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Avaimet aurinkosähköön 

Uusiutuvat energialähteet

LVI- remonttipalveluiden koti-
myynti on kasvava ongelma

Näin paljon taloyhtiösi voi 
säästää lämmön talteenotolla
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Kansainvälisen ilmastopanee-
lin IPCC:n väliraportti on saa-
nut ihmiset pohtimaan omaa 
hiilijalanjälkeään. Energia- ja 
ilmastotavoitteiden saavutta-
misessa rakennukset ja asumi-
nen ovat erityisen merkittäväs-
sä asemassa, sillä niiden osuus 
on lähes 40 % kasvihuonepääs-
töistä.

Talotekniset järjestelmät vai-
kuttavat vahvasti asumiseen, 
kiinteistöjen käyttömukavuu-
teen sekä energiasäästöön ja si-
ten myös ilmastonmuutokseen. 
Asumisen hiilijalanjäljen pie-

nentäminen niin uusissa kuin 
korjattavissakin rakennuksissa 
merkitsee runsaasti töitä nyt ja 
tulevaisuudessa. Ala tarvitsee 
tekijöitä ja vaikuttajia varmis-
tamaan suomalaisen asumisen 
tason yhä ympäristöystävälli-
semmin.

Jokainen voi 
osallistua

Jokainen voi tehdä jo kohtuul-
lisen pienellä vaivalla merkittä-
viäkin tekoja.
• Pienennä huonelämpötilaa. 

Asiantuntijoiden suositte-
lema huonelämpötila on 
20–22 astetta, mutta mm. 
Helsingin yliopiston ku-
luttajatutkimuskeskuksen 
tutkimuksessa on tutkittu 
asumisen viihtyvyyttä 18 
asteen huonelämpötilassa.

• Asennuta veden kulutusta 
vähentävät suuttimet ja 
vähennä lämpimän veden 
kulutustasi. Resurssivii-
sas asuminen -hankkeen 
tulokset osoittivat toimen-
piteiden vaikuttaneen myös 
tasapuolisempaan vedenja-
keluun kerrostalossa.

• Nykyaikaista ilmanvaihto 
energiatehokkaaksi ja 

älykkääksi järjestelmäksi, 
joka säätää ilmanvaihtoa 
tarpeen mukaan.

Talotekniikka-asioissa kan-
nattaa aina kääntyä ammatti-
laisten puoleen. Yleensä jo ta-
loteknisten järjestelmien huol-
lolla ja oikealla käytöllä syn-
tyy paitsi vähemmän päästöjä, 
myös euromääräisiä kustan-
nuksia. Jokainen voi siis osal-
listua, mutta ala myös tarvitsee 
tekijöitä ja tulevaisuudessa hei-
täkin entistä enemmän.

Ammatinvalinta mielessä? 
Tutustu LVI-ala.fi.
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Kouvolan LVI-yhdistys on
Kouvolan seudun talotekniik-
kaosaajien yhdistys. KoLVI 
järjestää jäsenistölle koulu-
tusta, tutustumistilaisuuksia 
ja jakaa stipendejä alan opis-
kelijoille. Lehden tarkoitukse-
na on tukea tätä toimintaa ja 
kertoa lukijoille ajankohtaisia 
asioita talotekniikasta.
www.kolvinet.fi

Elcool Oy • Ojamaankatu 1, 15230 Lahti
Puh. 020 7920 500 • myynti@elcool.fi • www.elcool.fi

• SUUNNITTELU • MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO

Ilmastoinnin jäähdytyksen asiantuntija

• vedenjäähdyttimet
• ilmanvaihtokoneet

• poistoilman lämmön- 
   talteenottoyksiköt

• vakioilmastointilaitteet
• atk- ja erikoistilojen jäähdytys
• invertterikompressorit

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

TR-RAKENNE Oy
Rakennussaneeraukset 0400-550 223

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

p. 05 4600 0185    kalsea@kalsea.fi

PÄÄKIRJOITUS

Kouvolan LVI-yhdistys Ry on perustettu 1967 LVI-alalla toi-
mivien henkilöiden toimesta. ”Yhdistyksen tarkoituksena on 
toimia lämpö-, vesi-, ilmastointi- sekä muiden talotekniikan 
alalla toimivien henkilöiden ammatillisena yhdyssiteenä sekä 
edistää heidän ammattitaitoaan ja alan kehitystä. Tarkoituk-
sensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitel-
mätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja näytte-
ly- yms. toimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia 
taloudellista etua jäsenilleen. Toimintansa tukemiseksi yh-
distys voi toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankerä-
yksiä. 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 am-

mattilaisten eli työnteki-
jöiden tarve työmarkki-
noille on suuri. Alalta on 
jäämässä eläkkeelle suuri 
määrä henkilöstöä. Kou-
volan LVI-yhdistys pyr-
kii omalta osaltaan autta-

maan nuoria valitsemaan talotekniikka alan LVIKA koulu-
tuksen osion, peruskoulun jälkeiseksi opintosuunnaksi. Tä-
hän suuntaan meidän pitää pyrkiä, koska ammatillinen ul-
komainen työvoima ei välttämättä riitä tai pysty täyttämään 
henkilöstön tarvetta.

Yhdistystoiminnassa ollaan samassa tilanteessa kuin työ-
elämässä jäsenet alkavat ”eläköitymään”. Nuoria aktiivisia jä-
seniä kaipaavat kaikki yhdistykset tänä päivänä, nuoren si-
toutuessa 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 jul-
kaiseman LVI - viesti lehden parissa joka on jo 29 vuosikerta.

Ari Hyvärinen
Kouvolan LVI-Yhdistys Ry
puheenjohtaja.

NUORIA AKTIIVISIA 
JÄSENIÄ KAIPAAVAT 
KAIKKI YHDISTYKSET 
TÄNÄ PÄIVÄNÄ.

Asumisen hiilijalanjälki – sinäkin voit 
vaikuttaa!

Lähde: lvi-ala.fi



3LVI-VIESTI  |  Kouvolan LVI-yhdistys KoLVI ry  |  Toukokuu 2019 

Jälleenmyyjä:

AH COOL OY
KORJALANKATU 6G
45130 KOUVOLA

P. 0405123468

Energiaremontti 
ei nostanut 
hoitovastiketta

Vanhan kiinteistön kaukoläm-
mön kulutuksesta puhalletaan 
jopa puolet ilmanvaihdon kaut-
ta taivaalle. Poistoilman läm-
mön talteenottojärjestelmällä 
(LTO) hukkaan menevä lämpö 
voidaan kuitenkin ottaa tehok-
kaasti talteen ja hyödyntää kiin-
teistön ja sen käyttöveden läm-
mityksessä.

