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Kouvolan LVI-yhdistys Ry on perustettu 1967 
LVI-alal la  toimivien henkilöiden 

toimesta.”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
lämpö-, vesi-, ilmastointi- sekä muiden talotek-
niikan alalla toimivien henkilöiden ammatillise-
na yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammattitai-
toaan ja alan kehitystä. Tarkoituksensa toteutta-
miseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitelmä-
tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja 
näyttely- yms. toimintaa. Yhdistyksen tarkoituk-
sena ei ole hankkia taloudellista etua jäsenilleen. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeen-
panna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
Yhdistys on puoluepolitiikasta riippumaton,” 
Näin on kirjoitettu yhdistyksen sääntöihin. Kou-
volan LVI Yhdistys on Suomen LVI liiton jäsenyh-
distys, jäsenyhdistyksiä on 130 ja jäseniä 4500.

Tämä päivänä alan ammattilaisten eli työnte-
kijöiden saatavuus työmarkkinoille on vaikeaa 
suurien ikäluokkien saavutettua eläkeiän. Kouvo-
lan LVI-yhdistys pyrkii omalta osaltaan autta-
maan nuoria valitsemaan talotekniikka alan LVI 
koulutuksen osion, peruskoulun jälkeiseksi opin-
tosuunnaksi. Tähän suuntaan meidän pitää pyr-
kiä, koska ulkomainen työvoima ei välttämättä 
kauan pysy Suomessa.

Yhdistystoiminnassa ollaan samassa tilantees-
sa kuin työelämässä jäsenet alkavat  " eläköity-
mään" . Nuoria aktiivisia jäseniä kaipaavat kaikki 
yhdistykset tänä päivänä, nuoren sitoutuessa 
työskentelemään esim. LVI - alalla yksi hyvä toi-
mintatapa saada tietoa oman alan asioista on toi-
mia aktiivisesti alan paikallisjärjestöissä. Meillä 
on tarve saada nuoria mukaan työskentelemään 
LVI - alalla sekä mukaan toimintaamme, jotta 
Kouvolan LVI – yhdistyksen 
toiminta säilyisi virkeänä 
vielä seuraavat 50 vuotta ja 
samalla saataisiin yhdistyk-
sen toimintaan uusia tuulia.

Toivotan hyviä lukuhet-
kiä Kouvolan LVI - yhdistyk-
sen julkaiseman LVI - viesti 
lehden parissa joka on jo 28 
vuosikerta.

Ari Hyvärinen
Kouvolan 

LVI-Yhdistys Ry
puheenjohtaja

Pääkirjoitus

Vasaratie 8, 48400 KOTKA
www.painokotka.fi

Suomen LVI-liiton (SuLVI) liittokoko-
us pidettiin Kouvolassa Hotelli Vaaku-
nassa 24.11.2017

Liittokokousedustajia oli lähes kaikista jäsenyhdistyksis-
tä, yhteensä reilut 80 valtuutettua. Liittokokouksessa kä-
siteltiin sääntömääräiset asiat. KoLVIlainen liiton halli-
tuksen jäsen Ari Hyvärinen jatkaa edelleen.

Kouvolan LVI-yhdistys KoLVI ry:n 
50-vuotisjuhlaa vietettiin 24.11 Ravin-
tola Koskelassa Kuusankoskella

Koskelan sijainti ja miljöö loivat juhlavat puitteet juhla-
tapahtumalle. 

Juhlaamme saapui KoLVIn jäseniä puolisoineen, SULVIn 
liittokokousedustajia ja henkilökuntaa, hotorautaneu-
voksia sulottarineen, yhteistyökumppaneita ja kutsuvie-
raita yhteensä yli 150 henkeä.

Juhlan tervetuliaissanat lausui Kouvolan LVI-yhdistyk-
sen puheenjohtaja Risto Aalto. Suomen LVI-liiton terveh-
dyksen toi liiton hallituksen puheenjohtaja Petteri Laus-
mäki. Juhlapuheen piti Kouvolan kaupunginhallituksen 
1. varapuheenjohtaja Jani Heikari. 

Maittavan juhlaillallisen jälkeen julkaistiin yhdistyksen 
50-vuotishistoriikki, jonka on kirjoittanut Otso Tolvanen 
toimikunnan avustuksella, taitto ja kieliasu on Liisa ja 
Pentti Harjun käsialaa. 

KOUVOLAN LVI-YHDISTYS KOLVI RY 50 VUOTTA JA 
SUOMEN LVI-LIITON LIITTOKOKOUS KOUVOLASSA

Puheenjohtaja Risto Aalto ja kunniapuheenjohtaja Niilo 
Ukkonen luovuttivat ansioituneille jäsenille tunnustuk-
sia: 

Suomen LVI-liiton myöntämät ansiomerkit: 
Hopeinen ansiomerkki:
Hannu Lemmetti, Mika Pullinen, Hannu Suuronen, Otso 
Tolvanen, Jari Vesalainen ja Seppo Väyrynen
Kultainen ansiomerkki:
Kari Aalto, Ari Hyvärinen, Seppo Hyvärinen, Eino Härkö-
nen, Pentti Juutilainen, Pasi Pipatti ja Juha Rauta

Kouvolan LVI-yhdistyksen myöntämät viirit:
Ari Hyvärinen, Eino Härkönen, Vesa Hämäläinen, Ahti 
Mäkinen, Yrjö Määttänen, Harri Pöysä, Tapio Saarela ja 
Otso Tolvanen

Kouvolan LVI-yhdistyksen kunniajäsenyyden ja 
kunniakirjat:
Risto Aalto, Vesa Hämäläinen ja Pasi Laari 

Juhlassa oli mukana myös ansioituneita LVI-alan vete-
raaneja, eli Hotoraudan Vääntäjien Korkean Raadin Neu-
voksia. Vihkimisen HVKR:n Neuvokseksi (Noviisina) sai 
kolme LVI-alan ansioitunuttta senioria: Tapio Kanerva, 
Pekka Leclin ja Jukka Pantsar. 

Tämän jälkeen ilta jatkui seurustelun ja tanssiorkesteri 
Amorin tahdeissa. 

Vieraille esiteltiin lauantaina lisäksi Putkiradiomuseo 
Kaunisnurmen museokorttelissa sekä Pienoisrautatie-
museo Aseman koulurakennuksessa.

Palkittuja KoLVIlaisia

www.kvl-sahkoasennus.fi

KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660

VANKKAA PAIKALLISTA OSAAMISTA

Korjalankatu 5    KOUVOLA   0207 939 400
huolto ma-pe 7-16   myymälä ma-pe 8-17 

KAIKKI KODIN PUTKITYÖT
edullisesti, nopeasti, siististi ja turvallisesti

www.kouvolanputkityo.fi

Puheluhinnat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

www.kouvolanputkityo.fi
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ASUINKERROSTALON LÄMMITYKSEN 
PERUSSÄÄTÖ
 

www.sitowise.com

Tätini on pitkäaikainen talo-
yhtiön puheenjohtaja. Hän 
on tarkka huoneiston lämpö-
tiloista ja vaati taloyhtiön 
hallitusta tilaamaan taloyh-
tiöön lämmitysjärjestelmän 
tasapainotuksen. Insinöörit 
laskivat pyydetysti säätöar-
vot. 

Isännöitsijän mukaan Mo-
tiva tyyppiset energiakatsel-
mukset ovat vähentyneet ja 
taloyhtiöt päätyvät suoraan 
tasapainottamaan lämmitys-
tä. Näin saadaan energian 
kulutus ja energian siirto 
kiinteistön sisällä kohtuulli-
sesti hallintaan. 

Lämmityksen perussäätö 
tai tasapainotus on syytä uu-
sia noin viiden vuoden vä-
lein. Kun säätöarvot ja mitoi-
tus on kerran laskettu, niiden 
avulla voidaan kiinteistö pa-
lauttaa alkuperäisiin säätöi-
hin ja hallita energian kulu-
tusta. Säädot muuttuvat vuo-
sien mittaan johtuen huolto- 
ja korjaushenkilöstön teke-
mistä muutoksista. Säätöjä 
muutetaan yleensä erilaisten 
sääolosuhteiden ja asukas-
vaatimusten takia .Mikäli 
kiinteistöön tehdään raken-
teellisia muutoksia tai käyt-
tötarkoitus muuttuu, tulee 
laskea tasapainotus vastaa-
maan muutoksia. 

