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Kylmähuolto Resek Oy
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Puhelin: 010 3975 500
Päivystys: 010 3975 505

PIDÄ KYLMÄ SIELLÄ 
MIHIN SE KUULUU

Kylmälle koti Resekistä 

 ■ Kylmälaitteiden 
 suunnittelu myynti  
 asennus ja huolto

■  Kotikylmiöistä kaupan ja  
 teollisuuden kylmään

■  Ilmastoinnin jäähdytys

■  Kylmä ja pakastevarastot

■  Lämpöpumput

 

www.resek.f

 
Tarjoamme myös

SOODA- 
PUHALLUSTA!

Jäähdytys- ja pakkaskylmää yritystoimintaa vuodesta 1970
Kymen JRT-Rakenne Oy
Saukonkatu 15
45700 Kuusankoski
Puh. 0400 750 798
jari.vesalainen@kymenjrt.fi

Ilmanvaintourakointia jo vuodesta 1989

Terveellinen ja puhdas sisäilma 
on ihmisoikeus.

LVI-Viestissä mm.:
Tietoisku radonista!
Estä LVI-ongelmat
Lämmityskulut kuriin
Sisäilmaongelmat
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Kouvolan LVI-yhdistys 
on Kouvolan seudun 
talotekniikkaosaaji-
en yhdistys. KoLVI 
järjestää jäsenistölle 
koulutusta, tutustu-
mistilaisuuksia ja ja-

kaa stipendejä alan 
opiskelijoille. Lehden 
tarkoituksena on tu-
kea tätä toimintaa ja 
kertoa lukijoille ajan-
kohtaisia asioita talo-
tekniikasta. 

Pääkirjoitus

www.kolvinet.fi

Mitä radon on?

Radon on radioaktiivi-
nen kaasu, jota muodos-
tuu maaperässä olevasta 
uraanista. Se tuottaa ha-
jotessaan radonia, joka 
kulkeutuu asuntojen si-
säilmaan. Radon lisää ris-
kiä sairastua keuhkosyö-
pään. Keuhkosyöpiä tode-
taan Suomessa vuosittain 
noin 2500, joista radonin 
aiheuttamia on arviolta 
300. Radonin aiheuttama 

säteilyannos kertyy koko 
eliniän ajan. Siksi etenkin 
lapsia kannattaa suojata 
turhalta radonilta.
Sosiaali- ja terveysminis-
teriö on asettanut asun-
tojen sisäilman radonil-
le suositusarvot. Uusi-
en asuntojen raja-arvo 
on 200 becquereliä kuu-
tiometrissä ilmaa (Bq/
m3). Vanhoissa asunnois-
sa kannattaa tehdä ra-
donkorjaus, kun pitoisuus 
ylittää 400 Bq/m3. Samo-

ja rajoja sovelletaan mui-
hinkin rakennuksiin. 

Radonin            
esiintyminen
Radonia esiintyy erityi-
sen paljon Etelä- ja Kaak-
kois-Suomessa. Kymen-
laakson mittaustuloksista 
noin puolet ylittää uusil-
le rakennuksille asetetun 
suunnitteluarvon 200 Bq/
m3 ja joka viides mitatuis-

ta ylittää korjauksia edel-
lyttävän radonpitoisuu-
den 400 Bq/m3.

Savimaalla radonpitoi-
suudet ovat yleensä pie-
niä. Muualta tuotu radon-
pitoinen täyttösora voi ai-
heuttaa kuitenkin sisäil-
man radonpitoisuuden 
ylittymisen.

Terveessä rakennuk-
sessa kosteusvahinkojen 
estämiseksi ilmanvaihto 
säädetään niin, että läm-
pimien sisätilojen paine 
on pienempi kuin ulkoil-
massa.  Alipaineisuuden 
pienentäminen vähentää 
sisäilman radonpitoisuut-
ta.

Rakennuksen perustuk-
sissa on pieniä rakoja. Ra-
don pääsee virtaamaan 
näiden rakojen kautta 
huoneilmaan, mikäli rako-
ja ei ole tiivistetty. Pahim-
milla radonalueilla kan-
nattaa harkita rossipoh-
jaista perustusta tai yh-
tenäisen reunajäykistetyn 
laatan perustustapaa.  

Rakenna              
radonturvallisesti
Useiden kuntien raken-
nusjärjestyksissä on vaa-
timus radonturvallisesta 
rakentamisesta. Raken-
nuttajan kannattaa vaa-
tia ammattilaisilta radon-
turvallista suunnittelua ja 
työn toteutusta RT-ohje-
kortin mukaisesti (RT 81-

RAKENTAJA - Onko radon muistilistallasi?
Rakentajan kannattaa laittaa muistilistalleen myös maaperästä tu-
leva radioaktiivinen radon, sillä radonia esiintyy kaikkialla Suomes-
sa ja sen torjunta on vaivaton tehdä perustustöiden yhteydessä.

Radonimuri

Kouvolan LVI-yhdistys KoLVI ry on perustettu 1967 LVI-
alalla toimivien henkilöiden toimesta, ”Yhdistyksen 
tarkoituksena on toimia lämpö-, vesi-, ilmastointi- sekä 

muiden talotekniikan alalla toimivien henkilöiden ammatil-
lisena yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammattitaitoaan ja 
alan kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjes-
tää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkai-
su-, koulutus- ja näyttely- yms. toimintaa. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia taloudellista 
etua jäsenilleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä 

sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistys on puo-
luepolitiikasta riippumaton,” Näin on kirjoitettu yhdistyksen 
sääntöihin.

Kouvolan Lvi-yhdistyksessä on alkanut jo valmistelut 
vuonna 2017 vietettäviä 50-vuotisjuhlia varten. Mar-
raskuussa 2017 pidettävien juhlien yhteydessä on myös 

Suomen LVI Yhdistyksen SuLVi ry:n syyskokous, joten Kou-
volaan saapuu noin 100 LVI-alan henkilöä ympäri Suomen.  

