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Delabie-painonappisuihkut ja -hanat:

Säästää vettä ja energiaa
Helppo asentaa ja säätää
Erinomainen hinta-laatu-suhde
10 v. takuu
Hygieeninen
Huoltovapaa

Tutustu laajaan suihku- ja hanatuotevalikoimaamme!

p. 010 397 5100
www.caldomix.fi

Tehokkaampaa 
vedenkäyttöä

Pienet valinnat voivat tuot-
taa isoja säästöjä. Oras 
Naturan käsisuihkun Eko-
painikkeen avulla voi sääs-
tää vettä ja energiaa jopa 
50 % mukavuudesta silti 
tinkimättä. 

Tiiviit ja turvalliset  
kattoläpiviennit aurinko- 
energialämmitysjärjestelmille
Aurinkoenergian hyödyntäminen 
osana nykyaikaista lämmitysjär-
jestelmää on kasvussa Suomes-
sakin, vaikka eurooppalaisittain 
käyttö on vielä ollut melko vä-
häistä. Suomen oloissa aurin-
gosta saadaan energiaa kuiten-
kin niin paljon, että sitä kannat-
taa hyödyntää suuremmassa 
määrin. Aurinkotunneissa Suo-
mi onkin Tanskan ja Pohjois-Sak-
san kanssa samalla tasolla. Ki-
lowattitunneissa auringonsätei-
lyä on Keski-Euroopassa noin vii-
denneksen enemmän. Aurinko-
energiaa hyödyntämällä lämpöä 
ja sähköä saadaan minimaali-
silla hiilidioksidipäästöillä ja itse 
energia on ilmaista. 

Aurinkokeräinten asennus 
katolle edellyttää tiiviitä ja turval-
lisia kattoläpivientejä. Solar-kat-
toläpivienti on aurinkokennojen 
ja muiden uusiutuvia energialäh-
teitä hyödyntävien energiantuot-
tolaitteiden yhteydessä käytettä-
vä kattoläpivienti. Solar-läpivienti 
tarjoaa pienputkien, kuten aurin-
kokeräinten meno- ja paluuput-
kien ammattimaisen läpivien-
nin katon läpi. Käyttökohteiltaan 

monipuolista tuotetta 
voidaan käyttää eri läpi-
vientilevyillä sekä jyrkille 

että loiville katoille ja myös esi-
merkiksi ilmalämpöpumppujen, 
jäähdyslaitteiden ja muiden säh-
kölaitteiden johtojen ja kaapelei-
den läpivientiin.

Solar-läpivientivalikoimasta 
löytyy läpivientiratkaisu kaikille 
katemateriaaleille kuutena va-
kiovärinä. Läpivientisarjaan kuu-
luu erikoisläpiviennin lisäksi kau-
lus, kansi, kutistesukka sekä 
tuotteen kiinnitykseen tarvitta-
vat ruuvit.  Solar-läpiviennin kan-
si on irrotettava, mikä mahdol-
listaa helpon pääsyn putkiston 
huoltotoimenpiteisiin. Kaulus 
kansineen voidaan myös asen-
taa sivuttain 90 astetta mo-
lempiin suuntiin putkiston kulku-
suunnan mukaisesti, mikä tuo 
joustavuutta asennukseen.

Teksti: SK Tuote Oy

Vesi on meille suomalaisille lä-
hes itsestäänselvyys. Havah-
dumme sen tärkeydestä vas-
ta, kun hanasta ei jostain syys-
tä tulekaan vettä.  Ekologisen 
tietoisuuden kasvaessa ja asu-
miskustannusten noustessa voi-
makkaasti kunnioitus vettä ja ra-
jallisia luonnonvaroja kohtaan on 
lisääntynyt viime vuosina. 

Meillä Suomessa on tarjolla 
laaja valikoima vettä ja energiaa 
säästäviä vesikalusteita. Edisty-
neen teknologian ansiosta ve-
densäästöä ei tarvitse toteut-
taa mielihyvän ja mukavuuden 
kustannuksella.

Kosketusvapaiden  
ja elektronisten  
hanojen avulla  
tuntuviin säästöihin
Tehokkain keino veden ja energi-
an säästöön on vanhojen vesika-
lusteiden vaihtaminen nykyaikai-
siin hanoihin. Saatujen mittaus-
tulosten mukaan veden kulutus 
laskee uusien hanojen ansiosta 
merkittävästi. Tämä tarkoittaa 
käytännössä vuositasolla tun-
tuvia kustannussäästöjä.   Sa-
malla käyttömukavuus paranee. 
Kosketusvapaat ja elektroniset 
hanat eliminoivat turhan veden-

kulutuksen; vettä valuu vain se 
aika mitä pesutapahtumaan ku-
luu. Aikaa ei tuhraannu oikean 
virtaaman tai lämpötilan etsi-
miseen eikä hana unohdu auki. 
Kaikki tämä vähentää vedenku-
lutusta.

Muita  
keinoja
Paineen vakiointi ja ylisuuren vir-
taaman leikkaaminen. Energiaa 
ja vettä voidaan säästää tehok-
kaasti myös paineen vakioinnil-
la ja ylisuuren virtaaman leikkaa-
misella. Vakiopaineventtiili pa-
rantaa kiinteistön vedenkäytön 
hallintaa niin taloudellisesti kuin 
teknisestikin parantaen samal-
la asumisviihtyvyyttä. Vakiopai-
neventtiili leikkaa kunnallisen ve-
sijohtoverkoston ylipaineen pois 
pitäen hanalle tulevan paineen 
halutulla tasolla ja ehkäisee näin 
ylipaineesta johtuvan veden liial-
lisen virtaaman. Venttiilin avul-
la putkiston painetaso vakioituu 
mitoitetulle tasolleen. Parhaim-
massa tapauksessa vedenkulu-
tus laskee jopa neljänneksen, 
mikä alentaa samalla energian 
kulutusta. Tämän lisäksi putkis-
tojen käyttöikä kasvaa ja talou-
dellisuus paranee. 

Toinen tehokas keino veden 
säästöön on ylisuuren virtaa-
man leikkaaminen oikeilla hana-
valinnoilla. Esimerkiksi Oras Ve-
ga -vipuhanojen ekonappi rajoit-
taa virtaaman 70–90 prosent-
tiin maksimivirtaamasta käyttö-
paikasta riippuen. Pesualtaal-
la ja suihkussa ekonappi toi-
mii myös lämpötilan rajoittime-
na. Tämä on tietenkin merkittä-
vä turvallisuustekijä esimerkiksi 
lapsiperheissä.

Myös Oras Optima -termos-
taattihanan käyttöventtiili on va-
rustettu ekonapilla, joka rajoit-
taa vedentulon noin 60 pro-
senttiin maksimivirtaamasta. 
Samoin Oraksen uudessa suih-
kusetissä Oras Naturassa on 
ekonappi. Nimensä mukaises-
ti Oras Natura tarjoaa luonnolli-
sen ja luontoystävällisen suihku-
nautinnon: ekonappia painamal-
la suihku kuluttaa jopa 50 % vä-
hemmän vettä ja energiaa ver-
rattuna perinteisiin suihkuihin.

