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Uusiutuvat energialähteet
Avaimet aurinkosähköön

Näin paljon taloyhtiösi voi
säästää lämmön talteenotolla
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LVI- remonttipalveluiden kotimyynti on kasvava ongelma
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PÄÄKIRJOITUS
Kouvolan LVI-yhdistys Ry on perustettu 1967 LVI-alalla toimivien henkilöiden toimesta. ”Yhdistyksen tarkoituksena on
toimia lämpö-, vesi-, ilmastointi- sekä muiden talotekniikan
alalla toimivien henkilöiden ammatillisena yhdyssiteenä sekä
edistää heidän ammattitaitoaan ja alan kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja näyttely- yms. toimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia
taloudellista etua jäsenilleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys on puoluepolitiikasta riippumaton,” Näin on
kirjoitettu yhdistyksen sääntöihin. Kouvolan LVI Yhdistys on
Suomen LVI liiton jäsenyhdistys, jäsenyhdistyksiä on 130 ja
jäseniä 4500.
Tämä päivänä alan amNUORIA AKTIIVISIA mattilaisten eli työntekiJÄSENIÄ KAIPAAVAT jöiden tarve työmarkkinoille on suuri. Alalta on
KAIKKI YHDISTYKSET jäämässä eläkkeelle suuri
määrä henkilöstöä. KouTÄNÄ PÄIVÄNÄ.
volan LVI-yhdistys pyrkii omalta osaltaan auttamaan nuoria valitsemaan talotekniikka alan LVIKA koulutuksen osion, peruskoulun jälkeiseksi opintosuunnaksi. Tähän suuntaan meidän pitää pyrkiä, koska ammatillinen ulkomainen työvoima ei välttämättä riitä tai pysty täyttämään
henkilöstön tarvetta.
Yhdistystoiminnassa ollaan samassa tilanteessa kuin työelämässä jäsenet alkavat ”eläköitymään”. Nuoria aktiivisia jäseniä kaipaavat kaikki yhdistykset tänä päivänä, nuoren sitoutuessa työskentelemään esim. Talotekniikan - alalla yksi
hyvä toimintatapa saada tietoa oman alan asioista on toimia
aktiivisesti alan paikallisjärjestöissä. Meillä on tarve saada
nuoria mukaan työskentelemään Talotekniikan - alalla sekä
mukaan toimintaamme, jotta Kouvolan LVI – yhdistyksen
toiminta säilyisi virkeänä ja samalla saataisiin yhdistyksen
toimintaan uusia tuulia.
Toivotan hyviä lukuhetkiä Kouvolan LVI - yhdistyksen julkaiseman LVI - viesti lehden parissa joka on jo 29 vuosikerta.
Ari Hyvärinen
Kouvolan LVI-Yhdistys Ry
puheenjohtaja.

Lähde: lvi-ala.fi

Asumisen hiilijalanjälki – sinäkin voit
vaikuttaa!
Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n väliraportti on saanut ihmiset pohtimaan omaa
hiilijalanjälkeään. Energia- ja
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa rakennukset ja asuminen ovat erityisen merkittävässä asemassa, sillä niiden osuus
on lähes 40 % kasvihuonepäästöistä.
Talotekniset järjestelmät vaikuttavat vahvasti asumiseen,
kiinteistöjen käyttömukavuuteen sekä energiasäästöön ja siten myös ilmastonmuutokseen.
Asumisen hiilijalanjäljen pie-
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nentäminen niin uusissa kuin
korjattavissakin rakennuksissa
merkitsee runsaasti töitä nyt ja
tulevaisuudessa. Ala tarvitsee
tekijöitä ja vaikuttajia varmistamaan suomalaisen asumisen
tason yhä ympäristöystävällisemmin.

Jokainen voi
osallistua
Jokainen voi tehdä jo kohtuullisen pienellä vaivalla merkittäviäkin tekoja.
• Pienennä huonelämpötilaa.
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Asiantuntijoiden suosittelema huonelämpötila on
20–22 astetta, mutta mm.
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen
tutkimuksessa on tutkittu
asumisen viihtyvyyttä 18
asteen huonelämpötilassa.

älykkääksi järjestelmäksi,
joka säätää ilmanvaihtoa
tarpeen mukaan.

• Asennuta veden kulutusta
vähentävät suuttimet ja
vähennä lämpimän veden
kulutustasi. Resurssiviisas asuminen -hankkeen
tulokset osoittivat toimenpiteiden vaikuttaneen myös
tasapuolisempaan vedenjakeluun kerrostalossa.

Talotekniikka-asioissa kannattaa aina kääntyä ammattilaisten puoleen. Yleensä jo taloteknisten järjestelmien huollolla ja oikealla käytöllä syntyy paitsi vähemmän päästöjä,
myös euromääräisiä kustannuksia. Jokainen voi siis osallistua, mutta ala myös tarvitsee
tekijöitä ja tulevaisuudessa heitäkin entistä enemmän.

• Nykyaikaista ilmanvaihto
energiatehokkaaksi ja

Ammatinvalinta mielessä?
Tutustu LVI-ala.fi.

TAITTO
Design House ILO Oy
PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy
Tuusula
JAKELU
Jakelusuora

Kouvolan LVI-yhdistys on
Kouvolan seudun talotekniikkaosaajien yhdistys. KoLVI
järjestää jäsenistölle koulutusta, tutustumistilaisuuksia
ja jakaa stipendejä alan opiskelijoille. Lehden tarkoituksena on tukea tätä toimintaa ja
kertoa lukijoille ajankohtaisia
asioita talotekniikasta.
www.kolvinet.fi

kalsea@kalsea.fi

• SUUNNITTELU • MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO

Ilmastoinnin jäähdytyksen asiantuntija

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

TR-RAKENNE Oy
• vedenjäähdyttimet
• ilmanvaihtokoneet

• poistoilman lämmöntalteenottoyksiköt

• vakioilmastointilaitteet
• atk- ja erikoistilojen jäähdytys
• invertterikompressorit

Elcool Oy • Ojamaankatu 1, 15230 Lahti

Puh. 020 7920 500 • myynti@elcool.fi • www.elcool.fi

Rakennussaneeraukset 0400-550 223
LVI-työt
0400-529 531

Ruotsulantie 1, 45130 KOUVOLA
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Näin paljon taloyhtiösi voi säästää lämmön talteenotolla
Energiaremontti
ei nostanut
hoitovastiketta
Vanhan kiinteistön kaukolämmön kulutuksesta puhalletaan
jopa puolet ilmanvaihdon kautta taivaalle. Poistoilman lämmön talteenottojärjestelmällä
(LTO) hukkaan menevä lämpö
voidaan kuitenkin ottaa tehokkaasti talteen ja hyödyntää kiinteistön ja sen käyttöveden lämmityksessä.
Turkulaisessa taloyhtiössä
lämmitysremonttiin ryhdyttiin
kaksi ja puoli vuotta sitten. Kokonaissäästöt energiankulutuksessa ovat Asunto Oy Sofianlinnassa olleet 38 prosenttia, takaisinmaksuaika on alle 7 vuotta.
Kahdessa ja puolessa vuodessa
lämmöntalteenottojärjestelmällä on saavutettu yhtiön energiakustannuksissa yli 34 000 euron
säästöt.
– Saavutetut energiasäästöt
riittävät vuosittain hanketta
varten nostetun hoitolainan lyhennyksien ja korkojen maksamiseen. Taloyhtiö sai siis uudet

laitteet ja nykyaikaisen tekniikan veloituksetta ja hoitovastiketta nostamatta, kertoo isännöitsijä (AIT), tradenomi Esko
Lämsä.

