
Sähkönvarmistus
Näyttämötekniikalla on  

elintärkeä rooli unohtumattomien  
taide-elämysten luomisessa. s. 7

Latausratkaisut
Sähköautojen ja niiden latausinfran  
kysynnän kasvaessa tarvitaan myös 

älykkäitä latausasemia. s. 6

Tulevaisuus 
Vauhdilla kehittyvä talotekniikka 

antaa lukemattomia mahdollisuuksia 
rakennusten sunnitteluun. s. 5

Ilmanvaihto. Sisätilojen olosuhteista ei kuulu tinkiä. s. 8
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Talotekniikka

ihmisiä 
varten
Tekniikan avulla meidän kaikkien  
elämä on astetta mukavampaa ja  
samalla ympäristön resursseja  
säästävää.  Puheenvuorossa  
Miimu Airaksinen. s.2

Talotekniikka on 
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RAKENNUKSET ja infra ovat merkittävä osa 
kansallisvarallisuudestamme − 83 prosent-
tia kiinteästä pääomakannastamme on si-
dottu rakennettuun ympäristöömme. Li-
säksi kiinteistö- ja rakentamisala vastaa 
15:tä prosenttia bruttokansantuotteestam-
me ja työllistää 20 prosenttia kaikista työl-
lisistä. Investoinneista 60 prosenttia sijoit-
tuu rakennettuun ympäristöön.

SUOMESSA  rakennetaan vuosittain uutta 
kerrosalaa noin kahdeksan miljoonaa neliö-
tä, josta 3,5 miljoonaa neliö-
tä eli noin 45 prosenttia on 
asuinrakennuksia. Uudisra-
kentamisen määrä on kui-
tenkin vain 1–1,5 prosenttia 
vuodessa koko rakennus-
kannan määrästä.

RAKENNUSTEN pitkäikäi-
syyden vuoksi uudisraken-
tamisen päästöjen mini-
mointi on tärkeää, mutta 
samaan aikaan on tärkeää 
uudistaa olemassa olevaa 
rakennuskantaa kestäväs-
ti. Olemassa olevan raken-
nuskannan energiankulutus 
vastaa noin 76 prosenttia päästöstä. Uudis-
tamistoimissa juuri talotekniikan avulla teh-
dyissä muutoksissa saadaan aikaan sekä pa-
rempaa koettua sisäympäristöä että päästö-
jen pienemistä.

TAL OTEKNIIKALL A on myös keskeinen 
rooli uusien palvelujen tuottamisessa. Ra-
kennukset ovat muuttumassa entistä kes- 
keisemmäksi osaksi energiajärjestelmääm-

me, ne voivat toimia virtuaalivoimaloina  
älykkään talotekniikan avulla. Virtuaalivoi-
malat ovat taas tärkeä komponentti tulevai-
suuden vähähiilisissä energiajärjestelmissä.

TAL OTEKNISILLÄ järjestelmillä saadaan 
myös parempaa tilannekuvaa rakennuksista 
ja alueista; esimerkiksi mitä tiloja alueella on 
ja miten niitä käytetään, sekä osataan ohjata 
tilojen käyttöä tehokkaammaksi. Tämä on 
tärkeää, sillä tyhjä tila on ympäristön kan-
nalta kaikkein huonoin vaihtoehto. Älykäs 

talotekniikka oppii myös 
säätämään sisäolosuhtei-
ta asukkaiden mieltymys-
ten mukaan ja tarjoaa näin 
viihtyisyyttä. 

L I SÄ KS I  älykkyys mah-
dollistaa uusien, elämää 
helpottavien palvelujen 
tuottamisen. Seinien ja 
laitteiden rakentamises-
ta tulisikin siirtyä palve-
lujen tarjoamiseen. Mitä 
onkaan asuminen palve-
luna, tai koulu palveluna? 
Älykäs talotekniikka on 
tarpeellinen integraattori 

tulevaisuuden palveluille. Tekniikan avul-
la meidän kaikkien elämä on piirun verran 
mukavampaa ja samalla ympäristön resurs-
seja säästävää. 

WA LT D I S N EY N  sanoin: ”Voit unelmoi-
da, suunnitella ja rakentaa upeimman pai-
kan maailmassa. Mutta vasta ihmiset teke-
vät unelmasta totta.” Talotekniikka on juu-
ri ihmisiä varten.

06 GARO FINLAND 
Älykkäämpiä latausrat-
kaisuja sähköautoille

07 EATON 
Näyttämötekniikan  
uusi ilmeSisältö

PUHEENVUORO 
Miimu Airaksinen 
 
ECOMI 
Ohjelmisto, joka pelastaa  
yritykset paperipinoilta 
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KIINTEISTÖKALVOTUS 
Ekologista sekä edullista  
viileyttä
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Rakentamisen laatu varmistuu 
mittaamalla 
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Kestävästi tuotettu lämpö  
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Älykäs talotekniikka  
on palvelujen integraattori 

05 GRANLUND 
Rakennusten käyttö  
tehostuu talotekniikan 
roolin kasvaessa

”On melko haastavaa, 
jos laitteet ja huolto 
tulevat eri paikoista.”

”EU-direktiivi  
asettaa kivipölylle 
ja kovapuupölylle 
enimmäispitoisuudet 
työympäristön   
ilmassa.”

Kansallisoopperan ja -baletin sähkömestari 
Timo Koskinen 

Vertian tiiviys- ja kosteusmittaaja  
Petteri Widestam 

S euraavanlainen näky on varmas-
ti tuttu monelle rakennusalan am-
mattilaiselle: tiukan työviikon ai-
kana tilausvahvistukset, työlistat 

ja tuntikortit ovat pinoutuneet hujan ha-
jan keikka-auton kojelaudalle. Pitkän päi-
vän päätteeksi tekisi mieli ottaa lehtipuhal-
lin käteen ja lähettää koko pumaska tuu-
len mukaan. 

Rakennusalalla laskutetaan ja tehdään 
lukemattomia eri hankintoja, jotta projektit 
saadaan etenemään. Juuri tätä varten Ecom 
on kehittänyt talotekniikka- ja rakennus-
alalle ohjelmiston, jonka ominaisuudet so-
veltuvat monen kokoisille yrityksille kun-
kin käyttötarpeen mukaan.

Työn ohessa hoituva taloushallinto ta-
kaa, että mitään ei jää laskuttamatta ja sa-
malla laskutusprosessit myös nopeutuvat. 
Ohjelmiston avulla voidaan esimerkiksi työ-
päivän päätteeksi kirjata työtunnit sekä käy-
tetyt tarvikkeet suoraan kännykkään, jol-
loin kuittien kuskaamisen erikseen toimis-
tolle voi unohtaa.

