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Energiatehokkuus
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RAKENNUKSILLA  ja niiden järjes-
telmillä on merkittävä vaikutus ih-
misten hyvinvointiin. Lisäksi tiloil-
la on merkittävä korrelaatio ihmis-
ten vireystasoon ja luovuuteen. On 
jo arkipäivää, että rakennus enna-
koi sääolosuhteita sekä ihmisten 
liikkeitä ja säätää olosuhteita tar-
peenmukaisesti. Lisäksi ilmanvaih-
to ja lämmitysjärjestelmä voivat jo 
nyt keskustella ikkunan ja sen var-
jostuksen, tai jopa ikkunalasin läm-
mönläpäisevyyden kanssa ja opti-
moida kaikkein viihtyisimmän ja 
energiatehokkaimman tavan yllä-
pitää olosuhteita hyvinä. 

Rakennukset eivät enää ole pas-
siivinen kulutuksen kohde vaan 
aktiivinen osa energiajärjestel-
mää, joka voi myös tuottaa energi-
aa. Rakennukset ovat lisäksi mer-
kittävä säätövoiman potentiaali. 

KORJAUSRAKENTAMISEN muutos 
on huikea uusien teknologioiden 
yleistyessä. Printattavat ja omava-
raiset sensorit ja säätimet mahdol-
listavat tarkempaa ja tarkoituksen-
mukaisempaa säätöä rakennusten 
sisällä. Tavallinen lämmityspatte-
ri muuntuukin aktiiviseksi osaksi 
lämmitysjärjestelmän joustoa, il-
man että viihtyvyydestä tingitään. 
Uusi anturitekniikka mahdollistaa 
myös tarkemman sisäilmanlaadun 
reaaliaikaisen mittauksen. 

Saamme siis jo hyvissä ajoin in-
dikaatiota siitä, milloin olosuhteet 
ovat muuttumassa, korjataksemme 
mahdolliset vikatilanteet. Varaosat-
kin voidaan tulevaisuudessa printa-
ta suoraan työmaalla ja rakennus-
ten eristävyyttä parantaa nanoeris-
teillä, joita tarvitaan vain juustovii-
paleen paksuus ulkoseinään.
 
T E K N O L O G I A  pystyy jo nyt ih-
misen silmien liikkeestä tunnis-
tamaan esimerkiksi halutun va-

Tulevaisuuden rakennukset 
ovat ennakoivia

Puheenvuoro

Miimu Airaksinen
Toimitusjohtaja 
RIL

TEKIJÄT | Päätoimittaja Laura Syväniemi | Tuottaja Sini Levisalo | Taitto  
Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Katja Alaja, Marja Hakola, Suvi Huttunen, 
Antti J. Lagus, Tuomas Lehtonen | Kuvaajat Juha Arvid Helminen, Verna Kovanen 
(kansikuva), Aleksi Palmqvist, Joona Raevuori, Risto Takala. 

Talotekniikka on Content Housen julkaisema mainosliite. Jaellaan Helsingin 
 Sanomien liitteenä 16.5.2018. Painosmäärä 100 000. Lue myös | newspool.fi  

laistustason. Lisäksi monet tun-
nistimet tunnistavat millä tuulel-
la olemme ja meillä on mahdolli-
suus kehittää järjestelmiä parem-
min vastaamaan haluttuihin olo-
suhteisiin. Sisäpinnat voivat toi-
mia näyttöinä ja käyttöliittyminä. 
Yhdistämällä tietoa eri lähteistä 
saamme paljon kokonaisvaltai-
sempaa kuvaa siitä, millaiset olo-
suhteet rakennuksessa on. 

Tekoälyn ja kehittyneiden al-
goritmien avulla voimme arvioida 
mitkä ovat ennakoidut tai todennä-
köiset muutokset lähitulevaisuu-
dessa. Näin saamme optimoitua eri 
resurssien käyttöä ilman, että jou-
dumme tekemään kompromisseja 
ihmisten hyvinvoinnin kannalta.
 
T E KOÄ LY Y N  suunnatut inves-
toinnit ovat kasvaneet yli kolmin-
kertaisiksi viiden vuoden aikana 
ja merkittävä osa investoinneis-
ta, 35%, oli investoitu älykkäiden 
rakennusten kehittämiseen. Mah-
dollisuudet ovat siis suuria ja ra-
kennukset keskeisessä roolissa in-
tegroimassa eri teknologioita - sekä 
ennen kaikkea parantamassa mei-
dän kaikkien elämänlaatua.
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Kiinteistön suurien  
kodin- ja pesulakoneiden 
hankinta elinkaaripalve-
luna säästää sekä aikaa 
että rahaa. Digitaaliset  
lisäpalvelut täydentävät 
kokonaisuuden.
teksti suvi huttunen  
kuva aleksi palmqvist

K un yhdistetään hyvät 
tuotteet ja elinkaaripal-
velut saadaan voittaja-
konsepti, liiketoiminta-

johtaja Ari Myllymäki Hakonen So-
lutionsilta uskoo.

Kiinteistön laitehankintojen ko-
konaiskustannuksia arvioitaessa on 
huomioitava ainakin laiteinvestoin-
nit ja laitteiden käyttöönotto, varas-
tointi, siirto, asennus ja kierrätys se-
kä laitteiden huolto ja ylläpito. Tä-
hän päälle tulee vielä työmäärä, jo-
ka menee kaiken valvontaan ja hal-
linnointiin. Kun yritys ostaa laitteet 
yhdeltä toimijalta, asennukset toi-

Elinkaaripalvelu säästää  
kokonaiskustannuksissa 

Liiketoimintajohtaja Ari Myllymäki kertoo monen mieltävän Hakosen logistiikkayritykseksi, vaikka merkittävä kasvu tulee myös kiinteistöjen elinkaaripalveluista. 

selta, huollot kolmannelta, saa Ha-
koselta kaikki laitteen elinkaareen 
liittyvät palvelut yhdestä paikasta. 
Yrityksen henkilöstö hallitsee ym-
märryksellä koko kuvion. 

– Jos kaikkia osa-alueita hoitaa eri 
yritys, on mietittävä aina erikseen 
kenelle soittaa. Tähän menee aikaa ja 
kustannus omalle työlle nousee. Ha-
konen on valtakunnallinen toimija, 
joka voi auttaa kokonaiskustannus-
ten hallinnassa, Myllymäki sanoo. 

Yhden luukun periaate
Elinkaaripalvelussa Hakonen ha-
luaa Myllymäen mukaan olla Suo-
men paras ja tarjota maailmanluo-
kan palvelua. Se tarkoittaa yksilöl-
listä myyntityötä, jonka jälkeen lait-
teet toimitetaan perille, asennetaan, 
annetaan tarvittaessa käyttökou-
lutus sekä viedään vanhat laitteet 
pois kierrätykseen. Elinkaaripalve-
luun on liitettävissä myös laitteiden 
säännöllinen huolto ja ylläpito.

– Asiakastyytyväisyytemme on 
mitatusti huippulaatua. Hyvällä 
palvelulla saa Suomessa edelleen 
suhteettoman hyvän kilpailuedun, 
Myllymäki naurahtaa.

Hyvä esimerkki elinkaaripalve-
lusta ovat taloyhtiöiden pesulako-
neet. Vuosihuollolla pidennetään 
kalliiden laitteiden käyttöikää ja sa-
malla taloyhtiö saa arvion laitteiden 
kunnosta sekä investointitarpeista. 

– Kun yhdistämme kaiken yh-
deksi elinkaaripalveluksi, saam-
me optimoitua tehon ja pystymme 
tuottamaan palvelun kustannuste-
hokkaasti. Asukas sekä vuokranan-
taja saavat meiltä paremmat laitteet 
ja yhtenäisen malliston kilpailuky-
kyiseen hintaan. Työaikaa säästyy, 
kun kaiken saa yhden luukun peri-
aatteella, Myllymäki tiivistää. 