Talotekniikka-ala ja sen lvi-tekniikka on KSAO:ssa pie-
noisessa nosteessa. Hakijoita on enemmän kuin opiske-
lijoita otetaan sisään, mikä on hienoa alalla toimivien 

mielestä. Työllistyminen alan asennus- ja huoltoyrityksiin on 
kohtalainen. 

Työtilanne Kouvolan seudulla on vielä kohtalaisen hyvä, 
mutta uusia rakennuskohteita tarvitaan pikaisesti. Myös 
saneerausrakentaminen on vähentynyt mutta etenkin 

kerros- ja rivitaloissa putkistojen ja viemäreiden uusimispai-
neita on runsaasti. 

Toivotan hyviä lukuhetkiä Kouvolan LVI - yhdistyksen jul-
kaiseman LVI-Viesti-lehden parissa, joka on jo 25 vuo-
sikerta.

ILMACON Oy Prikaatintie 9, 45100 Kouvola
Puh. +358 (0)20 765 9410

www.edec.fi

Ari Hyvärinen
Kouvolan
LVI-Yhdistys,
KoLVI ry:n
puheenjohtaja

Vuonna 2017
juhlavuosi
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RAKENTAJA - Onko radon muistilistallasi?

Asuntojen radonmittausten keskiarvot Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Ruudun koko on 5 × 5 km.

11099, Radonin torjunta).  
Maanvaraisen laatan ja 

sokkelin liitosalue tiivis-
tetään asentamalla yhte-
näinen kaista kumibitu-
mikermiä sokkelin päälle 
ja laatan reuna-alueen al-
le. Laatan läpiviennit tii-
vistetään. 
Laatan alle asennetaan 
salaojaputkisto, josta ve-
detään hormi katolle. Si-
säilman radonpitoisuu-
den ylittäessä rajan 200 
Bq/m3, otetaan radonput-
kisto käyttöön kytkemällä 
hormiin imuri. 

Tee radonmittaus 
lämmityskaudella
Lämmityskaudella teh-
tävän radonmittauksen 
kesto on vähintään kaksi 
kuukautta ja se tehdään 
kotiin lähetettävällä ra-
donmittauspurkilla. 

Mittauksia tarjoavat Sä-
teilyturvakeskuksen lisäk-
si muutamat kaupalliset 
toimijat. Säteilyturvakes-
kuksen hinta radonmitta-
ukselle on 53,20 € ja siel-
tä saa myös neuvoja ra-
donasioissa.

Radonkorjaus      
kannattaa
Vanha pientalo on hel-
pompi myydä, jos sen ra-
donpitoisuus tunnetaan. 
Radonkorjaus maksaa 
keskimäärin vain 2500 eu-
roa.

Radonkorjauksena voi-
daan jälkeenpäin pohja-
laattaan puhkaista rei-
kä, jonka alle tehdään ki-
villä ja sepelillä täytetty 
kuoppa. Kuopasta johde-
taan hormi katolle. Hor-
miin liitetään poistopu-
hallin alipaineistamaan 
alapuolinen täyttösora ja 
estämään radonin virtaus 
asuntoon.
 Hiekka- ja sora-alueille 
voidaan rakentaa talon 
ulkopuolelle radonkaivo, 
n. 5 metriä syvä kuoppa, 

joka alipaineistetaan pu-
haltimella.

Vähentämällä asunnon 
alipainetta, vähenevät 
myös radonvuodot maa-
perästä. Selvien vuoto-
kohtien tiivistäminen pie-
nentää sisäilman radon-
pitoisuutta. Säteilyturva-
keskus on kirjoittanut op-
paan, STUK-A252, Asun-
tojen radonkorjaaminen. 
Sen voi ladata keskuksen 
www-sivuilta. 

Säteilyturvakeskuksen 
Radontiimi toivottaa mu-
kavaa kesää uudis- ja kor-
jausrakentajille!

Alkuperäinen teksti
Tuukka Turtiainen,

Tarkastaja,
Säteilyturvakeskus

Rossipohjaisissa taloissa maaperästä virtaava radonpitoinen ilma laimenee, kun ryömin-
tätilassa ilma vaihtuu. Maanvarainen perustus tarvitsee keräysputkiston (kuvassa).

Kumibitumikermin asenta-
minen

Ahlsell palveluksessasi
LVI, Sähkö, Koneet & Työkalut sekä 

Laakerit nyt saman katon alta!

Ahlsell Oy
Kaitilankatu 9, 45130 Kouvola

puh. 020 584 5999
www.ahlsell.fi

Kemikaaliton vedenkäsittely
lämmitys- ja jäähdytysverkostojen
kunnossapitoon. Poistaa happea,
katodinen suojaus ja suodatus.
Elysator on ympäristöystävällinen
ja pitkäikäinen. Hintaesimerkki:
Trio 15 soveltuu n. 5-25 as.taloyhtiöille,
verollinen hinta 3410€.
Kalervo Kenkkilä
kalervo@kevox.fi, +358 40 154 9200

HALLIMESTARINKATU 23, 20780 KAARINA

Pyydä tarjous!

Kiinteistöjen 
energianhallinta. 
Schneider Electric Finland Oy 
Korjalankatu 5, 45130 Kouvola 
asiakaspalvelu.fi@schneider-electric.com 
puhelin 05 742 4540 
www.schneider-electric.com/fi

™
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Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa.

 

                    

     

                                      Chiller Oy 

                      Louhostie 2, 04300 TUUSULA 

                                   www.chiller.fi   

 Jäähdytys/lämmitys laitteet 
 Interaktiivinen huoltojärjestelmä 

1. 
Lisää putkiston käyttöikää

2. 
Suojaa putkistojärjestelmää

3. 
Vähentää energiankulutusta

4. 
Varmistaa erinomaisen vedenlaadun

5. 
Tuo merkittävää kustannussäästöä

Bauer Watertechnology Oy
PL 155, 01801 KLAUKKALA

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

email:info@bauer-wt.com

5
järkisyytä valita

vedenkäsittelylaite

Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2   01620 VANTAA

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

email: info@bauer-wt.com
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LVI-tekniikan osalta kes-
keisimpiä ovat Suomen 

Rakentamismääräysko-
koelman (RakMK) osat, 
etenkin D1, D2 ja E7. Rak-
MK määräykset koskevat 
talonrakentamista ja niitä 
on pääsääntöisesti nouda-
tettava myös korjaus- ja 
muutostöissä.

