattiin 
vuoden 2010 alussa. Siellä tutkitaan ja testataan uusiutuvaan 
energiaan perustuvia lämmitysratkaisuja.” ■
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Mittaa kiinteistön kuntoa            www.simap.fi 

SiMAP® - langaton 
etämittausjärjestelmä
kiinteistön kunnon 
mittaamiseen

SiMAP®-mittauksella löydät nopeasti kiinteistön lämmityksen, 
jäähdytyksen ja kosteusvaurioiden sekä ilmanlaadun 
ongelmakohdat. SiMAP-mittaus tuo merkittäviä etuja verrattuna 
perinteisiin mittauksiin: 

Soita ja me kerromme lisää: Si-Tecno Oy, p. 09 4770 5711

    * Langattomat mitta-anturit ovat nopeat asettaa paikoilleen
    * Reaaliaikainen jatkuva mittaus
    * Graafi set, helposti ymmärrettävät mittatulokset halutulta ajanjaksolta
    * Etäkäyttö Internet-selaimella, joka vähentää käyntejä mittakohteissa 

ksolta

SiMAP FinnBuild 

2010 messuilla, 

osasto 1e2

PK-ILMASTOINTI Oy
Puh. 050 353 4465

Köysikuja 1 B, 01640 Vantaa
pk-ilmastointi@netti.fi   www.pk-ilmastointi.fi

12 vuoden 
kokemuksella

Kaikki
ilmanvaihtoalan työt,
koneet ja tarvikkeet
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Erilaisten väyläpohjaisten tiedonkeruujärjestelmien 
suunnitteluun erikoistunut Si-Tecno Oy on kehittänyt 
uuden sukupolven mittausjärjestelmän. Se perustuu 
eri puolille kiinteistöä sijoitettaviin langattomiin 
antureihin. Niiden avulla rakennuksesta voidaan 
löytää lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanlaadun 
ongelmakohdat sekä kosteusvauriot.

SI-TECNON MARKKINOILLE tuoma Simap-salkku on mo-
nipuolinen väline kiinteistöjen kunnon mittaamiseen. Järjestel-
mä perustuu langattomaan tiedonsiirtoon ja reaaliaikaiseen mit-
taustiedon keruuseen. ”Esittelimme kiinteistön mittausjärjestel-
mää ensimmäisen kerran Taloyhtiöpäivillä hiukan yli vuosi sit-
ten. Vahvan kiinnostuksen vuoksi kehittelimme siitä edelleen en-
simmäisen salkkuversion”, Si-Tecnon toimitusjohtaja Seppo Lai-
ne kertoo.

Yksi kehityksen lähtökohta oli, että tuotteen pitää olla help-
pokäyttöinen. Myös mittaustulosten on oltava selkeästi luettavis-
sa. ”Simap-salkkua käytettäessä paristokäyttöiset langattomat 
anturit viedään mitattavaan kohteeseen ja kytketään salkun pis-
toke seinään. Sen jälkeen mittausta voidaan seurata oman tieto-
koneen internet-selaimella missä vain”, myynti- ja markkinointi-
päällikkö Harri Autio selostaa.

Salkkuun mahtuu kaikkiaan 16 anturia. Ne lähettävät mitta-
ustietoa salkussa olevaan vastaanottimeen 433 MHz:n vapaal-
la telemetriataajuudella. Salkusta tiedot välittyvät GPRS-yhtey-
den kautta valvomon tietokoneelle, joka tallentaa tiedot ana-
lysointia varten. ”Tällä hetkellä tällaisia antureita on saatavis-
sa suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittaa-
miseen. Simap-mittausjärjestelmä soveltuu hyvin eri tyyppisille 
käyttäjille: taloyhtiöille, isännöitsijätoimistoille, energiakonsul-
teille ja kosteusmittaajille”, luettelee Autio.

Kiinteistöissä tyypillisiä käyttökohteita ovat lämpö- ja kos-
teuskartoitukset, patteriverkoston tasapainotus, lämmönjakokes-
kuksen toiminnan seuranta sekä huoneilman CO2-pitoisuuksien 
mittaukset. ”Esimerkiksi lämmönjakokeskusmittaus voidaan to-
teuttaa siten, että anturit teipataan lämminvesiputkiin”, Autio to-
teaa. ”Käyttäjän ei tarvitse olla mittauskohteessa paikan pääl-
lä. Mittausten etenemistä voidaan seurata pitemmälläkin aika-
välillä. Tulokset saadaan tietokoneen ruudulle graafisessa muo-
dossa.”

