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Talotekniikka

Jos yritykset jakaisivat dataa avoimemmin, 
mahdollisuudet uusien palveluiden ja liike- 

toimintamallien luomiseen olisivat rajattomat.  
Puheenvuorossa Teemu Lehtinen. s.2
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Katso korjaushinnat:
itapsa.com

Osta tai myy iPhone: 
phones.itapsa.com

TESTATUTHUOLLETUTIPHONET
&

Korjaa 
vanha
Korjaamme vanhan 
puhelimesi odottaessasi, 
ilman ajanvarausta. 
Korjaukselle annamme 
kahden vuoden takuun 
(paitsi akun vaihdolle 
vuoden takuu).

Myymme testattuja ja 
huollettuja iPhoneja, joille 
tarjoamme vähintään 6kk 
takuun. Lisäksi ostamme 
käytettyjä iPhoneja, joten 
myy vanha puhelimesi 
meille!

Osta 
käytetty

Aina ei tarvitse ostaa uutta
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AIKOINAAN TUOTEVALMISTAJAT alkoi-
vat tuomaan talotekniikkaan älyä, jokainen 
omilla säännöillään ja pitäen kertyvät tiedot 
itsellään. Jos valitsi yhden valmistajan tuot-
teet, ei voinut vaihtaa helposti toiseen, saati 
yhdistellä toisen valmistajan tuotteita en-
sin hankkimiinsa. Syntyi toimittajaloukkuja 
ja kankeita järjestelmiä.

ONNEKSI YRITYKSET 
ovat alkaneet ymmär-
tää, ettei kukaan voi teh-
dä talotekniikan koko-
naisuutta yksin tai halli-
ta koko markkinaa. Äly-
käs, verkkoon kytketty 
talotekniikka on nimit-
täin älytalojen perusta. 
Jotta eri ratkaisut toimi-
sivat sujuvasti yhdessä, 
täytyy valmistajien käyt-
tää yhteisesti sovittuja, 
avoimia standardeja.

STANDARDEJA noudattavat palvelut skaa-
lautuvat paremmin, ja niillä on siksi myös 
paremmat kansainvälistymismahdollisuu-
det. Yhä useammin asiakaskin osaa vaatia 
talotekniikan eri palasilta yhteentoimivuut-
ta. Yksin ja omilla säännöillä tekeminen on 
yrityksille yksinkertaisesti huonoa bisnes-
tä. Vesi, sähkö, lämmitys, ilmanvaihto ja va-
laistus saadaan kaikki toimimaan yhdessä, 
jos käytetään avoimia standardeja. Tämä 
säästää rahaa, energiaa ja aikaa sekä paran-
taa tilojen käyttökokemusta. Esimerkiksi 
lämmitys ja ilmanvaihto voidaan automa-
tisoida sen mukaan, onko tilassa ihmisiä. 

Lisäksi sensorit voivat tarkkailla sisäilman 
laatua. KIRA-digin kokeilussa Aalto-yliopis-
to on testannut, miten erilaisia taloteknii-
kan järjestelmiä saadaan sovitettua yhteen 
käytännössä ja missä tekniset haasteet täl-
lä hetkellä ovat.

TA L O T E K N I I K A S TA  ker-
tyy myös valtava määrä tie-
toa sähkön ja veden kulu-
tuksesta tai vaikkapa talon 
rakenteiden kunnosta. Jo 
nyt on teknisesti mahdol-
lista hyödyntää tätä tietoa 
muun muassa energiate-
hokkuuden parantamisek-
si. Jos yritykset jakaisivat 
dataa avoimemmin, voisi 
jopa kokonaisen kaupun-
gin energiatehokkuutta ke-
hittää. Monia yrityksiä kui-
tenkin jännittää avata tietoja 
– ne uskovat antavansa pois 
arvokkainta omaisuuttaan.

YRITYSPÄÄTTÄJILLE haluaisin sanoa: pel-
ko pois, raakadata on harvoin kilpailuetu. 
Se on mahdollisuus parempiin palveluihin. 
Datan arvo kasvaa jakamisen myötä. Yritys 
voi itse hyödyntää keräämästään tiedosta 
vain murto-osan. Jos dataa jakaa toimijoil-
le, ne voivat keksiä sen avulla palveluja, joi-
ta et itse olisi koskaan tullut kehittäneeksi. 
Vastaavasti voit itse kehittää toisten jaka-
man tiedon avulla palvelun, joka istuu suo-
raan ydintoimintaasi. Kun perusta saadaan 
kuntoon, vain taivas on rajana uusien palve-
luiden ja liiketoimintamallien luomisessa.

Älykäs talotekniikka on  
älykkäiden rakennusten perusta

Teemu Lehtinen
Digipäällikkö 
KIRA-digi

Puheenvuoro 

Hissi vaatii huollon lisäksi peruskorjausta. Taloyhtiön 
kannattaa varautua peruskorjaukseen ajoissa, ettei 
hissi pääse yllättäen hajoamaan.
teksti timo hämäläinen kuva onelift 

Toimitusjohtaja Tommi Uksila kertoo My Air -ilmanvaihtojärjestelmän 
olevan yksi FinnBuild-messujen Highlights-kilpailutuotteista.

S uomessa on noin 30 000 
hissiä, jotka ovat välittö-
män peruskorjauksen tar-
peessa. Korjauksia teh-

dään kuitenkin vain noin 400 – 700 
vuodessa, kertoo Onelift Oy:n toi-
mitusjohtaja Christian Rautiainen.

Onelift tarjoaa kaikki hissien 
huoltoon ja kunnossapitoon liitty-
vät palvelut. Kunnossapidon vaati-
vimpana osa-alueena on peruskor-
jaus. Rautiaisen mukaan hissien 
kunnon heikkeneminen johtaa yhä 
useammin tilanteisiin, joissa hissi 
rikkoutuu ja taloyhtiö joutuu kut-
sumaan paikalle korjaajan.

– Yllättävien vikojen korjaami-
nen on kallista. Jos hissi rikkoutuu 
pahasti, edessä voi olla koko hissin 
uusiminen. Korjaus voi myös kes-
tää odotettua pidemmän ajan, kos-
ka uudet osat tilataan ulkomailta. 

Lain mukaan hissit pitää tarkas-
taa kahden vuoden välin. Rautiai-
sen mukaan tarkastus ei välttämät-
tä kuitenkaan anna oleellista tietoa 
peruskorjauksen tarpeesta.

– Määräaikaistarkastuksilla var-

Peruskorjaus takaa 
hissin toimivuuden

Sisäilman optimointi  
parantaa elämänlaatua

mistetaan vain se, että hissiä on tur-
vallista käyttää. Siinä ei kuitenkaan 
selvitetä, kuinka kuluneita moot-
tori tai muut laitteet ovat, ja pitäi-
sikö niitä korjata tai vaihtaa uusiin.

