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Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

ILMANVAIHTOTYÖT
LVI-HUOLLOT
PELTITYÖT
PUTKITYÖT

SOITA

Elimäki p. (05) 377 6961 keskus

Valkeala 040 576 3681
CLEAN A IR  SOLUT IONS

Uusi yhdistelmäsuodattimemme City - Flo XL puhdistaa 
ilmasta sekä hiukkaset että molekyylit. Suodatin on kehi-
tetty erityisesti kaupunkiympäristössä oleviin rakennuk-
siin ja se poistaa poikkeuksellisen tehokkaasti pakokaa-
sut, hajut ja otsonin. Anna kiinteistöllesi uudet keuhkot.
www.camfi l.fi

Pidä kaupunki ulkona

KAUKORA OY • Tuotekatu 11, Raisio 
Puh. (02) 4374 600 • kaukora@kaukora.fi 

MAALÄMPÖPUMPPU

Ekologinen investointi 

tulevaisuuteen!

WWW.KAUKORA.FI

JÄMÄ STAR 6-17 kW
• Ensiluokkaiset komponentit
• Erittäin hiljainen käyntiääni
• Asennusta helpottava, 

irrotettava kompressorimoduli
• Helppokäyttöinen värinäytöllinen 

ohjausyksikkö

Muista myös Jäspi VLM 300 Star 
-käyttövesivaraaja maalämpöpumpun 
yhteyteen.

LÄMPÖPUMPUT

KOUVOLAN PUTKILÄMPÖ OY
Kari Savolainen puh. 050 593 6324 
Sairaalantie 2-4, 45360 Valkeala

Ihminen tarvitsee vuorokau-
dessa keskimäärin ilmaa 
n. 20 kiloa eli 17.000 litraa 
hengittääkseen (vertailun 
vuoksi n. 1 kg kiinteää ja n. 
3 kg nestemäistä ravintoa 
/ vrk). Ruoan laatuun, elin-
tarvikkeiden alkuperään ja 
käyttöpäiväyksiin kiinnite-
tään yleisesti paljon huomi-
oita, mutta puhdas ilma on 
jäänyt merkittävästi vähem-
mälle, vaikka ihminen ei tu-
le ilma sitä toimeen noin 
kahta minuuttia kauempaa.

Tutkimuksen mukaan Eu-
roopan Unionin alueel-
la kuolee noin 300.000 ih-
mistä ennenaikaisesti ilmas-
sa olevien pienhiukkasten 
seurauksena. Vastaava luku 

Suomessa on noin 2.000 
ja Ruotsissa luokkaa 5.000. 
Merkittävä paikallinen pien-
hiukkasten päästölähde on 
liikenne, mutta noin puolet 
kaikista epäpuhtauksista on 
peräisin erilaisista kaukokul-
keutumista jopa tuhansien 
kilometrien takaa. 

Pari vuotta sitten Etelä-
Suomen alueelle idästä tul-
leet metsäpalosavut olivat 
kokonaan uusi paljon kes-
kustelua herättänyt ilmiö 
meillä Suomessa.

Ulkoilma likaa  
sisäilmamme
Teollistunut maailmamme 

on muuttanut monia asioita 
ihmiskunnassa. Ilmansaas-
teet ovat globaali ongelma, 
jonka vakavuus vaihtelee 
paikkakunnittain. Ulkoilma 
likaa sisäilmaamme, joissa 
vietämme n. 85% ajastam-
me. 

Ilman puhdistamiseksi ja 
ihmisten suojelemiseksi on 
olemassa tehokkaita suo-
datusratkaisuja, joilla pysty-
tään erottamaan ulkoilman 
haitalliset pienhiukkaset ja 
kaasut. 

Ihmisten suojeleminen il-
mansaasteiden terveysvai-
kutuksilta maksaa, mutta 
kyseessä on pitkäaikainen 
sijoitus, joka voi vähentää 
sairaus poissaolojen määrää 

työpaikoilla ja niihin liittyviä 
terveydenhoitokuluja ja pa-
rantaa tuottavuutta työpai-
kalla.

Ilman suodatus  
ratkaisuna
Ulkoilman hiukkasia kul-
keutuu hengitysteihin ja 
erottuu sieltä kolmessa eri 
vaiheessa hiukkasten koos-
ta riippuen. 

Suuret hiukkaset, yli 5 
μm, jäävät ylempiin hengi-
tysteihin ja vain pienimmät 
hiukkaset kulkeutuvat aina 
keuhkorakkuloihin saakka. 

Hiukkaset jaotellaan  
neljään kokoluokkaan: 
tSuuret hiukkaset, kooltaan yli 10 μm.  
Näitä esiintyy tyypillisesti katupölyssä ja siitepölyssä. 
Hengitettävät hiukkaset, kooltaan alle 10 μm. 
Pienhiukkaset, kooltaan alle 2,5 μm. 
Ultrapienet hiukkaset, kooltaan alle 0,1 μm. 
Ilmaa voidaan puhdistaa erilaisten suodattimien avulla. 
Oikeaan paikkaan on valittava oikea suodatin. 

tUseimmissa uusissa asuinrakennuksiin tarkoitetuissa 
ilmanvaihtokoneissa on jo vakiovarusteena hienosuo-
datin, joka poistaa tuloilmasta myös valtaosan pienhiuk-
kasista. 

Hiukkasia ilmasta poistavat  
suodattimet jaetaan erotuskykynsä  
perusteella seuraavasti: 
tKarkeasuodattimet, luokat G1...G4 – nämä poista-
vat pääosan suurista hiukkasista, mutta pienhiukkasista 
suurin osa läpäisee karkeasuodattimen. Käyttökohde-
esimerkki: ilmanvaihtokoneiden esisuodattimet.

tHienosuodattimet, luokat F5...F9 – poistavat myös 
pienhiukkasia, tosin vasta F7…F9 luokan suodattimet 
poistavat alle 0,5 μm hiukkasia tehokkaasti. Käyttökoh-
teita: ilmanvaihtokoneet, pölynimurit.

tHEPA- suodattimet, luokat H10...H14; käyttökohteita: 
sairaalat, puhtaat tuotantoprosessit, pölynimurit.

tULPA- suodattimet, luokat U15...U17; käyttö: erityistä 
puhtautta vaativissa tuotantotiloissa mm. mikroelektro-
niikka.

Tutustu Varte-tuotantoon netissä www.varte.fi

Varte Oy, Torikatu 6, 45100 Kouvola. 
Vaihde p. 029 080 4000. Faksi 029 080 4010. Myynti p. 029 080 4040. 

Kuville yhteinen nimittäjä on pakokaasuhiukkaset, joita on niin liikenneruuhkissa kuin ulkoilma-suodattimissa sekä 
ihmisen keuhkorakkuloiden pinnoilla.

