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Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

LVI-Viestissä mm.:

Uusi asbestilaki

Ilmanvaihto, rakenteet

Kodin energiatehokkuus

Pienpuhdistamot
Sivu 8

Sivu 2

Sivu 5

Sivu 6

www.kolvinet.fi

Energiatehokkaaseen 
lämmitykseen Danfossin 
linjasäätöventtiilit ja 
patteritermostaatit
lampo.danfoss.fi KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660

Kuva AOP

Biopuhdistaja 3 
1-5 hengelle 

Ei kenttää tai kemikaaleja! 

Omakotitalojen ja mökkien 

harmaille jätevesille 

www.vestelli.f        puh. 010 232 7220 

 Huoltona vain yksi tyhjennys  

 Asennus vain muutamassa tunnissa pieneen tilaan 

 Vain 5 cm korkeusero tulevalla ja lähtevällä viemärillä 

 Saumaton betonirunko ei tarvitse ankkurointia 

 Näkyviin jää vain siisti kansi 
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Kouvolan LVI-yhdistys on Kou-
volan seudun talotekniikka-
osaajien yhdistys. KoLVI järjes-
tää jäsenistölle koulutusta, tu-
tustumistilaisuuksia ja jakaa 
stipendejä alan opiskelijoille. 
Lehden tarkoituksena on tukea 
tätä toimintaa ja kertoa luki-
joille ajankohtaisia asioita talo-
tekniikasta. 

Pääkirjoitus

www.kolvinet.fi

Suomessa 1930-luvulta aina 
vuoteen 1994 rakennusteol-
lisuudessa käytetyn asbestin 
purkutöistä syntyvä pöly on 
erittäin haitallista. 

Remonteissa ja asbestipur-
kutöissä tulee varmistaa, ettei-
vät purkutyötä tekevät ammat-
tilaiset altistu asbestille, eikä 
asbestipölyä jää asuin- tai lii-
ketiloihin. 

Vuodenvaihteessa päivitetyt 
asbestipurkutöiden vaatimuk-
set vaikuttavat purkutöiden 
kustannuksiin ja aikatauluihin.

Keskeiset asiat

Uuden asbestilainsäädännön 
keskeisimmät vaatimukset 
ovat:

1. Asbestikartoitus pa-
kolliseksi – purettavien mate-
riaalien asbestipitoisuus tulee 
aina selvittää ennen purkutyö-
hön ryhtymistä.

Uuden asbestiasetuksen 
mukaan purettavien materiaa-
lien asbestipitoisuus tulee sel-
vittää etukäteen kaikissa en-
nen vuotta 1994 valmistuneis-
sa ja peruskorjatuissa raken-
nuksissa. 

Asbestipurkutyötä varten 
tehtävästä selvityksestä on 
käytävä ilmi purettavien mate-

riaalien asbestipitoisuus ja as-
bestin laatu. Asbestikartoituk-
sen saa tehdä vain asbestiin 
perehtynyt ammattilainen.

2. Asbestipurkutyön saa 
tehdä vain pätevä ammattilai-
nen.

Asbestipurkutyöstä on jat-
kossakin tehtävä työsuojeluvi-
ranomaiselle ennakkoilmoitus, 
johon on merkittävä muun mu-
assa tiedot purkutyötä tekevis-
tä työntekijöistä. 

Purkutyöt saa suorittaa vain 
asbestipurkuluparekisteriin re-
kisteröity toimija. Päteviä am-
mattilaisia löytyy listattuna 
osoitteesta asbestipurkulupa-
rekisteri.ahtp.fi.

3. Purkutyön jälkeen ti-
lan asbestipitoisuus on mitat-
tava.

Asbestipurkutyön jälkeen 
purkutilan pinnat on siivottava 
ja osaston ilma puhdistettava. 

Tilan puhtaus on varmistet-
tava aggressiivisella ilmamitta-
uksella.

UUSI asbestilainsäädäntö astui 
voimaan – mikä muuttui?

Asbestipurkutyöt saa suo-
rittaa vain asbestipurkulu-
parekisteriin merkitty yri-

tys tai yrittäjä.

Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry on Kouvolan seu-
dun talotekniikkaosaajien yhdistys, joka on perus-
tettu 1967. KoLVI on jäsenenä Suomen LVI-liitto SuL-

VI ry:ssä, johon kuuluu 31 jäsenyhdistystä ja n. viisituhatta 
henkilöjäsentä. SuLVI ry kustantaa, julkaisee ja välittää alan 
opintomateriaalia ja ammattijulkaisuja. 

