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on tällä kertaa Talotekniikka.
Talotekniikka on laaja käsite: yksinkertaisesti kuvattuna talotekniikkaa ovat kaikki laitteet ja järjestelmät, jotka tuottavat kiinteistöille halutut ja hallitut olosuhteet. Se on sisäilmaa, vettä, lämpöä, energiaa, valoa, turvallisuutta, tele- ja datayhteyksiä.
Tässä Talotekniikka -teemalehdessä on käsitelty muutamia talotekniikkaan liittyviä yksittäisiä asioita. Toimittaja kävi myös työmaalla.
Käynti ”tyypillisellä” korjaustyömaalla osoitti, että talotekniikka on kokonaisuus, jonka tekemiseen tarvitaan koko rakentamisprosessin ammattitaitoa ja yhteistyötä, suunnittelusta työmaalle.
Talotekniikan nopea tekninen kehitys näkyy paitsi suunnittelupöydällä myös työmaalla. ”Työn- ja projektinjohdon ammattilaisista on kova pula, joka näyttää edelleen vain pahenevan”, toteaa alan urakoitsijoiden, LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä haastattelussaan. Katkos rakennusmestarikoulutuksessa näkyy edelleen myös LVI-puolella.
Tällä hetkellä LVI-työnjohto-projektinjohtotasolta poistuu vuosittain lähes sata henkilöä enemmän kuin heitä valmistuu vuodessa. Vuosittainen valmistumismäärä on 160-180, kun samaan aikaan alalta poistuu
noin 250 henkilöä.
Talotekniikan nopea kehittyminen ei edellytä pelkästään uusien
osaajien kouluttamista. Yhtä suuri, ellei suurempikin, haaste on työelämässä olevien osaamisen päivittäminen. Viisi vuotta vanhoilla tiedoilla
ei synny esimerkiksi vuoden 2020 lähes nollaenergiatalo.
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LVI-asennukset talotekniikkaurakoinnin

suurin sektori
LVI-asennukset ovat talotekniikkaurakoinnin suurin
sektori. ”Top3-haasteet ovat
ammattitaitoisen henkilöstön
varmistaminen, teknisen
kehityksen omaksuminen ja
hyödyntäminen sekä
perinteisen hintakilpailuurakoinnin muokkaaminen
asiakkaan odotuksia
vastaavaksi palveluliiketoiminnaksi”, kiteyttää
LVI-tekniset Urakoitsijat ry:n
toimitusjohtaja Jari Syrjälä
LVI-asennuksen lyhyen
tähtäimen haasteet.

L

VI-asennusmarkkinat
olivat
vuonna 2012 runsaat kolme
miljardia euroa. Putkiasennusten osuus on noin neljä viidennestä
ja ilmanvaihdon noin viidennes.
LVI-alalla toimii arviolta 2600 yritystä. Alalla on muutama iso ja noin

”Korjaaminen maksaa, mutta se että jätetään korjaamatta, maksaa paljon enemmän”, LVI-tekniset Urakoitsijat ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä muistuttaa. LVI-urakoitsijat ovat hänen mukaansa valmiita
pienentämään jatkuvasti kasvavaa korjausvelkaa - kunhan töille löytyy maksaja.
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LVI-talotekniikka luo
rakennuksen olosuhteet
parisataa keskikokoista yritystä.
Lukumääräisesti suurin osa, yli 90
prosenttia, on pieniä asennus- ja
urakointiliikkeitä.
”Vaikka meidän jäsenmäärämme on vain kolmisensataa, alan liikevaihdosta ne kattavat yli puolet.
Kaikki isot toimijat ovat jäseniämme”, Syrjälä toteaa.
Uudis- ja korjausrakentamisen
osuus ovat Syrjälän mukaan alalla
kohtuullisen tasavahvoja: ”Muutama vuosi sitten korjausrakentaminen, huolto ja kunnossapito nousi jo
euromääräisesti isommaksi.”