Säästämällä  
vettä säästetään 
myös ympäristöä 
Veden lisääntynyt kulutus on 
huolenaiheena ympäri maail-
maa. Edistyneen teknologian 

käyttöönoton lisäksi merkittä-
vässä asemassa veden ja ener-
gian säästössä ovat käyttäjät. 
Käyttötottumuksia muuttamalla 
ja parantamalla voidaan vettä ja 
energiaa säästää yllättävän pal-
jon, sillä käyttöveden lämmittä-
misellä on iso osuus kotitalouk-
sien energiankulutuksessa. Mo-
tivan tilastojen mukaan suoma-
laisten tyypillinen vedenkulutus 
on 90 - 270 litraa asukasta koh-
den vuorokaudessa.  Keskimää-
rin jokainen suomalainen käyt-
tää 155 litraa vuorokaudessa.  
Tyypillisen kerrostalon lämmi-
tysenergiasta lähes 40 % me-
nee veden lämmitykseen. Veden 
taloudellinen käyttö vähentää li-
säksi veden puhdistamiseen ja 
pumppaamiseen tarvittavaa 
energian kulutusta. Siksi kan-
nattaa muistaa, kun säästäm-
me vettä, huolehdimme samal-
la sekä ympäristöstämme että 
säästämme rahojamme.  

Lisätietoja: 
www.sktuote.fi
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SIVUNVALMISTUS
Kaupunkilehti Vartti / 
Marko Latvanen

Kouvolan LVI-yhdistys on 
kuntaseitsikon alueen ta-
lotekniikkaosaajien yhdis-
tys. KoLVI järjestää jäse-
nistölle koulutusta, tutus-
tumistilaisuuksia ja jakaa 
stipendejä alan opiskeli-

joille. Lehden tarkoituk-
sena on tukea tätä toi-
mintaa ja kertoa lukijoille 
ajankohtaisia asioita talo-
tekniikasta. 

Pääkirjoitus

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

JOHTAVA TOIMILAITEVALMISTAJA

Joskus tarvitset jotain isoa 
ja äänekästä saadaksesi 
työt tehtyä....

Olethan valinnut oikeat työvälineet?
Joskus et.Valitse silloin PRA:
Markkinoiden hiljaisin ilmavirtasäädin, 
joka mahtuu pieneen tilaan.

www.halton.fi

Terveellinen ja puhdas 
sisäilma on ihmisoikeus

puh. 0400 750 798 | www.kymenjrt.�

www.vallox.com

Vallox osaa
matalaenergia-

ilmanvaihdon

Viime viikkojen yk-
si kuuma puheenai-
he eduskunnassa on 
ollut jätevesilaki ja 
-asetus. On mieles-
täni suorastaan lin-
jatonta ja edustaa 
kokonaisnäkemyk-
sen puutetta, kos-
ka asia täytyy ottaa 
koko ajan uudelleen 
esille. Näyttää siltä, 
ettei tässä kohtaa ole nähty met-
sää puilta. On suorastaan lainkuuli-
aisuuden vaarantamista, kun ensin 
luodaan laki ja asetus, sen jälkeen 
koetetaan saada kansalaiset nou-
dattamaan sitä. Koska asia etenee 
hitaasti tai tilanne on toivoton, yri-
tetään keksiä, miten sitä voidaan 
jollain perusteella laillisesti kiertää! 
Säännökset eivät voi olla millään 
perusteella erilaiset eri-ikäisille ih-
misille. On kokonaan eri asia, on-
ko haja-asutusalueella olevan pie-
nen mökin tai talon jätevesien puh-
distamatta jättäminen suuri rasite 
luonnolle, tuskinpa vain. Asia olisi 
pitänyt miettiä kunnolla siltä pohjal-
ta, millä on merkitystä, millä ei.

Kokonaisnäkemystä vaaditaan 
myös kaikenlaisissa korjaushank-
keissa. Valtiovallan taholta on ase-
tettu tavoitteeksi pienentää raken-
nusten energiankulutusta ja tällä 
tavoin pienentää hiilidioksidi pääs-
töjä. Kohteena rakennusten ener-
giankulutuksen pienentäminen on 
oikea, edustaahan se n. 40 % ku-
lutetusta energiasta. Tässä kohti 
kokonaisuuden tarkastelu on vält-
tämätöntä kahdesta syystä. Saa-
vutetut säästöt riippuvat toteutuk-
sesta ja sen laadusta. Kustannuk-
set taas toteutuksen laajuudesta ja 
kohdentamisesta, mitä korjataan. 
Huonoin yhtälö tässä on, jos korja-
taan kalliisti asioita, jotka eivät pa-
ranna energiatehokkuutta. LVI-alal-
la tai kuten se nykyisin ilmaistaan 
talotekniikka-alalla on tässä asias-

sa merkittävä rooli.
Useassa raken-

nuksessa nimen-
omaan LVI-tekniset 
ratkaisut vaativat 
korjausta. Samassa 
yhteydessä tulee ai-
na toteuttaa energi-
ansäästöä tuovia pa-
rannuksia. Näiden 
pitäisi tapahtua asu-
misviihtyisyyttä paran-

taen. Edellä mainittu asumisviihtyi-
syyden tai tilan muu käyttömuka-
vuuden parantuminen saattaa jo-
pa aiheuttaa energiankulutuksen 
suurentumista, vaikka investoitai-
siinkin energiatehokkuutta edistä-
vään tekniikkaan. Tällöin on mietit-
tävä, mitä korjauksella itse asiassa 
haetaan. Rakennuksen eristyksel-
lä on iso rooli energiankulutukses-
sa, mutta laskettaessa lisäeristyk-
sen kustannuksia saatavissa oleviin 
säästöihin, niin ulkovaipan eristämi-
nen kannattaa erittäin harvoin, el-
lei ulkovaippa ole muun korjauksen 
tarpeessa.

Korjaushankkeissa, jos missä, 
tarvitaan kokonaisnäkemystä. Täl-
löin saadaan parhaiten kohdennet-
tua korjaustoimet sitä vaativiin asi-
oihin sekä ajallisesti, että paikalli-
sesti. Hyvällä kokonaissuunnittelul-
la voidaan myös ajoittaa korjaus-
hanketta eri ajankohtiin. Kokonai-
suuden ollessa hallittu, saadaan 
haluttu lopputulos. Kädessäsi ole-
vassa LVI - Viesti-lehdessä on mai-
nitsemistani taloteknisistä ratkai-
suista useita artikkeleita. Tutustu 
ja käänny talotekniikka ja -rakennu-
sammattilaisten puoleen ennen to-
teutukseen ryhtymistä. Hyviä luku-
hetkiä LVI - Viestin parissa!

Jouni Laurikainen
Puheenjohtaja

Kouvolan LVI - Yhdistys ry 

Uponor on tuonut ensimmäisenä Suo-
messa markkinoille maanlaajuisen putki-
remonttipalvelun. Yritys on yhdessä noin 
200 asennusliikkeen kanssa kehittänyt 
valtakunnallisen palveluverkoston. Erikois-
koulutetut putkiasentajat tekevät uuden 
toimintamallin mukaisia nopeita ja talou-
dellisia omakotitalon käyttövesiverkoston 
saneerauksia. Seuraavan 10 vuoden ai-
kana putkiremontti tullaan tekemään yli 
300 000 pientalossa. 

Omakotiasukkaille Uponorin palvelu on 
tervetullut, sillä juuri tämän ryhmän on ol-
lut vaikea löytää osaavaa saneerausapua 
kohtuuhintaan. Nyt suuri joukko asennus-
liikkeitä toimii yhtenäisellä, vuoden aikana 
jo reilussa tuhannessa kohteessa päte-
vyytensä osoittaneella tekniikalla. Patou-
tuneesta saneeraustarpeesta kertoo se, 
että vuosittain maksettavista noin 100 
miljoonan euron vesivahinkokorvauksista 
yli 60 prosenttia maksetaan pientaloissa 
sattuvista vesivahingoista. Uponorin pien-
talon käyttövesiremontti -konseptiin kuuluu 
parisataa palvelumalliin erikoiskoulutettua 
asennusliikettä sekä asiakkaat ja asennus-
liikkeet yhteen saattava Uponor-palvelu. 