KoLVIn oma jäsenmäärä on tällä hetkellä 135 henki-
löä, jotka toimivat lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, 
automaatio- tai kylmäalan yrityksissä erilaisissa teh-

tävissä tai ovat alan opettajia, opiskelijoita tai eläkeläisiä. 
Yhdistys järjestää vuodessa 6 kuukausitapaamista, joissa on 
alan esitelmiä ja alaan liittyvää koulutusta. Yhdistys järjes-
tää myös vuosittain jäsenistölle opinto- ja koulutusmatkan 
alan kohteeseen. Yhdistys jakaa myös vuosittain stipendejä 
Kouvolan ammattiopiston talotekniikan linjan opiskelijoille. 

KoLVI on vireä, toimiva ammattilaisten yhteisfoorumi. 
Mikäli olet LVI-alan toimia, liity mukaan yhdistystoi-
mintaan.

Vuosi 2017 on Kouvolan LVI-yhdistyksen 50-vuotis juh-
lavuosi. Sitä juhlistamme marraskuussa 2017 ja samal-
la pidetään Kouvolassa Suomen LVI-liiton syyskokous, 

johon LVI-väki kokoontuu runsain joukoin ympäri Suomea 
pitämään liiton syyskokousta ja juhlistamaan viiskympistä 
KoLVIa.

Risto Aalto
Kouvolan
LVI-Yhdistys,
KoLVI ry:n
puheenjohtaja

Kouvolan
LVI-yhdistys
KoLVI ry Vuodenvaihteessa voimaan tulleen uu-

den asbestilainsäädännön tavoite on 
selkeyttää asbestityöhön liittyviä lupa-
menettelyjä ja vaatimuksia, sekä pa-
rantaa asbestin parissa työskentelevi-
en turvallisuutta.

AH COOL OY
p. 040 512 3468
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UUSI asbestilainsäädäntö astui 
voimaan – mikä muuttui?

Kuva AOP

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
05-3255555

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

Suojaan  talosi  lämmitysjärjestelmä
Elector- vedenkäsittelylaitteet suojaavat lämmitys-

ja jäähdytysjärjestelmiä sisäiseltä korroosiolta
ja epäpuhtauksilta. Tämä merkitsee säästöjä 

ylläpitokuluihin ja energiatehokasta lämmönsiirtoa.
Pyydä tarjous    kalervo@kevox.fi  0401549200

Kotimaiset 

rakennusautomaatio-

ja turvajärjestelmät 

uudisrakentamiseen 

sekä saneeraukseen

www.fidelix.fi

Martinkyläntie 41 
01720 Vantaa

Kouvola:
Tommolankatu 12
P. (05) 620 5550
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Mikkeli

Lappeenranta Mikkeli

Heinola

Kouvola

www.fhrakentajat.com

Yhteistyössä Kouvolan seudulla:

Hallitsemme kiinteistöjen koko ketjun; tontit, rakennut-
tamisen, rakentamisen tai saneerauksen sekä markkinoinnin.
Olemme toteuttaneet Kymenlaakson lisäksi Etelä-Savon, 
Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Itä-Savon alueelle lukuisia 
kohteita. Asuntoja, liiketiloja sekä teollisuushalleja.

Vahvaa kiinteistöosaamista.
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Ongelmia syntyy, jos koneellinen ilmanvaihto on säädetty väärin, sitä ei huolleta tai jos ilmanvaihtokonetta ei pidetä päällä.

Suomessa on käyty julkis-
ta keskustelua siitä, että 
pahimmat kosteusvaurio-
riskit aiheutuisivat muo-
vikalvojen käytöstä ja ko-
neellisesta ilmanvaihdos-
ta. Tämä on virheellinen 
käsitys. 

Muovin eli niin sano-
tun höyrynsulun tarkoitus 
on estää kosteuden siirty-
minen rakenteeseen ulko-
seinässä ja yläpohjassa, ja 
näin välttää kosteusvauri-
oiden syntyminen.  

Höyrynsulkujen osuutta 
kosteusvaurioihin on tut-
kinut mm. tekniikan tohto-
ri Pirinen väitöskirjassaan.