Turkulaisessa taloyhtiössä 
lämmitysremonttiin ryhdyttiin 
kaksi ja puoli vuotta sitten. Ko-
konaissäästöt energiankulutuk-
sessa ovat Asunto Oy Sofianlin-
nassa olleet 38 prosenttia, takai-
sinmaksuaika on alle 7 vuotta. 
Kahdessa ja puolessa vuodessa 
lämmöntalteenottojärjestelmäl-
lä on saavutettu yhtiön energia-
kustannuksissa yli 34 000 euron 
säästöt.

– Saavutetut energiasäästöt 
riittävät vuosittain hanketta 
varten nostetun hoitolainan ly-
hennyksien ja korkojen maksa-
miseen. Taloyhtiö sai siis uudet 

laitteet ja nykyaikaisen teknii-
kan veloituksetta ja hoitovasti-
ketta nostamatta, kertoo isän-
nöitsijä (AIT), tradenomi Esko 
Lämsä.

Vanhat puhaltimet 
olivat käyttöikänsä 
päässä

Asunto Oy Sofianlinna on tur-
kulainen, vuonna 1957 raken-
nettu kahdeksankerroksinen 
kerrostalo, jossa on kaikkiaan 
72 asuinhuoneistoa ja kaksi lii-
ketilaa.

Kerrostalo kuuluu kauko-
lämpöverkkoon ja kaukoläm-
pöä oli kulunut vuosittain n. 
656 MWh. Kohteessa oli ko-
neellinen poistoilmanvaihto, 
josta huolehtivat talon ullak-
kokerroksessa sijaitsevat kak-
si alkuperäistä, hihnavetoista 
kammiohuonepuhallinta. Kiin-
teistön poistoilmamäärä on mi-
toitettu tasolle 2,3 m3/s, ja re-
montin yhteydessä vanhat pu-
haltimet korvattiin nykyaikai-
silla, taajuusmuuntajaohjatuilla 
laitteilla.

Kiinteistön poistoilmapu-
haltimet olivat tulleet teknisen 
käyttöikänsä päähän ja huo-
neistojen ilmanlaadussa oli pai-
koitellen toivomisen varaa.

Tarkka suunnitelma 
takaa oikean 
mitoituksen

Toteuttajan edustajana Pro-
jektipäällikkö Niko Lappalai-
nen Tipitek Oy:stä kertoo, että 
kiinteistön LTO-suunnittelussa 
selvitetään tarkkaan kiinteistön 
poistoilmamäärä, korvausilma-
reitit sekä lämmityksen tehon 
tarve. Ne suhteutetaan yhteen, 
jotta saadaan suunniteltua oi-
kean kokoinen järjestelmä.

Lämmön talteenottohanke 
toteutettiin kevätkesällä vuon-
na 2016. Remontissa vanhat 
kammiopuhaltimet poistettiin 
ja niiden tilalle asennettiin kak-
si uutta  lämmöntalteenottopu-
hallinta.

Taloyhtiön olemassa olevaa 
kaukolämmönvaihdinta ei tar-
vinnut vaihtaa. Alajakokeskuk-
seen liitettiin kiinteistön pois-

Näin paljon taloyhtiösi voi säästää lämmön talteenotolla

toilmamäärän mukaan mitoi-
tettu 60 kW:n lämpöpumppu.

Uudella järjestelmällä tuote-
taan energiaa kiinteistön vesi-
kiertoiseen patteriverkkoon ja 
hoidetaan lämpimän käyttöve-
den esilämmitys. Kaukolämpö 
huolehtii vain lisäenergian tar-
peesta.

Laitetoimittajana toimi Jäs-
pi Oy.

Tuloksena 
merkittävät säästöt 
ja parempi sisäilma

Lappalainen kertoo, että oikein 
suunnitellun LTO-järjestelmän 
avulla voidaan odottaa merkit-
täviä säästöjä.

– Kaukolämmityksen kulu-
tus tippuu yleisesti ottaen 50-
60 prosenttia, kuten tässäkin 
kohteessa. Lämpöpumput ku-
luttavat toki sähköä, joten sii-
hen on varauduttava. Silti ko-
konaisenergiankulutuksessa 
säästöt tulevat olemaan noin 
30-40 prosentin luokkaa koh-
teesta riippuen, hän arvioi.

Hankkeeseen kannattaa yh-
distää ilmanvaihdon nuohous 
ja säätö sekä patteri- tai lattia-
lämmitysverkoston säätö.

Jäspi lämmön talteenottojär-
jestelmän oikeanlaisen toimin-
nan varmistaa Talotohtori-etä-
hallinta- ja valvontaohjelmisto. 
Se myös raportoi kuukausittain 
automaattisesti saavutetut sääs-
töt, joten ne ovat tarkalleen tie-
dossa.

LTO-hanke parantaa sisäil-
manlaatua ja laskee merkittä-
västi taloyhtiön hiilidioksidi-
päästöjä lähtötasoon verrat-
tuna.

Fakta: Asunto Oy 
Sofianlinna, Turku
• Jäspi LTO-järjestelmä 

asennettu 2016, lämmön 
talteenottopuhaltimet Jäspi 
LTO, lämpöpumppu Jämä 
Star

• Hankkeen kokonaiskustan-
nukset olivat 131 860 euroa

• Kokonaissäästö energian-
kulutuksessa 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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Lämmönkeruupiiri
Lämpöpumpun kompressorin 
avulla maaperästä saatu läm-
pöenergia puristetaan kuu-
memmaksi ja siirretään läm-
mitysjärjestelmään. Lämmön-
keruupiirin putkisto sijoitetaan 
peruskallioon, pintamaahan 
tai veteen. Nesteenä putkistos-
sa käytetään ympäristöystäväl-
lisiä etanoliseoksia. 

Maalämpökaivo 
Yleisin ratkaisu maa-
lämmölle on energia-
kaivo eli maalämpökaivo.  
Energia saadaan kalliosta, jo-
hon on varastoitunut enemmän 
lämpöä kuin maahan ja se joh-
taa paremmin energiaa. Kalli-
on syvyys vaikuttaa energiakai-
von tehokkuuteen. Poraushiek-
ka johdetaan keräyssäiliöön ja 
kuljetetaan pois tai käytetään 
täytemaana. 

Yleensä yhden kaivon pora-
us kestää yhden päivän. Yhdes-
tä energiakaivosta saa tyypilli-
sesti 10–30 W porakaivomet-
riä kohden. Pohjavesi energiaa 

johtavana aineena on välttämä-
tön. Karkeana arviona sopivan 
kaivon syvyytenä on uudiskoh-
teissa yleensä 1m/ lämmitet-
tävä m2. Kaivon syvyys vaih-
telee kiinteistö- ja laitekohtai-
sesti. Energiakaivosta ei kos-
kaan kannata tehdä maalämpö-
pumpputoimittajan suosituksia 
matalampaa, sillä se voi jäähtyä 
liikaa ja maalämpöpumppu ku-
luttaa enemmän sähköenergiaa 
käydessään. 