Rautiainen vertaa hissiä autoon, 
jota pitää huoltaa ja katsastaa sään-
nöllisesti. Silti auto voi rikkoutua. Ja 
mitä enemmän autolle – tai hissille 
– kertyy ikää, sitä todennäköisem-
mäksi kasvaa ison remontin tarve.

– Nyt pitäisi kunnostaa kiireen 
vilkkaa 1970- ja 1980-luvulla ra-
kennettujen talojen hissejä. Jonkun 
verran joudutaan peruskorjaamaan 
myös uudempia, vain vajaa pari-
kymmentä vuotta vanhoja hissejä. 

Pallo isännöitsijälle
Asuntoyhtiöiden hallitukset ovat 
vastuussa kunnossapidosta. Hal-
litusten pitäisi pystyä arvioimaan 
hissien peruskorjauksen tarve ja te-
kemään sen mukaisesti päätöksiä. 
Rautiainen heittää pallon isännöit-
sijöille, koska hallituksen jäsenille 
talotekniset asiat ovat yleensä vie-
raita. Isännöitsijöiden tulisi ottaa 

hissien korjausasiat esille. 
– Hissien peruskorjaukset pitää 

sisällyttää taloyhtiön pitkän tähtäi-
men suunnitelmiin. Siten taloyhtiö 
voi varautua tulevaan peruskun-
nostukseen ja sen kustannuksiin.

Peruskorjaus voi hyvinkin mak-
saa vain puolet uuden hissin kus-
tannuksesta. Hintalappu voi siten 
puolittua esimerkiksi 70 000 euros-
ta 35 000 euroon. Peruskorjaus on 
myös kestävän kehityksen kannal-
ta paras vaihtoehto.

– Taloyhtiö voi pyytää konsultti-
yhtiöltä tai omalta hissienhuoltoyh-

Digitalisaatio, IoT ja teko-
äly ovat tulossa myös ta-
lotekniikkaan. Reilut kol-
me vuotta sitten Clime-

conilla lähdettiin pohtimaan, mitä 
ongelmia rakennuksissa on, joita 
voitaisiin ratkaista modernin tek-
nologian avulla. Sisäilmaongelmat 
olivat tuolloin puheenaiheena ja nii-
hin löytyi ainakin yksi selkeä syy.

– Asuinkerrostaloissa, joissa on 
koneellinen ilmanpoisto ja paino-
voimainen tuloilma, ilmanvaihto 
menee usein sekaisin pian asennuk-
sen jälkeen. Päätimme lähteä hake-
maan tähän ratkaisua, toimitusjoh-
taja Tommi Uksila kertoo.

Oivalluksesta syntyi vuonna 2017 
lanseerattu MyAir, täysin uudenlai-
nen ilmanvaihtoratkaisu, joka pa-
rantaa asukkaiden elämänlaatua. 

Reaaliaikaista tietoa
Tavallisesti kerrostalon ilmanvaihto 
säädetään kerran, vaikka olosuhteet 
muuttuvat koko ajan. Uksila vertaa-

Peruskorjattu hissi on turvallinen käyttää. Korjauksen yhteydessä uudistettu ilme lisää viihtyisyyttä. 

Jopa vanhan kerrostalon sisäilman voi optimoida 
modernin ilmanvaihdon avulla. Reaaliaikaisen mit-
tauksen ja reagoinnin myötä myös mahdollisiin 
ongelmiin päästään käsiksi hyvissä ajoin.
teksti suvi huttunen kuva aleksi palmqvist

tiöltä arvion korjaustarpeesta. Huol-
toyhtiö tekee sen yleensä ilmaiseksi. 
Korjauksen vaatimista kustannuk-
sista pääsee perille pyytämällä tar-
jouksia hyvissä ajoin.

Uusi ilme korjauksella  
Peruskorjauksessa jokainen työ-
maa on omanlaisensa. Jopa samassa 
kiinteistössä olevat hissit ovat yksi-
löllisiä, ja laajimmillaan peruskor- 
jaus lähentelee hissin uusimista. 
Työ vie tyypillisesti 6–8 viikkoa.

Teknisten laitteiden korjaami-
sen ja vaihtamisen lisäksi hissi voi 

kin perinteistä ilmanvaihtoratkai-
sua kävelyyn pimeässä metsässä. 
Vähän väliä kompastuu johonkin.

– MyAir mittaa lämpötilaa, ilman 
määrää ja sen kosteutta sekä pai-
ne-eroja. Tiedämme koko ajan mi-
tä huoneistossa tapahtuu ja ovatko 
ilmamäärät suunnitellun mukaiset. 
Ratkaisu tehostaa automaattisesti 
ilmanvaihtoa esimerkiksi suihkuti-
loissa, minkä ansiosta kosteuskuor-
masta päästään nopeammin eroon.

Silloinkin kun kosteus alkaa kas-
vaa eikä siitä päästä eroon, järjes-
telmä hälyttää ongelmasta ja siihen 
voidaan puuttua ennen kuin kos-
teus on rakenteissa ja aiheuttaa ho-
metta tai muita kosteusvaurioita. 
MyAir kertoo myös, jos asunto on 
niin alipaineinen, että se imee ilmaa 
rakenteiden halkeamista. Tämä voi 
olla yksi merkittävä syy sisäilmaon-
gelmiin, sillä rakenteiden kautta il-
maan voi päästä epäpuhtauksia.

Uksila korostaa, että MyAir ei 
vain mittaa ja seuraa mitä raken-

peruskorjauksessa saada kokonaan 
uuden ilmeen. Hissi voidaan vaik-
ka palauttaa vuosikymmenten ta-
kaiseen loistoonsa.

– Sisustusvaihtoehtoja on luke-
mattomia, Rautiainen toteaa.

nuksessa tapahtuu, vaan saatuun 
tietoon myös reagoidaan. Venttiilit 
säätävät jatkuvasti itseään pitäen il-
mamäärät halutun suuruisina. Tieto 
ilmamääristä ja muista olosuhteista 
on Climeconin tai asiakkaan saata-
villa reaaliaikaisesti, ja se on mah-
dollista viedä myös muihin kiinteis-
töhuollon järjestelmiin. 

Lisää mahdollisuuksia
Järjestelmän mittaamaa poistoil-
man lämpötilaa voidaan hyödyn-
tää rakennuksen lämpötilan sää-
dössä. Tässä on potentiaalia merkit-
tävään energiansäästöön. Kun eri 
järjestelmät integroituvat ja alka-
vat keskustella keskenään, ne voi-
vat oppia asukkaan mieltymykset ja 
sopeuttaa sisäilman miellyttäväksi. 

MyAirin käyttöönotto on help-
poa ja nopeaa. Järjestelmän asenta-
minen kerrostaloon vie muutaman 
tunnin eikä sähkötöitä välttämättä 
edes tarvita. Järjestelmään kuulu-
vat IoT-venttiilit, jotka vaihdetaan 
jo olemassa olevien venttiilien ti-
lalle. Ne keskustelevat keskusyksi-
kön kanssa, mittaavat ilmanlaatua 
ja säätävät sitä järjestelmän käsky-
jen mukaan huonekohtaisesti. 