Kaikista hankkeista, jotka 
vaativat rakennusluvan, on 
toimitettava myös lupa-
päätöksessä mainitut LVI-
suunnitelmat rakennusval-
vontatoimistolle. 

Tyypillisesti uudisraken-
nuksen lupapäätöksessä 
on määrätty toimitetta-
vaksi
- Vesi- ja viemärisuunnitel-
mat
- Ilmanvaihtosuunnitelmat
- Lämmityssuunnitelmat

Myös muita suunnitelmia 
pyydetään viranomaisille 
harkinnanvaraisesti, eten-
kin jos ne liittyvät ener-
giatalouteen, laitteistojen 
toimintaan, turvallisuu-
teen tai järjestelmän ter-
veellisyyteen. Näitä voivat 
olla mm.
- radon-suunnitelmat
- sprinklerisuunnitelmat

Saneeraushankkeissa on 
huomioitava, että yksis-
tään suoritettava LVI-työ 
saattaa vaatia rakennus-
luvan, vaikka varsinaisia 
rakennustöitä ei suoritet-
taisikaan. Tällaisia voi olla:
- turvallisuuteen ja tervey-
teen vaikuttavat toimenpi-
teet 
- linjasaneeraus (vesijoh-
to- tai viemärisaneeraus)
- ilmanvaihtosaneeraus 
- jäteveden käsittelyjärjes-

telmän rakentaminen
- maalämpöjärjestelmän 
rakentaminen
- käyttötapamuutokset

LVI-töille ei tarvita raken-
nuslupaa
- jos kyseessä on pelkäs-
tään viemäreiden pinnoi-
tus
- jos kyseessä on pelkäs-
tään lämpöjohtojen sa-
neeraus
- kaukolämpökeskuksen 
uusinta
- yksittäiset vesikalusteli-
säykset ilman märkätila-
laajennuksia

LVI-suunnitelmat on tee-
tettävä pätevällä henkilöl-
lä ja kokonaisuudesta vas-
taavan LVI-suunnittelijan 
on jätettävä hakemus ra-
kennusvalvontaan. 

KVV (kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteistot) sekä    
IV  (ilmanvaihtolaitteisto-
jen)  -töiden työnjohtajien 
on jätettävä hyvissä ajoin 
ennen töiden aloitusta 
työnjohtajahakemuksensa  
rakennusvalvontaan. 
KVV- ja IV-työnjohtajat 
vastaavat siitä, että järjes-
telmät rakennetaan mää-
räysten mukaisesti.

Rakennushankkeen suun-
nitteluvaiheessa on hyvä 
olla yhteydessä rakennus-
valvontatoimistoon, jotta 
rakentamistapaohjeet ym. 
rakentamiseen liittyvät vi-
ranomaismääräykset tulee 
otettua huomioon. 

Otso Tolvanen
LVI-tarkastusinsinööri

Kouvolan kaupunki, raken-
nusvalvonta

LVI-tarkastustoiminta 
Kouvolassa
Rakennushankkeeseen ryhtyvää sitovat Suomessa monet 
lait, asetukset, määräykset ja ohjeet. 

AOP

Mitsubishi
ilmalämpöpumput

www.kouvolanputkityo.fi 
Korjalankatu 5 KOUVOLA

0207 939 400
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www.itula.fi   ▪   p. 0207 435 500

KÄY TUTUSTUMASSA 
UUSIIN KOTISIVUIHIMME!

www.itula.fi

LVI    Sähkö    Kylmä     Automaatio    Lämpöpumput

www.utinrakennus.fi 

lappeenrannanlampotalo.fi
lattialämmitys lämpöpumput

Puh. 020 155 6430
info@lappeenrannanlampotalo.fi

lappeenrannanlampotalo.fi
lattialämmitys lämpöpumput

Puh. 020 155 6430
info@lappeenrannanlampotalo.fi

lappeenrannanlampotalo.fi
lattialämmitys lämpöpumput

Puh. 020 155 6430
info@lappeenrannanlampotalo.fi

lappeenrannanlampotalo.fi
lattialämmitys lämpöpumput

Puh. 020 155 6430
info@lappeenrannanlampotalo.fi

lappeenrannanlampotalo.fi
lattialämmitys lämpöpumput

Puh. 020 155 6430
info@lappeenrannanlampotalo.fi

markkinoiden  
tehokkain
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VUOTAVAT HANAT