Kiinteistön poistoilmapuhaltimet olivat tulleet teknisen
käyttöikänsä päähän ja huoneistojen ilmanlaadussa oli paikoitellen toivomisen varaa.

Vanhat puhaltimet
olivat käyttöikänsä
päässä

Tarkka suunnitelma
takaa oikean
mitoituksen

Asunto Oy Sofianlinna on turkulainen, vuonna 1957 rakennettu kahdeksankerroksinen
kerrostalo, jossa on kaikkiaan
72 asuinhuoneistoa ja kaksi liiketilaa.
Kerrostalo kuuluu kaukolämpöverkkoon ja kaukolämpöä oli kulunut vuosittain n.
656 MWh. Kohteessa oli koneellinen poistoilmanvaihto,
josta huolehtivat talon ullakkokerroksessa sijaitsevat kaksi alkuperäistä, hihnavetoista
kammiohuonepuhallinta. Kiinteistön poistoilmamäärä on mitoitettu tasolle 2,3 m3/s, ja remontin yhteydessä vanhat puhaltimet korvattiin nykyaikaisilla, taajuusmuuntajaohjatuilla
laitteilla.

Toteuttajan edustajana Projektipäällikkö Niko Lappalainen Tipitek Oy:stä kertoo, että
kiinteistön LTO-suunnittelussa
selvitetään tarkkaan kiinteistön
poistoilmamäärä, korvausilmareitit sekä lämmityksen tehon
tarve. Ne suhteutetaan yhteen,
jotta saadaan suunniteltua oikean kokoinen järjestelmä.
Lämmön talteenottohanke
toteutettiin kevätkesällä vuonna 2016. Remontissa vanhat
kammiopuhaltimet poistettiin
ja niiden tilalle asennettiin kaksi uutta lämmöntalteenottopuhallinta.
Taloyhtiön olemassa olevaa
kaukolämmönvaihdinta ei tarvinnut vaihtaa. Alajakokeskukseen liitettiin kiinteistön pois-

toilmamäärän mukaan mitoitettu 60 kW:n lämpöpumppu.
Uudella järjestelmällä tuotetaan energiaa kiinteistön vesikiertoiseen patteriverkkoon ja
hoidetaan lämpimän käyttöveden esilämmitys. Kaukolämpö
huolehtii vain lisäenergian tarpeesta.
Laitetoimittajana toimi Jäspi Oy.

Tuloksena
merkittävät säästöt
ja parempi sisäilma
Lappalainen kertoo, että oikein
suunnitellun LTO-järjestelmän
avulla voidaan odottaa merkittäviä säästöjä.
– Kaukolämmityksen kulutus tippuu yleisesti ottaen 5060 prosenttia, kuten tässäkin
kohteessa. Lämpöpumput kuluttavat toki sähköä, joten siihen on varauduttava. Silti kokonaisenergiankulutuksessa
säästöt tulevat olemaan noin
30-40 prosentin luokkaa kohteesta riippuen, hän arvioi.

Jälleenmyyjä:

AH COOL OY
KORJALANKATU 6G
45130 KOUVOLA
P. 0405123468

Hankkeeseen kannattaa yhdistää ilmanvaihdon nuohous
ja säätö sekä patteri- tai lattialämmitysverkoston säätö.
Jäspi lämmön talteenottojärjestelmän oikeanlaisen toiminnan varmistaa Talotohtori-etähallinta- ja valvontaohjelmisto.
Se myös raportoi kuukausittain
automaattisesti saavutetut säästöt, joten ne ovat tarkalleen tiedossa.
LTO-hanke parantaa sisäilmanlaatua ja laskee merkittävästi taloyhtiön hiilidioksidipäästöjä lähtötasoon verrattuna.

Fakta: Asunto Oy
Sofianlinna, Turku
• Jäspi LTO-järjestelmä
asennettu 2016, lämmön
talteenottopuhaltimet Jäspi
LTO, lämpöpumppu Jämä
Star
• Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 131 860 euroa
• Kokonaissäästö energiankulutuksessa 38 %
• Säästöt 2,5 vuoden aikana
34 000 euroa

– KAUKOLÄMMITYKSEN KULUTUS TIPPUU
YLEISESTI OTTAEN 50-60 PROSENTTIA,
KUTEN TÄSSÄKIN KOHTEESSA.

Nyt myös Kouvolan prisman noutopihalla
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Kestäviä energiaratkaisuja Lämpöä maaperästä
parempaan tulevaisuuteen MAALÄMPÖ ON MAAPERÄÄN VARASTOITUNUTTA UUSIUTUVAA
EKOLOGISTA LÄMPÖENERGIAA. MAALÄMPÖJÄRJESTELMIEN RAmaalämmöllä
KENTAMINEN ON LUVANVARAISTA.
Kotitalouksien tulevaisuuden
energiavalinnoissa painottuu
energiatehokkuus ja vastuullisuus. Asuinrakennusten osuus
kaikesta Suomessa käytetystä
energiasta on noin 20 prosenttia, josta suurin osa, 66 prosenttia, kuluu tilojen lämmitykseen.

Säästöä ja
pienempää
hiilijalanjälkeä
heti asennuksesta
alkaen
Uusien omakotitalojen rakentajista jo yli puolet valitsee kotinsa lämmitysenergiamuodoksi
ekologisen ja käytössä edullisen
maalämmön. Omakotitalojen
lisäksi maalämmöllä lämpenee
nykyisin suuriakin kohteita.
Maalämmön tärkein energianlähde on keruupiirin talteen
ottama energia. Keruupiirinä
voi toimia energiakaivo, maaperä tai vesistö. Piiristä saatavan uusiutuvan ”ilmaisenergian” myötä ostoenergian tarve
lämmityksessä pienenee jopa
neljännekseen.