LANGATON MITTAUSSALKKU
SEURAA KIINTEISTÖJEN KUNTOA

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Kosteusmittaussalkku on omiaan esimerkiksi silloin kun kiin-
teistössä epäillään kosteusongelmia tai korjataan jo todettu-
ja kosteusvaurioita. Simap-salkkua voidaan niin ikään käyttää 
rakennus- ja korjaustöiden oikeaan ajoittamiseen. Sen avul-
la pystytään seuraamaan esimerkiksi rakenteiden kuivumisen 
edistymistä.

Salkku soveltuu hyvin myös tapauksiin, joissa seurataan 
lämmön jakautumista kiinteistön eri huoneistoihin. Tyypillises-
ti lämpökartoitusmittaus tehdään siten, että kaikkiin huoneistoi-
hin sijoitetaan yksi langaton mitta-anturi. ”Suomessa on yleis-
tä, että osa asunnoista on viileitä, minkä vuoksi muita asunto-
ja ylilämmitetään”, Laine pohtii. ”Mittaustyökalu kehitettiin si-
tä varten, että taloyhtiöt voisivat kartoittaa ongelman luonnet-
ta. Simap-mittauksella taloyhtiö voi heti nähdä, mitkä huoneis-
tot ovat kylmiä ja mitkä lämpimiä.” Autio korostaa, että jatku-
valla mittauksella kiinteistöstä saadaan oikeampaa tietoa kuin 
yhdellä kertamittauksella.

Kattava ja kompakti kokonaisjärjestelmä
Laine arvioi, että markkinoilla ei ole toista Simapin kaltaista 
mittausjärjestelmää.

”Kilpailijoilla on erilaisia osajärjestelmiä, mutta tätä vas-
taavaa ei ole. Käsityksemme mukaan meidän järjestelmämme 
on kattavin ja helppokäyttöisin kokonaisjärjestelmä kiinteistö-
mittauksiin. Tämä ei varsinaisesti ole uusi mittaustapa, mutta 
me tuotamme mittaustietoa uudella tavalla.”

Mittasalkun tarkka hinta riippuu siitä, millainen anturiko-
koonpano siihen sijoitetaan.

”Hintahaarukka on 1 500 eurosta ylöspäin anturivalinnois-
ta riipuen. Sama järjestelmä voi yhdistää usean salkun mit-
taustiedot”, Laine mainitsee. ■
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Linjasaneeraukset, uimahallilaatoitukset, kaikki 
muuraustyöt, sisä- ja ulkorappaukset, timpurintyöt, 

aputyöt, siivoukset. Kaikilla osa-alueilla. Kerrostalot, 
rivitalot, omakotitalot. 

Myös kaikki tarjouslaskennat.

Santaniitynkatu 7 A 3
04250 KERAVA
www.rakennustm.  

RAKENNUS OY T&M

Tom Lindefors
tom.lindefors@rakennustm.fi 
Puh: 040 517 4145

Mikko Mäkinen
mikko.makinen@rakennuspalvelutm.fi 

Puh: 040 558 3400
&

SYK:n uimahalli Haagassa 2008-2009
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RAKENNUSLIIKE RAKENNUS OY T & M on vuosikymme-
nen ajan ottanut hoitaakseen ja vastannut erilaisista ja eriko-
koisista rakennusprojekteista. Pääosaamisena ovat eritysesti 
linjasaneeraukset.

Pitkään yhdessä toimineella työryhmällä sekä valikoiduilla 
alihankkijoilla, oman työnjohdon valvonnassa, hoituvat kaikki 
korjaus- ja uudisrakentamisen projektit alusta loppuun.

Kokemukseen perustuva työskentelytapa ja ammattitaito 
sekä pitkälle kehitetty laatuseuranta ja siihen perustuva rapor-
tointi tilaajalle ovat saaneet paljon kiitosta.

PALVELUT:

• Linjasaneeraukset
Erikoistunut pääsääntösesti linjasaneerauksen suorittamiseen 
hyvillä yhteistyökumppaneilla.

• Muuraus- ja rappaustyöt
Rappaustyöt suoritetaan vanhaa perinettä käyttäen: kynnet, 
palkitus, rossaus ja pintavedot käsityönä.

• Teline- ja aputyöt
Osaavat apumiehet ja haastavatkin telinetyöt.

RAKENNUS OY T & M 
– PÄÄOSAAMISENA LINJASANEERAUKSET

• Uimahallilaatoitukset
Monessa mukana, hyvä yhteistyökumppani.

• Vastaavan mestarin työt
Vuokraus ja palvelu pitkällä kokemuksella.