Kyseisessä taloyhtiössä 
urakoitsija teki lämmityksen 

tasapainotuksen työt hyvin 
mutta käytti +21 C° lämpöti-
laan rajoitettuja patteriter-
mostatteja. Nämä eivät sovel-
lu hyvin vanhan asuinkerros-
talon termostaateiksi van-
hanaikaisten rakenteiden 
vuoksi.  Vanhoissa asuinker-
rostaloissa on hyvä käyttää 
jopa + 24 C° lämpötilaan yltä-
viä patteritermostaatteja, 
saadaan pelivaraa. 

Kohteen lämmitysjärjes-
telmään lisättiin uusia linja-
säätöventtiileitä ja vanhat 
venttiilit uusittiin. Näin läm-
mitysverkosto ja eri linjat 
saatiin säädettyä. Nyt lämmi-
tysenergia siirtyy hallitusti 
sinne missä energiaa tarvi-
taan. 

Järjestelmään liitettiin säh-
köinen lämmitysjärjestel-
män puhdistuslaitteisto, joka 
rikkoo ja suodattaa veden 
kalkin. Yhtä tärkeää on pois-
taa ilma verkostosta, auto-
maattisen ilmanpoistimen 
avulla. 

Nykyisin ei lämmitysver-
kostossa käytetä lisäaineita. 
Lämmitysjärjestelmä täyte-
tään puhtaalla vedellä  epä-
puhtaudet huuhdelleen.  Sa-
neerauskohteissa tulee vält-
tää paineiskuja huuhtelussa, 
huuhdellaan verkostot tasai-
sella ja runsaalla vedellä sekä 
sopivalla paineella. 

Kun perusasiat ovat koh-

dallaan ja lämmitysverkossa 
riittää määrä energiaa jokai-
sen patterin käyttöön, kyse 
on puhtaasti energian siirron 
hallinnasta. Säästö tulee suo-
raan siitä, ettei käytetä liikaa 
energiaa, vaan hallitaan läm-
mitystä. Säästöpotentiaali on 
10 - 15 %. 

https://www.motiva.fi/
koti_ja_asuminen/talo-
yhtiot/patteriverkoston_
perussaato

Tasapainotuksen yhtey-
dessä, niin asunnoissa kuin 
yleisissä tiloissa, jokainen 
patteri säädetään tai oikeam-
min kuristetaan esisäädöstä 
niin että kyseinen patteri 
lämmittää tilaa, mutta vain 
kyseisen tilan lämmitykseen 
mitoitetun energiamäärän 
mukaisesti. 

Mitoituksissa on aina löy-
sää noin 10 – 30 % koska las-
kennallinen mitoitus on aina 
teoreettinen ja tarvikevalin-
nat hivenen ylikokoiset. Täs-
tä syystä päästään n. 10 % 
tarkkuuteen, joka on riittävä 
lämmitysjärjestelmissä. Liian 
tiukka tai löysä mitoitus vai-
keuttaa tarkkaa säätöä.

Pohjoismainen tapa mi-
toittaa järjestelmät väljäksi 
säästää mm. pumppauskus-
tannuksia joka näkyy sähkö-
laskussa. Euroopassa käyte-
tään huomattavasti tiukem-

pia mitoituksia mm. pie-
nempiä putkikokoja. ja mak-
setaan tästä sähkönkulutuk-
sessa. 

Yksittäisen asukkaan mah-
dollisuus säästää lämmitys-
kuluissa on rajoittaa lämpöti-
laa termostaattia pienem-
mälle kääntäen. Nyrkkisään-
tö on että 1 C° lämpötilan pu-
dotus tuo noin 5 % säästöt 
energiankulutukseen. 

https://www.motiva.fi/
koti_ja_asuminen/hyva_
arki_kotona/hallitse_
huonelampotiloja

Entä sitten kun osa taloyh-
tiön asukkaista ei halua sääs-
tää energiaa ja vaatii että hei-
dän täytyy päästä säätämään 
termostaatin avulla huoneen 
lämpötilaa sopivaksi. Tästä 
syystä esimerkkikohteeseen 
vaihdettiin + 24 C° termos-
taatit asuntoihin, + 21 C° nor-
mista poiketen. Yleisissä ti-
loissa käytettiin alhaisempia 
+ 18 C° lämpötiloja.

Tommi Kanerva 
23.04.2018

Energiatodistus

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehok-
kuuden vertailuun myynti- ja vuokraustilanteessa.

Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuk-
sen tai sen osan (esim. asunnon) myynnin tai vuokrauk-
sen yhteydessä. Energiatodistus laaditaan kuitenkin aina 
koko rakennukselle, ei yksittäiselle asunnolle.
Energiatodistus tehdään uudisrakennuksille rakennus-
lupavaiheessa
Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja 
niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohtee-
na on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen het-
kiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitettu energiate-
hokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen, toteu-
tunut energiankulutus ilmoitetaan, jos se on tiedossa.

Tärkeä osa energiatodistusta ovat ammattilaisen laatimat 
säästösuositukset, joiden avulla rakennuksen energiate-
hokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Mistä energiatodistuksen saa?
Taloyhtiössä energiatodistuksen hankinnasta vastaa ta-
loyhtiö, joten energiatodistuksen voi pyytää esimerkiksi 
isännöitsijältä tai taloyhtiön hallitukselta. Energiatodis-
tuksen laatii aina pätevöitynyt todistuksen laatija.
 

Muutoksia vuodelle 2018.
Ympäristöministeriö on vuodenvaihteessa antanut uu-
den asetuksen rakennuksen energiatodistuksesta. Tämä 
muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennus-
ten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa 
ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan ra-
kentamiseen.
Korvautuvaan asetukseen (176/2013) verrattuna keskei-
set muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, 
laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuo-
kituksissa. Myös energiatodistuslomaketta ja sen täyttö-
ohjetta on päivitetty.
Jatkossa uusi rakennus voi saada energiatodistuksessa A-
luokituksen aiempaa kustannustehokkaammin. Lähes 
nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä 
uusi rakennus sijoittuu jatkossa lähtökohtaisesti B-luok-
kaan, aiemman C-luokan sijaan.
Muutos ei edellytä vanhojen todistusten uusimista

Lähde: Motiva

LVI-VIESTI 2018    28. vuosikerta

www.kolvinet.fi

TOIMITUSKUNTA:
Risto Aalto 
Tommi Kanerva 
Mika Kinnunen 
Pasi Laari
Yrjö Määttänen
Pasi Pipatti
Tapio Saarela
Ari Sydänmaanlakka 
Jari Vesalainen

SIVUNVALMISTUS 
Kaupunkilehti
Pohjois-Kymenlaakso

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy
Tuusula

JAKELU
Jakelusuora

Kouvolan LVI-yhdistys on 
Kouvolan seudun talotek-
niikkaosaajien yhdistys. 
KoLVI järjestää jäsenistölle 
koulutusta, tutustumistilai-
suuksia ja jakaa stipendejä 
alan opiskelijoille. Lehden 
tarkoituksena on tukea tätä 
toimintaa ja kertoa lukijoille 
ajankohtaisia asioita talotek-
niikasta.

PÄÄTOIMITTAJAT:
Jari Sanamäki
Ari Hyvärinen

LEHDEN JULKAISIJA:
Kouvolan LVI-Yhdistys
KolVi ry

www.kolvinet.fi
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Swegon

Masterwent

Tiesitkö tämän ilma-vesilämpöpumpuista?

MILLOIN ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN 
HANKKIMINEN KANNATTAA?
Ilma-vesilämpöpumppu on 
hyvä valinta öljylämmityksen 
rinnalle, kun öljykattilalla on 
käyttöikää jäljellä tai kun ha-
lutaan mahdollisuus käyttää 
öljyn rinnalla uusiutuvaa 
energiaa. 