– Pienellä työllä vanhoista ker-
rostaloista voi tehdä älykkään il-
manvaihdon moderneja taloja, Uk-
sila iloitsee.

“
Yllättävien  
vikojen korjaus  
on kallista.

Olemme 
FINNBUILD 
-messuilla 

osastolla  
6c7004PIL PALOILMOITIN-

LIIKE CONSULTING 
Paloturvallisuus voi 
säästää miljoonia 

07  
Vesijohtojen pinnoitus 
säästää aikaa ja vaivaa

POXYTEC 

”Tiivis pinnoite  
estää korroosion  
kehittymistä,  
mikä parantaa  
veden laatua.”
Poxytec Oy:n toimitusjohtaja 
Timo Peltonen
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A siakkaiden tarpeet toi-
mivat innoittajana, 
kun linjasaneerausten 
asiantuntija ja korjaus-

rakentamiseen erikoistunut Kora-
san ja KRS-putki yhdistyivät vii-
me kesänä KRS-Yhtiöiksi. Uudis-
tunut helsinkiläisyritys tarjoaa 
edelleen samaa kokonaispalvelua 
taloyhtiöille ja osakkaille kuin ai-
kaisemminkin, mutta nyt aiem-
paa isommalla volyymilla ja entis-
tä laajemmalle asiakaskunnalle.  
KRS-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja 
Kimmo Kiiskinen on toiminut ra-
kennusalalla jo yli 20 vuoden ajan. 

– Korjausrakentamisessa ja put-
kiremonteissa on vielä paljon ke-
hitettävää. Esimerkiksi läpimeno-
jeaikojen lyhentämiseksi olemme 
kiinnittäneet yhä enemmän huo-
miota aikataulukseen, jotta lepo-
hetkiä ei tulisi liikaa. Laatu täytyy 

Kokonaisvaltaista 
remontointia  
kotimaisin voimin

kuitenkin olla etusijalla, joten liikaa 
ei läpimenoajoista voi kiristää. On 
hyvä  muistaa, että putkiremontoi-
dun kohteen tulee kestää seuraavat 
40-50 vuotta ja virheille ei ole va-
raa, Kiiskinen muistuttaa. 

Toimivaa kommunikointia
KRS-yhtiöiden asiakasyhteyshen-
kilö Gitta Karikorpi tietää, miten 
tärkeää kommunikointi on asiak- 
kaiden ja ammattilaisten välil-
lä. Koska kyseessä on kuukausien  
projekti, asukasyhteyshenkilö pi-
tää yhteyttä taloyhtiön väkeen lä-
hes päivittäin. 

– On tärkeää olla asiakkaan tavoi-
tettavissa koko projektin ajan. Tu-
lemme asiakkaiden kanssa tutuiksi 
ja monesti keskustelemme muista-
kin asioista. Työt tehdään aina am-
mattitaitoisesti ja tilanteissa toimi-
taan hienotunteisesti. Ammattilai-

semme osaavat ottaa huomioon, 
että he liikkuvat ja työskentelevät 
ihmisten kodeissa. Tämä on meil-
le oleellinen osa hyvää palvelua.

KRS-Yhtiöt Oy tekee samanaikai-
sesti kahta-kolmea linjasaneeraus-
kohdetta kerrallaan. 

– Meille työnjälki on ykkösasia, 
joten emme ota enempää kohteita 
kuin mitä pystymme laadukkaasti 
toteuttamaan, Karikorpi vakuuttaa.

Yrityksellä on palveluksessaan 
65 korjausrakentamisen ja LVI-alan 
ammattilaista. Remonttipalvelun li-
säksi löytyy putkihuoltopalvelu, jol-

Asiakasyhteyshenkilö Gitta Karikorpi korostaa työn laadun tärkeyttä KRS-yhtiöiden kaikessa toiminnassa. 

Linjasaneerausten yhteydessä asukkaat haluavat  
usein remontoida kotinsa muiltakin osin. Prosessi  
sujuu mutkattomasti, kun sama yritys hoitaa koko- 
naisuuden putkiremontista pintojen viimeistelyyn.
teksti outi rantala kuva joona raevuori

la on isoja sopimusasiakkaita, muun 
muassa Espoon asunnot ja Helsin-
gin kaupugin asunnot. Huolto on ta-
voitettavissa 24/7 joka päivä. 

Sujuvaa ja monipuolista
Useat KRS-Yhtiöiden asiakkaat ha-
luavat toteuttaa linjasaneerausten 
yhteydessä muitakin korjaustoi-
menpiteitä. Näin kokonaisremontin 
kustannukset jäävät alhaisemmik-
si verrattuna siihen, että korjaukset 
toteutettisiin erillisinä remontteina.

– Moni osakas haluaa uudistaa 
asuntoansa yhtiön remonttien yh-

teydessä. Olisi hienoa, jos jo neu-
votteluvaiheessa tiedettäisiin, mi-
ten moneen asuntoon ja millai-
sia remontteja asukkaat toivovat. 
Tarvetta voi olla pintaremontista 
isompiin muutoksiin. Esimerkiksi 
Kaartinkaupunkiin teimme erääs-
sä 1900-luvun alussa rakennetus-
sa kerrostalossa muutoksia muun 
muassa huoneistojärjestyksiin.

S uomessa syttyy vuosittain 
5 000 – 6 000 rakennuspa-
loa, joissa menehtyy noin 
sata ihmistä ja loukkaan-

tuu yli tuhat. Tulipalojen aiheutta-
mia välittömiä vahinkoja korvataan 
vuosittain noin 200 miljoonalla eu-
rolla, mutta välilliset vahingot voi-
vat olla huomattavasti suurempia.

– Pitämällä paloturvalaitteet kun-
nossa, suojataan kiinteistöä ja ihmi-
siä. Pienellä rahalla voidaan säästää 
ihmishenkien lisäksi miljoonia, tote-
aa PIL Paloilmoitinliike Consulting 
Oy:n toimitusjohtaja Harri Korpela.

Kustannuksia voi syntyä myös  il-
man tulipaloakin, jos paloturvalait-
teet antavat puutteellisen huollon 
vuoksi vääriä hälytyksiä. 

– Toimijoiden pitäisi pohtia, 
kuinka paljon maksaa, kun suuren 
kiinteistön tuhannet työntekijät läh-
tevät tunniksi pihalle väärän palo-
hälytyksen vuoksi, Korpela pohtii.

Vääriä hälytyksiä on ollut myös 
kauppakeskuksissa. Tuhansilta asi-

Paloturvallisuus   voi 
säästää miljoonia

akkailta ovat jääneet puolitäydet os-
toskärryt käytäville, kun henkilös-
tö ja asiakkaat on evakuoitu ulos.