– Asiakkainamme on kaikenkokoisia yri-
tyksiä, sillä Ecomin ohjelmisto taipuu mo-
niin tarpeisiin. Samaan ekosysteemiin liit-
tyvät myös Suomen suosituimmat kirjanpi-
to-ohjelmistot, jotta yrityksen taloushallin-
to olisi mahdollisimman helppoa. Ecomis-
sa hallitaan työmaat sekälähetetään ja vas-
taanotetaan laskut. Tämän jälkeen tositteet 
siirtyvät rajapintojen yli kirjanpitoon, ker-
too toimitusjohtaja Anna Johansén.

Koulutusta hyviin toimintatapoihin
Ecomin etuja ovat helppo käyttöönotto ja 
ilmainen asiakaspalvelu, joka on tavoitet-
tavissa vaikka suoraan ohjelmistosta käsin. 
Käytön toimivuutta voi kokeilla Ecom Jet 
-ohjelmiston ilmaisversion avulla. Lisäksi 
Ecom kouluttaa alan asiakkaita ilmaisissa 

ja kaikille avoimissa koulutuksissa hyviin 
toimintatapoihin usean tuhannen yrityksen 
taloushallinnon kokemuksella.

– Meidän tehtävämme on auttaa asiakkai-
tamme menestymään tukemalla ja sujuvoit-
tamalla heidän liiketoimintaansa. Olemme 
Ecomissa rakennusalan erikoisosaajia, min-
kä ansiosta asiakkaamme saavat parhaan 
mahdollisen hyödyn irti taloushallinnon 
palveluistamme, Johansén toteaa.

Monikanavaista asiakaspalvelua
Ohjelmiston vahva tuotekehitys ja sen taus-
talla oleva tekninen osaaminen takaavat sen, 
että vaikeimmatkin asiat ratkaistaan Ecomin 
asiantuntijoiden avulla. Järjestelmässä on 
uudistettu työkaluja sekä toimintatapoja, 
ja siihen lisätään myös uusia hyötyominai-
suuksia viikoittain.

– Ecomin ohjelmiston käyttäjäpalaute on 
ollut viime aikoina todella hyvää. Erityises-
ti asiakastiedustelujen vasteaikoihin olem-
me saaneet selkeää parannusta. Asiakaslu-
pauksemme on, että kaikki ongelmat rat-
kaistaan työpäivän aikana. Tämä on edel-
lyttänyt meiltä toimintatapojen tehostamis-
ta, ja tulokset puhuvat puolestaan: tekemäs-
sämme kyselyssä tyytyväisyys asiakaspal-
velusta saatavaan apuun oli moninkertais-
tunut, Johansén kertoo.

Asiakaspalvelussa myös monikanavai-
suus on tärkeää. Henkilökohtaisen palve-
lun lisäksi käytössä ovat myös sähköposti- 
ja chat-kanavat. Tuotekehityksessä hyödyn-
netään myös automatiikkaa. Asiakkaille tar-
jottavan avun laajuus erottaakin Ecomin sel-
keästi muista alan kilpailijoista.  

– Tiivis yhteydenpito asiakkaaseen on 
kehittymisen edellytys. Asiakaspalautteen 
avulla meillä on mahdollisuus kehittää pal-
veluja, joita asiakas ei edes tiedä vielä tar-
vitsevansa, Johansén uskoo.

Rakennusalan ammattilaiset näkevät taloushallinnon rutiinit 
usein läpipääsemättömänä viidakkona, jota on haastavaa hallita. 
Oikean työkalun avulla talousasiat pysyvät ojennuksessa. 

Ohjelmisto, joka 
pelastaa yritykset 
paperipinoilta

Ecomin toimitusjohtaja Anna Johansén kertoo, että yrityksen kehittämän toiminnan- 
ohjausjärjestelmän avulla mitään ei jää laskuttamatta ja laskutusprosessit nopeutuvat.

Bolero Business Parkin ikkunat on suojattu 3M Prestige 70 -auringonsuojakalvolla.

“

Auringonsuojakalvot armahtavat ihmisiä liialta kuumuudelta ja 
kalusteita haalistavalta UV-säteilyltä. Suurten ikkunapintojen 
kalvottaminen on myös ekologista, koska se vähentää merkittä-
västi rakennuksen jäähdytyskuluja ja hiilidioksidipäästöjä.
teksti tuomas i.lehtonen  kuva joona raevuori

Ekologista sekä 
edullista viileyttä

S uomen Kiinteistökalvotuksen toi-
mitusjohtaja Petteri Mäkelän ja 
Energiakalvot Suomen kalvoasian-
tuntija Hannu Heikkilän mukaan 

auringonsuojakalvoilla voidaan säästää 
merkittävästi energiaa ja vähentää kiinteis-
tön ilmastopäästöjä. 

– Auringon säteily nostaa rakennuksen 
lämpökuormaa jopa 60 prosenttia. Jos kiin-
teistö jäähdytetään koneellisesti, energiaa 
kuluu jopa 3–4 kertaa lämmitystä enem-
män. Oikein valituilla ikkunakalvoilla au-
rinkoenergian kokonais-
määrää voidaan vähen-
tää jopa 77 prosenttia, ei-
kä energiaa kulu yhtään, 
Mäkelä kertoo.

Kalvoilla kiinteistöön 
saadaan miellyttävä sisä-
lämpötila, joka mahdol-
listaa tehokkaan työs-
kentelyn. Tutkimuksissa 
on todettu kalvotuksen 
myös nopeuttavan poti-
laiden paranemista. Kal-
vot blokkaavat 99,9-pro-
senttisesti UV-säteilyn ja valtaosan infrapu-
nasäteilystä.

– Kirkas kalvo blokkaa lämmön, mut-
ta päästää valon sisään. Tummempi kalvo 
ehkäisee myös häikäisyä ja näyttöjen heijas-
tuksia sekä suojaa katseilta, Heikkilä avaa.

Merkittävä vähennys päästöihin
Suomen Kiinteistökalvotus ja Energiakal-
vot Suomi tekevät tiivistä yhteistyötä asia-
kasprojekteissa. Kymmeniä vuosia 3M-kal-
vojen parissa työskennellyt Heikkilä tekee 
kohteisiin ikkunakatselmuksen, jossa selvi-
tetään kiinteistön käyttötarpeet ja -olosuh-
teet, ikkunatyypit ja -koot sekä myös ikku-
noiden g- ja U-arvot. 