Ilma-vesilämpöpumpun 
asentaminen öljylämmityk-
sen rinnalle leikkaa energia-
laskua, säästöpotentiaali on 
keskimäärin 40–60 %. 

Maalämpöön verrattuna il-
ma-vesilämpöpumpun etui-
na ovat pienempi hankinta-
hinta ja lämpöpumpun käyt-
tömahdollisuus ilman kaivo-
ja ja keruupiirejä.

Millainen lämpö-
pumppu kannattaa 
hankkia?

Ennen pumpun hankki-
mista on harkittava, millai-
seen käyttöön se tulee, millai-
nen talo on energiankulutuk-
seltaan, lämmityksen huip-
putehontarpeeltaan sekä 
lämmönjaon meno- ja paluu-
veden maksimilämpötiloil-

taan. Tukena kannattaa aina 
käyttää LVI-asiantuntijoita.

Pumppuja on tarjolla kah-
ta perustyyppiä: split- ja mo-
noblock-laitteistoja. Edelli-
sissä kylmäkoneisto on jaettu 
ulko- ja sisäyksikköön, joiden 
välillä kiertää kylmäaine. Jäl-
kimmäisissä kaikki tekniikka 
on sijoitettu ulkoyksikköön, 
ja sen ja varaajan välillä kier-
tää vesi. 

Kytkentävaihtoehdoissa 
käyttövesi lämmitetään öljy-
kattilalla tai lämminvesiva-
raajalla.

Milloin 
lämpöpumpusta on 
eniten hyötyä?

Lämpöpumput toimivat 
tehokkaasti kun pakkasta on 
enintään -15 °C. Kovemmissa 
pakkasissa teho hiipuu läm-
möntuoton loppuessa n. -25 
asteessa.

Lämpöpumpun automa-
tiikka hoitaa koko järjestel-
män käyttöä ja ottaa auto-

maattisesti öljyllä tuotettua 
lämpöä lämpöpumpun avuk-
si tarvittaessa.

Miten eri lämmönja-
kotavat vaikuttavat 
pumpun toimintaan?

Lämpöpumpulla saavutet-
tava energiansäästö on sitä 
suurempi, mitä alhaisem-
malla menoveden lämpöti-
lalla tullaan toimeen. Vesi-
kiertoisessa lattialämmityk-
sessä menoveden lämpötila 
on noin 20–40 astetta ja pat-
teriverkostoon syötetään tyy-
pillisesti 20–60-asteista vettä.

Mitä huoltotoimia 
lämpöpumppu vaatii?

Nykyinen laitesukupolvi on 

Asumisen perusedellytyksiä ovat lämpö, sähkö ja vesi. 
Asukkaat tarvitsevat niitä asumiseen ja asuinkiinteistön 
laitteet vaativat sähköä toimiakseen.

Taloyhtiössä energiatehokkuus onnistuu hallinnon, asuk-
kaiden ja kiinteistöhuollon sujuvalla yhteistyöllä. Kun 
asenne on kunnossa, käyttötottumukset energiaa säästävät 
ja kiinteistöhuolto toimii tarkoituksenmukaisesti, taloyhtiö 
pääsee pitkälle energiansäästön tiellä.

Asukkaana myös sinä voit vaikuttaa. 
Aloitteellinen osakas ja asukas edistää 
järkeviä kulutustottumuksia omalla esi-
merkillään ja välittää hyvää asennetta 
naapureillekin.

Kerros- tai rivitalon hoitokustannuksista noin 40 prosenttia 
muodostuu energian- ja vedenkulutuksesta. Kulutusta on 
mahdollista vähentää hyvällä kiinteistön energiataloudel-
lisella ylläpidolla. Samalla parannetaan yleensä myös asu-
misen viihtyvyyttä, kun vähennetään esimerkiksi suuria 
lämpötilaeroja rakennuksen eri osissa.

Kun energian- ja vedenkulutusta saadaan vähennettyä, 
paine vastikkeiden ja vuokrien nostamiseen pienenee. 
Seuraamalla säännöllisesti energian- ja vedenkulutusta ta-
loyhtiön hallinto pysyy ajan tasalla siitä, että tehdyt säästö- 
ja tehostamistoimet purevat. Seuranta on myös työkalu ku-
lutuspoikkeamien havaitsemiseen, jolloin päästään nope-
asti tekemään tarpeelliset korjaus- ja huoltotyöt.

Energianhallinta kuntoon 
tavoitteilla ja toimenpiteillä
Energianhallinnassa asetetaan pitkän ja lyhyen tähtäyksen 
tavoitteita sekä toimenpiteitä.

Pitkällä aikavälillä toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa 
koko energiankäytön rakenteeseen pitkävaikutteisten 
energiansäästöinvestointien, tiedotuksen ja käyttöhenkilö-
kunnan koulutuksen avulla.

Lyhyen aikavälin toimenpiteillä on tarkoitus etsiä energi-
ankulutukseen vaikuttavat käyttötekniset virheet. Tarkoi-
tuksena on havaita, selvittää ja mahdollisesti ennakoida 
laite- ja järjestelmäviat.

Energiatodistus kertoo rakennuksen laskennallisen koko-
naisenergiankulutuksen sekä antaa tietoa energiankäyttöä 
parantavista toimenpiteistä.

Energiankulutuksen jakautuminen ja säästömahdollisuu-
det voidaan kartoittaa tarkemmin myös teettämällä ener-
giakatselmus.

Lähde: Motiva

Taloyhtiöt – yhdessä 
energiatehokkaasti

UUSI LASTENSAIRAALA  2018

Paraskaan ei ole lapsille liian hyvää! Lastensairaalan il-
manvaihdosta huolehtii Masterventin 76 hygieniakojetta ja 
6 vakio iv-kojetta. Hyvin ja luotettavasti.

Mastervent Oy valmistaa koteloidun iv-kojesarjan 0,3..30 
m3/s lisäksi erikoiskojeita, jotka ovat edullisia ja helppoja 
käyttää sekä suunnitella:

Hitsaamojen ja maalaamoiden kojeet LTO:lla• 
EI60 ja EI120 paloeristetyt kojeet• 
Uimahallien iv-kojeet• 
Rasvaisten ja likaisten tilojen kojeet LTO:lla• 

Myynti: Erikoiskojeet, myynti:

Varikkokuja 4  03100 Nummela
Puh. 09 22222 55
www.mastervent.fi 

Kylätie 18 B 20  00320 Helsinki
Puh. 0500 426631
www.taniplan.fi 

luotettava ja varsin vaivaton 
käyttää. Huoltotoimet liitty-
vät talvikauteen: automaat-
tista sulatusta tulee tarkkail-
la jään kertymisvaaran 
vuoksi.

Lähde: www.jäspi.fi, 
ilma-vesilämpöpumppujen 

suomalainen toimittaja

Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com
info@bauer-wt.com

5
järkisyytä valita

vedenkäsittely

1. Lisää putkiston käyttöikää 
 
2. Suojaa putkistojärjestelmää 
 
3. Vähentää energiankulutusta 
 
4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun 
 
5. Tuo merkittävää kustannussäästöä 

TUTKIT
TU

Tie
teellisesti

todistett
u

Sisäilmaston tekijä

ILMACON OY

Kymen
JRT-Rakenne Oy

Fidelix

LÄMPÖ-, VESI-
JA VIEMÄRITYÖT
HUOLTO JA URAKOINTI

Juha Rauta  puh. 0440 652157
Mikko Palmunen  puh. 0440 652156
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ARIAL TRAVEL OY
Korjalankatu 6 G, Kouvola, 040 1547780
Info@arialtravel.fi   www.arialtravel.fi

Moldova (Transnistria ja 
Gagauzia) 31.7.-5.8. alk. 990e

Kazakstan-Kirgisia 
21.-28.5. alk. 1490e

Azerbaijan (sis. Nahitševan) 
29.5.-3.6. alk.1150e

Libanon 24.-29.10. alk. 1490e

Kamtšatka 18.-29.7. alk.3950e 
muutama paikka!