Toteutus syöpymättömällä 
komposiittiputkella
Toimintamalli nojautuu nopean ja tuloksil-
taan kestävän remontin mahdollistavaan 
Uponor-komposiittiputkijärjestelmään. 
Putki ei altistu korroosiolle ja se on no-
pea asentaa. Valmiiksi tehtaalla pintakä-
sitelty putki on siisti, joten aikaa vievää 
putkien maalaustakaan ei tarvita.

Pinta-asennettava putki ei jää näkyviin, 
kun remontissa käytetään hyväksi kalus-
teiden ylä- ja alasokkeleita. Putket voi-
daan asentaa myös koteloihin, jotka voi-
daan tapetoida huomaamattomiksi. Van-
hat rakenteiden sisällä olevat putket ovat 
käytössä remontin ajan ja ne jäävät pai-
kalleen työn valmistuttua. 

Tulitöitä ei tarvita

Komposiittiputki soveltuu hyvin putkiston 
saneerauksiin, sillä sen asennuksessa ei 

tarvita tulitöitä, jotka asutussa ympäris-
tössä ovat aina riski. 

Remontoijille on tarjolla myös rahoitus-
palvelu. Kotitalousvähennys on sekin omi-

Jätevesiasetuksesta, jota myös ”Paskalaiksi” 
nimitetään, on tullut ennennäkemätön poliitti-
nen sotku, joka vain näyttää kiihtyvän vaalien 
lähestyessä. Asetusta vaaditaan kumottavak-
si ja vietäväksi uudelleen valmisteluun. Asetuk-
sesta on jo tehty muutosesityksiä, joita perus-
tusvaliokunta tutkii. Ongelmana näyttää olevan 
se, että esitykset laittaisivat kansalaiset eriar-
voiseen asemaan esimerkiksi iän tai jonkin so-
siaalisen seikan perusteella. Poliitikkojen pu-
heenvuoroissa on myös tullut usein esille, että 
viranomaisten pitäisi pystyä antamaan asetuk-
seen liittyvää neuvontaa ja opastusta, mutta 
niitä valmiuksia kunnissa on rajallisesti.

Toimenpiteet asetuksen  
noudattamiseksi
Uudisrakentamisessa ja luvanvaraisessa pe-
ruskorjauksessa asetusta tulee noudattaa. 
Asetuksen toteutumista arvioidaan rakennus-
luvan ja LVI-suunnitelman tarkastuksen yhtey-
dessä. Jokainen rakentaja joutuu itse mietti-
mään valitsemansa suunnittelijan kanssa, et-
tä mikä järjestelmä tulee kysymykseen. Ra-
kennuspaikat ovat hyvin erilaisia ja järjestelmä-
vaihtoehtoja on useita. Vanhojen järjestelmien 
osalta siirtymäaika on vielä menossa, mutta 
niiden olisi kuulunut tehdä selvitys nykyisestä 
jätevesijärjestelmästä 1.1.2008 mennessä. 
Tämä selvitys pitäisi löytyä kiinteistöstä sitä 
tarvittaessa.

Tilanne  
Kouvolassa
Ympäristötarkastaja voivat antaa neuvoja lä-
hinnä puhelimitse asetukseen liittyen.

Rakennusvalvonta tarkastaa jätevesijärjes-
telmien suunnitelmat rakennusluvan alaisissa 
kohteissa. Suunnittelijoille ei ole erikseen mää-
ritelty kelpoisuusvaatimuksia jätevesien käsit-
telyjärjestelmien suunnittelusta.

Olevien järjestelmien muuttamiseksi ase-
tuksen mukaisiksi näyttää olevan pysähdyksis-
sä poliittisen kuohunnan johdosta. 

Lain mukaan kunnilla pitää olla vesihuollon 

kehittämissuunnitelma. Kouvolassa se on val-
misteilla ja valmistunee vuoden 2011 alkupuo-
lella. Tämä sisältää kaupungin oman vesihuol-
lon lisäksi myös vesiosuuskuntien verkostot. 
Tästä on hyvä tarkistaa onko rakennuspaikal-
le mahdollisesti tulossa yleinen vesi- ja viemä-
rijärjestelmä varsinkin silloin kun harkitaan ole-
van järjestelmän muuttamista asetuksen mu-
kaiseksi.

Teksti: Heimo Lehkonen

Jätevesiasetuksen  
lyhyt historia
- Talousjätevesien käsittelyä vesihuolto-
laitosten viemäriverkostojen ulkopuolisil-
la alueilla koskeva asetus annettiin 11. 
kesäkuuta 2003, ja se tuli voimaan 
1.1.2004. 
- Asetuksen mukaan talousjätevesistä 
ympäristöön joutuvaa kuormitusta on 
vähennettävä orgaanisen aineen osalta 
vähintään 90 prosenttia, kokonaisfos-
forin osalta vähintään 85 prosenttia ja 
kokonaistypen osalta vähintään 40 pro-
senttia verrattuna käsittelemättömän 
jäteveden kuormitukseen. 
- Jätevesijärjestelmät pitää muuttaa 
asetuksen mukaisiksi vuoden 2013 lop-
puun mennessä. 
- Jo alkuperäiseen asetukseen sisäl-
tyi mahdollisuus neljän vuoden lykkäyk-
seen, jos tarvittavat toimet ovat kalleu-
den tai poikkeuksellisen teknisen vaati-
vuuden vuoksi kiinteistönhaltijalle koh-
tuuttomia ja ympäristöön aiheutuvaa 
kuormitusta on pidettävä vähäisenä. 
- Lykkäystä vaatimusten täyttämises-
tä voi asetuksen mukaan saada enem-
mänkin, jos kiinteistöllä aiotaan tehdä 
myöhemmin korjaus- tai muutostöitä tai 
lisärakentamista.
- Selvitys olevasta jätevesijärjestelmästä 
vuoden 2007 loppuun mennessä. 
 

aan lisäämään pientaloasukkai-
den halukkuutta putkistosaneera-
ukseen.

Metalliputken elinikä  
on rajallinen
Uusi toimintamalli poistaa suurimpia put-
kiremontin esteitä: ennakkoluuloja vaival-
loisesta ja pitkään kestävästä hankkees-
ta, vääriä hintamielikuvia sekä vaikeutta 
löytää omakotitalon saneerausurakoita 
tekevä LVI-asennusyritys. Usein omako-
tiasukas ei myöskään ole tietoinen, että 
putket ovat uusimisiässä 20–30 vuoden 
asumisen jälkeen. 

– Palvelukonsepti on pitkällisen tuo-
tekehityksen ja pilottihankkeissa kerätyn 
kokemuksen tulos. Mallin mukaisia käyt-
tövesisaneerauksia toteutetaan nyt koko 
ajan ympäri Suomen, sanoo Uponor Suo-
mi Oy:n toimitusjohtaja Ville Ruohio.

Yhteydenotto  
Uponoriin riittää
Halutessaan LVI-ammattilaisen yhteyden-
ottoa käyttövesiremonttiasiassa kulutta-
ja täyttää www.pientalosaneeraus.fi si-
vustolla olevan lähtötietolomakkeen ja 
lähettää sen Uponorille tai ottaa yhteyt-
tä Uponor-pientalopalveluun, puh. 020 
129 2020.