”Pientalojen mikrobi-
vauriot esiintyivät pääasi-
assa alapohjarakenteissa, 
pesutiloissa ja kellareissa. 
Taloissa oli vain muutama 
ilmanvaihdon puutteelli-
suudesta aiheutunut vau-
rio. Aineistossa ei ollut yh-
tään vauriota, joka olisi ai-
heutunut rakennusmuovin 
käytöstä höyrynsulkuna,” 
toteaa Pirinen. 

Pientalojen mikrobivau-
riot: Lähtökohtana asuk-
kaiden kokemat terveys-
haitat. (Pirinen Juhani, 
2006.)

Esitetty väite, että tiiviit 
”pullotalot” ovat aiheutta-
neet kosteus- ja homevau-
rioita 70-luvun pientaloi-
hin, on väärä. Vanhan ra-
kennuskannan vauriot joh-
tuvat muista syitä.  

Eniten korjaustarpeita 
pientaloissa aiheutuu kos-
tean maaperän päästessä 
kosketuksiin rakenteiden 
kanssa ja veden kulkeu-
tuessa rakenteisiin.

Höyrynsulkumuovin 
käytöllä ja koneellisella il-
manvaihdolla ei ole todet-
tu näihin yhteyttä. 

Kosteusvaurioiden syn-
tyminen rakenteisiin ker-

tyneen kosteuden ja ve-
den rasituksesta voidaan 

kuntotutkimustoiminnan 
pohjalta todentaa.

Liiallisen tiiveyden 
vuoksi homehtunutta ta-
loa ei ole tullut vielä tie-
toomme.

Ilmanvaihdon tehtävänä 
on pitää ilma raikkaana ja 

poistaa liiallista kosteutta 
sisäilmasta. 

Koneellinen tulo-/pois-
toilmanvaihto on paras 
ratkaisu tehtävään. Paino-
voimaisen ilmanvaihdon 
ongelmia ovat sen riittä-
mättömyys ja energiahuk-
ka. 

Koneellisella ilmanvaih-
dolla saa aiheutettua on-

gelmia omalla toiminnal-
la, kuten väärillä säädöillä, 
huoltamattomuudella ja 
konetta kiinni pitämällä.

Sisäilmaongelmien syyl-
listä ei pidä etsiä rakenta-
jista tai käyttäjistä. Suurin 
tekijä on virheelliset ra-
kenneratkaisut, joita ryh-
dyttiin käyttämään jäl-
leenrakennuskauden al-

MUoVI ja koneellinen
ilmanvaihto ei tuhoa taloja

LAATTAPISTE KYLPYHUONEET KOUVOLA 
Laturinkatu 7, Kellomäki. Ark. 9 –18. laattapiste.fi/kouvola

ILMACON Oy

5
TUTKITTU

Tie
teelli

sesti

todistet
tu

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

järkisyytä valita

vedenkäsittely

Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa puh. (09) 276 99 556

www.bauer-wt.com email: info@bauer-wt.com

www.oilon.comwww.oilon.com

Perinteistä parempi 
putkiremontti 
- sukittamalla!

010 281 9999
info@sewerex.fi

2 016
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INTEGROITU
KUIVAUSPATTERI-SUIHKUSARJA-
YHDISTELMÄ ASENNETTUNA
ESIM. ORAS OPTIMA 7149-
SETILLÄ, HALUTTAESSA.

Kupariset,
vesitoimiset
LÄMMITYS/
KUIVAUSTELINEET
ylhäältä kytkentä,
suora mallisto, takuuvarma toiminto.

CRIS

www.alcuterm.fi
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CRIS-650 - 400/502

CRIS-515 - 400/502

CRIS-785 - 400/502

CRIS-920 - 400/502 CRIS-1190 - 400/502
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Ongelmia syntyy, jos koneellinen ilmanvaihto on säädetty väärin, sitä ei huolleta tai jos ilmanvaihtokonetta ei pidetä päällä.

MUoVI ja koneellinen
ilmanvaihto ei tuhoa taloja

Kuva AOP
Ilmanvaihtokojeiden käytössä on kaksi perusta-
pausta, toiminnan aikainen käyttö ja seisonta-
ajan käyttö (kun rakennuksessa ei ole toimin-
taa).

Toiminnan aikaisen käytön ilmavirroista mää-
rätään ensisijaisesti Suomen Rakentamismäärä-
yskokoelman osassa D2. 

