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Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

Talotekniikan auditoin-
ti auttaa hahmottamaan 
kokonaisuudet ja hallitse-
maan niiden yksityiskoh-
dat. Auditoinnissa käydään 
läpi kiinteistön huollon ja 
hoidon osa-alueet, etsitään 
kehityskohteet ja autetaan 
muutoksen läpiviemisess-
sä. Lopputuloksena on ai-
kaisempaa toimivampi ja 
kustannustehokkaampi toi-
mintamalli.
Auditoinnin laajuus sovi-
taan tapauskohtaisesti. 
Joskus on kysymyksessä 
asioiden ja prosessien päi-
vitys, joskus taas perus-
teellinen analyysi siitä, mi-
ten asiat laitetaan ajan ta-
salle. 

Kiinteistötekniikan asian-
mukaiset, usein monimut-
kaisilta tuntuvat käyttöta-
vat on hyvä varmistaa ta-
lotekniikkaan hyvin pereh-

tyneiden ammattilaisten 
avulla. Oikeat säädöt esi-
merkiksi lämmityksessä ja 
ilmastoinnissa tuovat tun-
tuvia kustannussäästöjä. 
Huollossa esiintyvien epä-
kohtien tai piilevien vikojen 
havaitseminen ajoissa eh-
käisee turhia ja ylimääräi-
siä korjaustöitä.
Käyttöhenkilökunnan osaa-
minen ja kiinteistötekniikan 
tehostettu käyttö ovat yk-
si parhaita keinoja energi-
an säästämiseksi.

Kiinteistönpidossa on aina 
kysymys merkittävien sum-
mien arvoisista omaisuuk-
sista ja päätöksistä, jotka 
edellyttävät asiantunte-
musta ja näkemystä.
Ala kehittyy nopeasti ja 
vuosittain tulee voimaan 
uusia käytäntöjä, tekni-
siä innovaatioita ja viran-
omaismääräyksiä. Pakolli-

set huoltokirjat, PTS, lupa-
menettelyt korjauksissa, 
energiatehokkuuden kiris-
tyvät vaatimukset, ener-
giatodistus jne.

Kiinteistönpidossa muo-
dostuu kustannuksia use-
ammalle eri taholle, kuten 
kiinteistön omistajalle ja ti-
lojen vuokraajalle.
Kiinteistön ylläpito- ja käyt-
tökustannukset ovat kaksi 
eri asiaa, mutta ne sotke-
taan usein keskenään.
Ylläpitokustannuksia ovat 
kiinteistönhoidosta ja kun-
nossapidosta aiheutuvat 
kustannukset, esimerkiksi 
kaikki kiinteistön huolto-, 
sähkö-, lämmitys-, veden-
kulutus- ja jätehuoltokus-
tannukset.
Käyttökustannuksia ovat 
käyttäjälle tilojen käytös-
tä aiheutuvia muuttuvia 
kustannuksia, jotka mää-

räytyvät tarvittavien hyö-
dykkeiden määrän ja laa-
dun perusteella. Käyttö-
kustannukset voidaan pe-
riä vuokralaiselta vuokra-
sopimuksessa sovitulla ta-
valla (esim. käyttö- tai eril-
liskorvauksina) tai asiakas 
voi vastata niistä suoraan 
itse. Käyttökustannuksia 
muodostuu mm. veden ja 
sähkön kulutuksesta sekä 
omien tilojen siivouksesta.

Kiinteistön ylläpitokustan-
nukset ovat jatkuvassa 
nousussa ja varsinkin ve-
den sekä lämmön kustan-
nukset ovat nousseet mui-
ta kustannuksia nopeam-
min. Talotekniikan hyvin 
tunteva käyttöhenkilökun-
ta ja ulkopuolisten asian-
tuntijoiden hyväksikäyttö 
auttaa pitämään kustan-
nukset kurissa.

AUDITOINTI kehittää
kiinteistön hoitoa ja huoltoa

Kiinteistön ylläpito edellyttää 
selkeitä suunnitelmia, osaavia 
kumppaneita ja määrätietoista 
johtamista. On oltava selkeä 
toimintamalli, joka ottaa huo-
mioon kiinteistöön kohdistuvat 
taloudelliset, tekniset ja juridi-
set määräykset, unohtamatta 
käyttäjien tarpeita.

Hiljainen Turvallinen Tehokas Energiaa
säästävä

ODOTETTU HUIPPU-UUTUUS NYT MARKKINOILLA!

  Parasta Toshiba-laatua! 

 Entistäkin tehokkaampi!
 Korkea hyötysuhde DC Kaksoisrotaatio-

kompressorin avulla. 

 Ylläpitolämpötila 5-13 astetta!

 Kehitetty pohjoisen vaativiin olosuhteisiin!

 Luotettava toiminta ja hiljainen äänitaso! 

 Puhdas ja raikas sisäilma!
Plasma-ilmansuodatin+Ionisaattori+
Uusi Toshiba IAQ suodatin.

www.toshibafi nland.com 
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Comefri puhallintekniikkaa
korkeimmalla tasolla - energiaa säästävät

kestomagnee�  moo� orit jo täällä !

Airfoilpuhal� met IE2, IE3 ja PM-
moo� oreilla Mastervent ilmanvaihto-
kojeissa sekä vaihtopuhal� miksi.
Ota yhtey� ä !

Myyn� :
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info@taniplan.fi 
www.taniplan.fi 
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SIVUNVALMISTUS
Vartti Kouvola

Kouvolan LVI-yhdis-
tys on Pohjois-Kymen-
laakson alueen talo-
tekniikkaosaajien yh-
distys. Se järjestää jä-
senistölle koulutusta, 
tutustumistilaisuuk-

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

Pääkirjoitus

www.kolvinet.fi

Energiamääräysten kokonaisenergiatarkastelu muuttaa rakentamisen energiatehokkuuden ohjausta historiallisella tavalla. 

Kokonaisenergiakulutus 
esitetään 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 energiatehokkuu-
den parantamisen kustannus-
tehokkaasti, kun tarkoituksen-
mukaiset ratkaisut voidaan va-
lita hankekohtaisesti. Jatkossa 
siten kaikki energiatehokkuus-
ratkaisut kilpailevat keskenään 
samoilla ehdoilla, mikä edis-
tää rakentamisen kehittymistä. 
Uusi laskentatapa auttaa siir-
tymisessä lähes nollaenergia-
rakentamiseen vuoteen 2021 
mennessä, mikä tapahtuu Eu-
roopan laajuisesti. 