Maakeruupiiri
Maaperä luovuttaa energiaa 
30…50% kallion energiamää-
rästä. Pitemmästä putkimää-
rästä johtuen maakeruupiirissä 
virtaava neste vaatii enemmän 
sähköenergiaa. Yhden maake-
ruupiirin maksimipituus on 
yleensä enintään 400 metriä 
ja se kaivetaan alueelle, jota ei 
aurata ja jonne ei enää raken-
neta. Normaali asennusväli on 
1,0 …1,2 m putkilenkkien vä-
lillä. 400 m putkisto tarvitsee n. 
600…800 m² pinta-alan asen-
nukselle. Maakeruupiiri asen-

netaan yleensä n. yhden met-
rin syvyyteen eikä sitä voida ra-
kentaa pohjavesialueelle tai ve-
denottoalueelle. Maaputkiston 
pituus on suurinpiirtein talon 
sisätilavuus eli 150 m² talo tar-
vitsee maaputkistoa n. 400 m. 

Vesistöpiiri
Vesistö energialähteenä on te-
hokas, joten putkea menee jo-
pa vähemmän kuin energia-
kaivoon. Keruuputki upote-
taan painoja käyttämällä ve-
teen ja ankkuroidaan pohjaan. 
Suositeltava veden syvyys on 
yli 3 metriä. Putkiston asennus-
paikka ei saisi olla vuolaasti vir-
taavaa vesistö mahdollisen ali-
jäähtyneen veden aiheuttamien 
jäänkertymisongelmien takia. 
Syvyyden lisäksi vesistön etäi-
syydellä rakennukseen nähden 
on suuri merkitys (max. 50m – 
80m). Vesistöön sijoitetut put-
kistot estävät ankkuroinnin ja 
vesialueen ruoppaamisen. Put-
kistojen vaikutuksesta alusve-
si lämpenee kesällä ja jäähtyy 
talvella. 

Kotitalouksien tulevaisuuden 
energiavalinnoissa painottuu 
energiatehokkuus ja vastuulli-
suus. Asuinrakennusten osuus 
kaikesta Suomessa käytetystä 
energiasta on noin 20 prosent-
tia, josta suurin osa, 66 prosent-
tia, kuluu tilojen lämmitykseen.  

Säästöä ja 
pienempää 
hiilijalanjälkeä 
heti asennuksesta 
alkaen

Uusien omakotitalojen rakenta-
jista jo yli puolet valitsee kotin-
sa lämmitysenergiamuodoksi 
ekologisen ja käytössä edullisen 
maalämmön. Omakotitalojen 
lisäksi maalämmöllä lämpenee 
nykyisin suuriakin kohteita.

Maalämmön tärkein energi-
anlähde on keruupiirin talteen 
ottama energia. Keruupiirinä 
voi toimia energiakaivo, maa-
perä tai vesistö. Piiristä saata-
van uusiutuvan ”ilmaisenergi-
an” myötä ostoenergian tarve 
lämmityksessä pienenee jopa 
neljännekseen.  

Lisää säästöä 
uudella 
teknologialla

Kierroslukuohjattu eli invert-
teriohjattu maalämpöpump-
pu käy tehon tarpeen mukaan. 
Kierroslukuohjauksella läm-
pöpumpun teho kasvaa, kun 
tarvitaan enemmän lämpöä ja 
lämmintä vettä. Kierrokset taas 
laskevat, kun tarve on pienem-
pi. Näin lämpöpumppu toimii 
koko ajan optimaalisella hyö-
tysuhteella, on energiatehokas 
ja pidentää laitteen käyttöikää.

Oikein mitoitetun maaläm-

pöpumpun ansiosta lämmintä 
käyttövettä riittää ja koti pysyy 
lämpimänä läpi talven. Huippu-
pakkasilla talo tarvitsee täyden 
lämmitystehon, mutta suurin 
osa talviajasta on leudompaa, 
jolloin tehon tarve on pienem-
pi. Tällöin invertteriohjauksen 
joustavuus antaa erinomaisen 
hyötysuhteen tilanteessa, jos-
sa täystehomitoitettu perintei-
nen on/off-lämpöpumppu kä-
visi pätkittäin tai joutuisi säilö-
mään lämpöä huonolla hyötys-
uhteella tilaa vievään puskuri-
varaajaan.

Koska uudet maalämpöpum-
put ovat huomattavasti energia-

tehokkaampia kuin vanhat mal-
lit, ei jo olemassa oleva energia-
kaivo välttämättä riitä uudel-
le tehokkaammalle pumpulle. 
Vanhaa maalämpöpumppua 
uusittaessa onkin huomioitava 
keruupiirin riittävyys, sillä ali-
mitoitus voi pahimmillaan joh-
taa keruupiirin jäätymiseen. Tä-
män vuoksi invertterimaaläm-
pöpumpuissa on automaattinen 
toiminto, joka estää energiakai-
von liiallisen jäähtymisen. Maa-
lämpöpumpun uusimista suun-
niteltaessa käyttäjän kannattaa-
kin aina olla yhteydessä asian-
tuntevaan tahoon, joka tekee 
myös uudet laskelmat.

... ja 
auringonsäteiden 
talteenotolla

Auringon energiaa kannattaa 
Suomessakin ottaa talteen. Kos-
ka auringonpaiste ja lämmön-
tarve ovat harvoin samaan ai-
kaan, on NIBE Energia Systems 
Oy kehittänyt ratkaisun, missä 
rakennus voi toimia ”energiava-
rastona” lämmittämällä auriko-
keräimellä käyttöveden tai sisä-
lämpötilan lämpimämmäksi.  

Säästöä myös 
viilennykseen

Maalämpöpumpulla myös 
viilennys voidaan toteut-
taa edullisimmin. Järjestelmä 
käyttää hyväkseen energiakai-
vossa kiertävää nestettä, joka 
tuottaa talvella lämpöä, mutta 
voidaan kesällä hyödyntää ta-
lon viilennykseen, sillä syvällä 
porakaivossa lämpötila on ke-
sälläkin vain muutamia asteita. 
Sähkönkulutus on vain murto-
osan esim. ilmalämpöpumpun 
kulutuksesta. 

Älykkyyttä nyt ja 
tulevaisuudessa

Lämpöpumppujen kommu-
nikointi ympäristönsä kanssa 
mahdollistaa jatkossa monen-
laisen tiedon. Älysähköverkot 
ovat arkipäivää jo huomenna. 
NIBE Uplink -palvelun avulla 
käyttäjä voi jo nyt valvoa ja ha-
lutessaan myös ohjata lämmi-
tysjärjestelmäänsä missä ja mil-
loin vain puhelimen tai tabletin 
välityksellä .  