Tämän jälkeen koulutettu urakoitsi-
ja ottaa yhteyttä saneerausta harkitse-
vaan, sopii käynnin ja tekee tarjouksen 
remontista.

Konseptin mukainen pientalon putkire-
montti kestää 2-5 päivää, eikä se yleen-
sä keskeytä asumista tai veden tuloa.
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Uponorin putkiremonttipalvelu on ratkaisu 
omakotitalojen putkistosaneeraukseen

Komposiittiputkien liitokset tehdään puristustyökalulla ilman tulitöitä

www.pientalosaneeraus.fi 

Jätevesiasetus 
kuohuttaa mieliä

 

                    

     

                                      Chiller Oy 

                      Louhostie 2, 04300 TUUSULA 

                                   www.chiller.fi   

 Jäähdytys/lämmitys laitteet 
 Interaktiivinen huoltojärjestelmä 

Insinööritoimisto Niemi & Co Oy Kouvolan toimisto on pe-
rustettu 1979. Kouvolan toimiston toimialueeseen kuuluu 
rakennusten LVIAJ-suunnittelu, energiakatselmukset, kun-
toarviot, työkohteiden valvontatehtävät sekä monipuoliset 
alan toimeksiannot. 

Vuoden vaihteessa yhdistyvät Niemi & Co Oy ja AIRIX Talo-
tekniikka Oy kuuluvat FMC Groupiin, joka on rakenne- ja 
talotekniikkaan, teollisuussuunnitteluun sekä ympäristö- ja 
infrasuunnitteluun vahvasti erikoistunut suunnittelukonser-
ni. Konsernin palveluksessa on yli 1000 asiantuntijaa. 

Insinööritoimisto Niemi & Co Oy
Kauppamiehenkatu 4 

etunimi.sukunimi@niemi.org
45100 KOUVOLA puh. 0207 393 050
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Kylmähuolto Resek Oy
Somerotie 19, 45201 KOUVOLA
Puhelin: 010 3975 500
www.resek.fi

Jäähdytys- ja pakkaskylmää yritystoimintaa vuodesta 1970.

Pidä kylmä 
siellä mihin 
se kuuluu

Kylmälle koti Resekistä  
• Kylmälaitteiden suunnittelu  

myynti asennus ja huolto
• Kotikylmiöistä kaupan ja  

teollisuuden kylmään
• Ilmastoinnin jäähdytys
• Kylmä ja pakastevarastot

Recair
INDUTRADE GROUP

MEL-kojeet ovat tehokkaita ja varmatoimisia ulos asennet-
tavia LTO-kojeita rasvaiseen poistoilmavirtaan. Patteri on
kojekotelon sisällä täysin tuulensuojassa. Jäteilma suunna-
taan ylöspäin.

Mastervent oy
Ilmanvaihtokojeet

Mastervent Oy valmistaa koteloituja iv-kojeita, kattokojeita sekä erikoiskojeita mm. uimahalleihin, keittiöihin ja teolli-
suuteen. Alla on esitelty kojeratkaisuja joista on pitkäaikaisia käyttökokemuksia. Tuoteluettelot www-sivuilla.

Yhteystiedot, tehdas:
www.mastervent.�
info@mastervent.�
Puh. 09 22222 55

Myynti: Taniplan Oy
www.taniplan.�
info@taniplan.�
Puh. 09 4583120

Lämpimiä lattioita vuodesta 1989

Lappeenrannan Lämpötalo

Valtakatu 54, 53100 Lappeenranta

Puh. 0400 410 269
vesa.venalainen@nereus.fi

www.stiebel-eltron.fi  www.nereus.fi

       L Ä M P Ö P U M P U T

Tutustu Varte-tuotantoon netissä www.varte.fi
Rakennus-Varte Oy; Kouvola, Torikatu 6, 45100 Kouvola. Puh. (05) 342 2500. 

Putkistohuolto Oy
VTM

www.vtm-putkistohuolto.fi 

Ahlsell palveluksessasi
LVI, Sähkö, Koneet & Työkalut sekä 

Laakerit nyt saman katon alta!

Ahlsell Oy
Kaitilankatu 9, 45130 Kouvola

puh. 020 584 5999
www.ahlsell.�

Putkiremontti on monelle yksi elä-
män suurista kokemuksista. Sitä 
yritetään välttää, sitä pelätään ja 
siitä kerrotaan tarinoita. Usein 
nämä mielikuvat peittävät alleen 
putkiremontin positiiviset puolet: 
putkiremontti parantaa asumisen 
laatua sekä varmistaa sen, että 
taloyhtiössä voidaan asua putkien 
puolesta turvallisesti kymmeniä 
vuosia eteenpäin. Putkiremontis-
sa törmää toisiinsa kaksi maail-
maa: rakentamisen projektimaa-
ilma aikatauluineen, kustannusar-
vioineen, suunnitteluineen ja toi-
saalta asukkaan oma elämä hen-
kilökohtaisine tarpeineen ja toivei-
neen. Putkiremontti on projekti, 
joka edellyttää huolellista suunnit-
telua ja jonka reunaehdot mää-
räytyvät tehdyistä suunnitelmis-
ta. Tässä artikkelissa perehdy-
tään lyhyesti putkiremonttiin talo-
yhtiön perspektiivistä.

Mitä maksaa?
Putkiremonttien hinta aiheuttaa 
suuria tunteita ja paljon keskus-
telua. Hinta määräytyy monesta 
eri seikasta eikä yksiselitteisen 
hinnan määritys ole edes mah-
dollista. Hinta riippuu uusitaan-

ko tai korjataanko vesijohtojen 
lisäksi muuta tekniikkaa kuten: 
viemäreitä, vesikalusteita, läm-
mönjakokeskusta, patterivent-
tiileitä, eristeitä, parannetaan-
ko samalla ilmanvaihtoa, nuoho-
taanko kanavat, uusitaanko sa-
malla vesieristeet, laatat ja pin-
nat, uusitaanko saunaosastot, 
saneerataanko samalla sähkö-
johdot, sähkönousut ja keskuk-
set, uusitaanko tonttiviemärit tai 
salaojat, tehdäänkö porrashuo-
neisiin pintaremontti, asenne-
taanko hissi, asennetaanko kos-
teisiin tiloihin lattialämmitys jne.  
Toinen puhuu putkiremontista 
kun kyseessä on pelkät vesijohto-
jen uusimisesta, toinen taas koko 
paletin uusinnasta. Tärkeää on-
kin kartoittaa mitä tehdään, mis-
sä aikataulussa ja tietenkin kuin-
ka rahoitus hoidetaan. Päätöksi-
en on kannettava kymmeniä vuo-
sia ja putkiremonttia valmistel-
taessa on katsottava mitä mui-
ta saneeraustarpeita kiinteistös-
sä on ja kuinka remonttitarpeet 
limittyvät toisiinsa unohtamatta 
energiataloutta ja muuta raken-
nustekniikkaa kuten julkisivuja, ik-
kunoita ja parvekkeita. Naapuri-
yhtiön remontin neliöhintoihin tui-

hankkeen käynnistämisestä pää-
tetään yhtiökokouksessa, jos talo-
yhtiön hallitukselle ei ole annettu 
valtuuksia valita urakoitsijaa tarjo-
usten perusteella. Osakkaita kiin-
nostaa erityisesti hankkeen vaiku-
tukset lompakkoon ja kun yhtiöko-
kouksessa päätetään hankkeen 
toteuttamisesta, on kokouskut-
sussa hyvä kertoa aiotun hank-
keen vaikutukset vastikkeeseen. 
Remontin aluksi järjestetään osa-
kasilta, jossa esitellään urakoitsi-
jat ja kerrotaan remontin kulku. 
Osakasillassa kerrataan remon-
tin pelisäännöt ja mm. menette-
lytavat, joilla osakkaat voivat itse 
tilata remonttiin kuulumattomia 
töitä urakoitsijalta. Viestinnän on-
nistumiseksi on sovittava yhteys-
henkilöt, jotka vastaavat remont-
tiin liittyviin kysymyksiin.