Kesäajan  
huonelämpötilat
E-luvun lisäksi toinen suuri 
muutos on kesäajan huone-

ENERGIAMÄÄRÄYKSET rakentamisessa muuttuivat

lämpötilojen osoittamisen vaa-
timus. Asuinkerrostalojen läm-
pötilaraja on 27°C ja muissa 
rakennuksissa 25°C. Kerrosta-
loissa tarvitaankin huolellista 
auringonsuojauksen ym. suun-
nittelua, jos halutaan pärjätä 
ilman jäähdytysjärjestelmää.
Aikaisemmasta poiketen mää-
räykset ottavat huomioon 
energiamuodot ja lämmitysta-
vat. Enää ei voida rakentaa ja 
myydä taloja, joissa rakennut-
tajien säästämät investointikus-
tannukset on siirretty käyttäjien 
maksettavaksi suurien energia-
laskujen muodossa. Muutos 
tuleekin johtamaan arvokkaan 
sähköenergian käytön vähe-
nemiseen erityisesti raken-
nusten lämmityksessä, mutta 
myös muissa kulutuskohteissa. 
Suurimmasta energiamuodon 
kertoimesta johtuen sähkön-
käytön tehostamisella on myös 
suurin vaikutus E-lukuun.
Energiamuotojen kertoimet tar-
vitaan, jotta sähköt ja lämmöt 
sekä polttoaineet voitaisiin las-
kea yhteismitallistetulla taval-
la yhteen. Annetut kertoimet 

tarkoittavat, että sähkö on 2,4 
kertaa arvokkaampaa kuin 
kaukolämpö ja 3,4 kertaa 
arvokkaampaa kuin puu tai 
pelletti. Kertoimet ovat saman-
suuntaisia energian hintojen 
kanssa, mutta niiden määrittä-
misen peruste on ollut primää-
rienergia, erityisesti uusiutu-
mattomien luonnonvarojen 
käyttäminen.

E-luvun  
vaatimustasot
E-luvun vaatimus riippuu talo-
tyypistä, joita on kaiken kaik-
kiaan 8 kappaletta. Kerrosta-
loissa se on 130 kWh/(m2 
a), toimistoissa ja opetusraken-
nuksissa 170 kWh/(m2 a).  
Alle 120 m2 pientalon E-luku 
saa olla enintään 204 kWh/
(m2 a). 

Rakennusten sähkö-
lämmitys vähenee
Kerrostaloissa E-lukuvaati-

mus 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 
sitä odotetusti sähkölämmi-
tyksen osalta. Pientalojen 
E-luvun vaatimus ei ole si-
nänsä ollenkaan tiukka, kos-
ka arviolta noin 60 % viime 
vuonna rakennetuista talosta 
täyttää sen helposti. Ainos-
taan sähkölämmitteiset talot 
eivät täytä vaatimusta ilman 
energiatehokkuuden paran-
nustoimenpiteitä.
Tulokset osoittavat, että maa-
lämmöllä, kaukolämmöllä ja 
pelletillä täytetään helposti 
E-luvun vaatimus. Myös ilma-
vesi lämpöpumpulla vaati-
mus täytetään E-luvun jää-
dessä hieman alle 140 (ei 
ole esitetty taulukossa). Säh-

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

Kouvolan LVI-yhdis-
tys KoLVI ry on perus-
tettu 1967 LVI-alalla 
toimivien henkilöiden 
toimesta.”Yhdistyksen 
tarkoituksena on toi-
mia lämpö-, vesi-, 
ilmastointi- sekä mui-
den talotekniikan 
alalla toimivien hen-
kilöiden ammatillise-
na yhdyssiteenä sekä 
edistää heidän am-
mattitaitoaan ja alan 
kehitystä. 
Tarkoituksensa toteut-
tamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitelmätilai-
suuksia sekä harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja näyttely- 
yms. toimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hank-
kia taloudellista etua jäsenilleen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna 
myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä omistaa 
kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistys on puoluepoli-
tiikasta riippumaton,” Näin on kirjoitettu yhdistyksen 
sääntöihin. Tämä päivänä alan ammattilaisten eli työn-
tekijöiden saatavuus työmarkkinoille on vaikeaa suuri-
en ikäluokkien saavutettua eläkeiän.
Kouvolan LVI-yhdistys pyrkii omalta osaltaan autta-
maan nuoria valitsemaan talotekniikka alan LVI koulu-
tuksen osion, peruskoulun jälkeiseksi opintosuunnaksi. 
Tähän suuntaan meidän pitää pyrkiä, koska ulkomai-
nen työvoima ei välttämättä kauan pysy Suomessa.
Kun lähialueet saavat omat asiansa kuntoon ja palkka-
taso hiljalleen nousee, vähenee työvoiman saanti Suo-
meen. Yhdistystoiminnassa ollaan samassa tilanteessa 
kuin työelämässä jäsenet alkavat ” eläköitymään”. 
Nuoria aktiivisia jäseniä kaipaavat kaikki yhdistyk-
set tänä päivänä, nuoren sitoutuessa työskentelemään 
esim. LVI - alalla yksi hyvä toimintatapa saada tietoa 
oman alan asioista on toimia aktiivisesti alan paikal-
lisjärjestöissä. Meillä on tarve saada nuoria mukaan 
työskentelemään LVI - alalla sekä mukaan toimintaam-
me, jotta Kouvolan LVI – yhdistyksen toiminta säilyisi 
virkeänä ja samalla saataisiin yhdistyksen toimintaan 
uusia tuulia.
Toivotan hyviä lukuhetkiä Kouvolan LVI - yhdistyksen 
julkaiseman LVI - viesti lehden parissa joka on jo 23 
vuosikerta.

Ari Hyvärinen
Kouvolan LVI-Yhdistys,

KoLVI ry:n puheenjohtaja.

Nuoret mukaan
yhdistystoimintaan

SÄÄSTÄ LÄMMITYSKULUISSA!
ELYSATOR -vedenkäsittelylaitteet
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Energiamääräysten kokonaisenergiatarkastelu muuttaa rakentamisen energiatehokkuuden ohjausta historiallisella tavalla. 

ENERGIAMÄÄRÄYKSET rakentamisessa muuttuivat

Nykyistä rakentamiskäytäntöä vastaavan uuden pientalon energialaskelma eri lämmi-
tystavoilla. Kaikki arvot ovat ominaiskulutuksia, yksikkönä kWh/(m2 a).

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

kölämmityksellä vaatimusta 
ei täytetä. 
Jotta sähkölämmitystä voitai-
siin käyttää, pitää huomatta-
vasti lisätä lämmöneristystä 
ja käyttää parempia ikku-
noita.  