Puhdas ilma on tärkeää  
— joka päivä ja joka minuutti
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SIVUNVALMISTUS
Kaupunkilehti  
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Marko Latvanen

Kouvolan LVI-yhdis-
tys on kuntaseitsikon 
alueen talotekniik-
kaosaajien yhdistys. 
KoLVI järjestää jäse-
nistölle koulutusta, 
tutustumistilaisuuk-

sia ja jakaa stipende-
jä alan opiskelijoille. 
Lehden tarkoituksena 
on tukea tätä toimin-
taa ja kertoa lukijoille 
ajankohtaisia asioita 
talotekniikasta. 

Pääkirjoitus

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

JOHTAVA TOIMILAITEVALMISTAJA

Viime vuosina kiinteistöjen 
hoitotoi menpiteistä erityi-
sesti kaukolämpö-, säh kö- 
ja vesimaksut ovat olleet ko-
vassa nou sussa. Kun samaan 
aikaan myös energiate-
hokkuusvaatimukset ovat 
kiristyneet, niin ei ihme, että 
asuintalojen rakentamises-
sa kiinnitetään päivä päiväl-
tä yhä enemmän huomiota 
juuri energiaratkaisuihin. Oi-
lon oli tiiviisti mukana koti-
kaupunkinsa Lah den ensim-
mäisten matalaenergiatalo-
jen rakennusprojektissa. 

Keväällä 2011 Lanssika-
dulle, lähelle Lahden kau-
pungin keskustaa, valmistu-
neet kaksi viisikerroksista 
kerrostaloa saa vat lämmi-
tysenergiansa maalämmös-
tä ja aurinkoenergiasta. Ta-
lojen lämmityksen ja jääh-
dytyksen energiantarpeesta 
noin 95 prosenttia tuotta-
vat Oilonin toimitta vat maa-
lämpöpumput, loput vii-
si prosent tia tuotetaan au-
rinkokerääjillä. Käyttöve den 
lämmitykseen tarvittavas-
ta energiasta aurinkokerää-
jät tuottavat noin 50–60 % 
ja lo put tuotetaan maaläm-
möllä. Laitteet ovat ol leet 
toiminnassa jo elokuusta 
2010 lähtien, en simmäiset 
asukkaat muuttivat taloon 
huhti kuussa 2011. 

Lisäksi talojen energi-
asäästöä lisää tehokas il-
manvaihdon lämmön tal-
teenotto sekä talojen his-
sit, jotka hyödyntävät jar-
rutusenergiaa syöt tämällä 
sen takaisin rakennuk-
sen sähköverk koon. Talon 
energiankulutusta seura-
taan tar kasti ja huhtikuus-
sa 2012 saadaan tiedot en-
simmäisen vuoden kulutuk-
sesta. Talojen ener gialuokka 
on A eli paras mahdollinen. 

Lahden Talot Oy:n vetä-
mässä rakennus projektissa 
oli Oilonin lisäksi mukana 
lukuisa joukko eri alojen yh-
teistyökumppaneita. 

– Energian hinta nousee 
jatkuvasti ja halu simme läh-
teä etsimään uudenlaisia 
ratkaisuja miten uudisraken-
tamisen energiatehokkuut ta 
voidaan parantaa. Samal-
la kehityshankkeel la haet-
tiin suuntaviivoja myös ny-
kyisen asun tokannan ener-
giatehokkuuden parantami-
seksi. Tämä on ehdottomas-
ti asuintalorakentamisen 
tulevaisuuden suunta, han-
keidean isä ja Lah den Ta-
lojen kiinteistöjohtaja Eero 
Lukkari nen kertoo. 

Huippumodernit asuin-
talot ovat olleet ky syttyjä, 
vuokra-asuntoihin tuli lähes 
nelinker tainen määrä hake-
muksia asuntojen lukumää-
rään nähden. 

– Ekologisuus on ollut tär-
keä vaikutin ta loihin muut-
taneilla asukkailla. Meidän 
laskel mien mukaan satsauk-
set näihin uusiutuvan ener-
gian ratkaisuihin maksavat 
it sensä takaisin alle kymme-
nessä vuodessa. 

Huolellinen  
suunnittelu 
Lanssikadun rakennus-
projektia edelsi poikke-
uksellisen laaja ja pitkä 
suunnitteluvaihe, sillä ma-
talaenergiatalojen rakenta-
misesta ei ole vie lä paljoa-
kaan kokemuksia. Esimer-

kiksi Suo messa ei toistai-
seksi ole kuin joitakin maa-
lämmöllä lämpiäviä uudis-
kerrostaloja. Hieman enem-
män kokemuksia on kerätty 
vanhoista kerrostaloista, jot-
ka ovat vaihtaneet kauko- 
tai öljylämmityksestä maa-
lämpöön. 

– Ydinkysymyksen suun-
nittelulle muodosti kohteel-
le asetetut energiakulutuk-
sen tavoitteet, joissa me ha-
lusimme yltää jopa 30 pro-
senttia tämän hetken nor-
mien paremmalle puolelle. 
Lisäksi huomiota kiinnitet-
tiin sisäilman laa tuun. Ko-
konaisuudessaan projekti 
oli todella antoisa ja opetta-
vainen kokemus. Uskon, et-
tä maalämpö tulee olemaan 
myös jatkossa muka na pro-
jekteissamme, Lukkarinen 
sanoo. 

Oilon toimitti kerrosta-
loihin kaksi Geopro RE 55 
-maalämpöpumppua ja 
20 aurinkoläm pökeräintä. 
Kahdessa kerrostalossa on 
yhteen sä 55 asuntoa ja läm-
mitettävää pinta-alaa yli 
2500 neliötä. Maalämpö-
pumppujen automa tiikka 
vaihdettiin TAC Vista -lait-
teistoon, jot ta järjestelmä 
saatiin liitetyksi halutulla ta-
valla Lahden Talojen pääval-
vomoon. Automatiikan yh-
teensovittamisesta huoleh-
ti koko talon jär jestelmästä 
vastannut Schneider Electric.

Hyvä lukija
Kädessäsi oleva LVI –

Viesti on Kouvolan LVI-
yhdistyksen kokoama 

Kaupunkilehti Vartin välis-
sä jaettava lämmitys- , vesi- 
ja ilmanvaihtotekniikka kä-
sittelevä julkaisu. Yhdistyk-
semme tarkoitus on edistää 
LVI- alan ihmisten ammatil-
lista osaamista, sosiaalista 
verkottumista,  edistää alan 
tunnettuutta sekä kouluttaa 
jäsenistöä ja alasta muutoin 
kiinnostuneita ihmisiä. Myös 
yleishyödyllinen toiminta 
mm. stipendit alan opiskelijoille ovat osa toimintaamme.  