Poistaa asiakkaan huolet 
Elinkaaripalveluihin on mahdollis-
ta yhdistää myös moderneja digi-
taalisia lisäpalveluja, kuten pesuloi-
den ajanvaraus, taloyhtiöiden por-
rasnäytöt sekä liesivahdit. Pesuloi-
den laiteriippumattoman digitaali-
sen ajanvarauksen kautta asukkaat 
voivat varata pesukoneen, kuivaus-
huoneen tai muun taloyhtiön tilan 
joko oman älypuhelimensa tai tie-
tokoneensa kautta, tai vaihtoehtoi-
sesti kiinteistön kosketusnäytöltä.

Digitaaliset porrasnäytöt helpot-
tavat taloyhtiön viestintää ja säästä-
vät huoltomiehen aikaa, kun jokai-
sessa kiinteistössä ei tarvitse käydä 
erikseen, vaan näytön voi ohjelmoi-
da vaikka matkapuhelimesta. Liesi-
vahti taas varoittaa, kun lämpötila 
nousee liian korkeaksi, ja sammut-
taa lieden automaattisesti.

Hakonen on kehittänyt myös 
oman toiminnanohjausjärjestel-
män, joka on integroitavissa asiak-
kaan käyttämiin järjestelmiin. Näin 
esimerkiksi tieto huoltokäynnistä 
menee suoraan asiakkaalle. Jatkos-
sa integraatiomahdollisuuksia tu-
lee olemaan vielä paljon enemmän.

– Johtoajatuksenamme on, että 
poistamme asiakkaan huolen ja sa-
malla myös oman huolemme.

Digitaaliset palvelut ovat yksi 
Hakosen tärkeimpiä kehityshank-
keita. Vielä tämän vuoden puolella 
kuluttajat pääsevät tutustumaan ai-
van uudenlaiseen verkkopalveluun, 
jonka kautta Hakonen myy erilaisia 
palvelutuotteita. Myllymäki koros-
taa, että kyseessä ei ole pelkkä verk-
kokauppa, vaan aivan uudenlainen 
palvelukokonaisuus.

– Kokonaisvaltaisesta ja moder-
nista verkkopalvelukokonaisuudes-
ta on helppo ostaa ja myydä. Verk-
kopalveluissa on sosiaalinen tyhjiö, 
jonka me tulemme huomioimaan. 

Hakonen  
Solutions Oy
● Vahvassa kasvussa oleva 
100-vuotias perheyritys  
työllistää 330 henkilöä.

● Tarjoaa elinkaaripalvelun 
sekä hankalasti liikutelta- 
vien laitteiden kuljetuksen  
ja asennuksen. 

● Kodinkonetoimituksia  
vuosittain 15 000, korjauk-
sia 16 000, pesulakonetoi-
mituksia 3500 ja pesutupia 
noin 1000.UUSI KIINTEISTÖALAN KOHTAAMISPAIKKA  

Kiinteistöjen kehittäminen, ylläpito ja huolto

”Viesti tekee kiinteistön”
MIKAEL JUNGNER 
toimitusjohtaja, Kreab

”Olympiastadionin peruskorjaus  
ja uudistaminen - haasteet  

ja tulevaisuus” 
ILKKA RAUTAKIVI 

kiinteistöpäällikkö,  
Olympiastadion

HENRIK DETTMANN 
Suomen koripallomaa- 

joukkueen päävalmentaja

YLI 100 NÄYTTEILLEASETTAVAA YRITYSTÄ  
& KAKSI SEMINAARILAVAA PUHEENVUOROJA 

UUDENLAINEN,  

MAKSUTON  

AMMATTI- 

TAPAHTUMA  

ALALLE!

LUE LISÄÄ JA REKISTERÖIDY  
ENNAKKOON OSOITTEESSA: REALESTATEEXPO.FI
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sujuu ongelmitta - olipa kysymys asumisesta,  
yritystoiminnasta tai julkisista palveluista.  

Automaatiota ja ennakointia
Jotta työntekijöillä olisi mukavat oltavat myös 
nykyisissä suurissa avokonttoreissa, on kiin-
teistön LVIAS-järjestelmi-
en (lämpö, vesi, ilmastoin-
ti, automaatio ja sähkö) 
toimittava luotettavasti. 
Järjestelmien tehokkaalla 
ylläpidolla on merkitys-
tä sekä viihtyvyyden että 
kulutuksen kannalta: vai-
kutus näkyy työskentely-
mukavuudessa ja energi-
ansäästökuluissa.

– Taloteknisten järjes-
telmien ylläpidossa auto-
maatiolla on kasvava roo-
li. Kiinteistöautomaatiosta on tullut talon ai-
vot, Pihlajaniemi sanoo.

– Automaation toimivuuden kannal-
ta on tärkeää, että muuttuviin olosuhtei-
siin reagoidaan oikealla tavalla ja oikealla 
hetkellä: viat korjataan ja säädöt tehdään 
niin kuin pitää, lisää tekninen päällikkö  
Juha-Pekka Paalo RTK-Palvelusta.

Esimerkiksi kesää vasten on varmistetta-
va, että rakennuksen jäähdytysjärjestelmä ja 
-laitteet ovat kunnossa. Talveksi tarkistetaan, 
että lämmitysjärjestelmä on säädetty oikein. 

– Suomessa olosuhteet muuttuvat tosin jos-

kus niin nopeasti, että automaatiollakin on 
vaikea pysyä perässä: päivällä ollaan plussan 
puolella, mutta yöllä lämpötila laskee nollan 
alapuolelle. On muistettava, että isot raken-
nukset lämpenevät ja jäähtyvät hitaasti –  kaik-
ki tapahtuu pienellä viiveellä, Paalo toteaa.

Ennakoivaa olosuhtei-
den huomioon ottamista 
on sekin, että ilmastoin-
tilaitteiden suodattimia ei 
vaihdeta silloin kun talven 
hiekoitushiekat pöllyävät 
kaduilla, vaan vasta kun 
hiekat on siivottu pois.

Ennakointi on RTK-Pal-
velun mielestä parasta 
asiakaspalvelua. Asiakkai-
den tarpeet otetaan hyvin 
huomioon, minkä avulla 
varmistetaan asiakastyy-

tyväisyys. Kun RTK-Palvelu hoitaa oman 
osuutensa sovitun mukaisesti, voivat kiin-
teistöpäälliköt ja isännöitsijät keskittyä heil-
le olennaisempiin tehtäviin.

– Suuntaus on, että huoltosopimukset laa-
jenevat koko ajan. Me otamme kiinteistöistä 
yhä enemmän vastuuta. Työhömme kuulu-
vat niin automaation hoito, tarkastukset, ti-
laukset kuin raporttien ylläpito.

Virtuaalista kiinteistönhuoltoa
Automaatio, digitalisaatio, robotiikka ja 
3D-tekniikka valtaavat alaa myös kiinteistön-

Ennakoivaa kiinteistönhuoltoa 
Kun kiinteistössä on sopivan 
lämmin, ilmastointi pelaa ja  
olosuhteet ovat kaikin puolin  
tasaiset, ovat työntekijät tyyty-
väisiä. Kiinteistönhuollossa  
automaatiolla on iso rooli.
teksti marja hakola 
kuva rtk-palvelu

Automaatiolla on kasvava rooli taloteknisten järjestelmien ylläpidossa, mutta kiinteistön oma huoltomies on silti tärkeä linkki palveluketjussa myös tulevaisuudessa.

A ikaisemmin yrityksissä kiinni-
tettiin huomiota erityisesti kiin-
teistön energiankulutukseen. 
Nyt katseet ovat suuntautuneet 

enemmän työntekijöiden hyvinvointiin. 
– Yrityksissä halutaan, että työntekijät voi-

vat hyvin ja viihtyvät työssään. Kun sairas-
poissaoloja on vähemmän, työteho nousee. 
Tämä on luonnollisesti tärkeää yrityksen nä-
kökulmasta, toteaa RTK-Palvelu Oy:n alue-
johtaja Jari Pihlajaniemi. 