• Omakotitalojen rakentaminen ja kunnostaminen
Lisääntyvässä määrin hevostallit, ratsastusmaneesit ym. pien-
rakentaminen alusta loppuun. Myös lupa- ja vastuuasiat.
• Purkutyöt
• Timanttityöt
• Vedeneristys- ja laatoitustyöt
• Kirvesmiehentyöt
• Sähkö- ja putkityöt
• Siivous
• Hevosmaneesit ja -tallit
• Uudisrakentaminen
• Oma työnjohto
• Erikoisosaamiset
• Tarjouslaskenta

Lisätietoja: www.rakennustm.fi

PÄIVÄNPOLTTAVA AIHE talouden taantuma pakottaa mo-
nia yrityksiä ja yhteisöjä tekemään epämiellyttäviä ratkaisuja 
pakon edessä. Kun työtä ei ole, henkilökuntaa tai tuotteita pi-
tää vähentää. Puhdistusalallakin, jossa lika on ”uusiutuva luon-
nonvara” ja se ei heti lopu, työtunteja on jouduttu vähentä-
mään.

Monissa kiinteistöissä on likaantuminen myös vähentynyt 
käyttöasteen laskiessa, mutta ei kaikissa. Niissä kiinteistöissä, 
joissa käyttöaste on pysynyt ennallaan, puhdistamista ja siivoa-
mista on vähennetty kustannussyistä. Tällaisen päätöksen teke-
minen ei ole kivutonta, koska se tarkoittaa lomautuksia ja jopa 
irtisanomisia. Onko tämä ratkaisumalli ainoa? Beretta Palvelut 
Oy:n toimitusjohtaja Aarne Eränen kertoo seuraavassa kuinka 
voidaan yhdistää tehokkuus, ekologisuus ja taloudellisuus.

Ikkunapesut ovat kiinteistönhoidossa iso kustannus vuo-
sittain. Lasijulkisivujen puhdistukseen käytetään huomattavia 
määriä euroja vuodessa. Työssä vaaditaan lähes aina kalliita 
nostureita, jotka heikentävät myös työturvallisuutta. Pesut teh-
dään mahdollisimman nopeasti, jotta nosturikulut olisivat mah-
dollisimman pienet. Silloin ikkunoiden kehyksiin ja tiivisteisiin, 
etenkin vaakatasossa oleviin, jää pesuaineita ja likaa. Sadeve-
si valuttaa ne sitten myöhemmin takaisin lasin pintaan. Tämä 
nopea ja ”halpa ikkunanpesu” ei toimi asiakkaan eduksi.

ONKO LAMA-AIKANA MAHDOLLISTA YHDISTÄÄ 
TEHOKKUUS, EKOLOGISUUS JA TALOUDELLISUUS?

Viimeisen kymmenen vuoden ajan Euroopassa ala on kui-
tenkin muuttunut tavalla, jossa tehokkuus, taloudellisuus ja eko-
logisuus yhdistyvät. Tämä muutos on käynnissä myös Suomes-
sa. Ionic Systems Ltd. Englannista kehitti Reach&Washtm me-
netelmän, joka mahdollistaa ikkunoiden pesemisen korkealle il-
man nostimia ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Menetelmästä 
on myös enemmän hyötyä asiakkaalle, koska myös ikkunoiden 
kehykset ja reunukset harjataan huolellisesti puhtaaksi. Lisäk-
si puhdistuksessa käytetään ainoastaan 99,9 % puhdasta vettä, 
joka on yllättävän tehokas pesuaine.

Menetelmän käyttö on helppoa omaksua. Lika harjataan ik-
kunoista ja kehyksistä irti ja huuhdellaan alas 99,9 % puhtaalla 
vedellä. Idea piileekin tässä ultrapuhtaassa vedessä, joka kui-
vuessaan ei jätä pisara- tai valumajälkiä lasiin. Tässä vedessä 
on myös erittäin alhainen pintajännitys, joten se tunkeutuu lian 
alle erinomaisesti ja irrottaa lian lasista sekä kehyksistä ja pel-
leistä. Suomessa menetelmästä on kokemuksia jo kolmen vuo-
den ajalta ja kokemukset ovat olleet erinomaisia. Suodatinlait-
teita, joilla tätä ultrapuhdasta vettä tuotetaan, löytyy kaikkia tar-
peita varten. Suodattimia on saatavilla vähäiseen käyttöön ja 
kotitalouksiin sekä ikkunanpesuliikkeiden ammattikäyttöön. ■

Lisätietoja: www.beretta.fi ja www.ionicsystems.com
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      Tervetuloa

      FinnBuild-

      messuille

    tutustumaan

vesilukkoihimme

      osastolle

          6f38!

www.prevex.com

- GRAFFITIEN POISTOT
- GRAFFITISUOJAUKSET

- PIENET JA SUURET JULKISIVUPESUT

- TORBO –MÄRKÄHIEKKAPUHALLUKSET
- KIINTEISTÖJEN LÄMMÖNVAIHTIMIEN PESUT

- JULKISIVUSUOJAUKSET
- TIILIKATTOJEN PESUT JA SUOJAUKSET

SÄÄNNÖLLINEN PUHTAANAPITO 
KANNATTAA AINA !