Tässä julkaisussa painotamme energia-asioita. Uudet 
energian käyttöä uudisrakentamisessa säätelevät normit 
otetaan käyttöön 2012. Tällä halutaan olevan suuri vai-
kutus millaisia energia ja erityisesti lämmitysmuotoja ja 
ratkaisuja tullaan tulevaisuudessa rakentamaan.  Mää-
räykset eivät estä minkään lämmitystavan tai lämmön-
tuottotavan käyttämistä, suunnittelua eikä rakentamista, 
vaan niillä tavallaan yhteismitallistetaan eri järjestelmiä 
ja vertaillaan toisiinsa kokonaisenergiatarkastelun avulla. 
Kokonaisenergiatarkastelussa eri tavoin tuotetuilla osto-
energioilla on ns. energiakertoimet energian tuottotavan 
mukaisesti.  Tavoitteena tällä on ohjata valitsemaan yhä 
vähemmän energiaa kuluttavia rakenteellisia ja lämmi-
tysteknisiä ratkaisuja.  Vaikka normit eivät ole tehty kor-
jausrakentamista säätelemään on niiden sisältö se mihin 
ja millaisia ratkaisuja kannattaa tulevaisuuden energian 
käytön kannalta toteuttaa.

Näihin erilaisiin vaihtoehtoihin lämmityksen osalta 
voit tutustua tässä lehdessä. Lämpöpumppu on yksi hy-
vä vaihtoehto, jolla ostosähkön määrää voidaan pienen-
tää pitäen lämmöntuottomäärä tarvittavalla tasolla. Jo-
kainen olemassa oleva rakennus on kuitenkin oma yk-
silönsä ja vaatii osaamista ja kokonaisnäkemystä löytää 
järkevät keinot  energiatehokkuuden parantamiseksi. On 
tarkasteltava rakennuksen eristyksen parantamisen lisäk-
si LVI tekniset mahdollisuudet. Tässä jäsenistömme voi 
olla teille avuksi. Rakenteelliset ja LVI-tekniset muutokset 
toki maksavat, mutta niin maksaa energiakin ja tulevai-
suudessa se tulee olemaan entistä kalliimpaa erityisesti 
ne energiamuodot, joilla on suuri energiakerroin.  Ener-
giakorjausinvestoinneille on otollisin hetki kun rakennus 
vaatii muutoinkin korjausta.

Hyviä lukuhetkiä LVI-Viestin parissa!

Jouni Laurikainen 
Puheenjohtaja,

Kouvolan LVI-tekninen yhdistys ry

Valitse huoleton lämmitys, 
ota rennosti!

www.gebwell.fi

Gebwell Oy, Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta, vaihde 0400 897 790

Matalaenergiatalot ovat 
asumisen tulevaisuus

Aurinkopanelit matalaenergiatalon katolla. 

Kun viemäri ei vedä, oma-
toiminen kiinteistön halti-
ja ensi töikseen turvautuu 
kemiallisiin avausvalmistei-
siin ja viemärinavauspump-
puun tai – vaijeriin. Kun tu-
kos ei häviä tai se uusiutuu 
pian, on yleensä syytä ottaa 
yhteyttä alan ammattilaisiin. 
Paineautolla suoritettu ava-
us on usein tehokas, mikä-
li viemärissä ei ole erityistä 
tukkeutumista aiheuttavaa 
vikaa. Jos viemäri tukkeutuu 
toistuvasti, on tukkeuman 
syy selvitettävä ennen kuin 
isoja vahinkoja pääsee syn-
tymään. 

Putkistokuvaus  
tavoittaa ongelma- 
tapaukset
Putkistokuvaus on ensim-
mäisiä keinoja selvittää vie-
märin kunto. Putkistojen tv- 
kuvauslaitteistolla voidaan 
erilaiset ongelmat paikallis-
taa. Tyypillisiä kuvauskohtei-
ta ovat ikääntyneet kunnal-
listeknisten putkistojen li-
säksi kiinteistöjen ja asuinta-
lojen jätevesiviemärit. Myös 
uusien putkien käyttöönot-
totarkastus on helppo tehdä 
tv-kuvauslaitteilla. 

Yleisimmin löydökset ovat 
kiintokertymiä (esimerkik-
si rasvaa), syöpymiä, kaato-
virheitä ja betoniviemäreis-
sä puiden juuret. Joskus jat-
kuvien ongelmien taustal-
ta voidaan kuvauksen avul-
la paikantaa yksinkertainen 
syy: löytyy esimerkiksi vie-
rasesine, jonka poistaminen 
saa viemärin taas vetämään.  
Tyypillinen tämmöinen vie-
rasesine on wc-raikastin, jo-
ka on vedetty viemäristöön. 

Viemärin kanssa ongelmia
Mitä tehdä 
kun viemäri  
ei vedä?

Toisinaan löydökset ovat to-
ki erikoisempia: putkistoista 
on löydetty muun muassa 
vaatteita, olutpulloja, astioi-
ta ja lasten leluja. 

Kuvauksen suoritus

Toiminta kuvauspaikalla al-
kaa kohteeseen ja mahdol-
lisiin viemärikuviin tutus-
tumisella. Kuvaustuloksen 
onnistumiseksi on yleensä 
syytä ensin puhdistaa put-
kisto imu- ja paineautolla ir-
tokertymästä. Kuvaus tallen-
netaan joko dvd:lle tai usb- 
muistitikulle ja video on kat-

sottavissa asiakkaan omilla 
laitteilla. Löydökset tuloste-
taan paperiselle tv-kuvaus-
pöytäkirjalle. 

Tv-kuvauksen tulos on 
kiistatonta faktatietoa sil-
lä tulokset ovat tänä päivä-
nä hyvin tarkkoja. Kääntyvä-
päinen kamera näkee put-
kiston tilan kokonaisuudes-
saan ja muun muassa kaa-
tokulmamittaukset ovat en-
tistä selkeämpiä. 

Kuvauksen edut

Selkein etu tv-tutkimukses-
sa on, että saneeraustarve 

voidaan kartoittaa ja valita 
putkiston kuntoon nähden 
sopivat huolto- tai korjaus-
toimenpiteet. Monesti ku-
vauksen teettäminen kuu-
luu myös LVI-suunnittelijan 
ensimmäisiin työtehtäviin 
putkiston kunnon varmista-
miseksi. Mikäli putki on jo 
siinä kunnossa, että kamera 
ei pysty sisällä kulkemaan, 
ovat vaihtoehdot melko vä-
hissä.

Kuvausajankohta

Milloin sitten kuvausta kan-
nattaa harkita? Mikäli omis-

taa vanhan kiinteistön, poh-
javiemärin tutkimus voisi ol-
la aiheellinen varsinkin, jos 
ilmenee useita tukoksia ly-
hyen ajan sisään tai kiinteis-
tössä on hajuhaittoja. 

Kustannus ei ole mainit-
tava, mikäli sillä pystytään 
toteamaan vauriot ja estä-
mään lisävahingot hyvis-
sä ajoin. Alimmillaan puhu-
taan 100–300 euron meno-
erästä.   Artikkelia varten on 
haastateltu 20 vuotta alalla 
toiminutta yrittäjä Vesa Mak-
kosta.