– Kerron asiakkaalle, kuinka paljon kalvo-
tus muuttaa ikkunan g-arvoa, eli ikkunan lä-
pi tulevan aurinkoenergian määrää, ja miten 

paljon voidaan säästää jäähdytyskustannuk-
sissa. Mitä enemmän rakennuksessa on ik-
kunapintaa, sitä suurempi on säästöpoten-
tiaali. Katselmuksen päätteeksi annan tar-
jouksen asiakkaan tarpeisiin sopivasta vaih-
toehdosta asennuksineen, Heikkilä kertoo.

Kalvojen asennuksesta vastaa Mäkelän 
johtama Suomen Kiinteistökalvotus, joka 
on toteuttanut kalvotukset muun muassa 
Pauligin toimistotaloon ja Helsingin Oop-
perataloon. Laajan kumppaniverkoston an-
siosta Suomen Kiinteistökalvotus voi toteut-

taa asennuksia valtakun-
nallisesti. 

Mäkelän mukaan kal-
votuksissa käytetään Se-
ri-Decon toimittamia, 
markkinoiden parhaita 
3M-kalvoja, joiden vali-
koima on laaja. Useim-
missa kohteissa käyte-
tään uusinta teknologiaa 
edustavia, metallittomia 
3M Prestige-monikerros- 
nanokalvoja. Niiden ta-
kuu on kalvotyypistä riip- 

puen 10–15 vuotta. Kun valitaan huomaa-
maton kirkas kalvo, rakennuksen ilme ei 
muutu lainkaan. Nanokalvoja perintei-
sempiä metallikalvoja käytetään yleensä 
silloin, kun ikkunoista halutaan ulkonä-
kösyistä heijastavia. 

– Nanokalvot kestävät oikein käytettyinä 
kymmeniä vuosia. Ne voidaan pestä run-
saalla vedellä ja yleispesuaineilla. Työn val-
mistuttua luovutamme asiakkaalle asennus- 
pöytäkirjan ja selkeät ohjeet ikkunoiden 
käytöstä ja puhdistuksesta, Mäkelä sanoo.

Suomen Kiinteistökalvotus asentaa au-
ringonsuojakalvojen ohella myös turva- ja 
energiakalvoja. Turvakalvo vaimentavat la-
siin kohdistuvia iskuja. Se tekee lasista kes-
tävän, sitkeän sekä sirpaloitumattoman.

Mitä enemmän 
rakennuksessa  
on ikkunapintaa, 
sitä enemmän 
voi säästää. 

teksti pekka säilä  kuva suvi elo
Miimu Airaksinen
Toimitusjohtaja  
RIL ry 

Puheenvuoro 

KIINTEISTOKALVOTUS.FI

INTERVENT 
Energiatehokas ilmanvaihto  
tuo suuria säästöjä 
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Rakennukset ovat iso osa 
yhteiskuntaa ja muodos- 
tavat jopa 40 prosenttia  
energian kokonaiskulu-
tuksesta. Talotekniikka 
auttaa hyödyntämään  
rakennuksia tilanteen ja 
tarpeen mukaan. 

teksti helen partti 
kuva outi neuvonen

R akennukset ovat avain-
roolissa lukuisissa yh-
teiskuntaa koskevissa 
kysymyksissä. Energian 

kokonaiskulutuksesta ne haukkaa-
vat jopa 40 prosenttia. Kun raken-
nusten päästöjä vähennetään, hilli-
tään samalla ilmastonmuutosta. Il-
mastotavoitteisiin päästään paran-
tamalla rakennusten energiatehok-
kuutta sekä hyödyntämällä hukka- 
energioita. 

Koronapandemian aikana raken-
nusten käyttömukavuus ja turvalli-

Granlundin kehitysjohtaja Piia Sormunen ja sairaalasuunnittelun osastonjohtaja Tapani Idman kertovat laadukkaan talotekniikan tuottavan turvallisen ja terveellisen käyttäjäkokemuksen. 

suus ovat korostuneet. Ennen ihmi-
set saattoivat sairastua rakenteista 
johtuvista syistä, nyt samoissa ti-
loissa olevan toisen ihmisen vuoksi. 

Ilmastonmuutoksen ja korona-
pandemian kaltaiset ilmiöt työl-
listävät kiinteistö- ja rakennusalan 
asiantuntijakonserni Granlundia. 

Rakennuksen sydän
Talotekniikka on laaja ja innovatii-
vinen suunnittelualue. Sen piiriin 
kuuluvat lämmitys- ja jäähdytysjär-
jestelmät, vesi- ja viemäröintijärjes-
telmät, ilmanvaihto, rakennusauto-
maatio sekä sähkö- ja telejärjestel-
mät. Talotekninen suunnittelu te-
kee energia- ja elinkaariselvityksiä 
sekä palosammutussuunnitelmia. 
Energiamurroksen myötä talotek-
niikan asiantuntijat työstävät en-
tistä enemmän tontilla tuotettuun 
energiaan, esimerkiksi maaläm-
pöön, liittyviä toimeksiantoja. 

Nopeasti kehittyvä talotekniik-
ka tarjoaa runsaasti mahdollisuuk-
sia joustavampien ja viihtyisämpien 
tilojen suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Muutosta ohjaa digitalisaatio. 

– Muutosta voi verrata puheli-

meen. Kun siihen lisättiin äly, sen 
käyttö muuttui täysin. Rakennuk-
silla on edessään sama kehitys, to-
teaa Granlundin sairaalasuunnitte-
lun osastonjohtaja Tapani Idman. 

Talotekniikan ydintehtävä on li-
sätä ja parantaa rakennuksista saa-
tavia kokemuksia.

– Talotekniikan avulla voidaan 
luoda arkea tukevaa asumista kuin 
myös viihtyisiä ja tuottavia työym-
päristöjä esimerkiksi valaistusta ja 
älykkäitä teknologioita hyödyntä-
mällä. Olemme havainneet etätyös-
kentelyn aikana, ettemme kaipaa li-
sää häiriötä työskentelyyn vaikkapa 
huonon ilmanvaihdon vuoksi.

Piia Sormunen, Tampereen yli-
opiston talotekniikan teollisuuspro-
fessori ja Granlundin rakentamisen 
ja kiinteistökehityksen kehitysjoh-
taja, on selvittänyt koronaviruksen 
leviämistä ja ehkäisyä sisätilois-
sa johtamansa Licence to Breathe 
-hankkeen yhteydessä. Exit-strate-
giat eivät voi rakentua tulevaisuu-
dessa ainoastaan rokotusten varaan, 
vaan tärkeässä roolissa on myös ra-
kennettu ympäristö.  

– Talotekniikka nousee keskiöön. 