RTK-Palvelun ydinosaamista ovat niin 
asuin-, liike- kuin julkisten kiinteistöjen yl-
läpito ja huolto. Perinteisen kiinteistönhoi-
don lisäksi yritys tarjoaa teknisiä palveluja, 
joiden avulla kiinteistöjen käyttökuluja, ener-
giankulutusta ja ympäristövaikutuksia voi-
daan hallita ja kehittää.

Toimivat kiinteistöpalvelut ovat peruse-
dellytys sille, että yrityksen ydinliiketoiminta 

OLEMME
REAL ESTATE

EXPO -MESSUILLA 
OSASTOLLA  

4080

● Palveluvalikoimaan kuuluvat myös tek-
niset kiinteistöpalvelut ja energiansäästö-
palvelut.

RTK-Palvelu Oy
● Tarjoaa siivous-, kiinteistöhuolto-, käyt-
täjä- ja teollisuuspalveluja yrityksille ja  
julkisen sektorin asiakkaille.

●  Maanlaajuisesti toimivassa yritykses-
sä työskentelee tällä hetkellä noin 3500  
alansa ammattilaista.

”Automaatio, 
 digitalisaatio, 
 robotiikka ja 
3D-tekniikka  
valtaavat alaa.”

huollossa. Tulevaisuudessa tilanne voi olla 
se, että kiinteistön huoltomies laittaa paikan 
päällä silmilleen AR-lasit ja hänen työskente-
lynäkymänsä välittyy RTK:n kiinteistöpalve-
luun. Siellä huoltomiehen näkymään voidaan 
lisätä VR- tai MR-laseja käyttävän asiantun-
tijan virtuaalikädet. Käsien avulla kiinteistö-
palvelusta voidaan ohjata huoltomiehen kä-
siä ja neuvoa - lähes kirjaimellisesti kädestä 
pitäen - miten säätöjen kanssa tulee toimia.

– Todellisuus ja virtuaalitodellisuus koh-
taavat, Paalo ja Pihlajaniemi kuvailevat lä-
hivuosien mahdollisuuksia.

Molemmat kuitenkin muistuttavat, että 
kiinteistön oma huoltomies on ehdottoman 
tärkeä linkki palveluketjussa, niin nyt kuin 
tulevaisuudessa.

Älykäs sähköverkko ja  
talotekniikkajärjestelmien 
automaatio mullistavat  
tulevaisuudessa sähkön-
käyttötottumukset. Asuk-
kaille muutos näkyy asu-
mismukavuutena ja  
energiansäästönä. 
teksti tuomas lehtonen 
kuva risto takala

K orhosen perheessä val-
mistaudutaan uuteen 
päivään. Kahvinkeitti-
mestä leijailevat aromit 

täyttävät keittiön, leivänpaahdin 
työstää lämmintä leipää ja kirkas-
valolamput herättelevät lempeästi 
sarastavaan aamuun. 

Virtaa keittiökoneisiin ja valais-
tukseen saadaan sähköauton akus-
ta, joka on latautunut täyteen yön 
tunteina. Silloin sähkön hinta on ol-
lut edullisempaa kuin aamulla ko-
neita käynnistellessä. Vaikka akun 
energiaa kuluukin aamutoimiin, 
virtaa riittää myös päivän ajoihin. 

Korhosten aamupesulla käyttä-

Sähkön älykäs tulevaisuus
PKS:n markkinointi- ja tuotekehityspäällikkö Kimmo Tolvanen ja myyntipäällikkö Lotta Lilja kertovat käyttäjän roolin korostuvan osana älykästä sähköjärjestelmää. 

män veden lämmittää taloyhtiön 
lämminvesivaraaja, joka haistelee 
koko ajan varaajassa olevan veden 
lämpötilaa, sähkön tuntihintojen 
kehitystä sekä sähkön hintaan vai-
kuttavia säätilan muutoksia. Va-
raaja käyttää energiaa veden läm-
mitykseen silloin, kun sitä on saata-
vissa edullisimpaan hintaan.

Tekoäly ohjaa myös muita talo-
yhtiön teknisiä järjestelmiä. Päiväl-
lä järjestelmät hyödyntävät verkos-
ta ostettavan energian sijaan taloyh-
tiön omien aurinkopaneelien tuot-
tamaa sähköä. Aurinkoisimpina päi-
vinä sähköä riittää jopa myytäväksi 
naapuritaloille. 

Korhosten lähtiessä töihin ja 
kouluun, kodin ilmanvaihto sää-
tyy automaattisesti pienemmälle 
ja lämpötila laskee muutaman as-
teen. Näin sähköenergian kulutus 
vähenee. 

Käyttäjän rooli korostuu
Pohjois-Karjalan Sähkön (PKS) 
markkinointi- ja tuotekehityspääl-
likkö Kimmo Tolvanen ja myynti-
päällikkö Lotta Lilja uskovat, että 
edellä esitetty visio sähkön käytön 
tarkasta ajoittamisesta konkretisoi-
tuu tulevaisuudessa. Sähkön tuo-
tannon vaihtelut tulevat heiluttele-

maan sähkön hintaa totuttua enem-
män ja taloyhtiöt alkavat miettiä 
aktiivisemmin, kuinka vaikuttaa 
omiin energiakuluihinsa. 

– Suomessa siirrytään vaiheittain 
ekologisempien sähköntuotantota-
pojen, kuten tuuli- ja aurinkovoi-
man, käyttöön. Tuotanto on sääriip-
puvaisempaa kuin perinteisillä tuo-
tantotavoilla ja sähkön varastointi 
vielä nykyisellään haastavaa. Siksi 
sähkön käyttäjän rooli kasvaa osa-
na älykästä sähköjärjestelmää. Säh-
kön käyttöä kannattaakin mahdol-
lisuuksien mukaan ohjata kulutus-
huippujen ulkopuolelle, jolloin ky-
syntä on vähäistä. Tämä on ekolo-
gista ja voi lisäksi säästää merkittä-
västi rahaa, Tolvanen toteaa.

PKS on kehittänyt Priimaplus-äly-
sähkösopimuksen yritysten ja talo-
yhtiöiden tarpeisiin. Se toimii link-
kinä tulevaisuuden älykkään säh-
köverkon ja markkinoille tulleiden 
talotekniikkalaitteistojen välillä. 
Tolvasen ja Liljan mukaan taloyh-
tiöt voivat palvelun avulla säästää 
merkittävästi rahaa näkemättä yli-
määräistä vaivaa tai tinkimättä ar-
jen mukavuuksista.

– Priimaplus yhdistää tuntihin-
taisen sähkön ostamisen sekä hin-
nan kiinnittämisen tulevaisuuteen. 

Sähkömarkkinoiden eri mahdolli-
suudet sekä asiantuntemuksemme 
ovat asiakkaan käytössä maksutta. 
Lisäksi asiakas voi helposti seurata 
kulutustaan ja sähkön tulevia hin-
taennusteita Live-verkkopalvelus-
samme mihin aikaan tahansa, Tol-
vanen kertoo.

Tuotantotavan voi valita
Priimaplus-sopimuksessa on Tolva-
sen ja Liljan mukaan kyse siitä, että 
PKS tuo sähkön tukkumarkkinoiden 
eri mahdollisuudet suoraan asiak- 
kaan käyttöön. Asiakkaat voivat ha-
lutessaan valita myös, miten hei-
dän käyttämänsä sähkö on tuotet-
tu. Ekologinen taloyhtiö voi esimer-
kiksi huolia käyttöönsä vain tuuli- 
tai vesivoimalla tuotettua energiaa.

Taloyhtiöille pörssisähkö sovel-
tuu hyvin, sillä niiden sähkönkäyttö 
kohdistuu iltoihin ja viikonloppui-
hin. Tällöin sähköä runsaasti käyt-
tävän teollisuuden toiminta on vä-
häistä ja sähköhinnatkin siksi alhai-
semmat. 