Kuvat: VTM Putkisto-
huolto Oy

Kuva 1: Kameroista valitaan putkikokoon ja tarkoitukseen sopivin lai-
te. Kuvassa kameravaunua eli niin sanottua robottikameraa laske-
taan viemärikaivoon

Kuva 2: Juuristo on tunkeutunut vanhaan betoniviemäriin, mikä hei-
kentää viemäristön toimintaa. Juuret poistetaan erityisellä imupaine-
auton varusteella, juuri-
leikkurilla. 

Kuva 3: Tonttiviemäri 
liittyy kaupungin linjaan 
ilman kaivoa, eli tämän 
putken kuvaaminen on-
nistuu vain kiinteistöstä 
päin. Näytöltä on luet-
tavissa muun muassa 
matka kaivolta, viemärin 
kaatokulma sekä kuvaa-
jan tallentamat tiedot 
kohteesta. 

www.sulvi.fi/kolvi
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Moni pientalorakentaja päh-
käilee kotinsa ilmanvaihtorat-
kaisun kanssa, jota kannat-
taakin hetki miettiä. Kuinka 
paljon hankinta maksaa, mi-
tä sen käyttö maksaa, kuinka 
puhtaana haluan pitää kotini 
ilman laadun ja varmistua tur-
vallisesta sisäilmasta. Kehitys 
pientalojen ilmanvaihtoratkai-
suissa kulkee kohti energiate-
hokkaampia järjestelmiä. 

Ilmanvaihdon tehtävä on 
viedä likainen ilma pois ja 
tuoda puhdasta tilalle. Samal-
la liika kosteus pysyy poissa ja 
ilma on raikasta ja terveellistä 
hengittää. Rakennusmääräys-
ten mukaan ilman pitää vaih-
tua asuintiloissa kokonaan 
kahdessa tunnissa. Kosteissa 
tiloissa vaihtuvuuden tulee ol-
la tehostetumpaa.

Painovoimainen  
ilmanvaihto
Ennen koneellisen ilman-
vaihdon kautta rakennus-
ten ilmanvaihto rakennettiin 
luonnollisena ilmanvaihto-
na eli painovoimaisena. Ajan 
saatossa kosteat tilat siirtyi-
vät saunarakennuksesta sisäl-
le, ulkohuussi korvattiin sisä-
WC:llä, rakennukset höyrys-
ulutettiin, pyykit alettiin kui-
vattaa sisällä, ikkunat tiivistet-
tiin, eristeitä lisättiin. Ilman ti-
heyseroihin perustuvaa luon-
nollista ilmanvaihtoa voisi kut-
sua nykyisin luonnottomaksi. 

Painovoimaisessa ilman-
vaihdossa tuuli sekä sisä- ja 
ulkoilman välinen lämpötila-
ero aiheuttavat ilman virtauk-
sen rakennuksen läpi. Ilma-
virta vaihtelee voimakkaas-
ti säästä riippuen. Kesällä il-
manvaihto on riittämätön, jos 
ikkunoita ei pidetä avoinna. 
Talvella ilmanvaihto on yleen-
sä liiankin suuri aiheuttaen 
vetoa, sisäilman kuivumista 
ja energianhukkaa. Painovoi-
mainen ilmanvaihto soveltuu-

AIRIX Talotekniikka Oy on LVI-, sähkö- ja rakennusauto-
maatiosuunnittelun sekä kiinteistöjen energiataloudellisen 
käytön ja kunnossapidon asiantuntija. Lue lisää www.airix.fi

Asiantuntijapalveluitamme 

energia- ja elinkaaripalvelut ▪
talotekniikan käyttö- ja   ▪
ylläpitopalvelut
sisäilmastotutkimukset ja   ▪
olosuhdeanalyysit
valvonta- ja käyttöönottopalvelut ▪
etäkäyttöpalvelut ▪

Erikoisosaamisalueitamme 

tietomallinnus (MagiCAD) ▪
energiasimuloinnit ja laskelmat ▪
energiakatselmukset ▪
AV- ja turvajärjestelmät ▪
sprinklerisuunnittelu ▪
erityistilojen TATE-suunnittelu ▪
maanalainen rakentaminen ▪

AdConSys - Kiinteistöautomaation palveluyritys

Automaatiota asiakkaan ehdoilla

AdConSys Oy, Sammonkatu 16, 48600 Kotka

puh: 05 – 2601 100 fax: 05 – 266 342

www.adconsys.fi

 
 
 
 

 

Alfa Laval OptigoTM

Uuden sukupolven ilmanjäähdyttimet

Alfa Lavalin ympäristöystävällinen, 
tehokas, luotetta ja turvallinen 
Eurovent-sertifoitu Optigo-sarja 
vastaa kylmäalan tulevaisuuden 
vaatimuksiin ja haasteisiin.   
   

Alfa Laval Nordic Oy
puh (09) 804 041

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

 

                    

     

                                      Chiller Oy 

                      Louhostie 2, 04300 TUUSULA 

                                   www.chiller.fi   

 Jäähdytys/lämmitys laitteet 
 Interaktiivinen huoltojärjestelmä 

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

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

KylmäRinki
-since 1991-

Energiatodistus

tPakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa 
1.1.2008 jälkeen. 

tVuoden 2009 alusta lähtien pakollinen myös olemassa oleville ra-
kennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (ei pientalot tai enin-
tään kuuden asunnon asuinrakennukset tai asuinrakennusryhmät). 

tSuositeltava – mutta vapaaehtoinen – ennen 1.1.2008 valmistu-
neille pientaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille 
tai asuinrakennusryhmille.

tEnergiatodistusta ei vaadita rakennuksilta, joiden pinta-ala on 
enintään 50 m2, vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkein-
taan neljä kuukautta vuodessa, suojelluilta rakennuksilta, teolli-
suus- ja korjaamorakennuksilta tai kirkoilta tai muiden uskonnol-
listen yhdyskuntien omistamilta rakennuksilta, joita käytetään vain 
kokoontumiseen. 

Energiatodistus on yhteises-
ti sovittu mittatikku, jonka 
avulla rakennuksen energia-
tehokkuutta voidaan helposti 
verrata muihin vastaaviin ra-
kennuksiin.

Todistus vaaditaan kai-
kilta uudisrakennuksilta, 
myös pientaloilta. Todistus 
on laadittava rakennuslu-
paa haettaessa. Sen antaa 
kiinteistön pääsuunnittelija. 
Vuoden 2009 alussa todis-
tus vaaditaan myös olemas-
sa olevilta kiinteistöiltä sil-
loin, kun kiinteistö tai sen ti-
loja myydään tai vuokrataan. 
Todistus on pientaloille se-
kä enintään kuuden asun-
non taloyhtiöille suositelta-
va, vaikkakin vapaaehtoinen.  

Energiatodistuksessa kerro-
taan rakennuksen tarvitsema 
lämmitysenergia, laite- tai 
kiinteistösähkö, jäähdytys-
energia sekä niiden pohjalta 
laskettu, bruttoalaan suhteu-
tettu energiatehokkuusluku. 