Vuototarkistukset

•  Tarkista vuotavatko WC:t 
Jos WC-kulhoon vuotaa jatkuvasti 
vettä, on WC-venttiilissä vikaa. Korja-
us edellyttää yleensä venttiilin vaih-
toa. Vaihto kannattaa tehdä, koska 
vuotava WC lisää vedenkulutusta ja 
kasvattaa vesi- ja jätevesimaksua. 
•  Tarkista vuotavatko hanat
Jos suljettu hana vuotaa, on syynä 
yleensä tiivistevika, jolloin tiiviste 
kannattaa vaihtaa. Vanhanmallisis-
sa hanoissa (kaksiotehanat) hanatii-
visteen vaihto edellyttää verkosto-
paineen katkaisua. Uusien yksiote-
hanojen tiivisteet voidaan useimmi-
ten vaihtaa verkostopainetta katkai-
sematta. Jos aiot vaihtaa tiivisteen 
itse, kannattaa ensin hankkia hana-
valmistajan huoltokirja, jossa on an-
nettu yksityiskohtaiset ja kuvalliset 
ohjeet vaihdon suorituksesta. 
• Koteloissa ja näkymättömissä ole-
vien putkien ja laitteiden vuodon voi 
tarkistaa vesimittarista 
Jos putket tai laitteet vuotavat, muut-
tuvat vesimittarin lukemat muuta-
man tunnin aikana, vaikka kaikki ve-
sihanat olisivat kiinni. Tämä ilmenee 
myös pitkällä aikavälillä vuoto ilme-
nee selvästi kasvaneina vesi- ja jä-
tevesikuluina. Merkitse vesimittari-
lukema muistiin illalla sen jälkeen 
kun hanat on suljettu eikä kulutusta 
enää ole. Lue mittari uudestaan he-
ti aamulla ennen hanojen aukaisua. 
Jos lukema on muuttunut, jossakin 
on vuoto. 
• Käyttöveden paineenkorotuspump-
pu käy toistuvasti vaikkei kulutusta 
ole 
Jos sinulla on paineenkorotuspump-
pu se käynnistyy aina, kun paine on 
laskenut putkiverkostossa alle ase-
tetun käynnistymispaineen. Jos ver-
kostossa on vuoto, pääsee paine ale-
nemaan ja pumppu käynnistyy tois-
tuvasti, vaikkei kulutusta ole. Vuoto-
kohdan sijaintia ei pumpun käynnis-
tyminen paljasta, vaan se on etsittä-
vä erikseen. 
• Talousvedessä on maku- ja värihait-
toja 
Jos kaukolämmitetyn talon lämpi-
mässä käyttövedessä on väri- tai ma-
kuhaittoja, saattaa syynä olla vuo-
to käyttöveden lämmönvaihtimessa, 
minkä seurauksena kaukolämpövettä 
pääsee sekoittumaan käyttöveteen. 
Jotkut kaukolämpölaitokset sekoit-
tavat väriainetta kaukolämpöveteen, 
jotta vuoto olisi helpompi havaita. 
Jos hanasta siis tulee värillistä vettä, 
vuotaa käyttöveden lämmönvaihdin. 
Silloin lämpövaihtimen vaihtoon kan-
nattaa ryhdyttävä välittömästi. 
• Tarkista aika ajoin pesukoneletku-
jen kunto. Pesukoneiden liitosputki-
en vuodot aiheuttavat yleensä laajan 

vesivaurion.
• Muita kriittisiä kohtia ovat sulku- ja 
säätöventtiilit, vesimittari sekä putki-
en haarakohdat ja liitokset. 

Eristystarkistukset

• Tarkista putkieristeiden kunto 
Jos lämminvesiputkien eristys on vau-
rioitunut tai purettu esimerkiksi putki-
remontin yhteydessä, putket kannat-
taa eristää lämpöhäviöiden vähentä-
miseksi. Jos kylmävesiputkissa eris-
teet ovat vaurioituneet tai eristystä on 
purettu, muodostuu kylmälle pinnalle 
kondenssivettä, joka tippuessaan voi 
vahingoittaa eristystä tai rakenteita. 
Putket kannattaa aina eristää. 

Hanatarkistukset

• Tarkista suodattimien ja siivilöiden 
kunto. Keittiöhanan ja pesuallasha-
nan laskuputkessa on poresuutin. Jos 
vettä tulee huonosti, irrota suutin ja 
puhdista. 
• Keittiöhanan laskuputkessa on po-
resuutin. Se on yleensä sisäkierteel-
linen. Jos poresuutin ei irtoa pelkin 
sormivoimin, käytä pihtejä. Älä pu-
rista lujaa, jotta pihtien hampaat ei-
vät jätä jälkiä poresuuttimeen. Irrota 
suutin. Sihti ja muut osat ovat irrotet-
tavissa suuttimesta. Puhdista ne esi-
merkiksi kynsiharjalla ja kokoa suu-
tin. Sihdit tukkeentuvat usein putki-
remontin jälkeen. 
• Pesualtaan hanan poresuuttimessa 
on pienet tasot sivuilla, jolloin se on 
irrotettavissa jakoavaimella. Muutoin 
puhdistus hoidetaan samalla tavalla 
kuin keittiöhanan suuttimen puhdis-
tus. 
 

VIEMÄRITUKOKSET
Tukosten ennaltaehkäisy

• Älä päästä kangassuikaleita, rätte-
jä, hiustupsuja tai kahvinporoja vie-
märiin 
• Tarkista onko sadevesiviemärikaivon 
hiekkapesä täyttymässä 
• Puhdista autotallin hiekan- ja öljy-
nerotin. 

Huolto-ohjeita viemäritukos-
ten aukaisemiseksi
• Jos vesilukko on tukkeutunut voit 
koettaa ensin kemiallista putkena-
vausainetta. Jos se ei auta, avaa lu-
kon pohjatulppa ja puhdista vesiluk-
ko. 
• Käytä viemäreiden tukoksen avauk-
seen kemiallisia putkenavausaineita 
ja imukuppia. 
• Jos kemiallinen aukaisu ei onnistu, 
avaa tukokset viemärirassilla. Puh-