Sen avulla pystytään takaamaan il-
manvaihtojärjestelmien tarpeen-
mukainen toiminta ja hyvä ilman-
laatu. Sisäilmaolosuhteet on tunnis-
tettu taloteknisessä suunnittelussa 
Suomessa jo kauan sitten, ja meillä 
on jo nyt erittäin tiukat ilmanvaih-
toon liittyvät määräykset. Meillä ei 
esimerkiksi käytetä kierrätysilmaa, 
kuten muualla, Sormunen tietää. 

Jotta tilanne pysyisi jatkossakin 
hyvänä, pääpaino tulee panna jär-
jestelmien ylläpidon ja käytön aikai-
seen toimintaan. 

Datalla parempia tuloksia
Talotekniikan hyödyntäminen pe-
rustuu enenevissä määrin erilaisis-

ta digitaalisista järjestelmistä kerät-
tyyn dataan. 

– Dataa kerätään ja analysoidaan 
suunnittelusta ja rakentamisesta 
lähtien ja siitä tehdään fiksuja ra-
portteja, joita voidaan hyödyntää 
kiinteistön elinkaaren eri vaiheis-
sa, Idman kertoo.

Hyöty jää kuitenkin vajaaksi, el-
lei dataa johdeta systemaattisesti. 
Parhaat tulokset esimerkiksi ilman-
vaihtojärjestelmien toimivuudesta 
saadaan rakennuksista, jotka ovat 
kiinteistöjohtamisen piirissä. Gran-
lundin oma työkalu on pilvipohjai-
nen kiinteistöjohtamisen ja energi-
anhallinnan ohjelmisto Granlund 
Manager. 

Talotekniset järjestelmät on 
myös pystyttävä integroimaan hel-
posti älykkäisiin rakennuksiin. 

– On tärkeää katsoa kokonaisuut-
ta ja varmistua siitä, että järjestel-
mät toimivat, Sormunen korostaa. 

Talotekniikan kehittyminen avaa 
myös uusia mahdollisuuksia ja 
työnkuvia. Markkinoilla olisi tar-
vetta esimerkiksi järjestelmäinte-
graattorille, joka pystyy ottamaan 
kokonaisuuden haltuun.

Rakennusten käyttö tehostuu 
talotekniikan roolin kasvaessa

“

Vertia Oy:n Petteri Widestam kertoo, että yritys pyrkii auttamaan asian-
tuntemuksellaan rakentajia saavuttamaan entistä paremman laadun.

J os rakenteiden ominaisuuk-
sia, kuten kosteutta ja lämpö-
tilaa, ei rakentamisen aikana 
mitata ja seurata, ajaudutaan 

helposti ongelmiin. Pahimmassa ta-
pauksessa rakennus aiheuttaa tilo-
jen käyttäjille terveysongelmia, ker-
too Petteri Widestam Vertia Oy:stä.

Vertia Oy tuottaa mittaus- ja tut-
kimuspalveluita maanlaajuisesti ta-
lotehtaille. Lisäksi asiakaskuntaan 
kuuluvat lähinnä Uudenmaan ja 
Varsinais-Suomen alueella toimi-
vat rakennusliikkeet. Joukossa on 
myös yksityisasiakkaita.

– Mittaamisen ja olosuhdeseu-
rannan tarkoituksena on parantaa 
rakentamisen laatua niin, että ihmi-
set voivat asua ja työskennellä ter-
veissä ja energiatehokkaissa raken-
nuksissa, Widestam toteaa.

Mittaukset työn tukena
Vertian asiantuntijat osallistuvat ra-
kennustyömailla yleensä jo runko-

Rakentamisen 
laatu varmistuu 
mittaamalla

vaiheen aloituspalaveriin. Kokouk-
sessa käydään läpi rakentamisen 
alustava aikataulu ja arvioidaan 
betonirakenteiden kuivumisajat.

Betonin kuivumista seurataan 
rakenteisiin asennettavilla antu-
reilla, jotka mittaavat kosteutta re-
aaliaikaisesti ja siirtävät datan pil-
vipalveluun. Ennen lopullista pin-
noituspäätöstä tehdään mittauksia 
myös porareikä- tai näytepalame-
netelmällä.

Runkovaiheen jälkeen viemärit 
ja mahdollisesti myös ilmanvaih-
tokanavat kuvataan. Kuvaamisen 
avulla tarkistetaan, että viemärei-
den liitokset ovat tiiviit ja kaadot 
kunnossa. Rakennuksen ulkovai-
pan tiiveys tarkistetaan siinä vai-
heessa, kun ulkovaippa on ilmatii-
veydeltään valmis.

– Omakotipuolella pyrimme aina 
siihen, että tiiveysmittauksissa on 
mukana asiakkaan kirvesmies, jo-
ka voi korjata löytyneet ilmanvuo-

tokohdat saman tien. Korjaamme 
selkeitä vuotopaikkoja myös itse.

Kun rakennus on käyttökunnos-
sa ja ilmanvaihtojärjestelmä sää-
detty, tarkistetaan vielä lämpöku-
vauksilla, että lämpö ei pääse kar-
kaamaan mistään harakoille.

– Vuositakuukorjausten yhtey-
dessä ja usein myös jo työmaa-ai-
kana tehdään ontelokartoituksia ja 
-kuivauksia sekä muita tutkimuk-
sia, joiden tarkoituksena on selvit-
tää syitä esimerkiksi ikkunoiden 
huurtumiseen, hajuhaittoihin ja 
kosteusongelmiin.

Merkkiainekoe on Widestamin 
mukaan hyvä ja tarkka menetelmä 
esimerkiksi tiivistyskorjausten tai 
kosteuskartoitusten yhteydessä.

Olosuhdeseurannassa uusim-
pana alueena on pölyjen määrän 
mittaus rakennustyömailla. Vuo-
den 2020 alusta voimaan astunut 
EU-direktiivi asettaa kivipölylle ja 
kovapuupölylle enimmäispitoisuu-
det työympäristön ilmassa.

Tieto lisää osaamista
Vertian asiakkaista valtaosa on sol-
minut vuosisopimuksen. Widesta-
min mukaan pitkäaikainen yhteis-
työ on hedelmällistä sekä palvelun 
ostajalle, tarjoajalle että itse työn 
tulokselle.

– Jalostamme eri kohteista kerty-
vää mittausdataa tiedoksi, jota asia- 
kas voi hyödyntää seuraavissa ra-
kennusurakoissa.

Vertia lähettää jokaisen työn jäl-
keen asiakkaalleen asiakastyytyväi-
syyskyselyn. Kaikkien vastausten 
keskiarvo on tällä hetkellä 4,75/5.