Kazan, Tatarstan - Tšuvassia - Mari 
30.7.-4.8. alk.950e

Lena- joen risteily 
21.8.-5.9. alk. 3750e

Trans-Siperian junamatka 
23.8.-6.9. ja 23.9.-7.10. alk. 3100e

Tatarstan ja Volgan risteily 
10.-19.9. alk.1590e

Armenia 13.-19.10. alk.1190e

Sudan 3.-10.11. alk. 2290e

Ruanda-Burundi-Kongo (DT)-Uganda 
12.-27.11. alk.3990e

Uutuuskohteet: Saudi-Arabia, 
Algeria, Oman

Jälleenmyyjä:

AH COOL OY
KORJALANKATU 6G
45130 KOUVOLA

P. 0405123468

Uudet rakentamista koskevat 
asetukset astui-
vat voimaan 
1 . 1 . 2 0 1 8 . 
Uudet määrä-
ykset on annet-
tu pykälämuotoon 
kirjoitettuina asetuk-
sina. Syynä on ollut se, että 
perustuslain nykytulkinnan 
mukaan ohjeita ei voi antaa 
asetuksella, vain määräyksiä. 
Muutos perustuu Maankäyt-
tö‐ ja rakennuslain (MRL) 
säädösvaltuuksiin. 

Uusien määräysten sisältö 
on aiempaa suppeampaa ja 
yleisempää. Korjausrakenta-
minen, jota aiemmin asetuk-
sissa ei ole käsitelty, on nyt 
mukana. Tämä selkeyttää ja 
helpottaa vaatimusten sovel-
tamista.

Ympäristöministeriön ta-
voitteena uudistuksen kes-
keisenä tavoitteena on raken-
tamista koskevan sääntelyn 
selkeys sekä sen soveltami-
sen yhtenäisyys ja ennakoita-
vuus.

Suunnittelijalle 
vastuuta ja 
vapautta

Aiemmin rakentamismää-
räyskokoelma ohjeineen loi 
pohjan, mutta nyt ohjeet on 
erotettu kokonaan asetuksis-
ta ja tämä tarkoittaa sitä, että 
suunnittelijat saavat lisää va-
pauksia etsiä kohteeseen so-
pivia ratkaisuja ja malleja. 
Etenkin LVI-tekniikan mää-
räyksien yhteydessä oli run-
saasti ohjeistusta ja mitoitus-
ta, joka oli muodostunut 
määräykseksi. Asetusten si-
sältö on esitetty jatkossa vain 
yhdessä asetuksessa. 

Uusi kielioppi ja 
rakenne

Uusien asetuksien yksittäi-

set vaatimukset on vähennet-
ty noin puoleen ja asetuksen 

kielioppi on muuttunut in-
sinöörikielestä juridii-
kan kieleen. Asetukses-

sa on kerrottu tavoite ja 
erilliset ohjeet ovat puhtaita 

suosituksia tai esimerkkejä, 
jotka voivat toimia mallirat-
kaisuna. 

Vesi ja viemäri, 
merkittävimmät 
muutokset lyhyesti
• Talousveden laatu on oltava 
tiedossa
• Putkistojen mitoitusohjeet 
eivät ole asetuksessa
• Kylmän veden lämpötila 
max. 20°C
• Odotusaika kuumalle ve-
delle (55‐65°C) enintään 20 
sekuntia
• Lämpimän käyttöveden mi-
nimilämpötila on +55°C
• Vesijohtovuoto on oltava 
helposti havaittavissa ja oh-
jattava näkyviin
• Vesijohdot ja laitteet on ol-
tava helposti tarkastettavissa, 
korjattavissa ja vaihdetta-
vissa
• Uusissa rakennuksissa käyt-
töveden kiertojohdossa ei saa 
olla kuivauspattereita eikä 
lattialämmitystä 
• Saneerauskohteissa kui-
vauspatterin teho saa olla 
enintään 200W ja lattialäm-
mitys käyttövedellä on koko-
naan kielletty
• Vesimittarit on asennettava 
huoneistokohtaisesti ja ne 
on oltava helposti asennetta-
vissa, huollettavissa ja luetta-
vissa
• Märkätilan lattiaan ei saa 
tehdä vesijohtojen läpivien-
tejä (suihkutilat, pesuhuo-
neet, saunat)
• Vesilaitteistossa on oltava: 
painemittari, lämpömittari 
sekoitetun lämpimän käyttö-
veden lähtevään johtoon, 
lämpömittari käyttövesikier-
tojohtoon (paluu), kertasää-
töventtiilit
• Vesilaitteiston tiiviys on var-
mistettava painekokeella

Vesilaitteisto on huuhdeltava 
ennen käyttöönottoa
• Vesilaitteisto on todettava 
suunnitelmanmukaiseksi
• Vesilaitteisto paine on sää-
dettävä, kalustekohtaiset vir-
taamat on mitattava ja kierto-
vesijohto on mitattava ja sää-
dettävä
• Jätevesilaitteisto on todetta-
va tiiviiksi
• Hulevesilaitteisto on todet-
tava tiiviiksi 
• Hulevesien poiston ensisi-
jainen ratkaisu on niiden vii-
vyttäminen ja imeyttäminen 
kiinteistöllä
• Viemäreiden on oltava tuu-
letettu vesikaton yläpuolelle

Ilmanvaihto, mer-
kittävimmät muu-
tokset lyhyesti
• Huonelämpötila voi vaih-
della 20–25°C lämmityskau-
della ja 20–27 °C lämmitys-
kauden ulkopuolella
• Keskeiset toiminnat on olta-
va mitattavissa, ohjattavissa 
ja seurattavissa
• Järjestelmä on oltava koko-
naan pysäytettävissä
• Oleskelutiloissa ilmanvaih-
to vähintään 6 dm3/s/henki-
lö ja vähintään 0,35 dm3/s/
m2
• Käyttöajan ulkopuolella il-
man on vaihduttava kaikissa 
huonetiloissa
• Seinäpuhallus asuinhuo-
neista on sallittu, mutta se ei 
saa aiheuttaa haittaa
• CO2-pitoisuus enintään 
800ppm + ulkoilma
• Ilmanvaihto on pyrittävä 
säätämään tasapainoon
• Paine-ero vaipan yli enin-
tään 5Pa
• Tulisijan ja erillispoistojen 
lisäulkoilmansaanti esitettävä
• Termi ”jäteilma” on nyt 
ulospuhallusilma
• Ilmanvaihtojärjestelmän 

tiiviys todettava suunnitel-
manmukaiseksi
•  Ilmavirrat mitattava ja sää-
dettävä
• Ilmanvaihtojärjestelmän 
ominaissähköteho on määri-
tettävä
• Ilmanvaihtojärjestelmä on 
saatettava toimimaan suun-
nitelman mukaiseksi ennen 
rakennuksen käyttöönottoa 
eli viritetty
• Mittauslaitteiden on oltava 
kalibroituja ja kalibroinnin 
oltava voimassa 

Painovoimainen 
ilmanvaihto
• Painovoimainen ilmanvaih-
to on erikseen mahdollistettu
- ei voida yhdistää yhden 
asunnon nousukanavia (vie-
tävä omina)
- ei voida käyttää usean asun-
non yhteisiä nousukanavia 
(vietävä omina)
- ei helpotusta E‐lukulasken-
taan, joten haastavaa saada 
määräystasosta läpi
• Soveltuvuus rakennuspai-
kalle huomioitava: taajamas-
sa vaaditaan äänenvaimen-
nus ja suodatus joita ei voi 
painovoimaisesti käytännös-
sä toteuttaa (painehäviö suu-
ri) jne.
• Huomioitava rakennus-
suunnittelussa erityisvaati-
mukset (rakennuksen korke-
us, korkeat pystykanavat, ei 
vaakakanavia, ulkoilmalait-
teet, siirtoilma)
• Vähimmäisilmamäärät to-
teutettava, takaisinvirtaus es-
tettävä, hallitsemattomat ti-
lanteet vältettävä
• Koneellista ja painovoi-
maista ei saa yhdistää siten, 
että ilman virtaussuunnat 
muuttuvat
• Keittiön kohdepoisto aktii-
vihiilisuodattimella ilmaa 
kierrättävällä liesituuletti-
mella (suositeltava tapa)
• Painovoimaisen tehostus 
tuuliroottorilla/vedonparan-
tajalla
• Oleskelutiloihin ulkoilma 
ulkoilmalaitteiden kautta