distaminen tapahtuu viemäreissä 
olevien puhdistusputkien kautta. 
• Jos tiskipöydän vesilukko on tukos-
sa: Vesilukon alamutkassa on pohja-
tulppa. Aseta ämpäri sen alle, jottei 
lukosta avattaessa lorahtava jätevesi 
pääse lattialle. Avaa tulppa. Tiskipöy-
tien vesilukot ovat yleensä muovia, 
ja pohjatulpan avaaminen onnistuu 
käsin. Tulpassa on tiiviste. Ota se tal-
teen ja laita takaisin paikalleen, kun 
suljet tulpan. Jos vesilukko on valu-
rautaa, tarvitaan jakoavain messinki-
sen pohjatulpan avaamiseksi. Itse ve-
silukon puhdistusta varten tarvitaan 
jokin esine, jolla lika voidaan kaapia 
irti lukon seinämästä. 
• Jos pesualtaan vesilukko on tukossa: 
Pesualtaassa on pullovesilukko. Puh-
distusta varten se täytyy irrottaa pe-
sualtaasta. Pullovesilukossa on kaksi 
kiristysrengasta. Toinen on lattiaput-
kessa ja toinen pesualtaan pohjavent-
tiilistä tulevassa putkessa. Renkai-
den aukaisuun tarvitaan pihdit. Pih-
tien hampaiden ja kiristysrenkaan vä-
liin kannattaa laittaa pehmuste, esi-
merkiksi muovisuikale, jottei pihtien 
hampaat tee jälkiä renkaaseen. Myös 
pesualtaan pohjaventtiili tulee irrot-
taa. Pohjaventtiilissä on ruuvi, joka 
näkyy altaan pohjassa. Avaa ruuvi ja 
nosta pohjaventtiili ylös. Puhdista ja 
huuhtele pullovesilukon pullo ja ko-
koa pullovesilukko. Purkaessasi vesi-
lukkoa ota tiivisteet talteen ja käytä 
uudestaan, jos ne ovat ehjiä. Jos tiivis-
teet ovat haurastuneet, ne täytyy uu-
sia. Tiivisteitä myyvät LVI-liikkeet. 
• Jos kokoojaviemäri on tukossa: Ko-
koojaviemärin tukoksen avaaminen 
tapahtuu viemärin puhdistusputken 
kautta huuhtelemalla tai viemäriras-
silla. Työ kannattaa antaa putkiliik-
keen tehtäväksi. 
• Jos tuuletusviemäri on tukossa: 
Jos talvipakkasella tuntuu sisätilois-
sa viemärin hajua, syynä saattaa ol-
la huurtunut tuuletusviemäri, min-
kä seurauksena joku vesilukoista on 
imeytynyt tyhjäksi. Tuuletusviemärei-
den päät näkyvät vesikaton yläpuo-
lella. Huurtuneen tuuletusviemärin 
voi avata kaatamalla putkeen läm-
mintä vettä. Jos tuuletusviemäri jää-
tyy usein, lämpöeristä vesikaton ja 
välikaton välinen osa. 
• Jos talon ulkopuoliset viemärit ovat 
tukossa: Ulkoviemärien puhdistus ta-
pahtuu tarkastuskaivojen kautta ja 
edellyttää yleensä menoa kaivoon si-
sälle. Työ kannattaa antaa putkiliik-
keen tehtäväksi. 
• Hajuhaittojen ehkäisy. Laske lat-
tiakaivoon vettä. Jos lattiakaivoon ei 
lasketa vettä pitkään aikaan, sen ve-
silukko kuivuu ja viemärihajua tulee 
huoneeseen. Seuraa sakokaivojen ja 
WC-vesien umpisäiliön täyttymistä ja 
tilaa tyhjennys. 
• Onnettomuuksien ennaltaehkäisy. 
Älä kaada bensiiniä, petrolia tai syö-
vyttäviä aineita viemäriin.

Näin ehkäiset LVI-ongelmia

KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660

ARI-AL TRAVEL OY
Korjalankatu 6G, Kouvola, 040 154 7780

info@arialtravel.fi • www.arialtravel.fi

Valko-Venäjä (Minsk-Brest)
alk. 790€1.-6.4. ja 1.-6.7.2015

Albania - Makedonia - Kosovo
alk. 1550€30.4.-7.5.2015

Georgia - Aberbaijan
alk. 1540€22.-29.5.2015

Pohjois-Kaukasia ja Elbrus
alk. 1050€9.-16.6.2015

Moldova (Transnistria ja Gagauzia)
alk. 800€12.-16.5.2015

Sochi kielikurssi ja kulttuurimatka
alk. 850€31.5.-7.6.2015

Armenia
alk. 890€22.-28.6.2015

Sahalin ja Kuriilit
alk. 3650€18.-30.7.2015

Hakassia - Tuva - Altai - Mongolia
alk. 3350€13.-28.8.2015

Trans-Mongolian junamatka
alk. 3450€30.8.-13.9.2015

Uzbekistan - Kirgisia - Kiina (Xinjiang)
alk. 3150€17.-30.10.2015

Romania - Moldova
alk. 1290€1.-10.8.2015

Kirgisia - Kazakstan
alk. 1450€31.10.-7.11.2015

Oimyakon maailman kylmin paikka
alk. 2950€29.1.-6.2.2016

Kotimaiset 

rakennusautomaatio-

ja turvajärjestelmät 

uudisrakentamiseen 

sekä saneeraukseen

www.fidelix.fi

Martinkyläntie 41 

01720 Vantaa

Kymen 
IV-Valmistus Oy

Teollisuustie 14
45360 Valkeala

Puhelin 05 325 0268

Kaukora Oy
Tuotekatu 11, 21200 Raisio 

Puh. (02) 4374 600 
www.kaukora.fi 

PÄIVITÄ ÖLJYLÄMMITYS 
HYBRIDI-

LÄMMITYKSEKSI
JÄMÄ INVERTER M8

Asenna ilma-vesi- lämpö-
pumppu öljykattilan

rinnalle ja säästä
lämmityskuluissa

VAIHDA 

MYÖS 

VANHA 

KATTILASI
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Tyypillisesti pientaloasujan energiasta 60–80 % 
kuluu lämmitykseen ja käyttöveden valmistuk-
seen, joten moni miettii keinoja joilla lämmitys-
kustannuksia saadaan alemmaksi, joko olemassa 
olevaa järjestelmää tehostamalla tai uuden ener-
giatehokkaamman lämmitysjärjestelmän hankin-
nalla.

Ensin kannattaa kuitenkin selvittää, voiko jo 
olemassa olevaa järjestelmän energiatehokkuutta 
parantaa helpoin keinoin, sillä jo vanhan järjes-
telmän oikea käyttö voi tuoda mukanaan merkit-
täviä säästöjä. Esimerkiksi niin omat käyttötottu-
mukset, apulämmityslaitteiden, kuten takka tai il-
malämpöpumpun käyttö, kuinka paljon lämmintä 
vettä kuluu, toimimattomat anturit, vikaantuneet 
termostaatit ja rakennuksen lämpövuodot vaikut-
tava kaikki toteutuneisiin lämmityskustannuksiin.