Terveellisen talon rakentaminen vaatii rakentajilta 
osaamista ja olosuhteiden tarkkaa hallintaa.

teksti timo hämäläinen  kuva sanni hirvonen

Rakennuksilla  
on edessään  
vastaavanlainen  
kehityskulku kuin 
älypuhelimilla.

Heliostoragen lämmön kausivarastoinnin energia-
lähteet ovat aurinko ja teollisuuden hukkalämpö. 
Vuonna 2016 patentoidun tekniikan ensimmäiset 
ulkomaan kaupat vahvistuivat Kiinaan asti.

Kokkolalainen Heliostorage valmistaa lämmön kausivarastointiin tarkoi-
tettuja pitkäikäisiä laitteita, joista ollaan kiinnostuttu jo Kiinassa saakka.

M iten lämmittää ra-
kennusta talvella ja 
viilentää sitä kesäi-
sin lähes ilmaisek-

si sekä ilman päästöjä? Heliostora-
gen kausivarastoinnin teknologia 
tarjoaa kunnianhimoiseen tavoit-
teeseen ratkaisun. Menetelmä pe-
rustuu tekniikkaan, joka tähyilee 
kohti taivasta ja on piilossa maan 
alla. Lämmönlähteenä teknologia 
käyttää aurinkokeräimiä tai huk-
kalämpöä, jota syntyy teollisuuden 
asiakkaiden prosesseista. Talteen-
otettava hukkalämpö on Heliosto-
ragen kehitysjohtaja Timo Sivulan 
mukaan tehokas energialähde.

– Lämmitämme lämpövarasto-
na toimivan maaperän 30 metrin 
syvyyteen. Maaperään voi siirtää 
lämpöä pitkäksi aikaa, joten hyö-
dynnämme sitä siirtämällä lämpöä 
talteen kesästä talveen.

Lämpö palautetaan maaperästä 
käyttöön kiertovesipumpulla. Eri-

Kestävästi tuotettu lämpö 
säilötään talteen maaperään

tyistä vuonna 2016 patentoidussa 
tekniikassa on se, että lämpövaras-
to porataan eri kokoisten ympyröi-
den muodostamiin kehiin. Sisäkkäi-
set kehät muodostavat mökkitikka-
taulua muistuttavan geometrian.

– Kehät muodostavat maahan 
lämpöjakauman keskeltä ulospäin. 
Pilvipalvelimeen yhteydessä oleva 
ohjain mittaa niiden lämpötiloja ja 
kuumin lämpötila ohjataan kehien 
keskipisteeseen, Sivula täsmentää.

Halpaa ja ekologista
Heliostoragen menetelmä mahdol-
listaa kiinteistöjen lämmittämisen 
alle viiden prosentin kustannuksilla 
verrattuna halvimpiin markkinoilla 
oleviin muihin järjestelmiin. 

– Rakentamiskustannukset ovat 
yhteensä vain 1–2 euroa per kilowat-
titunti (kWh) varastoitua lämpö-
energiaa. Esimerkiksi sähkön kausi-
varastoinnissa pelkkä akku maksaa 
150 euroa per kWh. Käyttökustan-

nukset ovat kolme euroa käytettyä 
megawattituntia (MWh) kohden.

– Öljy maksaa nykyään 60–80 eu-
roa yhdeltä MWh:lta, suora sähkö 
noin 125 euroa ja lämpöpumpulla 
pystyy tekemään noin 50 eurolla 
MWh:n lämpöä, Sivula vertaa.

Yrityksen laitteiden elinikä on 
lähes poikkeuksetta pidempi kuin 
rakennusten, joita ne lämmittävät.

– Vuosien mittaan teho vain pa-
ranee, kun lämpökupla maan alla 
laajenee. Ainoat liikkuvat osat ovat 
edulliset kiertovesipumput.

Järjestelmän energiakulut on 
mahdollista laskea edelleen nollaan 
asti, jos ja kun sen pyörittämiseen 
käytetään aurinkosähköä.

Hiukkas- ja hiilidioksidipäästöt-
tömyyden lisäksi kausivarastointi 
on ympäristöystävällistä siksi, että 
järjestelmässä ei käytetä myrkyllisiä 
materiaaleja tai kemikaaleja.

– Käyttämämme propyleenigly-
koli on myrkytön. Rakenteiden eris-
teinä on vuorivillaa ja runko on alu-
miini- sekä polykarbonaattia. Pie-
net elektroniikkaosat ovat ainoa 
materiaali, joita ei voi kierrättää.

Heliostorage on tehnyt jo kaupat 
toiselle puolelle maapalloa. Kiinan 
Guangzhouhun myytiin yhden gi-
gawattitunnin kokoinen maaläm-
pövarasto. Avauksia on viritteillä 
myös muualle.

teksti aleksi mäkelä  kuva heliostorage
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Kansallisoopperan ja  
-baletin nykyaikaisen 
sähkönvarmistusjärjes- 
telmän ansiosta katsojat 
voivat keskittyä unohtu-
mattomiin taide-elämyk-
siin vailla pelkoa ylimää-
räisistä häiriötekijöistä. 

teksti ja kuva eaton

S uomen Kansallisoopperan 
ja -baletin sähkönvarmis-
tusratkaisu suojaa kiinteis-
tön IT-verkon sekä monia 

talon toiminnalle keskeisiä toimin-
toja kuten lipunmyynnin, lämpiön 
kassajärjestelmät, yleisäänentois-
ton ja turvallisuusjärjestelmät. Oop-
perassa vieraileville uuden järjes-
telmän näkyvin suojauskohde on 
näyttämötekniikka, johon kuuluu 
näyttämön teknisten järjestelmien 
ohjausjärjestelmä, mekaniikka ja 
valaistus sekä äänijärjestelmät.

– Kun esitys on käynnissä, salis-
sa ja näyttämöllä on paljon ihmisiä. 
Teknisen henkilökunnan tehtävä-
nä on varmistaa, että esitysten tek-
niikka toimii moitteettomasti, tie-
tää Kansallisoopperan ja -baletin 

Teknisen henkilökunnan tehtävänä on varmistaa, että esitysten tekniikka toimii moitteettomasti koko esityksen ajan. Tärkeää roolia näyttelee myös toimiva ja ajantasainen laitteisto.

sähkömestari Timo Koskinen. 
Talossa on sen käyttöönotosta 

asti ollut keskeisiä toimintoja suo-
jaava UPS-järjestelmä, mutta vuo-
sikymmeniä vanha järjestelmä oli 
lopulta tullut elinkaarensa päähän.