Lisäksi on lukuisia muita ohjeita ilmavirroista, 
mainittakoon näistä Sisäilmaluokitus 2008. Sii-
nä käsitellään eritasoisia ilmanvaihtoratkaisuja. 
Näiden lähtökohtana on terveellinen ja turvalli-
nen ilmanvaihto. 

Tällöin huomioidaan sisäiset kuormitustekijät 
(mm. lämpö, kosteus, henkilökuormat, prosessit 
sekä materiaalipäästöt). Lisäksi on huomioitava 
ulkoiset kuormitustekijät (mm. sää, ääniolosuh-
teet, ulkoilman laatu ja ympäristötekijät), sekä 
rakennuspaikka ja sijainti.

Toiminnan aikana ilmanvaihdon tulee jatku-
vasti täyttää SRMK D2 mukaiset ohjeilmavirrat. 
Uudehkoissa rakennuksissa nämä on yleensä 
huomioitu. Vanhoissa rakennuksissa on ilman-
vaihdon määrä mitoitettu rakennusvuoden tai 
saneerausajankohdan määräysten tasolle. 

Koneellisen ilmanvaihdon laitoksissa on 
yleensä vähintään välttävä ilmanvaihto määräl-
lisesti. 

Käyttöaikana minimi-ilmanvaihdon tulisi vaih-
taa käytettävä ilmatilavuus 0,5 kertaa tunnissa 
kaikissa tiloissa.

Rakennuksen seisonta-ajan käytöstä yleinen 
tulkinta on, että ilman pitäisi vaihtua vähintään 
0,2-kertaa tunnissa ja asunnoissa 0,3 kertaa tun-
nissa. 

Tällä katsotaan saavutettavan taso, jossa ra-
kennuksen sisäilmaston kosteus, mikrobitaso ja 
materiaalipäästöt pysyvät hallinnassa ja turva-
taan rakennuksen rakenteiden säilyminen. 

Mikäli rakennuksessa on seisonta-aikanakin 
kuormia, tulee ne huomioida erikseen. Uusissa 
ilmanvaihtolaitoksissa ns. perusilmanvaihto to-
teutetaan pienentämällä koneiden ilmavirtoja 
rakennuksen seisonta-aikana. 

Se voidaan toteuttaa myös koneiden jaksot-
taisella käytöllä vanhemman tekniikan raken-
nuksissa. Usein ratkaisuna käytetään ns. likais-
ten tilojen (mm. wc- ja siivoustilat yms.) erillisten 
poistoilmapuhaltimien käyttöä seisonta-aikana.

Tällöin korvausilman saannista on huolehdit-
tava ja pyrittävä varmistamaan, että ilma vaihtuu 
rakennuksen kaikissa tiloissa.

Ilmanvaihdon käyttäminen lisää aina energia-
kustannuksia. Se on kuitenkin kokonaistalouden 
kannalta yleensä edullisinta, sillä vähennetään 
esim. kosteusvaurioita.

Ilmanvaihto-
koneiden
käyttäminen

kutaipaleilla. 
Liika luottamus uusien 

materiaalien toimivuuteen 
ohitti kriittisen tarkastelun 
ja sai aikaan rakenteita, 
jotka eivät ole rakennusfy-
sikaalisesti toimivia. 

Lukuisia kiinteistöjä tut-
kineina toivomme, että si-
säilma-asioista puhutta-
essa varmistetaan faktat, 

vältetään paisuttelua tai 
asioiden irrottamista har-
haanjohtavasti asiakoko-
naisuuksista.

Vain siten mahdollistuu 
ongelmia aiheuttamaton 
toiminta jatkossa. 

Miika Natunen, RI, HTT. 
SRTP Oy

Jukka-Pekka Kärki, RTA. Si-
säilmatalo Kärki Oy

Kaakkoiskaari 7 A, 53500 LAPPEENRANTA

Putkistohuolto Oy
VTM

www.vtm-putkistohuolto.fi 
  

ttttttttttttttttttttt
tttttttttttt
tttttttttttttt
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www.halton.com

Halton ZEN 
uudet ja upeat 
piennopeuslaitteet

 

                    

     

                                      Chiller Oy 

                      Louhostie 2, 04300 TUUSULA 

                                   www.chiller.fi   

 Jäähdytys/lämmitys laitteet 
 Interaktiivinen huoltojärjestelmä 

p. 05 4600 0185            kalsea@kalsea.fi  

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

info@arialtravel.fi • www.arialtravel.fi

Georgia - Azerbaijan
alk. 1350€5.-12.8.

