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ja samalla lipulla myös 

Kevätpuutarha, OmaMökki ja Sisusta!
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Torstaina kaksi yhden hinnalla (etu koskee normaalihintaisia 16 euron lippuja).
Avoinna: to–su klo 10–18
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Edullisesti ja nopeasti!
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päivässä!

Kuosi Valkoinen 3091

Fibo-Trespo märkätilalevy ja tulos on 
samannäköinen kuin laatoitettu seinä. 
Edullisempi ja itse asennettuna. 
Tuotteella on märkätilahyväksyntä. 
 
Levykoko 10x620x2400 mm. 
15 vuoden takuu. 

Tutustu tuotevalikoimaan jälleenmyyjälläsi, 
K-rauta ja Rautia tai www.byggmagroup.fi
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2/2013VIHREÄ KRISTALLIPALLO

Ekotehokas rakennus on ympäristöystävällinen, mutta miten on ihmisystävällisyyden laita? 

Kun hiilijalanjälkeä lähdetään tosissaan pienentämään, voi käyttömukavuus herkästi kärsiä 

– olipa sitten kysymys asumisesta tai työnteosta. On selvää, että esimerkiksi sisätilojen kuu-

muus, kylmyys ja vetoisuus ovat asioita, jotka aiheuttavat tyytymättömyyttä. Mutta entäpä jos 

tyytyväisyys ekotehokkaiden rakennusten sisäolosuhteisiin voitaisiin ennustaa – jo suunnittelu-

vaiheessa?

VTT:n erikoistutkija Riikka Holopainen kehitti väitöskirjassaan uuden menetelmän, joka 

tähtää juuri tähän. Menetelmään on ensimmäistä kertaa myös yhdistetty rakennuksen ener-

gialaskentaohjelma. Tämä onkin tuiki tarpeellista, koska huomioimalla erilaisten tilojen käyt-

tötarpeet ja käyttäjät jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa vaikutetaan rakennuksen energia-

tehokkuuteen ja lisätään tilojen viihtyvyyttä.

Uusia lähestymistapoja tarvitaan, koska vanhan liiton talotekniikkaratkaisut eivät sellaise-

naan sovellu energiatehokkaiden rakennusten sisäilman suunnitteluun. Esimerkiksi passiivi- ja 

nollaenergiatalojen lämmitystarve on ihan eri luokkaa kuin perinteisissä rakennuksissa. 

Holopaisen väitöstyöstä mielenkiintoisen tekee se, että hän asettaa suunnittelun keskiöön 

ihmisen.  Terminen ihmismalli, eli Human Thermal Model (HTM), edesauttaa luomaan opti-

maaliset sisäolosuhteet ekotehokkaisiin rakennuksiin. Holopaisen malli hyödyntää mm. ihmi-

sen lämmönsäätelyjärjestelmää, ja sillä voidaan laskea rakennuksen käyttäjän kokema todel-

linen tyytyväisyys sisäolosuhteiden laatuun eli lämpöviihtyvyys pysyvissä ja muuttuvissa olo-

suhteissa.  Malli lupailee tietoa aiemmin hankalasti vertailtavista asioista, kuten eri rakenne-

vaihtoehtojen ja talotekniikkajärjestelmien vaikutuksista rakennuksen käyttäjän kokemuksiin si-

säolosuhteiden laadusta.

Miksi Holopaisen tutkimus sitten on niin uraauurtavaa? Yksi keskeinen asia on se, että tä-

hän asti sisäolosuhteiden laatua määriteltäessä on käytetty menetelmiä, jotka ovat jättäneet 

huomiotta melkoisen tärkeän tekijän – eli ihmisen oman lämmönsäätelyjärjestelmän. Käytetyt 

menetelmät ovat myös olleet riittämättömiä passiivi- ja nollaenergiatalojen suunnitteluun, kos-

ka esimerkiksi laboratoriomittauksiin perustuva malli yliarvioi henkilön kokeman lämpötilan 

lämpimissä olosuhteissa – ja vastaavasti aliarvioi koetun lämpötilan viileissä olosuhteissa. Täl-

lainen puhdas ”insinöörisovellus” myös ymmärtää ihmisen vaatetuksen sukelluspuvun kaltai-

seksi umpioksi.

Ihmisen lämpöaistimuksen arvioinnissa on muistettava, että vaikuttavia tekijöitä on se-

kä sisäisiä että ulkoisia. Sisäisiä ovat henkilön yksilölliset ominaisuudet, anatomia, liikun-

ta ja työn fyysisyys ja vaatetus; ulkoisia tekijöitä ovat huoneen lämpötila, johon kuuluu ilman 

ja pintojen lämpötilat, sekä sisäilman liike ja ilman suhteellinen kosteus. Holopaisen tutkimus 

osoitti, että lämpöaistimuksen ja viihtyvyyden merkittävimmät tekijät ovat sisäilman ja sisäpin-

tojen lämpötilat, henkilön oma aktiivisuus ja vaatetus. Jatkotutkimuksissa voidaan perehtyä sii-

hen, kuinka nämä keihäänkärjet parhaiten saadaan valjastettua tukemaan ekotehokasta asu-

mista. 

Vihreää kärkeä oli myös joulukuisessa uutisessa, jonka mukaan valtiosihteeri Raimo Sai-

las on valittu Puu kulttuurissa -yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Puu kulttuurissa ry:n 

tehtävänä on edistää puun luovaa ja innovatiivista käyttöä arkkitehtuurissa ja rakentamises-

sa ja se tunnetaan erityisesti kansainvälisestä Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnostaan. 

Valtakunnan virallisen talousviisaan valinta nokkamieheksi povaa hyvää yhdistyksen me-

dianäkyvyydelle – ja toivottavasti auttaa fiksun ja vihreän rakentamisen renessanssia myös 

muilla tavoin.

JUSSI SINKKO

TOIMITUKSELTA



Iloa kylpyhuoneeseen

UUTUUS!

UUSI ILME KYLPYHUONEESEEN
Uusi Purus Design on turvallinen valinta joka tuo kylpyhuoneeseen aivan uusia mahdollisuuksia. 

Lattiakaivo on kehitetty yhdessä vedeneriste-valmistajien kanssa ja täyttää kaikki märkätilan 

vaatimukset. Lyhyesti sanottuna: Kaunis ratkaisu – johon voit luottaa.

Käy kotisivullamme www.purusdesign.fi ja näe miten sinäkin voit saada hauskempi kylpyhuone.
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HYVÄ HANKESUUNNITTELU TAKAA 
ONNISTUMISEN

TEKSTI: JARKKO BÖHM

KUVAT: ISTOCKPHOTO

Korjausrakentaminen voi olla mittava kustannus 

taloyhtiölle, mutta remontin suunnitteluvaiheesta ei 

kannata säästää. Hyvä hankesuunnitelma nimittäin 

nopeuttaa koko hankkeen etenemistä ja maksaa 

itsensä takaisin korkojen kera.
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KUN PUTKIREMONTTI tulee taloyhtiössä ajankohtaiseksi, 

laitetaan ensin jäitä hattuun, sillä korjausurakkaan ei pidä läh-

teä soitellen sotaan. Projekti kannattaa aloittaa huolellisesti 

tehdyllä korjausrakentamisen hankesuunnitelmalla.

Hankesuunnitelman merkitystä ei kannata vähätellä, sil-

lä esimerkiksi linjasaneeraukseen valmistautuessa sen avulla 

voidaan kartoittaa vaihtoehtoiset tavat saneerauksen toteutta-

miseksi. Tämä taas voi tuoda säästöjä ja mahdollisesti myös 

paremman lopputuloksen.

Raksystems Anticimex on rakennus- ja kiinteistöalan sekä 

elintarvikehygienian asiantuntijayritys, joka tarjoaa kattavas-

ti korjausrakentamiseen liittyviä palveluita. Yksikönjohtaja Ja-

ri Lemponen, osastopäällikkö Jari Marttinen ja rakennuttamis- 

ja valvontaosaston päällikkö Tuomas Venermo puhuvat hanke-

suunnittelun hyödyistä ammattikokemuksen pohjalta, mutta hei-

dän tekemisessään näkyy myös kirjoista ammennettu tieto.

”Ammattikirjallisuudessa hankesuunnittelua on käsitelty ai-

na, mutta ne ovat tulleet osaksi asunto-osakeyhtiöiden korjaus-

rakentamisen valtavirtaa vasta viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. Varsinkin vuosina 2005 ja 2006 ne yleistyivät voi-

makkaasti”, Jari Lemponen muistelee.

Käytännön tekemisessä hankesuunnittelu on siis alkanut 

näkyä taloyhtiöissä vasta 2000-luvun aikana.

Etenkin isoissa korjaushankkeissa hankesuunnittelu on tänä 

päivänä suorastaan itsestään selvää, joskin suunnitelman teke-

misen yleisyydessä on lieviä maantieteellisiä eroja. Esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla hankesuunnittelu on rutiinia etenkin, jos 

kyse on linjasaneeraukseen valmistautumisesta.
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JOS NÄET RIVISSÄ AVAIMESI,

LUKITUKSENNE VAATII PÄIVITYSTÄ

Jari Marttinen painottaa, että nykypäivänä hankesuunnitte-

lu on erittäin merkittävässä roolissa. Merkitys korostuu sitä mu-

kaa, mitä isommasta korjaushankkeesta on kysymys.

Hankesuunnitelma kannattaa antaa aina ammattilaisen 

tehtäväksi, ja käytännössä näin tehdään nykyään yleensä ai-

na, varsinkin jos tiedossa on suuri korjausprojekti. Yksikönjoh-

taja Jari Lemponen korostaa, että vaikka hankesuunnitelmaa 

vetää ammattilainen, se kuuluu tehdä aina yhteistyössä taloyh-

tiön hallituksen ja osakkaiden kanssa.

”Osakkaathan remontin ja siihen kuuluvan hankesuunnitte-

lun maksavat”, Lemponen toteaa.

Nykyään on varsinkin mittavissa hankkeissa yleistynyt ta-

pa valita erillinen projektinjohtaja ja Lemposen mielestä tämä 

on erittäin hyvä toimintamalli.

”Projektinjohtaja on kuin apuisännöitsijä. Hän kilpailuttaa 

hankesuunnittelijan ja korjaussuunnittelijan. Samalla hän on 

taloyhtiön edunvalvoja, joka huolehtii siitä, että suunnitelma 

ja kaikki muu sopimukseen kuuluva toteutuu”, Lemponen avaa 

projektinjohtajan merkitystä.

Raksystems Anticimexin rakennus- ja valvontaosaston pääl-

likkö Tuomas Venermo kuvailee käytännön toimia, joiden mu-

kaan korjaussuunnittelua vetävän ammattilaisen ja taloyhtiön 

osakkaiden välinen yhteistyö etenee.

”Osakkaat otetaan mukaan heti alkuvaiheessa. Heille teh-

dään esimerkiksi osakaskysely, jossa heitä pyydetään vastaa-

maan muutamaan yksinkertaiseen kysymykseen. Kysely voi liit-

tyä esimerkiksi aikaisempiin korjauksiin tai asukkaiden toivei-

siin nykyisessä korjaushankkeessa.”

Hankesuunnitelmassa auttaa myös korjaustarveselvitys, 

jonka avulla on helppo määrittää, mitä kannattaa korjata ja 

missä vaiheessa. Nykyään sen laatiminen on pakollista ja 

syystäkin, sillä Jari Lemposen mielestä korjaustarpeet täytyy 

tunnistaa ajoissa.

Asumisen arvot huomioitava suunnittelussa
Tyypillinen korjaushanke, kuten putkiremontti, käy läpi monia 

eri vaiheita hankesuunnittelussa. Alussa kartoitetaan luonnol-

lisesti kohde, mitä on tarkoitus korjata. Samalla arvioidaan 

hankkeeseen mahdollisesti liittyvien alueiden nykytila ja tekni-

nen kunto.

Erittäin olennaista on myös määrittää perusparannushank-

keen laajuus, jota arvioitaessa Jari Marttinen kehottaa kiinnit-

tämään huomiota siihen, kuinka eri osat ja tekniset järjestel-

mät ovat kytköksissä toisiinsa.

”Esimerkiksi jos edessä on julkisivuremontti, niin hanke-

suunnittelun aikana kartoitetaan, miten julkisivu on kytköksissä 

vaikka ikkunakarmeihin, sokkeleihin tai räystäisiin. Toisin sa-

noen, tässä vaiheessa huolehditaan siitä, ettei tehdä sellaista 
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tyhmää päätöstä, että jokin tärkeä korjaukseen kuuluva muu 

kohde jää hankkeesta kokonaan pois”, Marttinen kuvailee.

Hankesuunnitelman tarkoitus on siis huomioida kaikki koh-

teeseen liittyvät osa-alueet. Todellinen korjaustarve voi olla jos-

kus siis laajempi, mitä taloyhtiössä on aluksi ennakoitu, mutta 

tähän on yleensä erittäin perusteltu syy.

Tässä kohdin on syytä miettiä myös asumiseen liittyviä ar-

voja, johon liittyy monia seikkoja, joita erilaisissa korjauspro-

jekteissa on otettava huomioon. Kysymys asumisen arvoista 

saa yksikönjohtaja Jari Lemposen pohtimaan asiaa varsin laa-

jassa perspektiivissä.

”Esimerkiksi 1950-luvulla oli Suomessa paljon enemmän 

pieniä lapsia, kun nykyään taas on huomattavasti enemmän 

vanhuksia”, Lemponen pyörittelee määritystä.

Tämän myötä lapsiperheen arvot eivät ole tässä ajassa yh-

tä tärkeät. Sen sijaan esimerkiksi vanhusten asumisen turvalli-

suuteen ja viihtyvyyteen liittyvät asiat korostuvat muita seikko-

ja enemmän. Luonnollisesti eri taloyhtiöissä painottuvat erilai-

set arvot ja lähtökohdat.

Arvoja määrittävät myös viranomaiset ja rakennusmää-

räykset.

”Esimerkiksi kylpyhuoneissa riitti ennen, että vesieristys oli 

lattiassa. Nykyään vesieristyksen pitää ulottua kattoon asti. Tä-

mä liittyy ajan myötä lisääntyneisiin turvallisuusvaatimuksiin, 

joka on arvo sinänsä”, Lemponen toteaa.

Lisäksi taloudellinen kehitys kuluvina vuosikymmeninä on 

ollut suotuisaa, ja taloyhtiöiden asukkaiden vaatimustaso asu-

misen laadusta on vastaavasti noussut.

Asumiseen liittyviä arvoja on siis monenlaisia, ja ne muut-

tuvat aikaa myöten, asenteiden ja väestöpohjan kehittymisen 

myötä. Lisäksi ne on otettava tarkasti huomioon myös korjaus-

rakentamisen hankesuunnittelussa.

Asiakirja päätöksenteon pohjaksi
Kun korjaustarve on kartoitettu huolellisesti ja perusparannus-

hankkeen laatu sekä laajuus on tiedossa, voidaan projektil-

le määrittää kustannukset ja aikataulu. Yksikönjohtaja Lempo-

nen korostaa, että tässä vaiheessa ei silti ole vielä mitään lyö-

ty lukkoon. Päinvastoin, hankesuunnitelman tehtävänä on esit-

tää taloyhtiön hallitukselle erilaisia vaihtoehtoja, kuinka kor-

jaushankkeen voi toteuttaa.

Hankesuunnitelma on siis taloyhtiön hallitusta varten teh-

ty valmis asiakirja, jonka pohjalta se voi keskustella remontin 

suuntaviivoista ja tehdä lopullisen päätöksen. Osakkaat luon-

nollisesti tarkastelevat suunnitelmaa yleensä erittäin kriittisellä 

silmällä. Siksi osastopäällikkö Jari Marttisen mielestä onnistu-
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PÄIVITÄ 
TALOYHTIÖNNE 
TURVALLISUUS

Taloyhtiön avainturvallisuus on kun-
nossa vain, jos lisäavainten teettäminen
on rajattua ja valvottua. Käytännössä
tätämä vaatii patentoidun avainjär-
jejeststele män. ABLOY® EXEC -patentin
vavanhnhene tuessa 2013 on aika päivittää
tuurvrvalallil sus us uudelle vuosituhannelle.

ABLOY®  OPTIMA -ratkaisu on ideaaliA
valinta taloyhtiöihin. Se helpott
avainten hallintaa ja kulunvalvon
yhdistämällä etäluettavan ABL
OPTIMA -järjestelmän ja patent
mekaanisen ABLOY® SENTO
järjestelmän.

li- 
ttaa 

ontaa 
BLOY®

ntoidun 
-avain-

Lue lisää 
ABLOY® OPTIMA

-ratkaisusta: 
www.abloy.fi



12  kita  2/ 2013

nut hankesuunnitelma on kaikilta osin aukoton ja ottaa kaikki 

hankkeeseen liittyvät vaihtoehdot huomioon.

”Se pitää tavallaan myydä taloyhtiön osakkaille yhtiöko-

kouksessa, ja siksi on tärkeää, että kaikki mahdolliset hank-

keeseen liittyvät asiat on selvitetty perin pohjin”, Marttinen 

summaa.

”Taloyhtiössä voi olla joskus sisäinen oppositio, joka vas-

tustaa hanketta jopa viimeiseen asti. Siksi korjaushanke voi 

kaatua tässä vaiheessa, jos jokin seikka on laiminlyöty hanke-

suunnittelussa.”

Jari Lemposen mukaan hankesuunnittelussa korostuu se, et-

tä taloyhtiön hallitukselle annetaan oikeaa tietoa. Tällöin myös 

ne hallituksen jäsenet, jotka saattavat olla asian suhteen maal-

likoita, ymmärtävät missä mennään.

”Tämä on tärkeää, sillä joskus jäsenten kiinnostus saat-

taa kiinnittyä hankkeen kannalta epäolennaisiin seikkoihin. 

Jos tämän pohjalta esimerkiksi joku vahvatahtoinen ihminen il-

maisee mielipidettään, se voi sekoittaa hankkeen etenemistä 

ja vaikeuttaa demokratiaa hallituksen tehdessä päätöstään”, 

Lemponen kuvailee.
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Raksystems Anticimexiltä neuvotaankin hankesuunnitteluun 

ryhtyviä taloyhtiöiden hallitusten jäseniä pitämään mieli avoi-

mena. Kun kaikki eri mahdollisuudet pidetään auki, viisaiden 

päätösten tekeminen on huomattavasti helpompaa.

”Usein käy niin, että taloyhtiössä ollaan jo ennen hank-

keen aloitusta rajattu pois useita eri vaihtoehtoja korjauksen 

toteuttamiseksi. Tämä ei hankesuunnittelua tehdessä ole järke-

vää, koska suunnitelman tarkoituksena on nimenomaan käydä 

läpi kaikki korjaushankkeeseen liittyvät asiat ja vaihtoehdot”, 

osastopäällikkö Jari Marttinen neuvoo.
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Juuri näiden eri vaihtoehtojen arvioiminen ja vertailu on 

onnistuneen hankesuunnittelun ydin. Ammattimainen konsultti, 

joka hankesuunnittelua tekee, esittää suunnitelman valmistues-

sa taloyhtiön hallitukselle yleensä kolme erilaista vaihtoehtoa 

korjauksen toteuttamiseksi. Tyypillinen hankesuunnittelu pitää 

siis sisällään itse asiassa kolme erilaista vaihtoehtoista suunni-

telmaa remontin toteuttamiseksi.

Hankesuunnittelu maksaa itsensä takaisin
Konsultti itse voi antaa oman suosituksensa siitä, mikä olisi pa-

ras tapa edetä hankkeessa. Lopullisen päätöksen tekee kuiten-

kin remontin maksaja eli taloyhtiö itse. Kun jonkinlainen rat-

kaisu taloyhtiön hallituksessa on syntynyt, tehdään asiasta vi-

rallinen päätös, jonka perusteella aloitetaan toteutussuunnitte-

lu. Tämä varsinainen suunnittelu eroaa hankesuunnittelusta si-

ten, että tässä vaiheessa korjaukseen liittyvät raamit ovat sel-

villä. Toteutussuunnitelmassa korjauksen yksityiskohdat piirus-

tuksineen laitetaan paperille, ja suunnitelma voidaan kilpailut-

taa urakoitsijoiden kesken.