Säännöllinen huolto tarpeen
Suomessa on Korpelan mukaan pal-
jon vanhaa rakennuskantaa, jossa 
paloturvalaitteet ovat vanhentunut-
ta tekniikkaa tai niitä ei ole lainkaan.

– On myös paljon paloturvalait-
teita, joita ei huolleta säännöllises-
ti, vaikka pitäisi. Esimerkiksi savuil-
maisimet likaantuvat jo pelkästä 
huonepölystä, minkä vuoksi niitä 
pitäisi huoltaa määräajoin ja likaisis-
sa tiloissa jopa pari kertaa vuodessa. 

Nykyaikaiset, älykkäät ilmaisi-
met lähettävät havaitsemastaan pa-
losta tiedon suoraan paloilmoitti-
melle, joka välittää hälytyksen au-
tomaattisesti hätäkeskukseen. Uu-
det järjestelmät ovat vanhoista poi-
keten myös osoitteellisia. Ne kerto-
vat palokunnalle kerroksen ja jopa 
huoneen tarkkuudella, missä tuli-
palo on havaittu.

PIL on yksi maan harvoista täy-
den palvelun paloturvaliikkeistä. 
Se tarjoaa saman katon alta suun-
nittelu-, käyttöönotto- ja huolto-
palvelut sekä kaikki tarvittavat pa-
loturvalaitteet. PIL vuokraa myös 
rakennustyömaan aikaisia palotur-
varatkaisuja, eli palopasseja. 

Kaikki saman katon alta
PILin asiakkaina on ympäri maata 
teollisuuslaitoksia, hotelleja, sai-
raaloita, kirkkoja, erilaisia halleja 
sekä toimisto-, liike- ja asuinraken-
nuksia. Yksi uusimmista suurista 

PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy:n toimitusjohtaja Harri Korpelan mukaan nykyaikaiset paloturva- 
laitteet ja niiden säännöllinen huolto parantavat paloturvallisuutta olennaisesti.

Kun paloturvalaitteet ovat huollettuja, rakennuksissa 
voi asua, asioida sekä työskennellä turvallisin mielin. 
Palon sattuessa laitteet voivat säästää ihmishenkiä ja 
ehkäistä miljoonien eurojen vahingot.
teksti jorma t. mattila  kuva aleksi palmqvist

kohteista on Metropolia-ammatti-
korkeakoulun Myllypuron kampus, 
jossa PIL toimii paloilmoitinliikkee-
nä. Kalasataman REDIn tornitaloon 
PIL on toimittanut työmaanaikai-
sen palopassin.

– Jos paloturvallisuus askarrut-
taa, kynnys asioiden hoitamiseksi 
on matala. Ottaa vain yhteyden mei-
hin. Ei tarvitse itse miettiä, mitä vi-
ranomaisasioita ja muuta pitäisi hoi-
taa, Korpela kertoo. 

Vanhentuneiden laitteiden uu-
simisen ja laitteiden säännöllisen 
huollon lisäksi huomiota kaipaa-

vat Korpelan mukaan yhä enem-
män myös savunpoistojärjestelmät. 
Niiden kunnossapidossa on havait-
tu paljon puutteita.

– Määräysten mukaan 20 pro-
senttia savunpoistoluukuista pitäi-
si koelaukaista vuosittain. Eräässä 
kohteessamme, neljän porraskäy-
tävän asuinrakennuksessa, kolme 
savunpoistoluukkua neljästä ei toi-
minut. Järjestelmä oli hankittu kah-
deksan vuotta aiemmin, eikä sitä ol-
tu sen jälkeen testattu kertaakaan.

WWW.PALOILMOITINLIIKE.FI

Liukkaat tikapuut 
aiheuttavat merkittävän 
turvallisuusriskin etenkin 
nuohoojille ja kattoalan 
ammattilaisille. Riskejä  
on mahdollista ehkäistä 
Piristeel Oy:n kehittämällä 
Safegrip-teknologialla.

teksti ja kuva piristeel

K aste, vesi, huurre ja jää 
tekevät tikkaat toisi-
naan vaarallisen liuk-
kaiksi. Tikkaiden liuk-

kaus aiheuttaa vuositasolla lukuisia 
tapaturmia, jotka voisivat olla hel-
posti estettävissä. Yksikin vältettä-
vissä oleva onnettomuus on liikaa.

Useimmissa rakennustuotteissa 
CE-merkintä on tullut pakollisek-
si. CE-merkinnällä valmistaja osoit-
taa, että tuotteen keskeiset ominai-
suudet ovat selvitetty siihen sovel-
lettavan harmonisoidun tuotestan-
dardin mukaisesti. Kiinteitä katto-

Pisko SafeGrip -tikkaan turvallisuusominaisuudet ovat täysin omaa luokkaansa. Haastavissa olosuhteissa päästään jopa yli 100 prosenttia parempaan pitoon.

tikkaita koskevan standardin vaati-
muksena on, että lapetikkaan askel-
mat tai rungot tulee olla siten muo-
toillut, että henkilöiden liukastumi-
nen ja veden sekä lumen keräänty-
minen tuotteeseen estetään. Vaa-
timuksena on siis hyvin selkeäs-
ti tuotteen liukkauden estäminen 
riittävin menetelmin turvallisuu-
den lisäämiseksi. Yksiselitteises-
ti sileäpuolaiset tikkaat eivät täytä 
standardin vaatimuksia.

Talotikkaille, eli seinä- ja hätä-
poistumistikkaille ei ole toistaiseksi 
harmonisoitua eurooppalaista tuo-
testandardia. Tikkaille voidaan ha-
kea varmennustodistus kansallisen 
hyväksyntämenettelyn mukaan. 
Menettely on vapaaehtoinen, mut-
ta se on takeena tuotteen mekaani-
sesta kestävyydestä ja korroosiokes-
tävyydestä. Lisäksi eräs ruotsalai-
nen standardi edellyttää toiminnal-
listen vaatimusten osalta, että tik-
kaan puolissa on oltava riittävä liu-
kastumisen estävä ominaisuus.

Liukastumisvaara minimiin
Liukkaat tikkaat ovat vakava tur-
vallisuusriski varsinkin nuohoojil-

le ja kattoalan ammattilaisille. Suo-
men johtava sadevesijärjestelmien, 
tikkaiden ja kattoturvatuotteiden 
valmistaja Piristeel päätti kehittää 
tikkaan, jonka pito-ominaisuudet 
ja käyttömukavuus viedään uudel-
le turvallisuusasteelle. Tuotteen ja 
tuotannon pitkä kehitysprojekti on 
konkretisoitunut jo nyt lanseeraus-
vaiheessa merkittävänä menestyk-
senä. Pisko SafeGrip -tikkaita myy-
tiin ensimmäisen kahden kuukau-
den aikana yli 5000 rakennukseen.