Lisätietoja: www.nibe.fi

Galitsia – Bukovina 
6.-11.8. 1290€
Libanon  
16.-21.10. 1490€
Algeria  
3.-10.11.    2590€
Nepal-Bhutan- 
Bangladesh  
28.11.-9.12. 3250€ 

ARIAL 
TRAVEL OY

 
040 1547780

Info@arialtravel.fi   
www.arialtravel.fi

Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

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

vedenkäsittely

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

TUTKIT
TU

Tie
teellisesti

todistett
u

WILO-STRATOS MAXO
Löydä tulevaisuuden 
pumpputeknologia

Pioneering for You

Uutuus! KYMEN IV-
VALMISTUS
Teollisuusilmastoinnin 
ammattilainen

Kestäviä energiaratkaisuja 
parempaan tulevaisuuteen 
maalämmöllä

OSTOENERGIAN TARVE 

LÄMMITYKSESSÄ  

PIENENEE JOPA  

NELJÄNNEKSEEN.

Lämpöä maaperästä
MAALÄMPÖ ON MAAPERÄÄN VARASTOITUNUTTA UUSIUTUVAA 
EKOLOGISTA LÄMPÖENERGIAA. MAALÄMPÖJÄRJESTELMIEN RA-
KENTAMINEN ON LUVANVARAISTA. 

Valitettavasti myös LVI alalla 
on tullut esille puhelin ja kotio-
velle tulevia myyntimiehiä, jol-
la on kovin aggressiivinen tapa 
tehdä myyntityötä.  Myynnistä, 
jossa remonttifirma tulee asiak-
kaan kotiin kertomaan palve-
luista, arvioimaan remontintar-
vetta ja myymään omaa osaa-
mistaan remontin toteuttajana. 
Lähes poikkeuksetta remontin 
tarpeenarviointi mainostetaan 
olevan ” aivan” ilmaista eikä si-
do mihinkään.

Hintavertailua on mahdo-
tonta tehdä, kun myyjä työntää 
sopimuspaperia nenän eteen. 
Nyt törkeän myyjän käynti saat-

taa aiheuttaa jopa kymmenien 
tuhansien eurojen sitoumuk-
sen. Pahimmillaan vielä usei-
den tuhansien eurojen remont-
tien kylkeen myydään rahoitus-
sopimuksia.

Joskus kaupustelijoiden tak-
tiikkana on allekirjoituttaa 2kpl 
tarjouskaavaketta, josta myö-
hemmin toinen paljastuu ti-
lauskaavakkeeksi ja seuraavana 
päivänä on ovella remonttiryh-
mä ja näin 14 vrk:n peruutus-
mahdollisuutta ei ole.

Vaikka kotimyynnissä on 
yleensä 14 vuorokauden pa-
lautus- ja peruutusoikeus, se 
ei koske palveluita, jotka teete-
tään yksilöllisten mittojen mu-
kaan. Sellaisia ovat esimerkiksi 
remontit, jossa mitat on otettu 
ja tavarat esivalmisteltu, tällöin 
palautusoikeutta ei ole. 

Tässä kohtaa lainsäädäntö 
on haastava: tavaran ja palve-
lun myynnissä on lainsäädäntö 
hieman erilainen ja remontis-
ta riippuen on joskus haastavaa 
määritellä, ostetaanko tavaraa 
vai palvelua. Kaupan perumi-
nen voi toki näissäkin tapauk-
sissa olla mahdollista käräjäoi-
keudessa, jos voidaan osoittaa, 

ettei ostaja ole ymmärtänyt, mi-
tä tuli ostaneeksi. Mutta jokai-
nen voi pohtia, onko mukava 
mennä raastupaan arvioitavak-
si, onko järjissään vai ei.

Kouvolan LVI-yhdistys ja sen 
yhteistyöyritykset haluavat irti-
sanoutua tällaisesta tavasta toi-
mia ja olemme sitoutuneet eet-
tisiin ja hyviin myyntitapoihin 
noudattavaan toimintaan. Täl-
lä sivulla mainostavat yritykset 
ovat siihen sitoutuneet.

Tässä kolme 
kultaista ohjetta 
1. Aina kannattaa ottaa aikalisä.
2. Älä allekirjoita mitään. 

Myyjän tarjoamaa sopimus-
paperia ei koskaan kannata 
allekirjoittaa kysymättä ensin 
muiden mielipidettä. Kysy 
ainakin kahdelta paikkakun-
nalla toimivista yrityksiltä 
kilpaileva tarjous ja remon-
tin todellisesta tarpeesta 
ylipäätään.

3. Jos sopimuksen tulee kuiten-
kin allekirjoittaneeksi ja  ota 
nopeasti yhteyttä kuluttajavi-
ranomaisiin.

Jari Vesalainen
Kouvolan LVI-Yhdistys ry

LVI- remonttipalveluiden kotimyynti 
on kasvava ongelma
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Kuva 1. Ennakkotiedon mukaan uusiutuvien energia-
lähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 34 
prosenttia vuonna 2016.
Lähde: Energiatilasto 2017 Energian hankinta ja kulutus – Kuviot (Tilastokeskus) 

Uusiutuva energia 
Suomessa
Uusiutuvan energian käyttöä pyritään lisäämään nykyisestä. Suo-
men vuodelle 2020 asetettu EU:n uusiutuvan energian direktiivin 
mukainen 38 prosentin tavoite energian loppukulutuksesta ylitet-
tiin etuajassa jo vuonna 2014. Vuoteen 2030 mennessä Suomen 
tavoitteena uusiutuvan energian osalta on, että sen osuus loppu-
kulutuksesta yltää noin 50 prosenttiin ja energian hankinnan oma-
varaisuus 55 prosenttiin

Reilu kolmannes energiasta uusiutuvaa
Uusiutuvan energian käytössä Suomi kuuluu EU-maiden kärki-
joukkoon yhdessä Ruotsin, Latvian ja Itävallan kanssa. Suomessa 
uusiutuvan energian painopiste on selkeästi puussa ja bioperäisissä 
kierrätyspolttoaineissa. Ruotsissa ja Itävallassa uusiutuvan energi-
an tuotannosta merkittävä osa on vesivoimaa.

Kaikkiaan Suomessa kulutettiin vuonna 2015 energiaa 1 306,3 
petajoulea (PJ), joka oli 3,2 % vähemmän kuin vuonna 2014. En-
nakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus kääntyi vuonna 
2016 kahden prosentin nousuun ollen 1 348,4 PJ (374,6 TWh).

Lähde: Motiva

swegon.� swegon.� 

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

UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET
UUSIUTUVIIN ENERGIALÄHTEISIIN LUETAAN KUULUVIKSI VESI- JA TUULIVOIMA, AURINKO-
ENERGIA, PUUPERÄISET POLTTOAINEET, KIERRÄTYSPOLTTOAINEET, BIOKAASU SEKÄ LÄM-
PÖPUMPUT. TURVE ON HITAASTI UUSIUTUVA BIOPOLTTOAINE.