Onko hankesuunnittelu sitten peräti tärkein vaihe koko kor-

jaushankkeessa? Marttinen ei halua laittaa eri työvaiheita tär-

keysjärjestykseen, mutta hän toteaa, että varsinkin isoissa 

hankkeissa hankesuunnitelma on ainakin yksi merkittävimmistä 

työvaiheista. Syy tähän on varsin päivänselvä: mitä pidemmäl-

le hanke etenee, sitä vähemmän sen etenemisen suuntaan voi-

daan vaikuttaa. Remontin suuntalinjoista kannattaa siis päät-

tää heti alkuvaiheessa.

Koska remontit voivat olla melkoisia rahareikiä, saatetaan 

joissakin taloyhtiöissä harkita pelkästään toteutussuunnitelman 

tekemistä, jolloin hankesuunnitelma jätettäisiin kokonaan teke-

mättä kustannuksiin vedoten.

Osastopäällikkö Jari Marttisen mielestä tämä ei kuiten-

kaan ole järkevää, sillä suunnitteluvaihe kokonaisuudessaan 

kattaa koko remontin kustannuksista yleensä maksimissaan 

kahdeksan prosenttia, ja hankesuunnittelun kustannukset voi-

vat olla koko budjetista vain puolesta prosentista kolmeen pro-

senttiin.

Koska hyvin tehty hankesuunnitelma voi tiputtaa varsinai-

sen urakoinnin kustannuksia, ei sen tekemättä jättäminen ole 

juuri missään tapauksessa perusteltua. 
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KULTAINEN KOULUTALO
TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

KUVA: AURUBIS FINLAND OY

Rakennusalan erikoiskuparituotteita valmistava porilainen Aurubis Finland Oy on viime 

aikoina saanut ulkomailta mielenkiintoisia toimeksiantoja.

Esimerkiksi Lontoon Deptfordiin lähelle Greenwichiä rakennettiin koulukiinteistö, jonka 

julkisivut ovat Aurubiksen toimittamaa kullanväristä ’Nordic Royal’ -alumiinipronssilevyä.

RAKENNUSTEN JULKISIVUISSA alumiinipronssi on suh-

teellisen uusi levymateriaali. Kyseessä on eräänlainen kupa-

riseos, joka on tavanomaista kuparia vahvempi aine. Sen lu-

juusominaisuudet ovat samantyyppiset kuin ruostumattomalla 

teräksellä.

”Deptford Lounge -koulukiinteistö on massiivinen rakennus, 

ja se oli meidän kannaltamme iso projekti. Se oli Aurubiksen 

englantilaisista suurkohteista ensimmäinen, joka on toteutet-

tu Nordic Royal -pintamateriaalilla”, kertoo myynti- ja projekti-

päällikkö Juha-Pekka Susi Aurubis Finland Oy:stä.

Monikäyttöinen koulukiinteistö
Uusi koulurakennus otettiin käyttöön Deptfordissa vuonna 2012. 

Aurubis toimitti taloon koko julkisivun, arkkitehtisuunnitelmien mu-

kaan valmistettuna.

”Osa rakennuksen julkisivusta on kiinteää pintaa ja osa 

rei’itettyä. Sillä tavoin on saatu elävyyttä julkisivuun”, Susi toteaa.

Kiinteistö on päivisin koulukäytössä, mutta toimii iltaisin ja vii-

konloppuisin myös kunnallisena palvelukeskuksena. Talossa on li-

säksi julkinen kirjasto. Yhteistiloihin on erilliset sisäänkäynnit kou-

lun puolelta ja ulkoa.
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SVH. 399,-    alv. 24 %

GSR 18 V-Li Dynamic
2 x 4,0 Ah, pikalaturi ja L-BOXX.
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jopa -20°C:n 
pakkasessa.

www.bosch-professional.fi 

Testivoittaja!
826 ruuvia/lataus

+ 65 % verrattuna 3,0 Ah

Rakennuksella on erikoinen syntyhistoria
”Samalla tontilla oli aikaisemmin vanha koulu ja toisella puolella 

koulun jalkapallokenttä. Koulutalo alkoi olla huonokuntoinen, joten 

oli harkittava sen korjaamista tai uuden koulun rakentamista”, Susi 

selostaa.

”Lontoossa on pulaa tonttimaasta. Deptfordissa päädyttiin sel-

laisen ratkaisuun, että toinen puoli tontista myytiin sijoittajille. Tontin 

puolikkaasta saadulla hinnalla rakennettiin uusi koulu. Koska pallo-

kenttä oli myyty pois, niin nyt sijoitettiin uusi pallokenttä kouluraken-

nuksen katolle.”

Susi muistuttaa, että katolle rakennettu pallokenttä on lapsille tur-

vallinen.

”Katutasolta voisi päästä vilkkaan liikenteen sekaan, mutta katol-

ta ei. Samalla lapset voivat olla ulkona, eikä heidän tarvitse pelata 

sisähallissa.”

”Tämäntyyppistä ajattelua voisi soveltaa asuinrakentamiseenkin. 

Ylipäätään talojen kattopinnat ovat vajaakäytössä. Katoille saisi ra-

kennettua asukkaille lisää piha-aluetta – siellä olisi rauhallisempaakin 

kuin katutasossa. Sen tapaista rakentamista olisi mahdollista hyödyn-

tää paljon nykyistä enemmänkin”, Susi pohtii.

Kaksoisjulkisivu suunniteltiin huolella
Deptford Lounge -kiinteistökokonaisuuden arkkitehtisuunnittelusta vas-

tasi Pollard Thomas Edwards Architects -toimisto. Alunperin raken-

nukseen harkittiin puujulkisivua paikallisten laivanrakennusperintei-

den kunnioittamiseksi. Deptfordissa on toiminut Englannin kuninkaal-

linen laivastotelakka, joka aikanaan valmisti puurakenteisia purjelai-

voja.

Puu olisi kuitenkin vaatinut enemmän kunnossapitoa kuin kupari, 

joten suunnitelmat muuttuivat. Kullanväristen alumiinipronssilevyjen 

katsottiin soveltuvan hyvin sellaisen rakennuksen luonteeseen, joka 

tarjoaa kulttuurin rikkautta sekä oppilaille että suurelle yleisölle. Toi-

saalta julkisivulevyjen sijoittelu- ja rei’ityskuvioilla voitiin jäljitellä pe-

rinteistä laivarunkojen rakentamisessa sovellettua tekniikkaa.

Arkkitehtien mukaan rakennus näyttää nyt etäältä katsottuna kiin-

teältä, mutta lähietäisyydeltä päinvastoin kevyeltä ja ilmavalta. Myös 

valaistus on toteutettu niin, että talo näyttää illalla varsin erilaiselta 

kuin päiväsaikaan.

”Koko rakennuksessa on eräänlainen kaksoisjulkisivu”, Susi mai-

nitsee.

Talon kantaviin rakenteisiin on kiinnitetty seinän ylä- ja alaosissa 

teräshakaset. Ne kannattelevat kehystä ja ripustustankoja, joihin jul-

kisivulevyt on kiinnitetty.

Kaksoisjulkisivun rakenne pienentää tuulikuorman vaikutusta. Pai-

kallinen asennusliike huolehti asennustyöstä.

Susi on havainnut, että metallisten pintojen suosio on lisääntynyt 

julkisivurakentamisessa ympäri Eurooppaa.

”Niitä on erilaisissa rakennuksissa yhä enemmän – messinkiä, 

pronssia ja alumiinipronssia.”

Suomessa alumiinipronssia ei vielä ole käytetty julkisivumateriaa-

lina kovinkaan paljon.

”Aivan varmasti alumiinipronssi yleistyy vielä täälläkin”, Susi va-

kuuttaa. 
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MÄRKÄTILOJEN RAKENTAMISESSA 
EI SAA HUTILOIDA

TEKSTI: TUOMAS LEHTONEN

KUVAT: RODEO.FI

Huolellinen ja osaava työ, laadukas 

vedeneristysjärjestelmä ja tarkka valvonta 

muodostavat toimivan yhtälön turvallisten ja 

käyttäjäystävällisten märkätilojen rakentamisessa sekä 

korjaamisessa. Oikeaoppisesti toteutetut ja huolletut 

märkätilat palvelevat käyttäjiään helposti yli pari 

vuosikymmentä.
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VAKUUTUSYHTIÖ LÄHITAPIOLAN riskipäällikkö Helinä 

Kallio kertoo, että märkätilojen kosteusongelmat ovat varsin 

yleisiä. Hän uskoo, että erityisesti uudiskohteiden paremmalla 

märkätilasuunnittelulla ongelmia voitaisiin välttää. Kallion mie-

lestä vastuuta jätetään liian paljon rakennustöiden toteuttajal-

le. Aivan viime aikoina suunnitteluun on kuitenkin tullut viittei-

tä paremmasta.

”Rakennuksen haastavimpien tilojen, esimerkiksi juuri mär-

kätilojen, suunnittelussa on tärkeää, että suunnittelija tuntee vii-

meisimmät suunnitteluun liittyvät ohjeet ja hallitsee rakennusfy-

siikan lainalaisuudet. Harvassa ovat ne uudispuolen kohteet, 

joita suunnitellaan kunnolla”, Kallio pohtii.

Yksi märkätilojen rakentamisen ja saneerauksen kompas-

tuskivistä ovat pohjatyövaiheessa tapahtuneet virheet ja häti-

köinnit. Kallio muistuttaa, että pohjan kuivuus on varmistettava 

huolella ennen vedeneristystöiden aloittamista. Myös pintojen 

tasaisuudesta ja lattian riittävästä kaadosta on varmistuttava. 

Kallio painottaa riittävän valvonnan merkitystä. Hän suo-

sittelee, että katselmuksia tehdään kolme; ennen vedeneristys-

työn alkamista, seinien vedeneristyksen valmistuttua ja lattian 

vedeneristyksen jälkeen.

”Ennen pintojen rakentamista märkätilat kannattaa valoku-

vata. Samalla otetaan lattian ja seinän vedeneristyksestä koe-

palat, jotta varmistutaan kalvon riittävästä paksuudesta. Tar-

vittaessa vedeneristettä sivellään lisää. Paksuuden tulee ol-

la 0,3–0,9 milliä käytettävästä vedeneristysjärjestelmästä riip-

puen”, Kallio sanoo.

Osastoi vaurioitunut tila
Jos saneerataan kosteusvaurioitunutta tilaa, on purku- ja poh-

jatyövaiheessa oltava erityisen tarkkana. Vaurioituneesta ra-

kenteesta ja sisäilmasta on tehtävä mikrobitutkimukset. Vau-

rioitunut tila osastoidaan ja alipaineistetaan, jotta mikrobit ei-

vät pääse leviämään rakennuksen muihin tiloihin. Myös mär-

kätilan ilmanvaihtoventtiilit ja viemärit joudutaan tukkimaan ja 

ilmanvaihto johdetaan vaurioituneeseen tilaan erillisillä putkis-

toilla.

”Vaurioituneiden tilojen purku- ja kuivaustyöt sekä niiden 

suunnittelu on annettava aina kosteusvaurioihin erikoistunei-

den asiantuntijoiden tehtäväksi. Rakenteita on purettava riittä-

vän laajalta alueelta ja tilojen kuivatukseen on varattava riittä-

västi aikaa”, Kallio sanoo.

Kosteusvaurioiden korjaamisen ja vaurioiden minimoimi-

sen kannalta on tärkeää, että mahdolliset ongelmat havaitaan 

nopeasti ja korjaustyöt käynnistetään pian. Erityisesti putki-

vuotojen osalta nopeus on valttia, sillä kosteusvauriot laajene-

vat nopeasti. Kallio ohjeistaa sulkemaan vedet heti, kun ongel-

ma selviää. Vaurioituneiden levyrakenteiden ja puuosien pur-

ku sekä rakenteiden kuivattaminen tulisi käynnistää niin ikään 

pikaisesti. 

Kallion mielestä onkin tärkeää, että märkätilojen kunto tar-

kastetaan ja tilat huolletaan huoltokirjan ohjeiden mukaisesti. 

Tällöin myös ongelmat on helpompi havaita. Hälytyskellojen 

pitäisi soida, jos laattasaumoissa on värimuutoksia, seinäle-

vyt pullistelevat, pinnoilla on homepilkkuja tai tila tuoksuu kel-

larille. 

Käyttövesiputkiston vuodon voi havaita, jos vesimittari rak-

suttaa, vaikka vettä ei juoksutetakaan. Uudempiin rakennuk-

siin on saatettu asentaa jo vuotohälyttimiä ja kosteusanturei-

ta, jotka helpottavat kosteusvaurioiden tai vesivuotojen havait-

semista. 

Kallion mukaan putkien ja putkiliitosten vuodot ovat täl-

lä hetkellä merkittävimpiä kosteusvaurioiden aiheuttajia. Erityi-

sesti rakenteiden sisällä kulkevat käyttövesiputket ovat ongel-

mallisia, koska niiden vuotoja ei pystytä havaitsemaan. Toisen 
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ongelman muodostavat märkätilojen lattiarakenteiden riit-

tämättömät kaadot, joiden vuoksi vesi jää makaamaan ja 

rasittaa näin lattiarakenteita. Huonossa tapauksessa vettä 

voi karata puutteellisten kaatojen vuoksi kuiviinkin tiloihin.

”Vedeneristyksen pienetkin puutteet voivat aiheuttaa 

ongelmia. Esimerkiksi lämminvesivaraajan vuoto voi ol-

la kohtalokas, jos ympäröiviä rakenteita ei ole huolellisesti 

vedeneristetty. Vanhemmissa taloissa puolestaan lattiakai-

vojen korokerengasvuodot ovat yleisiä. Veden pinta nou-

see puhdistamattomissa lattiakaivoissa ja vesi pääse kai-

vojen epätiiviistä reunoista lattiarakenteeseen.” 

Yksi keino havaita rakenteissa olevaa kosteutta on tut-

kia rakennetta pintakosteusmittarilla. On kuitenkin muistet-

tava, että jatkuvassa käytössä olevan märkätilan pintakos-

teusmittaustulokset eivät useinkaan ole luotettavia.

”Märkätilan laattapintojen mittaaminen pintakosteus-

mittarilla ei anna oikeaa tietoa, jos tilassa on esimerkiksi 

käyty suihkussa viimeisen viikon aikana. Laattakerroksen 

ja rakenteen välinen laastikerros on märkätiloissa usein 

kostea, mikä on täysin normaalia. Tämä näkyy mitattaes-

sa kohonneina kosteusarvoina. Vedeneristyskalvo kuiten-

kin estää veden pääsyn rakenteisiin. Tällaisissa tilanteis-

sa seinärakennetta voidaan tutkia poraamalla seinään tar-

kastusreikä kuivien huonetilojen puolelta”, Kallio kertoo.

Yhtenäinen vedeneristysjärjestelmä 
Kiilto Oy:n tekninen neuvoja Ari Tuominen kertoo, että 

markkinoilla on parisenkymmentä eri valmistajan veden-

eristysjärjestelmää, joita voidaan käyttää laattapintojen 

alla. Järjestelmien asennuksessa ei ole Tuomisen mukaan 

kovin suurta eroa. 

Märkätilojen suunnittelija tekee työselityksen, jossa on 

määritelty, mitä järjestelmää käytetään. Valitulla tuotteel-

la pitää olla CE-merkintä tai VTT:n sertifiointi. Tuomisen 

mukaan on oleellisen tärkeää, että vedeneristyksen teke-

miseen käytetään vain yhden valmistajan tuotteita. Järjes-

telmän osien on sovittava aukottomasti yhteen, jotta ohut 

pintarakennejärjestelmä toimii halutulla tavalla.

Kiillon valikoimaan kuuluu kaksi erilaista vedeneristys-

järjestelmää, jotka soveltuvat sekä julkisiin tiloihin että yk-

sityisasuntoihin. Käytetympi niistä on yksikomponenttinen 

Kerafiber-järjestelmä. Se on heti valmis asennettavaksi. 

Kaksikomponenttinen järjestelmä puolestaan edellyttää ai-

neosien sekoittamista ennen käyttöä. Seosta voidaan levit-

tää noin tunnin ajan sekoittamisen jälkeen. 

Kaksikomponenttijärjestelmä soveltuu käytettäväksi 

myös ulkotiloissa ja esimerkiksi vapaa-ajanasunnoissa, jot-

ka ovat osan vuodesta kylminä. Yksikomponenttijärjestel-

mää voidaan käyttää pelkästään lämpimissä sisätiloissa. 

”Vedeneristys levitetään aina vähintään kaksi kertaa. 

Yksikomponenttisen eristeen ohjeellinen kuivumisaika on 

ensimmäisen levityksen jälkeen noin kaksi tuntia ja toisen 

levityksen jälkeen noin kuusi tuntia. Kaksikomponenttijär-
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jestelmä kuivuu hieman nopeammin. Kosteat ja koleat olosuhteet pi-

dentävät kuivumisaikaa. Kuivumista voidaan nopeuttaa parantamal-

la ilmankiertoa esimerkiksi puhaltimilla, mutta lisälämmitintä ei voida 

käyttää, sillä se saattaa heikentää eristeen tartuntaa alustaan”, Tuo-

minen neuvoo.

Varsinaisen eristemassan lisäksi vedeneristekerroksessa käyte-

tään nurkissa sekä seinän ja lattian yhtymäkohdissa ja läpivientien 

kohdalla nurkkavahvikekankaita. Lattiakaivon kohdalla käytetään it-

seliimautuvaa kalvolaippaa tai kaksinkertaista harsovahviketta. Valit-

tu vedeneristysjärjestelmä, eristettävät tilat ja asentajien tottumukset 

määrittävät millaisia vahvikkeita käytetään. 

Vedeneristyksen tekemiseen ei tarvita suurta välineistöä. Massan 

levitykseen riittää laadukas maalaukseen suunniteltu tela. Nurkkavah-

vikkeiden asentamisessa ja massan levityksessä voi käyttää pienem-

pää telaa tai sivellintä. Vahvikenauhojen leikkaamisessa katkoterä-

veitsi toimii hyvin ja kaksikomponenttieristeen sekoituksessa poraan 

liitettävä vispilä on paras apuväline.

Satsaa osaajiin
Kallio ja Tuominen painottavat, että sekä märkätilojen suunnittelijal-

la että vedeneristäjällä on oltava riittävä osaaminen ja tarvittavat tie-

dot työn tekemiseen. Kallion mukaan LähiTapiolan tavoitteena on, et-

tä sen asiakkaiden kohteissa käytettäisiin VTT:n sertifioimia veden-

eristäjiä ja suunnittelijoita. 

VTT:n sertifikaattiin oikeuttavia märkätilatöiden valvojan pätevöi-

tymiskoulutuksia voi suorittaa esimerkiksi RATEKOssa ja FISE Oy:ssä. 

Rakennusterveysasiantuntijan VTT-sertifioinnin voi puolestaan anoa 

suoritettuaan Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu 

Aducaten koulutuksen. Vedeneristäjän VTT-sertifiontikoulutuksia järjes-

tetään muun muassa monissa ammattiopistoissa ja aikuiskoulutuskes-

kuksissa. 

Tuominen on Kallion kanssa samaa mieltä siitä, että märkätilo-

jen suunnittelussa sekä rakentamisessa tarvitaan riittävää asiantunte-

musta. Hän muistuttaa, että myös Kiilto kouluttaa asiakkaansa huolel-

la omien järjestelmiensä käyttöön. Vuositasolla koulutuksia pidetään 

150–200 ja koulutettavia on noin 3  500.