Suuntana  
lähes nolla
Jos yritetään ennakoida vuo-
den 2021 lähes nollaener-
giavaatimuksia, niin niitä 
varten tarvitaan pientalois-
sa mitä todennäköisimmin 
tehokkaat lämmitystavat (ku-
ten lämpöpumput, kaukoläm-
pö, pelletti), mahdollisimman 
hyvä ilmanvaihdon lämmön 
talteenotto, passiivitalon ta-
soisen rakennusvaippa ja 
lisäksi vielä aurinkokeräimet 
ja aurinkokennot katolle läm-
pöä ja sähköä tuottamaan. 
Näillä teknisillä ratkaisuil-
la voidaan saavuttaa E-luku 
50 ja allekin. Ratkaisut ovat 
olemassa, mutta ne eivät ole 
vielä kaikilta osin kustan-
nustehokkaita. Ensimmäisiä 
lähes nollaenergiataloja kui-
tenkin on jo rakennettu esim. 
Tampereen viime kesän 
asuntomessuille.  
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 lämmitysjärjestelmä 
on suurin yksittäinen ener-
giatehokkuuteen vaikuttava 
tekijä. Koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto mahdolli-
simman tehokkaalla lämmön 
talteenotolla on itsestäänsel-

vyys, josta on tullut vakiorat-
kaisu. 
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

SÄHKÖ- JA LVI-TEKNINEN SUUNNITTELU

Käsityöläiskatu 4, 45100 KOUVOLA
www.jhsuunnittelu.fi 
Puh. 05-2106 900
Fax. 05-2106 915

Karjalantie 10-12, PL 130
48601 KOTKA
www.jhsuunnittelu.fi 
Puh. 05-2106 900
Fax. 05-2106 925

• Sähkösuunnittelu
• Tele-suunnittelu
• Turvasuunnittelu
• Tietojärjestelmäsuunnittelu

• LVIAJ-suunnittelu
• Konsultointi/ valvonta
• Rakennuttaminen
• Paloilmoitinhuolto/ -asennus

HHW - hiljainen ja tarkka ilmavirtasäädin:

• Yhdistetty tulo- ja poistoilmavirtasäädin

• Tarkka toiminta pienillä ilmavirroilla

• Lyhyt kompakti malli, integroitu äänenvaimennin

• Helposti avattava rakenne huoltoa varten

Uutuus Haltonilta asuntoilmanvaihtoon!

www.halton.fi 

www.energent.fi 

RAKENNUSAUTOMAATIO
Siemens Osakeyhtiö

Hallitie 2 47400 Kausala
Puh 010 5116500

SÄHKÖ     1,7
KAUKOLÄMPÖ    0,7
KAUKOJÄÄHDYTYS   0,4
FOSSIILISET POLTTOAINEET  1
UUSIUTUVAT POLTTOAINEET  0,5

ENERGIAMUODON KERROIN

NÄIN SÄÄSTÄT 
energiaa omilla  
toimillasi
Selvitä, että ikkunat ja ovet 
ovat tiiviit sekä huonelämpöti-
lat tasaiset ja sopivat.  Tuuleta 
nopeasti ja tehokkaasti 
Tuuleta nopealla ristivedolla. Il-
ma vaihtuu tehokkaasti ja läm-
pöä menee harakoille mah-
dollisimman vähän.  Viisas ei 
tuhlaa lämmintä vettä 
Seuraa lämpimän veden kulu-
tusta. Vältä turhaa veden juok-
sutusta suihkussa ja muissa 
pesuissa. 

Asteen pudotus   
huonelämmössä   
säästää 5% lämpöä
Kaukolämmön oikea käyttö 
edistää energiatehokkuutta. 
Yhden asteen huonelämpöti-
lan pudotuksella säästyy viisi 
prosenttia lämpöä. Asukas on 
avainasemassa vaikuttamassa 
talon lämmön kulutukseen se-
kä lämpölaskun suuruuteen.
Huonelämpötilaksi suositel-
laan 20–22 °C. Sopiva läm-
pimän käyttöveden lämpötila 
on 55 °C. 

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 lä-
hettämästä vuosiraportista 
selviää oman talon kulutuksen 
lisäksi paikkakunnan muiden 
vastaavien talojen lämmön-
kulutukset. Sää on vaikuttava 
tekijä, kun eri vuosien läm-
mönkulutusta vertaillaan kes-
kenään. Kaukolämpöyritysten 
raporteissa sääkorjaukset on 
tehty. Jos eri vuosien sääkor-
jatut kulutukset poikkeavat ko-
vasti toisistaan, on lämmön-
käyttöä syytä tutkia. 
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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

KylmäRinki
-since 1991- Itula-lattialämmitys tuo 

kotiisi lämmintä tunnelmaa 
ja viihtyisyyttä. Lämmin lat-
tia tuntuu mukavalta jalko-
jen alla. Tämä tuntemus hei-
jastuu koko kehoon. Kun ja-
loilla on hyvä olla, ne sätei-
levät samaa tunnetta ympäri 
kehoasi. Lattialämmityksen 
avulla olosuhteet ovat aina 
sopivan lämpimät.
Itula-lattialämmitysjärjestel-
mä koostuu laadukkaista ja 
kestävistä komponenteista 
mm. monikerrosputki (pex-
alu-pex), jakotukki ruostuma-
tonta terästä ja integroidut 
virtausmittarit jokaisessa pii-
rissä. Asennusvaihtoehdot 
löytyvät kaikkiin lattiaraken-
teisiin. Lämmitysmuodon voi 
jokainen valita haluamak-
seen, sillä lattialämmitys 
soveltuu kaikkien energia-
muotojen kanssa. Alhaisten 
lämpötilojen ansiosta lattia-
lämmitysjärjestelmä säästää 
energiaa.
Voit täydentää lattialämmi-
tysjärjestelmää lisäksi eri-
koisratkaisuilla: Kylpyhuone-
lämmitys, kivilattialämmitys, 
pihalämmitys, luiskalämmi-
tys tai lattiaviilennys.

Lattiaviilennys vesi-
kierrolla
Lattiaviilennyksessä hyödyn-
netään vesikiertoisen lattia-
lämmityksen lämmityspinto-
ja ja putkistoja, näin erilli-
siä viilennyksen jakolaitteita 
ei tarvita. Lisäksi viilennys 
saadaan jaettua kaikkiin 
huonetiloihin äänettömäs-
ti ja vedottomasti, koska 
järjestelmästä saatava vii-
lennysteho perustuu ilman-
puhalluksen sijaan suuriin 
lattiapinta-aloihin.
Kun käytössä on maalämpö-
pumppu, silloin maalämmön 
keruuputkistoa tai porakai-
voa voidaan käyttää jääh-
dytysenergian lähteenä ja 
viilennystilanteessa energi-

aa kuluttaa vain kiertovesi-
pumppu. Samalla lämpökai-
voa ladataan lämpöenergi-
alla talvea varten. Viilenny-
senergia voidaan toteuttaa 
toki myös ulkoisella kylmä-
koneella esim. ilmavesiläm-
pöpumpulla. Lattiaviilennys 
on mahdollista liittää myös 
olemassa olevaan lattialäm-
mitysjärjestelmään jälki-
asennettuna. Itula tarjoaa 
suunnittelun ja järjestelmän 
vaatimat komponentit ja au-
tomatiikan kokonaispalve-
luna.