Suunnittelulla  
aloitetaan
Suunnittelu on putkiremontin tär-
kein työvaihe. Putkiremontti kuu-
luu suurten peruskorjaustarpei-
den joukkoon julkisivu-, vesikatto- 
ja parvekeremonttien lisäksi. Put-
kiremontti tulee väistämättä vas-
taan kun rakennuksella on ikää 
40-50 vuotta. Korjaukset edellyt-
tävät asiantuntijoiden päivittämää 
korjausohjelmaa. Taloyhtiön halli-
tus vastaa siitä, että yhtiön omis-
tama kiinteistö pysyy kunnossa, 
on terveellinen ja turvallinen käyt-
tää sekä säilyttää arvonsa. Halli-
tuksen tehtävä ja velvollisuus on 
selvittää ajoissa kiinteistön kor-
jaustarve ja kustannukset. Tähän 
voidaan käyttää apuna alan asian-
tuntijoita tarvittavien kuntoarvioi-
den ja tutkimusten laatimiseen. 
Putkiremontti on oltava kiinteis-
tön PTS-suunnitelman osana hy-
vissä ajoin ennen hallitun toteutuk-
sen käynnistämistä. Hyvin suunni-

Asunto-osakelain  
muutokset lyhyesti
Vuonna 2010 voimaan tullut 
uusi asunto-osakeyhtiölaki mää-
rittää taloyhtiöille mm. seuraa-
via käytännön velvoitteita:

Osakkaan on uuden lain mu-
kaan ilmoitettava taloyhtiölle 
huoneistoremonteistaan kirjal-
lisesti etukäteen. Ilmoitus on 
tehtävä sellaisista remonteis-
ta, jotka voivat vaikuttaa yhti-
ön vastuulla oleviin rakennuk-
sen osiin. Käytännössä taloyh-
tiölle pitää ilmoittaa kylpyhuo-
neremonteista, hanan ja wc-is-
tuimen vaihtamisesta tai muo-
vimaton muuttamisesta parke-
tiksi. Ilman ilmoitusta voi tehdä 
lähinnä maalaus- ja tapetointi-
töitä

Taloyhtiöllä on oikeus val-
voa osakkaan remonttia ja pe-
riä valvonnasta aiheutuneet tar-
peelliset ja kohtuulliset kustan-
nukset

Taloyhtiöiden hallitusten on 
jatkossa esitettävä jokaises-
sa varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa selvitys viiden seuraavan 
vuoden korjaustarpeista. Selvi-
tyksen on oltava kirjallinen. Sen 
perusteella osakkaat saavat kä-

sityksen lähivuosien korjauksis-
ta, ja yhtiö voi pohtia korjaus-
hankkeiden rahoitustapoja. 

Korjaustarveselvityksen avul-
la yhtiökokous voi päättää kun-
totutkimusten tekemisestä, si-
tovammasta korjausohjelmasta 
tai pitkän tähtäimen suunnitel-
masta. Laki ohjaa näin taloyh-
tiöt pitkäjänteiseen kiinteistön-
pitoon.  Selvityksen tulee perus-
tua esimerkiksi kuntoarvioon tai 
-todistukseen.

jottaminen ei ole oikea tapa bud-
jetoida oman yhtiön remonttia en-
nen tarkempaa tarveselvitystä. 
Jollekin putkiremontti voi maksaa 
siis 100 €/m2, toiselle 30.000 
€/huoneisto – riippuen siis täysin 
remontin laajuudesta. Aika laajan 
remontin saa 400…500 €/m2. 
Mutta eivät rikkoontuneista put-
kista aiheutuvat vesivahingotkaan 
ole halpoja, usein niille tulee hin-
taa 5.000…15.000 €/vuoto. Oi-
kea ja tarvepohjainen kustannus-
arvio helpottaa koko projektin lä-
pivientiä.

Useimmille remonteille voi ta-
loyhtiö saada valtion tai kunnan 
avustusta. Avustukset kannat-
taa selvittää ja hyödyntää ja täs-
sä selvitystyössä on isännöitsijä 
avainasemassa . Tavanomaista 
on, että suurten korjaushank-
keiden rahoitus tapahtuu aina-
kin osittain siten, että yhtiö ot-
taa pankkilainaa, jolla remontit 

rahoitetaan kokonaan tai osit-
tain. Pankkilaina kannattaa kil-
pailuttaa rahoituslaitosten välil-
lä, koska taloyhtiöt ovat pankeil-
le aika riskittömiä asiakkuuksia. 
Jatkossa osakkaat rahoittavat 
yhtiön nostaman lainan takai-
sinmaksun pankille maksamalla 
kuukausittaista pääomavastiket-
ta (käytetään myös nimeä rahoi-
tusvastike).

Kotini muuttuu  
työmaaksi?
Hankalinta putkiremonteissa on 
se, että remonttia tehdään ih-
misten hyvin henkilökohtaisel-
la alueella eli ihmisten kotona. 
Huoneisto on sen asukkaalle ko-
ti, mutta tekijälle vain ”työmaa” 
muiden työmaiden joukossa. 
Osakkaalle putkiremontin toteu-
tus voi tuntua jäykältä, kun taas 

projektia toteuttavan urakoitsijan 
kannalta asioiden jämpti läpivien-
ti ja hoitaminen on välttämättö-
myys. Toinen törmäyskohta vai-
kuttaa yleensä olevan taloyhtiön 
hallituksen ja osakkaiden välillä. 
Osakkeen omistajalle saattaa 
jäädä epäselväksi mitä tehdään 
ja miksi, ja paljonko kaikki mak-
saa – myös oma elämäntilanne 
vaikuttaa asenteisiin, onko halua 
tai henkilökohtaista tarvetta sat-
sata omaan asuntoon. Taloyh-
tiön hallitus on puolestaan vas-
tuussa siitä, että yhtiötä hoide-
taan hyvin ja yhtiö pysyy kunnos-
sa. Hallitus tarvitsee osakkeiden 
tukea remonttien sujuvaan läpi-
viemiseen. Tehtävä on haastava 
ja monissa taloyhtiöissä hallituk-
sen kokouspalkkioita onkin koro-
tettu remontin ajaksi. Taloyhtiön 
hallitus on vastuussa myös siitä, 
jos mitään ei tehdä ja remontte-
ja siirretään. 

Pauke kuuluu, mutta 
mitään ei näy  
– viestinnän tärkeys

Hyvin onnistuneissa putkiremon-
teissa on yksi yhteinen piirre: on-
nistunut viestintä. Taloyhtiön asuk-
kailla on oikeus tietää, mitä ja mil-
loin asunnoissa tehdään. Osak-
kailla tulee olla mahdollisuus ker-
toa omista toiveistaan ja mielipi-
teistään remontin suhteen ja halli-
tuksen velvollisuus onkin tiedottaa 
omistajia hankkeen etenemisestä 
suunnittelusta alkaen. Ohjeena 
onkin, että putkiremontin aikana 
tiedotetaan mieluummin liian pal-
jon kuin liian vähän. Viestintä on 
taitolaji ja sen tulee olla kaikille riit-
tävän selkeää. 