– Oletuskin oli, että tarve tikas-
turvallisuutta parantavalle tuot-
teelle on todella suuri. Kyseessä on 
kuitenkin ainutlaatuinen tuote, jo-
ka ainoana tuotteena täyttää kaikki 
standardit ja suositukset. Odotam-
me menekin kasvavan merkittäväs-
ti tiedon lisääntymisen myötä. En-
tistä turvallisemman tuotteen saa 
nyt käytännössä samaan hintaan, 
Piristeel Oy:n markkinointijohta-
ja Jaakko Piri kommentoi SafeG-
rip tuotteen lanseerausta.

Yli 10 prosenttia nuohoojista ker-
too kokeneensa työuransa aikana 
vakavan työtapaturman. Lievem-
piä tapaturmia ja läheltä piti -tilan-

teita on kuitenkin sitäkin enemmän. 
– Nyt näitä tapaturmia voidaan 

vähentää merkittävästi SafeG-
rip-teknologian myötävaikutuksel-
la. Tikkaat liukkaaksi tekevä aamu-
kaste on varsinainen nuohoojan ki-
rous. Liukastumisvaaraa lisää myös 
pöly, vesisade ja talvella erityisesti 
jää, Piri luettelee.

SafeGrip tikkaan pitoa lisääväs-
sä tuotedesignissa konkretisoituu 
Piristeelin intohimo ja ydinosaa-
minen – jatkuva katoturvallisuu-
den ja kattoammattilaisten työtur-
vallisuuden parantaminen.

Tuplapito karhennuksella
Pisko SafeGrip -tikkaan pito-omi-
naisuuksia testattiin VTT:n valvon-
nassa toukokuussa 2018. Testissä 
verrattiin sileäpintaisen tikkaan ja 
Pisko SafeGrip -tikkaan kitkaomi-
naisuuksia eri olosuhteissa. 

– Kuivalla säällä pito on merkit-
tävästi parempi, ja haastavissa olo-
suhteissa päästään jopa yli 100 pro-
senttia parempaan pitoon verrattu-
na sileään tikaspintaan, Piri kertaa 
patentoidusta tekniikasta saatuja 
tutkimustuloksia.

Merkittävää on, että SafeGrip -tik-
kaiden pito märissä olosuhteissa on 
parempi kuin sileäpuolaisen tikkaan 
pito kuivana ja puhtaana. Tämä tuo 
käänteentekevän parannuksen koti-
maiseen tikasturvallisuuteen.

Tikasturvallisuus ja tapaturmien 
ehkäisy koskee kaikkia taloyhtiöi-
tä ja kiinteistön omistajia. SafeGrip 
tikkaita löytyy seinä-, katto- sekä 
turvatikkaina ja saatavilla on kaik-
ki katto- ja julkisivuvärit. 

– Ruotsissa sileäpuolaisia tikkaita 
ei hyväksytä, miksi Suomessa pitäi-
si ottaa enemmän riskejä? Pisko Sa-
feGrip -tikkaat täyttävät kaikki stan-
dardit ja suositukset ainoina Suo-
messa, Piri vakuuttaa.

Tikasturvallisuus on jokaisen 
kiinteistönomistajan vastuu 

“
Haastavissa  
olosuhteissa pito  
on jopa yli 100% 
sileää tikaspintaa 
parempi. 

Olemme 
FINNBUILD 
-messuilla 

osastolla  
6n48
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Integrion toimitusjohtaja Tomi Sammalniemen ja kehitysjohtaja Timo Silverin mukaan 
automaatiojärjestelmien integrointi pitäisi sisällyttää jo hankesuunnitteluvaiheeseen.

“

Kiinteistöjen yksittäiset talotekniset komponentit voivat olla 
älykkäitä. Kokonaisuudesta saadaan kuitenkin älykäs ja tulevai-
suuden kehitykselle avoin vasta järjestelmien integraatiolla.
teksti timo hämäläinen  kuva joona raevuori

Järjestelmien  
integraatio osaksi 
hankesuunnittelua

I ntegraatio tulisi tehdä jo rakennuk-
sen suunnitteluvaiheessa. Myöhem-
min tehtynä sen toteutus on hanka-
lampaa ja kustannukset aiempaa kor-

keammat, kertoo Integrio Oy:n toimitusjoh-
taja Tomi Sammalniemi.

Yhtiö on ison haasteen edessä. Se on tuo-
massa rakentajille jo mo-
nissa maissa tuttua mut-
ta suomalaisille vierasta 
toimintatapaa kiinteis-
tönhallintajärjestelmän 
suunnitteluun ja toteu-
tukseen.

– Perinteisesti urakoit-
sijat kilpailutetaan raken-
nusalalla jo verrattain 
pitkälle vietyjen raken-
nusautomaatiosuunni-
telmien perusteella. Sil-
loin kaikki tekevät samaa 
suunnitelmaa omilla ratkaisuillaan. Tulok-
sena on kompromissi, joka ei välttämättä 
täytäkään toiveita.

Sammalniemen mukaan rakentamisessa 
pitäisi luopua siilomaisesti etenevästä toi-
mintamallista ja ottaa taloteknisten järjes-
telmien integroiminen osaksi hankesuun-
nittelua. Muutos on kuitenkin vaikeaa, kos-
ka on helpompi pitäytyä vanhoissa tavoissa.

– Älyn määrä kiinteistöissä lisääntyy koko 
ajan. Emme edes tiedä, mitä palveluita kiin-
teistöihin tulevaisuudessa liitetään. Järjes-
telmäintegroinnilla tuotetaan alusta, johon 
on helppo liittää myöhemmin uusia, älyk-
käitä kiinteistönhallinnan järjestelmiä, ker-
too Integrio Oy:n kehitysjohtaja Timo Silver.

Vahva kokemus alalta
Jo nyt kiinteistössä integroidaan toisiinsa 
esimerkiksi kulunvalvonta, LVIS-järjestel-
mien ohjaus, tilavaraukset, infopaneelit, au-

rinkosähkön tuotanto ja sähköautojen la-
taus. Järjestelmien integroinnin lisäksi yh-
tiö suunnittelee talotekniikan verkkoja ja 
toimittaa rakennusautomaatiojärjestelmiä.

Sammalniemi perusti Integrion vuon-
na 2016 yhdessä Timo Silverin ja teknolo-
giajohtaja Simo Kylliäisen kanssa. Kaveruk-

set hankkivat vahvan ko-
kemuksen alalta työsken-
nellessään kymmenisen 
vuotta Schneider Elect-
ric Finland Oy:llä kehi-
tystehtävissä. 

Järjestelmien inte-
groinnilla parannetaan 
usein kiinteistön energia-
tehokkuutta tai hallinta-
järjestelmän käyttömu-
kavuutta. Integroinnin 
avulla eri automaatio-
järjestelmistä koostuva 

kokonaisuus saadaan tehokkaaseen käyt-
töön ja hyvin hallintaan.