– Vanhaa järjestelmää oli ylläpi-
detty peräti neljännesvuosisadan 
ajan, ja siihen oli lisäilty uusia lait-
teita aina tarpeen mukaan. Tämän 
seurauksena vanha järjestelmä si-
sälsi useiden eri valmistajien lait-
teita, joiden ylläpito ja ongelmati-
lanteiden ratkaisu oli haasteellis-
ta. Vian löytämiseen saattoi men-
nä paljon aikaa, Koskinen valottaa.

 
Toiminta ei keskeytynyt
Kansallisoopperan ja -baletin tek-
nisille asiantuntijoille oli alusta al-
kaen selvää, että uuden järjestel-
män tulee olla yhtenäinen ja kaik-
kien laitteiden on tultava samalta 
toimittajalta. 

– Nostimme keskeisiksi tekijöik-
si tuotteiden elinkaaripalvelut sekä 
kattavan teknisen tuen. Kokemus 
on osoittanut, että on melko haas-
teellista, jos laitteet ja huolto tule-
vat eri paikoista. Ei käy päinsä, et-
tä huoltohenkilö ei pääsekään kä-
siksi järjestelmään sen vuoksi, että 
hän on väärän laitemerkin edustaja.

Oopperan asiantuntijat valitsi-
vat ratkaisun toimittajaksi ener-

gianhallintayhtiö Eatonin, jonka 
tuotteet olivat heille jo ennestään 
tuttuja. Merkitystä oli myös Eato-
nin Suomessa sijaitsevalla tehtaal-
la sekä yhtiön kansainvälisestikin 
tunnustetulla osaamisella. 

– Eatonin edustaja kävi paikan 
päällä arvioimassa, millaiset lait-
teet sopivat fyysisesti ja sähkötek-
nisesti Oopperan tiloihin. Ratkai-
suksi valikoitui kokonaisuus, jos-
sa on kahdenkokoisia laitteita. Ne 
ovat suorituskykyisiä, mutta mah-

tuvat tarvittaessa hyvin ahtaisiin ti-
loihin, Koskinen kertoo. 

UPS-järjestelmän korvaaminen 
oli monimutkainen prosessi. Uu-
det laitteet asennettiin kolmessa 
osassa ja käyttöönotot ajoitettiin 
hiljaisempiin aikoihin, jotta Kan-
sallisoopperan ja -baletin varsinai-
nen toiminta ei keskeydy missään 
vaiheessa.

– Esityksiä ei saa vaarantaa, joten 
asennusten ja käyttöönottojen ajan-
kohdat mietittiin tarkkaan. Vaihto-

hetkellä uusi ja vanha järjestelmä 
toimivat rinnakkain, ja yliheitto eli 
järjestelmän siirto tehtiin aamuvar-
haisella, jotta aamuharjoituksiin 
mennessä kaikki järjestelmät toi-
mivat normaalisti.

Helppous ilahduttaa
Kansallisoopperan ja -baletin uu-
dessa sähkönvarmistusjärjestel-
mässä on Eaton 93PS UPS-laittei-
ta, Eaton 9SX UPS-laitteita sekä lisä- 
akustot. Kaikissa toimitetuissa 
UPS-laitteissa on ulkoinen ohitus-
kytkin, jonka avulla sähköt voidaan 
tarvittaessa johtaa myös UPS-lait-
teiden ohi. 

UPS-järjestelmä suodattaa ver-
kosta tulevia häiriöitä, mikä on yh-
tä tärkeä ominaisuus kuin järjestel-
män ylläpito sähköverkon vikatilan-
teissa. Uusi järjestelmä on helppo-
käyttöisempi kuin edellinen, ja sen 
elinkaaripalvelut ja tekninen tuki 
lisäävät järjestelmän toimintavar-
muutta.

– Uudet laitteet ovat toimineet 
hienosti. Aivan sydäntä ilahdutti, 
kun koko projekti hoitui niin suju-
vasti. Olemme erittäin tyytyväisiä 
koko projektiin ja uusiin UPS-lait-
teisiin. Arvostamme myös huollon 
nopeutta. Sen ansiosta mahdolliset 
vikatilanteet saadaan nopeasti kor-
jattua, Koskinen sanoo.

Näyttämötekniikan uusi ilme

Kansallisoopperan ja -baletin uudessa sähkönvarmistusjärjestelmässä 
on Eaton 93PS UPS -laitteita, Eaton 9SX UPS -laitteita sekä lisäakustot.

J ulkisia sähköautojen lataus- 
asemia on mahdollista käyt- 
tää OCPP-protokollalla. Tämä 
on kuitenkin vaihtoehtoaan

kalliimpi investointi, koska kysei- 
seen käyttöön valjastetut lataus- 
asemat ovat kalliimpia ja operaat- 
tori laskuttaa kuukausimaksuja, jos- 
kus jopa osan ladatusta energiasta.

– Jos ei ole suoraa tarvetta käyt- 
tää operaattoria, tarjoaa GARO kus- 
tannustehokkaamman, oikeuden- 
mukaisen ratkaisun. Se mahdollis- 
taa älykkään, turvallisen ja tehok- 
kaan ajoneuvon latauksen asuinra- 
kennuksissa, työpaikoilla ja parkki- 
halleissa, toteaa GARO Finland Oy:n 
toimitusjohtaja Patrick Karlsson.

Latausasemat pilvipalveluun 
GAROn ratkaisu hallinnoinnin 
mahdollistamiseksi on GLB- tai 
TWIN-latausasemat ja G-Cloud-pil-

Älykkäämpiä  
latausratkaisuja  
sähköautoille

vipalvelu. G-Cloud-pilvipalvelu on 
helppo ja edullinen kulutusdatan 
keräyspalvelu, jolla esimerkik-
si isännöitsijä pystyy hoitamaan 
taloyhtiön asukkaiden sähköau-
ton latauksen kulutukseen liitty-
vän laskutuksen halutuissa aika-
jaksoissa. Laskutusdataa saadaan 
kerättyä joko asemakohtaisesti tai 
käyttäjäkohtaisesti RFID-tägien 
avulla, mikäli osa asemista on yh-
teiskäytössä.

Yksi latausasemista varuste- 
taan master-asemaksi WLAN-kor- 
tilla, jolla ryhmä liitetään interne- 
tiin ja muut latausasemat ketjute- 
taan master-aseman alle. Kokonai- 
suuden rakentaminen on helppoa.