Putkiremontin valmisteluun 
menee yleensä 1-2 vuotta, jolloin 
osakkaat on saatava hankkeen 
taakse. Urakoitsijan valinnasta ja 

Uusien  vesijohtojen  asennus  porrashuoneeseen.

Suomen rakennuskanta.

mistumiseen ja rakentamisen val-
mistelu alkaa urakoitsijoiden valin-
nalla. Tästä alkaa itse rakennut-
taminen. Rakentamisen valmiste-
luaika on 3-4 kk jos yhtiössä on 
esim. n. 60 asuntoa. 

Urakkamuoto eli tapa, jolla 
työt suoritetaan, tulee päättää 
ennen tarjousasiakirjojen laadin-
taa. Yhtiön kannalta on parasta 
löytää luotettava ja joustava ura-
koitsija, jonka kanssa on työmaa-
aikana helppo asioida. Urakoitsi-
jan valinta onkin koko remontin lo-
pullisen onnistumisen, riskien hal-
linnan ja yhteistyön kannalta erit-
täin keskeinen osa koko remontin 
valmistelua. 

Remonteista tulee aina häiriö-
tä asumiseen – melua, pölyä, ve-
sikatkoksia, sähkökatkoksia. Jos 
on kyse vesijohtojen uusinnas-
ta, niin asukkaat voivat asua ko-
deissaan remontin ajan. Vesikat-
kokset rajoittuvat yleensä muuta-
miin päiviin tai jopa vain tunteihin.  
Jos talossa uusitaan vesijohtojen 
lisäksi viemärit, niin asuminen on 
mahdollista poikkeus järjestelyin. 
Oman huoneiston pesutilat ovat 
käyttökiellossa ja väliaikaiset wc- 
ja pesutilat on kellarin yhteisissä 
sosiaalitiloissa tai ulkona erillises-
sä parakissa. Muutkin ratkaisut 
ovat tapauskohtaisesti mahdolli-
sia. Laajempaan remonttiin liittyy 

teltu on puoliksi tehty ja se pätee 
myös putkiremonttiin.  Samalla on 
arvioitava mitä tason ja asumisen 
parantamisen toimenpiteitä on 
tarve tehdä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti putkiremonteissakin 
pitää olla nimetty pääsuunnitteli-
ja. Pääsuunnittelija toimii yhdys-
henkilönä tilaajan ja rakennusvi-
ranomaisten välillä. Pääsuunnit-
telijana toimii yleensä joko ark-
kitehti, rakennesuunnittelija tai 
LVI-suunnittelija riippuen siitä mi-
tä muita toimenpiteitä kiinteistös-
sä tehdään putkien uusimisen li-
säksi, sähkösuunnittelija on yleen-
sä vain suunnitteluryhmän jäsen. 
Vähänkin isommissa hankkeissa 
on perusteltua hankkia erillinen 
projektipäällikkö tai -johtaja, joka 
toimii projektin vetäjänä ja yhdys-
henkilönä. Yleensä myös projekti-
päällikkö kokoaa hankkeen suun-
nitteluryhmän, jolla hanketta läh-
detään viemään eteenpäin. Var-
sin usein tämä suunnitteluryhmä 
toimii myös osa-alueidensa urakoi-
den valvojana.

Urakka alkaa, voinko 
asua kotonani?
Putkiremontin toteutussuunnitte-
lu päättyy tarjousasiakirjojen val-

yleensä kalusteiden ja sekoittajien 
vaihto ja kylpyhuoneen vesieristei-
den ja pintojen uusinta. Voidaan-
kin sanoa, että mitä pitemmälle 
remonttia venytetään tekemättä 
mitään, sitä suurempi on sitten 
työtehtävät. Tyypillinen kesto put-
kiremontille on noin 50-70 työpäi-
vää linjaa tai porrashuonetta koh-
ti.  Osakkeenomistajilla ei ole oike-
utta sijaisasumisen kustannuksiin 
tai muuttokustannuksiin edes sil-
tä ajalta kun asunto on asuinkel-
voton. Myöskään hoitovastikkeen 
alentamiselle ei ole olemassa pe-
rustetta, koska remontti koskee 
kaikkia osakkeenomistajia. Laaja-
mittaisen putkiremontin keskel-
le ei kannata jäädä asumaan, jos 
asukkaalla on liikuntakyvyn rajoit-
teita tai arkeen vaikuttavia saira-
uksia, asukas elää epäsäännölli-
sessä vuorokausirytmissä (esim. 
vuorotyöläiset) tai perheessä on 
pieniä lapsia tai yksin kotiin jääviä 
kotieläimiä. Putkiremontin keskel-
läkin asuminen onnistuu, mutta 
se vaatii sopeutumiskykyä ja en-
nakkoluulottomuutta, ja pitkää 
pinnaakin. 

Loppu hyvin,  
kaikki hyvin
Putkiremontin tulos on uusi put-
kisto, huolettomat käyttövuodet ja 
laajemmissa remonteissa yleen-
sä aivan uudenveroinen kylpyhuo-
nekin. Remontin yhteydessä on 
asennettu huoneistokohtaiset ve-
simittarit joten jokainen maksaa 
vain siitä vedestä, mitä kuluttaa. 
Taloyhtiön saunatilat ovat saaneet 
uuden siistin ja puhtaan ilmeen, 
samoin kuin muutkin yhteiskäytös-
sä olevat tilat. Asunnon arvo on 
remontin jälkeen noussut. 

Otso Tolvanen,  
Niemi & Co / AIRIX  

Talotekniikka Oy

”Apua,  
putki-
remontti 
edessä!”
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POISTOILMALÄMPÖPUMPUT

• Kohteisiin 80-1000m
• Suomalainen tuote
• Kaksinkertainen lämmön 
  talteenotto
• Viilennys
• Varaajakoko 190-1000l

• Poistoilmasta lämpö talteen lämpöpumpulla
• Lämmitysveden sekä käyttöveden lämmitys
• Lyhyt takaisinmaksuaika investoinnille
• Nopea asennus, asumismukavuus ei kärsi
• Kerrostalot, hallit, pesulat jne.

“kerrostalojen suurin energiahukka syntyy poistoilman-
vaihdosta. Hukka on keskimäärin 46%”           Lähde:VTT

Kaupinkatu 26
45130 KOUVOLA
Puh. 0400 551193
www.tr-biitti.fi

* Sähkösuunnittelu
* Telesuunnittelu
* Turvasuunnittelu
* Tietojärjestelmäsuunnittelu

OyJH
Kouvolan

-Suunnittelu KyJH
Insinööritoimisto

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

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

Karjalantie 10-12, PL 130
48601 KOTKA

Käsityöläiskatu 4
45100 KOUVOLA

SÄHKÖ- JA LVI-TEKNINEN SUUNNITTELU

*

*

LVIA-suunnittelu
* Konsultointi / Valvonta

Rakennuttaminen
* Paloilmoitinhuolto/-asennus

RISTEILYT
ECKERÖ LINE TALLINK

ST.PETERLINE

KYLPYLÄLOMAT
JALTA, LIETTUA, VIRO

KAUPUNKILOMAT
JALTA, KIOVA, MOSKOVA

PIETARI, TALLINNA

Ryhmät- ja omatoimimatkat
Tiedustelut ja tarjouspyynnöt

ARI-AL TRAVEL OY
Kouvola

040 154 7780
info@arialtravel.fi

�����������������������������������
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PÖNTTÖÄSI!
KÄYTÄ

Wavin-Labko Oy, Kangasala
www.biokem.fi

Tarpeet ovat erilaisia, tontit ovat erilaisia. Siksi
valitsemme kanssasi parhaan ratkaisun juuri

Sinun tarpeisiisi.