Tehokkuusluvun perus-
teella määräytyy raken-
nuksen energialuokka.  
Hyvän energiatodistuksen 
saa rakennus, jossa on hy-
vä vaipan (ulkoseinien, ikku-
noiden katon ja lattian) läm-
möneristys, tiiviys ja ilman-
vaihdon lämmöntalteenotto. 

Vuoden 2008 rakentamis-
määräysten mukaan raken-
nettu tavanomainen raken-
nus sijoittuu yleensä D-luok-
kaan.

Energia- 
todistukset
Pienten asuinrakennusten 
energiatodistus on tarkoitet-
tu pientaloille sekä enintään 
kuuden asunnon taloyhtiöil-
le.  Muille rakennuksille tar-
koitettu energiatodistus so-
veltuu suuriin asuinraken-
nuksiin sekä  palvelukiinteis-
töille.  Isännöitsijätodistuk-
seen sisältyvä energiatodis-
tus on käytössä taloyhtiöissä. 

Energiatodistuksen 
antaja
Uudisrakennusten energia-
todistukset antaa rakennuk-
sen pääsuunnittelija. Isän-
nöitsijäntodistukseen sisäl-
tyvän energiatodistuksen 
antaa isännöitsijä tai halli-
tuksen puheenjohtaja. Ole-
massa olevalle rakennuk-

Energiatodistus on 
kiinteistön energiamerkki
Energiatodistus auttaa 
kuluttajia valinnoissa kuten 
kodinkoneiden energiamerkki. 

Vuonna 
2010 raken-

nettujen muiden 
asuinrakennusten 

energialuokka.

Vuonna 
2010 

rakennettujen 
omakotitalojen 
energialuokka.

tYmpäristöministeriö kerää energiatodistustiedot kuntien rakennus-
valvonnoista. Tilasto kattaa noin kolmasosan uusista pientaloista, kos-
ka osa kunnista ei vastannut kyselyyn.

tUusista pientaloista jo noin puolet on A-energialuokkaa. Suo-
messa viime vuonna rakennetut pientalot ovat energiatehokkuu-
deltaan selvästi normirakentamista parempia. Noin puolet pien-
taloista on A-energialuokkaa, ja yli 82 prosenttia uusista oma-
kotitaloista on vähintään B-energialuokkaa. Rakentamismäärä-
ysten tason mukainen talo olisi energialuokaltaan B tai C.

tUudisrakennusten energiatehokkuutta seurataan nyt keskite-
tysti toista kertaa. Vuodesta 2009 uudisrakentamisen energiate-
hokkuus on parantunut selvästi: A-energialuokkaisia pientaloja oli 
tuolloin 21 prosenttia ja B-energialuokkaisia 33 prosenttia.

tMuut uudet asuinrakennukset eivät ole aivan niin energiatehokkai-
ta kuin pientalot, mutta myös niiden energiatehokkuus on parantu-
nut selvästi. Esimerkiksi A-energialuokan osuus kerros- ja rivitaloissa 
on tuplaantunut.

Tilastotietoa energiatodistuksista

nut henkilö. Energiatodis-
tuksen antajalla on kullakin 
omat vastuunsa ja velvoit-
teensa.

selle energiatodistuksen voi 
antaa joko energiakatsel-
moija tai erillisen energia-
todistuksen pätevyyden saa-

LTO-kuutiolla  
varustetuttu  
kone.

Pyörivällä  
LTO-kiekolla 
varustettu
kone (vas.). 

Pientalon  
ilmanvaihtoratkaisut

kin lähinnä varastojen tai ke-
sämökkien ilmanvaihtoratkai-
suksi. 

Koneellinen  
poistoilmanvaihto
Koneellisessa poistoilman-
vaihdossa ilma imetään pu-
haltimen avulla asunnoista 
samalla kun korvausilma vir-
taa sisään ulkovaipan vuoto-
kohtien tai korvausilmareit-
tien kautta. Tiiviissä raken-
nuksessa ilmanvaihto ei rii-
pu säätilasta. Poistoilmavaih-
to aiheuttaa helposti vetoa 
ja energiataloudellisesti se 
on melkoinen syöppö, koska 
poistoilman lämpöä ei oteta 
talteen. 

Koneellinen tulo- 
poistoilmanvaihto
Yleisin ilmanvaihtoratkaisu 
on koneellinen tulo-poisto il-
manvaihto. Raitis ilma johde-
taan rakennukseen pohjois-
sivulta, varjoisesta paikasta ja 
jäteilma johdetaan ylös ve-
sikatolle. Raitisilma suodate-
taan niin että tuloilma on var-
masti puhdasta. 

Lämmöntalteenotolla ote-
taan jäteilmasta lämpö tal-
teen tuloilmaan. Tuloilma 
johdetaan tyypillisesti ma-
kuuhuoneisiin, olohuonee-
seen ja muihin oleskelutiloi-
hin ja poistoilma otetaan tyy-
pillisesti kosteammista sosi-
aalitiloista (sauna, WC, suih-
ku, kodinhoitohuone jne).  
Hyötysuhteella mitataan il-
manvaihtokojeiden energia-
tehokkuutta. Se kertoo millä 
suhteella lämpö saadaan tal-
teen poistoilmasta. Kyse on 
siitä, kuinka tehokkaasti läm-
mönvaihtimen kenno pystyy 
ottamaan poisto- eli jäteil-
masta lämmön talteen ja siir-
tää sen sitten raitisilman mu-
kana takaisin asuintiloihin. 
Lämmön talteenotolla saa-
daan 60—80% lämpöä tal-
teen, koneesta ja talteenotto-
tavasta riippuen. Yleisin läm-
möntalteenottotapa on LTO-
kuutio, jonka vastavirtatek-
niikalla päästään normaalisti 
60% hyötysuhteeseen. 

Markkinoilla on myös pyö-
rivään lämmönvaihdintekniik-
kaan perustuvia laitteita, joilla 
päästään jopa 80% hyötysuh-
teeseen. Tekniikka on tosin 
hiukan kalliimpaa kuin LTO-
kuutiossa.

Oy
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Yksi niistä on monipuolisia 
lämmitysvaihtoehtoja hyö-
dyntävä hybridilämmitys.

Uusiutuvan energian asial-
la oleva hybridilämmitys on 
viimeisin vastaus ympäristö- 
ja energiatietoisten ihmisten 
kysyntään. Puu, aurinko ja il-
ma tuottavat sulassa sovus-
sa sähkön kanssa lämpöä ja 
lämmintä käyttövettä kotiin.

Hybridilämmityksen sy-
dän ja aivot on lämminvesi-
varaajan näköinen ja kokoi-
nen (kuvassa Jäspi Ecowatti) 
laite, joka on sähkökattilan ja 
vedenlämmittimen nerokas 
yhdistelmä. Hybridilämmityk-
seen voi joustavasti liittää niin 
veteen varaavan tulisijan, au- 
rinkokennojärjestelmän kuin 
ilma-vesilämpöpumpun.