Arinatie 9     00370 Helsinki    (09) 6226 4226
Rasulankatu 5 C  33730 Tampere 043 211 0968

www.was-ste.fi

- KORKEAPAINEPESUT 200-3 000 BAR
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ESPOOLAINEN SUUNNITTELUTOIMISTO Yhtyneet Insinöö-
rit Oy on saanut ’Vuoden sähkösuunnittelija 2009’ -tunnustus-
palkinnon. Elokuussa 2010 julkistetun palkinnon myönsivät yh-
teistuumin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Säh-
kösuunnittelijat NSS ry sekä Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL 
ry. Palkintoperusteina olivat muun muassa monipuolinen osaa-
minen, liiketoiminnan menestys, kansainvälisyys, hyvä työnan-
tajamaine sekä aktiivisuus alan toiminnan kehittäjänä.

Yhtyneet Insinöörit Oy:n toimitusjohtajan Keijo Mäkisen mu-
kaan palkinto tuli yllätyksenä.

”Toimintamme on tosin ollut määrätietoista. Olemme työs-
sämme painottaneet paljon laatukysymyksiä, ja suunnittelun 
laadun kehittäminen on jo yrityksen perustamisesta lähtien ollut 
mukana kuvioissa”, Mäkinen toteaa.

Vuonna 1986 perustetun Yhtyneet Insinöörit Oy:n henkilös-
töön kuuluu tätä nykyä 29 suunnittelijaa. Vuosittainen liikevaih-
to on parin miljoonan euron luokkaa.

Mäkisen mukaan yritys toimii niin koti- kuin ulkomaisillakin 
sähkösuunnittelumarkkinoilla.

”Kotimarkkinoilla vahvuutemme on monipuolinen erikois-
osaaminen, jota varten palveluksessamme on omat spesialistit.”

”Sähköpuolella olemme kehittäneet osaamistamme esimer-
kiksi sairaalasuunnittelussa. Telepuolella erikoisosaamisaluei-
tamme ovat muun muassa AV-tekniikka sekä äänentoisto- ja tur-
vatekniset järjestelmät.”

SANEERAUS- JA RAKENNUSHANKKEISIIN erikoistuneen 
OVL Tekniikka Oy:n työlistalla on parhaillaan 30 asuinkerrosta-
lojen saneerausta sekä kymmenkunta toimistorakennusremont-
tia. Yrityksellä on jonkin verran myös uudisrakentamiskohteita. 
”Kehitys on ollut huimaa. Liikevaihtokin on kehittynyt voimak-
kaasti”, OVL Tekniikan toimitusjohtaja Hannu Andersson luon-
nehtii. ”Olemme keskittyneett lähinnä asuntojen linjasaneeraus-
hankkeisiin, mutta vuodesta 2005 lähtien olemme saneeranneet 
myös toimisto- ja liikerakennuksia”, Hannu Andersson kertoo.

PUTKIURAKKA PALKITTIIN Asuntojen perusparannukset 
OVL Tekniikka hoitaa yleensä kokonaisurakkana, pääurakoitsi-
jan ominaisuudessa. Yrityksellä on omia työnjohtajia, jotka vas-
taavat sähkö-, putki- ja rakennustöistä.

Hiljattain OVL Tekniikan saneerauskohde Asunto Oy Nallen-
polku Espoon Tapiolassa voitti Vuoden 2010 putkiremontti -kil-

YHTYNEET INSINÖÖRIT OY SAI
SÄHKÖSUUNNITTELIJAPALKINNON

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

HAASTEITA RIITTÄÄ Viime vuosina uudisrakentaminen Suo-
messa on ollut melko vähäistä, mutta korjausrakentamista tarvi-
taan yhä enemmän.

”Korjausrakentaminenkin on yksi erikoisosaamisen alue. 
Varsinkin arvokiinteistöissä korjausrakentaminen asettaa suun-
nittelulle omat vaatimuksensa”, Mäkinen pohtii.

Yhtyneet Insinöörit Oy on mukana esimerkiksi eduskuntata-
lon saneerausurakan sähkö-, tele- ja turvasuunnittelussa.

”Eduskuntatalon saneeraus on vaativa ja pitkäaikainen pro-
jekti, joka jatkuu vuoteen 2017 asti, jolloin itsenäinen Suomi 
täyttää 100 vuotta. Silloin kaiken pitää olla kunnossa. Talon 
kaikki huonekalut ja valaisimet ovat varta vasten suunniteltuja, 
joita on saneerauksen yhteydessä suojeltava. Rakennusta kutsu-
taan syystäkin rakennushistorialliseksi kokonaisjalokiveksi.”