Kuinka lattiaviilen-
nys toimii?
Itulan HC-asema säätöjär-
jestelmineen sisältää kaikki 
tarvittavat komponentit lat-
tialämmitystä ja –viilennys-
tä varten. Talvella lämmi-
tystilanteessa lattiaputkistot 
toimivat lämmityskäytössä. 
Kesällä asema kytketään vii-
lennyskäyttöön kääntämällä 
lämmitys/viilennyskytkimen 
asentoa. Viilennysenergia 
siirretään lämmönsiirtimen 
kautta lattiaputkistoihin. Au-
tomatiikkajärjestelmä sää-
tää lämpötilan halutuksi. 
Lämpötila pysyy mukavana 
myös kesähelteellä. Kosteis-
sa tiloissa (kuten sauna ja 
pesuhuone) voidaan kesäl-
läkin pitää mukavuuslattia-
lämmitystä. Lattiaviilennyk-
sessä lattian pintalämpötila 
pidetään 21 astetta tai kor-
keampana, jolloin lattia on 
aina mukava kulkea vaikka 
avojaloin.
Lattiaviilennyksen toteuttami-
nen onnistuu kaikille lattia-
pintamateriaaleille ja lattia-
rakenteille. Kondensiovaa-
ran estää järjestelmään kuu-
luva kastepistevahti. Emme 
kuitenkaan suosittele lattia-
viilennystä kosteisiin tiloihin, 
kivilattia-alueiden mahdolli-
nen viilentäminen päätetään 
aina tapauskohtaisesti.

LATTIALÄMMITYS ja viilennys

Matalille lämpötiloille soveltuva lämmi-
tyspatteri Nove Neo mahdollistaa patte-
rilämmityksen lämpöpumppukohteessa. 
Perinteisen patterin toimintalämpötilat 
ovat korkeita lämpöpumpuille, jos halu-
taan pitää niiden hyötysuhde hyvänä. 
Nova Neo patterissa on perinteisen pat-
teripinnan lisäksi konvektori ja pienite-
hoiset ja äänettömät puhaltimet, joil-
la saadaan 3-4 kertainen tehon lisäys. 
Lämmitysteho saadaan näin  riittämään  
pienillä veden lämpötiloilla. Puhallinte-
hostus mahdollistaa myös viilennyksen 
toteuttamisen  erityisesti maalämpökoh-
teissa.

Hyvän sisäilmaston tekijä

Oy Swegon Ab
Bertel Jungin aukio 7
02600 Espoo
Puhelin 010 289 4010
Telefax 010 289 4060
www.swegon.fi 
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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

 

                    

     

                                      Chiller Oy 

                      Louhostie 2, 04300 TUUSULA 

                                   www.chiller.fi   

 Jäähdytys/lämmitys laitteet 
 Interaktiivinen huoltojärjestelmä 

31. lokakuuta 2012

Hankittaessa vesikalustei-
ta pientaloihin tai taloyhtiöihin 
huomio kohdistuu erityises-
ti hanojen, turvallisuu-teen, 
ekologisuuteen ja niiden käyt-
tömukavuuteen. Viihtyisän 
ja toimivan asunnon perusta 
luodaan jo asunnon suunnit-
teluvaiheessa. LVI-ratkaisut 
ovat perusratkaisuja, joilla on 
huomattava vaikutus keittiön, 
kylpyhuoneen, wc:n saunan 
ja muiden hygieniatilojen toi-
mivuuteen. Kun rakennat uutta 
tai korjaat vanhaa, kiinnitä 
tarpeeksi huomiota kodin vesi-
pisteisiin: niiden määrään, si-
jaintiin sekä itse laitevalintaan. 

Vedenkäyttö          
järkeväksi
Vaikka puhdas vesi on meil-
le suomalaisille itsestäänsel-
vyys, vedenkäytön kustan-
nukset saattavat olla monelle 
yllätys. Omat käyttötottumuk-
set ja hanavalinnat vaikutta-
vat merkittävästi energianku-
lutukseen. Totuttamalla itsensä 
vedenkäytössä tarkoituksen-
mukaisuuteen, voi laitevalinto-
jen ohella myös itse vedenkäy-

töllä säästää vuoden mit-taan 
paljon. Tuhlaileva vedenkäyttö 
kasvattaa aina vesi- ja ener-
gialaskua.Vedenkulutuksesta 
aiheutuviin kustannuksiin vai-
kuttavat oleellisesti paitsi käyt-
tötottumukset myös laitevalin-
nat. Aina ei kannata odottaa 
putkiremonttia vesikalusteiden 
uusimiseksi, sillä uusien äly-
hanojen takaisinmaksuaika on 
vain joitakin vuosia. Huoneis-
tokohtaisen säästöpotentiaalin 
voi tarkistaa Oraksen veden-
säästölaskurilla osoitteessa 
www.oras.com.

Vihreä valo opettaa

Uusin ekologinen suihkuha-
na vesikalustemarkkinoilla on 
Oras Eterna, jonka EcoLed-toi-
minto huolehtii automaatti-sesti 
sopivasta suihkuajan kestosta 
ja kertoo sinulle ihanteellisen, 
ekologisen suihkun kestoajan. 
EcoLed-painikkeen värikkäät 
ja opettavat merkkivalot te-
kevät hanasta todella helpon 
käyttää, myös lapsille.
Parhaat tulokset saat, jos yh-
distät Oras Eterna ja Oras 
Natura -suihkusetin – näin 

voit vähentää vedenkulutusta 
jopa 50 %. Oras Natura -kä-
sisuihkussa on ainutlaatuinen 
ekonappi.  Sitä painamalla 
suihkusi kuluttaa jopa 50 % 
vähemmän vettä ja energiaa 
kuin perinteiset suihkut. Tinki-
mättä tippaakaan suihkunau-
tinnosta. Painat siis ekonap-

pia ja kulutat 50 % vähem-
män vettä ja energiaa. Tai 
käytät normaalia virtaamaa, 
jos tarvitset. Valinta on sinun. 
Kun suihkusi vedenkulutus 
puolittuu, voit mitata hyödyn 
merkittävänä säästönä energi-
ankulutuksessa – ja rahassa! 