Uuden sukupolven 
lämmityslaite
Hybridilämmitysratkaisut ja 
laitteet eivät vaadi teknistä ti-
laa sen enempää kuin läm-
minvesivaraaja, kattila tai 
maalämpöpumppu. Suosi-
teltavaa on sijoittaa aina tek-
niset laitteet omaan tilaan. 
Säätötekniikka suunnitellaan 
laitteisiin täysin automaatti-
sesti toimivaksi eikä käyttö 
vaadi erityisiä toimenpiteitä. 
Esimerkiksi Jäspin Ekowatin 
tehonvalvonta on ulkoilma-
ohjattu ja täysin automaatti-
sesti toimiva hybridilämmitin.

Kuvan Ecowatissa  on kak-
si erillistä 150 litran säiliötä, 
joista alempi toimii ulkopuo-
lisen energialähteen pusku-
rina. Ylempi on käyttövesi-
säiliö, jota voidaan lämmit-
tää alemman säiliön tuotolla. 
Portaittain toimiva sähkökat-
tila huolehtii aina riittäväs-
tä lämmitystehosta ja lämpi-
mästä käyttövedestä.
Parhaiten joustavaan loppu-
tulokseen päästään valitse-

malla lämmitystavaksi vesi-
kiertoinen lattialämmitys tai 

matalalämpötilaradiaattorit. 
Niissä on hyödynnettävissä 
matalat vedenlämpötilat.
Veteen varaava tulisija
Riittävään alkuun pääsee in-
vestoimalla pelkkään Eco-
wattiin. Sen jälkeen muita 
ulkopuolisia lämmönlähteitä 
voi liittää yksi kerrallaan. Tä-
mä tekee ratkaisusta jousta-
van muuttuville energiarat-
kaisuille.

Nykyisin myös takkaval-
mistajilta löytyy veteen va-
raavia tulisijoija. Esim. takka-
valmistaja Tulikivi on kehittä-
nyt Ecowattiin yhteensopivan 
Green W10 –tulisijan. 

Tulisija lämmitetään nor-
maalin takan tapaan. Yksi pe-
sällinen eli noin 15 kiloa kui-
vaa puuta tuottaa parhaim-
millaan 54 kilowattituntia 
(kWh) energiaa. Siitä noin 40 
prosenttia siirtyy lämmittä-
mään säiliötä ja loput 60 pro-
senttia suoraan huonetilaan.

Aurinkoa ja ulkoilmaa
Aurinkokennot ovat toinen 
hybridilämmityksiin yhteen-
sopivasti liitettävä järjestel-
mä. 

Aurinkokeräimet ovat ny-
kyisin jo hyvin kehiteltyjä 
tuotteita ja niissä päästään 
hyvään energian tuottoon. 
Aurinkokeräimiä voidaan hy-
vin liittää hybridilämmityk-
seen jälkikäteenkin kunhan 
varaajassa on se huomioitu. 

Kuvan mukaiseen Ecowat-
tiin on lisäksi liitettävissä il-
ma-vesilämpöpumppu, joka 
ottaa lämpöenergiaa ulkoil-
masta ja siirtää sen kylmä-
aineen välityksellä veteen. Il-
ma-vesilämpöpumppu tuot-
taa tehokkaasti lämpöenergi-
aa aina –20 asteen ulkoläm-
pötilaan asti. 

Hybridilämmitys soveltuu 
niin uudisrakentajalle kuin 
saneerauskohteisiin. Hybridi-
lämmitys käyttää monipuoli-
sesti eri energiamuotoja.

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

www.halton.fi

Halton M.A.R.V.E.L. yhdistettynä sieppausilma-

huuviin tai ilmastointikattoon on markkinoiden 

energiatehokkain keittiöilmanvaihtojärjestelmä, 

joka vähentää ammattikeittiön energiankulu-

tusta noin 50%. Se tarjoaa myös erinomaiset 

olosuhteet keittiöhenkilökunnalle.

Puolita ammattikeittön  
energiankulutus
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Keittiön käyttöaika
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Operating Day

Save this

Operating Da

Consume onlywhat is strictly needed

Keittiön käyttöaik

Kuluta vain tarpeellinenmäärä energiaa. 

Sieppausilmahuuvien
energiansäästö

MARVEL -järjestelmän
           energiansäästö

Lu
ftf

lö
de

Drifttid

Lu
ftf

lö
de

Operating Day

Spara detta

Operatin D

Förbruka bara detta

Drifttid

Förbruka bara det somverkligen behövs

Besparingar med Capture Jet

Besparingar med
M.A.R.V.E.L.

Energy savings du to the Capture JetsEnergy savings du to the Capture Jets

Kokonaisenergiakulutus esi-
tetään suorituspohjaisella E-
luvulla, joka lasketaan raken-
nukseen ostettavien energioi-
den ja energiamuotojen ker-
toimien tulona ja ilmaistaan 
kWh/m2 vuodessa yksiköllä. 
Uusi tapa jättää keinot vaadi-
tun energiatehokkuuden saa-
vuttamiseksi vapaaksi. Tämä 
mahdollistaa energiatehok-
kuuden parantamisen kustan-
nustehokkaasti, kun tarkoi-
tuksenmukaiset ratkaisut voi-
daan valita hankekohtaisesti. 
Jatkossa siten kaikki energia-
tehokkuusratkaisut kilpailevat 
keskenään samoilla ehdoilla, 
mikä edistää rakentamisen 
kehittymistä. 

Uusi laskentatapa auttaa 
siirtymisessä lähes nollaener-
giarakentamiseen vuoteen 
2021 mennessä, mikä tapah-
tuu Euroopan laajuisesti. 

Kesäajan  
huonelämpötilat
E-luvun lisäksi toinen suu-
ri muutos on kesäajan huo-
nelämpötilojen osoittamisen 
vaatimus. Asuinkerrostalo-
jen lämpötilaraja on 27°C ja 
muissa rakennuksissa 25°C. 
Kerrostaloissa tarvitaankin 

Ahlsell palveluksessasi
LVI, Sähkö, Koneet & Työkalut sekä 

Laakerit nyt saman katon alta!

Ahlsell Oy
Kaitilankatu 9, 45130 Kouvola

puh. 020 584 5999
www.ahlsell.�

Mitsubishi
ilmalämpöpumput

www.kouvolanputkityo.fi 
Korjalankatu 5 KOUVOLA

0207 939 400

RISTEILYT
Eckeröline Tallink, 

St.Peterline
KYLPYLÄLOMAT
Liettua, Viro, Jalta 

KAUPUNKILOMAT
Tallinna, Pietari,

Kiova, Minsk
MUSTAN MEREN HELMET

Odessa, Jalta, Sotshi
UUTUUS: TRANSSIPERIA 
LENTO - JUNA - LENTO 

15.5.-28.5.2012
PAIKKOJA RAJOITETUSTI

VARAA PIAN!