MÄÄRÄYKSET MUUTTUIVAT
• Tulisijan korvausilma tulisi-
jan yhteyteen (suositus)
• Jokaiselle poistolaitteelle 
oma erillinen vesikatolle joh-
tava poistokanava, vaakaka-
navointi minimoitava
• Ilmanvaihtomäärät ja lait-
teiden säätöasennot esitettä-
vä ulkolämpötilan olosuh-
teissa (3 tapausta):
- koko vuoden keskilämpötila
- heinäkuun keskimääräinen
- pakkastilanne
• Tuulen vaikutus (keskimää-
räinen tuuli paikkakunnalla, 
esim. 3m/s), vedottomuuden 
toteutus huomioitava laskel-
missa

• Suunnitelmissa esitettävä 
miten 30% tehostus toteutuu 
Laskelmissa esitettävä paine-
häviöt ja mitoitus
• Mittaus- tai mittauspöytä-
kirjavaadetta ei ole 
• LTO:n puuttumista ei tarvit-
se kompensoida paremmilla 
rakenteilla tai tiiveydellä
• Painovoimaisella ilman-
vaihdolla varustetussa raken-
nuksessa tulee huomioida 
energiatehokkuutta paranta-
via tekijöitä E-lukuvaatimuk-
sen täyttämiseksi

Otso Tolvanen
Rakennusvalvonta

swegon.� swegon.� 

www.jaspi.fi

TALOYHTIÖT JA KIINTEISTÖT
EROON KALKKI- JA LÄMMITYSONGELMISTA

HydroFLOW vedenkäsittely käyttöveteen 
ja Electorin katodinen suojaus sekä suo-
datus lämmitys/jäähdytysverkostoihin.
Laitteet helppo asentaa, ei vesikatkoja.
Pyydä tarjous kalervo@kevox.fi  
0401549200
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Lämmityslaitteiden 
huolto ja säätö
Lämmityslaitteiden kunto ja säädöt vaikuttavat energiankulu-
tukseen merkittävästi. On tärkeä tietää, millaisilla huolto- ja 
säätötoimilla lämmityslaitteisto pysyy kunnossa ja toimii 
energiatehokkaasti. Jos laitteisto on huonokuntoinen, voi esi-
merkiksi polttoainetta kulua turhaan isoja määriä.

Omistajana tai asukkaana voit tehdä itse vain joitakin toimen-
piteitä, osa kannattaa teettää ammattilaisella. Tietyt lämmitys-
järjestelmien asennus- ja huoltotyöt edellyttävät pätevöity-
mistä ja lupaa, jolloin työn teettämisessä on syytä olla erityi-
sen huolellinen.

Tukilämmitys
Lämmityksen kustannustehokkuutta voi parantaa lämmittä-
mällä huoneilmaa uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä tuki-
lämmityksellä (ilma-ilmalämpöpumppu tai tulisija) tai ohjaa-
malla tukilämmityksen tuottamaa lämpöä (ilma-vesilämpö-
pumppu tai aurinkokerääjät) joko käyttöveden lämmitykseen 
tai varsinaiseen lämmitykseen (vesikiertoisen lämmönjaon 
varaajaan).

Lämmitysmuodon tai -järjestelmän vaih-
to
Vanhan lämmitysjärjestelmän vaihto tulee harkintaan, kun 
järjestelmä on suuremman peruskorjauksen tarpeessa. Järjes-
telmän vaihtoa pohdittaessa on katsastettava koko järjestel-
mä: lämmön tuotanto, jako ja säätö.

Tutki eri vaihtoehtoja ja kustannuksia Pientalon lämmitys-
vaihtoehtojen vertailutyökalulla. Se soveltuu sekä uusille että 
vanhoille taloille.

Ilmavuodot ja lisäeristys
Energiankäyttöä tehostetaan useimmiten pienentämällä läm-
pöhäviöitä.

Lämpö pakenee talosta yleensä neljää reittiä:
• ulkovaipan liitoksista ja rei´istä
• ulkovaipan läpi johtumalla
• ilmanvaihdon mukana
• viemäristä jäteveden mukana

Kiinnittämällä huomiota ulkovaippaan (katto, seinät ja ikku-
nat) ja ilmanvaihtoon voidaan lämmityksessä säästää jopa 
useita kymmeniä prosentteja.

Käytännössä rakennuksen ilmanpitävyyttä parannetaan: ik-
kunat tiivistetään, lisätään eristyksiä ja parannetaan esimer-
kiksi ilmanvaihdon lämmön talteenottoa.

Lähde: Motiva

Ilmanvaihdolla varmistetaan, että ta-
lossa on hyvä ja puhdas sisäilma. Il-
manvaihtojärjestelmästä riippumatta 
voit asukkaana vaikuttaa hyvään sisäil-
man laatuun ja energiatehokkuuteen. 
Selvitä, millainen ratkaisu kotonasi on, 
ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

Puutteellisesti ja huonosti toimiva il-
manvaihto aiheuttaa usein erilaisia ter-
veysongelmia, kuten kroonista nuhaa 
ja yskää, ihon kuivumista, päänsärkyä 
ja väsymystä. Erityisesti allergiakodeis-
sa ilmanvaihdon toimivuudesta on 
huolehdittava kunnolla.

Painovoimainen 
ilmanvaihto
Vanhoissa kerros- ja pientaloissa on ta-
vallisesti painovoimainen ilmanvaihto. 
Tuloilmaa saadaan ulkoilmaventtiileis-
tä tai ikkunan ilmanvaihtoaukoista 
asuinhuoneisiin ja poistoilma ohjau-
tuu aputilojen kautta poistoilmakana-
vaan, esimerkiksi liesituulettimen tai 
kylpyhuoneen poistoilmaventtiilin 
kautta.

Ilmanvaihto perustuu paine- ja lämpö-
tilaeroihin. Kesällä painovoimainen il-
manvaihto on usein riittämätöntä, jol-
loin joudutaan tuulettamaan ikkunan 
kautta. Talvella ilma voi vaihtua liian-
kin tehokkaasti, mikäli ei huolehdita 
venttiilien säätämisestä pienemmälle. 
Ilmanvaihtoventtiileitä ei kuitenkaan 
saa missään tapauksessa sulkea koko-
naan.

Huolehdi:
• tulo- ja poistoilmaventtiilien puhdis-
tuksesta ja mahdollisesta suodatinten 
pesusta tai vaihdosta vähintään 2 ker-
taa vuodessa
• keittiön liesituulettimen suodattimet 

kannattaa puhdistaa useita kertoja 
vuodessa
• tuloilmaventtiilien säätö kesä- tai tal-
viasentoon vuodenajan mukaan
• pesuhuoneen lautasventtiilin voi tal-
vella säätää pienemmälle ilmanvaihtoa 
heikentämättä
• tuuleta talvella ikkunan kautta ripeäs-
ti, mieluiten ristivedolla, ja sulje sitten 
ikkunat

Taloyhtiö vastaa ilman-
vaihdon perussäädöstä 
ja energiatehokkaasta 
toiminnasta. Asukkaana 
sinä huolehdit venttiili-
en ja suodattimien puh-
distuksesta, ellei talo-
yhtiössä ole toisin so-
vittu. 

Koneellinen 
ilmanvaihto
Painovoimaista ilmanvaihtoa tehos-
taa  koneellinen poistoilmanvaihto. 
Keittiön ja märkätilojen ilmanvaihto-
venttiileistä imetään puhaltimilla ka-
navien kautta ulos ja korvausilma vir-
taa sisään ulkoilmaventtiileistä.

Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaih-
dossa myös tuloilma puhalletaan asun-
toon ilmanvaihtokoneen kautta. Ener-
giatehokkainta on varustaa ilmanvaih-
tokone lämmöntalteenotolla, jolloin 
poistoilman lämpöä voidaan hyödyn-
tää tuloilman lämmityksessä.