Katso lisää www.oras.com

UUSILLA HANOILLA
toimivuutta ja säästöä

Uudet hanat ovat entistä säästäväisempiä.

Kiinteistöjen lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmissä olevat 
ongelmat liittyvät säätöihin, 
toistuvaan ilmaustarpeeseen, 
venttiileihin, kasvavaan ener-
giankulutukseen, tiivistevuotoi-
hin, lämmönvaihtimien epä-
kuntoon ja huonoon lämmön-
siirtoon. Esimerkiksi lämpötilan 
heittely johtuu keskuslämmitys-
verkoston sakkauttavasta kor-
roosiosta.
Elysator on kemikaaliton ve-
denkäsittelymenetelmä, jolla 

näistä ongelmista päästään 
eroon. Menetelmällä on saa-
vutettu hyviä tuloksia kaik-
kialla, missä lämmitykseltä 
tai jäähdytykseltä vaaditaan 
hyvää energiatehokkuutta, 
häiriötöntä toimintaa ja pitkää 
käyttöikää.
Elysator suojaa putkistoa kor-
roosiolta yksinkertaisesti ja 
luotettavasti, pitää putkistot 
puhtaana, estää sakkautumi-
en muodostumisen ja poistaa 
vanhoista järjestelmistä epä-

puhtaudet sekä ilman lisäksi 
hapen.
Elysatorin toiminta perustuu 
jo pitkään käytössä olleeseen 
katodisuojaukseen. Prosessis-
sa käytetään korkealaatuista 
magnesiumseosta niin sanottu-
na uhrianodina. Magnesium 
poistaa veteen liuenneen ha-
pen elektrolyysin avulla. Sak-
ka ja muut kerrostumat peh-
menevät ja poistuvat pieninä 
osasina. Samalla järjestelmän 
lämmönsiirtokyky palautuu al-

kuperäiseksi.
Laite asennetaan järjestel-
mään sivuvirtausperiaatteella 
ja korkeintaan kolme prosent-
tia kokonaisvirtauksesta ohja-
taan Elysatorin kautta. Laite 
ei tarvitse sähkövirtaa eikä 
erillistä pumppua. Elysator ei 
myöskään vaadi muuta huol-
toa kuin puhdistuksen kerran 
vuodessa ja anodin vaihdon 
5-7 vuoden välein.

Kalervo Kekkilä

Elysator suojaa lämmitysverkoston

POSITIO OY
Mielakantie 9 45200 Kouvola | www.positio.fi 

TALOTEKNIIKAN PALVELUTALO
LVI-SUUNNITTELU JA -ASENNUS
SISÄILMAPALVELUT
RAKENNUSTEN TIIVIYDEN MITTAUKSET
ERILLISET ENERGIATODISTUKSET

www.s-syrjanen.com
puh. 040 556 8115
fax. 05-388 1156
email: sami.syrjanen@pp1.inet.fi 

www.fidelix.fi

Martinkyläntie 41
01720 VANTAA

Puh. (09) 250 1288

KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660

Jeven
Osaaminen
on taitolaji

www.jeven.fi 
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Kondenssikattila on 
maakaasua polttoainee-
naan käyttävä lämmityskat-
tila. Energian säästö on tä-
nä päivänä erittäin tärkeä 
asia. Kondenssikattilalla 
pystytäänkin saavuttamaan 
jopa  yli 30 %:n vuosittai-
nen energian säästö kun 
kondenssikattila asenne-
taan vanhan kattilan tilalle. 
Tämä perustuu maakaasun 
palamisessa syntyvien savu-
kaasujen sisältämän ener-
gian hyväksikäyttöön läm-
mityksen hyväksi. Lisäksi 
edistyksellinen automaatio 
ohjaa juuri kulloinkin tarvit-
tavaa lämpötilaa suoraan 
lämmitysverkkoon jolloin 
erillistä sekoituspiiriä ei 
välttämättä tarvita. 
Kattila käy pääsääntöises-
ti erittäin alhaisilla lämpö-
tiloilla. 
Kondenssikattilan automaa-
tio säätää kattilan tehoa 
lämmitystarpeen mukaan. 
Mikäli lämmitystarve on 
pieni, on kondenssikattilan 
tehokin pieni. Tyypillisesti 
kattilan tehon säätöalue on 
20 – 100 %. Tämä tarkoit-
taa omakotitalokokoluokas-
sa 4,5 – 25kW:n säätöalu-
etta. 
Kattilan poltin ja palamis-
ilmapuhallin on portaatto-
masti säätyviä jolloin saa-
daan aikaiseksi kyseessä 
oleva tehonsäätöalue.

Kondenssikattilan 
varusteet
Omakotitalon kondenssi-
kattila sisältää tyypillisesti 
kaikki kattilahuoneen vaa-
timat varusteet yksissä kuo-
rissa. Käyttövesivaraaja, 
varoventtiilit käyttövedelle 

ja lämmityspiirille, paisun-
ta-astia, kiertovesipumppu 
ja automatiikka sijaitsevat 
kompaktisti samassa pake-
tissa. 
Tämä vähentää osaltaan 
muun muassa työkustannuk-
sia kun kattila kytketään 
lämmitysputkistoon ja on 
valmiina käyttöön ilman eri 
laitteiden yksittäisiä asen-
nuksia. 
Isommissa teholuokissa tar-
vitaan kattilahuoneen va-
rusteet erikseen. Tyypillises-
ti kattila sisältää täydellisen 
automatiikan ja lämmön-
vaihtimen putkistoineen. 
Kattilahuoneen varusteiden 
puuttuminen selittyy mitä 
erilaisimmilla asennuskoh-
teilla. Kattilan asennus-
kohteet voivat olla ominai-
suuksiltaan hyvin erilaisia 
jolloin kattilahuonevarustei-
den mitoitus standardiko-
koisiksi olisi vaikeaa. 