10.7.-18.7.

Afrikan matkat:

Maasturi- ja patikkamatkat

Djibouti-Etiopia, Ghana- Benin-Togo,
Burundi-Ruanda-Uganda-Kongo

Keski-Aasia, Siperia, Etiopia,
Venezuela, Kaukasia, Altai

Moldova (Transnistria ja Gagauzia)
alk. 800€6.-10.6.

Kazan (Tatarstan) kieli- ja kulttuuri-
matka
Altai pähkinänkuoressa

alk. 890€

alk. 1490€

10.-18.6.

Armenia (sis. Vuoristo Karabahin
vierailu)

Armenia Vuoristo Karabah
2 paikkaa11.-17.4.2016 

alk. 1490€29.8.-5.9 ja 17.-24.10.

alk. 890€10.-16.10.2016
Trans-Siperian junamatka

alk. 3450€22.5.-5.6. 

Sahalin ja Kuriilit

Tadzhikistan - Uzbekistan
- Turkmenistan

alk. 2490€

alk. 3150€

10.-22.9.2016

27.10.-8.11.

Kazakstan - Kirgisia

muutama 
paikka

muutama 
paikka

muutama 
paikka

Formulamatka Sotsiv

28.4.-3.5. alk. 990€
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Uudisrakennuksen raken-
nuslupaa haettaessa on 
laadittava energiaselvitys.

Energiaselvitys on päivi-
tettävä ja varmennettava 
ennen rakennuksen käyt-
töönottoa.

Energiaselvitys sisältää 
yleensä: (D3 2012)
• selvityksen siitä, että ta-
lon lämpöhäviöt ovat mää-
räystenmukaisia
• arvion talon lämmityste-
hon tarpeesta
• arvion kesäaikaisesta 
huonelämpötilasta ja tar-
vittaessa arviojäähdytys-
tehon tarpeesta (ei vaadi-
ta pientaloilta)
• arvion rakennuksen ko-

konaisenergiankulutuk-
sesta eli E-luku laskelman

• energiatodistuksen (si-
sältää E-luku laskelman)

Energiaselvityksellä osoi-
tetaan, että rakennus täyt-
tää rakennusmääräysten 
ehdot energiankulutuksen 
osalta.  

Energiaselvitystä ei vaa-
dita mm. alle 50 neliön ra-
kennuksilta ja loma-asun-
noilta.

Mikä ihmeen E-luku?

E-luku ohjaa suunnitte-
lua. E-luku määritetään 
laskennallisella tavalla ra-
kennuksen standardikäy-
tölle, huomioimalla raken-
nuksen laskennalliset os-
toenergiat kertoimilla pai-
notettuna. 

Sähkölle energiamuo-
tokerroin on 1,7, öljylle ja 
kaasulle 1, kaukolämmöl-
le 0,7, uusiutuville poltto-
aineille kuten puu 0,5 ja 
kaukojäähdytykselle 0,4. 

Esimerkiksi jos raken-
nuksessa on laskettu os-
toenergioiksi sähköä 50 
kWh/m² ja lämpöä 100 

kWh/m² ja lämpö tuote-
taan kaukolämmöllä, saa-
daan rakennuksen E-lu-
vuksi tällöin:
• Sähkö 50 kWh/m² x 1,7 = 
85 kWh/m²
• Kaukolämpö 100 kWh/m² 
x 0,7 = 70 kWh/m²
• E-luku = 85 kWh/m² + 70 
kWh/m²= 155 kWh/m²

Mitä enemmän raken-
nuksen on suunniteltu 
käyttämään sähköä, sitä 
heikompi E-luvusta tulee 
kertoimien käytön johdos-
ta. 

Esimerkiksi sähköläm-
mitystä suunnitteleva jou-
tuu panostamaan esimer-
kiksi rakennuksen eristys-
tasoon, apulämmönlähtei-
siin ja lämmöntalteenot-
toon enemmän kuin esi-
merkiksi kaukolämmöl-
lä tai maalämmöllä läm-
mittävä jotta määräystaso 
saadaan täyttymään.