– Priimaplus-palvelun myötä 
isännöitsijältä poistuu tarve kil-
pailuttaa sähköyhtiöitä. Sähkö-
markkinat ja me teemme työn hä-
nen puolestaan. Verkkopalveluum-
me kirjauduttuaan isännöitsijä nä-

kee kaikkien asiakastaloyhtiöiden-
sä sähkönkäyttötiedot. Hän voi hel-
posti seurata taloyhtiöiden sähkön-
kulutusta ja muokata palvelukoko-
naisuuksia. Halutessaan isännöit-
sijä voi tilata seuraavan vuorokau-
den tuntihinnat ja hälytykset mää-
riteltyjen hintarajojen ylittymisestä 
tekstiviesteinä, Lilja luettelee.

Priimaplus  
älysähkö
● Maailman ensimmäinen 
tuntihintainen sähkösopi-
mus, jossa voi tehdä myös 
hintakiinnityksiä.

● Hintakiinnityksillä voi  
vakauttaa sähkön hintaa 
esimerkiksi talvikaudeksi.  

● Sähkön käyttöä sekä  
kustannuksia voi seurata  
Live- palvelussa missä ja 
milloin vain. 
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Vanhasta  
rakennuksesta  
moderni toimisto

O P-Vuokratuotto -erikois-
sijoitusrahaston omis-
tama toimistorakennus 
Lönnrotinkatu 11 sijait-

see aivan Helsingin ydinkeskustas-
sa. Alun perin 70-luvun alussa ra-
kennettu kiinteistö päätettiin mo-
dernisoida kauttaaltaan sekä si-
sältä että ulkoa sen tekniikan ja ti-
laratkaisujen tultua elinkaarensa 
päähän. Saneeraus valmistui 2016 
ja kiinteistö on nykyään tilaratkai-
suiltaan ja teknologialtaan täysin 
uuden veroinen. 

– Vanhojen 70-luvun rakennus-
ten modernisointi on haastavaa, 
sillä niissä on usein matala kerros-
korkeus.  Haasteeksi muodostuu se, 
miten rakennuksiin saadaan nyky-
ajan vaatimusten mukaiset avarat ja 

viihtyisät tilat, luonnonvaloa, hyvä 
energiatalous sekä kaikki tarvittava 
tekniikka, kertoo Aren suunnittelu-
päällikkö Heikki Mäki. 

Suomessa on paljon vastaavia 
toimistorakennuksia, jotka ovat tu-
lossa elinkaarensa päähän ja vaati-
vat uutta tekniikkaa. Vaatimukset 
etenkin sisäolosuhteiden, viihtyi-
syyden ja toimivuuden suhteen 
ovat kasvaneet, joten myös taus-
talla toimivan tekniikan on oltava 
modernia. 

– Toimistoilta vaaditaan, että si-
säilman tulee olla hyvälaatuinen, 
terveellinen sekä lämpötilaltaan ta-
sainen. Lämpötilan vaihtelu koe-
taan negatiivisena ominaisuutena. 
Vanhalla tekniikalla sen tasaisena 
pitäminen on todella vaikeaa, el-

Vanhakin rakennus on mahdollista modernisoida uutta vastaavaksi älykkään 
talotekniikan avulla. Lopputuloksena ovat erinomaiset sisäolosuhteet ja pie-
nempi energiankulutus.
teksti suvi huttunen kuvat juha arvid helminen

lei mahdotonta, kiinteistöpäällikkö  
Matti Puromäki OP Kiinteistösijoi-
tuksesta sanoo.

Erinomaiset sisäolosuhteet 
Lönnrotinkatu 11:n korjauksen 
käynnisti alun perin YIT, joka teetti 
siitä energiavertailulaskelmat. Nii-
den perusteella kiinteistöön pää-
dyttiin hankkimaan Are Sensus -ta-
lotekniikkajärjestelmä. Sensuksen 
energiatehokkuus perustuu kiin-
teistön käytössä syntyvien ilmai-
senergioiden hyödyntämiseen ja 
kierrättämiseen, jolloin ostoener-
gian tarve vähenee merkittävästi.  
Jopa energiatehokkuutta suurempi 
merkitys Mäelle on kuitenkin järjes-
telmän vaikutus rakennuksen sisä-
olosuhteisiin. Sensuksen avulla si-

säilma on aina puhdasta ja terveel-
listä, lämpötila tasainen sekä valais-
tus miellyttävä. Työntekijä ei huo-
maa sisällä ollessaan eroa kylmän 
ja kuuman päivän välillä.

– Sensus mittaa koko ajan myös 
ilman hiilidioksidipitoisuutta. Jos 
pitoisuus alkaa nousta, järjestelmä 
lisää esimerkiksi kokoushuoneen il-

manvaihtoa jo ennen kuin ihmiset 
alkavat tuntea, että ilma muuttuu 
tunkkaiseksi, Mäki sanoo.

Are Sensus on kehitetty jo lähes 
20 vuotta sitten Tekesin teknologia-
ohjelmassa, joten sen toimintape-
riaatteet tunnetaan hyvin. Järjes-
telmää on tutkittu paljon sekä teo-
riassa että käytännössä, mikä pie-
nentää myös kiinteistön omistajan 
ja tilaajan riskiä. Tähän mennessä 
Sensus on otettu käyttöön noin nel-
jässäkymmenessä kiinteistössä. Jär-
jestelmä soveltuu kaikkiin kiinteis-
töihin, joissa oleskellaan paljon ja 
joissa ihmisten hyvinvointi on tär-
keää, kuten toimistoihin, hotellei-
hin, oppilaitoksiin ja sairaaloihin.

– Sensuksen toimintaperiaate on 
aina sama, mutta tottakai opimme 
kohde kohteelta ja kehitämme sitä 
eteenpäin. Kun järjestelmän toimin-
ta tunnetaan ja se suunnitellaan, ra-
kennetaan ja huolletaan näiden pe-
riaatteiden mukaisesti, koko ketju 
pysyy yhtenäisenä. Toisin kuin ta-
vallisessa rakentamisessa, jossa yksi 
suunnittelee, toinen urakoi ja kol-
mas huoltaa. Sensuksella lopputu-
los on parempi: saavutetaan parem-
mat sisäolosuhteet ja alempi energi-
ankulutus, jotka voimme myös taa-
ta, Mäki kuvailee.

Yksi Sensuksen vahvuuksista on 
sen joustavuus. Kun tekniikka on 
katossa, voi vaivattomasti siirrellä 
seiniä ja muunnella tiloja. 

– Meille omistajana tilojen jous-
tavuus ja muunneltavuus on tär-
keää. Jos vuokralaiset vaihtuvat, 
pystymme muokkaamaan tiloja 
eikä talotekniikkaan tarvitse tehdä 
isoja muutoksia, Puromäki sanoo.

Tyytyväiset vuokralaiset
Yksi Lönnrotinkatu 11:n vuokralai-
sista on asianajotoimisto Lexia. Yri-
tyksellä on käytössään talon kaksi 
ylintä kerrosta ja parhaillaan tiloi-
hin ollaan rakentamassa uusia neu-
votteluhuoneita.

– Meille kasvuyrityksenä tilo-
jen muunneltavuus on todella tär-
keää. Kun kaikki tekniikka on sijoi-
tettu kattoon eikä seinissä ole mi-
tään, tiloja on helppo muunnel-
la. On myös tärkeää, että tilat ovat 
ekotehokkaat ja ympäristöystä-
välliset, Lexian asiakkuusjohtaja  
Jukka Jaakkola kertoo.

Ajatustyössä hyvä ilmanvaihto 

ja tasainen lämpötila ovat Jaakko-
lan mukaan erityisen tärkeitä, sillä 
ne antavat rauhaa itse työnteolle.

– Nämä asiat ovat parhaimmil-
laan silloin, kun niitä ei edes huo-
maa. Asiakkaammekin ihastelevat 
usein tilojamme. Kiinteistönä tämä 
on huikea, ja se lisää sekä asiakkai-
den että henkilökunnan viihtyvyyt-
tä, Jaakkola sanoo.

Myös Puromäki kertoo, että Lönn- 
rotinkadulta tulee huomattavasti 
vähemmän valituksia kylmästä tai 
kuumasta sisälämpötilasta tai ve-
don tunteesta kuin kiinteistöistä 
keskimäärin. 