Kondenssikattilan 
automaatio
Kondenssikattilan automaa-
tio on hyvin kehittynyt ja 
monipuolinen.
Automaatiolla voi tyypilli-
sesti ohjata montaa eri läm-
mityspiiriä vielä erilaisilla 
lämpötilaohjelmilla.
Tämä vähentää osaltaan 
kustannuksia kun kohtee-
seen ei tarvita erillistä auto-
maatiota kyseisiä lämmitys-
piirejä ja sekoitusventtiileitä 
ohjaamaan.
Tyypillisesti kondenssikatti-
lan automaatiolla voidaan 
ohjata kolmea (3) eri läm-
mityspiiriä täydellisesti. Tä-
mä tarkoittaa että kiertove-
sipumput, sekoitusventtiilit, 
lämpötilavalvonta ja erilai-

Valvomopalveluilla sekä 
niihin sisältyvällä ammattimai-
sella ympärivuorokautisella 
seurannalla ja mittaroinnilla 
voidaan merkittävästi edistää 
kiinteistöjen ylläpidon ja tek-
nisten järjestelmien muodosta-
man monimutkaisen kokonai-
suuden hallintaa. Valvomo-
palvelut varmistavat olosuhtei-
den hallinnan ja järjestelmien 
energiatehokkaan toiminnan 
sekä nopean reagoinnin hä-
lytyksiin.
”Aiemmin hälytykset ohjattiin 
vartiointi- tai huoltoliikkeelle ja 
paikalle tuli joku tarkistamaan 
hälytyksen. Valvomon ansiosta 
alle kymmenen prosenttia hä-
lytyksistä vaatii käyntiä paikan 
päällä”, Energia- ja valvomo-
palvelut –yksikön päällikkö 

Jukka Paloniemi YIT Kiinteistö-
teknisistä palveluista sanoo.
Valvomossa suuri osa hälytys-
ten syistä voidaan hoitaa kun-
toon etäyhteydellä, ja useim-
mat huoltomiehen käyntiä 
vaativat hälytyksetkin voidaan 
hoitaa normaalina työaikana 
esimerkiksi seuraavana päi-
vänä.
”Valvomon koulutettujen am-
mattilaisten arvio huoltokäyn-
nin kiireellisyydestä tuo asiak-
kaille selvää säästöä huolto-
kustannuksissa”, valvomosta 
vastaava huoltopäällikkö Ville 
Posti YIT Kiinteistöteknisistä 
palveluista sanoo.
Vain silloin kun esimerkiksi ve-
sivahinko tai järjestelmien jää-
tyminen pakkasella voivat ai-
heuttaa vahinkoa jollei paikal-

la käydä heti, lähetetään huol-
tomies suoraan hälytyskohtee-
seen vuorokaudenajasta riip-
pumatta. Valvomo tukee YIT:n 
asiakkaiden energianhallintaa 
tarkkailemalla, että taloteknis-
ten järjestelmien säätöarvot ja 
toiminta ovat tarpeenmukaiset. 
Kun kiinteistö on huollettu ja 
kunnossa, voidaan käyttötoi-
menpiteillä ja asiantuntevalla 
käytön optimoinnilla saavuttaa 
tyypillisesti noin viiden prosen-
tin säästö kokonaisenergian 
eli lämmön ja sähkön kulutuk-
sessa. Yksittäisissä järjestelmis-
sä säästö voi olla huomatta-
vasti suurempikin. 
Kiinteistöjen omistajat ja käyt-
täjät voivat myös omien käyt-
töliittymiensä kautta saada 
tietoa kiinteistön järjestelmistä 

ja energiankulutuksesta niin et-
tä he voivat vaikuttaa omaan 
energiankulutukseensa.
Asiantuntevalla ylläpidolla 
on suuri merkitys kiinteistöjen 
laadun ja arvon säilymiseen 
ja sitä kautta myös hiilijalan-
jälkeen. Vastuulliset yritykset 
ja varsinkin kiinteistösijoittajat 
painottavat entistä enemmän 
säästöjen lisäksi ympäristönä-
kökulmia ja kiinteistöjen arvon 
säilymistä, ja valvomo on heil-
le yksi osa kokonaisnäkemyk-
seen perustuvaa ylläpitoa.
”Tällaiseen palveluun on kas-
vava kiinnostus”, Jukka Palo-
niemi sanoo.
Teksti: Sampsa Heilä
Kuva: YIT:n arkisto, kuvas-
sa YIT Kiinteistövalvomo, 
Ville Posti 

KONDENSSIKATTILA remonttikohteeseen
- TÄMÄN PÄIVÄN ENERGIATEHOKKUUTTA

KIINTEISTÖVALVOMOLLA 
hallittuun ylläpitoon
YIT:n kiinteistövalvomoon on liitetty etäyhteydellä lähes tuhat kiinteistöä, joiden talotekni-
set järjestelmät ovat ympäri vuorokauden ammattilaisten seurannassa. Valvomopalvelut 
varmistavat kiinteistön ylläpidon ja olosuhteiden hallinnan sekä nopean reagoinnin ongel-
matilanteisiin. Huollolle valvomo on tärkeä tuki.

Suomessa valmistetut

www.gebwell.fi

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

Kaukolämmönjakokeskukset
Maalämpöpumput ja porauspalvelut

Luotettavat
lämmönjakokeskukset

uudisrakentamiseen
ja saneeraukseen

www.lampo.danfoss.fi 

»LVI-asennukset 

»Rakennuspeltityöt 

»Kanavien nuohous 

»Ilmamäärämittaukset 

»IV-huollot »www

-tunnus 1530637-9

voinna arkisin klo 7–15

R.A. Wickholm Oy

Sähkötie 1, 47200 Elimäki

Puh. (05) 3776961

Fax (05) 3776957

AK-PUTKI OY
Myllykoski
05-3255555

www.stravent.fi 
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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

31. lokakuuta 2012

KONDENSSIKATTILA remonttikohteeseen
- TÄMÄN PÄIVÄN ENERGIATEHOKKUUTTA

Kondenssikatti-
lan erittäin hyvään 
energiatehokkuu-
teen vaikuttaa:

tSavukaasujen sisäl-
tämän energian hy-
väksikäyttö lämmityk-
seen,
tedistyksellinen auto-
maatio ja
tvain kulloinkin tar-
peellisen lämpötilan 
tuotto järjestelmään.

set turvatoiminnot hoituvat 
yhdellä ja samalla auto-
maatiolla. 
Erilaisia mukavuustoimin-
toja on myös mahdollista 
toteuttaa. Lämpötilapudo-
tukset yöksi, aikaohjelmat, 
käyttöveden kiertopumpun 
aikaohjaus ja jännitesyöt-
tö kyseiselle pumpulle, se-
kä monia muita toiminto-
ja on käyttäjän ulottuvilla 
vakiona. 
Myös kattilahälytyksen saa 
kärkitietona ulos kattilasta 
kulloinkin haluttuun paik-
kaan kytkettäväksi.

Kondenssikattilan 
kokoluokat
Kondenssikattiloiden koko-
luokkia on aina omakoti-
taloluokasta suurien läm-
pökeskuksien kattiloihin. 
Omakotitalon teholuokka 
on pääsääntöisesti 15 - 
25kW. 
Pienehkön taloyhtiön, joka 
voi olla rivi- tai kerrosta-
lo, teholuokka on tyypilli-

sesti 40 – 115kW. Suuren 
taloyhtiön tai teollisuuskoh-
teen teholuokka on noin 
130kW:sta ylöspäin aina 
1,1MW:n asti. 
Siitä suurempia tehoja saa-
daan yhdistelemällä kat-
tiloita. Kaikki kohteet ja 
tehon tarpeet ovat mahdol-
lista toteuttaa kondenssikat-
tiloilla.
Kondenssikattiloiden fyy-
siset koot ovat tehoonsa 
nähden todella pieniä. Esi-
merkiksi omakotitalokoko-
luokan kattila varusteineen 
(katso kondenssikattilan va-
rusteet) on vain noin 1,5m 
korkea, 0,6m leveä ja 
0,7m syvä.  