Kaikki toimii myös ilman 
G-Cloudia ja kohde, jossa laite- ja 
asennusvaatimukset jo täyttyvät, 
voidaan lisätä G-Cloud-pilvipalve-
luun myöhemmin. Järjestelmää on 
helppo laajentaa, jos latausasemien 

tarve lisääntyy. Myös uusien RFID- 
tägien aktivointi sujuu helposti 
ja nopeasti käyttäjien vaihtuessa. 
Palvelun perustamiskustannukset 
kohteessa ovat edulliset ja määräy-
tyvät kohteen latausasemaryhmän 
koon mukaan. Yhteen ryhmään voi 
liittää 32 GLB-latausasemaa tai 16 
TWIN-latausasemaa. Perustamis-
maksun lisäksi jokaisesta lataus-
asemasta peritään vain muutamien 
eurojen hintainen kuukausimak-
su. G-Cloud on helppo ja edulli-
nen valinta.

Vastaavat, yllä mainitut lataus- 

asemat löytyvät myös operaatto-
riversioina, mikäli asiakkaalla on 
tarve ja halu käyttää operaattoria. 
Valinta on aina asiakkaan.

Pohjoismainen toimija
GAROn latausasemat soveltuvat 
kaikentyyppisten sähkö- ja hybri-
diautojen lataamiseen. Ne on ke-
hitetty erityisesti pohjoismaiseen 
ilmastoon soveltuviksi, ja ne täyt-
tävät kaikki sähköasennusmääräys-
ten vaatimukset.

GLB- tai TWIN-latausasemat yh-
distettynä G-Cloud-pilvipalveluun 

muodostavat järjestelmän, joka 
täyttää ARAn vaatimukset sähkö-
autojen latausinfra-avustukselle. 

GARO kehittää innovatiivisia 
tuotteita ja järjestelmiä sähköasen- 
nusteollisuudelle omalla tuotemer- 
killään. Tukholman Nasdaqiin lista- 
tun GARO-konsernin pääkonttori si- 
jaitsee Gnosjössä Ruotsissa. Yhtiöllä 
on toimintaa Ruotsin lisäksi Norjas- 
sa, Suomessa, Irlannissa, Englannis- 
sa ja Puolassa. GAROn tuotevalikoi- 
ma on kotimaassaan markkinajoh- 
taja useilla tuotealueilla. Yrityksen 
jakelukanavana on sähkötukkuliik-

Kun sähköautojen ja niiden latausinfran kysyntä kasvaa, on tärkeä kehittää älykkäitä latausasemia.  
GAROn latausasemat voidaan liittää pilvilpalveluun, joka kerää kulutukseen liittyvää dataa.

Ajoneuvojen latauksen tarve asuinrakennuksissa ja 
työpaikoilla kasvaa. Älykäs latausasema kykenee 
mittaamaan lataamisen energiankulutuksen.
teksti ja kuva garo finland

STANLEY Securityn Pohjoismaiden aluejohtaja Kettil Stenbergin mielestä 
käyttökohteita turvallisuustekniikan hyödyntämiseen on rajattomasti. 

S TANLEY Security on Poh-
joismaiden suurin turva-
tekniikan toimittaja. Yri-
tyksessä on huomattu, et-

tä turvallisuuden rooli on laajentu-
nut fyysisen ja digitaalisen omai-
suuden turvaamisesta myös entis-
tä turvallisempien työ- ja elinym-
päristöjen toteuttamiseen. Esimer-
kiksi tekniset ratkaisut, joissa väl-
tetään mahdollisesti tartuntaa ai-
heuttavien pintojen fyysistä kos-
kettamista yleistyvät. 

Turvallisuuden ekosysteemi
STANLEY Securityn Pohjoismaiden 
aluejohtaja Kettil Stenberg kertoo, 
että ennen oli kysymys kulunval-
vonnasta ja omaisuuden suojaa-
misesta, mutta nykyään puhum-
me turvallisuuden ekosysteemistä.

Kaikki kulunvalvonnasta palo-
turvallisuuteen voidaan integroi-
da samaan XaaS-pohjaiseen pal-
veluun. Esimerkiksi kulkuoikeudet 
voidaan myöntää tilapäisinä mobii-
lilaitteen kautta, ihmisten määrää 

Kokonaisvaltaisempaa  
turvallisuutta kehittämässä

rakennuksen sisällä voidaan valvoa 
reaaliaikaisesti ja erilaisista vaara-
tilanteita aiheuttavista häiriöistä 
talotekniikassa saadaan nopeas-
ti tarkkaa tietoa niin huollon kuin 
pelastuslaitoksenkin käyttöön.

STANLEY Securityn tiloissa Val-
lilassa sijaitsee yksi yrityksen tie-
toturvallisista palvelin- ja valvon-
takeskuksista. Asiakkaiden kriitti-
siin toimintoihin kohdistuviin uh-
kiin voidaan täältä reagoida nopeas-
ti, usein tekoälyn avustamana. AI 
on apuna muun muassa virheellis-
ten hälytysten karsimisessa. 

– Muutumme koko ajan enem-
män ja enemmän teknologiayrityk-
seksi. Kehitämme jatkuvasti omaa 
teknologiaa samalla, kun teemme 
yhteistyötä kolmansien osapuolten 
kanssa, Stenberg avaa.

Tekniikalla voi ennakoida
Stenbergin mukaan turvallisuus-
tekniikkasta on hyötyä monessa 
yllättävässäkin paikassa. 

– Meillä on esimerkiksi testikäy-

tössä laite, joka varoittaa rekan kul-
jettajaa, jos hän yrittää ajaa maan-
tiesillan alitse liian korkealla ajoneu-
volla. Tai pystymme varoittamaan 
tuulivoimalan lapojen väsymises-
tä kuuntelemalla sen äänitaajuutta. 

Käyttökohteita tekniikalle on ra-
jattomasti, kysymys on useimmiten 
yritysten halusta investoida turval-
lisuuteen.  

– Jos vaikkapa rakennuttaja ha-
luaa päästä vähällä, hän usein sääs-
tää talotekniikassa, vaikka sillä pys-
tyttäisiin merkittävästi vähentä-
mään ikäviä ja kalliita yllätyksiä.

Monessa yrityksessä turvalli-
suus rakentuu erillisistä palasista, 
jotka eivät juuri keskustele keske-
nään. Kun yrityspäättäjä miettii, 
miten monimutkaistuvassa ja uu-
sien turvallisuusuhkien täyttämäs-
sä maailmassa kannattaa lähteä ke-
hittämään oman yrityksen turvalli-
suutta, mikä on kaikkein tärkeintä? 

– Oikean kumppanin valinta, eh-
dottomasti. Riittävä asiantuntemus 
sekä tekniseltä että juridiselta puo-
lelta on paras tapa varmistaa koko-
naisuus. Toisekseen, turvallisuus 
palveluna tuottaa parempaa laatua 
ja kustannusten ennakoitavuutta. 
Samalla asiakkaalla on käytössään 
kokonaisuuden hallitsevien asian-
tuntijoiden palvelut ja varmuus rat-
kaisujen ajantasaisuudesta.