Energiankulutus alenee
Erinomaisten sisäolosuhteiden li-
säksi kiinteistössä on saavutettu 
hyviä tuloksia myös energianku-
lutuksen vähentämisessä. Raken-
nuksen elinkaaren ympäristökuor-
mituksesta noin 90 prosenttia tulee 
energiankäytön kautta, joten sillä 
on suuri merkitys hiilijalanjälkeen 
ja kustannuksiin. Energiansäästö ja 
ympäristöasiat ovat tärkeitä myös 
kiinteistön omistajalle, ja energia-
tehokas talo on Puromäen mukaan 
suuri etu ostopäätöstä tehdessä.

Lönnrotinkatu 11 sai moderni-
soinnin myötä LEED Platinum -ym-
päristöluokituksen, mihin vaikutti 
osaltaan Are Sensuksen käyttöön-
otto. Energiatehokkuuden lisäksi 
muina tekijöinä korkeimman ym-
päristöluokituksen saamiseen vai-
kuttivat muun muassa rakennuksen 
hyvä sijainti, palvelut sekä liiken-
neyhteydet, kantavien rakenteiden 
säilyttäminen, vähän vettä kulutta-
vat vesikalusteet, sähköautojen la-
tauspisteet ja vihreän sähkön käyt-
tö. LEED Platinumin lisäksi raken-
nuksen energialuokka nousi C:stä 
B:hen Sensuksen ansiosta.

Rakennuksessa kuluu energi-
aa muun muassa lämmitykseen ja 
jäähdytykseen. Tavallisesti ylimää-
räinen lämpö poistetaan ja saman-
aikaisesti tuodaan lisää lämpöä. Are 
Sensus hyödyntää sen sijaan talon 
sisällä olevaa ylimääräistä lämpöä 
rakennuksen uudelleenlämmityk-
seen, jolloin lämpöä ei hukata ulos. 
Lämpö ja jäähdytys tulevat katon 
kautta lämpösäteilynä, jolloin ve-
toisaa tunnetta ei tule. Järjestelmä 
mittaa myös koko ajan sisäilman 
hiilidioksidipitoisuutta ja lisää tar-

vittaessa ilmanvaihtoa.
– Koko järjestelmän aivot ja sydän 

on matalaenergiakeskus. Sen kautta 
lämpö ja jäähdytys kulkevat sinne, 
missä niitä tarvitaan, Mäki tiivistää.

Sensus-järjestelmän äly ja tek-
niikka on keskitetty matalaenergia-
keskukseen, mikä helpottaa myös 
huoltoa ja ylläpitoa. Laitteet on 
helppo paikantaa ja niihin pääsee 
helposti käsiksi. Nykyajan huolto 
onkin paljolti sitä, että tarkistetaan 
ennakoivasti kaiken toimivan on-
gelmitta. Lönnrotinkadun kiinteis-
tö on etävalvonnassa, joten mah-
dolliset ongelmat havaitaan välit-
tömästi. 

Talotekniikan huollon Lönn-
rotinkatu 11:ssä hoitaa Are. Sen-
sus-järjestelmän huolto ei kuiten-
kaan poikkea tavanomaisesta. 

– Meille Aren huolto on ollut 
luonteva jatkumo, sillä se on toimi-
nut muissakin keskustan kiinteis-
töissämme jo ennen tätä hanketta. 
Arvostamme sitä, että kun Are ura-
koi, se myös huoltaa –  eli ottaa vas-
tuun omasta järjestelmästään. Täl-
löin lopputuloksen pitäisi olla pa-
rempi, Puromäki toteaa.

Sekä Mäki että Puromäki ovat 
molemmat ylpeitä Lönnrotinkatu 
11 -kiinteistöstä. Se pääsi myös esille 
OP:n viimevuotisessa ympäristöra-
portissa esimerkkinä energiatehok-
kaasta kiinteistöstä.

OP-kiinteistösijoi-
tuksen kiinteistö-
päällikkö Matti  
Puromäki sekä 
Aren suunnittelu-
päällikkö Heikki 
Mäki Sensus- 
paneelien alla. 

Ilmaisenergioiden hyödyntäminen ja kierrättäminen kuluttaa ostoenergiaa 25% ta-
vanomaista vähemmän. Matalaenergiakeskus on järjestelmän sydän. 

”Ilmanvaihto ja 
lämpötila ovat 
parhaimmillaan, 
kun niihin ei kiin-
nitä huomiota.”

●  Hyödyntää ja kierrättää  
ilmaisenergiaa, jolloin osto- 
energian määrä vähenee noin 
25 prosenttia.

Are Sensus
●  Talotekniikkajärjestelmä, 
joka takaa kiinteistön ener-
giatehokkuuden, muunnel-
tavuuden sekä optimaaliset  
olosuhteet.

● Soveltuu sekä uudis- että  
modernisoitaviin kohteisiin. 
Ratkaisu räätälöidään tarpei-
den mukaan.
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Helposti jaettava ja  
aina ajan tasalla oleva  
ohjelma tekee suunnit-
telusta, rakentamisesta 
ja ylläpidosta tehokasta. 
Suunnittelu pohjautuu 
ajatukseen rakennuksen 
simuloinnista.
teksti suvi huttunen 
kuva joona raevuori

K un Severi Virolainen pe-
rusti M.A.D.in 30 vuotta 
sitten, suuri osa raken-
nussuunnittelusta teh-

tiin piirtämällä. Nykypäivänä suun-
nittelu on siirtynyt yhä enemmän 
tietomallipohjaiseksi, sillä entistä 
useampi rakennuttaja haluaa näh-
dä rakennuksen 3D-simuloituna. 

– Tietomallia voi hyödyntää kai-
kissa rakennuksen elinkaaren vai-
heissa. Aluksi tietomallinnus tu-
li suunnitteluun, mutta nyt sitä 
hyödynnetään jo rakentamisessa. 

Tietomalli tehostaa 
suunnittelijan työskentelyä

ArchiCAD-asiantuntija Ville Pietilä sekä toimitusjohtaja Severi Virolainen kertovat, että tietomallintamista on hyödynnetty myös omassa toimistossa Helsingin Annankadulla.

Vähitellen malleista alkavat hyö-
tyä myös loppukäyttäjät, M.A.D.in 
toimitusjohtaja Virolainen kertoo.

Haaste tietomallinnuksen yleis-
tymisessä on Virolaisen mukaan sen 
vaatima kulttuurin muutos. Suun-
nittelijoilla voi olla pelkona, että tie-
tomalli näyttää liiankin hyvin mah-
dolliset puutteet suunnittelussa.

– Joillekin rakennusalan tekijöil-
le muutos on ollut helpompi kuin 
toisille. Muutos yhdistyy myös sii-
hen, millaisia työkaluja käytetään. 
ArchiCADissä on nykyään mah-
dollista esimerkiksi yhdistää eri 
suunnittelijoiden malleja eri oh-
jelmista yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tukena käyttäjäyhteisö
ArchiCAD on M.A.D.in maahantuo-
ma, unkarilaisen Graphisoftin tuote, 
jonka avulla rakennuksen simulointi 
ja kolmiulotteisen mallin luominen 
onnistuvat helposti. Samalla kun ra-
kennusta suunnitellaan ArchiCADil-
lä, syntyvät myös kaikki tarvittavat 
piirustukset yhteen tiedostoon. 

Vaikka ohjelma on helppokäyt-
töinen, moni suunnittelija käyt-
tää sitä vielä vajaalla teholla. Jot-

ta suunnittelija saisi ArchiCADistä 
kaiken tehon irti, M.A.D. kouluttaa 
sen käytössä ja jakaa tietoa käyttäjil-
le myös ainutlaatuisen käyttäjäyh-
teisön eli ArchiMAD-kerhon avulla.

– Monissa suurissa kohteissa tie-
tomallinnusta vaaditaan jo yleises-
ti, koska tiedon hallinta olisi muu-
ten vaikeaa. Esimerkiksi Singapo-
ressa tietomalli on rakennusluvan 
edellytys, ArchiCAD-asiantuntija 
Ville Pietilä muistuttaa.