Uusiutuvan energian käyttöasteita
Lähde: Energiateollisuus Ry

VESIVOIMA
• Lähes kaksi kolmasosaa 

maamme vesivoimasta 
on otettu voimatalouden 
käyttöön 

• Tehokas käyttö edellyttää 
järvien säännöstelyä tai 
tekojärvien hyväksikäyttöä

• Vesivoima on erinomais-
ta säätövoimaa sähkön 
kulutusvaihteluille

• Suomessa voimalatehot 
ovat pieniä, n. 200 kpl yh-
teensä, puolet virtaamista 
valjastettu

• Tekniikkana on vesiturbiinin 
pyörittämä generaattori

• Edullinen, energianlähde on 
ilmainen, käyttöikä nousee 
jopa yli sataan vuoteen

• Päästöjä ei synny lainkaan. 
Tekojärvillä on maisemal-
lisia ja ekosysteemivaiku-
tuksia

• Kalakantoja on suojeltava 
istutuksin ja esim. kalapor-
tain.

BIOPOLTTOAINEET
• Biopolttoaineiksi kutsutaan 

eloperäisiä aineksia, kuten 
puuta, turvetta, hakkuujä-
tettä sekä sokeria ja tärkke-
lystä sisältäviä kasveja. 

• Myös kotitalousjätteet, 
eläinten lanta, ruoho, 
oljet, metsäteollisuuden 
jäteliemet ja vesikasvit ovat 
biopolttoaineita

• Biopolttoaine kasvaessaan 
sitoo itseensä ilmakehän 
hiilidioksidia sen määrän, 
minkä palaessaan vapaut-
taa takaisin luontoon. 

• Turvetta lukuun ottamatta 
biopolttoaineista ei myös-
kään synny rikkidioksidia, 
ainoastaan typen oksideja 
ja hiukkaspäästöjä.

PUU
• Hyödynnetty laajalti 

maissa, joilla on metsäteol-
lisuutta

• Energiakasveja, kuten 
ruokohelpiä, kasvatetaan 
pelloilla energiakäyttöön.

• Puun osuus kokonaisener-
giasta on viidennes

• Puuta poltetaan turpeen 
rinnalla sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksissa

• Teollisuuden sivutuotepuu 
on edullista

• Puusta ei synny rikkipääs-
töjä eikä paljon typpipääs-
töjä, ei nopeuta kasvihuo-
neilmiötä 

• Haittana ovat hiukkaspääs-
töt, vähennetään suodatti-
milla. Pienpoltossa syntyy 
hiilivetypäästöjä

• Kotimainen ja työllistävä
• Kaasutusteknologian kehi-

tys kesken

TUULIVOIMA
• Tuulen taltuttaminen säh-

köenergiaksi on lisääntynyt 
maailmanlaajuisesti

• Tuulivoimatuotantoon 
soveltuvat parhaiten laajat, 
alavat maat ja meri- ja ran-
nikkoalueet

• Suomessa on yli 500 tuuli-
voimalaa, jotka tuottavat n. 
viisi prosenttia sähköntar-
peesta.  

• Roottorin keräämä tuu-
lienergia siirtyy akselin kaut-
ta vaihteistoon ja pyörittä-
mään generaattoria. 

• Tuulisähkön tuotantokus-
tannukset 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

AURINKOENERGIA
• Kaikki energiamme on 

lähtöisin auringosta
• Aurinkoenergiaa saadaan 

talteen aurinkosähkönä ja 
–lämpönä sekä myös maa-, 
meri- ja järvilämpönä. 

• Suomessa aurinkosähköä 
hyödynnetään eniten 
kesämökeissä ja pientuo-
tannossa

• Toimistorakennuksien 
katoille ja kerrostalojen 
julkisivuille on asennettu 
aurinkopaneeleita 

• Suomessa saadaan aurinko-
säteilystä vuodessa energi-
aa noin 1 000 kWh/m2.

• Aurinkokeräin voi muuntaa 
säteilyn lämmöksi käyttöön 
lämmönsiirtonesteen avulla 

• Sähköä tuottavissa järjes-
telmissä aurinkokennot 
muuttavat säteilyn sähköksi 

• Aurinkopaneelien keräämä 
sähköenergia varastoidaan 
akkuihin tai syötetään säh-
köverkkoon

• Toistaiseksi kallista
• Päästötön, ehtymätön ener-

gianlähde, täydentää muita 
energiamuotoja

• Suuret ajalliset vaihtelut 
tuotannossa

Kuva 2. Uusiutuvat energialähteet Suomessa petajou-
leina vuosina 1970-2015.
Lähde: Energiatilasto 2016, Energian hankinta ja kulutus – Kuviot (Tilasto-
keskus)
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KSS Energia on uusiutuviin 
energialähteisiin nojautuva 
kaukolämmön ja sähkön tuot-
taja. Metsäenergian rinnalle on 
noussut tuuli- ja aurinkoenergia.

- Tarjoamme kotitalouksil-
le kolmea erikokoista aurinko-
sähköpakettia tai räätälöitynä. 
Nämä sisältävät avaimet kä-
teen -toimituksen laitteineen ja 
asennuksineen.

Näin kertoo viestintäpääl-
likkö Maria Käki ja lisää, et-
tä isompiin kohteisiin, kuten 
kiinteistöyhtiöille, on tarjolla 
omantyyppiset ratkaisut.

- Asiantuntijamme käy kar-
toittamassa kohteen soveltu-
vuuden aurinkosähkön tuotta-
miseen sekä tekee ehdotuksen 
ja tarjouksen ratkaisuksi.

Ympäristöystävällinen in-

vestointi pienentää energia-
kustannuksia ja nostaa kiin-
teistön 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 mahdollisuut-
ta, mutta tähän business-ana-
lyytikko Henna Koivisto tar-
joaa ratkaisua.

- Aurinkoakku - palvelussa 
asiakas voi ladata oman käytön 
jälkeen yli jääneen sähköener-
gian odottamaan tulevaa käyt-
töä ja hyödyntää siten tuotta-
mansa sähkö täysimääräisesti 

itse vaikka kesämökillä.
Sähköenergian käyttö akusta 

hyvitetään sähkölaskulla myös 
sähkön siirron osalta.

Koiviston mukaan asiakkailla 
on yhä vahvempi pyrkimys irti 
riippuvuudesta sähköverkko-
yhtiöön. Aurinkosähkön tuot-
taminen vähentää riippuvuutta 
verkkoyhtiöön, mutta akkutek-
nologian kalleus on toistaiseksi 
poissulkenut yli oman tarpeen 
tuotetun sähkön varastoinnin.

- Aurinkoakku tuo tähän rat-
kaisun. Plussaa on lisäksi se, et-
tä asiakkaan ei tarvitse itse in-
vestoida akkuun.

KSS Aurinkoakun käyttöön 
on valittavissa erikokoisia pa-
ketteja arvioidun ylijäämäsäh-
kön mukaisesti.  

Laitteet 
luotettavalta 
toimittajalta

Aurinkosähköjärjestelmien lai-
tetoimituksista vastaa yhteis-

työsopimuksella maailman-
laajuisesti tunnettu Naps Solar 
Systems. Myyntivastaava Klaus 
Lindholm kehottaa olemaan 
tarkkana, kun valitsee omaa 
toimittajaa.