Kyberhyökkäykset ja koronapandemia haastavat miet-
timään turvallisuutta. Alan johtava yritys vastaa tähän 
kehittämällä innovatiivisia turvallisuusratkaisuja.
teksti mika niiniranta  kuva susa junnola
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O losuhteista ei tingitä, 
se on aina lähtökohta 
meidän toiminnassam-
me, vakuuttaa Intervent 

Oy:n aluemyyntipäällikkö Ville 
Nummelin.

Intervent Oy on vuodesta 1995 
asti toiminut ilmastointialan osaaja 
ja integroidulla jäähdytyksellä sekä 
ohjausvarustuksella toimitettujen 
ilmastointikoneiden pioneeri Suo-
messa. Yritys tuo maahan ruotsalai-
sen IV Produktin ilmanvaihtokonei-
ta, ja on myös mukana niiden ke-
hittämisessä. Laitteiden menestys 
perustuu jatkuvaan tuotekehityk-
seen ja elinkaarikustannusajatte-

luun. Energiatehokkuuteen kiin-
nitetään huomiota ilmastointilait-
teiden kehittämisessä ja valinnas-
sa. IV Produktin strategiaksi otettiin 
jo vuonna 1994 LCC-kustannusten 
alentaminen ilmanvaihtokoneissa. 

– Hyvän sisäilman pystyy teke-
mään myös energiatehokkaasti. On 
tärkeää mieltää, että ensin on olo-
suhde ja sen jälkeen tulee energia-
tehokkuus, Nummelin jatkaa.

Tehokkuus tuo säästöjä
YK:n kestävän kehityksen ohjel-
massa Agenda2030:ssa on 17 ta-
voitetta, joista kolmen saavutta-
miseen pystytään Nummelinin 

mukaan vaikuttamaan suoraan il-
manvaihtokoneen valinnalla. Nä-
mä tavoitteet liittyvät terveyteen 
ja hyvinvointiin, edulliseen puh-
taaseen energiaan ja ilmastotekoi-
hin. Esille nousevat sekä sosiaali-
nen, ekologinen että taloudellinen 
näkökulma. Sosiaalinen näkökul-
ma liittyy esimerkiksi ihmiselle op-
timaaliseen sisälämpötilaan, eko-
loginen taas ilmanvaihtolaitteiden 
kulutukseen.

– Ekologisesti tarkasteltuna ra-
kennuksiin menee 40 prosenttia 
energiankulutuksesta. Energiate-
hokkaimpia ilmanvaihtokoneita 
käyttämällä energiankulutusta voi-

daan Euroopassa vähentää vuosit-
tain 361 terawattituntia (TWh). Se 
vastaa noin neljääkymmentä ydin-
reaktoria tai koko Ruotsin yhteen-
laskettua energiankulutusta. Lisäk-
si energian hinta kohoaa jatkuvasti. 
361 TWh:n energiansäästö tarkoit-
taa isoa määrää euroja.

ODS-tekniikalla varmuutta
Ilmanvaihtokoneiden energiate-
hokkuuden kannalta on olennaista 
se, paljonko laitteet käyttävät ener-
giaa ilman liikuttamiseen, lämmit-
tämiseen ja jäähdyttämiseen. Lait-
teiston lämmöntalteenottokyky on 
tärkeä ominaisuus kylmässä poh-
jolassa, ja vertailu kannattaa teh-
dä aina samoista lähtökohdista. Tä-
hän on olemassa standardi EN308. 
Kun vanhan rakennuksen ilman-
vaihtokone vaihdetaan energiate-
hokkaaseen, on rahallinen säästö 
helposti kymmeniä tuhansia euro-
ja vuodessa. Samalla kiinteistön ar-
vo nousee. 

Uusi ilmanvaihtokone voidaan 
asentaa vanhaankin rakennukseen 
sen arkkitehtuuriin kajoamatta. In-
terventin suunnittelun lähtökohta 
on se, että laitteisto saadaan yleen-
sä sisään tavallisesta ovesta. 

– Saamme tuotua täysin automa-
tisoidun, toimintavalmiin laitteen 
sisään rakennukseen kuin raken-
nukseen, Nummelin lupaa.

Ilmastointilaitteiden energia-
tehokkuutta parantaa oleellises-
ti IV Produktin patentoima, pit-

kään tuotekehitykseen perustuva 
ODS-huurteenhallinta-automatiik-
ka, joka hallitsee huurtumista op-
timaalisesti perinteisen sulatuksen 
sijaan. ODS pitää myös kiinteistön 
energiakustannukset kurissa, kun 
lämmön talteenottolaitteen sulat-
tamiseen ei tarvita erillisiä esiläm-
mityspattereita.

– Viime talvi oli hyvä koejakso. 
Meillä ei ollut ongelmia yhden-
kään kohteen kanssa, jossa oli 
meidän huurteensulatusautoma-
tiikka. Laitteiden toimintavarmuus 
on Pohjoismaissa 100 prosenttia, 
Nummelin kertoo.

Interventin toimintaperiaattei-
siin kuuluu, että kunkin ilman-
vaihtolaitteiston myyjä käy it-
se työmaalla ottamassa kohteen 
käyttöön ja osallistuu tarvittaessa 
myös toimintakokeisiin. Tuotteil-
la on kahden vuoden takuu, jon-
ka aikana Intervent seuraa asenta-
miensa ilmanvaihtokoneiden toi-
mintaa. Urakoitsijan kannalta tä-
mä on helppoa ja tulee ajan mit-
taan edulliseksi. Useimmissa lait-
teistoissa on pilviseuranta, joka on 
asiakkaan käytössä heti takuuajan 
alusta lähtien. 

Interventin asiakas voi soittaa ja 
kysyä laitteista koko niiden käyt-
töiän ajan. Laitekokonaisuuksilla 
on CE-merkintä, ja niiden toimin-
tavastuu on toimittajalla.

– Sen vastuun me haluamme ot-
taa. Meille on kunnia-asia, että lait-
teisto toimii, Nummelin päättää.

Energiatehokas 
ilmanvaihto tuo 
suuria säästöjä
 
Olosuhteet ovat tärkein asia kaikissa sisätiloissa, ja toimivalla ilmanvaihdolla 
on niihin suuri merkitys. Hyvä sisäilma on mahdollista tehdä myös energia- 
tehokkaasti, moderneilla ja vaivattomasti asennettavilla laitteilla.
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Interventin aluemyyntipäällikkö Ville Nummelin kertoo, että vanhan rakennuksen ilmanvaihtokoneen vaihtaminen energiatehokkaaseen säästää vuodessa kymmeniä tuhansia euroja.