E-luku hallintaan

Kaikki keinot jotka vähen-
tävä ostoenergian tarvet-
ta, parantavat myös E-lu-
kua. 

Tällaisia ratkaisuja ovat 
esimerkiksi energiateho-
kas lämmitysjärjestelmä, 
normaalia parempi eristys-
taso, hyvät ikkunat ja ovet, 
varaava tulisija, ilmaläm-
pöpumppu, oma energi-
antuotanto kuten aurinko-
energian hyödyntäminen 
tai satsaaminen koneel-
lisen ilmanvaihdon läm-
möntalteenottoon.  

Myös rakennuksen tii-
veys vaikuttaa E-lukuun ja 
mikäli tiiveys on todennet-
tu mittaamalla, voidaan 
mittaustulos hyödyntää 
energiaselvityksen teossa.  

Tiiveysmittausta voi-
daan myös hyödyntää apu-
na rakentamisen laadun 

varmistamisessa. 

Sunnittelu korostuu

Uudisrakentamisessa mää-
ritetään talon koon perus-
teella suurin sallittu E-lu-
ku, jota ei saa ylittää. 

Esimerkiksi alle 120 m² 
pientalolle, raja on 204 
kWh/m². Raja kiristyy net-
topinta-alan kasvaessa ja 
200 m2 kohdalla raja on 
159 kWh/m2 ja yli 600 m² 
pientaloille vaatimus on 
130 kWh/m².  

Raja on samalla ener-
giatodistuksen C-luokan 
raja. 

Hirsitaloille on määrä-
yksissä annettu hieman 
huojennusta ja hirsitalon 
suurin sallittu E-luku on 
aina 25 korkeampi kuin 
muiden vastaavan kokois-
ten pientalojen. 

Esimerkiksi 120 m² hir-
sitalon E-luku raja on 229 
kWh/m². 

Pätevä suunnittelija on 
hyvä hankkia avuksi jo 
riittävän aikaisessa vai-
heessa, jotta myös ener-
giamääräyksien asettamat 
rajoitukset tulee huomioi-
tua hyvissä ajoin. 

Rakennuslupaa ei voi 
saada, jos energiaselvitys-
tä ei ole toimitettu. 

Selvitys päivitettävä

Rakennukselle laaditut 
energialaskelmat on muis-
tettava päivittää ennen 
kuin rakennus voidaan hy-
väksyä käyttöönotettavak-
si.  
On hyvä tavan mukaista 
sopia energiaselvityksen 
laatijan kanssa, että hin-
ta kattaa myös selvityksen 
päivityksen ennen raken-
nuksen käyttöönottoa. 

EnErgIaTEHoKaSTa rakentamista
Uudisrakentamisessa vaaditaan energiaselvitys.

Matalaenergiataloksi on vanhan, ylei-
sesti käytetyn määritelmän mukaan 
sanottu taloa, jonka lämmitysener-
giantarve on puolet verrattuna sel-
laiseen taloon, joka täyttää voimassa 
olevien rakentamismääräysten vaati-
mukset.

Vuoden 2010 alusta voimaan tul-
leiden uusien rakentamismääräys-

ten myötä eristysvaatimukset tiuken-
tuivat merkittävästi ja samalla mata-
laenergiatalon määritelmä muuttui. 
Uusien rakentamismääräysten ohjei-
den mukaan matalaenergiarakennus-
ta suunniteltaessa tulisi laskennallis-
ten lämpöhäviöiden olla enintään 85 
prosenttia rakennukselle määritetys-
tä vertailulämpöhäviöstä. 

Matalaenergiatalon määritelmiä

LVI    Sähkö    Kylmä     Automaatio    Lämpöpumput

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE

Sauna-Seppo puhdistaa sauna-
vedet helposti!