Lisää säästöä
uudella
teknologialla
Kierroslukuohjattu eli invertteriohjattu maalämpöpumppu käy tehon tarpeen mukaan.
Kierroslukuohjauksella lämpöpumpun teho kasvaa, kun
tarvitaan enemmän lämpöä ja
lämmintä vettä. Kierrokset taas
laskevat, kun tarve on pienempi. Näin lämpöpumppu toimii
koko ajan optimaalisella hyötysuhteella, on energiatehokas
ja pidentää laitteen käyttöikää.
Oikein mitoitetun maaläm-

pöpumpun ansiosta lämmintä
käyttövettä riittää ja koti pysyy
lämpimänä läpi talven. Huippupakkasilla talo tarvitsee täyden
lämmitystehon, mutta suurin
osa talviajasta on leudompaa,
jolloin tehon tarve on pienempi. Tällöin invertteriohjauksen
joustavuus antaa erinomaisen
hyötysuhteen tilanteessa, jossa täystehomitoitettu perinteinen on/off-lämpöpumppu kävisi pätkittäin tai joutuisi säilömään lämpöä huonolla hyötysuhteella tilaa vievään puskurivaraajaan.
Koska uudet maalämpöpumput ovat huomattavasti energia-

OSTOENERGIAN TARVE
LÄMMITYKSESSÄ
PIENENEE JOPA
NELJÄNNEKSEEN.

tehokkaampia kuin vanhat mallit, ei jo olemassa oleva energiakaivo välttämättä riitä uudelle tehokkaammalle pumpulle.
Vanhaa maalämpöpumppua
uusittaessa onkin huomioitava
keruupiirin riittävyys, sillä alimitoitus voi pahimmillaan johtaa keruupiirin jäätymiseen. Tämän vuoksi invertterimaalämpöpumpuissa on automaattinen
toiminto, joka estää energiakaivon liiallisen jäähtymisen. Maalämpöpumpun uusimista suunniteltaessa käyttäjän kannattaakin aina olla yhteydessä asiantuntevaan tahoon, joka tekee
myös uudet laskelmat.
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vedenkäsittely

2. Suojaa putkistojärjestelmää
3. Vähentää energiankulutusta

Auringon energiaa kannattaa
Suomessakin ottaa talteen. Koska auringonpaiste ja lämmöntarve ovat harvoin samaan aikaan, on NIBE Energia Systems
Oy kehittänyt ratkaisun, missä
rakennus voi toimia ”energiavarastona” lämmittämällä aurikokeräimellä käyttöveden tai sisälämpötilan lämpimämmäksi.

Säästöä myös
viilennykseen
Maalämpöpumpulla myös
viilennys voidaan toteuttaa edullisimmin. Järjestelmä
käyttää hyväkseen energiakaivossa kiertävää nestettä, joka
tuottaa talvella lämpöä, mutta
voidaan kesällä hyödyntää talon viilennykseen, sillä syvällä
porakaivossa lämpötila on kesälläkin vain muutamia asteita.
Sähkönkulutus on vain murtoosan esim. ilmalämpöpumpun
kulutuksesta.

Älykkyyttä nyt ja
tulevaisuudessa
Lämpöpumppujen kommunikointi ympäristönsä kanssa
mahdollistaa jatkossa monenlaisen tiedon. Älysähköverkot
ovat arkipäivää jo huomenna.
NIBE Uplink -palvelun avulla
käyttäjä voi jo nyt valvoa ja halutessaan myös ohjata lämmitysjärjestelmäänsä missä ja milloin vain puhelimen tai tabletin
välityksellä .
Lisätietoja: www.nibe.fi

Galitsia – Bukovina
6.-11.8.
1290€

järkisyytä valita

ete

ellisesti

TU
TUTKIT t u

Libanon
16.-21.10.

1490€

Algeria
3.-10.11.

2590€

Lämmönkeruupiiri

Lämpöpumpun kompressorin
avulla maaperästä saatu lämpöenergia puristetaan kuumemmaksi ja siirretään lämmitysjärjestelmään. Lämmönkeruupiirin putkisto sijoitetaan
peruskallioon, pintamaahan
tai veteen. Nesteenä putkistossa käytetään ympäristöystävällisiä etanoliseoksia.

Maalämpökaivo

Yleisin
ratkaisu
maalämmölle
on
energiakaivo eli maalämpökaivo.
Energia saadaan kalliosta, johon on varastoitunut enemmän
lämpöä kuin maahan ja se johtaa paremmin energiaa. Kallion syvyys vaikuttaa energiakaivon tehokkuuteen. Poraushiekka johdetaan keräyssäiliöön ja
kuljetetaan pois tai käytetään
täytemaana.
Yleensä yhden kaivon poraus kestää yhden päivän. Yhdestä energiakaivosta saa tyypillisesti 10–30 W porakaivometriä kohden. Pohjavesi energiaa

t od i s t e t

Valitettavasti myös LVI alalla
on tullut esille puhelin ja kotiovelle tulevia myyntimiehiä, jolla on kovin aggressiivinen tapa
tehdä myyntityötä. Myynnistä,
jossa remonttifirma tulee asiakkaan kotiin kertomaan palveluista, arvioimaan remontintarvetta ja myymään omaa osaamistaan remontin toteuttajana.
Lähes poikkeuksetta remontin
tarpeenarviointi mainostetaan
olevan ” aivan” ilmaista eikä sido mihinkään.
Hintavertailua on mahdotonta tehdä, kun myyjä työntää
sopimuspaperia nenän eteen.
Nyt törkeän myyjän käynti saat-

Nepal-BhutanBangladesh
28.11.-9.12. 3250€

4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun

ARIAL
TRAVEL OY

5. Tuo merkittävää kustannussäästöä

Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com
info@bauer-wt.com

040 1547780
Info@arialtravel.fi
www.arialtravel.fi

johtavana aineena on välttämätön. Karkeana arviona sopivan
kaivon syvyytenä on uudiskohteissa yleensä 1m/ lämmitettävä m2. Kaivon syvyys vaihtelee kiinteistö- ja laitekohtaisesti. Energiakaivosta ei koskaan kannata tehdä maalämpöpumpputoimittajan suosituksia
matalampaa, sillä se voi jäähtyä
liikaa ja maalämpöpumppu kuluttaa enemmän sähköenergiaa
käydessään.

Maakeruupiiri

Maaperä luovuttaa energiaa
30…50% kallion energiamäärästä. Pitemmästä putkimäärästä johtuen maakeruupiirissä
virtaava neste vaatii enemmän
sähköenergiaa. Yhden maakeruupiirin maksimipituus on
yleensä enintään 400 metriä
ja se kaivetaan alueelle, jota ei
aurata ja jonne ei enää rakenneta. Normaali asennusväli on
1,0 …1,2 m putkilenkkien välillä. 400 m putkisto tarvitsee n.
600…800 m² pinta-alan asennukselle. Maakeruupiiri asen-

netaan yleensä n. yhden metrin syvyyteen eikä sitä voida rakentaa pohjavesialueelle tai vedenottoalueelle. Maaputkiston
pituus on suurinpiirtein talon
sisätilavuus eli 150 m² talo tarvitsee maaputkistoa n. 400 m.