”Vedeneristyksen asentajan ei tarvitse viranomaisten puolesta ol-

la VTT:n sertifioima, mutta taloyhtiöt voivat sen edellyttää. Kiilto an-

taa omissa koulutuksissaan käyneille koulutuskortin, josta näkee, et-

tä asentaja on koulutuksemme suorittanut. VTT:n sertifiointikoulutukset 

eroavat meidän tuotekoulutuksistamme siinä, että niissä käsitellään 

myös rakennusfysiikkaa ja tehdään työnäytteenä märkätilan asen-

nus”, Tuominen summaa. 

Hänen mukaansa asentajien omavalvonta ja taloyhtiöiden toteut-

tama valvonta varmistavat useimmiten märkätilaremontin hyvän lop-

putuloksen. Asentajat täyttävät työn valmistuttua valvontalomakkeen, 

johon kirjataan kaikki oleelliset työn toteutusta koskevan tiedot. Lo-

make voidaan dokumentoida esimerkiksi taloyhtiön huoltokirjaan.

”Hyvin vedeneristetyt ja laadukkaasti tehdyt märkätilat kestä-

vät parikymmentä vuotta käyttöä. Esimerkiksi CE-merkityn Kerafiber 

-veden eristeen oletettu käyttöikä on 25 vuotta. Veden eristeiden osalta 

on eletty varsin murheetonta aikaa 1990-luvun lopulta läh tien”, Tuo-

minen sanoo. 
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Teetä nopea ja laadukkas ka

Meillä on jo 20 vuoden ja yli 5000 katto-
remontin kokemus. Huoolehdimme 
kaikesta ”avaimet käteeen”, joten 
hanke on yhtiöllenne jaa asukkaille 
mahdollisimman vaivatoton.

j laadukkas kattoremontti!

Toimialueet: Helsinki Tampere Turku Oulu      

>> Pitävä aikataulu, kiinteä hinta jaa yksi lasku 
työn valmistuttua

>> Omat ammattimiehet ja rakennnuskoneet
>> Asennustyölle 5 vuoden takuu, tteräskatteille 

30 ja tiilikatoille 45 vuoden mateeriaalitakuut
>> AAA-luokan luotettavuutta, omaa remonttien  

rahoitus ilman etumaksuja tai osaalaskuja
>> RALA-pätevyys – vastuullinen kummppani

www.laaturemontti.fi
Kattoluuri 010 470 3700
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ERILAISTEN RAKENNUSTUOTTEIDEN valmistajana tun-

nettu Byggma Group on norjalainen konserni, jolla on useita 

tehtaita eri maissa. Byggma Groupiin kuuluu Fibo-Trespo AS, 

joka on etelänorjalainen levytuotevalmistaja.

”Päätös Fibo-Trespon seinälaminaattilevyjen tuomises-

ta Suomen ja Baltian markkinoille tehtiin vuonna 2009, kun 

 uusin tehdas aloitti toimintansa. Valmistuskapasiteetti halut-

tiin kolminkertaistaa, koska tuotteet oli myyty loppuun”, kertoo 

myyntipäällikkö Petri Pelkonen yhtiötä Suomessa edustavasta 

Byggma Group Finlandista.

Fibo-Trespo aloitti toimintansa Suomessa samana vuonna.

”Sen sijaan muualla maailmassa – esimerkiksi muissa Poh-

joismaissa, Englannissa ja Benelux-maissa – tällaisia levyjä on 

käytetty jo pitkään. Ne ovat osoittautuneet onnistuneeksi rat-

kaisuksi.”

”Tämä on yksi uusi vaihtoehto vanhanmallisille märkätilo-

jen keraamisille seinälaatoille. Ehkä jonkun mielestä keraami-

nen laatta näyttää aidommalta – mutta laminaattitekniikallakin 

on jo pitkä historia, ja levyt ovat ehdottoman vesitiiviitä”, Pel-

konen korostaa.

Levyt testattu tositilanteissa
Nykymuodossaan laminaattiseinälevy on ollut käytössä eri 

maissa jo kymmeniä vuosia.

”Tällaisten levyjen toimivuus on siis testattu todellisis-

sa käyttöolosuhteissa. Annamme seinälevyille 15 vuoden ta-

kuun”, Pelkonen lupaa.

Levyt ovat suuria, 60 x 240 cm:n kokoisia, mutta tarvit-

taessa ne on helppo muokata eri kokoisiin seiniin sopiviksi. Le-

vyt voidaan asentaa suoraan rankarakenteisiin tai olemassa 

olevaan seinään.

LAMINAATTILEVYT SOVELTUVAT
MYÖS MÄRKÄTILOJEN SEINIIN

TEKSTI JA KUVAT: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Hämeenlinnalaisessa vuokrataloyhtiössä saneerataan 

kylpyhuonetta suomalaisittain uudella tavalla. Seinille 

ei asenneta keraamisia laattoja, vaan vesitiiviitä 

laminaattiseinälevyjä.

Tasainen levypinta kestää sekä lämpötilojen 

vaihtelut että suoran vesisuihkun. Materiaali myös 

helpottaa seinän puhtaanapitoa. Ulkomailla 

laminaattiseinälevyjä on käytetty kymmeniä vuosia ja 

niiden vesitiiviydestä on saatu hyviä kokemuksia.

”Seinälaminaattilevyissä on kaikkiaan 60 erilaista laattakuviota”, 

Byggma Groupin Petri Pelkonen esittelee.

”Fibo-Trespon valmistusohjelmassa on useita muitakin levy-

tuotteita, mutta tämä laminaattilevy on päätuote.”

Yhtiö on hiljattain tehnyt sopimuksen Rautakeskon kanssa 

laminaattiseinälevyjen myynnistä Suomessa.

”Seinälevy on nyt Rautakeskon varastovalikoimassa, jo-

hon toistaiseksi on otettu 16 eri kuosia. Kaikkiaan levyissä on 

valittavana 60 erilaista laattakuviota. Mukana on myös kiiltä-

väpintaisia malleja, jotka näyttävät kiiltäviltä keraamisilta laa-

toilta.”
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Fibo-Trespon laminaattiseinälevyjä on Pelkosen mukaan 

toistaiseksi asennettu useisiin erityyppisiin kohteisiin: muun 

muas sa kalanjalostushalliin, vuokratalliin sekä omakotitaloihin.

”Levyt soveltuvat sekä saneeraus- että uudiskohteisiin. Hie-

man yllättäen uudisrakennuskohteissa tuntuu olevan enemmän 

menekkiä kuin korjausrakentamisessa. Saattaa olla, että jat-

kossa tämä tilanne kääntyy toisinpäin”, arvioi Pelkonen.

Lukkoponttilevy on nopea asentaa
Alun perin laminaattilevyjä käytettiin teollisuudessa, sekä lat-

tioissa että seinissä.

”Nyt levyjen käyttö on yleistynyt myös muussa rakentami-

sessa. Uudisrakentamisen lisäksi levyjä on usein käytetty sai-

raaloiden, hotellien ja muiden julkisten tilojen saneerauksis-

sa”, Pelkonen luettelee.

”Ulkomailla laminaattiseinälevyjä on jo asennettu paljon, 

ja esimerkiksi Pohjoismaiden markkinat ovat miljoonaluokkaa. 

Levyjen menestys ei kuitenkaan uhkaa keraamisten laattojen 

markkinoita. Aikanaan laminaattilattiatkin vähensivät lähinnä 

vain muovisten lattiamattojen menekkiä.”

Laminaattiseinälevyt ovat lukkoponttilevyä, joten ne on 

helppo asentaa. Saumat saadaan vaakasuoriksi vatupassin 

avulla.

”Samalla aikaa säästyy, koska ei tarvitse odottaa laastin 

kuivumista. Ratkaisu on myös taloudellinen: seinälevyjen ne-

liöhinnat ovat 55–68 euroa. Kylpyhuonetta kohti säästyy usei-

ta satoja euroja keraamisiin laattoihin verrattuna”, tähdentää 

Pelkonen.

”Kylpyhuoneen seinä saadaan asennettua valmiiksi 1–2 

päivässä. Laminaattitekniikka on viime vuosina kehittynyt.” Yksi laminaattilevyseinä on saatu valmiiksi nurkkalistaan asti.

Levyjä asennetaan kylpyhuoneen oviaukon yläpuolelle.
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Koska asennustyö luokitellaan levytykseksi, sen tekijäksi ei 

vaadita sertifioitua märkätila-asentajaa.

”Periaatteessa kuka tahansa voi asentaa laminaatti-seinä-

levyjä. Byggma Groupin verkkosivuilla on video asennuksen 

etenemisestä, ja myös esitteissä on yksityiskohtaisia asennus-

ohjeita.”

”Varsinaista koulutusta asennustyö ei edellytä: kyllä pe-

rustimpuri osaa asentaa laminaattilevyjä. Toki alkuvaihees-

sa Byggma Group on toiminut yhteistyössä asentajaryhmien 

kanssa. Muutenkin tavarantoimittaja yleensä on jollakin taval-

la mukana kohteissa opastamassa asentajia.”

Levyille on myönnetty VTT:n sertifikaatti
Usein asennustyö kylpyhuoneissa etenee niin, että lattia teh-

dään ensimmäiseksi. Kylpyhuoneen lattiana voi olla esimerkik-

si epoksilattia.

”Kylpyhuoneissa seinälaminaattilevyjä ei asenneta aivan 

lattiaan saakka. Lattian valmistuttua tiivistemassaa vedetään 

seinälle noin kahdeksan senttimetrin korkeuteen. Sen jälkeen 

on vuorossa seinälevyjen asennus”, Pelkonen selostaa.

”Sokkelilistan lisäksi levyseinässä käytetään nurkkalistoja, 

jolloin märkätilaan saadaan täysin tiivis seinärakenne.”

Nykyisin valmistettavissa Fibo-Trespon levyissä on 

Aqualock-saumalukitus, joka parantaa vesitiiviyttä entisestään.

”Myös levyjen saumat ovat korkeapainelaminaattia, siis 

sekä laatta- että saumakuvio. Levyn pintaan ei imeydy mitään, 

eikä vesihöyry pääse laminaattiseinän sisään.”

”Saumakohtiinkin asennetaan ruuvit ja tiivistemassat, jot-

ka jäävät piiloon. Ruuveina ei tarvitse käyttää haponkestäviä 

ruuveja.”

Laminaattilevyjen taakse ei Pelkosen mukaan tarvitse asen-

taa vesieristettä.

”Tuotteella on VTT:n sertifikaatti sopivuudesta märkätilojen 

seinäpinnoitteeksi. Asennuksessa tarvitaan määrätynlaisia lisä-

tarvikkeita, kuten tiivistemassoja ja listoja.”

Seinä kiinnostaa isännöitsijöitä
Tekninen isännöitsijä Tapani Laine Hämeenlinnan Asunnot  

Oy:stä kertoo, että Hämeenlinnan kylpyhuoneasennus 3/4-ker-

roksisessa vuokrakerrostalossa Harakkamäki 5:ssä on laatuaan 

ensimmäisiä Suomessa.

”Talo on rakennettu 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa ja si-

tä on osittain laajennettu 1990-luvulla. Laminaattilevy soveltuu 

hyvin muun muassa peltikylpyhuoneisiin, joita on Harakkamäki 

5:n talossa ja useissa muissakin elementtikerrostaloissa Suomes-

sa”, Laine arvioi.

Laine kertoo kiinnostuneensa laminaattilevyratkaisusta kuul-

tuaan siitä Pelkoselta ja tutustuttuaan esitteisiin.

”Todennäköisesti vastaavaa ratkaisua käytetään vielä talon 

muissakin asunnoissa. Jos seinälevyratkaisu on edullinen ja hy-

vä, niin sillä mennään”, Laine pohtii.

Pelkonen huomauttaa, että joissakin Vantaan kaupungin 

vuokrataloissa laminaattiseinälevyä asennettiin kylpyhuoneisiin 

jo vuosina 2008 ja 2009.

”Siihen aikaan Fibo-Trespoa ei ollut vielä edes virallisesti 

myynnissä Suomessa.”

Aivan lähiaikoina – alkukeväällä 2013 – uusia asennuskoh-

teita on tulossa Lahteen, missä Fibo-Trespon levyjä on tarkoitus 

asentaa suureen kerrostalosaneerauskohteeseen kahdessa eräs-

sä. Kummallakin kerralla seinälevyä sijoitetaan kylpyhuoneisiin 

900 neliömetriä.

”Äskettäin seinälevyjä esiteltiin Lahden Raksa-messuilla. Siel-

lä ne kiinnostivat isännöitsijöitä ja muita taloyhtiöiden edusta-

jia”, Pelkonen mainitsee. 

Levyjä ei asenneta aivan lattianrajaan saakka. Sokkelilistan korkeus on noin 8 cm.
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sen  tekijä
työ ja

KUUMUUS, KYLMYYS tai vetoisuus sisätiloissa aiheuttaa 

tyytymättömyyttä ja työtehon laskua. Esimerkiksi sairaalois-

sa vuodepotilaat ovat paljon paikoillaan, ja tarvitsevat riittä-

vän lämpimät sisätilat ja vuodevaatteet. Kaupan kassa taas 

voi joutua kesällä istumaan kuumassa ja talvella kylmässä ja 

vedossa. 

Näitä asioita on miettinyt paljon VTT:n erikoistutkija Riikka 

Holopainen, 40, joka kehitti väitöstyössään termisen ihmismal-

lin, Human Thermal Model (HTM), jolla suunnitellaan ja toteu-

tetaan optimaaliset sisäolosuhteet myös ekotehokkaisiin raken-

nuksiin. Huomioimalla erilaisten tilojen käyttötarpeet ja käyt-

täjät jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa voidaan sisäolosuh-

teet mitoittaa optimaalisiksi ja lisätä tilojen viihtyvyyttä. Lisäk-

si työntekijöille voidaan tarpeen mukaan antaa vaatetusohjeis-

tuksia.

Joulukuun puolivälissä väitellyt Holopainen kertoo, että väi-

töstilaisuus meni omasta – ja kollegoidenkin – mielestä san-

gen mallikkaasti. Vastaväittäjinä olivat Hannu Rintamäki Ou-

lun Työterveyslaitokselta/Oulun yliopistosta sekä Inger Andre-

sen Norjan Teknillisestä korkeakoulusta. Opponenttien taso te-

ki vaikutuksen: 

”Vastaväittäjät olivat alansa huippuasiantuntijoita ja esit-

tivät sopivan haastavia kysymyksiä, joten tilaisuudesta jäi hy-

vät muistot.”

Ihmisellä omakin termostaatti
Määriteltäessä sisäolosuhteiden laatua on tähän asti käytetty 

menetelmiä, jotka eivät huomioi ihmisen omaa lämmönsääte-

lyjärjestelmää. Nämä menetelmät ovat myös olleet riittämättö-

miä passiivi- ja nollaenergiatalojen suunnitteluun. Holopainen 

huomauttaa, että perinteisesti käytetty Fangerin menetelmä pe-

rustuu 1970-luvulla tehtyihin laboratoriomittauksiin. 

”Fangerin menetelmä sopii tilanteisiin, joissa olosuhteet 

ovat tasaisia. Oikeasti elämme ympäristössä, jossa olosuhteet 

muuttuvat jatkuvasti: esimerkiksi ympäristön lämpötila ja olo-

suhteet muuttuvat siirtyessämme huoneesta toiseen tai kun esi-

merkiksi aktiivisuustaso, huoneen käyttäjämäärä tai ikkunasta 

tuleva lämpösäteily muuttuvat.”

IHMISEN EHDOILLA

Riikka Holopainen tietää, miten viihtyvyys 

ekotehokkaassa talossa saadaan maksimoitua

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: SINI PENNANEN

Holopaisen väitöstutkimus lähtikin ideasta, jossa tutkimuk-

sen keskiöön laitetaan ihminen itse. 

 ”Rakennuksia tehdään ihmisille, joten ihmisen viihtyvyy-

den tulisi olla tärkeä lähtökohta suunnittelussa energia- ja kus-

tannustehokkuuden ohella”, hän huomauttaa. Ihmisen läm-

mönsäätelyjärjestelmää hyödyntävällä HTM-menetelmällä voi-

daan laskea rakennuksen käyttäjän kokema todellinen tyyty-

väisyys sisäolosuhteiden laatuun eli lämpöviihtyvyys niin pysy-

vissä kuin muuttuvissakin olosuhteissa.

Alan toimijat mukana
Human Thermal Model sopii sekä uudisrakennuksiin että kor-

jauskohteisiin. Talotoimittajat ja rakennusteollisuus pääsevät 

nyt kehittämään tuotteitaan ja parempaa laatua tilojen ja käyt-

täjien tarpeisiin, Holopainen uskoo.

”Jo mallin kehitysvaiheessa on tehty yhteistyötä rakennus-

yhtiöiden sekä rakennusmateriaali- ja talotekniikkavalmistajien 

kanssa, ja yhteistyötä on tarkoitus tehdä jatkossakin.”

Vuodesta 1999 VTT:n leivissä ollut Holopainen teki diplo-

mityönsä ABB:lle ja ennen VTT:tä toimi TKK:n Sovelletun ter-

modynamiikan laboratoriossa tutkijana ja assistenttina. VTT:ltä 

Holopainen suoritti lyhyen visiitin Granlundille 2008–2009, 

mutta palasi takaisin viimeistelemään väitöskirjan.

”Tutkimukseen meni noin viisi vuotta ja kirjoittamiseen kak-

si vuotta”, Holopainen summaa urakan. Tuoretta tohtoria ilah-

duttaa, että työ on myös huomattu ja esimerkiksi väitöskirjan 

lehdistötiedote on herättänyt mielenkiintoa sekä kotimaisilla et-

tä ulkomaisilla verkkosivuilla.

Holopainen visioi, että tulevaisuudessa HTM-malli ja ra-

kennuksen tietotekniikka voivat toimia yhdessä ja säätää ra-

kennuksen ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä todellisen 

tarpeen mukaan automaattisesti. Näin tyytyväisyys sisäolosuh-

teiden laatuun voidaan ottaa osaksi työn tuottavuutta. 
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TUKKURIN NÄKÖKULMASTA valaistustuotteet muuttuvat 

nykyään nopeasti.

”Entisaikaan valaisimien elinkaari oli 10–15 vuotta, mutta 

nyt tekniikka uudistuu paljon ripeämpään tahtiin”, sanoo SLO 

Oy:n tuotealuepäällikkö Jouko Pulli.

”Halogeeni- ja hehkulamppuja korvaavien LEDien myyn-

ti kasvaa, ja esimerkiksi uusien asuntojen tuotannossa LED-tek-

niikkaan perustuvat valaisinsovellukset ovat käytännössä jo 

korvanneet hehkulamppuvalaisimet.”

”Nyt LED-tekniikka tekee tuloaan myös toimistojen valais-

tukseen. LED-lamppujen valoteho ja teknologia ylipäätään 

ovat parantuneet, joten tällaisista lampuista on tullut entistä 

luotettavampia.”

Sähköä säästyy
Uudisrakentamisessa Euroopan Unionin direktiivit ja Suomen 

rakentamismääräykset asettavat energiatehokkuudelle kovia 

vaatimuksia. Tämä koskee sekä itse rakennuksia että niiden 

sähkövarustusta.

”LED-ratkaisujen yleistymistä on hidastanut niiden kor keam-

pi hinta. Ne kuitenkin säästävät niin paljon energiaa, että jo-

pa neljän vuoden takaisinmaksuajat ovat mahdollisia. Jo nyt 

LED-lampuille soveltuvia valaisinratkaisuja on saatavissa myös 

katu-, puisto- ja pihavalaisimien markkinoilla”, Pulli kertoo.