 
Tietoturvaa unohtamatta
Eri käyttäjäryhmille voidaan rakentaa omia 
näkymiä. Esimerkiksi huoltoyhtiöille tuote-
taan tietoa talotekniikan toimivuudesta ja 
häiriöistä, kiinteistöpäälliköille tietoja esi-
merkiksi kiinteistön energian- ja vedenku-
lutuksesta ja tilojen käyttöasteista.

– Tilavarausjärjestelmä voidaan integroi-
da muiden automaatiojärjestelmien kans-
sa siten, että neuvotteluhuoneen lämpöti-
la, ilmanvaihto ja valaistus säätyvät ajoissa 
halutunlaisiksi. Hotelleissa huoneiden olo-
suhteita voidaan säätää automaattisesti va-
raus- ja käyttötilanteen mukaan. Näin sääs-
tetään energiaa, Silver sanoo.

Silver muistuttaa tietoturvallisuuden tär-
keydestä. Integriossa turvallisuuden var-
mistaminen on osana jokaista hanketta.

Sinkitty teräsputki 40 vuoden käytön jälkeen, puhdistettu putki sekä epoksihartsilla 
pinnoitettu putki. 

Rakentamisessa 
pitäisi luopua 
siilomaisesti 
etenevästä  
toimintamallista.

P oxytec Oy kunnostaa vesiputket 
pinnoitustekniikalla, joka ei vaadi 
rakenteiden purkamista. 
– Asukkaat voivat asua kodeissaan 

vaikka työt ovat käynnissä. Koska rakentei-
ta ei rikota, pöly- ja meluhaitat ovat lähes 
olemattomia, Poxytec Oy:n toimitusjohtaja  
Timo Peltonen kertoo.

Kerrostaloissa saneerataan päällekkäis-
ten asuntojen putkistot kerrallaan. Pinnoi-
tusprosessi kestää kolmesta viiteen päivään, 
minkä jälkeen asukkaan vesi virtaa taas 
omasta hanasta. Pinnoittaminen on myös 
edullista. Kustannukset vaihtelevat 60:sta 
120:en euroon neliömetriltä. 

Vaihtoehdot puntariin
Poxytec on pinnoittanut vesijohtoja yli sa-
doissa erilaisissa kohteissa. Kohteet ovat 
vaihdelleet omakotitalojen yksittäisistä 
uima-altaista isoihin kerrostaloyhtiöihin.

Asunto Oy Puistokaa-
ri 15:n vesijohdot pinnoi-
tettiin vuonna 2011, jon-
ka jälkeen samalla me-
netelmällä kunnostet-
tiin myös viemäriputket. 
Puistokaaren taloyhtiön 
hallituksen silloinen pu-
heenjohtaja Pertti Metso 
selvitti ennen hallituk-
sen päätöstä perusteelli-
sesti eri vaihtoehtoja sa-
neeraukselle. Pinnoitus-
tekniikka nousi joukosta 
selkeästi parhaaksi vaihtoehdoksi.

– Hinta oli huomattavasti edullisempi 
kuin toisissa vaihtoehdoissa, eikä asukkai-
den tarvinnut lähteä saneerauksen ajaksi 
evakkoon. Porraskäytäviin järjestettiin asun-
tojen kohdalle vesipisteet, Metso toteaa.

Metson mukaan asukkaat ovat jälkeen-
päin kiitelleet hallitusta hyvästä päätökses-

tä. Saneeraus sujui nopeasti ja siististi.
Talousveden laatu on myös hyvä. Talo-

yhtiö varmisti sen teettämällä vesianalyy-
sin pian saneerauksen jälkeen ja vielä muu-
taman vuoden kuluttua uudestaan. 

 
Aikaa kestävä menetelmä
Saneerauksessa asunnon hanat ja sulut irro-
tetaan, minkä jälkeen avonaisten putkien päi-
hin liitetään saneerauksessa käytettävät let-
kut. Letkuston kautta putkien sisäpinnat kui-
vataan, puhdistetaan ja pinnoitetaan lopuksi 
epoksihartsilla. Apuna käytetään paineilmaa. 
Työn tulos varmennetaan pinnoituksen jäl-
keen tähystämällä putkisto kuitukameralla.

– Usein puhutaan uudesta menetelmäs-
tä, vaikka Euroopassa näitä saneerauksia on 
tehty kolmenkymmenen vuoden ajan ja Suo-
messakin jo liki viidentoista vuoden ajan. Ei-
vätkä pinnoitukset ole vielä pettäneet.

Peltosen mukaan tiivis pinnoite estää kor-
roosion kehittymistä put-
kistossa, mikä parantaa 
veden laatua. Standardin 
mukainen epoksihartsi-
pinnoite täyttää kaikki 
juomavesiputkistolle ase-
tetut vaatimukset. 

Poxytec tarjoaa putkis-
ton saneerausta suunnit-
televalle kaikki palvelut 
putkiston kuntoarviosta 
saneerauksen suunnit-
teluun ja toteutukseen. 
Yritys tekee veloitukset-

ta kuntoarvion, jonka perusteella käydään 
läpi mahdolliset saneerausvaihtoehdot. 

– Kuntoarvio ei kuitenkaan velvoita asia- 
kasta mitenkään. Autamme asiakasta harkit-
semaan, mikä olisi paras tapa edetä omas-
sa saneeraushankkeessa, Peltonen kertoo.

Poxytec on mukana Korjausrakentaminen 
2019 -messuilla osastolla #1. 

Putkiremontti nostattaa mielikuvia pölystä ja rikkoutuneista  
rakenteista. Vesijohdot voi kuitenkin kunnostaa myös siististi, 
nopeasti ja perinteistä menetelmää huomattavasti edullisemmin. 
teksti timo hämäläinen  kuva timo peltonen

Vesijohtojen
pinnoitus säästää 
aikaa ja vaivaa

“
Tiivis pinnoite 
estää korroosion 
kehittymistä,  
mikä parantaa 
veden laatua. 

Kiinteistön ylläpidon  
johtamisen digitalisoiva 
Smart Building -konsepti 
optimoi rakennuksen 
käyttöolosuhteet. Älykäs  
järjestelmä parantaa  
huomattavasti myös  
energiatehokkuutta.  

teksti tuomas i. lehtonen 
kuvat colliers international 
finland

C olliers International Fin-
land Oy:n kiinteistöjoh-
tamisen palveluiden joh-
taja Hanna Ingetin mu-

kaan uusi Smart Building -palvelu-
konsepti tulee mullistamaan yllä-
pidon johtamisen ja kiinteistöjen 
käyttäjäkokemuksen. 

Ilman älykkäitä järjestelmiä kiin-
teistöjen asetukset tehdään aina 
sen hetkisen tilanteen mukaan. 
Vuosien aikana kerättyä historia-
tietoa ei hyödynnetä ammattimai-

Colliers International Finland auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa, määrittelemään tavoitteet sekä seuraamaan niiden toteutumista.

sesti mahdollisten vikatilanteiden 
tai olosuhdepoikkeamien juurisyi-
den selvittämiseen eikä kiinteistön 
olosuhteiden optimointiin. 