Vesistöpiiri

Vesistö energialähteenä on tehokas, joten putkea menee jopa vähemmän kuin energiakaivoon. Keruuputki upotetaan painoja käyttämällä veteen ja ankkuroidaan pohjaan.
Suositeltava veden syvyys on
yli 3 metriä. Putkiston asennuspaikka ei saisi olla vuolaasti virtaavaa vesistö mahdollisen alijäähtyneen veden aiheuttamien
jäänkertymisongelmien takia.
Syvyyden lisäksi vesistön etäisyydellä rakennukseen nähden
on suuri merkitys (max. 50m –
80m). Vesistöön sijoitetut putkistot estävät ankkuroinnin ja
vesialueen ruoppaamisen. Putkistojen vaikutuksesta alusvesi lämpenee kesällä ja jäähtyy
talvella.

LVI- remonttipalveluiden kotimyynti
on kasvava ongelma

Ti

1. Lisää putkiston käyttöikää

... ja
auringonsäteiden
talteenotolla

WILO-STRATOS MAXO
Löydä tulevaisuuden
pumpputeknologia

taa aiheuttaa jopa kymmenien
tuhansien eurojen sitoumuksen. Pahimmillaan vielä useiden tuhansien eurojen remonttien kylkeen myydään rahoitussopimuksia.
Joskus kaupustelijoiden taktiikkana on allekirjoituttaa 2kpl
tarjouskaavaketta, josta myöhemmin toinen paljastuu tilauskaavakkeeksi ja seuraavana
päivänä on ovella remonttiryhmä ja näin 14 vrk:n peruutusmahdollisuutta ei ole.
Vaikka kotimyynnissä on
yleensä 14 vuorokauden palautus- ja peruutusoikeus, se
ei koske palveluita, jotka teetetään yksilöllisten mittojen mukaan. Sellaisia ovat esimerkiksi
remontit, jossa mitat on otettu
ja tavarat esivalmisteltu, tällöin
palautusoikeutta ei ole.
Tässä kohtaa lainsäädäntö
on haastava: tavaran ja palvelun myynnissä on lainsäädäntö
hieman erilainen ja remontista riippuen on joskus haastavaa
määritellä, ostetaanko tavaraa
vai palvelua. Kaupan peruminen voi toki näissäkin tapauksissa olla mahdollista käräjäoikeudessa, jos voidaan osoittaa,

ettei ostaja ole ymmärtänyt, mitä tuli ostaneeksi. Mutta jokainen voi pohtia, onko mukava
mennä raastupaan arvioitavaksi, onko järjissään vai ei.
Kouvolan LVI-yhdistys ja sen
yhteistyöyritykset haluavat irtisanoutua tällaisesta tavasta toimia ja olemme sitoutuneet eettisiin ja hyviin myyntitapoihin
noudattavaan toimintaan. Tällä sivulla mainostavat yritykset
ovat siihen sitoutuneet.

Tässä kolme
kultaista ohjetta
1. Aina kannattaa ottaa aikalisä.
2. Älä allekirjoita mitään.
Myyjän tarjoamaa sopimuspaperia ei koskaan kannata
allekirjoittaa kysymättä ensin
muiden mielipidettä. Kysy
ainakin kahdelta paikkakunnalla toimivista yrityksiltä
kilpaileva tarjous ja remontin todellisesta tarpeesta
ylipäätään.
3. Jos sopimuksen tulee kuitenkin allekirjoittaneeksi ja ota
nopeasti yhteyttä kuluttajaviranomaisiin.

Jari Vesalainen
Kouvolan LVI-Yhdistys ry

KYMEN IVVALMISTUS

Uutuus!

Pioneering for You

Teollisuusilmastoinnin
ammattilainen
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UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET
UUSIUTUVIIN ENERGIALÄHTEISIIN LUETAAN KUULUVIKSI VESI- JA TUULIVOIMA, AURINKOENERGIA, PUUPERÄISET POLTTOAINEET, KIERRÄTYSPOLTTOAINEET, BIOKAASU SEKÄ LÄMPÖPUMPUT. TURVE ON HITAASTI UUSIUTUVA BIOPOLTTOAINE.

VESIVOIMA

PUU

• Lähes kaksi kolmasosaa
maamme vesivoimasta
on otettu voimatalouden
käyttöön

• Hyödynnetty laajalti
maissa, joilla on metsäteollisuutta

• Tehokas käyttö edellyttää
järvien säännöstelyä tai
tekojärvien hyväksikäyttöä
• Vesivoima on erinomaista säätövoimaa sähkön
kulutusvaihteluille
• Suomessa voimalatehot
ovat pieniä, n. 200 kpl yhteensä, puolet virtaamista
valjastettu
• Tekniikkana on vesiturbiinin
pyörittämä generaattori
• Edullinen, energianlähde on
ilmainen, käyttöikä nousee
jopa yli sataan vuoteen
• Päästöjä ei synny lainkaan.
Tekojärvillä on maisemallisia ja ekosysteemivaikutuksia
• Kalakantoja on suojeltava
istutuksin ja esim. kalaportain.

• Energiakasveja, kuten
ruokohelpiä, kasvatetaan
pelloilla energiakäyttöön.

• Biopolttoaineiksi kutsutaan
eloperäisiä aineksia, kuten
puuta, turvetta, hakkuujätettä sekä sokeria ja tärkkelystä sisältäviä kasveja.
• Myös kotitalousjätteet,
eläinten lanta, ruoho,
oljet, metsäteollisuuden
jäteliemet ja vesikasvit ovat
biopolttoaineita
• Biopolttoaine kasvaessaan
sitoo itseensä ilmakehän
hiilidioksidia sen määrän,
minkä palaessaan vapauttaa takaisin luontoon.
• Turvetta lukuun ottamatta
biopolttoaineista ei myöskään synny rikkidioksidia,
ainoastaan typen oksideja
ja hiukkaspäästöjä.

Lähde: Energiatilasto 2017 Energian hankinta ja kulutus – Kuviot (Tilastokeskus)

• Puun osuus kokonaisenergiasta on viidennes

Uusiutuva energia
Suomessa

• Puuta poltetaan turpeen
rinnalla sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksissa
• Teollisuuden sivutuotepuu
on edullista
• Puusta ei synny rikkipäästöjä eikä paljon typpipäästöjä, ei nopeuta kasvihuoneilmiötä
• Haittana ovat hiukkaspäästöt, vähennetään suodattimilla. Pienpoltossa syntyy
hiilivetypäästöjä
• Kotimainen ja työllistävä
• Kaasutusteknologian kehitys kesken

TUULIVOIMA
BIOPOLTTOAINEET

Kuva 1. Ennakkotiedon mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 34
prosenttia vuonna 2016.