”Valaisimien ohjaus varmistaa, että valot palavat vain sil-

loin kun niitä tarvitaan. Automatiikka säätää keinovaloa tar-

peen mukaan.”

Pullin mukaan uusien LED-valaisimien ohjattavuus on hyvä. 

TOIMIVAMPI 
KIINTEISTÖ

UUSILLA SÄHKÖISTYS-
RATKAISUILLA

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

KUVAT: TUOMAS SAULIALA

Sähkölaitteet ja -varusteet ovat olennainen osa 

hyvin toimivaa asuntoa.

Markkinoille on viime aikoina tullut paljon 

uudenlaisia lamppuja ja valaisimia. Sähkötarvikkeet 

kiinteistöihin kannattaa valita yhteistyössä 

esimerkiksi tukkuliikkeen ammattilaisten kanssa, 

jotta saadaan aikaan hyviä ja energiatehokkaita 

sähköasennuksia.

Tuotealuepäällikkö Jouko Pulli vastaa SLO:n tuotemarkkinoinnissa 

valaistusalueesta, jonka liiketoiminnasta suurin osa on projektikauppaa: 

asiakkaiden ulko- ja sisävalaistuskohteita eri puolella Suomea, eli tie-, 

katu- ja puistovalaistusta sekä kiinteistöjen ja teollisuuden valaistusta.

ILMOITUS
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Esimerkiksi pihapiiriin sijoitetut LED-ulkovalaisimet toimivat pa-

remmin kuin loistelamput.

”Kuitenkaan kaikki LEDit eivät sovellu himmennettäviksi – 

eivätkä ne myöskään toimi kaikilla himmentimillä”, Pulli muis-

tuttaa.

”Sopiviakin himmentimiä on kuitenkin saatavilla. Tässä 

kannattaa luottaa lampunvalmistajien ja tukkurien tietoihin.”

Säätöjärjestelmillä asumismukavuutta
Myyntijohtaja Matti Savolainen SLO Oy:stä muistuttaa, että 

energiatehokkuutta on mahdollista parantaa myös esimerkiksi 

liiketunnistimien avulla.

”Valaistusta ohjaavia liiketunnistimia on saatavissa sekä 

 ulko- että sisäkäyttöön. Niitä on eri mallisia, ja ne voivat ha-

vaita liikkeen eri etäisyyksiltä. Myös liikkuvan hahmon koko 

vaikuttaa, joten pihan pieneläimet eivät aiheuta valojen sytty-

mistä.”

”Tällaisia energiaa säästäviä liiketunnistimia on Suomes-

sa jo laajalti käytössä. Niiden yleistyminen tuo yhä enemmän 

mukavuutta ja energiatehokkuutta sekä koteihin että konttorei-

hin.”

Vielä toistaiseksi liiketunnistimet ovat yleisempiä toimisto- 

kuin kotikäytössä.

”Lisäksi on rakennusautomaatiojärjestelmiä, joissa erilaiset 

tunnistimet ohjaavat ilmanvaihtoa ja lämmitystä. Ilmanvaihtoa 

säätävä tunnistin voi tarkkailla esimerkiksi ilman hiilidioksidipi-

toisuutta”, Savolainen selostaa.

Ilmanvaihtoa ohjaavat tunnistimet tekevät myös tuloaan 

kiinteistöihin, ja tähän mennessä niitä on tyypillisesti asennettu 

esimerkiksi koulurakennuksiin.

”Hyvä ilmanvaihto edistää oppimistakin”, muistuttaa Sa-

volainen.

Kampissa avattiin sähkötarvikekauppa
Hiljattain SLO perusti uuden sähkötarvikemyymälän Helsingin 

Kamppiin. Viralliset avajaiset pidettiin 7.1.2013.

”Asiakaskuntamme on laaja”, Savolainen perustelee.

”Myyntikonttorimme Helsingin Kampissa perustettiin erityi-

sesti kantakaupungin kiinteistöjen kunnossapito- ja korjaustoi-

mintaa varten. Aina ei etukäteen tiedetä, mitä kaikkea kiinteis-

töissä on uusittava, ja rikkoutuneen tilalle on löydettävä kor-

vaava tuote nopeasti ja helposti.”

Savolaisen mukaan SLO:n kivijalkamyymälässä Kampis-

sa on korjaustoimintaan soveltuvia sähkötarvikkeita. Sieltä saa 

myös esimerkiksi yleisimpiä vakiovalaisimia.

”Toimitilarakentamisessa käytetään varsin monentyyppi-

siä valaisimia. Kaikkia niistä ei ole Kampin myymälässäkään 

varastossa, mutta tyypillisimpiä on. Myös LED-valaisinmalleja 

on varastossa. Pyrimme siihen, että tuotteiden saatavuus olisi 

mahdollisimman hyvä.”

”Kampin kivijalkamyymälän toiminta on lähtenyt hyvin 

käyntiin, ja kauppa on käynyt vilkkaasti”, iloitsee Savolai-

nen.  

”Olemme SLO:ssa saaneet asiakkailta hyvää palautetta perinteisen 

kivijalkamyymälän avaamisesta Helsingin keskustaan Kamppiin. 

Kiinteistöjen valaistus koetaan haasteelliseksi monella tavalla sekä 

suunnittelun että huollon näkökulmasta. Keskustan myymälän lisäksi 

annamme asiakkaillemme tukea kiinteistöjen valaisintarjousten 

laskennassa tuotemäärittelyineen ja teknisine yksityiskohtineen”, kertoo 

myyntijohtaja Matti Savolainen SLO:sta.
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TAPIOLAN KESKUS
ENERGIATEHOKKAAKSI

TEKSTI JA KUVAT: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Liikekeskus Biensiä 

eli entistä Sokoksen 

tavarataloa 

viimeistellään 

Tapiolassa.
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ESPOOSSA UUDISTETAAN Tapiolan keskusta-aluetta. Mo-

nissa liiketaloissa uusitaan kokonaan sisätilat sekä rakennus-

ten talotekniset järjestelmät. Uusiakin rakennuksia on suunnit-

teilla.

Peruskorjausten yhteydessä alueen kiinteistöihin asenne-

taan uudet ja energiatehokkaat lämmitys- ja jäähdytysratkai-

sut. Ne perustuvat kaukolämpöön, kaukojäähdytykseen ja 

lämpöenergian kierrätykseen.

Energiajärjestelmät toteuttaa Fortum, jonka sopimus Kiin-

teistö-Tapiolan kanssa kattaa uudistuvan Tapiolan keskuksen 

Ympärivuotinen optimoitu lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto vaikuttavat rakennusten energiankulutukseen 

ja -kustannuksiin. Oikein suunnitelluilla ratkaisuilla voidaan myös pitää kosteustasot sopivina 

sekä parantaa sisäilman laatua.

Pitkälle kehitettyjä ja energiatehokkaita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä on parhaillaan työn alla 

Espoon Tapiolassa. Ensimmäiset asennukset on jo otettu käyttöön.

merkittävimmät rakennukset. Mukaan liittyy todennäköises-

ti vielä muitakin alueen liike- ja asuinrakennuksia. Järjes-

telmän suunnittelusta ja energialaskelmista on vastannut 

 Granlund Oy.

Ylijäämälämpö hyötykäyttöön
”Koko Tapiola menee uusiksi”, tilanteen tiivistää kehitysjoh-

taja Niko Wirgentius Fortum Oyj:n Heat-divisioonasta.

”Kaikki keskeisimmät rakennukset sillä alueella liitetään 

Fortumin kaukojäähdytykseen. Samalla lämpö kierrätetään 
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Tapiolan lämmitys- ja kylmälaitoksen kautta kaukolämpöverk-

koon. Teemme sellaisen konseptin, jossa rakennusten ylijää-

mälämpö – toisin sanoen rakennusten jäähdytystarve – saa-

daan otettua hyötykäyttöön.”

Tapiolan keskuksen alueen kaukojäähdytysverkostossa 

kiertänyt, lämmennyt vesi siirretään kaukokylmäputkia pitkin 

jäähdytyskeskukseen, joka sijaitsee Tapiolan lämpökeskukses-

sa Ahertajantiellä. Sieltä lämpö edelleen siirretään Espoon 

kaukolämpöverkkoon, minkä jälkeen sitä voidaan käyttää ra-

kennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. 

Fortumin Tapiolan alueen jäähdytyskeskuksessa yli 90 pro-

senttia lämpöenergiasta hyödynnetään ympäri vuoden.

”Energiaa säästyy merkittävästi verrattuna siihen, että 

jäähdytys toteutettaisiin kiinteistökohtaisesti”, Wirgentius ko-

rostaa.

Päästöt vähenevät
Wirgentiuksen mukaan Tapiolan uusien teknisten ratkaisujen 

ansiosta ympäristöpäästöt vähenevät.

”Lämmön kierrätys vähentää fossiilisella polttoaineella tuo-

tettua lämpöä vuosittain noin 10  000 megawattituntia (MWh). 

Ratkaisun päästövähennys vastaa päästöä, joka syntyy, kun 

henkilöautolla ajetaan noin 20 miljoonaa ajokilometriä. ”

Uusi tekniikka vaikuttaa huomattavasti myös energiatehok-

kuuteen.

”Lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutus uudistuvan keskuk-

sen rakennuksissa ei lisäänny, vaikka rakennustilavuus kaksin-

kertaistuu. Alueen lämmitys- ja jäähdytysenergian ominaiskulutus 

pienenee alle puoleen nykyisestä.”

”Vuosittainen kierrätettävä hyötylämmön määrä vastaa koko 

alueen vuosittaista lämmitysenergian tarvetta” Wirgentius kertoo.

”Ratkaisu soveltuu tämäntyyppisille alueille todella hyvin. Se 

vie lämpöä pois silloin, kun sitä on liikaa – ja antaa lämpöä sil-

loin, kun sitä tarvitaan. Jos tarkastellaan Tapiolaa kokonaisuute-

na, niin vuoteen 2020 mennessä sieltä viedään yhtä paljon läm-

pöä kuin sinne tuodaan. Tapiolasta tulee ikään kuin nollalämpö-

alue.”

Tämäntyyppisen järjestelmän asentaminen kuitenkin edellyt-

tää, että koko alueella on toimiva kaukolämpöverkko.

”Muussa tapauksessa lämmön kysyntä ja tarjonta eivät koh-

taa samaan aikaan”, Wirgentius arvioi.

”Kaukolämpöverkon etuna on, että sillä pystytään siirtämään 

ylimääräinen lämpö kiinteistöistä oikeaan paikkaan oikeaan ai-

kaan. Kaukolämmöllä on ainakin lämpimän käyttöveden takia 

kysyntää ympäri vuoden, joka tunti.”

Alueellinen suurhanke
Kaukojäähdytys on Wirgentiuksen mukaan osa järjestelyä, jol-

la uudistuvaa Tapiolan keskustaa ja alueen infrastruktuuria ke-

hitetään ympäristömyönteisempään suuntaan. Espoon Tapiolas-

”Jotta liikerakennuksessa saadaan pidettyä yllä hyviä sisäilmasto-olosuhteita, niin tarvitaan vuoden ympäri sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa”, Niko 

Wirgentius toteaa.
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Uzin EC 1 -tuotteilla

Puhdasta 
sisäilmaa

UZIN PE 460 

on Suomessa testattu, tutkittu 
ja jo kymmeniä tuhansia 
neliöitä käytetty kapselointi-
pinnoite yhdessä muiden EC 1 
hyväksyttyjen UZIN tasoittei-
den ja liimojen kanssa, koste-
utta ja VOC-yhdisteitä vastaan.

KYSY LISÄÄ: BETTON OY
Juhana Herttuan puistokatu 4, 20200 Turku
puh. (02) 2844 770
www.betton.fi

EC 1-hyväksyntä on yleisin
hyväksytty normisto

Euroopan alueella tuotteista
vapautuvista päästöistä ja niiden

vaikutuksesta sisäilmaan.

Tasoitteet

LiimatPohjustimet

Laatoitus

KOKONAISJÄRJESTELMÄ

EC1
Uzin PE 460 -kapselointipinnoite

Uzin PE 280 -pohjustin

Uzin  NC 170 -itsesiliävä tasoite

Uzin KE 2000S -mattoliima

Uzin WK 222 – uusi
vesiohenteinen kontaktiliima

Uzin-lattiajärjestelmään kuuluvat 
seuraavat EC 1-luokitellut tuotteet:

Uzin-lattiajärjestelmä 

VOC- ja PAH-yhdisteitä 

vastaan
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sa aloitteen uudesta alueellisesta energiajärjestelmästä tekivät 

kiinteistönomistajat.

”Itse asiassa Tapiola-Yhtiöt omistaa Tapiolassa suurimman 

osan merkittävistä liikekiinteistöistä. Ensimmäisessä niistä – en-

tisessä Sokoksen talossa – kiinteistön peruskorjaus valmistuu 

keväällä 2013. Tapiola-Yhtiöt halusi mielekkään ratkaisun sin-

ne”, Wirgentius selostaa.

Entinen Sokoksen talo liitettiinkin Fortumin verkkoon ensim-

mäisenä käyttäjänä tammikuussa 2013.

”Toisaalta Tapiolan alueen suunnittelussa oli selkeitä 

alueel lisia tavoitteita: kaupunginosasta piti saada kokonai-

suudessaan riittävän energiatehokas – sekä uusien Euroopan 

Unio nin direktiivien että tiukentuvien suomalaisten energia-

määräysten takia.”

”Alueen koko energiankulutus muuttuu uusien järjestelmien 

myötä aivan eri näköiseksi kuin ennen. 

Lämmönkulutus pienenee, mutta rakennusten viilennystar-

ve on nykyisten rakentamismääräysten takia paljon entistä suu-

rempi. Nyt toteutettavaan ratkaisuun päädyttiin yhdessä Espoon 

kaupungin ja Tapiola-Yhtiöiden kanssa.”

”On mahdollista, että verkkoa laajennetaan myöhemmin 

esimerkiksi Otaniemeen ja Keilaniemeen. Päätöksiä ei ole vielä 

tehty”, toteaa Wirgentius.

Kaukojäähdytys tuo joustavuutta myös rakentamiseen ja ti-

lankäyttöön, kun jäähdytyskoneille ei tarvitse varata omia tiloja. 

Samalla kiinteistöissä päästään eroon jäähdytyskoneissa käytet-

tävistä, ympäristölle haitallisista HCFC-yhdisteistä.

”Myöskään jäähdytyskoneiden äänet eivät häiritse ympäris-

töä. Yhdistetty lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä on täysin ääne-

tön eikä se vaadi katoille mitään rakenteita. Tällöin rakennus-

ten kattoja voidaan hyödyntää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi 

oleskelutiloina tai viherkattoina. Niin ikään talojen katoille voi-

daan nyt tarvittaessa sijoittaa helpommin tuuli- tai aurinkoener-

gian tuotannossa käytettäviä laitteistoja”, Wirgentius mainitsee.

Espoon Tapiolan 

keskustaa remontoidaan 

vielä pitkään.



Aika vaihtaa 
lämmönjakokeskus?
DSA 2 MAXI  
- askeleen edellä

Danfossin edistyksellinen ja kompakti 

DSA 2 MAXI -lämmönjako-

keskus edustaa ensiluokkaista kauko- 

lämmön lämmönsiirtoteknologiaa. 

Suunnittelu, luotettavuus, vertaansa 

vailla oleva palvelu ja asiantuntemus 

on houkutteleva kokonaisuus. 

DSA 2 MAXI tarjoaa optimaalista suo-

rituskykyä ja energiatehokkuutta.

takuu

DSA 2 Maxi lämmön-
jakokeskuksella Danfoss
automatiikalla kaukolämpö-
käytössä Suomessa.

5 vuoden

Oy Danfoss Ab 
PL 19, 79101 Leppävirta

myynti@danfoss.com

lampo.danfoss.fi

”Tyypillisesti talotekniset ratkaisut päätetään jo pari vuotta 

ennen kuin talo valmistuu – tai vaihtoehtoisesti alueen perus-

korjauspäätösten yhteydessä.”

Asuintaloja mukaan kaukojäähdytykseen
Wirgentius muistuttaa, että Tapiolan alueen energiatehokkuus 

ei urakkaa aloitettaessa ollut nykypäivän vaatimusten tasolla.

Tapiola rakennettiin pääosin 1950- ja 1960-luvuilla. Sit-

temmin Tapiolan liikekeskusta on huomattavasti laajennettu ja 

sinne on rakennettu lisää liike- ja toimistorakennuksia.

”Alueellisen peruskorjaushankkeen yksi lähtökohta oli, että 

Tapiolan yleisilme haluttiin säilyttää. Jossakin vaiheessa alueel-

le harkittiin uusia tornitaloja, mutta viimeisimmissä suunnitel-

missa niitä ei ilmeisesti ole enää mukana”, Wirgentius kertoo.

Energiajärjestelmän uusiminen edellytti, että alueelle ra-

kennetaan kaukolämpöverkon lisäksi kaukojäähdytyksen jake-

luverkko.



38  kita  2/ 2013

Tapiolan lämpökeskus Ahertajantiellä tuottaa alueelle 

lämmitys- ja jäähdytysenergiaa.
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Recair
INDUTRADE GROUP

”Tuotantolaitteistoille ei tarvinnut rakentaa erillisiä tilo-

ja, koska ne saatiin sijoitettua vanhaan lämpökeskusraken-

nukseen. Tällä hetkellä siellä on 5,5 megawatin (MW) tehoi-

set lämpöpumput. Niitä lisätään sitä mukaa kuin asiakasmää-

rä kasvaa.”

”Jakeluverkon rakentaminen on toki iso urakka. Nyt kau-

kojäähdytysverkon ensimmäinen päälinja on jo rakennettu val-

miiksi alueen muiden töiden yhteydessä – se johtaa tuotanto-

laitokselta Tapiolan keskukseen.”

Tapiolan keskuksen liiketalojen lisäksi verkkoon liitetään 

muitakin lähialueen rakennuksia.

”Ainakin yhden asuintalon kanssa on jo sovittu, että sinne 

tulee niin sanottu viilennys. Periaatteessa se on sama kuin lii-

ketalojen kaukojäähdytys, mutta hieman kevyemmin toteutet-

tuna. Toki muillakin asuinrakennuksilla on mahdollisuus liittyä 

järjestelmään”, sanoo Wirgentius.

”Oma arvioni on, että tulevaisuudessa kaukojäähdytys li-

sääntyy asuinrakennuksissa. Kun rakennetaan yhä tiiviimpiä 

taloja, asuintalojen jäähdytystarve kasvaa. Toisaalta, ihmiset 

ovat valmiita investoimaan siihen, että he saavat kesäisin nuk-

kua yönsä mukavan viileässä. Nähtäväksi jää, toteutetaanko 

asuintalojen jäähdytys aikanaan Tapiolan mallin mukaan vai 

jollakin muulla tavalla.”

Sisäilmasto paranee
”Keskeinen kysymys on myös rakennusten sisäilman laatu. Si-

tä vartenhan talotekniikkajärjestelmiä tehdään. Jotta liikeraken-

nuksessa saadaan pidettyä yllä hyviä sisäilmasto-olosuhteita, 

niin tarvitaan vuoden ympäri sekä lämmitys- että jäähdytysener-

giaa”, Wirgentius tähdentää.

”Fortumin valvomo seuraa koko ajan, että rakennuksilla on 

sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa riittävästi käytössä.”

Rakennusten sisäinen säätö ei kuitenkaan ole mukana For-

tumin säätöjärjestelmässä. Kukin kiinteistö huolehtii omasta si-

säilmastostaan, esimerkiksi sopivasta ilmankosteudesta ja ilman-

vaihtojärjestelmien toiminnasta.

”On selvää, että peruskorjauksen yhteydessä myös sisäil-

masto-olot paranevat Tapiolan keskuksen kiinteistöissä. Hyvät si-

säilmaolot otetaan korjaussuunnittelun lähtökohdaksi”, korostaa 

johtava energia-asiantuntija Piia Sormunen Granlund Oy:stä.