Yhteyden meihin saat kätevästi täyttä-
mällä lomakkeen internetissä osoitteessa

Yhteistyökumppanimme
ottavat Sinuun yhteyttä ja toteuttavat juuri

Sinulle parhaiten sopivan ratkaisun suunnitte-
lusta käyttökuntoon.

www.biokem.fi.

Toimi nyt, säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.
Ja tietenkin luontoa.

Asunto Oy Kotkan Rauhankatu 4:ssä kylläs-
tyttiin epätasaisesti lämpeneviin tai täysin kyl-
miin pattereihin ja jumiviin venttiileihin. Ongel-
mia ilmeni erityisesti lämmityskauden alkaes-
sa, kun vesikiertoisen järjestelmän vedet läh-
tivät putkissa liikkeelle.  Rauhanlinnana tunne-
tun kiinteistön lämpöjohtoverkostoon asennet-
tiin Bauerin vedenkäsittelylaite vuonna 2003. 
Se ratkaisi ongelman. Taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja, eläkkeellä oleva konemestari 
tekniikkaan perehtyneenä tilasi Bauerin. Huol-

Suomessa asuu noin 2,6 milj. 
ihmistä kaukolämmitetyissä ta-
loissa. Valtaosa julkisista raken-
nuksista on myös kaukolämmi-
tettyjä. Kaukolämmön toimin-
tavarmuus vuonna 2008 oli 
99,98 % ja 74 % kaukoläm-
möstä tuotettiin yhteistuotanto-
na sähkönvalmistuksen kanssa. 
Suomi on maailmanlaajuises-
ti edelläkävijä kaukolämmön ja 
sähkö yhteistuotannossa. Kau-
kolämpö on luontoystävällistä ja 
edullista.  Kaukolämpölaitteiden 
tekninen elinkaari on noin 20 
vuotta ja taloudellinen elinkaa-
ri tätä pienempi. Taloudelliseen 
elinkaareen vaikuttavat oikeat 
laitevalinnat esim. automatikka, 
pumput ja patteriverkostossa 
kierrätettävän veden laatu.

Keskimääräisesti lämmitys-

kustannukset jakaantuvat siten, 
että lämmitys kuluttaa 75 % ja 
käyttövesi 25 % kaukolämmön 
kulutuksesta.

Milloin lämmönjako-
keskus tulisi uusia?
Useimmiten lämmönjakokeskus 
vaihdetaan vasta silloin, kun 
tulee äkillinen laiterikkoutumi-
nen ja pahimmassa tapaukses-
sa on sydän talvi. Tällöin yleen-
sä kustannukset kasvavat, kos-
ka ei ehditä teettämään kunnon 
suunnitelmia eikä suorittamaan 
urakkatarjouskilpailua, vaan jou-
dutaan tekemään jonkinlainen 
kompromissi järjestelmien no-
peaksi kuntoon saattamiseksi.

Hallitun lämmönjakokeskuk-

sen uusimisen tulisi aloittaa sil-
loin kun keskimääräinen läm-
mönkulutus vuositasolla alkaa 
kasvamaan, joka on merkki siitä 
että yleensä laite ei toimi enää 
suunnitellulla tavalla. Samoin 
jos oheislaitteet (pumput ja au-
tomatikka) rikkoutuvat ja toimin-
tahäiriöt yleistyvät. 

Nykyään pystytään mitoitta-
maan kiinteistön käyttöveden ja 
lämmityksen todellinen tehon-
tarve paljon tarkemmin kuin ai-
emmin. Samoin säätöventtiilit 
mitoitetaan tarkemmin ja pump-
puja saa 

A-energialuokan pumppuina. 
Tällöin pystytään valmistamaan 
mahdollisimman energiatehok-
kaita ja yksilöllisiä lämmönjako-
keskuksia kunkin kiinteistön to-
dellisen tarpeen mukaan. 

Miten voit  
säästää lämmitys- 
kustannuksissa?
Hyvin perussäädetty patteriver-
kosto antaa tasaisen huone-
lämmön kaikkiin asuntoihin, jo-
ka mahdollistaa keskimääräisen 
huonelämpötilan pudotuksen (1 
asteen pudotus säästää 5 % 
lämmityskustannuksissa). Sa-
moin patteriverkosto on äänetön 
ja tuo tasaisen huonelämpötilan 
kanssa lisää asumisviihtyvyyttä. 
Oikein tehdyllä perussäädöllä voit 
säästää keskimäärin 10 – 15 % 
lämmityskustannuksista.

Käyttöveden lämmittämiseen 
kuluva energia on yllättävän suu-
ri. Eli jos käyttöveden lämmittä-
miseen kuluva energia alkaa ol-
la kokonaiskulutuksesta reilusti 

yli 25 %, kannattaa aloittaa seu-
raamaan käyttöveden kokonais-
kulutusta. Keskimääräinen ve-
den vuorokausikulutus on noin 
130 litraa henkilöltä. Samoin  
jos kylmänveden tulopaine on 
korkea, kannatta asennuttaa va-
kiopaineventtiili vesimittarin yh-
teyteen, koska suuri osa veden-
kulutuksesta on juoksevaa vet-
tä, joka menee suoraan viemä-
riin. Eli mitä suurempi tulopaine 
sitä enemmän vettä menee huk-
kaan.

Tulevaisuudessa tullaan var-
masti kiinnittämään enemmän 
huomiota kiinteistöjen energia-
tehokkuuteen. Ministeri Jan Va-
paavuori on jo ehdottanut, että 
kiinteistövero määritettäisiin tu-
levaisuudessa energiatehokkuu-
den mukaan.

Voiko kiinteistö- 
huoltoyhtiö säästää  
asumiskustannuksia?
Huoltoyhtiöille on huoltosopi-
muksessa määritetty suuri 
määrä tehtäviä, joista osa on 
päivittäisiä, osa viikoittaisia ja 
osa määräaikaisia tehtäviä.

Ammattitaitoinen ja vas-
tuuntuntoinen huoltoyhtiö voi 
säästää taloyhtiölle merkittäviä 
summia huoltamalla ja käyttä-
mällä lämmönjakokeskusta oi-
kein. Samoin ammattitaitoi-
nen ja kiinteistön tunteva huol-
tomies pystyy omalla toimin-
nallaan ennakoimaan ja siten 
pienentämään kiinteistön tu-
levia korjaustarpeita huomat-
tavasti.

Eli kun lasketaan kiinteistön 

elinkustannuksia sanonta ”hal-
valla ei välttämättä saa hyvää” 
pätee erittäin usein. Hyvän lop-
putuloksen saavuttamiseen 
vaaditaan ammattilaisen apua 
ja asumis- ja käyttötottumisten 
pientä muuttamista asukkailta.

Energiansäästö- 
vinkkejä  
asuintaloon
Kaukolämmön oikea käyttö edis-
tää energiatehokkuutta. Yhden 
asteen huonelämpötilan pudo-
tuksella säästyy viisi prosent-
tia lämpöä. Asukas on avain-
asemassa vaikuttamassa talon 
lämmön kulutukseen sekä läm-
pölaskun suuruuteen.

Huonelämpötilaksi suositel-

laan 20–22 °C. Sopiva lämpi-
män käyttöveden lämpötila on 
55 °C. 