Kaikki ilmanvaihtokoneet vaativat 
puhdistusta ja säätämistä, jotta ne toi-
mivat oikein ja energiatehokkaasti. 
Väärin mitoitettuina tai säädettyinä si-
säilman laatu kärsii ja aiheutuu vedon 
tunnetta ja melua. Tutustu laitteen val-

mistajan käyttöoppaaseen, pyydä tar-
vittaessa ammattilainen apuun.

Huolehdi:
• ilmanvaihdon tarpeenmukaisesta 
säädöstä kuormituksen mukaan: pois-
saolo/minimiteho – asumisen vaatima 
normaali teho – tehostettu ilmanvaihto 
esimerkiksi saunomisen tai juhlien yh-
teydessä
• saunassa käsikäyttöisen poistoilma-
venttiilin sulkeminen lämmityksen 
ajaksi avaaminen saunomisen päätyt-
tyä
• kesällä poistoilman lämmön talteen-
oton ohitus ja tuloilman lämmityksen 
asetus mahdollisimman alhaiselle ta-
solle – ja syksyllä lämmityskauden 
alussa molemmat jälleen talviasentoon
• tuloilman jälkilämmityksen säätö 
lämmityskaudella 15–17° C:een on 
energiatehokas ja sisälämpötilan hal-
linnan kannalta sopiva – kesällä jälki-
lämmitys kytketään pois
• ilmanvaihtokoneen suodattimien 
vaihto 1–2 kertaa vuodessa
• lämmöntalteenottolaitteen kennon 
imurointi vuoden välein, pesu mahdol-
lisuuksien mukaan muutaman vuoden 
välein
• poistoilmaventtiilien puhdistus

Aikaohjaus 
helpottaa säätöä
Jos käytössä on ilmanvaihdon kello-
ohjaus, voit ohjelmoida tehostetun il-
manvaihdon esimerkiksi perheellenne 
tyypilliseen ruoanlaittoaikaan ja vä-
hentää ilmanvaihtoa silloin, kun koto-
na ei tavallisesti olla. Näin säästät ener-
giaa.

Lähde: Motiva

OSAAMISTA KAUSALASTA POTILASHUONEISIIN

Potilashuoneen 
olosuhdesäätöjärjestelmä

         

Ominaisuuksia:
•  Huoneilmastointilaitteisiin integroitava   
 säätöjärjestelmä
•  Tilan vaihtelevat käyttötarpeet ohjelmoitu  
 (esim hoitotilanne tai potilasvierailut)   
•  Kosketusnäyttö olosuhdehallintaan potilaal 
 le ja hoitajalle 
•  Hoitajapaneeli potilasosaston keskitettyyn  
 olosuhteiden hallintaan
•  Huonelämpötilan, ilmanvaihdon ja valais-
tuksen ohjaus 

 - Lämpötilan mittaus 
 - Ilmavirran tarpeenmukainen ohjaus
 - Valaistuksen ohjaus
•  Kondenssianturi ja ikkunakytkin varolaitteina
 - Kondenssianturi estää kosteuden tiivistymisen
 - Ikkunakytkin sulkee jäähdytyksen, mikäli ikkuna avataan 
•  Liitettävissä taloautomaatio järjestelmiin

Hyvät ja terveelliset sisäolosuhteet ovat tärkeä edellytys 
potilaan unelle ja toipumiselle. Halton Oy Kausalasta on 
kehittänyt Vita Patient-järjestelmän tarjoamaan viihtyi-
syyttä, helppoa kunnossapitoa ja muuntojoustavuutta eri-
laisiin olosuhteisiin.

Viileäpuhallusteknologiaa 
potilastiloissa

Järjestelmän ilmastointipalkeilla tai säteilypaneeleilla 
säädetään huoneilman olosuhteet kulloinkin halutuiksi 
tuloilmaa käsittelemällä. Järjestelmä on kuiva, kondensoi-
maton, hygieeninen ja helppo puhdistaa. Huoltotoimen-
piteiksi riittää puhdistus ja tarkastus määrävälein
Sairaalaympäristössä puhdistettavuus sekä mahdollisuus 
erityisten puhdistusaineiden käyttöön on entistä tärkeäm-
pää, koska MRSA ja muut vastustuskykyiset mikrobit yleis-
tyvät sairaaloissa.

Ratkaisu potilastiloihin
Halton Oy:n uudet ilmastointipalkit ja säteilypaneelit on 

suunniteltu erityisesti potilastiloihin ja muihin tiloihin, 
joissa on korkeat hygieniavaatimukset. Teknologian sisäl-
tämän erityisen suodattavan etusäleikön, sileiden pinto-
jen ja lähes pölyttömän, antibakteeriset pinnoitteet ja läm-
mönvaihtimen yhdistelmä parantaa hygieniaa ja vähentää 
merkittävästi ammattimaisen puhdistuksen tarvetta. Laite 
on suunniteltu turvallinen puhdistus huomioiden; puh-
distettavat pinnat ovat suoraan käsillä ja laite kestää hyvin 
desinfiointiin tarkoitettuja puhdistuskemikaaleja.

Potilashuoneet olosuhteiden 
ohjausjärjestelmällä

Potilashuoneiden olosuhteiden ohjaus on suunniteltu 
kahden tärkeimmän toiminnan ympärille – huippu- ja pe-
ruskuorman. Peruskuorma ylläpitää huoneen perusilma-
virtauksen sekä tuottaa riittävän lämmityksen ja jäähdy-
tyksen. Huippukuorman aikana, esimerkiksi hoito- ja vie-
railuaikoina, käytetään suurempaa ilmavirtausta sisäil-
man pitämiseksi laadukkaana. 

HYVÄ ILMANVAIHTO
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Masterwent

RAUPIANO DB-VIEMÄRI 
Varma ja hiljainen 

- Runkoääniä eristävä kannakointi 
- Halogeeniton PP-MD materiaali
- Muhvilukot sadevesiviemäröintiin

www.facebook.com/rehausuomi
www.rehau.fi

17 dB 

4l/s

Varastoivat tukkurit: LVI-Dahl Oy, Onninen Oy

Ammatillisen koulutuksen 
reformi astui voimaan 
1.1.2018 alkaen.                                                        

”Ammatillisen koulutuk-
sen reformi on suurin koulu-
tuksen uudistus yli kahteen-
kymmeneen vuoteen. Refor-
milla vastataan työelämän 
muuttuviin koulutustarpei-
siin, turvataan sekä nuorten, 
että aikuisten pääsy koulu-
tukseen ja lisätään yhteistyö-
tä työelämän kanssa. Työpai-
kalla tapahtuvan oppimisen 
lisääminen on iso mahdolli-
suus erityisesti nuorten kou-
lutuspolkujen ja työllistymi-
sen tukemiseksi”. Näin lausui 
opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasonen pää-
ministeri Juha Sipilän strate-
gisen hallitusohjelman kärki-
hankkeena toteutettavan toi-
sen aseteen ammatillisen 
koulutuksen reformista.

Ammatillisen koulutuksen 
uudistamisen tavoitteena on 
ollut vahvistaa ammatillisen 
koulutuksen osaamisperus-
teisuutta ja työelämälähtöi-
syyttä sekä uudistaa koulu-
tusjärjestelmää niin, että am-
matillinen koulutus vastaa 
oikea-aikaisesti, vaikuttavasti 
ja ketterästi työelämän osaa-
mistarpeisiin. Myös koulu-
tukseen käytettävissä olevien 
resurssien pysyväisluontei-
nen pieneneminen on pakot-
tanut muuttamaan totuttuja 
toimintatapoja. 