• Tuulen taltuttaminen sähköenergiaksi on lisääntynyt
maailmanlaajuisesti
• Tuulivoimatuotantoon
soveltuvat parhaiten laajat,
alavat maat ja meri- ja rannikkoalueet
• Suomessa on yli 500 tuulivoimalaa, jotka tuottavat n.
viisi prosenttia sähköntarpeesta.
• Roottorin keräämä tuulienergia siirtyy akselin kautta vaihteistoon ja pyörittämään generaattoria.
• Tuulisähkön tuotantokustannukset ovat laskeneet
melko alhaisiksi teknisen
kehityksen myötä
• Ei päästöjä ilmaan tai
veteen. Tuulivoimalat
saattavat aiheuttaa melu- ja
maisemahaittoja.
• Kotimainen ja työllistävä
• Korkeat alkuinvestoinnit
• Tuotanto vaihtelevaa ja
säistä riippuvaista

Sisäilmaston tekijä

AURINKOENERGIA

Uusiutuvan energian käyttöä pyritään lisäämään nykyisestä. Suomen vuodelle 2020 asetettu EU:n uusiutuvan energian direktiivin
mukainen 38 prosentin tavoite energian loppukulutuksesta ylitettiin etuajassa jo vuonna 2014. Vuoteen 2030 mennessä Suomen
tavoitteena uusiutuvan energian osalta on, että sen osuus loppukulutuksesta yltää noin 50 prosenttiin ja energian hankinnan omavaraisuus 55 prosenttiin

• Kaikki energiamme on
lähtöisin auringosta

Reilu kolmannes energiasta uusiutuvaa

Uusiutuvan energian käyttöasteita
Lähde: Energiateollisuus Ry

• Aurinkoenergiaa saadaan
talteen aurinkosähkönä ja
–lämpönä sekä myös maa-,
meri- ja järvilämpönä.
• Suomessa aurinkosähköä
hyödynnetään eniten
kesämökeissä ja pientuotannossa
• Toimistorakennuksien
katoille ja kerrostalojen
julkisivuille on asennettu
aurinkopaneeleita

Uusiutuvan energian käytössä Suomi kuuluu EU-maiden kärkijoukkoon yhdessä Ruotsin, Latvian ja Itävallan kanssa. Suomessa
uusiutuvan energian painopiste on selkeästi puussa ja bioperäisissä
kierrätyspolttoaineissa. Ruotsissa ja Itävallassa uusiutuvan energian tuotannosta merkittävä osa on vesivoimaa.
Kaikkiaan Suomessa kulutettiin vuonna 2015 energiaa 1 306,3
petajoulea (PJ), joka oli 3,2 % vähemmän kuin vuonna 2014. Ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus kääntyi vuonna
2016 kahden prosentin nousuun ollen 1 348,4 PJ (374,6 TWh).
Lähde: Motiva

• Suomessa saadaan aurinkosäteilystä vuodessa energiaa noin 1 000 kWh/m2.
• Aurinkokeräin voi muuntaa
säteilyn lämmöksi käyttöön
lämmönsiirtonesteen avulla
• Sähköä tuottavissa järjestelmissä aurinkokennot
muuttavat säteilyn sähköksi
• Aurinkopaneelien keräämä
sähköenergia varastoidaan
akkuihin tai syötetään sähköverkkoon
• Toistaiseksi kallista
• Päästötön, ehtymätön energianlähde, täydentää muita
energiamuotoja
• Suuret ajalliset vaihtelut
tuotannossa

SANKA ja INR tarjoavat yhdessä markkinoiden laajimman valikoiman
laadukkaita suihkutilakalusteita ja varusteita kaikkiin kylpyhuoneisiin

swegon.fi
swegon.fi

Kuva 2. Uusiutuvat energialähteet Suomessa petajouleina vuosina 1970-2015.

Lähde: Energiatilasto 2016, Energian hankinta ja kulutus – Kuviot (Tilastokeskus)
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Muutoksia ilmanvaihtolaitteiden nuohouksiin
Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.
Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan
ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä sen määrävälit säilyivät entisenä.
Asetus koskee painovoimaisesti tai koneellisesti ilmaa vaihtavien ilmanvaihtolaitteistojen sekä kammioiden, puhaltimien,
paloeristeiden, palorajoittimien ja muiden paloturvallisuuteen
vaikuttavien laitteiden ja ilmanvaihtokanavien puhdistamista.

Ilmanvaihtokanavien ja –laitteistojen
puhdistusvälit
• 5-10 vuotta: Asuinkiinteistöt (suositus, ei määräys)
• 5 vuotta: Julkiset kiinteistöt (mm. vanhainkodit, päiväkodit,
koulut, sairaalat, majoitustilat, ravintolat)
• 1 vuotta: Ammattikeittiöt, teollisuustilat ja muut tilat, joissa ilmanvaihtokanaviin kerääntyy paloa herkästi levittäviä
aineita paljon (mm. ruiskumaalaamo, puusepäntehdas ja
-liike, tekstiilitehdas, pesula, leipomo, savustamo, palavien
nesteiden käsittelytila)

Puhdistustyö

Puhdistuksessa tarkastetaan kanavien tiiviys ja palorajoittimen
toiminta. Kanavien tiiviys tarkastetaan painekokeella, jos kohteessa edellytetään erityistä tiiviyttä tai epäillään tiiviyden tasoa.

Puhdistuspöytäkirja

Puhdistustyön suorittamisesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään:
•
•
•
•
•
•

kohteen tiedot
työn suorittaja
työsuorituksen ajankohta
tehdyt puhdistustoimenpiteet ja niiden laajuus
työmenetelmät
havaitut puutteet ja tehdyt korjaukset

KVL PUTKI- JA POLTINHUOLTO OY PALVELEE KOUVOLASSA
Kun kaipaat monipuolisia LVI-alan palveluja tai apua lämmitysjärjestelmien
toimituksessa, asennuksessa ja huollossa, ota meihin yhteyttä!

Reijulankatu 20, 45130 Kouvola puh. 040 680 4630
putkijapoltin@gmail.com · www.putkijapoltinhuolto.fi

Avaimet aurinkosähköön
KSS Energia on uusiutuviin
energialähteisiin nojautuva
kaukolämmön ja sähkön tuottaja. Metsäenergian rinnalle on
noussut tuuli- ja aurinkoenergia.
- Tarjoamme kotitalouksille kolmea erikokoista aurinkosähköpakettia tai räätälöitynä.
Nämä sisältävät avaimet käteen -toimituksen laitteineen ja
asennuksineen.
Näin kertoo viestintäpäällikkö Maria Käki ja lisää, että isompiin kohteisiin, kuten
kiinteistöyhtiöille, on tarjolla
omantyyppiset ratkaisut.
- Asiantuntijamme käy kartoittamassa kohteen soveltuvuuden aurinkosähkön tuottamiseen sekä tekee ehdotuksen
ja tarjouksen ratkaisuksi.
Ympäristöystävällinen in-

vestointi pienentää energiakustannuksia ja nostaa kiinteistön arvoa.