Tuottaa analysoitua dataa
Smart Building  -palvelun avulla 
voidaan pureutua kiinteistöstä ke-
rättyyn dataan. Näin löydetään viat 
ja poikkeamat, joita perinteisessä 
tarkastelussa ei välttämättä löydetä. 
Smart Building -palvelun automaat-
tinen analytiikka vakioi kiinteistön 
toiminnanvarmistuksen. 

– Perinteisesti rakennuksen 
LVIS-järjestelmien asetuksissa on 
säätämisen varaa. Kun kiinteistön 
olosuhteet muuttuvat, asetukset ei-
vät enää olekaan optimaaliset. Tä-
mä voi tarkoittaa ylimääräistä ra-
hanmenoa ja kiinteistön käyttö-
olosuhteiden muuttumista. Smart 
Building -palvelu tuottaa kiinteis-
töstä jatkuvasti analysoitua dataa, 
joten olosuhteiden muutoksiin voi-
daan reagoida heti. Tämä tuo sääs-
töjä, parantaa kiinteistön tuottoa 
ja mahdollistaa tasalaatuiset sekä 
käyttäjäystävälliset olosuhteet.

Colliers International Finland 

tarjoaa Smart Building -konseptia 
yrityksille, jotka haluavat viedä yl-
läpidon johtamisen uudelle tasol-
le. Konseptin avulla voidaan nostaa 
niin uuden kuin vanhankin raken-
nuksen tasoa. 

Ihmisen rooli korostuu 
– Digitalisaatio mullistaa kiinteis-
töjen ylläpidon, mutta ihmisellä 
on entistäkin tärkeämpi rooli da-
tan ja analytiikan hyötyjen mah-
dollistajina. Älykkäät palvelut an-
tavat kiinteistöpäällikölle tilaisuu-

den keskittyä ainoastaan kiinteis-
tön ja sen käyttäjien kannalta kaik-
kein olennaisimpiin asioihin. Myös 
kiinteistöön liittyvät päätökset voi-
daan tehdä tutkittuun, todelliseen 
tietoon perustuen, Inget kertoo. 

Smart Building -konsepti on osa 
Colliersin älykkäitä palveluita. Pal-
velualustana toimii Colliers360, jo-
ka kokoaa yhteen kaikkien kiinteis-
töjärjestelmien ja -portaalien tuot-
tamat tekniset ja taloudelliset ra-
portit. Näin niiden tarkasteleminen 
ja hyödyntäminen päätöksenteon 
tukena on helppoa.

Colliers International Finland 
Oy aloitti toimintansa tammikuus-
sa, kun sen emoyhtiö Colliers Inter-
national osti Ovenia Oy:n. Colliers 
tarjoaa asiakkailleen muun muassa 
kiinteistö- ja kauppakeskusjohtami-
sen palveluja, vuokrauspalveluja, 
kiinteistökehitystä, teknisiä palve-
luja sekä talouspalveluja. Yritys aut-
taa asiakkaitaan kehittämään liike-
toimintaansa, määrittelemään ta-
voitteet sekä seuraamaan niiden to-
teutumista.  Konsernin liikevaihto 
on 2,4 miljardia euroa ja se työllis-
tää 13 000 työntekijää 69 eri maassa.

Älykkäät palvelut mullistavat 
ylläpidon johtamisen 

Älykkäät  
rakennukset
n Keräävät, analysoivat ja 
tallentavat dataa eri järjes-
telmistä. Ennakoivat huolto- 
tarpeet sekä paikantavat 
huoltokohteet itsenäisesti.

n  Sopeuttavat LVIS-järjes-
telmien toiminnan sen het-
kiseen tarpeeseen. Tuottavat 
ja varastoivat uusiutuvaa 
energiaa eri lähteistä sekä 
optimoivat sen käyttöä.

n Välittävät käyttäjille info-
näyttöjen ja mobiilisovellus-
ten avulla tietoa ja ohjeita 
sekä auttavat navigoimaan 
rakennuksessa.

n Voivat tulevaisuudessa-
tunnistaa käyttötottumuksia, 
ennakoida tilanteita sekä 
hyödyntää dataa automaat-
tiseen ohjaukseen.

Kiinteistöjohtamisen palveluiden 
johtaja Hanna Inget. 
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Saneeraus Expertit  
tekee rakennus-, sanee-
raus- ja korjaustöitä koko 
Uudenmaan alueella. 
Laadusta ei tingitä ja 
asiakas voi luottaa aina 
siihen, että työ on hyvin 
tehty eikä yllätyksiä tule.  

teksti ja kuva doralos

S aneeraus Expertit on ra-
kennus- ja saneeraustöihin 
erikoistunut yritys, jonka 
palveluvalikoimaan kuu-

luvat monipuolisesti erilaiset ra-
kennus-, saneeraus- ja korjaustyöt. 

– Olemme joustavia ja palvelualt-
tiita, emmekä väheksy pieniäkään 
korjaustöitä. Haluamme huomioida 
kaikki asiakkaat, kertoo rakennus-
insinööri Anita Rantala.

Kaikenkokoisten remonttien li-
säksi yritys tarjoaa asiakkailleen 
apua suunnitteluun. Urakoitsijoita 
on alalla paljon, mutta Saneeraus 
Expertit haluaa erottua muista toi-
mijoista tarjoamalla monipuolista ja 
laadukasta palvelua – olipa kyseessä 
uuden keittiön asennus, huoneisto-
remontti tai kokonainen linjasanee-

raus. Taloyhtiöille yritys tekee niin 
pienet kuin suuretkin saneeraukset 
suunnittelusta toteutukseen.

Pitkän kokemuksen ja vahvan 
asiantuntijuuden ansiosta työt hoi-
detaan aina tinkimättömällä laadul-
la. Rantala kehuu yrityksen pitkäai-
kaisia työntekijöitä, joiden tekemi-
seen voi luottaa täysin.

– Asiakkaat ovat olleet tyytyväi-
siä työn laatuun. Huonosti tehtyä 
työtä emme hyväksy ja työntekijät-
kin tietävät sen. Kun työ on hyvin 
tehty, ei tarvita takuukorjauksia. 

Kiireeseen pitäisi puuttua 
Saneeraus Eksperttien pääasiallis-
ta toimialuetta on Helsinki, Espoo, 
Vantaa sekä muu Uusimaa, mutta 
työkohteita on ollut aina Turkua 
myöten. Yritys palvelee asiakkai-
taan nopeastikin, esimerkiksi äkil-
lisissä vesivahinkokorjauksissa. 

– Vaikka kysely tulisi äkillisenä, 
järjestämme siihen tekijät. Moni on 
ollut tyytyväinen nopeaan reagoin-
tiin, Rantala toteaa. 