Pietilä havainnollistaa M.A.D.in 
omassa toimistossa, kuinka tieto-
malli käytännössä toimii valmiis-
sa rakennuksessa. Kun toimisto 
on mallinnettu yksityiskohtaises-
ti, voi tabletilta klikata haluamaan-
sa esinettä tai rakennuksen osaa, ja 
ohjelma kertoo siitä tarkat tiedot. 
Tietomalli linkittyy myös esineiden 

internetiin, jolloin esimerkiksi toi-
miston viherseinä raportoi reaali-
ajassa tietoa kasvien olosuhteista. 
Myös tilan valaisimia ja ovia voi oh-
jata mallin kautta.

Tietomalli nopeuttaa kokonai-
suudessaan suunnittelijan työtä. 
Työmäärä voi olla aluksi perinteis-
tä piirtämistä suurempi kun kaik-
ki tieto on syötettävä malliin, mut-
ta tiedon syöttämisen jälkeen sen 
muuttaminen on nopeaa ja rutiini-
työn määrä vähenee. 

– Tietomalli pienentää myös vir-
heiden määrää ja tekee ne osittain 
mahdottomiksi. Todellisia simuloin-
teja on mahdollista tehdä vain mallin 
kautta, Virolainen muistuttaa.

– Tietomallin avulla intressi siirtyä 
jatkuvaan tiedonhallintaan kasvaa, 
kun asiakas saa aitoa hyötyä. Tieto-
mallinnus on tehty itseään ruokki-
vaksi systeemiksi, joka mahdollistaa 
jatkuvasti uutta, Pietilä lisää.

Tänä päivänä ArchiCAD-käyttäji-
en luomien tietomallien katselu on 
mahdollista kenelle tahansa jopa 
pelkällä verkkoselaimella. Malliin on 
mahdollista yhdistää eri ohjelmis-
toilla tehtyjä malleja. Graphisoftin 

palkittu BIMx-applikaatio on maa-
ilman suosituin rakennusalan tie-
tomallien katseluväline älylaitteilla.

Huoltokirjat kuntoon 
Tietomallinnus linkittyy nykyään 
myös rakennusten huoltokirjoihin. 
Huoltomies voi katsoa selainpohjai-
sesta huoltokirjasta, missä kohtaa 
rakennusta mikäkin kohde on. Toi-
saalta kiinteistön käyttäjä voi rapor-
toida suoraan mallin kautta esimer-
kiksi rikkoutuneesta valaisimesta.

– Mallissa tieto on aina oikein 
ja ajan tasalla. Jos malli laitetaan 
pilveen, siihen tehtävät muutok-
set näkyvät heti kaikille ja käytös-
sä on vain yksi päivitettävä malli, 
Pietilä kertoo.

Tietomallia voi hyödyntää myös 
rakennusten energiatodistuksissa, 
jolloin sen avulla saa todenmukai-
sen kuvan energian käytöstä. Par-
haimmillaan malli osaa ottaa huo-
mioon esimerkiksi ikkunan edessä 
kasvavan lehtipuun: kesällä se var-
jostaa ja vähentää jäähdytyksen tar-
vetta ja talvella pudottaessaan leh-
tensä päästää valon sisälle, jolloin 
lämmityksen tarve vähenee.

”Malli vähentää 
virheiden määrää 
ja tekee ne osittain 
mahdottomiksi.”

TUTUSTU RATKAISUUN: tiivi.fi/antenni

Connect

UUTUUS
TIIVI CONNECT  
ANTENNI

Energiatehokas ja tiivis rakentaminen sekä 
perinteinen ikkunaremontti lisäävät rakennusten 
vaimennusta. Tämä ilmenee puheluiden 
kuuluvuus ongelmina sekä epäluotettavana 
nettiyhteytenä. Uusi patentoitu Tiivi Connect 
Antenni vahvistaa signaalia sisätiloissa. Se 
asennetaan osaksi ikkunarakennetta, eikä
se vaikuta ikkunan muuhun toimintaan.

JOPA  100X  
PAREMPI SIGNAALI*

• Tiivi Connect Antenni 
on näkymätön, kestävä 
ja huoltovapaa 
passiiviantenni

• Ainutlaatuinen ratkaisu 
varmistaa kuuluvat 
puhelut ja toimivat 
yhteydet 3G-, 4G- ja 
5G-verkossa nyt ja 
tulevaisuudessa

Varmista signaali  
ikkunavalinnan yhteydessä

Tiivi Connect tuo yhteen asumismukavuuteen, energiatehokkuuteen, turvallisuuteen ja sisäil-
maan liittyviä innovaatioita. Tiivi Connect App tekee kokonaisuuden hallinnasta helppoa – voit 
muun muassa hallita sillä Tiivi Connect Kaihtimiasi sekä Tiivi Connect Ikkuna- ja ovisensoreita.

App Store

Google Play
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Osta 6 ikkunaa tai ovea, saat kaupan päälle ikkunan Tiivi Connect Antennilla (arvo jopa 1000 €).!
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I deaalitalo näkee rakentamisen myös 
asiakaspalveluliiketoimintana. Pitkä 
kokemus alalta on osoittanut, että 
paitsi rakentamisen laatu ja kustan-

nustehokkuus, myös hyvä asiakaspalvelu on 
välttämätöntä kaikissa rakennushankkeissa. 

Yrityksen tarina ulottuu aina vuoteen 
2004, jolloin toimitusjohtaja Anssi Mustonen  
perusti yrityksen. Välillä toiminta hiipui joik-
sikin vuosiksi, mutta Tuomas Tallilan mu-
kaantulo toiseksi omistajaksi ja tuotanto-
päälliköksi vuonna 2017 nosti Ideaalitalon 
taas uuteen vahvaan nousuun.

– Toimimme mielellämme päätoteutta-
jana kaikissa rakennushankkeissa ja työl-
listämme vuosittain parikymmentä muuta 
yrittäjää. Monien kanssa olemme tehneet 
yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Kokoamme 
kuhunkin hankkeeseen parhaiten soveltu-
van tiimin, jonka tiedämme toimivan tehok-
kaasti yhdessä, Mustonen kertoo.

Kustannustehokas ja joustava
Ideaalitalo tekee kaikenlaista urakointia: 
linjasaneerauksia ja muita asuntoyhtiöi-
den peruskorjauksia, toi-
mitilojen laajennuksia ja 
muutoksia, teollisuuden 
rakentamista sekä uudis-
rakentamista. Yksi hank-
keiden toteutusmuoto 
on KVR eli kokonaisvas-
tuu-urakka. Tätä urakka-
muotoa voidaan käyttää 
esimerkiksi kustannus-
tehokkaissa linjasanee-
rauksissa.

– KVR-urakassa otam-
me vastuun hankkeen 
toteutuksesta alusta loppuun saakka, eli 
suunnittelusta vuositarkastuksiin, Musto-
nen tiivistää.

KVR-urakan hyötynä on ennen kaikkea 
sen helppous, nopeus sekä hinta. Taloyh-
tiön ei tarvitse tavata useita eri suunnitte-
lijoita, konsultteja tai urakoitsijoita, vaan 
yksi urakoitsija hoitaa kaiken. Näin säästyy 
aikaa, lisätyöt jäävät pois ja asukkaiden toi-

vomia muutoksia voidaan tehdä joustavam-
min. KVR-urakassakin urakoitsija tekee en-
sin esisuunnitelman ja vasta sen jälkeen al-
lekirjoitetaan sopimus varsinaisesta työstä. 
Urakan aloittaminen ei siis automaattisesti 
sido yhteen urakoitsijaan.

– KVR-urakka on noin 20 prosenttia ta-
vallista urakkaa halvempi ja säästää paljon 
vaivaa, kun kirjoitetaan vain yksi sopimus. 
Tarjousvaiheessa laadimme suunnitteli-
joiden kanssa taloyhtiön tarpeiden pohjal-
ta esisuunnitelman, jota voidaan tarkentaa 
neuvottelujen edetessä, Mustonen sanoo.