• Saunoihin ja tiskivesien puhdistami- 
   seen mökillä ja siirtolapuutarhoissa
• Uudistettu muotoilu
• LVI-numero 3625 410

Tutustu!
www.puhdastulevaisuus.fi

Talotekniikan asiantuntijapalvelut

Carelia Engineering Group

Kouvola 
Lappeenranta 
Kotka

www.ceoy.fi
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EnErgIaTEHoKaSTa rakentamista
KORJAUSRAKENTAMISEN
ENERGIAMÄÄRÄYKSET:  

Kun on kyse luvanvaraisesta korjaustoimesta, 
on valittavana kolme vaihtoehtoa, joista voi-
daan vapaasti valita omalle hankkeelle sopi-
vin.  Vaihtoehdot ovat:
1. Rakenneosakohtaiset vaatimukset
- Eristystason parantaminen
- U-arvojen puolittaminen remontoitavilta osin
2. Energiankulutusvaatimus
- Remontin jälkeen pientalon laskennallinen 
energiakulutus alle 180 kWh/m2
3. E-luku vaatimus
- Remontin jälkeen pientalon E-luku korkein-
taan 85 % alkuperäisestä
- Esim. lämmönlähteen muutos öljylämmityk-
sestä maalämpöön
Lisäksi teknisten järjestelmien uusimiselle on 
omat vaatimukset esimerkiksi uuden koneelli-
sen tulo-poistoilmajärjestelmäremonttia har-
kitessa laitteen lämmöntalteenoton on oltava 
vähintään 45 %.

Energiamääräyksiä ei sovelleta mm. kesämö-
keille ja alle 50 m² rakennuksille. 

Matalaenergiatalon määritelmiä
Matalaenergiatalo kuluttaa läm-

mitysenergiaa Etelä-Suomessa alle 
60 kWh/brm² vuodessa ja Pohjois-
Suomessa alle 90 kWh/brm² vuo-
dessa.

Passiivienergiatalo ei yleisen mää-
ritelmän mukaan tarvitse lainkaan 
lämmitys- eikä jäähdytysenergiaa. 

Suomen ilmastossa ei vielä päästä 
kustannustehokkaasti sellaiseen ta-
soon, jossa lämmitystä ei lainkaan 
tarvita. 

VTT:n määritelmän mukaan pas-
siivitalo tarvitsee lämmitysenergiaa 
Etelä-Suomessa noin 20 kWh/brm² 
vuodessa ja Pohjois-Suomessa noin 
30 kWh/brm² vuodessa. 

Nollaenergiatalo tuottaa uusiutu-
vaa energiaa vähintään saman ver-
ran kuin se kuluttaa uusiutumaton-
ta energiaa. 

Plusenergiatalo tuottaa energiaa 
vuositasolla enemmän kuin se ku-
luttaa.

Lähde: www.motiva.fi

Kuva AOP

www.utinrakennus.fi 

www.oras.com

It’s Time.
Oras Eterna.  
Aina oikea aika nauttia  
vedestä. Ja säästää sitä. 

Katso lisää www.oras.com

KylmäRinki
-since 1991-5VUODEN TAKUU

SVEITSILÄISTÄ

LAATUA

 www.kouvolanputkityo.fi

Lämpö 
Vesi 

Ilmanvaihtotyöt 
Myymälä

Korjalankatu 5, KOUVOLA        
p. 0207 939 400
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jäTEVEdET kirkkaiksi
Haja-asutusalueiden jätevesi-
suunnitelmat, järjestelmävalin-
nat ja huolellinen toteutus var-
mistavat puhtaan elinympäris-
tön. 

• Hana valitaan huone-
tilan, sisustuksen, käyt-
töominaisuuksien ja elä-
mäntyylin perusteella
• Tavallisimmat kotiin 
asennettavat hanatyy-
pit ovat: keittiöhana as-
tianpesukoneventtiilil-
lä tai ilman, pesuallas-
hana bideellä tai ilman, 
termostaattihana suih-
kuun, kylpyammehana 
ammeeseen, pesukone-
hana pyykinpesukoneel-
le, allashana kodinhoito-
huoneeseen, allashana 
ja puhdistusharja kura-
pisteeseen sekä vesipos-
tiventtiili ulkoseinään.
• Valitse suihkuun muu 
kuin vipuhana, koska vi-
puhanalla vedenlämpöti-
la saattaa vaihtua äkilli-
sesti esimerkiksi kyynär-
pään kosketuksesta.
• Kylpyammeeseen kan-
nattaa hankkia termos-
taattihana juoksuput-
kella.
• Keittiöön muotoiltu, 

kohtuullisen pituisella 
juoksuputkella ja mah-
dollisesti astianpesuko-
neventtiilillä varustettu 
hana.
• Suihkukaappiin mah-
dollisimman pieni ter-
mostaattihana tilan 
säästämiseksi.
• Suihkukaapin hanan 
ja seinän väliin taipuisa 
pex-letku, jotta kaappia 
voidaan siirtää.
• Hanoja saa tyypillisim-
män kromattujen lisäksi 
erilaisilla pinnoitteilla
• Varastossa voidaan 
käyttää pesuallashanaa.
• Ulkotiloissa putkien ja 
hanojen tulee tyhjentyä 
vedestä jäätymisen es-
tämiseksi.
• Astianpesukoneelle 
voidaan asentaa myös 
erillinen hana tiskipöy-
dän kanteen.
• Kuulasulkuventtiilit ve-
dentulon katkaisemisek-
si jokaisen hanan ja kiin-
teän vesiputken väliin.