Viime vuosina rakennusvirhei-
den suuri määrä on noussut toistu-
vasti esillä sekä alan lehdissä että 
päivittäisissä uutisissa. Yhtenä syy-
nä tähän Rantala mainitsee sen, et-
tä monilla työmailla aikataulut on 
vedetty käsittämättömän tiukille. 
Kiire pitäisi kieltää lailla ja siihen pi-

täisi puuttua. Rakennusvalvonnan 
pitäisi vaatia isommille työmaille 
aikataulu, jota noudatetaan oikea-
oppisesti. Vaikka työmaille lisättäi-
siin työntekijöitä, se ei kuivata ra-
kenteita ja pintoja yhtään nopeam-
min, kuin mitä niiden kuivumiseen 
menee oikeasti aikaa. 

– Suurimmat ongelmat johtuvat 
juuri kuivumisajoista. Pintamateri-
aalit vedetään märän pinnan pääl-
le kustannusten takia. Ajatellaan, 
että asukkaan omaisuudella ei ole 
merkitystä, kunhan vain saadaan 
nopeasti valmista, Rantala kertoo. 

 
Ajantasaista tietoa
Remonttityömaalla tapahtuvat vir-
heet johtuvat pääsääntöisesti siitä, 
että tieto ei kulje eikä päivitetyistä 
suunnitelmista huolehdita. 

Saneeraus Expertit on kehittä-
mässä kokonaisuuden hallintaa var-
ten uutta ohjelmaa, jolla varmiste-
taan, että remontin keskellä olisi ai-
na käytettävissä ajantasaista tietoa. 

– Ohjelman avulla tiedonkul-
ku työmailla paranee ja virhei-
den määrä vähenee. Mahdollisista 
muutoksista ollaan aina ajan tasalla 
ja tieto on kaikkien urakoitsijoiden 
saatavilla. Työmaille saadaan uu-
si työkalu säästämään kustannuk-
sia ja turhaa eripuraa urakoitsijan 
ja asukkaiden välillä. 

Tiedonkulku takaa 
onnistuneen lopputuloksen

Rakennusalan toimija Saneeraus Expertit palvelee yrityksiä ja kotitalouk- 
sia erilaisissa rakennus-, saneeraus- ja korjaustehtävissä.

Sisälämpötila vaihtelee voimakkaasti ja lämpöenergiaa 
kuluu enemmän kuin vastaavan ikäisissä ja kokoisissa 
taloissa. Ratkaisu ongelmiin voi löytyä lämmitysjärjes-
telmän energiaoptimoinnista.
teksti tuomas i. lehtonen kuva tekno-innovaatio

T urkulaisessa Tekno-In-
novaatio Oy:ssä paiski-
taan töitä taloyhtiöiden 
asumismukavuuden ja 

energiatehokkuuden eteen. Yritys 
on erikoistunut asunto-osakeyh-
tiöiden vesikiertoisten lämmitys-
järjestelmien energiaoptimointiin. 

– Energiaoptimointiin kuuluu 
lämmitysjärjestelmien perussäätö-
suunnittelu, täyttö- ja huuhtelupal-
velu, tasapainotus sekä koko projek-
tin johtaminen. Kun työmme on teh-
ty, taloyhtiön asuntojen lämpötila-
olosuhteet ovat tasaiset, terveelliset 
ja miellyttävät. Lisäksi yhtiön läm-
mitysenergiankulutus laskee keski-
määrin 10–15 prosenttia. On tärkeä 
muistaa, että ihmisten tarpeet ovat 
erilaiset lämmityksen suhteen, Tek-
no-Innovaatio Oy:n toimitusjohtaja 
Jaakko Nurmi sanoo.

Tekno-Innovaatio tekee energia-
optimointeja pääosin vanhoihin ta-
loyhtiöihin, joiden lämmitysverkos-
tolla on ikää reilut 20 vuotta, eikä 

verkosto ole tasapainossa. Mones-
ti lämmitysjärjestelmän laitteet, 
kuten patteriventtiilit ja lämmön-
jakokeskus laitteineen, ovat elin-
kaarensa päässä. Lämmitysjärjes-
telmän energiaoptimointi voidaan 
tehdä omana kokonaisuutenaan. 
Jos yhtiöön on tulossa ikkuna- tai 
lisäeristysremontti, kannattaa op-
timointi tehdä samalla. 

– Ensimmäisenä lämmitysver-
koston ongelmat näkyvät kerrosta-
lon ylimpien kerroksien asunnoissa 
ja rivitaloissa niissä asunnoissa, jot-
ka ovat virtausteknisesti heikoim-
massa asemassa. Nämä asunnot 
ovat usein muita kylmempiä. 

Innovaatiot työvälineinä
Tekno-Innovaatio on kehittänyt 
oman laskentaohjelmiston, joka pe-
rustuu rakennuksen ja putkiverkos-
ton tarkkaan matemaattiseen mal-
lintamiseen. Peruslähtökohta on se, 
että pattereiden mitoitus tarkaste-
taan laskennan yhteydessä. Patte-

reiden massavirtojen laskemises-
sa huomioidaan tilojen tehontar-
ve sekä menoveden jäähtyminen 
putkilinjoissa. 
 
Kokonaisvaltainen prosessi
Tekno-Innovaatio laatii energiaop-
timointiurakalle työselvityksen ja 
kilpailuttaa putkiurakoitsijat talo-
yhtiön puolesta. Putkiurakoitsija 
tekee tarvittavat asennukset, sää-
tää jokaiselle patteriventtiilille sen 
esisäätöarvon ja koeponnistaa ver-
koston paineilmalla.

– Asennustöiden valmistuttua ja 
onnistuneen verkoston koeponnis-
tuksen jälkeen toteutetaan lämmi-
tysverkoston täyttö Airsepex®-ve-
denkäsittelylaitteella, joka poistaa 
veteen liuenneet kaasut tehokkaas-
ti. Näin lämmitysverkoston jokaista 
patteria ei tarvitse ilmata, eikä hap-
pi aiheuta korroosiota putkistos-
sa. Täyttöprosessin jälkeen huuh-
telemme verkoston, jolloin kaikki 
epäpuhtaudet saadaan poistettua. 
Lopuksi varmistamme, että järjes-
telmä toimii suunnitelman mukai-
sesti. Annamme työlle toimivuus-
takuun ja seuraamme järjestelmän 
toimintaa takuuajan. Olemme to-
teuttaneet lämmitysjärjestelmän 
energiaoptimoinnin liki kahteen-
tuhanteen kiinteistöön, vuodesta 
1985 lähtien, Nurmi vakuuttaa.

Tehokkuutta lämmitykseen 
energiaoptimoinnilla

Tekno-Innovaatio Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Nurmi muistuttaa, 
että ihmisillä on erilaiset tarpeet ja toiveet lämmityksen suhteen.  