Kokonaisvastuu-urakka on myös asuk-
kaille miellyttävä, sillä se vähentää remont-
tiin käytettävää aikaa, jolloin asukkaiden 
kokema haitta pienenee. Koko prosessin 
tehokkuus kasvaa, kun koko toimitusket-
jua hallinnoi vain yksi toimija. Tästä syystä 
hankkeen kokonaiskustannukset laskevat.

Asiakaspalvelu kaiken keskiössä
Kaikissa Ideaalitalon urakoissa korostuu 
asiakaspalvelun tärkeys. Rakentamisen 
laadun ja kustannustehokkuuden lisäksi 

palvelulla on suuri mer-
kitys hankkeen onnistu-
misessa. Yrityksen taus-
talla ovat vahvasti sitou-
tuneet henkilöomistajat, 
jotka vastaavat henkilö-
kohtaisesti hankkeiden 
sujumisesta.

– Laadukas asiakas-
palvelu takaa osaltaan, 
että hankkeen lopputu-
los vastaa asiakkaan tar-
peita. Etenkin linjasanee-
rauksissa palvelun merki-

tys korostuu, kun vastapuolella ovat asuk-
kaat. Järjestämme aina ennen urakan aloi-
tusta asukastilaisuuden, informoimme jat-
kuvasti urakan etenemisestä ja kuuntelem-
me myös asukkaita, Mustonen kertoo.

Erinomaisen asiakaspalvelun varmista-
miseksi Ideaalitalolla on oma toimintajär-
jestelmä, jonka pohjalta palvelua toteute-
taan käytännössä.

Onnistunut rakennushanke vaatii laadun ja kustannustehokkuu-
den lisäksi erinomaista asiakaspalvelua. Linjasaneeraus sujuu no-
peasti ja edullisesti kokonaisvastuu-urakkana. 
teksti suvi huttunen kuva joona raevuori

Anturit ilmanvaihtoon, huollot tarpeen mukaan ja lämpö talteen 
joka ikisessä kodissa, kerrostalossa ja toimistossa. Jo näillä asioilla 
saadaan terveellisempää sisäilmaa. 
teksti katja alaja kuva aleksi palmqvist

Vastuu hankkeesta 
alusta loppuun

Terveellinen  
sisäilma - jokaisen  
perusoikeus

Ideaalitalon toimitusjohtaja Anssi Mustonen sekä tuotantopäällikkö Tuomas Tallila suun-
nittelevat taloyhtiön linjasaneerausta ja peruskorjausta. 

H mm, miksi nämä tuloilmavaih-
tokoneen suodattimet ovat täy-
sin puhtaat, asiantuntija ihmet-
teli. Hän oli mennyt tekemään 

asuinkerrostalon ilmanvaihtokanavien en-
simmäistä puhdistusta.

Pian selvisi, että ulkoseinän raittiin ilman 
sisäänottoaukossa oli hyönteisverkko, joka 
esti raikkaan ilman virtaamisen asuntoi-
hin. Niihin olikin mennyt ilmaa viemäreis-
tä ja naapureilta 50 maitotölkin verran se-
kunnissa.

– Tämä tarina on esimerkki siitä, kuin-
ka huonosti toimiva ilmanvaihtojärjestel-
mä tuottaa epäpuhtauk-
sia ilman puhdistamisen 
sijaan, Cervi Talotek-
niikan toimitusjohtaja  
Petri Valve kertoo. Hän 
on nähnyt monenlaisia 
tilanteita yli 30-vuoti-
sella urallaan.

Toimiva ilmanvaih-
tojärjestelmä puhdistaa 
sisäilmasta vaikka mi-
tä: rakennusmateriaali-
en tuottamia palonsuo-
ja-aineita, silakan ja ves-
san hajuja sekä suihkun vesihöyryä. Tulok-
sena on raikasta, lämmintä ja suodatettua 
sisäilmaa. Sillä on väliä, sillä vietämme jopa 
90 prosenttia vuorokaudesta sisällä.

Remontti muuttaa ilmanvaihtoa
Valve kannustaa huoltamaan kodin tai kiin-
teistön ilmanvaihtojärjestelmän vuosittain 
ja puhdistamaan 5–10 vuoden välein. Samal-
la voi pyytää tekemään isommankin tilan-
nearvion. Arvio on erityisen tärkeä silloin, 
kun kiinteistön rakenteita aiotaan muuttaa. 

– Kun vaikkapa painovoimaisella il-
manvaihtojärjestelmällä toimivaan taloon 
vaihdetaan ikkunat tai tehdään julkisivu-

remontti, ilmanvaihto muuttuu ja pitää 
uudistaa. Linjasaneerauksessa voi puo-
lestaan asentaa lämmön talteenottojärjes-
telmän. Muuten jopa 70 prosenttia läm-
möstä menee harakoille, Valve painottaa.  
 
Pistä anturi valvomaan
Cervillä riittää töitä, sillä Suomessa on pal-
jon vanhentunutta asuntokantaa. Yritys on 
erikoistunut energia- ja kustannustehokkai-
siin ratkaisuihin ja ilmanvaihtojärjestelmi-
en huoltoon. Asiakkaisiin kuuluvat muun 
muassa Realia, Sato, Porvoon ja Tuusulan 
kaupungit, kerros-, omakoti- sekä rivitalot.

Valven mukaan paras-
ta sisäilmaa hengitetään 
tyypillisimmin toimisto-
taloissa. Tämä johtuu sii-
tä, että toimitilapuolella 
käytetään antureita ja 
huolto hoituu tarvepoh-
jaisesti. Myös omakotita-
lo- ja rivitalopuolella ol-
laan heräämässä.

– Anturi tekee elämän 
omakotitalossa helpok-
si, sillä se hälyttää mei-
dät automaattisesti. Kun 

turhat huollot jäävät väliin, laite maksaa it-
sensä takaisin parissa vuodessa.

Cerviltä apua saa nopeasti, sillä yrityk-
sellä on oma nopean toiminnan joukkonsa. 
Alalla ainutlaatuinen ISO 9001:2015 -serti-
fikaatin mukainen laatujärjestelmä, digita-
lisoidut prosessit ja Saara-keinoäly antavat 
taustatukea osaaville cerviläisille ja nopeas-
ti kasvavalle yritykselle.

– Nyt on hyvä aika vaihtaa raitisilmasuo-
dattimet, sillä lumen alta paljastunut lika ja 
pöly tukkivat helposti vanhat suodattimet 
ja sisäilman laatu heikkenee. Silloin olisi ai-
ka solmia omia tarpeita palveleva huolen-
pitosopimus. 

Kun painovoimaisella ilmanvaihtojärjestelmällä toimivaan taloon vaihdetaan ikkunat, 
ilmanvaihto muuttuu ja pitää uudistaa, sanoo Petri Valve Cervi Talotekniikasta.

”Ilman talteen- 
ottojärjestelmää  
jopa 70 prosenttia 
lämmöstä menee 
harakoille.”

”Laadukas  
palvelu takaa,  
että  lopputulos 
vastaa asiakkaan 
tarpeita.” 

OLEMME
REAL ESTATE

EXPO -MESSUILLA 
OSASTOLLA  
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P attereiden lorinan, jatku-
vat huoltokäynnit, vent-
tiilien tukkeutumiset ja 
jopa vuodot voisi mones-

ti välttää panostamalla laadukkaa-
seen paisunta-astiaan ja putkiston 
lianerotukseen.

– Kiinteistön vesikiertoinen läm-
mitys- tai jäähdytysjärjestelmä pe-
rustuu siihen, että putkistossa ei 
virtaa mitään muuta kuin vettä. 
Lämmityskauden lopussa veden 
lämpötila laskee ja sen tilavuus 
samalla pienenee. Tällöin putkis-
toon voi päästä ilmaa verkoston 

Putkistoissa tulisi  
virrata pelkkää vettä
Rakennusten LVI-järjes-
telmissä taistellaan usein 
putkistoihin pääsevän  
ilman aiheuttamia ongel-
mia vastaan. Todellista 
syytä siihen, miksi ilmaa 
pääsee järjestelmään, ei 
kuitenkaan aina tiedetä.

teksti antti j. lagus 
kuva aleksi palmqvist

Paisuntasäiliö ja lianerotin takaavat järjestelmän toiminnan, kertovat IMI:n toimitusjohtaja Jorma Kukkonen ja tekninen päällikkö Mikko Lättilä.

paineen laskiessa liian alhaisek-
si huoltamattoman paisunta-as-
tian takia, IMI Hydronic Enginee-
ring Oy:n tekninen päällikkö Mikko 
Lättilä kuvaa tyypillistä tilannetta. 