ARI-AL TRAVEL OY
Kouvola

p. 040 154 7780
info@arialtravel.fi 
www.arialtravel.fi 

Kymen JRT-Rakenne Oy
Terveellinen ja puhdas 

sisäilma on ihmisoikeus

puh. 0400 750 798 | www.kymenjrt.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…6000 kW

- Öljy, kaasu ja KPA

- Hyötysuhde jopa 94 %

Rakentamisen energiamääräykset  
muuttuvat vuonna 2012

(ylh.) Nykyistä rakentamis-
käytäntöä vastaavan uu-
den pientalon energialas-
kelma eri lämmitystavoil-
la. Kaikki arvot ovat omi-
naiskulutuksia, yksikkönä 
kWh/(m2 a).

huolellista auringonsuojauk-
sen ym. suunnittelua jos ha-
lutaan pärjätä ilman jäähdy-
tysjärjestelmää.

Aikaisemmasta poiketen 
määräykset ottavat huomi-
oon energiamuodot ja läm-
mitystavat. Enää ei voida ra-
kentaa ja myydä taloja, jois-
sa rakennuttajien säästämät 
investointikustannukset on 
siirretty käyttäjien maksetta-
vaksi suurien energialasku-
jen muodossa. Muutos tu-
leekin johtamaan arvokkaan 
sähköenergian käytön vähe-
nemiseen erityisesti raken-
nusten lämmityksessä, mut-
ta myös muissa kulutuskoh-
teissa. Suurimmasta energia-
muodon kertoimesta johtuen 
sähkönkäytön tehostamisella 
on myös suurin vaikutus E-
lukuun.

Energiamuotojen kertoi-
met tarvitaan, jotta sähköt 
ja lämmöt sekä polttoaineet 
voitaisiin laskea yhteismital-
listetulla tavalla yhteen. An-
netut kertoimet tarkoittavat, 
että sähkö on 2,4 kertaa ar-
vokkaampaa kuin kaukoläm-
pö ja 3,4 kertaa arvokkaam-

paa kuin puu tai pelletti. Ker-
toimet ovat samansuuntai-
sia energian hintojen kans-
sa, mutta niiden määrittämi-
sen peruste on ollut primää-
rienergia, erityisesti uusiutu-
mattomien luonnonvarojen 
käyttäminen.

E-luvun  
vaatimustasot

E-luvun vaatimus riippuu 
talotyypistä, joita on kaiken 
kaikkea 8 kappaletta. Kerros-
taloissa se on 130 kWh/(m2 
a), toimistoissa ja opetusra-
kennuksissa 170 kWh/(m2 a).  
Alle 120 m2 pientalon E-luku 
saa olla enintään 204 kWh/
(m2 a). 

Rakennusten sähkö-
lämmitys vähenee

Kerrostaloissa E-lukuvaa-
timus toteutuu osassa koh-
teista johtuen tehokkaasta 
koneellisesta tulo- ja pois-
toilmanvaihdosta. Kuitenkin 
sähköisestä tuloilman jälki-

lämmityksestä sekä sähköis-
ten märkätilalattialämmitys-
ten käyttämisestä on luovut-
tava, jotta E-lukuvaatimus 
täytetään. 

Suurimmat muutokset ovat 
edessä pientalopuolella ja si-
tä odotetusti sähkölämmityk-
sen osalta. Pientalojen E-lu-
vun vaatimus ei ole sinänsä 
ollenkaan tiukka, koska arvi-
olta noin 60 % viime vuon-
na rakennetuista talosta täyt-
tää sen helposti. Ainostaan 
sähkölämmitteiset talot eivät 
täytä vaatimusta ilman ener-
giatehokkuuden parannustoi-
menpiteitä.

Tulokset osoittavat, et-
tä maalämmöllä, kaukoläm-
möllä ja pelletillä täytetään 
helposti E-luvun vaatimus. 
Myös ilma-vesi lämpöpum-
pulla vaatimus täytetään E-
luvun jäädessä hieman alle 
140 (ei ole esitetty taulukos-
sa). Sähkölämmityksellä vaa-
timusta ei täytetä. 

Jotta sähkölämmitystä voi-
taisiin käyttää, pitää huomat-
tavasti lisätä lämmöneristys-
tä ja käyttää parempia ikku-
noita.  

Suuntana  
lähes nolla

Jos yritetään ennakoida 
vuoden 2021 lähes nolla-
energiavaatimuksia, niin niitä 
varten tarvitaan pientaloissa 
mitä todennäköisimmin te-
hokkaat lämmitystavat (kuten 
lämpöpumput, kaukolämpö, 
pelletti), mahdollisimman hy-
vä ilmanvaihdon lämmön tal-
teenotto, passiivitalon tasoi-
sen rakennusvaippa ja lisäksi 
vielä aurinkokeräimet ja au-
rinkokennot katolle lämpöä 
ja sähköä tuottamaan. Näillä 
teknisillä ratkaisuilla voidaan 
saavuttaa E-luku 50 ja alle-
kin. Ratkaisut ovat olemassa, 
mutta ne eivät ole vielä kai-
kilta osin kustannustehokkai-
ta. Ensimmäisiä lähes nolla-
energiataloja kuitenkin jo ra-
kennetaan, esim. Tampereen 
2012 asuntomessuille sellai-
nen talo on tulossa.  

Nollaenergiarakentamisen 
periaatteita voidaan suositel-
la noudatettavasi kustannus-
tehokkailta osilta jo nyt. Jos 
haluat rakentaa hyvän talon, 
niin tee hyvä rakennusvaip-

pa ja älä säästä lämmitysjär-
jestelmästä. Meidän oloissa 
myös passiivitaloissa tarvi-
taan kunnon lämmitysjärjes-
telmä, joka on yleensä vesi-
kiertoinen lämpöpumpuilla, 
kaukolämmöllä tai pelletillä 
toimiva.  

Tehokas lämmitysjärjes-
telmä on suurin yksittäinen 
energiatehokkuuteen vai-
kuttava tekijä. Koneellinen 
tulo- ja poistoilmanvaihto 
mahdollisimman tehokkaalla 
lämmön talteenotolla on it-
sestäänselvyys, josta on tullut 
vakioratkaisu. 

Hyvä rakennusvaippa tar-
koittaa hyvä ilmanpitävyyt-
tä, huolellista työnsuoritusta, 
tavanomaista parempia ik-
kunoita ja parannettua läm-
möneristystasoa. 

Lopuksi ei pitää unohtaa 
rakennuksen massoittelua 
– turhia nurkkia ja erkkerei-
tä on syytä välttää ja myös 
auringonsuojauksesta pitää 
huolehtia.

Jarek Kurnitski, 
Sitran Energiaohjelma

Vuoden 2012 ostoenergian taseraja, josta E-luku lasketaan energiamuotojen ker-
toimilla.