- Aurinkosähköjärjestelmän 
sijoittelu, mitoitus ja tuottolu-
paukset tulevat olla järkeviä ja 
realistisia. Kannattaa varmistaa 
yrityksen tausta, luotettavuus ja 
referenssit ennen käteen tarttu-
mista.

Lindholmin mukaan perin-
teiset aurinkopaneelit pitävät 
yhä pintansa ja tarjoavat enem-
män tehoa vähemmillä euroilla.

- Panelien osuus kokonai-
suudesta on noin kolmasosa. 
Invertterit ja mekaniikka sekä 
asennus haukkaavat kustan-
nuksista yhtä ison siivun.

Sähkön siirtohintojen nousu 
ja järjestelmien hintojen lasku 
ovat parantaneet aurinkosäh-
kön taloudellista kannattavuut-
ta. Aurinkosähkö ei vedä enää 
pelkästään vihreillä arvoillaan.

Muutoksia ilmanvaihto-
laitteiden nuohouksiin
Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutok-
set tulivat voimaan 1.1.2019. Nykyiset alueelliset piirinuohous-
sopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan 
ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omista-
jan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien sään-
nöllisestä nuohouksesta sekä sen määrävälit säilyivät entisenä. 

Asetus koskee painovoimaisesti tai koneellisesti ilmaa vaih-
tavien 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, jois-

sa 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 koh-
teessa edellytetään erityistä tiiviyttä tai epäillään tiiviyden tasoa.

Puhdistuspöytäkirja
Puhdistustyön suorittamisesta laaditaan pöytäkirja, johon mer-
kitään:
• kohteen tiedot
• työn suorittaja
• työsuorituksen ajankohta
• tehdyt puhdistustoimenpiteet ja niiden laajuus
• työmenetelmät
• havaitut puutteet ja tehdyt korjaukset

www.sitowise.com

LÄMPÖ-, VESI-
JA VIEMÄRITYÖT
HUOLTO JA URAKOINTI

Juha Rauta  puh. 0440 652157
Mikko Palmunen  puh. 0440 652156

LÄMPÖ-, VESI-
JA VIEMÄRITYÖT
HUOLTO JA URAKOINTI

Juha Rauta  puh. 0440 652157
Mikko Palmunen  puh. 0440 652156

ILMACON OY

Chiller Oy

Louhostie 2, 04300 TUUSULA

www.chiller.fi

• Jäähdytys/lämmityslaitteet
• Interaktiivinen huoltojärjestelmä

Avaimet aurinkosähköön 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN INVESTOINTI 
PIENENTÄÄ ENERGIAKUSTANNUKSIA JA 
NOSTAA KIINTEISTÖN ARVOA.

Georg Gräsbeck 0400-255 030
Teollisuuskaari 2, 45740 Kuusankoski

g.grasbeck@gg-saneeraus.fi

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
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LAATUKATTILA OY  
Vihiojantie 10    33800 TAMPERE

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

LAKA lämmityskattilat

LAKA lämpökeskukset

Ympäristöystävällinen tapa 

lämmittää - jo yli 50 vuotta  

- Tehoalue 20…8000 kW

- Öljy, kaasu ja KPA

- Hyötysuhde jopa 94 %

Ympäristöystävällinen tapa
lämmittää - jo yli 50 vuotta

LAKA lämmityskattilat
LAKA lämpökeskukset
- Tehoalue 20…8000 kW

- Öljy, kaasu ja KPA
- Hyötysuhde jopa 94 %

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

laatukattila@laka.fi   www.laka.fi

VANKKAA PAIKALLISTA OSAAMISTA

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

KAIKKI KODIN PUTKITYÖT
edullisesti, nopeasti, siististi ja turvallisesti

www.kouvolanputkityo.fi

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

www.kouvolanputkityo.fi

www.kvl-sahkoasennus.fi

KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660

www.kvl-sahkoasennus.fi

KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660

LVI-remonteissa säästetään 
usein väärästä paikasta, jos 
hankkeisiin ei palkata LVI-
suunnittelijaa. Hyvä LVI-suun-
nitelma kustantaa itsensä usein 
moninkertaisesti takaisin.

Pientaloja rakennettaessa la-
ki velvoittaa rakennushankkee-
seen ryhtyvän palkkaamaan 
LVI-suunnittelijan. Sen sijaan 
remontin yhteydessä suunnit-
telijan palkkaus saattaa jäädä 
tekemättä. Remontti on kuiten-
kin oiva tilaisuus pohtia raken-
nusta kokonaisuutena ja erityi-
sesti sen terveellisyyttä, turval-
lisuutta ja energiatehokkuutta.

Hyvä LVI-
suunnittelija 
kustantaa aina 
itsensä takaisin

LVI-suunnittelijan käyttö ei ole 
vain yhden asian korjaamista ja 
kuntoon laittamista, vaan koko-
naisuuden optimointia energia- 
ja kustannustehokkaasti. Voi-
daankin sanoa, että hyvä LVI-
suunnittelija kustantaa aina it-
sensä takaisin, kun ratkaisut 
ovat oikein mitoitetut ja hyvin 
suunnitellut.

Etuna on myös se, että suun-

nittelija on puolueeton, eikä 
päädy johonkin tuotteeseen, 
vaikkapa vain siksi, että on saa-
nut ostettua erän tuotetta jos-
tain halvalla. Kun suunnitelmat 
on hyvin tehty, niiden pohjal-
ta on helppo pyytää vertailu-
kelpoisia tarjouksia ja kilpai-
luttaa urakoitsijoita. Toisaalta 
pelkästään se, että asiat suun-
nitellaan hyvin, ei riitä. Ratkai-
sut pitää myös toteuttaa hyvin, 

ja sen jälkeen pitää osata käyt-
tää, huoltaa ja ylläpitää laitteita 
oikein, jotta ne toimisivat par-
haalla mahdollisella tavalla.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry 
on LVI-alan ammattilaisten yh-
teistyö- ja koulutusjärjestö, jo-
hon kuuluu 30 paikallista jäsen-
yhdistystä. Joko sinä olet jäsen?

Lisätietoja sulvi.fi

Ostaako 
aurinkojärjestelmä 
ovelta-ovelle-
myyjältä?

Kymenlaakson alueella on tul-
lut tietoon useita tapauksia mis-
sä asukkaille, yleensä ikäihmi-
sille, on myyty aurinkosähkö-
järjestelmiä harhaanjohtavilla 
tiedoilla. Ns. ovelta ovelle kier-
täviä myyjiä on syytä yleensä 
välttää - myynti on aggressii-
vista painostusta kunnes kau-
pat on tehty. Tämä sama pätee 
valitettavasti myös muihin ovel-
ta ovelle kaupustelijoihin: läm-
pöpumput, hormipinnoitukset, 
kattojenpesut, viemärikuvauk-
set, putkisaneeraukset, öljysäi-
liötarkastukset yms. 