Monesta talosta löytyvä ilmalämpöpumppu 
säästää oikein käytettynä, mutta väärillä säädöil-
lä voi sähkölasku kasvaa säästöjen sijaan. On kui-
tenkin hyvä oikaista yleinen harhaluulo siitä, että 
kesäajan jäähdytyskäyttö söisi koko vuoden läm-
mityskäytön säästöt, tämä ei pidä paikkaansa. Il-
malämpöpumpun säätöihin kannattaa kuitenkin 
hieman perehtyä, jotta tulee varmistettua, että 
laitetta tulee käytettyä oikein. Esimerkiksi ilma-
lämpöpumpun pyyntilämpötila voi olla lämmitys-
käytössä sama päälämmitysjärjestelmän kanssa, 
jolloin järjestelmät eivät toimi parhaalla mahdol-
lisella tavalla, kun ilmalämpöpumpun tavoiteläm-
pötila kannattaisi olla vähintään 2-4 astetta pää-
lämmitysjärjestelmän pyyntilämpötilaa korkeam-
malla. 

Myös sisäyksikön asennuspaikalla on väliä. 
Tärkeintä on, että ilmalämpöpumpun sisäyksikön 
edessä ja alla on reilusti vapaata tilaa, jotta il-
ma pääsee esteettä leviämään koko taloon. Ul-
koyksikön paikka tulisi valita sellaiseksi, etteivät 
esimerkiksi katolta putoavat lumen pääse peittä-

mään laitetta. Energiatehokkaan käytön kannal-
ta myös jo käytössä olevan pumpun suodattimet 
kannattaa puhdistaa säännöllisesti ja ulkoyksi-
kön puhtaudestakin on syytä huolehtia.

Ilmalämpöpumpun todellisia vuosisäästöjä on 
mitattu myös puolueettomasti esimerkiksi Moti-
van sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elva-
rissa tehtyjen mittausten avulla. 

Tyypillisesti ilmalämpöpumpulla oli saavutet-
tu 1000- 3000 kWh vuosisäästöt lähtötilantee-
seen verrattuna, mutta mitattujen kohteiden ha-
jonta oli suuri. Esimerkiksi muutamissa kohtees-
sa kulutus oli kasvanut pumpun asentamisen ja 
parhaissa tapauksissa säästöä oli saatu yli 5 000 
kWh vuodessa.

Lämmitysjärjestelmän vaihto edessä, 
mitä on hyvä huomioida

Mikäli helpot keinot eivät riitä tai lämmityslait-
teisto alkaa jo muutenkin olla elinkaarensa lop-
pusuoralla niin kannattaa aloittaa selvittämällä, 
millaisia vaihtoehtoja asuinalueellasi on tarjolla 
tai onko alueella jotain rajoituksia, jotka on otet-
tava huomioon. 

Esimerkiksi liian lähellä sijaitseva vedenotta-
mo, paineellinen pohjavesi tai maaperän huono 
lämmönjohtokyky voivat olla esteitä maalämpö-
järjestelmälle. Tästä syystä maalämpöjärjestel-
mä vaati toimenpideluvan ja ennen ostopäätös-
tä kannatta varmistaa rakennusvalvonnasta onko 
alueellesi mahdollista tehdä maalämpöjärjestel-
mää.

Vanhan järjestelmän toteutunut kulutus yhdes-
sä rakennuksen iän ja asukasluvun kanssa ovat 
hyödyllisiä tietoja uuden lämmitysjärjestelmän 
mitoituksen ja energiantuotannon riittävyyden 
kannalta.  Esimerkiksi öljylämmittäjä voi vuotui-

Ratkaisevasti parempi 
ilmalämpöpumppu.

Ratkaisevasti parempi 
ilmalämpöpumppu tekni-
sesti, taloudellisesti ja 
toiminnallisesti.

Paras hyötysuhde A+++

Kuiskausta hiljaisempi

Ylläpitolämpötila 5–13̊C

Puhdas ja raikas sisäilma

Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab
Ruosilantie 14 E, 00390 Helsinki

Kotona
paras.

AH COOL OY
KORJALANKATU 6G
45130 KOUVOLA
P. 0405123468
a.hyvarinen@ah-cool.inet.fi

Lämmityskulut kuriin

Lämpökerroin voidaan ilmaista esimer-
kiksi kirjainlyhenteillä, COP tai SCOP jäl-
kimmäinen kuvaa lämpöpumpun vuo-
tuista hyötysuhdetta, kun taas COP-
lukua on pitkään käytetty laitteiden 
markkinoinnissa. Esimerkiksi COP-luku 
4 kertoo, että laitteen kuluttamalla 1 
kWh:lla sähköä  saadaan 4 kWh lämpöä. 

Tyypillisesti COP-luku, jolla laitet-
ta markkinoidaan, on mitattu +7 as-
teen ulkolämpötilassa. Esimerkiksi +7 
asteessa COP luvuksi voidaan saada 5, 
kun jo -5 asteessa mitattu COP-luku voi 
tippua 2-3 paikkeille. 

Tieto siitä mihin markkinoinnin läm-
pökerroin perustuu auttaa myös arvi-
oimaan, voiko pumpun lupaukset pitää 

alkuunkaan paikkaansa. 
Käytännössä esimerkiksi patteriläm-

mitteisessä omakotitalossa joudutaan 
pattereihin syöttämään esimerkiksi +55 
asteista vettä, jolloin saavutetaan ma-
talampi lämpökerroin, kuin lattialäm-
mitystalossa, jossa lattialämmitykseen 
syötetyn veden lämpötila on +35 astet-
ta. 