VINKKEJÄ
HANAVALINTAAN

Kuva Uponor

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

Maahanimeyttämö ja maa-
suodatusjärjestelmien li-
säksi jätevesiä voidaan 
pientaloissa käsitellä myös 

pienpuhdistamoratkaisul-
la. Pienpuhdistamot ovat 
tehdasvalmisteisia jäteve-
den käsittelylaitteita, jois-
ta käsitelty jätevesi johde-
taan purkupaikkana toimi-
vaan pintaveteen. Pienpuh-
distamoja on erikseen sekä 
harmaille että kaikille jäte-
vesille. Useimmiten purku 
pienpuhdistamolta tapah-
tuu maaperään imeyttä-
mällä ja suoraa johtamis-
ta vesistöihin vältetään. 
Tavallisimmat pienpuhdis-
tamotyypit kaikille jäteve-
sille ovat aktiivilietepuh-
distamo ja biologinen suo-
datin. Harmaille jätevesille 
olevat pienpuhdismot ovat 
nimeltään harmaavesipuh-
distajia. 

Pienpuhdistamo sovel-

tuu erityisesti haja-asutus-
alueen jätevesien käsitte-
lyyn, mikäli kunnalliseen 
viemäriverkostoon ei ole 
mahdollista liittyä. Pien-
puhdistamoiden jätevesis-
tä asetuksessa annetaan 
vähimmäispuhdistustulok-
set muun muassa orgaani-
selle ravinnekuormalle (vä-
hennys vähintään 90 %), 
kokonaisfosforille (vähen-
nys vähintään 85 %) sekä 
kokonaistypelle (vähennys 
vähintään 40 %). Valitun 
järjestelmän on täytettä-
vä asetuksen vaatimukset 
kaikissa olosuhteissa.

Haja-asutusalueella jä-
teveden käsittelyssä pääs-
tään parhaaseen puhdis-
tustulokseen johtamalla 
WC-vedet erilliseen umpi-
säiliöön ja käsittelemäl-
lä harmaat vedet erikseen 
sille tarkoitetulla pienpuh-
distamolla, eli harmaavesi-

puhdistajalla. Harmaavesi-
puhdistajan tilalla voi olla 
myös kenttäratkaisu har-
maille jätevesille, se vaatii 
kuitenkin tarkempaa pe-
rehtymistä tontin olosuh-
teisiin. Purkupaikan sijoi-
tuksessa tulee huomioida 
kunnan ympäristösuojelu-

määräykset.
Harmaille jätevesille 

suunnitellut harmaavesi-
puhdistajat eroavat paljon 
toiminnaltaan kaikille jä-
tevesille tarkoituista pien-
puhdistamoista. Toisin kuin 
kaikille jätevesille suunni-
tellut aktviivilietepuhdista-

mot, harmaavesipuhdista-
jat eivät tarvitse säännöl-
listä kuormitusta toimin-
taansa ja näin sopivat hy-
vin myös mökkikäyttöön.

Harmaajätevesi sisältää 
vain vähän ravinteita, mut-
ta kuitenkin paljon vesis-
töissä happea kuluttavaa 

orgaanista ainetta.  Huip-
pupuhdistustulosta tavoi-
teltaessa puhdistustekno-
logiassa tärkeimpinä asioi-
na nousevat esiin hapetus, 
suuri tilavuus sekä mah-
dollisimman hitaan veden-
nopeuden kautta saatava 
tarkka erottelu.

Pienpuhdistamit hyödyntävät biologista hajotusprosessia, jossa mikrobit hajottavat orgaanista ainesta.

Kymen 
IV-Valmistus Oy

Teollisuustie 14
45360 Valkeala

Puhelin 05 325 0268

www.jeven.fi