Sormunen oli mukana syksyllä 2012 Tapiolan alueen ener-

giankäyttöselvityksen laadinnassa Espoon kaupungin toimek-

siannosta.

”Sisäilmakysymyksiin kiinnitetään huomiota siinä vaiheessa, 

kun yksittäisiä rakennuksia saneerataan. Perusperiaate suunnit-

telussa on, että energiaa ei voida säästää rakennuksen sisäil-

maston kustannuksella”, Sormunen muistuttaa. 
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MAAILMAN 
PARAS KOULU YSKII

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: GSS LUCKY-DESIGN / ESA AHDEVAARA

Koulujen sisäilmaongelmia ei enää vaieta kuoliaaksi 

– ja useimmissa tapauksissa toimiva ratkaisu on 

löydettävissä



2 / 2013  kita  41

LÄHES JOKA VIIDENNESSÄ Suomen koulussa 

on merkittäviä kosteus- ja homevaurioita, jotka vie-

vät opettajat ja oppilaat sairauskierteeseen. Sisäilma-

ongelmat puhuttavat nyt eri tavalla, koska ihmisten 

tietoisuus näistä asioista on parantunut, uskoo Sisä-

ilmayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Jorma Säteri.

”Viimeiset 20 vuotta on tiedetty, että kosteusvau-

riot aiheut tavat sisäilmaongelmia ja oireet on pikkuhil-

jaa opittu yhdistämään rakennuksiin”, Säteri kuvailee 

mielipideilmaston muutosta. Nyt jo ymmärretään, että 

sinänsä pienikin määrä vettä väärässä paikassa voi 

aiheuttaa ongelmia.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Työter veys-

laitoksen tekemän, viime elokuussa julkaistun selvi-

tyksen mukaan jopa kahdessa kolmasosassa kou-

luja, päiväkoteja ja oppilaitoksia esiintyy sisäilma-

ongelmia. Pelkästään kosteusvaurioiden vuoksi kor-

jaustarpeessa olevia kouluja ja päiväkoteja on noin 

2  000. 

On hiukan ihmeellistä, että samalla kun suoma-

laista koulujärjestelmää esitellään – PISA-menestyk-

sen siivittämänä – todellisena kruununjalokivenä maa-

ilmalla, itse koulut saavat homehtua pystyyn. OAJ:n 

mukaan koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten sisäil-

man korjausvelka on kaikkiaan noin 3,7 miljardia eu-

roa. Järjestö vaatii hallitusta asettamaan tilanteen kor-

jaamiseksi kymmenvuotisen korjausrakentamisen elvy-

tyspaketin, joka maksaisi vähintään 100–150 miljoo-

naa euroa vuodessa.

Aikapommi tikittää
Koulurakennusten huono sisäilma on kansallinen on-

gelma. Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija 

 Eero Palomäki to teaa, että merkittävin huonon sisäil-

man aiheuttaja koulu- ja päiväkotirakennuksissa on 

rakennuksen ikääntyminen: suuri osa suomalaisista 

kouluista on rakennettu 50- ja 60-luvuilla. 

”Riittävän laajoja peruskorjauksia on jätetty teke-

mättä tai on korjattu välttämättömin vasta pakon edes-

sä. Nyt rakennukset ovat elinkaarensa päässä ja sel-

laisiin rakennuksiin sisäilmaongelmia syntyy aina”, 

sanoo Palomäki, joka on myös  Sisäilmayhdistyksen 

hallituksen jäsen. Arkkitehdin koulutuksen omaava Pa-

lomäki oli mukana tuottamassa eduskunnan tarkastus-

valiokunnalle viime lokakuussa julkistettua raporttia 

rakennusten kosteus- ja homeongelmista. 

Kouluista puhuttaessa tyypillisimpiä sisäilmaongel-

mia ovat ilmanvaihdon riittämättömyys ja liian korkea 

lämpötila. Terveyden kannalta pahimmasta ongel-

masta, kosteus- ja homevaurioista johtuvista sisäilman 

epäpuhtauksista, kärsii raportin arvion mukaan noin 

12–18 % kouluista ja epäpuhtauksille altistuu päivit-

täin jopa 300 000 henkilöä.
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Ongelmat ratkaistavissa
Jorma Säteri toteaa kuitenkin, että epätoivoon ei ole syytä vai-

pua: suurin osa ongelmista on korjattavissa ilman, että koulut 

vedetään maan tasalle.

”Koulujen sisäilmaongelmista valtaosa voidaan ratkaista 

ihan järkevillä kustannuksilla, kunhan vain tahtoa löytyy.”

Monesti ongelmavyyhdin ytimessä on kehno ilmanvaihto, 

joka voi olla esimerkiksi tyystin riittämätöntä tai sitten vetoa ai-

heuttavaa. Tähän on olemassa helppo ratkaisu, kun ilmamää-

rät säädetään vastaamaan oikeaa käyttöastetta. Lisäksi täytyy 

pitää huolta, että ilmanvaihtokanavat ovat puhtaat ja epäpuh-

tauksien suodatus toimii.

”Liian matala tai korkea lämpötila ovat yhtä lailla ongel-

mallisia”, Säteri sanoo ja muistuttaa, että kovin paljon yli 22 

°C:n ei lämpötila luokissa saisi nousta. 

”Korkea lämpötila luokissa tuo myös kuivuuden ja tunkkai-

suuden tunnetta.” Luokkakoot ovat suuret ja ihmiskehoistakin 

tulee paljon lämpöä – silloinkin kun tehdään pääasiassa istu-

mistyötä. Lämpötilaa laskemalla voidaan parantaa sisäilman 

laadun lisäksi myös kiinteistön energiatehokkuutta, joten tämä 

kortti kannattaa katsoa huolella.    

Tulilinjalla opettajat ja oppilaat
Huonosta sisäilmasta kärsivät sekä opettajat että oppilaat. 

Yleensä sisäilmaongelmiin reagoivat ensin opettajat, jotka 

viettävät samoisssa tiloissa pitkiä aikoja. Kuitenkin lapsilla ast-

man pahenemisen riski on aikuisia korkeampi. Kosteusvau rion 

vaikeusasteesta riippuen lasten riski sairastua astmaan kasvaa 

3–4-kertaiseksi.

Kunnat tarttuvat koulujen ongelmien korjaamiseen vaihtele-

vasti ja usein resurssien puutteesta johtuen vasta pakon edes-

sä. Eero Palomäki arvioi, että isoissa kaupungeissa saattaa ol-

la kymmenenkin koulua, jotka tarvitsevat akuuttia korjausta. 

Joissakin tapauksissa koulut ovat menneet niin huonoon kun-

toon, että uuden koulun rakentaminen on taloudellisesti järke-

vin vaihtoehto.

”Valitettavan usein korjausjärjestyksen määrittelee kysei-

sen koulun sisäilmaongelmien saama julkisuus eikä välttämät-

tä rakennusten huonokuntoisuus. Joskus käy myös niin, että on-

gelmista vaietaan siinä kohtaa, jos koulua uhkaa lopettami-

nen ja oppilaita siirto kauemmas väliaikaiseen kouluun”, Palo-

mäki pohtii.

Puskutraktorille tilausta?
Säterin mukaan koulujen joukossa on todellisia murheenkryy-

nejä: moniongelmaisia kiinteistöjä, joissa on kaiken sortin vi-

kaa. 

”Maasta nouseva kosteus on se vaikein asia ratkaista – 

seiniin ja kattoihin rajoittuvat vauriot ovat vähän helpompia. 

Mutta jos ongelma-alueita on monta päällekkäin, aletaan olla 

aika lähellä purkutuomiota”, Säteri linjaa.  

Viime kädessä kysymys on valinnoista – Säteri peräänkuu-

luttaa keskustelua sen suhteen, mitä yleensä yhteiskunnassa 

halutaan priorisoida. Eikä debattia ole syytä rajoittaa koului-

hin: myös terveydenhuollon kiinteistöt ovat samassa jamassa.  

”Tässä kohtaa tarvitaan loppuun asti ajateltu strategia. 

Onko syytä tunnustaa, että ei ole varaa pitää yllä olemassa 

olevaa kiinteistökantaa, vaan siirrytään harkitusti tilan käytön 

tehostamiseen.”

Kunta maksaa aina
Säteri huomauttaa, että kunnat ovat erikoisessa asemassa täs-

sä kuviossa, sillä ne saavat laskut maksettavaksi tapahtui mi-

tä vain. Kunta rakentaa ja ylläpitää kouluja ja kustantaa nii-

den toiminnan, ja jos tarvitaan remontti, kunta maksaa viulut. 

Jos remonttia ei tehdä ja opettajat ja oppilaat sairastuvat, kun-

ta maksaa terveydenhoidon kulut. 

”Tämä nykysysteemi on saatava optimoitua jollakin taval-

la. Kiinteistöstrategiaan on panostettava systemaattisesti tai 

oppimistulokset heikkenevät ennen pitkää.” 

Säterin mielestä ongelmien ratkaisemiseen menee vuosia, 

mutta se on mahdollista:

”Tietoisuus on jo hyvällä tasolla, nyt tarvitsee vain löytää 

oikea yhdistelmä keppiä ja porkkanaa, jotta kiinteistöomista-

jat reagoivat.” 
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Sisäilmaongelmat puhuttavat nyt eri tavalla, koska ihmisten 

tietoisuus näistä asioista on parantunut, uskoo Sisäilmayhdistys ry:n 

toiminnanjohtaja Jorma Säteri.
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Pitää paikat puhtaana. Håller rent omkring.

Vetoketjuovi-PVC on oviaukkoon nopeasti asennettava 
suojamuovi, jossa on kulkuaukko valmiina. Molemmin 
puolin avattava ja suljettava Vetoketjuovi estää tehokkaasti 
rakennuspölyn leviämisen työmaalla ja helpottaa liikkumista.

UUTTA! Meiltä myös kätevät 
asennustuet väliaikaisten suoja-
seinien helppoon pystyttämiseen!

Vetoketjuovi-PVC on kätevä ratkaisu puhtaus-
määräysten vaatimiin osastointeihin ja suojauksiin.

Teollisuustie 11, Kangasniemi

Pidä paikat 
puhtaina!

WWW.CONSTI.FI/KORJAUSURAKOINTI

Toimintakonsepteja:

Pölyn ja haitta-aineiden hallintaan

Suojaamiseen ja suojautumiseen

Kosteus- ja mikrobivaurioihin

Hajunpoistoon ja desinfiointiin

Kuivaukseen ja tuuletukseen

Tilapäislämmitykseen/jäähdytykseen

Ilmanvaihtolaitteiden puhdistukseen

Koulutus, ASTQ Academy

A.SeppäläA.Seppälä Total Total QualityQuality Oy Oy 
ASTQ ASTQ SupplySupply House  House  -- ammattilaisten tavarantoimittajaammattilaisten tavarantoimittaja
Luoteisrinne 4 C Luoteisrinne 4 C 
02270 Espoo02270 Espoo Puh. 020 7780 790Puh. 020 7780 790, , FaxFax 0909--524 509      524 509      www.astq.fiwww.astq.fi

 Hormikartoitukset 
 Hormikuvaus + tallenteet 
 Hormiputkitukset 
 Hormimassaukset 
 Hormisaneeraukset 
 Furanflex - hormisukitukset 
 Ilmanvaihtokanavien puhdistukset 
 Informaatiotilaisuudet 
 IV-rakennustyöt 

Jätä tarjouspyyntö kotisivuillamme  
tai ota yhteyttä!

Tuloilma.com 
puh: 020 761 3890 

email: info@tuloilma.com 
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HOTELLI TORNIN 
ILMANVAIHTO-

KANAVAT
NUOHOTTIIN 

UUDELLA 
MENETELMÄLLÄ

TEKSTI: 

MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Helsingin keskeisen 

maamerkin Sokos Hotel 

Tornin ilmanvaihtojärjestelmä 

puhdistetaan perusteellisesti 

viiden vuoden välein. Uusin 

puhdistusurakka alkoi 14.1.2013 

ja valmistui noin kuukaudessa.

Töitä nopeutti Team Kantola 

Service Oy:n kehittämä uusi 

patentoitu puhdistusmenetelmä. 

Sen avulla kanavat voitiin nuohota, 

vaikka hotellin ilmanvaihto oli koko 

ajan toiminnassa.

Tornin pääsisäänkäynti on Yrjönkadun puolella.
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ARKKITEHTIEN JUNG & JUNG suunnittelema Hotelli Tor-

ni – sittemmin Sokos Hotel Torni – valmistui Yrjönkadun ja Ka-

levankadun kulmaan vuonna 1930. Helsingin ensimmäisessä 

pilvenpiirtäjässä on 14 kerrosta ja korkeutta lähes 70 metriä.

Huoneita Tornissa on 152. Niiden kaikkien ilmanvaihtoka-

navat ja -laitteet puhdistettiin alkuvuoden 2013 huollon yhtey-

dessä.

Kamerasta apua työsuunnitteluun
Tornin ilmanvaihdon puhdistuksesta vastanneen kaarinalaisen 

Team Kantola Service Oy:n toimitusjohtaja Kari Kantola ker-

too, että ilmanvaihtokanavat kartoitettiin video- ja still-kuvauk-

sella.

”Kun teemme työtä, niin kuvaamme samalla ilmanvaihto-

kanavat etukäteen. Puhdistuksen jälkeen tehdään vielä toinen 

kuvaus, jossa tarkastetaan, että kanavistoon ei ole jäänyt li-

kaa harjauksen jälkeen”, Kantola selostaa.

”Kameroiden avulla pystymme myös osoittamaan asiak-

kaalle, että työt on tehty kunnolla. Kuvaus on meidän työmme 

takuu.”

Kanavien kuvaaminen etukäteen toisaalta antaa käsityk-

sen siitä, miten laajalta alueelta ilmanvaihtokanavat on puh-

distettava.

”Ellei koko kanavistoa tarvitse huoltaa ja puhdistaa, huol-

tokustannukset jäävät selvästi pienemmiksi verrattuna siihen, 

että koko järjestelmä nuohottaisiin – vaikka tarvetta ei olisi”, 

muistuttaa Kantola.

”Ilmanvaihtokanavien kuvaus sinänsä maksaa ehkä pa-

ri kolme tuhatta euroa, mutta sen avulla voidaan säästää esi-

merkiksi hotellin ilmanvaihdon puhdistuskustannuksissa kym-

Pasi Wallenius tutkii ilmanvaihtohormissa olevan videokameran lähettämää kuvaa. 
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meniä tuhansia euroja. Samalla puhdistustöissä säästetään ai-

kaakin.”

Sokos Hotel Tornin tapauksessa ilmanvaihtokanavista puh-

distettiin kolme neljäsosaa. Ravintoloiden rasvahormeja ei täs-

sä yhteydessä ollut tarkoituskaan puhdistaa, koska ne nuoho-

taan aina erikseen ja useammin kuin tavalliset ilmanvaihtoka-

navat.

Ilmanvaihto päällä puhdistuksen aikana
Kantolan mukaan puhdistuksen ja nuohouksen tekee usein 

hankalaksi se, että kaikissa puhdistettavissa kiinteistöissä il-

manvaihtoa ei voi ottaa kokonaan pois käytöstä. Tällainen ti-

lanne on esimerkiksi sairaaloissa. Hotelleissakin on ongelmal-

lista, jos osakin huoneista joudutaan ottamaan pois hotellivie-

raiden käytöstä.

”Puhdistusmenetelmämme mahdollistaa kuitenkin sen, että 

laajojakin ilmanvaihtojärjestelmiä voidaan puhdistaa silloinkin 

kun poisto- ja tulokoje on käynnissä”, Kantola sanoo.

”Tämä tuo hotelleille merkittäviä säästöjä ja nopeuttaa 

osaltaan koko puhdistusprojektia.”

Kantola kehitti uuden puhdistusmenetelmän yhteistyössä 

Markku Lindholmin kanssa. Keksintö sai suomalaisen paten-

tin syksyllä 2012, ja euroopanlaajuisen EPO-patentinkin hake-

mus on jätetty.

”Tärkein tekijä puhdistusmenetelmässämme on alipaineis-

tus”, Kantola täsmentää.

”Hotellihuoneiden ilmanvaihtokanavat ovat kierresauma-

putkia, joissa poistoilmavirta on n. 6–10 metriä sekunnissa. 

Otamme yhdellä kertaa käsittelyyn rajatun alueen hotellihuo-

neista ja kytkemme kanavistoon oman alipaineistuskoneemme. 
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Silloin tämän alueen huoneiden kanavat voidaan puhdistaa il-

manvaihdon ollessa käynnissä.”

”Sitten koneita siirretään eteenpäin ja otetaan taas työn al-

le uusi alue. Koko kerrosta emme pysty yhdellä kertaa käsitte-

lemään isonkaan alipaineistuskoneen avulla, mutta kalustoa 

siirretään aina tarpeen mukaan eteenpäin.”

Tehokkaita puhaltimia ja ilmansuodattimia
Käytännössä alipaineistus saadaan toteutettua tehokkaalla pu-

haltimella.

”Meillä on keskipakoispuhallin, jolla saadaan aikaan 

1  500 Pa:n (Pascalin) paine. Se vastaa tunnissa puolentoista-

tuhannen kuution imutehoa. Varalla on suurempitehoinenkin 

3  500 Pa:n kone isoihin kohteisiin – ostoskeskuksiin ja vastaa-

viin – mutta pienempi alipaineistuskone riittää hyvin hotellikoh-

teissa”, toteaa Kantola.

Puhdistustyöt Sokos Hotel Tornissa teki kaksi Team Kantola 

Service Oy:n työntekijää.

”Tällainen puhdistusmenetelmä sopii hyvin etenkin julkisiin 

rakennuksiin. Tornissakin oli kanavien puhdistuksen aikana sa-

massa kerroksessa hotellivieraita, jotka voivat asua kerroksen 

toisessa päässä samaan aikaan kun me teimme puhdistusta 

toisessa. Kaikki ilmakanavista irronnut lika jäi suodattimeen”, 

Kantola sanoo.

Team Kantolan laitteistoon kuuluu myös pyörillä liikkuva 

suodatinyksikkö, joka mahtuu liikkumaan kapeillakin hotelli-

käytävillä. Se ottaa talteen kanavista harjatun pölyn ja suodat-

taa huoneeseen palautettavasta ilmasta F10–F14-kokoluokki-

en pienhiukkaset.

Tehokas suodatin tekee Kantolan mukaan vaihdettavat pö-

lypussit tarpeettomiksi. Kanavista poistettu pöly liuotetaan suo-

dattimessa nesteeseen.

”Kyseinen suodatinyksikkö on myös meidän keksintömme, 

jolle on haettu euroopanlaajuista EPO-patenttia”, Kantola ko-

rostaa.

”Jo F11-luokan suodatin on sellainen, että sillä saadaan il-

ma 70 kertaa puhtaammaksi kuin normaali huoneilma.”

Sokos Hotel Tornissa tyytyväistä väkeä
Perinteisin menetelmin kanavia puhdistettaessa joudutaan 

yleensä pysäyttämään ilmanvaihtokoneet ja harjaamaan likaa 

kanavista.

”Silloin kuitenkin menetetään hotellin asiakaspaikkoja. 

Uudel la menetelmällä voidaan saada hotellille säästöä jopa 

50 prosenttia verrattuna siihen, että asiakkaat olisivat remon-

tin aikana poissa. Nyt voidaan palvella asiakkaita ja myydä 

hotellihuoneita käytännössä normaalisti samalla kun tehdään 

puhdistustyötä”, Sokos Hotel Tornin hotellipäällikkö Markus 

Siitonen iloitsee.

”Puhdistustyöt kerroksissa tulevat valmiiksi jo alkuillasta 

– ja kun kaikki on kunnossa, huoneet saadaan heti siisteiksi 

käyttöä varten.”