Heti käyttöön tai
talteen tulevaa
varten
Järjestelmän mitoitus tähtää
siihen, että sen tuottama sähkö
on hyödynnettävissä omassa
käytössä. Näin ei kuitenkaan
aina ole suoraan mahdollisuutta, mutta tähän business-analyytikko Henna Koivisto tarjoaa ratkaisua.
- Aurinkoakku - palvelussa
asiakas voi ladata oman käytön
jälkeen yli jääneen sähköenergian odottamaan tulevaa käyttöä ja hyödyntää siten tuottamansa sähkö täysimääräisesti

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN INVESTOINTI
PIENENTÄÄ ENERGIAKUSTANNUKSIA JA
NOSTAA KIINTEISTÖN ARVOA.

itse vaikka kesämökillä.
Sähköenergian käyttö akusta
hyvitetään sähkölaskulla myös
sähkön siirron osalta.
Koiviston mukaan asiakkailla
on yhä vahvempi pyrkimys irti
riippuvuudesta sähköverkkoyhtiöön. Aurinkosähkön tuottaminen vähentää riippuvuutta
verkkoyhtiöön, mutta akkuteknologian kalleus on toistaiseksi
poissulkenut yli oman tarpeen
tuotetun sähkön varastoinnin.
- Aurinkoakku tuo tähän ratkaisun. Plussaa on lisäksi se, että asiakkaan ei tarvitse itse investoida akkuun.
KSS Aurinkoakun käyttöön
on valittavissa erikokoisia paketteja arvioidun ylijäämäsähkön mukaisesti.

Laitteet
luotettavalta
toimittajalta
Aurinkosähköjärjestelmien laitetoimituksista vastaa yhteis-

työsopimuksella maailmanlaajuisesti tunnettu Naps Solar
Systems. Myyntivastaava Klaus
Lindholm kehottaa olemaan
tarkkana, kun valitsee omaa
toimittajaa.
- Aurinkosähköjärjestelmän
sijoittelu, mitoitus ja tuottolupaukset tulevat olla järkeviä ja
realistisia. Kannattaa varmistaa
yrityksen tausta, luotettavuus ja
referenssit ennen käteen tarttumista.
Lindholmin mukaan perinteiset aurinkopaneelit pitävät
yhä pintansa ja tarjoavat enemmän tehoa vähemmillä euroilla.
- Panelien osuus kokonaisuudesta on noin kolmasosa.
Invertterit ja mekaniikka sekä
asennus haukkaavat kustannuksista yhtä ison siivun.
Sähkön siirtohintojen nousu
ja järjestelmien hintojen lasku
ovat parantaneet aurinkosähkön taloudellista kannattavuutta. Aurinkosähkö ei vedä enää
pelkästään vihreillä arvoillaan.

Chiller Oy
Louhostie 2, 04300 TUUSULA
www.chiller.fi
• Jäähdytys/lämmityslaitteet
• Interaktiivinen huoltojärjestelmä

Georg Gräsbeck 0400-255 030
www.sitowise.com

LÄMPÖ-, VESIJA VIEMÄRITYÖT
HUOLTO JA URAKOINTI
Juha Rauta
Mikko Palmunen

puh. 0440 652157
puh. 0440 652156

Teollisuuskaari 2, 45740 Kuusankoski
g.grasbeck@gg-saneeraus.fi

ILMACON OY
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Aurinkopaneeli
mielessä

Kymenlaakson alueella on tullut tietoon useita tapauksia missä asukkaille, yleensä ikäihmisille, on myyty aurinkosähköjärjestelmiä harhaanjohtavilla
tiedoilla. Ns. ovelta ovelle kiertäviä myyjiä on syytä yleensä
välttää - myynti on aggressiivista painostusta kunnes kaupat on tehty. Tämä sama pätee
valitettavasti myös muihin ovelta ovelle kaupustelijoihin: lämpöpumput, hormipinnoitukset,
kattojenpesut, viemärikuvaukset, putkisaneeraukset, öljysäiliötarkastukset yms.

Huomioitavat asiat

Jos järjestelmä halutaan kytkeä
valtakunnan sähköverkkoon,
tulee olla yhteydessä paikalliseen verkkoyhtiöön ja varmistaa asia. Selvitä kuinka iso järjestelmä voidaan asentaa kiinteistöön, pääsulakkeen koko ja
liittymän 1-vaiheinen oikosulkuvirta. Etenkin taajama-alueella tulee selvittää myös mah-

LVI-suunnitelma on
kokonaisuuden optimointia

dolliset lupa-asiat rakennusvalvonnasta.

Optimimitoitus

Paras hyöty järjestelmästä saadaan arvioimalla ja mitoittamalla kapasiteetti kiinteistön
kesäajan sähkönkulutuksen
mukaan. Hyvä myyjä tekee alkukartoituksen ja selvittää kulutuksen lisäksi myös kunnossapidon ja asennusolosuhteet
kuten ilmansuunnat, puiden
ja maaston varjostuksen. Hyvä
myyjä tarjoaa toimitusta kiinteään hintaan ja antaa myös
kirjallisen takuun asennukselle. Aina kannattaa pyytää kilpailevat tarjoukset eri yrityksistä ja verrata hinnan lisäksi
laitteistojen samankaltaisuutta.
Tässä kannattaa suosia paikallisia, luotettavia toimittajia.

”Huijarimyyjän”
tunnusmerkit
Mistä voisi tunnistaa harhaanjohtavan myyjän? Myyjä suosittelee mahdollisimman suurta järjestelmää ilman perusteluja. Myyjä ei perehdy asennuspaikkaan, kulutukseen tai mi-

ten kulutus muodostuu. Tarjous annetaan nopeasti ja päätös
pitäisi tehdä heti. Aurinkosähköjärjestelmän hankinta on iso
kuluerä ja sitä kannattaa miettiä pitkään tarkasti - heti sovittavien kauppojen tai nopean tilaajan etu kannattaa hylätä. Todennäköisyys 0 euron sähkölaskulle on olematon ja alle 10
vuoden takaisinmaksuajat eivät
ole vielä pienkiinteistössä ilman
tukia mahdollisia.

Vaadi takuut

Laadukkaaseen toimitukseen
annetaan laitteiston tuottotakuu 25 - 30 vuotta, laitetakuu 2
- 5 vuotta ja asennustakuu 2- 5
vuotta. Kun laitetoimitus vastaa
asiakkaan odotuksia, on hankinta kannattava. Laitteistojen
takaisinmaksuajat ovat olleet
kotitalousvähennyksen jälkeen
noin 15- 20 vuotta.