Huomioitavat asiat
Jos järjestelmä halutaan kytkeä 
valtakunnan sähköverkkoon, 
tulee olla yhteydessä paikalli-
seen verkkoyhtiöön ja varmis-
taa asia. Selvitä kuinka iso jär-
jestelmä voidaan asentaa kiin-
teistöön, pääsulakkeen koko ja 
liittymän 1-vaiheinen oikosul-
kuvirta.  Etenkin taajama-alu-
eella tulee selvittää myös mah-

dolliset lupa-asiat rakennus-
valvonnasta. 

Optimimitoitus
Paras hyöty järjestelmästä saa-
daan arvioimalla ja mitoitta-
malla kapasiteetti kiinteistön 
kesäajan sähkönkulutuksen 
mukaan. Hyvä myyjä tekee al-
kukartoituksen ja selvittää ku-
lutuksen lisäksi myös kunnos-
sapidon ja asennusolosuhteet 
kuten ilmansuunnat, puiden 
ja maaston varjostuksen. Hyvä 
myyjä tarjoaa toimitusta kiin-
teään hintaan ja antaa myös 
kirjallisen takuun asennuksel-
le. Aina kannattaa pyytää kil-
pailevat tarjoukset eri yrityk-
sistä ja verrata hinnan lisäksi 
laitteistojen samankaltaisuutta. 
Tässä kannattaa suosia paikalli-
sia, luotettavia toimittajia.

”Huijarimyyjän” 
tunnusmerkit

Mistä voisi tunnistaa harhaan-
johtavan myyjän? Myyjä suo-
sittelee mahdollisimman suur-
ta järjestelmää ilman perustelu-
ja. Myyjä ei perehdy asennus-
paikkaan, kulutukseen tai mi-

ten kulutus muodostuu. Tarjo-
us annetaan nopeasti ja päätös 
pitäisi tehdä heti. Aurinkosäh-
köjärjestelmän hankinta on iso 
kuluerä ja sitä kannattaa miet-
tiä pitkään tarkasti - heti sovit-
tavien kauppojen tai nopean ti-
laajan etu kannattaa hylätä. To-
dennäköisyys 0 euron sähkö-
laskulle on olematon ja alle 10 
vuoden takaisinmaksuajat eivät 
ole vielä pienkiinteistössä ilman 
tukia mahdollisia.

Vaadi takuut
Laadukkaaseen toimitukseen 
annetaan laitteiston tuottota-
kuu 25 - 30 vuotta, laitetakuu 2 
- 5 vuotta ja asennustakuu 2- 5 
vuotta. Kun laitetoimitus vastaa 
asiakkaan odotuksia, on han-
kinta kannattava. Laitteistojen 
takaisinmaksuajat ovat olleet 
kotitalousvähennyksen jälkeen 
noin 15- 20 vuotta.

Tommi Tuomi
Kymenlaakson energia-
neuvoja

Kymen
JRT-Rakenne Oy

Aurinkopaneeli 
mielessä

LVI-suunnitelma on  
kokonaisuuden optimointia

KUN SUUNNITELMAT ON HYVIN TEHTY,  
NIIDEN POHJALTA ON HELPPO PYYTÄÄ  
VERTAILUKELPOISIA TARJOUKSIA JA  
KILPAILUTTAA URAKOITSIJOITA.

Water Solutions

Metropol® & Metropol® Loop

Uudet pesuallashanat geometrisen 
kulmikkaalla muotoilulla

Tutustu geometrisen kulmikkaisiin uutuushanoihin 
www.hansgrohe.fi/metropol

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

siemens.fi/talotekniikka
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Kaikki nestekiertoiset verkos-
tot vaativat puhdistusta mm 
lämpö-, lämmön talteenotto- 
ja jäähdytysverkostot. Puhdis-
tuksella ja korroosiosuojauk-
sella turvataan verkostojen toi-
minta ja maksimoidaan ener-
giatehokkuus. Näin varmiste-
taan, että lämmönsiirtokyky 
säilyy suunnitellulla tasolla ja 
kustannukset pysyvät kurissa. 
Verkostojen puhdistus ja suo-
jaus maksavat itsensä nopeas-
ti takaisin kustannussäästöinä.

Sekä uudet että 
vanhat putkistot 
kannattaa 
puhdistaa

Uusissa putkistoissa on suoja-
rasvoja, rakennusaikaisia epä-
puhtauksia ja pintakorroosio-

ta, jotka pitää poistaa järjestel-
mästä käyttöönottopuhdistuk-
sen avulla. 

Vanhan lämmönsiirtojär-
jestelmän lämmönsiirtoky-
ky palautetaan saneerauspuh-
distuksen avulla. Saneeraus-
puhdistuksia on tehtävä, kos-
ka putkiin muodostuu ajan 
mittaan erilaisia kerrostu-
mia, saostumia ja korroosiota.  

Puhdistuksen jälkeen ver-
kostoille suositellaan kor-
roosiosuojausta, jolla ehkäis-
tään korroosion ja kerrostu-
mien aiheuttamia ongelmia. 
Toimenpiteet varmistavat jär-
jestelmän ja toimilaitteiden 
suunnitellun, häiriöttömän 
toiminnan. Niillä varmistetaan 
myös tehtyjen tasapainotus-
suunnitelmien toteutuminen. 
Puhdistuksesta hyötyvät kaik-
ki nestekiertoiset järjestelmät.

Onnistunut 
lopputulos oikein 
valituilla pesu- ja 
suoja-aineilla

Verkostojen kunto ja puhdis-
tustarve selvitetään analyysien 
avulla laboratoriossa. verkos-
tojen pesuissa ja suojaukses-

sa käytetään pesu- ja korroo-
sionsuojakemikaaleja, jotka 
valitaan putkien materiaalin 
ja kiertonesteen ominaisuuk-
sien mukaan. Pesutuloksen on-
nistuminen todennetaan ana-
lyyseillä ja kuvilla. Pesun jäl-
keen asiakkaalle toimitetaan 
raportti sekä toimintaohjeet 
ja suositus verkoston ylläpi-
toa varten (mm. suojaustason 
seuranta). Puhdistuksia toteu-
tetaan niin pieniin kuin isoi-
hinkin verkostoihin.

KL-Lämpö Oy on 25 vuotta 
alalla toiminut vedenkäsittelyn 
asiantuntijayritys, jonka palve-
luihin kuuluu kaikentyyppis-
ten nestekiertoisten verkosto-
jen puhdistukset ja suojaukset. 

Lähde: KL-Lämpö Oy

Jokainen on varmaan elämän-
sä aikana törmännyt rakennus-
hankkeeseen ja tätä myöten 
jonkin sortin urakkaan, jossa 
rakennetaan tai sanerataan.  