Yritys markkinoi ja myy Suomes-
sa kansainvälisen emoyhtiönsä ke-
hittämiä ja valmistamia, LVI-järjes-
telmissä tarvittavia tuotteita.

Ilma putkistossa voi aiheuttaa 
äänihaittojen lisäksi myös putkis-
ton korroosiota, sillä happi rea-
goi putkien ja venttiilien metal-
lien kanssa. Korroosio puolestaan 
johtaa siihen, että putkistoon ker-

tyy likaa, joka ajan mittaan tuk-
kii venttiilejä ja voi pahimmillaan 
johtaa jopa putkirikkoihin ja vesi-
vahinkoihin.

Putkiston kriittinen paikka
Kriittinen paikka verkostossa on 
paisuntasäiliö, joka pitää verkos-
ton paineen oikeana. Usein paisun-
tasäiliön ajatellaan olevan vain yk-
si LVI-verkon komponentti, johon 
ei kiinnitetä sen enempää huomio-
ta, mutta jos vesikiertoisen lämmi-
tyksen paisuntasäiliötä ei huolleta, 
pääsee putkistoon ilmaa.

Paisuntasäiliön kalvon materiaali 
vaikuttaa sen tiiviyteen. IMI Hydro-
nic Engineeringin valmistaman IMI 
Pneumatex Statico -paisunta-as-
tian sisäosa on valmistettu auton-
renkaissakin käytetystä butyyliku-
mista, joka pitää hyvin astiaan ase-
tetun paineen. Kun paisuntasäiliö 
on tiivis, sen huoltovälit pitenevät 
merkittävästi – viiteen vuoteen asti. 
Pidemmät huoltovälit taas merkit-
sevät alempia käyttökustannuksia.

Huomio kustannuksiin
IMI Hydronic Engineering Oy:n 
toimitusjohtaja Jorma Kukkonen 
puhuisikin mielellään LVI-järjes-
telmien elinkaarikustannuksista. 
Sen sijaan rakennuspäätökset teh-
dään usein ainoastaan hinnan pe-
rusteella, vaikka on odotettavissa, 
että näin ostettu järjestelmä tulee 
ajan mittaan kalliimmaksi.

Lättilä kertoo, että erään hänen 
pitämänsä koulutustilaisuuden 
päätteeksi koulutukseen osallistu-
nut putkimies oli kertonut omista 
mittauksistaan. Hän oli havainnut, 
että vain yhdessä lämmitysjärjestel-
mässä kymmenestä on oikea paine.

Havainto vastaa IMI Hydronic 
Engineeringin käsitystä kiinteistö-
jen paineistuksen tämän hetkises-
tä kunnosta. Ilmaa voi toki päästä 
järjestelmään muutenkin kuin vää-
rän paineen takia, mutta useimmi-
ten ilma pääsee käytön aikana ver-
kostoon juuri tästä syystä.

Uusi lianerotin ajoissa 
Monissa kiinteistöissä lämmitys-
verkostot ovat käyttöikänsä pääs-
sä ja niissä tehdään isoja remont-
teja. Samassa yhteydessä on syytä 
myös uudistaa paisunta-astia sellai-
seksi, että se pitää paineen oikeana. 
Kukkonen huomauttaa, että ajan-
kohta on oivallinen myös siihen, et-
tä putkistoon asennetaan lianero-
tin, joka kerää lian ja epäpuhtaudet. 
Muuten uusitussakin järjestelmäs-
sä putkistoon jääneet epäpuhtaudet 
voivat aiheuttaa muun muassa tuk-
keutumisia ja meluhaittoja.

– IMI Hydronic Engineeringin 
G-Force-lianerotin toimii sykloni-
tekniikalla, jossa lika erotellaan kes-
kipakoisvoiman avulla ja poistetaan 
järjestelmästä tyhjennysventtiilin 
kautta. G-Forcen ansiosta epäpuh-
taudet poistuvat järjestelmästä no-
peasti, Lättilä sanoo.

Ongelma putkistoon kertyvästä 
liasta on tunnettu ja markkinoilla 
on monenlaisia vaihtoehtoja sen 
ratkaisemiseksi. Osa perustuu suo-
dattimiin. Ne päästävät kuitenkin 
lävitseen sellaisen lian, jonka rae-
koko ei ole tarpeeksi suuri suodat-
timen tiheyteen. Lisäksi suodatin 
tukkeutuu helposti.

Lättilä näkeekin, että taloteknii-
kan pitää olla varmatoimista ja hel-
posti huollettavaa. Varma talotek-
niikka sekä järjestelmän pitkä ikä 
ja matalat elinkaarikustannukset 
saavutetaan laadukkailla tuotteil-
la. Muuta ei tarvita.

”Putkistoon  
voi päästä ilmaa 
huoltamattoman 
paisunta-astian 
seurauksena.”
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Kia Niro

Hybridi. Crossover. 
Automaatti.
28 207 €
Autoetu alk. 435 €/kk

KIA GOES GREEN

Kia Niro on ainutlaatuinen hybridi,
joka yhdistää uuden 1.6 GDI
bensiinimoottorin, sähkömoottorin 
sekä automaattivaihteiston.

Mallisto alk. 28 207 €
Autoetu alk. 435 €/kk

>Testimenestyjä crossover hybridi
>CO2-päästöt alkaen 88 g/km

Uusinta teknologiaa ja upeita 
yksityiskohtia. Niro Plug-In hybrid on
tilava sekä tavaratilaa on 
runsaasti.

Mallisto alk. 36 766 €
Autoetu alk. 555 €/kk

>Toimintasäde sähköllä 58 km
>CO2-päästöt alkaen 29 g/km

Koe tehokkuus ja tavallisia hybridiautoja 
pidempi toimintasäde sähkötilassa. 
Bensiini- ja sähkömoottorit tekevät 
ajamisesta miellyttävää ja tehokasta.

Mallisto alk. 44 154 €
Autoetu alk. 665 €/kk

>Toimintasäde sähköllä 54 km
>CO2-päästöt alkaen 37 g/km

Täysin uusi ladattava, automaattivaihteinen 
Optima SW Plug-In hybrid tekee vaikutuksen.
205 hv tuottava hybrid-järjestelmä sekä
iso tavaratila takaavat upean ajokokemuksen.

Mallisto alk. 45 838 €
Autoetu alk. 685 €/kk

>Toimintasäde sähköllä 62 km
>CO2-päästöt alkaen 33 g/km

Kia Niro alk. autoveroton hinta 24.851,70 € + arvioitu autovero 2.754,81 € + tk 600 € = kokonaishinta 28.206,51 €.
Vapaa autoetu alk. 585 €/kk, käyttöetu 435 €/kk. CO2-päästöt alk. 88 g/km,  EU-yhd. kulutus alk. 3,8 l/100 km.
Kia-takuu 7 vuotta tai 150 000 km, kolme ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa.
Kia 24h tiepalvelu vuodeksi veloituksetta. Kuvien autot erikoisvarustein.

VUODEN TAKUU

www.kia.fi

Delta Auto Oy, Helsinki Herttoniemi
Mekaanikonkatu 8, 00880 Helsinki
Delta Auto Oy, Helsinki Konala
Ruosilantie 5, 00390 Helsinki
www.delta.fi

J.Rinta-Jouppi Oy, Vantaa
Aamuruskontie 6, 00750 Helsinki
www.rintajouppi.fi

Arita Espoo Oy, Espoo
Niittymaantie 8, 02200 Espoo
aritaespoo.fi