Tommi Tuomi
Kymenlaakson energia
neuvoja

LVI-remonteissa säästetään
usein väärästä paikasta, jos
hankkeisiin ei palkata LVIsuunnittelijaa. Hyvä LVI-suunnitelma kustantaa itsensä usein
moninkertaisesti takaisin.
Pientaloja rakennettaessa laki velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän palkkaamaan
LVI-suunnittelijan. Sen sijaan
remontin yhteydessä suunnittelijan palkkaus saattaa jäädä
tekemättä. Remontti on kuitenkin oiva tilaisuus pohtia rakennusta kokonaisuutena ja erityisesti sen terveellisyyttä, turvallisuutta ja energiatehokkuutta.

Kuva: Pixabay

Ostaako
aurinkojärjestelmä
ovelta-ovellemyyjältä?
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KUN SUUNNITELMAT ON HYVIN TEHTY,
NIIDEN POHJALTA ON HELPPO PYYTÄÄ
VERTAILUKELPOISIA TARJOUKSIA JA
KILPAILUTTAA URAKOITSIJOITA.

Hyvä LVIsuunnittelija
kustantaa aina
itsensä takaisin

ja sen jälkeen pitää osata käyttää, huoltaa ja ylläpitää laitteita
oikein, jotta ne toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla.
Suomen LVI-liitto SuLVI ry
on LVI-alan ammattilaisten yhteistyö- ja koulutusjärjestö, johon kuuluu 30 paikallista jäsenyhdistystä. Joko sinä olet jäsen?

nittelija on puolueeton, eikä
päädy johonkin tuotteeseen,
vaikkapa vain siksi, että on saanut ostettua erän tuotetta jostain halvalla. Kun suunnitelmat
on hyvin tehty, niiden pohjalta on helppo pyytää vertailukelpoisia tarjouksia ja kilpailuttaa urakoitsijoita. Toisaalta
pelkästään se, että asiat suunnitellaan hyvin, ei riitä. Ratkaisut pitää myös toteuttaa hyvin,

LVI-suunnittelijan käyttö ei ole
vain yhden asian korjaamista ja
kuntoon laittamista, vaan kokonaisuuden optimointia energiaja kustannustehokkaasti. Voidaankin sanoa, että hyvä LVIsuunnittelija kustantaa aina itsensä takaisin, kun ratkaisut
ovat oikein mitoitetut ja hyvin
suunnitellut.
Etuna on myös se, että suun-

Lisätietoja sulvi.fi

Kymen
JRT-Rakenne Oy

Water Solutions

Ympäristöystävällinen tapa
lämmittää - jo yli 50 vuotta

Metropol ® & Metropol ® Loop
Uudet pesuallashanat geometrisen
kulmikkaalla muotoilulla

Ympäristöystävällinen
tapa
LAKA lämmityskattilat
lämmittää - jo yli 50 vuotta

LAKA lämpökeskukset

www.kvl-sahkoasennus.fi
Tutustu geometrisen kulmikkaisiin uutuushanoihin
www.hansgrohe.fi/metropol

LAKA lämmityskattilat
- Tehoalue 20…8000 kW
LAKA lämpökeskukset
- Öljy, kaasu ja KPA

KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660

www.kvl-sahkoasennus.fi
KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660

- Hyötysuhde jopa 94 %
- Tehoalue 20…8000 kW
- Öljy,
kaasu ja KPAOY Vihiojantie 10 33800 TAMPERE
LAATUKATTILA
- HyötysuhdePuh.
jopa
%1411 Fax 03 212 1528
0394
214
laatukattila@laka.fi www.laka.fi

LAATUKATTILA OY
Vihiojantie 10

KAIKKI KODIN PUTKITYÖT

Puh.

33800 TAMPERE

03 214 1411

Fax

llaatukattila@laka.fi

03 212 1528
www.laka.fi

edullisesti, nopeasti, siististi ja turvallisesti

Korjalankatu 5

KOUVOLA 0207 939 400

huolto ma-pe 7-16 myymälä ma-pe 8-17
Puheluhinnat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

VANKKAA PAIKALLISTA OSAAMISTA
www.kouvolanputkityo.fi
www.kouvolanputkityo.fi

Kaikki ratkaisut talotekniikkaan.
Olemme avanneet toimiston Kouvolaan osoitteeseen
Kauppamiehenkatu 4.

siemens.fi/talotekniikka
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Huolettomuutta ja energiatehokkuutta verkostojen puhdistuksella
Kaikki nestekiertoiset verkostot vaativat puhdistusta mm
lämpö-, lämmön talteenottoja jäähdytysverkostot. Puhdistuksella ja korroosiosuojauksella turvataan verkostojen toiminta ja maksimoidaan energiatehokkuus. Näin varmistetaan, että lämmönsiirtokyky
säilyy suunnitellulla tasolla ja
kustannukset pysyvät kurissa.
Verkostojen puhdistus ja suojaus maksavat itsensä nopeasti takaisin kustannussäästöinä.

ta, jotka pitää poistaa järjestelmästä käyttöönottopuhdistuksen avulla.

Sekä uudet että
vanhat putkistot
kannattaa
puhdistaa

Vanhan lämmönsiirtojärjestelmän lämmönsiirtokyky palautetaan saneerauspuhdistuksen avulla. Saneerauspuhdistuksia on tehtävä, koska putkiin muodostuu ajan
mittaan erilaisia kerrostumia, saostumia ja korroosiota.

Uusissa putkistoissa on suojarasvoja, rakennusaikaisia epäpuhtauksia ja pintakorroosio-

PUHDISTUKSESTA
HYÖTYVÄT KAIKKI
NESTEKIERTOISET
JÄRJESTELMÄT.

Puhdistuksen jälkeen verkostoille suositellaan korroosiosuojausta, jolla ehkäistään korroosion ja kerrostumien aiheuttamia ongelmia.
Toimenpiteet varmistavat järjestelmän ja toimilaitteiden
suunnitellun, häiriöttömän
toiminnan. Niillä varmistetaan
myös tehtyjen tasapainotussuunnitelmien toteutuminen.
Puhdistuksesta hyötyvät kaikki nestekiertoiset järjestelmät.

Onnistunut
lopputulos oikein
valituilla pesu- ja
suoja-aineilla
Verkostojen kunto ja puhdistustarve selvitetään analyysien
avulla laboratoriossa. verkostojen pesuissa ja suojaukses-

sa käytetään pesu- ja korroosionsuojakemikaaleja, jotka
valitaan putkien materiaalin
ja kiertonesteen ominaisuuksien mukaan. Pesutuloksen onnistuminen todennetaan analyyseillä ja kuvilla. Pesun jälkeen asiakkaalle toimitetaan
raportti sekä toimintaohjeet
ja suositus verkoston ylläpitoa varten (mm. suojaustason
seuranta). Puhdistuksia toteutetaan niin pieniin kuin isoihinkin verkostoihin.
KL-Lämpö Oy on 25 vuotta
alalla toiminut vedenkäsittelyn
asiantuntijayritys, jonka palveluihin kuuluu kaikentyyppisten nestekiertoisten verkostojen puhdistukset ja suojaukset.