”Esimerkiksi valaisimia on muunneltava toisenlaisille valon-
lähteille soveltuviksi. Silti niistä olisi saatava riittävästi valoa ny-
kyajan toimintoihin”, Mäkinen kertoo suunnittelun haasteista.

Uudet CAD-ohjelmistot ovat viime vuosina muuttaneet suun-
nittelun luonnetta.

”3D-suunnittelu on ollut arkipäivää jo jonkin aikaa. Seuraa-
va kehitysaskel on mallintamisen lisääntyminen ja tarkentumi-
nen.”

”Suunnittelijoiden uusissa tehtäväluetteloissa – jotka ovat jo 
koekäytössä –  myös määrälaskenta on tulossa mukaan sähkö-
suunnittelijoiden tehtäviin”, Mäkinen mainitsee. ■

OVL TEKNIIKAN SANEERAUSKOHDE VOITTI PUTKIREMONTTIKILPAILUN

pailun. Kilpailun järjestämisestä vastasivat Asunto- ja kiinteistöyhtiöi-
den hallitusasiantuntijat AKHA ry sekä Talotekniikka-lehti yhteistyös-
sä Tee parannus -ohjelman kanssa. Taloyhtiö palkittiin 5 000 eurol-
la. ”Asunto Oy Nallenpolku on 96 huoneistoa käsittävä taloyhtiö, 
jolla on kuusi taloa – tyypillinen 1950-luvun puolivälissä rakennettu 
kerrostaloyhtiö”, työpäällikkö Marko Korhonen arvioi.

Putkiremontti Tapiolassa tehtiin perinteisin menetelmin: viemärit, 
vesijohdot, kylpyhuoneet sekä sähkö- ja antennijärjestelmä uusittiin. 
”Rakennustyöt alkoivat tammikuussa 2009. Urakka aikataulutettiin si-
ten, että siihen kuului kesälomatauko. Hanke oli valmis huhtikuus-
sa 2010”, Korhonen toteaa. ”Peruskorjauksen olisi voinut tehdä no-
peamminkin, mutta me halusimme välttää riskit. Pyrimme myös siihen, 
että asukkaille koituisi remontista mahdollisimman vähän haittaa.”

Palkintoperusteina olivat hankkeen kokonaisläpivienti kaikkine 
suunnittelu- ja toteutusvaiheineen sekä urakoitsijavalintoineen, asu-
kasviestintä ja muutostöidenhallinta. ■

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN
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JÄTE- JA
PYYKKI-
KUILUT

Jätteet järjestykseen ammatti-
taidolla ja kokemuksella!

Meiltä myös
• Jätepuristimet ja 

siirtokuormausasemat
• Paalaimet
• Murskaimet
• Kompostointi-laitteistot
• Ozoni -hajunpoisto
• Kanaalipaalaimet

TEKNISTÄ JÄTEHUOLTOA
Kapasity Oy
Vanha Yhdystie 5, 04430 Järvenpää
Puh. (09) 279 8110, Fax (09) 2798 1121

Nanten Oy
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula 
p. (09) 2747 970 • f. (09) 2756 800 
nanten@nanten.fi   
www.nanten.fi 

Nanten Oy on erikoistunut vaativiin 
teollisuuskohteisiin tarkoitettujen 
ympäristöystävällisten betonilattia- 
ja puupinnoitteiden kehittämiseen, 
valmistamiseen ja markkinoimiseen.

LAATUA VUODESTA 1963

®

• Palotestattu lattia-
pinnoite viiden vuoden 
vesieristävyystakuulla

Lisätietoja Nantenin 

vesieristeratkaisuista 

kotisivullamme

www.nanten.  

NANTEN PU-FLEX
polyuretaanipinnoite 

NAVAL -PALLOVENTTIILIT
KAUKOLÄMPÖÖN

JA
TEOLLISUUTEEN

NAVAL OY, PL 32, 23801 LAITILA
puh. +358-2-85 091, fax +358-2-856 506,

e-mail: naval@naval.fi, www.naval.fi

Suodattimet myös omakoti, rivitalo
ja kerrostalo LTO laitteisiin.

Ilmastointisuodantin osaamista
jo yli 20 vuoden ajan!

Meiltä laadukkaat
• Pussisuodattimet
• Mikrosuodattimet
• Laajapintasuodattimet
• Pölysuodattimet
Nopealla toimitusajalla!