Kondenssikattilan 
hormijärjestelmät
Kondenssikattilan savu-
kaasut poistuvat erittäin 
alhaisessa lämpötilassa. 
Käytännössä savukaasun 
lämpötila on vain noin vii-
si - kymmenen (5-10 astetta 
korkeampi kuin lämmityspii-
rin menoveden lämpötila. 
Esimerkiksi lattialämmitys-
kohteessa menoveden läm-
pötila on 35 astetta, tällöin 
savukaasujen lämpötila on 
vain noin 40-45 astetta. 
Kondenssikattila antaa 
mahdollisuuden käyttää 
erittäin yksinkertaista ja 
kustannuksia säästävää 
hormijärjestelmää. Hormi-
järjestelmä on niin sanottu 
suljettu järjestelmä. Suljetus-
sa järjestelmässä käytetään 
pääsääntöisesti niin sanot-
tua yhdenkeskeistä putkea 
jossa savukaasut poistuvat 
sisäputkessa ja palamisilma 
kattilalle otetaan ulkoput-
kessa. 

Kun käytetään suljettua 
hormijärjestelmää, palo-
osastoitua tilaa ei tarvita. 
Kattilan voi tällöin asentaa 
esimerkiksi kodinhoitohuo-
neeseen.

Kondenssikattilan 
suunnittelu sanee-
rauskohteeseen
Kondenssikattilan voi asen-
taa helposti myös sanee-
rauskohteeseen. Liitoskoh-
daksi lämmitysverkkoon 
käy vastaava liitoskohta 
kuin vanhallakin kattilalla. 
Sekoitusventtiilien toimilait-
teita ja pumppuja voidaan 
ohjata suoraan kattila-auto-
maatiolla tai suuremmissa 
kohteissa voidaan jättää ul-
kopuolinen automaatio hoi-
tamaan kyseisiä toimia ja 
kattila hoitaa osaltaan läm-
pötilaohjelman, helppoa. 
Vanhat lämmityskattilat ot-
tavat tyypillisesti palami-
seen tarvittavan ilman suo-
raan ympäröivästä tilasta/
huoneesta. 
Tämä onnistuu myös kon-
denssikattilalla. Savuhor-
miin asennetaan tyypillises-
ti saneerausputki joka on 
materiaaliltaan ruostuma-
tonta terästä.
Putki on lisäksi taipuisaa. 
Saneerausputken asennuk-
sessa on huomioitava kon-
denssiveden johtaminen 
kattilan kautta viemäriin.
Mikäli mahdollista, voi-
daan hormiratkaisu tehdä 
myös suljetulla järjestelmäl-
lä joko ulkoseinälle tai ka-
tolle. Mahdollisuuksia on 
monia.

Gasum Energiapalvelut 
Oy, Harri Mielonen

tuotepäällikkö

Ympäristöystävällinen tapa
lämmittää - jo yli 50 vuotta

LAKA lämmityskattilat
LAKA lämpökeskukset

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

laatukattila@laka.fi  www.laka.fi 

- Tehoalue 20…8000 kW
- Öljy, kaasu ja KPA
- Hyötysuhde jopa 94 %

vallox.com

matalaenergia- 
Vallox osaa

ilmanvaihdon

Kokonainen tuoteperhe 
matalaenergiailmanvaihtokoneita!

Vallox
105MC

Vallox
110SE

Vallox
145SE

RISTEILYT
Eckeröline, Tallink,

St. Peterline

KHL-PAKETIT
Pietari, Riika, Minsk

FORMULAPAKETIT
KAUPUNKILOMAT

Tallinna, Pietari,
Kiova, Minsk

MUSTANMEREN HELMET
Odessa, Jalta, Sotshi

ARI-AL TRAVEL OY
Kouvola

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

Rak.palv. Hans Jaakkola Oy
Kesotec Oy

- rakennusurakointi
- suunnittelu/ valvonta
- kuntoarviot, kosteusmittaukset
- rakennuttajapalvelut

  0400-558460

hans.jaakkola@rakennuspalvelu.inet.fi 
KOUVOLA
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www.schneider-electric.com/fi

Ratkaisut energiatehokkaaseen 
kiinteistönhallintaan

LAMELLIPATTERIT JÄÄHDYTYKSEEN
JA LÄMMITYKSEEN

Kymen JRT-Rakenne Oy
Terveellinen ja puhdas 

sisäilma on ihmisoikeus

puh. 0400 750 798 | www.kymenjrt.fi
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Kaikilla järjestelmillä on tietty 
tekninen käyttöikä, jonka jäl-
keen niiden kunto alkaa olla 
niin huono, että niiden kuntoa 
tulee tarkkailla ja tarvittaessa 
uusia. Varsinkin vesijohtojen 
uusiminen kannattaa tehdä 
ennen putkirikkojen ilmaantu-
mista, sillä silloin tulee yleensä 
suuria vesivahinkoja sekä itsel-
le että naapureille. Harmillisin 
tilanne on sellainen, kun oman 
kylpyhuoneen vesivuodon kor-
jauksen yhteydessä tehdään 

kylpyhuoneremontti ja muuta-
man vuoden päästä taloyhtiön 
putkiremontin yhteydessä se 
joudutaan tekemään uudel-
leen. Yleensä vakuutuksetkaan 
eivät korvaa kaikkia vahingos-
ta tulleita kustannuksia.
Kunnossapitojaksot vaihtele-
vat kovasti tapauskohtaisesti 
hyvin monista asioista riippu-
en. Vesi- ja viemärijohtojen 
keskimääräinen uusimisikä 
on 50 vuotta, mutta hajonta 
korjaustarpeesta riippuen 30 

- 70 vuotta. Kaikki rakennuk-
sen sisällä olevat kylmä- ja 
lämminvesiputket sekä viemä-
rit uusitaan käytännön syistä 
useimmiten samalla kertaa. 
Hyväkuntoisissa viemäreissä 
riittää huuhtelu painepesurilla. 
Kuntoarvioiden ja/tai kunto-
tutkimusten kautta selvitetään 
järjestelmien ikääntyessä ver-
kostojen kuntoa, korjaustarvet-
ta ja kustannuksia.