Mikä on muuttunut? 
Keskeisin muutos on ollut 

lainsäädännön uudistus, joka 
asetti nuorten ja aikuisten 
ammatillisen koulutuksen 
samojen säädösten alle. Nyt 
on vain yksi tapa suorittaa 
tutkinto ja suoritustapa on 
osaamisen näyttö. Opiskelija 
siis osoittaa osaavansa tut-
kinnon osan edellyttämät 
ammattitaitovaatimukset 
työpaikalla suoritettavalla 
näytöllä, jonka arvioivat työ-
paikan edustaja ja opettaja. 
Kun tutkinnon edellyttämien 
tutkinnon osien osaaminen 

 - Lämpötilan mittaus 
 - Ilmavirran tarpeenmukainen ohjaus
 - Valaistuksen ohjaus
•  Kondenssianturi ja ikkunakytkin varolaitteina
 - Kondenssianturi estää kosteuden tiivistymisen
 - Ikkunakytkin sulkee jäähdytyksen, mikäli ikkuna avataan 
•  Liitettävissä taloautomaatio järjestelmiin

on tarvittavilla näytöillä osoi-
tettu, on opiskelija suoritta-
nut tutkinnon. Eri tutkinnon 
osien suorittaminen on tie-
don- ja taidonhankintatavas-
ta riippumatonta, eli opiske-
lijan ei niin halutessaan tar-
vitse suorittaa ns. perinteisiä 
ammattiopintoja ennen näy-
tön suoritusta, vaan jos opis-
kelija kokee hallitsevansa 
vaaditut ammattitaitovaati-
mukset, voi hän pyytää opet-
tajalta lupaa saada suorittaa 
tutkinnon osan osaamisen 
näytön.

Muutokset ovat koskeneet 
myös koulutuksen rahoitus-
ta. Ennen reformin voimaan 
tuloa ammatillisessa koulu-
tuksessa koulutuksen järjes-
täjä sai kustakin läsnä olevas-
ta opiskelijasta vuotuisen 
koulutusalakohtaisen opis-

kelijahinnan ensimmäisen 
valtionosuuden. Nykyisessä 
rahoitusmallissa rahoituk-
seen vaikuttaa läsnä olevien 
opiskelijoiden määrän lisäksi 
myös heidän suorittamien 
tutkinnon osien määrä sekä 
työllistyminen tai jatko-opis-
keluun hakeutuminen tut-
kinnon suorittamisen jäl-
keen.

Miten muutokset 
näkyvät käytännön 
opetuksen järjestä-
misessä? 

Näkyvin muutos tulee ole-
maan työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen lisääminen. Työ-
paikalla tapahtuvan koulu-
tuksen järjestämisen muoto-
ja ovat ilman työsuhdetta to-
teutettava koulutussopimus 

ja määräaikaiseen työsopi-
mukseen perustuva oppiso-
pimuskoulutus. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että 
vastuu kouluttamisesta olisi 
siirtynyt työelämän yrityksil-
le, vaan koulutuksen järjestä-
jä vastaa aina opiskelijoiden-
sa koulutuksen järjestämi-
sestä. Lisäksi uuden järjestel-
män mukainen osaamispe-
rusteisuus mahdollistaa 
opiskelijoiden erilaiset tut-
kinnon suoritusajat. 

Oppilaitoksen sisäistä ope-
tuksen järjestämistä on 
muuttanut eniten uusi rahoi-
tusmalli. Suorituksiin perus-
tuva rahoitus ohjaa opetuk-
sen järjestämistä kohti mo-
duuliopetusta, mikä mahdol-
listaa opiskelijan tutkintojen 
suorittamisen nopeammassa 
ajassa valmiiksi.

Mikä on tämän kai-
ken muutoksen 
tarkoitus? 

Reformin tarkoitus on 
joustavoittaa opintojen suo-
rittamista. Nykyään opiskeli-
ja voi hankkia osaamista it-
selleen parhaiten soveltuval-
la tavalla. Kaikille opiskeli-
joille tehdään oma henkilö-
kohtainen osaamisen kehit-
tämissuunnitelma, jossa vali-
taan soveltuva koulutus, tun-
nustetaan aiemmin hankittu 
osaaminen ja suunnitellaan, 
millaista osaamista opiskelija 
tarvitsee sekä miten ja missä 
osaamista hankittaisiin.

Nyt opintoihin hakeutumi-
nen on aiempaa joustavam-
paa. Ammatilliseen koulu-
tukseen voidaan hakeutua 
jatkuvan haun kauttaympäri 
vuoden. Keväisin järjestettä-

vä valtakunnallinen yhteis-
haku on tarkoitettu perus-
koulunsa päättäneille ja vail-
la ammatillista tutkintoa ole-
ville.

Miltä tämä kaikki 
näyttää koulutuk-
sen sisältä katsot-
tuna? 

Kiire on leimannut muu-
tosta ja kevät 2018 on ollut 
osittain siirtymäaikaa. Joita-
kin osaamisen näyttöjä on 
vastaanotettu oppilaitokses-
sa, sillä joihinkin näyttöihin 
on ollut vaikea löytää oi-
keanlaista näyttöympäristöä 
työelämästä. 

Yhteistyö työelämän kans-
sa on lisääntynyt, mutta sen 
tiivistymistä kuitenkin tarvi-
taan vielä paljon lisää. Muu-
taman Opetushallituksen 
hankkeen myötä on saatu 
järjestettyä työpaikkaohjaa-
jan koulutusta yrityksien 
työntekijöille ja tätä tullaan 
antamaan jatkossa kaikille 
sitä tarvitseville. Käynnissä 
on myös toinen hanke, jolla 
pyritään tehostamaan Tek-
niikan alojen reformin to-
teutumista. 

Rahoituksen järjestymistä 
ei ole vielä päästy tarkastele-
maan ja tämä onnistuminen 
ainakin vielä arveluttaa suo-
ritusten ja työllistymisen se-
kä jatkokoulutukseen ha-
keutuvien osalta. On myös-
kin pelottavaa ajatella, että 
rahoitus sanelisi, milloin riit-
tävä osaaminen on hankittu 
ja opiskelija saisi tutkinnon 
osan suoritetuksi ilman riit-
tävää osaamista. Toivotta-
vasti näin ei kuitenkaan käy 
ja pyrkisimme edelleen kou-
luttamaan osaavia ammatti-
laisia työelämään.

Muutoksen puolesta. 
Pekka Kurko, tuntiopettaja

Aki Juntto,  lehtori

AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUI

Ammatillisen koulutuksen reformin toteutuminen opiskelijakohtaisesti 
(lähde: http://minedu.fi/amisreformi)

LAATUKATTILA OY  
Vihiojantie 10    33800 TAMPERE

Puh. 03 214 1411 Fax 03 212 1528
llaatukattila@laka.fi www.laka.fi

LAKA lämmityskattilat

LAKA lämpökeskukset

Ympäristöystävällinen tapa 

lämmittää - jo yli 50 vuotta  

- Tehoalue 20…8000 kW

- Öljy, kaasu ja KPA

- Hyötysuhde jopa 94 %
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www.oras.com

Insinööritoimisto EHR Ky
Rakennesuunnittelua ja valvontaa

juhani.vainikka@ehr.inet.fi

0400571829

Puhdas sisäilma

MILLAINEN ON 
PUHDAS SISÄILMA?
Yleensä sisäilma koetaan puhtaaksi, kun siinä ei ole 
poikkeavaa hajua eikä se aiheuta oireilua. Sisätilaan 
mennessä ensimmäisenä aistitaankin yleensä haju. Se 
voi olla peräisin tilassa tapahtuvasta toiminnasta tai 
tehdyistä korjauksista, tai haju voi antaa viitteitä tilassa 
olevista vaurioista. Pääasiallinen hajun lähde on tilassa 
käytetyt materiaalit ja kalusteet.  Luokitellut ja vähä-
päästöisiksi todetut rakennus- ja sisustusmateriaalit ja 
niiden oikea käyttö ovatkin siten yksi hyvänlaatuisen ja 
miellyttävän sisäilman perustekijöistä. Materiaalipääs-
töt vaikuttavat ihmisen altistumiseen sisätiloissa ja 
mahdolliseen oireiluun. Uudessa tai remontoidussa 
asunnossa tunnistetaan usein uusille materiaaleille 
tyypillinen haju. Yleensä tämä haju häviää joidenkin 
viikkojen tai viimeistään kuukausien kuluessa, jolloin 
näin lyhytaikaisista päästöistä ei aiheudu huomattavaa 
oireilua. Kuitenkin tilanne voi toisinaan olla se, että 
päästöt jatkuvat pidempään tai ne ovat tavanomaista 
voimakkaampia, jolloin kyseessä voi olla liikaa emit-
toiva tai peräti virheellinen materiaali, rakenne tai jopa 
rakennusvirhe. 