Voit säästää  
energiaa omilla  
toimillasi
Selvitä, että ikkunat ja ovet 
ovat tiiviit sekä huonelämpö-
tilat tasaiset ja sopivat.  Tuu-
leta nopeasti ja tehokkaasti 
Tuuleta nopealla ristivedol-
la. Ilma vaihtuu tehokkaas-
ti ja lämpöä menee harakoil-
le mahdollisimman vähän.  Vii-
sas ei tuhlaa lämmintä vettä 
Seuraa lämpimän veden kulu-
tusta. Vältä turhaa veden juok-
sutusta suihkussa ja muissa pe-
suissa. 

Säädä  
sähköinen  
lattialämmitys
Jos kotisi kosteissa tiloissa on 
sähköinen lattialämmitys, sää-
dä se mahdollisimman pienel-
le. Seuraa lämmön kulutusta 
Vuotuisesta lämpölaskusta ku-
luu lämmitykseen noin 75 % ja 
lämpimään käyttöveteen loput 
25 %. Lämpöyhtiön lähettämäs-
tä vuosiraportista selviää oman 
talon kulutuksen lisäksi paikka-
kunnan muiden vastaavien talo-
jen lämmönkulutukset. Sää on 
vaikuttava tekijä, kun eri vuosi-
en lämmönkulutusta vertaillaan 
keskenään. Kaukolämpöyritys-
ten raporteissa sääkorjaukset 
on tehty. Jos eri vuosien sää-
korjatut kulutukset poikkeavat 

kovasti toisistaan, on lämmön-
käyttöä syytä tutkia. 

Lämmitysverkko  
tasapainossa
Lämmitysverkon tasapaino on 
hyvin toimivan lämmityksen pe-
rusta. Talon kaikille lämpöpat-
tereille on suunnitteluvaihees-
sa määritelty vesivirtaus vas-
taamaan huoneen tarvitsemaa 
lämpötehoa. Epätasapainossa 
oleva lämmitysverkko aiheuttaa 
huomattavia huonelämpötilojen 
vaihteluita koko talossa. 

Teksti: Otso Tolvanen, 
Niemi & Co Oy

Rauhanlinn an vanhat patterit lämpiävät 
taas ja ener gialaskutkin pienenivät

Yhtiövastikkeesta merkittävä osa kuluu kiinteistön- ja käyttöveden lämmitykseen

Rauhankadun lämmönjakokeskus on 
näyttävä systeemi. Bauerin vedenkä-
sittelylaite on lämmönjakokeskuksen 
putkiston osana. Isännöitsijä Juha 
Ranta kertoo Bauerin vaikuttaneen 
myös kiinteistön energiakulujen pie-
nenemiseen. 

tomiesten käynnit loppuivat siihen, samoin 
asukkaiden vilunväristykset. Patterit alkoivat 
lämmetä tasaisesti kaikissa asunnoissa.

Pian Bauerin asentamisen jälkeen kiinteis-
tössä uusittiin myös ikkunat. Nämä kaksi teki-
jää yhdessä ovat pudottaneet yhtiön normee-
rattuja kulutuksia merkittävästi ja energiakus-
tannukset ovat laskeneet 21 prosenttia vuo-
desta 2001 vuoteen 2008, kertoo isännöit-
sijä, toimitusjohtaja Juha Ranta Kotkan Isän-
nöintipalvelu Oy:stä. 

- Erikoista Rauhanlinnassa oli, että lämpö-
ongelmat alkoivat patteriventtiilien uusimisen 
jälkeen vuonna 2003. Ilmeisesti sakat put-
kissa lähtivät liikkeelle ja tukkivat venttiilit. Nii-
tä vaihdettiin runsaasti, ja tarvike- ja työku-
luja kertyi. 

Rauhanlinna on vuonna 1939 Jensenin 
laatikkotehtaan työntekijöiden vuokra-asun-

noiksi rakennettu mittava kiinteistö aivan Kot-
kan keskustassa. Se on yksi kaupungin van-
himmista kerrostaloista. Siinä on 116 asun-
toa, jotka sijoittuvat 6-kerroksiseen isoim-
paan taloon ja kahteen 4-kerroksiseen sii-
peen, joista toisen katutasossa on liiketiloja. 
Rappuja kiinteistössä on yhteensä kuusi. 

Iäkäs kiinteistö muutettiin asunto-osakeyh-
tiöksi vuonna 1968.   Bauer asennettiin lai-
tehuoneeseen lämmönjakokeskukseen. Noin 
40-senttinen metallilieriö on erillinen välikap-
pale putkistossa. Ohjauskeskus naksuttelee 
seinällä.  Alussa suodatinta vaihdettiin jopa 
kuukauden välein, kun saostumat poistuivat 
verkostosta; nyt riittää puolivuosittain. 

- Suodatin oli alussa aivan mönjäinen, mut-
ta vähitellen se puhdistui. Kuuteen vuoteen ei 
Rauhanlinnassa ole ollut lämmitysongelmia, 
Ranta selvittää. 

Kun lämpöjohtoputkiston ikä voi olla toista-
sataa vuotta, on Bauerin hyöty kiistaton. 

Käyttövesiverkostossa Bauerin vedenkäsit-
telylaite vähentää putkivuotoja ja estää piste-
syöpymiä. Putkiremontti voi näin siirtyä pitkäl-
le tulevaisuuteen, jolleivät putket kerta kaikki-
aan jo ole käyttöikänsä päässä. 

- Joillakin paikkakunnilla vedenlaatu, esi-
merkiksi kalkkipitoisuus, saattaa olla ongelmi-
en aiheuttaja. Bauer poistaa sakkaumat, tuk-
keumat ja kalkkeutumat verkostossa. Jos ha-
nat ja pinnat ovat kivettyneen kalkin peitossa, 
muuttaa Bauer kalkin koostumuksen pehme-
äksi, jonka jälkeen se on helppo pyyhkiä pois, 
kuvaa Bauerin tuotepäällikkö Mikko Timonen. 

Ennaltaehkäisevästi sitä asennetaan uudis-
rakennuskohteisiinkin. 

Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen
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Vältä
vesivahinko

VC
A

Vesivahinkoasteelle päästettyjen 
putkien uusiminen on monin verroin 
hitaampaa ja kalliimpaa kuin ajoissa 
tehty putkiremontti.

� Onko talosi yli 20 vuotta vanha?

� Epäiletkö, että talosi vesiputket vuotavat?

� Asutko alueella, jossa veden laatu 
nopeuttaa vesiputkien syöpymistä?

� Oletko tyytymätön juomavetesi laatuun?

Jos vastasit kyllä yhteenkin yllä olevista kysymyksistä, 

sinun on aika alkaa miettiä talosi vesijohtoremonttia.

Uponor auttaa sinua toteuttamaan nopean ja vaivattoman

putkiremontin rakenteita rikkomatta.

l i s ä t i e to j a  s a at www.pientalosaneeraus.fi tai 
soittamalla puh. 0201292020.

t i e s i t h ä n , että kun teetät remontin ammattilaisella 
voit hyödyntää kotitalousvähennysedun verotuksessa.
Kotitalousvähennys on jopa 60 % työstä maksetusta palkasta.

Mitsubishi
ilmalämpöpumput

www.kouvolanputkityo.fi 
Korjalankatu 5 KOUVOLA

0207 939 400

Kouvolan Vesi 
Puhtaan veden ja ympäristön puolesta.

LAMELLIPATTERIT JÄÄHDYTYKSEEN
JA LÄMMITYKSEEN

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… 000 kW

- Öljy, kaasu ja KPA

- Hyötysuhde jopa 94 %

www.
sulvi.fi
/kolvi