Mitattu lämpökerroin on pienemmäs-
tä lämpötilaerosta johtuen suurempi. 
Mitä suurempaa lämpötilaa pumpulta 
vaaditaan sitä alhaisemmaksi lämpö-
kerroin ja saavutetut säästöt laskevat.  

Oikein mitoitetulla järjestelmällä voi-
daan kuitenkin lämmityskulut vähin-
tään puolittaa.

Lämpökerroin COP, SCOP sekä 
kylmäkerroin EER, SEER

Ilmalämpöpumpun energiamer-
kintä kylmäkertoimen ja vuotui-
sen lämpökertoimen perusteella

Ilmalämpöpum-
pun energiamer-
kintöjen luoki-
tusasteikko läm-
pökertoimen pe-
rusteella
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SPRINKLERIJÄRJESTELMIEN 
HUOLTO, SUUNNITTELU, 
MUUTOSTYÖT JA URAKOINTI
www.sprinklerihuolto.fi
044 757 7349
040 747 3458

KylmäRinki
-since 1991-

p. 05 4600 0185            kalsea@kalsea.fi  

www.oilon.com

*

*

Rakennutaminen ja valvonta
* Energiatodistukset

Konsultointi
* Paloilmoitinliike

*  Rakennusten LVISA-suunnittelu
Teollisuuden LVISA-suunnittelu

* Teletekniset tietojärjestelmät
* Turvallisuusjärjestelmät

*

OyJH
Kouvolan

-Suunnittelu OyJH-Suunnittelu
Puh. 05-2106 900
Fax. 05-2106 925

Puh. 05-2106 900
Fax. 05-2106 915

Karjalantie 10-12, PL 130
48601 KOTKA

Käsityöläiskatu 4
45100 KOUVOLA

SÄHKÖ- JA LVIA-TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT

Insinööritoimisto

www.jhsuunnittelu.fiwww.jhsuunnittelu.fi

Lämmityskulut kuriin

MUISTILISTA
MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄÄ
HARKITSEVALLE

• Maalämpöpumppu ja muut lämpö-
pumput tarvitsevat sähköä, varmis-
ta sähköliittymän riittävyys mielel-
lään vähintään 3*16 A tai 3*25 A
• Maalämpöjärjestelmä tarvitsee toi-
menpideluvan, varmista kuntasi ra-
kennusvalvonnasta ajoissa, onko 
alueellasi jotain mahdollisia esteitä 
maalämpöjärjestelmälle
• Maalämpöpumpun sijoitustilassa 
on oltava lattiakaivo ja tilaa on olta-
va riittävästi
• Reilu mitoitus ehkäisee porakaivon 
jäätymisen, pyydä tarvittaessa tie-
toa mihin mitoitus on perustunut
• Varmista, että yritykselle, jonka 
kanssa asioit löytyvät tarvittavat lu-
vat mm. kylmäpätevyys, sähköpäte-
vyys ja että saat asennuksista ja po-
rauksista asianmukaiset todistukset 
ja raportit
• Varmista, että saat järjestelmän 
käyttö- opastuksen
• Varmista myös tarjotaanko sinulle 
täysteho vai osateholle mitoitettua 
lämpöpumppua
• Pyydä vertailutarjouksia 2-4 kpl

Jäähdytyskäyttöön laitetta hankkies-
sa voi laitteen ominaisuuksista tar-
kastaa laitteen kylmäkertoimen joko 
EER-luvun tai SEER-luvun avulla. Kyl-
mäkerroin kertoo laitteen tehokkuu-
desta jäähdytyskäytössä samaan ta-
paan mitä SCOP lämmityskäytöstä.   

ESIMERKKI:
Lämpökerroin -5 asteessa erilaisil-
la menoveden lämpötiloilla (mitattu-
na kompressorin ja lämmönvaihti-
men väliltä: Lähde DI-työ 2010 Har-
ri Fränti  

COP
Menovesi + 35  4 (Lattialämmitys)
Menovesi + 40  3,2 (Lattialämmitys)
Menovesi + 55  2,5 (Patteri)

sen öljylaskunsa avulla selvittää, kuinka paljon 
talossa energiaa kilowatteina on kulunut yksin-
kertaisen säännön avulla. Esimerkiksi 3000 litran 
vuotuinen kulutus muutetaan kilowattitunneiksi 
kertomalla 10:llä, eli lämmitykseen on tarvittu 30 
000 kWh energiaa.  

Olettamalla vanhan järjestelmän hyötysuhteek-
si 80 %, jolloin talon lämmitykseen tarvitaan siis 
3000 litran öljyä korvaavan lämmityslähteen tuot-
tamaa energiaa olla vähintään 24 000 kWh. Esi-
merkiksi pelkkä lämpöpumpun lämpökerroin tai 
teho ei suoraan tuotettua energiamäärä kerro. 
Siksi lämpöpumpputarjouksista on pumpun te-
hon lisäksi syytä tarkastaa myös kuinka paljon 
energiaa pumppu energialähteestä kuten maasta 
poratusta reiästä voi ottaa vuoden aikana, jos tie-
to puuttuu tarjouksesta, niin kuluttajan kannat-
taa vaatia myös tästä tieto ennen ostopäätöstä.  
Lisäksi syytä on myös tarkastaa onko pumppu mi-
toitettu osa- vai täysiteholle ja pyydetyistä tarjo-
uksista pitäisi myös löytyä kohta jossa kerrotaan 
kuinka suuren osuuden valittu pumppu kattaa ta-
lon lämmitystarpeesta.

Lämpöpumppujen tapauksessa mitoitusta läh-
detään usein tekemään siltä kannalta, että pump-
pu toimisi mahdollisimman pitkiä käyntijaksoja 
kerrallaan. 

Pumpun valinta voidaan tehdä esimerkiksi niin, 
että pumppu on mitoitettu täystehoiseksi vastaa-
maan -10 tai -15 asteen ulkolämpötilaa ja kyl-
memmillä ilmoilla pumpun apuna toimivat lait-
teen sähkövastukset. 