RakMK D3 2012 E-luvun laskennassa käytettävät ener-
giamuotojen kertoimet.

Monipuolisen energia- 
tehokas hybridilämmitys

Periaatekaavio hybridilämmitysjärjestelmästä.

Messukuva hybrilämmityslaitteista.

Lämmitys- 
muotoja 
puntaroiville  
löytyy uusia 
vaihtoehtoja. 
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Lyömätöntä tehokkuutta osatehoilla 
- matalat käynnistysvirrat

Putkistohuolto Oy
VTM

www.vtm-putkistohuolto.fi 

www.schneider-electric.com/fi

Ratkaisut energiatehokkaaseen 
kiinteistönhallintaan

LAMELLIPATTERIT JÄÄHDYTYKSEEN
JA LÄMMITYKSEEN
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Osaaminen on taitolaji matalaenergia- matalaenergia-matalaenergia-
Vallox osaa

matalaenergia-matalaenergia-matalaenergia-matalaenergia-matalaenergia-
ilmanvaihdon

www.vallox.com

Elinkeinoelämän tarve saa-
da eri alojen ammattilai-
sia työmarkkinoilta poistu-
vien tilalle, tai lisää liiketoi-
minnan laajentuessa vaa-
tii koulutusta jolla annetaan 
alan perusosaaminen nuo-
rille alalle hakeutuneille. 
Kouvolan seudun ammatti-
opisto vastaa tähän haastee-
seen kouluttamalla perus-
koulusta päässeitä nuoria ja 
uudelleen koulutettavia ai-
kuisia seutukunnan elinkei-
noelämän tarpeisiin.

Talotekniikan perustutkin-
toon, valtakunnallisten uusit-
tujen opetussuunnitelmien 
perusteiden mukaan, koulu-
tetaan Kouvolan seudun am-
mattiopistossa suuntautu-
misvaihtoehtojen, putkiasen-
nuksen- ja ilmanvaihtoasen-
nuksen koulutusohjelman 
mukaisesti, nuorisoasteella 
pääsääntöisesti peruskoulus-
ta tulevia nuoria. 

Alan vaihtajia on ollut 
muutamia jokaisessa aloitus-
ryhmässä lähimenneisyydes-
sä, johtuen paikkakunnalla 
tapahtuvasta elinkeinoelä-

män rakennemuutoksesta. 
Valtakunnalliset opetussuun-
nitelmien perusteiden poh-
jalta on laadittu koulukoh-
taiset opetussuunnitelmat 
yhteistyössä ammatillisen 
neuvottelukunnan jäsenten 
kanssa. 

Ammatillinen neuvottelu-
kunta koostuu talousalueen 
alan yritysten edustajista, niin 

omistaja, työnjohto ja työnte-
kijöiden tasolta.

Opiskelijat valikoituvat ta-
lotekniikka-alalle, tullessaan 
peruskoulusta yhteishaun 
kautta, jolloin valinta perus-
tuu opiskelijan menestyk-
seen peruskoulussa. Paino-
tus on teknisessä työssä ja 
matematiikassa, sekä ensisi-
jaisuuspisteissä. Oppilaitok-

sen vaikuttaminen valintaan 
on vähäistä, valikoitumista 
eri suuntautumisvaihtoeh-
tojen välillä voidaan ohjailla 
vasta talotekniikkaan valittu-
jen kesken, mikäli hakeutu-
minen ei kohdistu tasaisesti 
eri suuntautumisvaihtoehto-
jen kesken.

Kouvolan seudun ammat-
tiopiston talotekniikan perus-
tutkinnon opetus on jakau-
tunut pää ammattiaineiden 
osalta kuudelle eri opettajal-
le, niin että opettajan opetta-
man osa-alueen hallinta on 
joukon parasta.

Oppia  
työelämään

Ammattiala vaatii tekijäl-
tään oma-aloitteisuutta, huo-
lellisuutta, vastuullisuutta, se-
kä vuorovaikutus- ja asiakas-
palvelutaitoja, lisäksi edelly-
tetään materiaalien ja työ-
menetelmien tuntemusta. 
Päivittäisessä opetuksessa 
ohjenuorana kaikilla opetta-
jilla on työelämän pelisään-

nöt, joista tärkeimpiä on työ-
aikojen noudattaminen, työ-
tehtävien ohjeiden mukainen 
suorittaminen sekä opiskeli-
joiden vuorovaikutustaidot.

Talotekniikan ammateis-
sa toimiessaan on työnteki-
jän toimintaympäristö hyvin-
kin laaja ja vaatii vastavalmis-
tuneelta opiskelijalta vielä 
paljon omatoimista opiske-
lua selvitäkseen työelämän 
haasteista. Ammattiopistot 
pystyvät antamaan perustie-
dot ammattiin ja harjaantu-
minen ammattiosaajaksi ta-
pahtuu opiskelun jälkeisis-
sä työtehtävissä. Monissa ta-
pauksissa vastavalmistunut 
asentaja kouliintuukin jo-
honkin erikoistehtävään riip-
puen omasta mielenkiinnos-
ta tai valittavana olevista teh-
tävistä.

Talotekniikka-alan tutkinto 
sisältää myös kaikille yhteisiä 
ammattitaitoa täydentäviä 
oppiaineita. Mikäli opiskeli-
jalla on aikaisempia opintoja 
joita on suoritettu joko luki-
ossa, ammatillisessa koulu-
tuksessa, tai mahdollisesti ul-

komailla voidaan niitä hyväk-
si lukea välttäen päällekkäisiä 
opintoja.

Ammattialakohtaisten pe-
rustaitojen karttuessa, opis-
kelijoiden ollessa kolman-
nella vuosikurssilla, ohjataan 
opiskelijat 20 opintoviikon 
mittaiselle työssäoppimisjak-
solle. Työssäoppimispaikko-
jen hankinta on hyvää har-
joittelua hankkia opiskelun 
jälkeinen työpaikka ja näin 
ollen opiskelijat hakevatkin 
omatoimisesti työssäopis-
paikkoja. Työssäoppimista on 
mahdollisuus suorittaa myös 
ulkomailla.

Valmistuneet opiskelijat si-
joittuvat laaja-alaisesti lähes 
koko etelä-suomen alueelle 
myös yli ammattialarajojen. 
Osa valmistuneista jatkaa 
opiskeluaan ammattikorkea-
koulussa heti valmistuttuaan 
ja osa muutamanvuoden si-
sällä hankittuaan työkoke-
musta alalta.

Immo Pylvänen
lehtori, Kouvolan seudun 
ammattiopisto

Talotekniikka-alan koulutusta  
Kouvolan seudun ammattiopistossa

Työnopetusta annettaessa tavoitteena on luoda oikean-
lainen työympäristö suorittaa keskeiset työtehtävät joi-
ta valmistuva opiskelija tulee toteuttamaan siirryttyään 
työelämään. 

Elinkeinoelämä tarvitsee uusia ammattilaisia.