Siitonen huomauttaa, että Sokos Hotel Torni on auki vuo-

den jokaisena päivänä.

”Siksi on hyvä, että on tarjolla tämäntyyppisiä puhdistus-

ratkaisuja. Odotamme asiakkailta myönteistä palautetta ilman-

vaihdon toimivuudesta”, hän toteaa.

Tekninen isännöitsijä Janne Kautto S-Ryhmän Kiinteistötoi-

minnot-yksiköstä kertoo, että Tornin ilmanvaihtokanavien puh-

distuksessa käytettiin aiemmin paikallisia urakoitsijoita.

”Nyt kuulimme, että Team Kantolalla on uusi puhdistusme-

netelmä, jonka avulla hotellihuoneita ei tarvitsisi pitää puhdis-

tuksen aikana tyhjillään”, Kautto perustelee puhdistusurakoitsi-

jan valintaa.

”Lisäksi meille on tärkeää, että saamme kanavien puhdis-

tuksesta tarkat kuvalliset raportit. Silloin nähdään heti, miten 

puhdistustyössä on onnistuttu.”

”Voimme jatkossa harkita menetelmän käyttöä muissakin 

Sokos-hotelleissa. Ainakin Sokos Hotel Tornissa uusi puhdistus-

tapa on toiminut hyvin”, Kautto sanoo. 
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ADMINETILLÄ:
-

– Markkinoiden tehokkain 
toiminnanohjausjärjestelmä hoitaa rutiinit.

 – Poistaa lukuisia työvaiheita ja var-
mistaa laskutuksen.

-
– Ei paperis-

ten laskujen käsittelyä, mapittamista ja tilitoi-
mistoon kiikuttamista, 100 % paperiton.

-
 – Reaaliaikaisilla raporteilla tarkkaa ja

ajantasaista tietoa liiketoiminnasta ja projek-
teista.

-
 – Esim. asentajien tunnit ja käytetyt

tavarat siirtyvät sähköiseltä työmääräimeltä
automaattisesti laskutettavaksi, palkanlasken-
taan ja kirjanpitoon.

 – Noin 20 tukkurin hinnat helposti 
vertailtavissa Adminetin automaattisesti päi-
vittyvästä yleisestä hinnastosta.

www.admicom.fi

tuhlaatko aikaa ja rahaa 
töihin, jotka  voisi tehdä

automatiikalla?

lopeta heti! 
adminet  hoitaa rutiinit

toiminnanohjausjärjestelmä
LVIS-alan ammattilaisille

TEHOSTA TOIMINTAA, SIIRRY NYKYAIKAAN! 
Ota yhteyttä:  045 111 1739 tai myynti@admicom.fi

  

 
  

 
  

  
  

 

Tilaa henkilökortit 
Veronumerolain myötä työmaalla työskentelevillä tulee 
olla kuvalliset ja veronumerolla varustetut henkilökortit. 

Tilaa henkilökortit ja hoida samalla lakisääteinen 
ilmoitusvelvollisuus rakennusalan
veronumerorekisteriin helposti 
Veronumero.fi-palvelussa. 

Hyödyt:
Tilaa kortit ja ilmoita veronumerot samalla kertaamerot samalla kerta
Maksuton Veronumeroiden ilmoitus rakennusalanmoitus rakennu
veronumerorekisteriin
Toimitamme tiedot myös päätoteuttajilleoteuttajille
Korteissa yksilöivä viivakoodi ja numeroa numero

www.veronumero.fi

posti 
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HENGITYKSENSUOJAIMIA JA muutakin suojavarustus-

ta on käytettävä työmailla, joilla joudutaan tekemisiin haitta-

aineiden – kuten asbestin, PCB:n, lyijyn tai mikrobien – kans-

sa. Asbestitöitä saavat tehdä vain Aluehallintoviraston valtuut-

tamat yritykset.

”Asbestin- ja pölynhallintaan on kehitetty toimintakonsep-

teja, joihin kuuluu suojaimien lisäksi muun muassa työtilojen 

osastointi, alipaineistus sekä varoituskilvet ja jätteenkäsittely-

laitteet. Näihin tarvitaan koulutusta ja tuotekehitystyötä”,  Aaro 

Seppälä toteaa.

TYÖMAILLE KEHITETÄÄN
UUSIA SUOJAVARUSTEITA

TEKSTI JA KUVAT: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Monilla saneeraustyömailla käsitellään vaarallisia materiaaleja, muun muassa asbestia 

ja kivihiilipikeä. Myös ’tavallinen’ pöly ja homeitiöt on todettu ongelmallisiksi: muun 

muassa kvartsi- ja puupölyille on määrätty aiempaa tiukemmat raja-arvot.

”Työntekijät tarvitsevat entistä tehokkaampia ja toimivia suojavälineitä”, muistuttaa 

ASTQ:n toimitusjohtaja Aaro Seppälä.

”Työmailla kannattaa käyttää ’H’-merkinnällä varustettuja imureita”, suosittaa Aaro Seppälä.

Hänen johtamansa A. Seppälä Total Quality Oy (ASTQ) 

on vuonna 1995 perustettu perheyritys, jonka pääkonttori on 

Espoossa. Yrityksen alaa ovat erityisesti saneeraus- ja erikois-

puhdistusalan tuotteet, kuten suojausvarusteet, ilmanvaihtoka-

navien tarkastus- ja puhdistusvälineet sekä konsultointi. 

Nyt ASTQ ja hollantilainen RSG Safety BV ovat tuoneet 

uuden  suojainvalikoiman Suomen markkinoille.

Ympäristössä on paljon riskejä
RSG Safety on erikoistunut kehittämään henkilösuojaimia. Sen 

ILMOITUS
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erikoisalaa ovat hengityksensuojaimet vaativiin työmaa- ja 

teollisuusolosuhteisiin. 

”Hengityksensuojainten lisäksi valikoimassamme on suo-

jahaalareita. Niitä käytetään haitta-aineiden purkutöissä ja 

muissa vaarallisille kemikaaleille tai hiukkasille altistavissa 

töissä. Iho, silmät ja hengitystiet on tuolloin suojattava”, koros-

taa RSG Safety BV:n toimitusjohtaja Alistair Wright. Hän kävi 

tammikuussa Suomessa esittelemässä uusia suojavarusteita.

”RSG:llä on jatkuva tuotekehitysohjelma. Tuotteita tarvi-

taan yhä enemmän, koska ympäristössä esiintyy ja tunniste-

taan yhä moninaisempia uhkatekijöitä.”

”Usein sanotaan, että maailma on nyt entistä puhtaampi – 

mutta se voi olla väärä olettamus. Nyt on käytössä aiempaa 

enemmän kemikaaleja ja enemmän autoja. Lähi- ja kaukokan-

tautumina tulee haitallisia pienhiukkasia. Työmailla ja muilla 

työpaikoilla esiintyy haitallisia ja vaarallisia aineita, esimerkik-

si toksiineja. Niitä ei välttämättä näe, mutta niitä vastaan pi-

täisi suojautua”, Wright toteaa.

Hän uskoo, että ihmiset ovat entistä valveutuneempia tun-

nistamaan työ- ja elinympäristön riskejä.

”Vastuulliset työnantajat hankkivat suojaimet työpaikkojen 

riskikartoitusten perusteella ja tuntevat haitallisiksi tunnetut pi-

toisuudet . Koulutuksen ja opastusten avulla työntekijät ovat 

selvillä siitä, mitä suojavarusteita on kulloinkin syytä käyttää ja 

miksi.”

Henkilösuojaimia eri tilanteisiin
Uuteen henkilökohtaisten suojavarusteiden valikoimaan kuuluvat 

luokitetut lyhytaika- ja kertakäyttöhaalarit, työvaatetus vaarallisil-

le aineille, laboratorioasut sekä kenkäsuojat.

”Tuomme markkinoille käyttäjän kasvoihin mukautuvan suo-

janaamarin. Eri ihmisillä on erilaiset kasvot. Uudentyyppinen yli-

paineistettu naamari ei päästä haitta-aineita vuotokohdista läpi; 

asia voidaan varmistaa uudella Quantifit-laitteellamme”, Wright 

toteaa.

Toinen uutuus on T-Air -puhallinmoottoriyksikkö. Se toimii yh-

dellä latauksella noin 6–8 tuntia ja antaa hälytyksen, kun lataus 

on loppumassa tai kun suodattimet alkavat tukkeutua.

ASTQ on käynnistämässä hengityksensuojaimille vuokraus-

palvelun, joka kattaa myös määräaikaishuollot. Niissä suojaimet 

tarkastetaan, puretaan, puhdistetaan, huolletaan ja testataan.

Aaro Seppälä mainitsee, että ASTQ:n tuotevalikoimassa on 

RSG:n tuotteiden ohella muitakin suojavarusteita.

”Tarjolla on esimerkiksi luokiteltuja asbestisuojahaalareita se-

kä kemikaalisuojapukuja ja imeytysaineita, aina vaativiin kemi-

kaalivahinkoihin asti.” 

T-Air puhallinmoottori voidaan kytkeä kemikaalisuojapukuun, sille varattuun paikkaan vyötäröllä. Virtaava Ilma estää myös visiiriosan huurtumisen.
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Putkiremontti saattaa pelottaa
Putkiremontti omassa taloyhtiössä on osakkaan kannalta elin-

kaaren aikaisista korjauksista yleensä suurin. Se on asukkaan 

kannalta pelottava ja herättää paljon keskusteluja siitä, mi-

tä remontista seuraa. Vaikka remontti koetaan välttämättömäk-

si, sen epämääräisyys aikataulusta, kustannuksista, töiden laa-

dusta ja laajuudesta sekä edessä olevista päätöksistä aiheut-

taa epätietoisuutta. Pelolla odotetaan yhtiökokousta, jossa put-

kiremontin perusteista keskustellaan. Yksittäinen osakas ei 

usein tiedä, miten asiassa edetään, milloin tehdään päätöksiä 

ja miten itse voi vaikuttaa tuleviin päätöksiin ja omaa asun-

toa koskeviin korjauksiin. Tämä aiheuttaa sitoutumisvaikeuksia 

ja sitä kautta ajallisia viivästyksiä hankkeeseen. Tilanne nos-

tattaa myös taloyhtiöiden ”kaikkitietävien” mahdollisuuksia se-

koittaa asioiden joustavaa kulkua. 

Jos saneeraustyön valmistelussa, suunnittelusta ja toteutuk-

sessa edetään ammattitaitoisesti, voidaan suuriakin korjaus-

hankkeita toteuttaa kaikkien osakkaiden hyväksi ja ennalta 

sovit tujen ja päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Erityisen tär-

keätä on saada asukkaat ja osakkaat ottamaan kantaa, kes-

kustelemaan ja sitoutumaan. 

Korjaushankkeet ovat Suomessa useasti taitamattomien 

henkilöiden hoidossa. Mistä sitä taitoa saa, jollei ole kokemus-

ta? Kustannuksia ja putkiremontin tavoitteita ei määritetä etu-

käteen riittävän selvästi, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Päätök-

set runnotaan useasti läpi hallituksen auktoriteetin avulla ja pu-

heenjohtajan ja isännöitsijän ”painostamana”. Asunnonomis-

tajat ovat monesti erimielisiä remontin lopullisista tavoitteista 

(ei riittävän hyviä ja selkeitä ratkaisuja kuvina, sanoina, kirjoi-

tuksina, vaiheistettuna hinta-arvioineen). Asunnot ovat eriko-

koisia, asukkaat ovat varallisuuden suhteen eriarvoisia ja näin 

ollen tavoitteiden määrittely on erinomaisen vaativa tehtävä. 

Tasapuolisuutta ja osakkaiden tasavertaisuutta on ehdottomas-

ti syytä noudattaa kaikissa päätöksissä.

PÄÄTÖKSET PUTKIREMONTTIIN RYHTYMISESTÄ 
TEHDÄÄN USEASTI KEVÄTKOKOUKSESSA

TEKSTI: EINO RANTALA, TEKN. TRI

Informaatio on perusedellytys onnistuneelle 
putkiremontille
Informaatio, sen oikea-aikaisuus, on avain oikeaan toteutuk-

seen. Sen avulla saavutetaan asukkaiden täysi luottamus val-

mistelevaan ja toteuttavaan organisaatioon tai menetetään se. 

Edellytys luottamuksen saavuttamiselle on korjaushankkeeseen 

osallistuvien ehdoton ammattitaito, sosiaalis-psykologinen taito 

ja viestintäkyky. 

Osakkaiden mielessä risteilee lukuisia kysymyksiä, esimer-

kiksi miten aloitetaan ja mitä tarvitaan sekä milloin on oikea 

aika  ryhtyä ohjelmaan.

Yhteistyön, viestinnän ja avoimuuden osaaminen on ammat-

titaidon ohella onnistuneen putkiremontin edellytys. Asunnono-

mistajilla on oltava mahdollisuus ja oikeus helpolla tavalla pa-

neutua tehtäviin korjauksiin ja olla mukana hyväksymässä eri 

vaihtoehdoista itselleen sopivin vaihtoehto. Huolellisesti tehty 

suunnittelu ja tiukasti valvottu toteutus ilman suurempia yllätyksiä 

niin aikatauluissa kuin kustannuksissa palkitsee lopputuloksel-

laan niin hallituksen jäsenet, isännöitsijän ja ennen kaikkea var-

sinaiset osakkaat. 

Työkalu taloyhtiön osakkaille
Taloyhtiön osakkaalle on valmistettu Suomen Rakennusinsinöö-

rien Liitto RILin ja Isännöintiliiton yhteistyönä opas, joka antaa 

vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin ja pelkoihin. Jokaiselle 

osakkaalle tarkoitettu työkirja auttaa osakasta hoitamaan hänel-

le kuuluvia tehtäviä sekä ymmärtämään hankkeen etenemistä.

Työkirja helpottaa taloyhtiön hallituksen jäseniä ja isännöit-

sijöitä viestittämään osakkaille putkiremontin monimutkainen 

vaiheistus ja kieli. Yhteinen ymmärrys ja käsitteistö taloyhtiössä 

edistävät yhteistyötä, oikeaa päätöksentekoa sekä putkiremon-

tin läpiviemistä. 

Lisätietoja: www.ril.fi
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AVAINJÄRJESTELMÄN 
PATENTTI PÄÄTTYY 
– HEIKKENEEKÖ 
TURVALLISUUS?

TEKSTI: JARKKO BÖHM

KUVAT: ABLOY OY

Abloy Exec -avain on ollut tähän asti turvallinen 

ratkaisu, sillä se on nauttinut tehdastason suojaa. 

Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että vain 

taloyhtiön osakkeenomistaja itse tai isännöitsijä 

on voinut kopioida avaimen Abloyn valtuuttaman 

lukkoliikkeen kautta.

ABLOY OPTIMA -ratkaisussa yhteisten tilojen ovet avataan avainlehden tunnisteella.

ABLOY 

OPTIMA-ratkaisun 

yhdistelmäavain
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MAALISKUUSSA ASIAAN tulee muutos, sillä Abloy 

Exec -avainjärjestelmän patentti päättyy tuolloin. Tä-

män jälkeen näiden avainten lisäkappaleiden 

teettäminen ei ole kaikilta osin rajattua ja valvot-

tua. Patentin raukeamisen jälkeen on periaat-

teessa mahdollista, että Abloy Exec -avaimen 

voi kopioida vaikka lähimmällä suutarilla. Tuol-

loin ei myöskään kontrolloida sitä, onko avainta 

kopioimassa esimerkiksi asunnon omistaja.

Toimivuus säilyy ennallaan
Itse lukkojärjestelmän toimivuuteen patentin loppuminen ei 

vaikuta, joten Exec-avaimet ja lukkosylinterit ovat muilta osin 

yhtä turvallisia kuin aikaisemminkin. Abloyn markkinointipääl-

likkö Jukka Ihatsu kehottaa kuitenkin arvioimaan avainturvalli-

suuden tapauskohtaisesti ja päivittämään lukituksen, jos siihen 

on tarvetta.

”Lisäavaimien tekeminen ei ole rajattua ja valvottua, kun 

patentti päättyy. Toisaalta on vaikea sanoa, kuinka nopeasti 

avaimen kopiointiin vaadittavat laitteet yleistyvät. Aivan joka 

suutarilta niitä ei välttämättä löydy”, Ihatsu toteaa.

Mikäli kaikki kodin ja taloyhtiön yhteisten tilojen lukkojen 

avaimet ovat tallessa, ei todennäköisesti ole syytä uusia luki-

tusjärjestelmää. Tilanne muuttuu, jos avaimia on lainattu, ka-

dotettu, niitä on jäänyt muuton yhteydessä edellisille asukkail-

le tai ei ole muusta syystä varmaa tietoa siitä, missä oman ko-

din tai taloyhtiön avaimia liikkuu. Mikäli turvallisuudesta on 

epäilystä, voi olla hyvä aika päivittää lukot.

Kulunhallinta tuo lisäturvaa
Tällaisessa tapauksessa markkinointipäällikkö Jukka Ihatsu ke-

hottaa harkitsemaan yhtenä vaihtoehtona Abloy Optima -jär-

jestelmää, koska siinä perinteistä mekaanista lukitusjärjestel-

mää täydennetään nykyaikaisella kulunhallintajärjestelmäl-

lä. Tällöin esimerkiksi taloyhtiön yhteisiin tiloihin päästäkseen 

näytetään avaimen tunnisteosaa ovessa olevalle lukijalle, kun 

taas oman asunnon ovi aukeaa mekaanisella avaimella, ku-

ten ennenkin.

Optima-järjestelmän pohjalla oleva mekaaninen järjes-

telmä on nimeltään Abloy Sento, jonka patentti on voimassa 

vuoteen 2026 asti. Tämä tarkoittaa, että Sento-avainten kopi-

ointi on tuohon asti rajattua ja valvottua.

Ihatsu neuvoo myös, että erilaisia ratkaisuja kannattaa ar-

vioida tapauskohtaisesti ammattilaisen kanssa.

”Lukkoja voi olla eri vuosikymmeniltä. Jos lukkorungot ovat 

käyttökelpoiset, niin voi selvitä pelkästään avainpesän vaihta-

misella.”

Abloy Optima ja Sento ovat taloyhtiöille sopivia ratkaisu-

ja. Liikehuoneistojen suojaksi on tarjolla Abloy Protec2 -järjes-

telmä, jonka patentti jatkuu aina vuoteen 2030 asti. 

ABLOY EXEC -avain
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CITY-CENTERIN ELI kansankielessä Makkaratalon uumenis-

sa jatkuu perusteellinen talotekniikkaremontti. Consti Talo-

tekniikka Oy:n asentajat ovat olleet työn touhussa keväästä 

2012 alkaen ja valmista pitäisi tulla maaliskuuhun mennessä, 

kertoo projektipäällikkö Pertti Terho.

”Meidän vastuukenttäämme kuuluu lämpö ja vesi ilman 

IV-puolta”, Terho summaa. Töitä tehdään Kaivokatu 6–8 

KOY:ssä (RV 3 -rakennusvaihe) mukaan lukien Saarisentalon 

pihasiipi ja tunnelin liiketilat.  

”Kiinteistössä olemme uusineet lämmönsiirtimiä ja lisän-

neet kaukokylmäsiirtimiä”, Terho toteaa. Urakan lopun jo hää-

möttäessä helmikuussa töissä on kahdeksan putkimiestä – par-

haimmillaan töissä on ollut 10 putkimiehen tiimi ja lisäksi pa-

ri eristäjää. 

Saneeraus kovassa paikassa
Saneeraustyö keskellä Helsingin kuuminta ydinkeskustaa ei 

ole se kaikkein rauhallisin työmaa. Kun urakkasopimusta hie-

rottiin, alueen lukuisat liikkeet piti vakuuttaa siitä, että häiriö 

liiketoiminnalle pidetään minimissä. 