Myös tuloilma voi olla hajun tai oireilun lähteenä: 
onko sisään tuleva ilma puhdasta ja onko sitä riittäväs-
ti. Yksi merkittävä tekijä sisäilmahaitoissa on tilan riit-
tämätön korvausilma tilan käyttäjämäärään nähden. 
Silloin pelkästään tuloilman puhtaus ei riitä tilan käyt-
täjien kokemaan hyvään sisäilmaan- ilma aistitaan 
tunkkaiseksi. Ilmanvaihdon osalta on myös tärkeää, et-
tei osaa korvausilmasta oteta alipaineisuuden vuoksi 
vuotoilmana-silloin puhtaan ilman kriteerit eivät täyty. 
Ulkoilma mielletään Suomessa puhtaaksi, mutta il-
manvaihtojärjestelmän kautta tuleva ilma on puh-
taampaa, kun suodatus poistaa esim. siitepölyn ja lii-
kenteen epäpuhtaudet. Tästä syystä riittävä ja korkea-
laatuinen suodatus on avainasemassa puhtaan ilmaan 
tuottamiseen. 

Puhtaan sisäilman luomiseen voidaan vaikuttaa 
myös tilan riittävällä siivouksella ja siivottavuudella. 
Tilojen käyttäjien vastuulla on pitää tilat sellaisessa 
kunnossa, että ne ovat siivottavia. Materiaalivalinnoil-
la voidaan vaikuttaa pölyn kerääntymiseen ja mitä vä-
hemmän irtotavaraa on ikkunalaudoilla, hyllyillä ja 
kaappien päällä, sitä paremmin ne on siivottavissa ja 
näin tilan pölyisyyttä saadaan hallittua. 

Sisäilma koetaankin hyväksi kun sisätilassa oleskel-
lessa ei sisäilmaan tarvitse kiinnittää huomiota eikä se 
herätä huomioita- se on puhdas.

Keskimääräinen vedenkulu-
tus Suomessa on 140 l/asu-
kas/vrk. Kotitalouksissa kui-
tenkin kulutetaan vettä hyvin 
vaihtelevia määriä. Toiset 
pärjäävät hieman vajaalla sa-
dalla litralla vuorokaudessa, 
kun taas joillakin vettä kuluu 
vuorokauden mittaan lähem-
mäs kolmesataa litraa.

Järkevät käyttötottumukset 
sekä oikein säädetty käyttö-
vesijärjestelmä auttavat pie-
nentämään vedenkulutusta 
jopa kymmeniä prosentteja. 
Vesimaksu on kokonaiskus-
tannus käytetystä puhtaasta 
vedestä ja syntyvästä jäteve-
destä.

Kylpyhuoneessa 
läträtään

Kulutamme vettä, varsin-
kin lämmintä vettä, eniten 
peseytymiseen. Vedenkulu-
tusta voi säädellä monella ta-
voin, kuten hankkimalla 
suihkuun veden virtaamaa 
pienentävän suuttimen. Hel-
poin ja myös halvin tapa on 
kuitenkin muuttaa omia ve-
denkäyttötapoja.

Lämmin käyttövesi 
maksaa. 20 minuu-
tin suihku päivittäin 
maksaa noin 600 
euroa vuodessa kun 
5 minuutin suihku-
visiitillä kustannuk-
set jäävät noin 150 
euroon.

Remontin yhteydessä kan-
nattaa harkita uusien vesika-
lusteiden hankintaa, koska 
ne kuluttavat jopa puolet vä-
hemmän vettä kuin vanhat 
vastaavat. Kannattaa olla 
myös tarkkana WC-istuimen, 
niin uusien kuin vanhojen-
kin, salakavalista vuodoista. 
Pieni vuoto WC-istuimessa 
voi tuoda yli 1 000 euron lisä-
maksun vuoden vesilaskuun.

WC ja kylpyhuone kannat-
taa siis laittaa erityisen tark-
kailun alle, kun vedenkulu-
tusta aletaan puntaroida ko-
titaloudessa.

Astianpesua ja 
pyykkäystä – sitä 
se arki on

Vaatehuolto, tiskaaminen 
ja ruoanvalmistus haukkaa 
vedenkulutuksesta noin nel-

VEDENKULUTUS
jänneksen. Pyykkiä suoma-
laisissa kodeissa pestään 
noin 220 krt/vuodessa ja asti-
anpesukonekin on ahkerassa 
käytössä. Molemmista ko-
neista on markkinoilla nyky-
ään jo vähän vettä kuluttavia 
malleja.

Tutki energiamerkin tie-
dot, kun teet ostopäätöstä – 
siitä ilmenevät myös veden-
kulutustiedot. Koneen elin-
kaarenaikaiset käyttökustan-
nukset muodostavat merkit-
tävän osan laitteen kokonais-
kustannuksista.

Käytä koneiden ohjelmia 
tarkoituksenmukaisesti, älä 
pese vajaita koneellisia ja väl-
tä astioiden esihuuhtelua 
juoksevan veden alla. Vähän 
likaisille vaatteille voi riittää 
pelkkä tuuletus tai lyhyempi/
viileämpi pesuohjelma. Tar-
kista tekstiilien pesumerkin-
nät, kun valitset pesuohjel-
maa.

Veden piilokulutus
Vedenkulutukseen on 

helppo vaikuttaa arkisilla 
muutoksilla, mutta on myös 
tärkeää tiedostaa kuinka pal-
jon vettä ”piilokulutetaan, eli 
kuinka paljon eri tuotteiden, 
muun muassa elintarvikkei-
den tuotantoon on mennyt 
vettä.

Piilovedenkulutuksessa on 
otettava huomioon myös glo-
baali vedenkulutus. Esimer-
kiksi kahvikupilliseen tarvit-
tavan kahvijauheen tuotta-
miseen kuluu vettä jopa 140 
litraa, ja osa tuosta vedestä 
käytetään muualla kuin Suo-
messa.

Suomessa on runsaasti ve-
sivaroja väestömäärän nah-
den, joten vettä on totuttu 
käyttämään huolettomasti. 
Lämpimän veden tuottami-
seen ja jäteveden käsittelyyn 
kuluukin meillä runsaasti 
energiaa.

Omakotitaloissa ja pienis-
sä taloyhtiöissä, joissa sade-
veden keräys on mahdollista, 
voi sitä käyttää muun muassa 
auton pesuun tai nurmikko-
jen kasteluun, jolloin puh-
dasta vettä säästyy.

Lähde: Motiva

 

 

 
 
 
 
 

 

Talotekniikkapalvelu 
Seppänen Ky
Salpausselänkatu 27B2
45100 Kouvola
044 276 5888
www.talotekniikkasi.fiTALOTEKNIIKKAPALVELU 

S E P P Ä N E N  K Y

TR-RAKENNE Oy
Rakennussaneeraukset 0400-550 223

          LVI-työt       0400-529 531
Ruotsulantie 1, 45130 KOUVOLA

p. 05 4600 0185    kalsea@kalsea.fi

LVI • Sähkö • Kylmä • Automaatio • Lämpöpumput
Puh. 044 518 1558  •  www.hatech.fi

Chiller Oy

Louhostie 2, 04300 TUUSULA

www.chiller.fi

• Jäähdytys/lämmityslaitteet
• Interaktiivinen huoltojärjestelmä

www.ceoy.fi 

SUUNNITTELUALAN
ASIANTUNTIJAPALVELUT:

• LVIA- ja sähkösuunnittelu
• Rakennuttajapalvelut
• Työmaavalvonta
• Turvallisuuskoordinointi

Rakennusliike

PK - insinööri-
toimisto Oy

 
www.pk-inststo.com

Kouvolankatu 24 A 12  45100 KOUVOLA • p. 010 387 6930

Kymen Kylmärinki Oy
VUOSIKYMMENIEN KOKEMUS KYLMÄLAITTEISTA