Tehdas/Pääkonttori:
Länsi-Suomi/Loimaa
Puh. 020 754 5200

Uusimaa/Helsinki
Puh. 020 754 5215

Itä-Suomi/Mikkeli
Puh. 020 754 5210

Suoritamme myös
suodatinkartoituksia 

kiinteistöissä. Peltiosas-
tomme palveleesuodatin- 

ja modernisointiosien 
valmistuksessa.
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TALOTEKNIIKKA TERVEYDENHOITOTILOISSA ON 
PRIORITEETTIEN PALAPELIÄ

TEKSTI: LAURA LAAKSO  KUVAT: SINI PENNANEN

KOLMION 
UUDET 

ULOTTUVUUDET

Meilahden sairaala-alueelle Helsinkiin valmistuva 
uusi Kolmiosairaala on esimerkki suomalaisen 

sairaalarakentamisen high-techistä. 
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KESKELLE YÖTÄ päivää toimivaa suurkorttelia nouseva sisätautien uudis-
rakennus ulottaa juurensa syvälle jo olemassa olevien sairaalarakennus-
ten pienoiskaupunkiin, mutta tulee samalla kohottautuneeksi kohti tulevaa. 
Perinteiden ja uusien teknologioiden risteyskohdassa Kolmiosairaalalla on 
tärkeä tehtävä potilaiden yhä paremman hoidon ja turvallisuuden takaami-
seksi.

Kolmiosairaalan arkkitehtisuunnittelu on Sweco Paatela Architects Oy:n 
käsialaa. Uudisrakennuksen Meilahden vanhaan potilastorniin liittävän au-
lan ja sisäänkäynnin suunnittelusta vastaa puolestaan Arkkitehtitoimisto 
Lahdelma Mahlamäki Oy. Hankkeiden projektinjohtourakoitsijana on toimi-
nut NCC Rakennus Oy ja Lvias-suunnittelijana Pöyry Building  Services Oy.

Kolmiosairaalan, kuten tulevienkin Meilahden alueen rakennuttamis-
hankkeiden taustalla toimii HUS-Tilakeskuksen toimeksiannosta HUS-Kiin-
teistöt Oy, joka rakennuttajana koordinoi ja valvoo projektien etenemistä 
sairaalan monitahoisen käyttäjäkunnan parhaaksi. Kolmiosairaala-projek-
tissa rakennusaikainen yhteistyö ja ponnistelu viestinnän sujumiseksi ovat 
sujuneet hyvässä hengessä, siitä kiitoksena muun muassa hankkeen valinta 
Vuoden Talonrakennustyömaaksi vuonna 2009.

Kun rakennetaan uutta keskelle toiminnassa olevaa suursairaalaa, tär-
keintä on turvata sairaalatoiminnot vähäisimmän aiheutetun haitan periaat-
teella.

Kolmiosairaalan kokonaissuunnittelussa periaatteena onkin ollut muun-
tojousto, toisin sanoen varautuminen paitsi tilojen myös Lvi-toimintojen muu-
tostarpeisiin ja korjauksiin tulevaisuudessa. Kun jokaisella järjestelmällä on 
varajärjestelmänsä, ns. rengasjärjestelmä, voidaan jonkin osan mennessä 
remonttiin korvata se lennosta toisella. 

Se pyörii sittenkin jos…
Sairaalan talotekniikka on varsin laaja käsitys. Lämmön, veden, ilman ja 
sähkön reititysten lisäksi sairaalan kaasu-, putkiposti- ja dialyysijärjestelmi-
en suunnittelu potilasturvallisuuden ja energiatehokkuuden ristivalossa on 
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mitä monisyisin pelikenttä. Uusimpien ja osin tulevienkin sää-
dösten mukaisesti toteutetussa Kolmiosairaalassa on pyritty ot-
tamaan kaikki hyötyenergia talteen ja asettamaan laitevalin-
noissa etusijalle energiaa säästävimmät vaihtoehdot. Esimer-
kiksi ilmanvaihtokoneiden hankinta toteutettiin elinkaaritalou-
dellisuuden perusteella. Ympäri vuorokauden käynnissä oleva 
sairaalailmanvaihto on erittäin suuri energian kuluttaja ja ha-
luttiin varmistua siitä, että Kolmiosairaalaan saadaan mahdol-
lisimman energiatehokkaat koneet.

Samaan aikaan sisäilman merkityksestä esimerkiksi epide-
mioiden ehkäisyssä on saatu lisää tietoa. Yli- ja alipaineiste-
tut tilat riittävine paine-eroineen ovat tärkeä osa mikrobien tor-
juntaa ja siksi merkittävä suunnittelun lähtökohta, kun sairaa-
lan vuodeosastojen ja poliklinikoiden sijoittelua pohditaan. 
Liittyminen Meilahden sairaalan vanhaan toimenpidesiipeen 
määräsi kerroskorkeudet alimmissa kerroksissa. Pääsähköti-
lat, lämmönjakohuone, kaasukeskukset ja iv-konehuoneita jou-
duttiin sijoittamaan haasteellisesti matalimpaan 1.kerrokseen. 