Tässä on myös onnistuttu varsin hyvin, mm. ottamalla käyt-

töön illat ja viikonloput, jolloin työtä on paiskittu hartiavoimin:

”Edelleen on tulossa muutama viikonloppu, jolloin tulemme 

kohteeseen töihin silloin kun liikkeet ovat kiinni”, Terho kertoo.

Kuin palapelin tekoa
Sen lisäksi että projektissa pitää ottaa tarkkaan huomioon eri 

liikkeiden toiminta, sovittamista riittää myös muiden urakoit-

sijoiden aikataulujen ja operaatioiden kanssa, jotta homma 

saadaan rullaamaan. Samalla työmaalla on IV-, automaatio- 

ja sähköpuolen väkeä eri yrityksistä ja urakan eri palasten yh-

teen sovitteleminen on tarkkaa puuhaa. 

Tähän mennessä kaikki on kuitenkin sujunut varsin hyvin, 

kertoo Terho.

”Varsinaisilta yhteentörmäyksiltä on vältytty, vaikka ky-

seessä on sangen vaativa kohde.”

Vanhaa ja uutta
Omat haasteensa asettaa myös projektin luonne: saneeraus-

urakassa ei tehdä kokonaan uutta, vaan yhdistellään vanhaa 

ja uutta – mikä vie usein enemmän aikaa kun puhtaalta pöy-

dältä aloittaminen. 

”Tämän tyyppinen saneerauskohde ei ole mikään yksin-

kertainen juttu, mutta kaikki on sujunut hyvin. Olemme toimi-

neet tilaajan ehdoilla alusta asti”, kertoo Terho, joka on ollut 

projektin vetovastuussa sen startista saakka. Constin hommis-

sa projektipäällikkö on ollut vuodesta 2009. 

Myös projektin kokoluokka on siitä isommasta päästä.

”Olemme olleet mukana toteuttamassa useita samantyyp-

pisiä projekteja viimeisenä viitenä vuotena”, kertoo Terho. 

Consti on esimerkiksi saneerannut kauppakeskuksia, Hovi-

oikeuden talon, Suomen Pankin ja muita samantyyppisiä koh-

teita eri puolilla pääkaupunkiseutua ja myöskin Pirkanmaal-

la.

Koko skaala käytössä
Consti tarjoaa täyden palvelun talotekniikkaurakointia ja vii-

meisten vuosien aikana kohteita ovat olleet mm. toimitalot, lii-

kekiinteistöt, hotellit, kongressikeskukset, julkiset tilat, logistiik-

ka- ja tuotantotilat sekä urheiluareenat. Yrityksen palveluvali-

koimassa on myös huoltopalveluja.

Consti Talotekniikka Oy:n ydinosaamista on aina ollut ta-

lotekninen suunnittelu ja urakointi – sekä saneerauskohteissa 

että uudis kohteissa. 

TALOTEKNIIKKA REILAAN 
MAKKARATALOLLA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: SPONDA OYJ

Suursaneeraus etenee asiakkaan ehdoilla 

– tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisin
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NYKYAIKAISEEN 
PÖLYNHALLINTAAN
VETOKETJUOVI

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

KUVAT: MITOS OY

Kangasniemellä toimiva Mitos Oy on 

uudenaikaisten vetoketjuovituotteiden 

valmistaja. Lisäksi yritys valmistaa 

ja tuo maahan henkilösuojaimia 

sekä erilaisia rakennus- ja 

saneeraustarvikkeita. Suojauksia 

tarvitaan, jotta remonttikohteissa pölyt 

ja muut haitalliset aineet saadaan 

hallitusti johdettua ulos. Lisäksi tilat 

pysyvät siisteinä ja puhtaina.
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”VALMISTAMME PÖLYNHALLINNAN erikoistarvikkeita. 

Toimintaamme kuuluu myös muuta valmistuttamista sekä vien-

tiä ja maahantuontia”, toimitusjohtaja Tomi Siikanen kertoo.

Siikasen mukaan useat Mitos Oy:n tuotteet ovat parhaim-

millaan esimerkiksi remonttien aikaisissa osastoinneissa.

”Sopivilla suojavarusteilla estetään pölyn kulkeutumi-

nen vääriin paikkoihin saneeraustöiden aikana. Nykyaikai-

set menetelmät mahdollistavat sen, että kiinteistössä voidaan 

asua myös remontin aikana.”

Tiivis ovi pitää paikat puhtaina
Nykyisen päätuotteensa, vetoketjuovet, Mitos Oy toi markki-

noille kymmenen vuotta sitten.

”Idea vetoketjuovista saatiin pölyn kanssa tuskailevilta 

asukkailta”, Siikanen toteaa.

Hän korostaa, että vetoketjuovi on nopea ja helppo 

asentaa sekä pitkäikäinen.

”Sen käyttömahdollisuudet ovat hyvin laajat: ovi soveltuu 

muun muassa linjasaneerauksiin sekä asbesti-, vesivahinko- 

tai muunlaisiin saneerauskohteisiin. Se suojaa erityyppisiltä 

pölyiltä, lialta ja muilta haitta-aineilta.”

”Vetoketjuovet estävät tehokkaasti tilojen väliset epäpuh-

tauksien ilmavirtaukset sekä rakennuspölyn leviämisen. Veto-

ketjun myötä liikkuminen osastointien välillä on helppoa, ja 

paikat pysyvät siisteinä.”

”Kestävät tuotteemme täyttävät suomalaiset pölynhallin-

taa koskevat standardit ja ovat omiaan myös asbestiremont-

teihin. Asukkaiden ei tarvitse olla huolissaan saneerauksen 

aiheuttaman pölyn ja ilman epäpuhtauksien leviämisestä”, 

Siikanen kertoo pitkällä kokemuksella.

Kahdeksan ovea eri käyttökohteisiin
”Entisaikaan työmailla oli vain teipatut kulkuaukot, jotka use-

an kulkemisen jälkeen olivat kaikkea muuta kuin osastoin-

tiseinä. Nämä nykyaikaiset vetoketjuovet suojaavat tehok-

kaammin ja ovat käyttäjäystävällisempiä. Vetoketjuovien 

myötä saneerattavan tilan yleisilme myös siistiytyy.”

Vetoketjuovea on saatavissa kahdeksana eri versiona 

 useaan eri käyttötarkoitukseen. Ovia on eri kokoisia ja eri 

mallisia, joten ne soveltuvat monenlaiseen käyttöön.

”Saatavissa on myös muita kapeampi ja edullisem-

pi malli. Toisaalta tarjolla on kestävämpiä ovimalleja sellai-

siin paikkoihin, missä vetoketjuovesta joudutaan kulkemaan 

useas ti.”

Esimerkiksi Mitos Oy:n Vetoketjuovi-PVC on oviaukkoon 

nopeasti asennettava suojamuovi, jossa on kulkuaukko val-

miina. Molemmin puolin avattava ja suljettava vetoketjuovi 

helpottaa liikkumista työmaalla ja estää samalla rakennuspö-

lyn leviämisen.

Yhdessä vetoketjuovimallissa on avoin alalaita, jolloin 

suuriakin tavaroita voidaan kuljettaa oven kautta vaivatto-

masti. Toisissa vetoketjuovi puolestaan sulkeutuu tiiviisti myös 

alareunasta.

Asukkaat vaativat siistejä remontteja
Nykyisin Mitos Oy:n tuotevalikoimassa on vetoketjuovien li-

säksi muitakin alaan liittyviä tuotteita, kuten päänsuojia, ra-

kennusteippejä, hengityssuojaimia, valmiita suojaseiniä sekä 

asbestiremontteihin soveltuvia suoja-asuja. Tuotevalikoima on 

kasvanut jatkuvasti tarpeen ja kysynnän mukaan.

”Olemme johtavia toimijoita alalla ja meillä on hyvä yh-

teistyöverkosto”, Siikanen kertoo.

Uusimpana tuoteryhmänä mukaan ovat tulleet AT360-tyyp-

piset asennustuet.

”Niiden avulla osastointeja voidaan tehdä entistä käte-

vämmin. Tuet helpottavat pölyseinien pystytyksessä tai raken-

nuskuivaimien asennuksessa. Nopean asennettavuuden ja 

vahvarakenteisen teleskooppirungon myötä niiden käyttömah-

dollisuudet ovatkin lähes rajattomat.”

Nykyään ihmiset osaavat Siikasen mukaan jo vaatia pö-

lytöntä rakentamista, jossa epäpuhtauksia ei kulkeudu joka 

paikkaan.

”Meillä asia kulkee nimellä puhdastilasaneeraus”, Siika-

nen selvittää.

”Jos kylpyhuoneremontissa piikataan seiniä, pölyt leviävät 

helposti kirjahyllyihin asti. Kunnollinen suojaus säästää sanee-

raustyön kokonaisaikaa ja siivouskustannuksia”, muistuttaa Sii-

kanen. 
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A. SEPPÄLÄ TOTAL QUALITY OY ja hollantilainen RSG 

Safety BV ovat tuoneet markkinoille uudenlaisen ja tehokkaan 

hengityksensuojaimen vaativaa käyttöä varten.

”T-Air -laitteessa on puhallinmoottori ja kaksi suodatinta, 

joissa on suodatuspintaa suunnilleen jalkapallokentän verran. 

Järjestelmä on tarkoitettu sekä hiukkasmaisia että kaasumai-

sia epäpuhtauksia varten”, RSG Safetyn toimitusjohtaja Alistair 

Wright toteaa.

Käyttäjä kiinnittää laitteen vyötärölleen. Ilmaletku johtaa 

suodatetun tiiviiseen suojanaamariin tai -huppuun.

”Käyttöaika vaihtelee tilanteesta riippuen, mutta laite toimii 

ainakin 6–8 tuntia. Ilmavirta on 160–210 litraa minuutissa. 

Laite antaa hälytysäänen, jos ilmavirrassa on ongelma tai jos 

lataus on loppumassa. Käyttäjä voi sitten poistua vaara-alueel-

ta ja tarkastaa, missä ongelma on”, Wright opastaa.

”T-Air on suojavarusteiden laadukkaimmasta päästä. Laite 

ei ole halpa, mutta se voi pelastaa käyttäjän hengen. Se toimii 

erittäin vaikeissakin käyttöolosuhteissa.”

RSG Safetyllä on tuotevalikoimassaan myös uusi Airline-

paineilmajärjestelmä, joka voidaan liittää suojanaamareihin ja 

-huppuihin. 

Lisätietoa: www.astq.fi ja www.rsgsafety.com

RSG:N UUSI T-AIR -PUHALLINMOOTTORI JA SUOJAINVALIKOIMA
TEKSTI JA KUVA: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

RSG Safety BV:n toimitusjohtaja Alistair Wright esittelee vaativaan 

käyttöön soveltuvia suojaimia.

SCHÖNOX SLK PLUS laastissa käytetään sideaineena eurooppalaisen terästeollisuuden sivutuo-

tetta. Runkoaineena puolestaan käytetään maaperän vulkaanisesta toiminnasta syntynyttä raaka-ai-

netta. Näiden raaka-ainevalintojen ansiosta voimme ilmoittaa, että Schönox SLK Plus kiinnityslaastin 

valmistukseen käytetyistä raaka-aineista n. 50 % on uusiomate riaalia, tai materiaalia, joka ei kulu-

ta uusiu tumattomia luonnonvaroja. Schönox SLK Plus kiinnityslaastin valmistuksesta syntyvä hiilijalan-

jälki on merkittävästi pienempi kuin vastaavan luokituksen omaavien kiinnityslaastien valmistuksesta 

yleensä syntyy. Laastin suuren riittoisuuden ansiosta rahtaamme myös merkittävästi vähemmän kiloja 

saman neliömäärän toteuttamiseksi kuin aiemmin, myös tämä on omiaan pienentämään tuotteen hiili-

jalanjälkeä. Tuotteen kevyt ominaispaino helpottaa myös logistiikkaa loppukäyttäjän osalta.

Schönox SLK Plus omaa erittäin hyvän C2 TE, S1 -luokituksen, perustuen kiinnityslaastien 

EN 12004 standardiin. Schönox SLK Plus kiinnityslaasti on erikoistäyteaineen an sios ta erittäin 

vähämenek kinen, laastin riittoisuus 15 kg:n pakkauksella on n. 11 m2, jolloin menekiksi 6 x 6 mm 

suorakaidehampaalla muodostuu vain 1,3 kg/m2. Tuotteen kevyt ominaispaino nostaa käyttömu-

kavuuden levitysvaiheessa uudelle tasolle. Schönox SLK Plus kiinnityslasti on myös varustettu ”Dust 

 reduced” ominaisuudella, jolloin sekoitusvaiheessa pölyä muodostuu 90 % vähemmän, kuin vastaa-

valla laastilla ilman pölynsidontaa. Schönox SLK Plus kiinnityslaasti soveltuu useimpien keraamisten 

pinnoitteiden asentamiseen, myös todella suurten laattakokojen esim. 90 x 90 cm asentaminen on 

mahdollista. Schönox SLK Plus laastia voidaan käyttää kiinnitykseen lattioilla ja seinillä, sisällä ja ul-

kona sekä uima- altaissa. 

www.schonox.fi

SCHÖNOX SLK PLUS – KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ KIINNITYSLAASTI

Schönox SLK Plus kiinnityslaasti on kehitetty edistämään kestävää kehitystä, unohtamatta suorituskykyä.
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Kattoremonttien ammattilainen

Soita meille 010 2290 190
tai vieraile kotisivullamme
www.kattokeskus.fi

een Kattokeskus Häm
uttaa Sinunkin toteu
kattoremonttisivesik
%:lla laadulla!100%%:lla laadulla!100%

Hämeen Kattokeskus Oy
Puhelin: 010 2290 190
kattokeskus@kattokeskus.fi

Uusimaa:
Kelatie 1
01450 Vantaa

Pirkanmaa:
Koivistontie 1
33960 Pirkkala

Kattotyöt – Kesällä ja Talvella

Maalaustyöt – Pesut & Puhdistustyöt

Remonttityöt – Huoltotyöt

Kattopalvelu
Maalauspalvelu
Rakennuspalvelu

Suomen Plussa Yhtiöt Oy

VALIKOIMAAN KUULUU Design Linjalattiakaivoja sekä 

 Design Neliö-lattiakaivon kansia. Linjalattiakaivojen suurin hyö-

ty on siinä, että voidaan tehdä yksi- tai kaksisuuntainen kaato 

lattiaan. Lattia on helpompi tehdä ja voidaan käyttää isojakin 

lattialaattoja. Design Linjasta löytyy kahta eri pituutta, 800 mm 

ja 900 mm ja 50 mm:n tai 75 mm:n lähdöllä. Niitä voi asen-

taa joko keskelle lattiaa tai seinän viereen. Lattiakaivo on ra-

UUSI PURUS DESIGN LATTIAKAIVO

kenteeltaan samanlainen kuin Puruksen perinteiset pyöreät lat-

tiakaivot. 

Erittäin helpon asennuksen ansiosta nämä Design Linja lat-

tiakaivot sopivat kaikkialle, sekä remonttikohteisiin että uusiin 

rakennuksiin. Remonttipuolella tapahtuu paljon tällä hetkellä ja 

Design Linjasta löytyy matalampi, 50 mm:n versio, kehitetty juu-

ri tähän tarkoitukseen.Hyvin suosittu malli on Design Laatta, jos-

sa on ”kasetti” mihin voi asentaa lattialaatan, ja lattiakaivosta 

tulee melkein näkymätön osaa lattiaa. 

Lisätietoja: www.purusdesign.fi, info@purus.fi

Purus on alkuvuodesta 2013 tuonut Suomen 

markkinoille uuden tuoteryhmän nimeltään, 

Purus Design.
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Aina ajantasalla
Elokuussa 2011 Uudenmaan Lämpötek niikka Oy:ssä aloitet-

tiin heikentyneen markkinatilanteen vuoksi kehitysprojekti, jon-

ka yhteydessä Adminet otettiin käyttöön.  Yrityksen katteet ei-

vät olleet kohdillaan kovasta työnteosta huolimatta, joten toi-

mintatapoja oli muutettava. 

”Oltiin onneksi ajoissa liikkeellä, sillä tilanne on entises-

tään heikentynyt. Kehittämistoimenpiteiden ja Adminetin myö-

tä olemme parantaneet tulosta, vaikka liikevaihto on laskenut. 

Ol emme siirtyneet kivikaudelta 2010-luvulle,” kertoo toimitus-

johtaja Marko Hiltunen.

Useat yrityksen sisäiset toimintatavat ovat menneet Admi-

netin myötä uusiksi. ULT:lle kertyy 12  000 osto- ja myyntilas-

kua vuodessa. Ennen se tarkoitti 6–7 laatikollista laskuja tilin-

päätöksen jälkeen, nyt ei mappeja kerry lainkaan. ULT:ssa on 

alusta alkaen myös ymmärretty, kuinka paljon tietoa Admine-

tin automaattiraporteista saa irti.

”Raporteista pystymme näkemään projektin nippelitasolla. 

Seuraan miten pro jektit etenevät ja mitkä ovat katteet. Käyn 

läpi myös talouden raportit, jotta tiedän missä mennään.” 

Asentajat erittäin tyytyväisiä
Isoin muutos on tapahtunut palkanlaskennassa, joka aiemmin 

sitoi valtavan määrän resursseja. Nykyään laskutustöitä teke-

vät asentajat merkitsevät tun nit ja tarvikkeet tietokoneella suo-

raan työtilaukselle, josta ne siirtyvät automaattisesti palkanlas-

kentaan, kirjanpitoon ja laskutettavaksi asiakkaalta. Urakka-

työntekijät merkitsevät tuntinsa Adminetin sähköiselle tuntikor-

tille ja työnjohtaja kuittaa listat. 

”Ennen sain joka kuukausi tarkistettavaksi reilut 50 tuntilis-

taa paperisina pöydälle. Sydän alkoi tykyttää, kun tiesi pal-

kanlaskennan ta karajan lähestyvän. Nyt asentajat päivittä-

vät työt ja tavarat työtilauksille viimeistään seuraavana aamu-

ADMINET UUDISTI TOIMINTATAPOJA JA TOI 
TEHOKKUUTTA

na, joten laskutus ja rahankierto ovat nopeutuneet merkittäväs-

ti. Enää myöskään tuntilistat eivät kierrä usean henkilön kautta, 

kuten aikaisemmin. Sähköinen tun tikortti on kyllä ehdoton, sen 

pitäisi olla kaikkien yri tysten tavoite ja minimi.” 

Kun kaikki tieto on yhdessä järjestelmässä, on siitä paljon 

etua myös asentajille. 

”Asentajat ovat erittäin tyytyväisiä, homma rullaa tosi hy-

vin. Asentajat saavat itse Adminetistä paljon sellaista tietoa, jo-

ta he eivät aiemmin saaneet, tai jota piti pyytää erikseen. Ad-

minetissä on kaikki loppuun asti mietitty”, toteaa Hiltunen yh-

teenvetona. 

Lisätietoja: www.admicom.fi

Uudenmaan Lämpötekniikka Oy otti 

käyttöön talotekniikkaurakoitsijoiden 

tarpeeseen tehdyn toiminnanohjaus-

järjestelmän vuonna 2012. Adminetillä on 

tehostettu sekä työnjohdon että asentajien 

työskentelyä ja kasvatettu tulosta.

Ei enää sydämentykytyksiä palkanlaskennan lähestyessä. Adminet 

vapautti ULT:n toimitusjohtaja Marko Hiltusen (etualalla) ja työpäällikkö 

Riku Dahlströmin paperisten tuntikorttien käsittelyltä.
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Kiinteistöliittymä kaikilla herkuilla?