YLEISASIAKIRJAT

•Rakentamisasiakirjojen ha-
kuluettelo
•Rakennuslupapiirustukset ja 
muut lupapiirustukset
(ilmanvaihto, vesi, 
viemäri,sähkö)
•Työselitykset ja muut urakka-
sopimuksen
liitteet
•Energiataloudellinen selvi-
tys (D3)
•Lämmitysverkoston perus-
säätö- ja
mittauspöytäkirjat
•Vesi- ja viemärilaitteiden tar-
kastustodistukset
•Säätölaitteiden virityspöytä-
kirjat
•Ilmanvaihdon mittauspöytä-
kirjat
•Liittymissopimukset 
•Paineastiatarkastustodistu
kset
•Hyväksymis- ja tarkastus-
pöytäkirjat
(sähkö-, paloilmoitus- ja kesku-
santennilaitteet)
•Laiteluettelot
•Laitteiden konekortit
•Laitteiden paikantamispii-
rustukset
•Käyttö- ja huoltosuunnitelma
•Toimintakoepöytäkirjat

LOPPUPIIRUSTUKSET
Paperikopiosarjat luovute-
taan A4-kokoon taitettuina 
kansioissa
Kaikki suunnitelmat myös 
sähköisessä muodossa

Rakennuspiirustukset

•Rakennuksen tasopiirustuk-
set
•Rakennuksen julkisivupiirus-
tukset
•Rakennuksen erikoispiirus-
tukset

•Asemapiirros

Rakennepiirustukset

•Rakenteita koskevat piirus-
tukset
•Salaojapiirustukset
•Pintavesipiirustukset

Lämmityslaitteet

•Lämmitysverkostot, taso- ja 
leikkauspiirustukset:
linjapiirustukset
•Lämmönkehityslaitteet, taso- 
ja leikkauspiirustukset:
kytkentäkaaviot
•Lämmöntalteenottolaitteet, 
taso- ja leikkauspiirustukset: 
kytkentäkaaviot
•Lämmityksen säätölaitteet: 
säätökaaviot

Vesi- ja viemärilait-
teet
•Talousvesiverkosto, taso- ja 
leikkauspiirustukset:
linjapiirustukset
•Talousvesilaitteet, taso- ja 
leikkauspiirustukset:
linjapiirustukset
•Viemärilaitteet, taso- ja leik-
kauspiirustukset
•Asemapiirustus, vesi- ja vie-
märilaitteet
•Vesi- ja viemärilaitteiden 
säätölaitteet

Ilmastointilaitteet

•Ilmastointilaitteet, taso- ja 
leikkauspiirustukset:
linjapiirustukset
•Kanavistot, taso- ja leikkaus-
piirustukset
•Väestönsuojelulaitteet, taso- 
ja leikkauspiirustukset

•Ilmastoinnin säätölaitteet, 
säätökaaviot

Jäähdytyslaitteet

•Jäähdytyslaitteet, taso- ja 
leikkauspiirustukset:
kytkentäkaaviot

Sähkölaitteet

•Muuntamo
•Pää-, nousu- ja jakokeskuk-
set
•Pääjakelukaaviot
•Virtapiirikaaviot
•Telejärjestelmäkaaviot
•Maadoitukset
•Asemapiirros, jossa kaapeli-
en kulkureitit
mitoitettuina
•Muovilaminoidut keskusko-
neisto- ja
pääkaaviot kyseisissä muun-
tamo- ja
pääkeskushuoneissa
•Keskuksen pääkaaviosta ja 
keskusta
koskevista muista piirustuksis-
ta sekä
tasopiirustuksesta paperiko-
piosarja
rengaskansiossa A4-kokoon 
taitettuna
muovisalkussa jakokeskusten 
läheisyydessä

Automaatiolaitteet

•Muovilaminoidut kaaviot ko-
nehuoneisiin
•Alakeskuksien virtapiirikaa-
viot
•Venttiililuettelot
•Pisteluettelot
•Säätökaaviot
•Toimintaselostukset

LVI-järjestelmien
kunnossapitojaksot

tLämpökanaalit ulko-
na 20
tLämpöjohdot rakennuk-
sessa 30-50
tValurautapatterit 50
tLevypatterit 30
tLämpöjohtopumput 15
tPaisuntasäiliö 30

tLämmityksen säätölait-
teet 15
tLinjasulkuventtiilit 25
tPatteritermostaatit 10
tKaukolämmön alajako-
keskus 20
tKäyttövesiputket raken-
nuksessa 30

tViemärit rakennukses-
sa 30-50
tSekoittimet 10
tWc-kulhot 20
tMuut vesi- ja viemäri-
pisteet 30
tTuloilmakoneet 30
tPoistoilmakoneet 15

Lvi-järjestelmien keskimääräinen käyttöikä vuosina

Yleisimpiä lvi-teknisiä vikoja ja puutteita
tVesieristykset ovat 
puutteellisia tai niitä 
ei ole 
tPintavesien poisjoh-
taminen on heikkoa 
tSalaojituksiin ei ole 
kiinnitetty riittävästi 
huomiota 
tPutkistot on tehty 
maavaraisiksi ja pai-
nuviksi (jopa savikko-
alueillakin) 
tPutkistot roikkuvat 
maassa, ruostuvien 
ja/tai lahoavien kan-
nakkeiden varassa 
tPutkistot ovat piilos-
sa, jolloin vaihdetta-
vuus ja huollettavuus 

on hankalaa 
tVirtausnopeudet ei-
vät ole hallittuja (ver-
kostot säätämättä/ei 
säädettäviä, pumput 
liian suuria, kalustei-
den vesivirtoja ei ole 
säädetty / mitattu) 
tPainetasot eivät ole 
hallinnassa 
tPutkikanaalit ovat ve-
den vallassa (ruostumi-
nen / energiahukka) 
Putkien uusimisen on 
ajankohta
tRakennuksessa on 
toistuvia putkistovuoto-
ja, jotka johtuvat put-
kien syöpymisestä 

tKuntoarvio osoittaa 
putkistossa olevan va-
kavia vaurioita, jolloin 
vuotoriski on suuri 
tPutkistot ovat niin li-
kaantuneet, että ne 
tukkiintuvat toistuvasti 
tRakennuksessa teh-
dään peruskorjaus tai 
esim. kylpyhuoneiden 
uusiminen, jonka yhte-
ydessä vanhat putket 
on luontevaa uusia 
tVakuutusyhtiö ei 
enää korvaa putki-
vuotojen aiheuttamia 
vahinkoja putkien kor-
kean iän takia 

VASTAANOTTOTARKASTUKSESSA
rakennuttajalle luovutettavat 
asiakirjat

Liikelaitos
Kouvolan Vesi