Samoin tunnelikerrokseen sijoitetut magneettikuvaustilat olivat 
vaativia suuren ilmanvaihdon, sähköistyksen sekä sähkömag-
neettisten suojaetäisyysvaatimusten takia. Oman lisämausteen-
sa sähkösuunnitteluun toi myös uusi hoitajakutsu- ja viestintä-
järjestelmä monipalvelupäätteineen.

Dialyysiosastoilla vettä kuluu runsaasti, eikä esimerkiksi 
sairaalan paloturvallisuudesta voida tinkiä. Näin ollen vuode-
osastojen palo- ja savuosastointi erillään poliklinikoiden kans-
sa vaati hurjan määrän palopeltejä, mutta ratkaisu mahdol-
listaa esimerkiksi nuohouksen osasto kerrallaan. Huolellisen 
suunnittelun ansiosta on voitu lisäksi jättää sprinkleröimättä 
suuri osa rakennuksesta, ja näin välttyä häiriöriskeiltä herkki-
en sairaalalaitteiden toiminnassa.

Hoitotulosten parantamiseksi ja ihmishenkien säästämisek-
si tulevat Kolmiosairaalassa pian tekemään työtä erikoisalo-
jensa huippuammattilaiset. Siksi myös tilojen anatomia ja fy-
siologia ovat parhaimmilleen viritetyt, suunnitteluaikaa säästä-
mättä ja laadusta tinkimättä. ■
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Rakennusalan
 asiantuntijalausunnot

 tarkastukset
 taloyhtiöiden kiinteistön kuntoarvioinnit

 energiatodistukset
 rakennuttajatehtävät

 valvonta
 teollisuuden projektipalvelut

Vaahteramäentie 7, 04150 Martinkylä, SIPOO | Terhotie 3, 53810 LAPPEENRANTA
Puh. 0207 756 250 | GSM 0400 469 390 | Faksi 09 2726 434

harri.halonen@ehmp.fi | www.ehmp.fi



Kiinteistö & Talotekniikkalehti kita on korkeatasoinen kiinteistö- ja talonrakennusammattilaisille suunnattu 
ammattilehti, joka tavoittaa niin isännöitsijät, huoltoyhtiöiden vastuuhenkilöt, kiinteistönomistajat, rakennuttajat, 
suunnittelijat kuin alan kunnalliset päätöksentekijät. Valtakunnallinen julkaisu postitetaan nimikkeellisenä 
suorapostituksena ja se lähetetään myös sähköisenä yli 8 000 kiinteistöalan ammattilaisen s-postiosoitteeseen. 
Lehti on luettavissa myös osoitteessa www.kita.fi, josta löytyy myös kiinteistöalaa palveleva esitekirjasto ja 
yrityshakemisto.

KIINTEISTÖN JA RAKENTAMISEN ERIKOISLEHTI

nro teemat ilmestyy aineistopäivä

1/2011 Korjausrakentaminen – viherrakentaminen – lasten leikkipaikat – jätehuolto – yhtiökokouksen päätökset 
– osakkaan otettava huomioon yhtiökokouksessa
Jatkuvat teemat: lähiöt – isännöinnin haasteet – työ & sen tekijä – lakineuvontaa taloyhtiöille kita-LAKI

tammikuu 2011 katso tilausvahvistus

2/2011 Jäähdytys - sisäilma – homevaurion toteaminen – vakuutusturva – LVIS – hankalat naapurit
Jatkuvat teemat: lähiöt – isännöinnin haasteet – työ & sen tekijä – lakineuvontaa taloyhtiöille kita-LAKI

huhtikuu 2011 katso tilausvahvistus

3/2011 Koulutus – rahoitus – linjasaneerauksen näkökulmat 
Jatkuvat teemat: lähiöt – isännöinnin haasteet – työ & sen tekijä – lakineuvontaa taloyhtiöille kita-LAKI

elokuu 2011 katso tilausvahvistus

4/2011 Lämmitys – talvikunnossapito – rajaukset huoltosopimuksissa
Jatkuvat teemat: lähiöt – isännöinnin haasteet – työ & sen tekijä – lakineuvontaa taloyhtiöille kita-LAKI

lokakuu 2011 katso tilausvahvistus
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RAKENNUSAUTOMAATIOTA 
JO 20 VUOTTA