Kuluttajan kannalta tämä tarkoittaa, että hä-
nelle tarjotaan matalampaa lämpökaivoa ja pie-
nempitehoista pumppua, joka tarkoittaa mata-
lampia hankintakustannuksia. 

Heikki Rantula
Kymenlaakson energianeuvoja

heikki.rantula@kouvola
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www.energent.fi 

Halton Vario -
korkeatasoisiin toimistoihin

www.halton.com
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Kaisa Mäkäräinen
Ampumahiihtäjä

HUIPPUUNSA HIOTTUA
TEKNIIKKAA
Tekniikka ratkaisee niin 
urheilussa kuin ilmanvaih-
dossakin. Huippulaaduk-
kaat Vallox-ilmanvaihtokoneet 
säästävät energiaa ja säätyvät 
automaattisesti oikealle
teholle antureiden ansiosta.

WWW.VALLOX.COM
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www.pk-inststo.com
Kouvolankatu 24 A 12  45100 KOUVOLA • p. 010 387 6930

Koulujen ja päiväkotien si-
säilmaongelmista puhu-
taan nykyään paljon, mutta 
niiden ratkaisuna pidetään 
usein ainoastaan suuria ja 
kalliita remontteja.

Sisäilmaongelmien syy-
nä on varsin usein pelkäs-
tään liian pieni ilmanvaih-
to. Liian pienen ilmanvaih-
don syyt taas saattavat olla 
paitsi itse ilmanvaihtojär-
jestelmässä, myös sen käy-
tössä. 

Mikäli ilmanvaihtojär-
jestelmä koetaan epämiel-
lyttäväksi, meluisaksi ja 
vetoisaksi, sitä saatetaan 
käyttää liian pienellä te-
holla. Ilmanvaihtojärjestel-
mä saattaa olla myös ali-
mitoitettu muuttuneisiin 
tarpeisiin nähden tai kello-
ohjattu keskitetty ilman-
vaihto ei kata kaikkien tilo-
jen koko käyttöaikaa. 

Monissa kouluissa van-
hanaikaista ja energiaa 
tuhlaavaa ilmanvaihtoa on 
pienennetty, käyttöaiko-
ja lyhennetty tai se on jo-
pa sammutettu kokonaan 
energiansäästön nimissä.

Sisäilmaongelma saate-
taan aiheuttaa myös kou-
lun remontilla. Kun vanho-
jen ikkunoiden tilalle vaih-
detaan uudet ja tiiviimmät, 
luokan ilmanvaihto voi pie-
nentyä oleellisesti.

 Aina, kun rakennuksen 
ulkovaippaa parannetaan, 
lämmöneristystä lisätään 
tai ikkunoita uusitaan, pi-
tää varmistaa että ilman-
vaihto toimii remontin jäl-
keenkin tarkoitetulla taval-
la.

Mikäli liian pieni ilman-
vaihto ei poista ihmisis-
tä ja rakenteista tulevia 
epäpuhtauksia, kosteutta, 
hajuja ja hiilidioksidia, il-

ma on oppitunnin lopulla 
tunkkaista ja keskittymis-
kyky kärsii. 

Nämä ongelmat ovat 
helposti poistettavissa riit-
tävällä ilmanvaihdolla. 

Jo syntyneitä kosteus-
vaurioita tai muita raken-
teellisia ongelmia ilman-
vaihto ei tietenkään korjaa.

Koulun ilmanvaihtore-
montin ei tarvitse olla kou-
lutyötä kuukausia hait-

taava myllerrys. Luokka-
kohtainen ilmanvaihto on 
helppo toteuttaa jälkikä-
teen vanhemmissakin ra-
kennuksissa. 

Pienikokoiset ilmanvaih-
tokoneet voidaan sijoittaa 
joustavasti ilman suuria ra-
kennusteknisiä töitä tai ko-
nehuoneiden rakentamisia. 

Ilmanvaihto voidaan 
tehdä vaikka luokka tai 
kerros kerrallaan, eikä kal-

liita väistötiloja välttämät-
tä tarvita. 

Myös tilojen käyttö-
tarkoituksen muuttues-
sa yksittäisen ilmanvaih-
tokoneen asentaminen 
on usein järkevämpää ja 
edullisempaa kuin vanhan 
keskitetyn ilmanvaihdon 
muuttaminen.

Lähde: Ali Mäkinen,
Vallox Oy

Kuvateksti

Koulujen sisäilmaongelmiin 
myös helppoja ratkaisuja

Hyvä sisäilmanlaatu auttaa lapsia jaksamaan niin kouluissa kuin päiväkodeissakin.

AOP

Belimo Finland Oy, Insinöörinkatu 7 A, 00880 Helsinki Puh. 0207 639 500 www.belimo.fi

UUSI SF..A 20 Nm

JOHTAVA TOIMILAITEVALMISTAJA

www.kaiko.fi 

VARATTU

Ympäristöystävällinen tapa
lämmittää - jo yli 50 vuotta

LAKA lämmityskattilat
LAKA lämpökeskukset

LAATUKATTILA OY
Vihiojantie 10 33800 TAMPERE
Puh. 03 214 1411 Fax. 03 212 1528

 

- Tehoalue 20…8000 kW
- KPA, öljy ja kaasu  
- Hyötysuhde jopa 94 %

60

AK-PUTKI OY
Myllykoski
05-3255555UUSI TEHOKKAAMPI 

VÄRINÄVAIMENNETTU 
MULTIMASTER QUICKSTART

MULTIMASTER
350Q QUICKSTART
FEIN 72294262000
Terien pikakiinnityksellä varustetun
vahvan koneen mukana perustarvikkeet
monipuoliseen käyttöön.

Tuotenro: T02003032

Ahlsell Oy
Kaitilankatu 9
45130 Kouvola

245€
Raj. ERÄ! (sis. alv. 24%)
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Luotettavat kaukolämmön
lämmönjakokeskukset 
uudisrakentamiseen ja 
saneeraukseen.

www.lampo.danfoss.fi
myynti@danfoss.com