Jätteitä kierrätetään 
entistä tehokkaammin

Hissin rakentaminen 
on kiinteistön kehittämistäHinta 9,20 EUR

Kiinteistö & Talotekniikkalehti kita on korkeatasoinen kiinteistö- ja 
talonrakennusammattilaisille suunnattu ammattilehti, joka tavoittaa 
niin isännöitsijät, huoltoyhtiöiden vastuuhenkilöt, kiinteistönomistajat, 
rakennuttajat, suunnittelijat kuin alan kunnalliset päätöksentekijät.

Tilaajapalvelu

Arkisin klo 8–16 puh. 03 4246 5309 tai 

sähköpostilla tilaajapalvelu@kustantajapalvelut.fi

Kiinteistö & Talotekniikkalehti kita kertoo alan 
uutisista ja osaajista ammattimaisella tavalla.

TILAA KITA 
KESTOTILAUKSENA 
HINTAAN 19 €  / VUOSI
Hinta sisältää alv 10 %. Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. 
Tarkemmat tilaustiedot: www.kita.fi/vuositilaus.html
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valittaessa 
energiatehokkuus 

on keskeistä

Vanhat hissit kaipaavat 
peruskorjausta

Automaatiolla 
ilmastonmuutosta kaatamaanHinta 9,20 EUR
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Lähiöiden etsikkoaika 
alkaa olla käytetty 

– nyt tarvitaan kipeästi 
ratkaisuja

Ilmanvaihto säästää tai 
tuhlaa energiaa

Uuden ajan puukortteli 
valmistuu Viikin LatokartanoonHinta 9,20 EUR
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HOME- JA KOSTEUSVAURIO 
EI KATSO TALON IKÄÄ

HOME EI AINA HAISE, EIKÄ KOSTEUSVAURIO 
NÄY RAKENTEEN PINNASSA

TEKSTI: HANNELE KOSKINEN

KUVAT: RODEO.FI

Kosteusvauriot ja niiden aiheuttamat homeongelmat 

ovat iso riesa ja voivat aiheuttaa sananmukaisesti 

paljon vaivaa talon omistajille,asukkaille tai 

työntekijöille.
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TIILENPÄITÄ LASKEMASSA
JULKISIVUREMONTTI KATAJANOKALLA LÄPÄISI 

KORKEAN TASON LOPPUKATSELMUKSEN

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVAT: SINI PENNANEN

Akateemikko, arkkitehti Juha Leiviskä kumartuu 

katsomaan tiiliseinää ja tutkii hetken tarkkaan.  

”Oikein hyvältä tämä näyttää”, hän viimein toteaa. 

Vieressä seisoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 

Yrjö Judström, joka vielä tarkentaa: työn jälki siis 

kelpaa? Akateemikko nyökyttelee vastaukseksi 

ja jatkaa seinämateriaalin tutkimista keskittyneen 

näköisenä.

LOPPUKESÄINEN LOPPUKATSELMUS suoritetaan Kata-

janokan kattojen yllä upeassa auringonpaisteessa. Asunto-

osakeyhtiö Merikasarminkatu 7:ssa on tehty kesällä peruspa-

rannus, jossa yhden ullakkohuoneiston julkisivut kunnostettiin. 

Vanha ja kärsinyt seinärakenne on uusittu Stonel-muurauksella. 

Maailmankuulu arkkitehti Juha Leiviskä on suunnitellut Or-

wellin vuonna 1984 valmistuneen talon ja oli myös mukana 

ohjaamassa julkisivuremontin suunnittelua. Ullakkohuoneiston 

parvekkeella työn jälkeen tutustuva Leiviskä kehuu lopputulos-

ta pikkutarkaksi työksi, mutta jopa ”ylisiistiksi”. Stonelin julki-

sivusta puuttuu hänen mukaansa työn roso ja käsityöläisyyden 

leima.  ”Iso murhe se ei ole, sillä ajan patinaa tähänkin pin-

taan kuitenkin tulee”, toteaa Leiviskä, jonka presidentti Ahti-

saari nimitti akateemikoksi vuonna 1997.  

Aika jalkautua 
Sen verran uusi tuttavuus Stonel-muuraus on, että arkkitehdin 

tekee mieli suorittaa perusteellisempikin katselmus kuin vain 

pyörähdys parvekkeella. Muitta mutkitta maaliskuussa 75 

vuotta täyttänyt akateemikko kiipeää parvekkeen kaiteen yli 

päästäkseen askeltamaan sepelin peittämälle tasakatolle – ja 

saadakseen julkisivuun monipuolisempaa näkemystä.

Leiviskän vanavedessä katolle uskaltautuu myös muu seu-

rue. Stonel Oy:tä edustavat toimitusjohtaja Samuli Tiirola ja 

myyntipäällikkö Veli-Matti Palola. Paikalla ovat myös Finnmap 

Consultingin Aimo Heimala ja isännöitsijä Jari Lampén sekä 

taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Judström.

Judström ja Heimala valottavat hieman syitä, miksi remont-

tiin ryhdyttiin: alkuperäinen tiilijulkisivu ei ollut pitänyt pintaan-

sa Katajanokan tuulessa ja tuiskussa ja rakennuksen ullakko-

kerros kaipasi ehostamista. 

Kun tiili ei pääse kuivumaan
Stonelin puolelta projektia vetänyt Veli-Matti Palola tarkentaa, 

että osa tiilistä oli rapautunut aika tavalla, koska seinäraken-
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JÄRVENPÄÄLÄINEN ÖLJYLÄMMITYKSEEN erikoistunut 

huolto- ja asennusliike Öljy- ja Sähkölämpö sai pikahälytyksen 

Tuusulaan, kun lämmitysyksikön jo vuosikymmeniä toiminut 

isompi kattila alkoi vuotaa. Kun Oy Termocal Ab  Termaxilta 

löytyi heti vastaava kattila, voitiin vaihtotyö käynnistää välittö-

mästi. ”Tämmöisessä tapauksessa tarkistamme aina samalla 

myös öljysäiliön, putkistojen, paisuntasäiliön, ilmakellojen ja 

varoventtiilien kunnon sekä automatiikan toimivuuden”, kertoo 

toimitusjohtaja Timo Knaapi. Niinpä kattilanvaihdon yhteydes-

sä uusittiin myös huonokuntoinen öljysäiliöstä tuleva putkisto.

Asennus sujui ilman toimintakatkoa
Eltel Networkin toimitilat omistavan Maanrakennus Pusku 

Oy:n kiinteistöjen kunnosta vastaava Marko Heikkala on tyy-

KATTILA VAIHTOON, HETI!

tyväinen kattilanvaihdon nopeaan aikatauluun. ”Isompi kattila 

alkoi loppusyksystä 2012 vuotaa ja välitön uusiminen oli väis-

tämätön korjaustoimenpide. Jäimme juuri pakkasten kynnyk-

sellä pienemmän kattilan varaan, jonka lämmitysteho ei ole 

riittävä, mutta onneksi uusi kattila oli heti saatavissa. Kattilan 

vaihtokin sujui sitten varsin nopeasti, joten tilojen vuokralai-

nenkin selvisi ilman toimintakatkoa. Tämä lämpöyksikkö tuot-

taa lämpöä viiteen teollisuusrakennukseen ja yhteen omako-

titaloon. Kun lämmitysjärjestelmä on nyt taas korjattu ja huol-

lettu, mennään näin taas muutama vuosikymmen eteenpäin. 

Lämmin käyttövesikin on aina riittänyt kattamaan tarpeet. Li-

säksi ihan kiinteistön vieressä sijaitsevat öljysäiliöt ovat logis-

tisesti helposti saavutettavissa. Joihinkin kohteisiimme olemme 

miettineet lisälämmönlähteeksi ilmalämpöpumppua, jonka lisä-

Oman lämpökeskuksen toimivuudesta vastaavalle Murphyn laki on, että kattila hajoaa pahimmilla 

paukkupakkasilla, joulupyhinä eikä uutta kattilaa tai asennusliikettä saada välittömästi paikalle. Lähellekään 

näin huonosti ei käynyt onneksi Tuusulassa, kun Eltel Networkin kuuden kiinteistön lämmitystä hoitavasta 

lämpökeskuksesta hajosi pääkattila ilman ennakkovaroitusta. Elettiin vielä syksyn pikkupakkasia ja uusi kattila oli 

puhelinsoiton päässä ja mikä oleellisinta; asennettuna ja käyttöönotettavissa reilun vuorokauden kuluessa.

TEKSTI JA KUVAT: RAIMO HOLOPAINEN

Huollettu poltin takaa 

huolettoman käytön.
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etuna olisi kesäaikainen tilojen viilennysmahdollisuus”, punta-

roi Heikkala.

Tuhansia asiakkaita
Öljy- ja Sähkölämpö on toisen polven perheyritys, kun Timo 

Knaapi osti liiketoiminnot apeltaan viime vuosikymmenen puo-

livälissä ja jatkaa nyt huolto- ja asennuspalveluin keskittyvä-

nä alan yrityksenä pienellä, mutta tehokkaalla organisaatiol-

la. Toimitusjohtaja on itse työhön osallistuva hoitaen sähkö-

työt. ”Oma poika ja tämän serkku tekevät sitten muut asen-

nustyöt. Tarvittaessa sujuvat myös rakennustekniset purku- ja 

uudis tustyöt. Kun yrityksellä ei ole turhaa byrokratiaa, on se 

varsin kilpailukykyinen, mutta myös tehokas. Niinpä Tuusulas-

sakin puoli tonnia painava kattila meni paikalleen ilman nos-

turia ja seinien purkamista. Meillä on pääkaupunkiseudulla 

ja sen ympäristökunnissa kaaren Kirkkonummi-Mäntsälä-Por-

voo sisällä 5  000–6  000 kiinteistöä, joihin teemme öljylämmi-

tyksen huollot ja huoltojen vaatimat korjaustoimenpiteet”, ku-

vaa Knaapi asiakaskuntaansa ja samalla öljylämmityksen isoa 

osuutta lämmitysenergian tuottamisessa. ”Toki asiakkaita täy-

tyy ollakin, sillä käymme isoissakin kiinteistökohteissa vain 

1–2 kertaa vuodessa. Muutama asiakas on luottanut palveluk-

siimme jo vuosikymmeniä. Jatkuvan kunnossapidon ja enna-

koivan huollon merkitys on suuri toimintavarmuuden ja siten 

myös lämmityksen kokonaiskustannuksen kannalta. Vikahäly-

tyksiä tulee verrattain harvoin, korkeintaan muutama kuukau-

dessa. Näistäkin osan pystyisi vartiointiliike kuittaamaan niin, 

ettei asennusliikkeen tarvitsisi sännätä suoraan sängystä pai-

kalle. Automatiikka on kuitenkin aika monimutkaista ja jos ei 

tiedä mitä nappulaa tai katkaisijaa tulisi painaa, niin parempi 

on, ettei arvaa ja hälyttää meidät sitten paikalle. Meillä on ai-

na 24/7 -valmius tulla paikalle – vaikka jouluaattona”, lupaa 

Timo Knaapi.

Tehokasta lämmöntuottoa
”Kattilat ovat todella kestäviä, jopa liian hyviä kattilanvalmis-

tajien ja meidän asentajien kannalta”, naurahtaa Knaapi. ”Jo-

pa 40 vuotta vanhan kattilan hyötysuhde on vielä varsin kor-

kea. Iso tekijä on myös se, että öljyn laatu on parantunut hui-

masti viime vuosikymmeninä. Kattilat ovat entistä tehokkaam-

pia ja kun nykyautomatiikka on modernia ja vaivatonta, öljy-

lämmityksen kilpailukyky paranee koko ajan. Toki paljon po-

tentiaalista uusimista on. Ennakoiva huolto onkin sitä tärkeäm-

pää, mitä vanhemmasta tekniikasta on kysymys. Korostan öljy-

säilön tarkastamisen tärkeyttä. Alan yritys antaa kyllä luotetta-

van arvion säiliön ongelmattomasta käyttöiästä.”

Hybridivaraaja hyvä investointi
Energiankulutus ja -tuottaminen puhuttavat kaikkia. Ihan var-

masti ei tiedetä, millä jatkossa mennään. Yksi asia lienee var-

ma; kaikki energiamuodot ja siten energiantuottaminen tu-

lee kallistumaan. ”Olenkin varma, että bioöljyn lisääntymisen 

myötä öljylämmitys tulee olemaan vahvoilla. Nyt puhutaan lii-

kaa palmuöljystä, mutta uskon, että esimerkiksi suomalaisesta 

puusta tehtävän bioöljyn osuus tulee kasvamaan. Kaikki myös 

tiedämme, että aina kun esimerkiksi lämmitysenergiaa tuote-

taan polttamalla, jostain se energia on kerätty. Kaasu ja neste-

mäiset polttoaineet ovat tässä kategoriassa valovuoden edel-

lä esimerkiksi pellettiä. Toki sähkö- ja kaukolämpö ovat käyt-

täjän kannalta huolettomia, mutta mikä tulee olemaan kauko-

lämmön hintakehitys, jos kivihiilen käyttöä joudutaan vähentä-

mään uusiutuvan energian osuuden lisäämistavoitteiden myö-

tä? Minun suositukseni öljylämmitteisille taloyhtiöille ja muil-

lekin kiinteistölle on, että kattilanvaihdon yhteydessä asenne-

taan hybridivaraaja, mikä mahdollistaa monimuotoisesti rin-

nakkaisenergian käytön”, summaa Timo Knaapi Öljy- ja Säh-

kölämmöstä. 

Kahdella kattilalla ja oikealla mitoituksella saadaan aikaan kolmiportainen käyttö tehontarpeen mukaan.
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MARTTI KEMPPI OY 
Antenni-, Digi-tv-, Satelliittiasiantuntijapalvelut

Setin hyväksymä Antenni ja
Tietoverkkourakoitsija (AT)

Martti Kemppi

Vehnätie 46   04410 JÄRVENPÄÄ
Matka p.0400-412 238

s-posti: martti@kemppi.org kotisivu: www.kemppi.tv

PUHTAASTI TEHOKKAIMMAT 
SIIVOUSPALVELUT.

 p. 010 420 1090  www.realclean.fi  info@realclean.fi

ERCURDO & CO OY
ILMASTOINNIN PUHDISTUKSET – HUOLLOT

MITTAUKSET – SÄÄDÖT

GSM 0400 553 894

LAPIN LIESI JA METALLI KY

www.lappiliesi.fi 

Keittää, 
paistaa ja 
lämmittää 
nopeasti

Täysin asen-
nusvalmiina

Esitteet 
ja myynti 
valmistajalta

Perinteinen kotimainen

LAPPI-LIESI    PUUHELLA

MODUULI

SISÄILMATUTKIMUS ON kuntoarviota tukeva ja täyden-

tävä menetelmä rakennuksen kunnon selvittämisessä. Raken-

nuksen kuntoa ryhdytään usein selvittämään ihmisten oireilun 

osoittaman sisäilmaongelman perusteella.

Jos tiedossa on vesivahinko tai muu kosteusvaurion syy, 

voidaan mahdollisen sisäilmaogelman lähdettä etsiä suoraan 

rakenteista esimerkiksi näköhavainnoin. Aina näin selkeää 

syy-yhteyttä ei ole olemassa. Tällöin rakenteiden tarkastelun li-

säksi voidaan hyödyntää sisäilmasta otettavia näytteitä. Sisäil-

matutkimuksen näytteenottomenetelmät voidaan jakaa kahteen 

pääryhmään; sisäilman VOC- (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 

ja mikrobinäytteisiin.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden analyysitulokset kerto-

vat sisäilma-asiantuntijalle useita eri asioita. Ensisijaisesti tu-

loksista haetaan rakenteelliseen vaurioon, esimerkiksi mikrobi-

vaurioon, viittaavia yhdisteitä ja toissijaisesti terveyteen vaikut-

tavia yhdisteitä ja pitoisuuksia. VOC-näytteestä löytyviä mikro-

bien aineenvaihduntatuotteita kutsutaan indikaattoriyhdisteiksi. 

Näiden yhdisteiden perusteella voidaan  päätellä, missä mah-

dollinen mikrobivaurio sijaitsee ja mitä materiaaleja mikrobit 

käyttävät kasvualustana. 

Sisäilman mikrobinäytteistä nähdään, kuinka paljon itiöi-

tä kulkeutuu rakenteista tai näkyvistä kosteusvaurioista sisäil-

maan. Näytteet analysoidaan joko perinteisesti viljelymenetel-

mällä tai käyttämällä nykyaikaisempaa QPCR-menetelmää, jos-

sa mikrobit tunnistetaan DNA:n perusteella. Viljelymenetelmän 

etu on, että sille on olemassa viranomaisten määrittelemät ter-

veydelliset raja-arvot. Viljelyanalyysejä voidaan tehdä ympä-

ri vuoden, kun sulan maan aikaan otetaan ulkoilmasta vertai-

lunäyte, jossa havaitut mikrobit huomioidaan sisäilmanäytteen 

analyysissä. Toisaalta viljelymenetelmällä tehtävät sisäilmanäyt-

teet suositellaan kuitenkin tehtäväksi talviaikaan, jotta ulkoa si-

säilmaan kulkeutuvat mikrobit eivät pilaa näytteen viljelyä ja 

tätä kautta sen analysointia. DNA-analyyseissä on useita etu-

ja viljelyyn verrattuna. Analyysejä voidaan tehdä ympäri vuo-

den, koska korkeatkaan mikrobipitoisuudet eivät haittaa näyt-

teen analysointia. DNA-analyysituloksessa on mukana myös 

kuolleet ja steriilit mikrobit, joita ei viljelynäytteellä pystytä ha-

vaitsemaan. Myös kuolleet ja steriilit mikrobit saattavat aiheut-

taa oireilua ja olla terveydelle haitallisia.

Sisäilmatutkimusten perusteella ei voida suoraan tehdä 

korjauksia vaan analyysin pohjalta tehdyt johtopäätökset tu-

lee varmentaa aina rakenteellisilla tutkimuksilla ja mahdollisil-

la materiaalinäytteillä. Sisäilmatutkimusten hyödyntäminen on-

gelman kartoitusvaiheessa säästää laajamittaisilta rakenteiden 

avaamisilta sekä parantaa merkittävästi mahdollisuuksia pai-

kallistaa rakenteissa piileviä ongelmia. 

Lisätietoja: www.baumedi.fi

SISÄILMATUTKIMUS HELPOTTAA 
RAKENNUKSEN KUNNON 

SELVITTÄMISESSÄ
TEKSTI: JUKKA MATIKKA



Tule hakemaan uusimmat ideat
osastoilta, työnäytöksistä

ja tietoiskuista .

Sisäänpääsy:
• yhden päivän lippu 14 €
• 2-3 päivän lippu 15 €
• ryhmälippu      7 €
  (vähintään 10 hlöä, 1 päivä)
• alle 16 v. veloituksetta

Messut avoinna:
pe-su  klo 10–17

Rakentamisen, remontoinnin ja
kodin sisustamisen erikoismessut

Jorma Piisinen Huvila & Huussista tuttu
sisustussuunnittelija

Anita Koponen

”Valvova rakennusmestari
Timo Harjakainen”

Jyväskylän Messut Oy, Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä, puh. (014) 334 0000
        info@jklmessut.fi    www.jklpaviljonki.fi

Rakentaminen
     &Talotekniikka

Jyväskylän Paviljonki 8.-10.3.2013

Messuilla mukana mm.

Tilaa Rakennusmessujen uutiskirje

ja osallistut arvontaan. Palkintona 3 kpl

1 000 € lahjakortteja. Katso ohjeet:

www.jklpaviljonki
.fi/rak2013



Pienet päästöt 
Energiataloudellinen ja turvallinen 

Edullisin asentaa 

Öljylämpö on  

Vaihda vanha öljylämmitys

uuteen öljylämmitykseen

Lisätietoa ja säästöneuvoja: www.oljylammitys.fi 

 Olemme maaliskuussa mukana Raksa- ja Pytinki-messuilla!