Lvisk – automaation huolto- ja vikapalvelut
Saneeraus, asennus ja myynti

Porvoo / Itä-Uusimaa toimipiste 
019 534 8075 

Säätöpiiri Oy
Vehkalahdentie 22,  00950 Helsinki

puh 09 325 0075, faksi  09 325 0057
saato.piiri@co.inet.fi, www.saatopiiri.fi

– Korkovarmat tuulikaappimattouutuudet
– Kosteantilanmatot
– Käytävämatot

  

Muovihaka Oy
Kuusimäentie 12,  01900 Nurmijärvi
puh. 09 290 2220, faksi 09 250 4807
info@muovihaka.com, www.jaguarmatot.com

kiviainekset, betoninpumppaukset, 
vaihtolavat ja pihakivet 

ammattitaidolla! 

  

 Keskikuljetus Oy
Tuulilasintie 15, 00770 Helsinki

puh. 09 388 1544, faksi 09 388 1167 
info@hiekkaa.fi, www.hiekkaa.fi

LAADUKKAAT 
KYLMÄKONEJÄRJESTELMÄT, SEKÄ 

MAA- JA MERISEKTORILLE
KYLMÄURAKOINTI- JA  

ASENNUSPALVELU
SUUNNITTELUPALVELU

Projektia Oy
Tuulissuontie 21, 21420 Lieto

puh. 02 477 9200
projektia@projektia.fi, www.projektia.fi 



Öljypolttimet
Bioöljypolttimet
Kaasupolttimet
Biokaasupolttimet
Pellettipolttimet

Maalämpö-
pumput

Ilma-vesi-
lämpöpumput

Aurinkolämpö-
keräimet

Oilon on tunnettu öljylämmitysratkaisuistaan. Oilon on paljon muutakin. Se on  
valikoima lämmitysjärjestelmiä, joista muodostuu jokaiseen kiinteistöön sopiva  
lämmitysratkaisu. 

Suuri energiansäästö Geopro RE -maalämpöpumpulla
Oilon esittelee täysin uuden suurien kiinteistöjen maalämpöpumpun. Käyttötarpeen 
mukaan pumppu voidaan varustaa tulistimella tai ilman. Pumput voidaan asentaa 
myös sarjaan, joka mahdollistaa hyvinkin isojen kohteiden tehokkaan lämmittämisen. 
Viimeisetkin energian rippeet hyödynnetään käyttämällä alijäähdytintä esimerkiksi 
käyttöveden esilämmitykseen.

Edistyksellinen ohjaustekniikka mahdollistaa muiden energialähteiden (aurinko, öljy, 
kaasu, pelletti) hyödyntämisen maalämmön rinnalla. 

Kotimainen valmistaja tietää, mikä on suomalaiselle kiinteistölle parasta.

Energiaa säästävät lämmitys-
ratkaisut suuriin kiinteistöihin.

www.oilon.com

www.oilon.com
Oilonissa on erityistä lämpöä 
OILON HOME OY (03) 85 761 info@oilon.com

LämpöYkkönen Oy toteuttaa pien- ja suurkohteet Oilonin kanssa yhteis-
työssä ”avaimet käteen” -periaatteella. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat 
alan johtavat tuotemerkit, joissa laatu ja luotettavuus ovat etusijalla.

Etelä-Suomi
Martinkyläntie 41
01720 VANTAA
puh. 020 742 4109
gsm 045 315 9710
 

Pirkanmaa
Keisarinviitta 24 A
33960 PIRKKALA
puh. 020 742 4106
gsm 0400 525 492
 

Keski-Suomi
Sievisenmäentie 10 B
40420 JYSKÄ
puh. 020 742 4104
 

Pohjois-Suomi
Zatelliitintie 17
90440 KEMPELE
puh. 020 742 4108

info@lampoykkonen.fi
www.lampoykkonen.fi

Pyydä tarjous maalämpö-
järjestelmästä 
puh. 0400 525 492 
tai   045 315 9710



www.wanhasatama.com

Osallistu korjausrakentamisen tulevaisuus päivään 
ja hanki tarvittava tieto korjaus hankkeen suunnit-
telusta, rahoittamisesta ja toteuttamisesta! 

Tule kuuntelemaan haasteita ja haastatteluja sekä 
tapaamaan korjaus rakentamisen asiantuntijoita.

Ehjien ja toimivien kerrostalojen puolesta.

Keskivi ikko 2.2 .2011 Wanha Satama

Järjestäjä:

Merkitse ajankohta kalenteriisi!

Aika: Keskiviikko 2.2.2011, klo 12.00–18.00
Paikka: Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3–5, 
 00160 Helsinki
www.wanhasatama.com/korjausrakentaminen