Urakkamuodot voidaan ryh-
mitellä ja jakaa kolmeen (3) 
päämuotoon. Näillä voidaan to-
teuttaa lähes kaikki rakennus-
projektin osat, aina hankesuun-
nittelusta toteutukseen. 

Usein urakka-asiakirjoissa 
on mainittu myös SR ja PU vä-
limuoto eli teknisten ratkaisujen 
urakka (TR). Käytännössä urak-
kamuotojen rajat ova häilyvät, 
jako kolmeen ryhmään selkeyt-
tää urakkamuotojen tarkaste-
lua. Kohta 3, osaurakkamuodot 
tunnetaan myös nimellä projek-
tinjohtourakka. 

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

Suunnittele ja 
rakenna -muodot 
(SR)

SR-muodot on jaettu raken-
nuttajan tavoitteen perusteella 
laatu-, edullisuus ja hintakil-

pailuun. Tarjouspyyntöasiakir-
jana on hanke- tai viitesuunni-
telma, ei valmiita toteutussuun-
nitelmia. 

Laatukilpailu, rakennuttaja 
määrittää hinta haarukan tar-
jouspyynnössä, paras tarjous-
suunnitelma voittaa. Laatukil-
pailu sopii hankkeisiin, jois-
sa on korkeat laatutavoitteet ja 
tarkka budjetti. 

Edullisuuskilpailu, paras 
hinta laatusuhde voittaa, tyy-
pillinen KVR tarjouskilpailu. 

KVR (kokonaisvastuu raken-
tamisesta) vaarana on edulli-
sempi hinta, laadun kustan-
nuksella. 

Hintakilpailu, (pelkistet-
ty SR). Suunnittele ja raken-
na hintakilpailussa asetetaan 
hankkeelle laatuvaatimukset 
ja hinta ratkaisee. Tilaaja tietää 
mitä halutaan ja millä hinnalla. 

Teknisten ratkaisujen urak-
ka (TR), on SR ja PU välimuo-
to. Urakoitsijalle voidaan antaa 
urakka, tekninen suunnittelu 
tai molemmat. Ratkaisu perus-
tuu hintaan tai elinkaarikus-
tannuksiin. Elinkaari mallissa 
urakoitsija sitoutuu hoitamaan 
ylläpidon ja vastaamaan sen 
kustannuksista, sovitulla tavoi-
tehinnalla, tietyn ajan, yleensä 
5–10 vuotta.

Pääurakkamuodot 
(PU)

Perinteiset pääurakkamuodot 
ovat eniten käytettyjä urakka-
muotoja. Kohde on suunnitel-
tu valmiiksi, urakoitsijat toteut-
tavat urakat tarjotulla hinnalla. 

Laskutyöurakassa sovi-
taan urakoitsijan tuntihinnois-
ta, urakoitsijan oman kaluston 
käyttämisestä ja veloitushin-
noista sekä muista kustannus-
eristä. Pääasiassa tuntitöinä tai 
sovittu paketti hinta.

Tavoitehintaurakka on ko-
konaishintaurakan ja laskutyö-
urakan välimuoto. Kyseessä on 
laskutyöurakka, jossa sovitaan, 
että urakoitsijan voitto-osuus li-
sääntyy silloin, kun rakennus-
hankkeen kokonaiskustannuk-
set jäävät alle tavoitehinnan.

Kokonaisurakassa yksi ura-
koitsija vastaa rakentamisesta. 
Jaetussa urakassa yksi urakoit-
sija on pääurakoitsija ja muut 
sivu urakoitsijoita. Sivu ura-
koitsijat alistetaan pääurakoit-
sijan alaisuuteen. 

PU-muodoissa vastuunja-
ko ja hallinto on selkeä ja yk-
sinkertainen. Rakennuttaja eli 
tilaaja vastaa suunnitelmista ja 
pääurakoitsija toteutuksesta.

Osa- ja Projektinjoh-
tomuodot (PJ)

Osa- ja Projektinjohtomuodot 
voidaan jakaa organisaation pe-
rusteella:
• PJ-urakkaan
• PJ-palveluun 
• PJ-rakennuttamiseen 

Yhteistä näille on ammat-
timainen projektinjohto ja 
-suunnittelu, yhteistyö verkos-
tot ja pilkotut hankinnat, jois-
ta tilaaja tekee lopullisen pää-
töksen. Toiminnallisesti kaikki 
muodot ovat lähellä toisiaan, 

Huolettomuutta ja energiatehokkuut-
ta verkostojen puhdistuksella 

Urakkamuotojen ominaisuudet, mikä 
urakkamuoto ja mihin käyttöön?

Korroosiolle altistunut putki

PUHDISTUKSESTA 
HYÖTYVÄT KAIKKI 
NESTEKIERTOISET 
JÄRJESTELMÄT.

www.ceoy.fi 

SUUNNITTELUALAN
ASIANTUNTIJAPALVELUT:

• LVIA- ja sähkösuunnittelu
• Rakennuttajapalvelut
• Työmaavalvonta
• Turvallisuuskoordinointi

mutta juridisesti ei.
PJ-urakka, kohteena on ra-

kennustyö, urakoitsijoiden ra-
kentama kokonaisuus. Sopimus 
YSE :n mukainen. Urakkasum-
ma muodostuu kiinteästä palk-
kiosta ja laskutettavista hankin-
noista. 

Pj-palvelu, Allianssi hank-
keissa tavoite on projektin- ja ra-
kennustyön johtaminen, hankin-
nat tehdään tilaajan nimiin. So-
pimus perustana on YSE ja KSE. 

Pj-rakennuttaminen, joko 
tilaajan henkilökunnalla tai 
käyttäen rakennuttajakonsult-
tia. Yleensä rakennustyön joh-
to ostetaan konsultilta. Sopimus 
on puhdas KSE mukainen kon-
sulttisopimus. 

Yhteenveto:
Urakkamuotoja on siis jo-

ka lähtöön, eikä rajat ole kovin 
selkeät, lisäksi rajoja sovelletaan 
kohtuullisen vapaasti

Käytännössä, nykypäivänä 
kukaan ei voi tarkkaan määri-
tellä eri rakennushankkeiden 
urakkarajoja, lähinnä sisältö 
ratkaisee ja se mikä muoto on 
lähimpänä

Tästä päästään lopputulok-
seen, mikäli aiot rakentaa, sa-
neerata tai ryhtyä johonkin 
muuhun rakennushankkee-
seen, palkkaa ensimmäiseksi 
asiansa osaava rakennuttaja-
konsultti, sen jälkeen kaikki on 
helpompaa.?

Tommi Kanerva
Carelia Engineering Group

Puhdas putki, jossa korroosiolta suojaava 
magnetiittikalvo

040 - 584 1327     www.attek.fi

- RAKENNUSPELTITYÖT
- ILMASTOINTIASENNUKSET
- IV-KANAVIEN PUHDISTUS

MONIASENNUS