Lähde: KL-Lämpö Oy

Puhdas putki, jossa korroosiolta suojaava
magnetiittikalvo

Korroosiolle altistunut putki

Urakkamuotojen ominaisuudet, mikä
urakkamuoto ja mihin käyttöön?
Jokainen on varmaan elämänsä aikana törmännyt rakennushankkeeseen ja tätä myöten
jonkin sortin urakkaan, jossa
rakennetaan tai sanerataan.
Urakkamuodot voidaan ryhmitellä ja jakaa kolmeen (3)
päämuotoon. Näillä voidaan toteuttaa lähes kaikki rakennusprojektin osat, aina hankesuunnittelusta toteutukseen.
Usein urakka-asiakirjoissa
on mainittu myös SR ja PU välimuoto eli teknisten ratkaisujen
urakka (TR). Käytännössä urakkamuotojen rajat ova häilyvät,
jako kolmeen ryhmään selkeyttää urakkamuotojen tarkastelua. Kohta 3, osaurakkamuodot
tunnetaan myös nimellä projektinjohtourakka.

Kolme
pääurakkamuotoa:
• Suunnittele ja Rakenna (SR)
• Pääurakka (PU)
• Osa- tai projektinjohto (PJ)

Suunnittele ja
rakenna -muodot
(SR)
SR-muodot on jaettu rakennuttajan tavoitteen perusteella
laatu-, edullisuus ja hintakil-

pailuun. Tarjouspyyntöasiakirjana on hanke- tai viitesuunnitelma, ei valmiita toteutussuunnitelmia.
Laatukilpailu, rakennuttaja
määrittää hinta haarukan tarjouspyynnössä, paras tarjoussuunnitelma voittaa. Laatukilpailu sopii hankkeisiin, joissa on korkeat laatutavoitteet ja
tarkka budjetti.
Edullisuuskilpailu, paras
hinta laatusuhde voittaa, tyypillinen KVR tarjouskilpailu.
KVR (kokonaisvastuu rakentamisesta) vaarana on edullisempi hinta, laadun kustannuksella.
Hintakilpailu, (pelkistetty SR). Suunnittele ja rakenna hintakilpailussa asetetaan
hankkeelle laatuvaatimukset
ja hinta ratkaisee. Tilaaja tietää
mitä halutaan ja millä hinnalla.
Teknisten ratkaisujen urakka (TR), on SR ja PU välimuoto. Urakoitsijalle voidaan antaa
urakka, tekninen suunnittelu
tai molemmat. Ratkaisu perustuu hintaan tai elinkaarikustannuksiin. Elinkaari mallissa
urakoitsija sitoutuu hoitamaan
ylläpidon ja vastaamaan sen
kustannuksista, sovitulla tavoitehinnalla, tietyn ajan, yleensä
5–10 vuotta.

Pääurakkamuodot
(PU)
Perinteiset pääurakkamuodot
ovat eniten käytettyjä urakkamuotoja. Kohde on suunniteltu valmiiksi, urakoitsijat toteuttavat urakat tarjotulla hinnalla.
Laskutyöurakassa sovitaan urakoitsijan tuntihinnoista, urakoitsijan oman kaluston
käyttämisestä ja veloitushinnoista sekä muista kustannuseristä. Pääasiassa tuntitöinä tai
sovittu paketti hinta.
Tavoitehintaurakka on kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan välimuoto. Kyseessä on
laskutyöurakka, jossa sovitaan,
että urakoitsijan voitto-osuus lisääntyy silloin, kun rakennushankkeen kokonaiskustannukset jäävät alle tavoitehinnan.
Kokonaisurakassa yksi urakoitsija vastaa rakentamisesta.
Jaetussa urakassa yksi urakoitsija on pääurakoitsija ja muut
sivu urakoitsijoita. Sivu urakoitsijat alistetaan pääurakoitsijan alaisuuteen.
PU-muodoissa vastuunjako ja hallinto on selkeä ja yksinkertainen. Rakennuttaja eli
tilaaja vastaa suunnitelmista ja
pääurakoitsija toteutuksesta.

Osa- ja Projektinjohtomuodot (PJ)
Osa- ja Projektinjohtomuodot
voidaan jakaa organisaation perusteella:
• PJ-urakkaan
• PJ-palveluun
• PJ-rakennuttamiseen

Yhteistä näille on ammattimainen projektinjohto ja
-suunnittelu, yhteistyö verkostot ja pilkotut hankinnat, joista tilaaja tekee lopullisen päätöksen. Toiminnallisesti kaikki
muodot ovat lähellä toisiaan,

mutta juridisesti ei.
PJ-urakka, kohteena on rakennustyö, urakoitsijoiden rakentama kokonaisuus. Sopimus
YSE :n mukainen. Urakkasumma muodostuu kiinteästä palkkiosta ja laskutettavista hankinnoista.
Pj-palvelu, Allianssi hankkeissa tavoite on projektin- ja rakennustyön johtaminen, hankinnat tehdään tilaajan nimiin. Sopimus perustana on YSE ja KSE.
Pj-rakennuttaminen, joko
tilaajan henkilökunnalla tai
käyttäen rakennuttajakonsulttia. Yleensä rakennustyön johto ostetaan konsultilta. Sopimus
on puhdas KSE mukainen konsulttisopimus.

www.ceoy.fi
SUUNNITTELUALAN
ASIANTUNTIJAPALVELUT:

• LVIA- ja sähkösuunnittelu
• Rakennuttajapalvelut
• Työmaavalvonta
• Turvallisuuskoordinointi

Yhteenveto:

Urakkamuotoja on siis joka lähtöön, eikä rajat ole kovin
selkeät, lisäksi rajoja sovelletaan
kohtuullisen vapaasti
Käytännössä, nykypäivänä
kukaan ei voi tarkkaan määritellä eri rakennushankkeiden
urakkarajoja, lähinnä sisältö
ratkaisee ja se mikä muoto on
lähimpänä
Tästä päästään lopputulokseen, mikäli aiot rakentaa, saneerata tai ryhtyä johonkin
muuhun rakennushankkeeseen, palkkaa ensimmäiseksi
asiansa osaava rakennuttajakonsultti, sen jälkeen kaikki on
helpompaa.?
Tommi Kanerva
Carelia Engineering Group
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- RAKENNUSPELTITYÖT
- ILMASTOINTIASENNUKSET
- IV-KANAVIEN PUHDISTUS
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