Korjausvelka kasvaa
”2020-luvulla linjasaneerauksen tarpeessa on vuosittain 30 000 asuntoa. Nyt putkiremontteja tehdään
noin 15 000 asunnon vuosivauhdilla. - Täsmällisemmin sanottuna taloteknisiä peruskorjauksia, sillä ve-

LVI-asennus on osa talotekniikkaa, joka muodostuu rakennuksen
teknisistä laitteista, järjestelmistä ja palveluista. Talotekniset asentajat tuottavat kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille yksilölliset, käyttäjälähtöiset ja hallitut olosuhteet esimerkiksi veden, ilman,
lämmön, energian, valon ja tiedon välittämisen sekä sähköisesti hallittavan liikkumis- ja turvallisuuspalvelun osalta.
LVI-asennukset ovat talotekniikkaurakoinnin suurin sektori. Asiakasryhmät suuruusjärjestyksessä ovat kotitaloudet (28 %), yritykset,
kiinteistöyhtiöt, asuntoyhtiöt ja kunnat sekä niiden liikelaitokset.
Asuinrakennuksissa LVI-töiden osuus on noin 16 %, liikekiinteistöissä
noin 12 % ja toimistorakennuksissa noin 14 % rakennuskustannuksista. Korjausrakentamisessa LVI:n osuus on selvästi korkeampi.
LVI-teknisessä urakoinnissa kustannuksista runsas puolet liittyy veteen ja jäteveteen, neljännes ilmanvaihtoon ja runsas viidennes lämmitykseen. Laitteiden ja tarvikkeiden osuus on 57 %, asennuksen 36 %
ja suunnittelun sekä muiden palvelujen 7 %.
si- ja viemärilaitteiden lisäksi korjaukset sisältävät lähes aina myös
paljon muita taloteknisiä ja rakenneteknisiä muutoksia: sähköt, vedeneristeet, laatoitukset, kalusteet,
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laitteet”, Syrjälä täsmentää esitellessään LVI-alan isoa työsarkaa eli
kerrostalojen putkistojen saneeraustarvetta kuvaavaa käyrää.
”Rakennusten korjausvelka on
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”Suhdannemielessä talotekniikka
tulee muuhun uudisrakentamiseen
nähden noin puolen vuoden viiveellä: kun muualla työt loppuvat, me
vielä teemme töitä. Mutta totta kai:
tämänhetkinen uudisrakentamisen
suhdannetilanne heijastuu suoraan
myös meihin”, Syrjälä toteaa.
”Nyt pystytään tekemään, se mitä tarvitaan. Putki- ja ilmastointiasentajista tai teknisistä eristäjistä
ei ole nyt pulaa. Sen sijaan työn- ja
projektinjohdon ammattilaisista on
kova pula, joka näyttää edelleen

3000

(lvis

LVI-työnjohdon ja projektinjohdon ammattilaisista jatkuva pula

LVI-alan hakijamäärät 2. asteen koulutukseen

Met
rop.

tikittävä aikapommi”, hän toteaa.
Korjausvelan synty ja jatkuva kasvu
on toki tiedetty ja tunnistettu jo vuosia. Työryhmiä on istunut ja strategioita on syntynyt. Syrjälä peräänkuuluttaa nyt käytännön toimenpiteitä pommin purkamiseksi.
”Vastuu rakennusten korjausvelan hallinnasta on luonnollisesti
omistajilla ja rakennusalan toimijoilla. Julkisyhteisöjen tehtävä ei ole
korjata yksityisten ihmisten omistamia asuntoja tai muita tiloja. Historia kuitenkin osoittaa, että asiat tapahtuvat vain toimimalla, ei toivomalla. Korjaustoiminnan vauhdittamiseen ja korjausvelan pienentämiseen tarvitaan valtion ja kuntien
esimerkkejä, taloudellisia kannustimia sekä säädös- ja informaatioohjausta”, hän korostaa.
Hän vetoaa muun muassa tutkimukseen, jonka mukaan sadan miljoonan korjausavustuksella käynnistetään miljardin toimenpiteet ja
työllistetään 16 000 ihmistä. Keinovalikoima on myös muuta kuin vain
valtion kassasta jaettavaa rahaa:
”Esimerkiksi valtion antamia korottomia tai matalakorkoisia korjauslainoja, työn tai tarvikkeiden arvonlisäveron laskemista, kunnallisesti
myönnettyä lisärakentamisoikeutta,
jolla korjauksia voidaan rahoittaa,
kiinteistöveron poistamista tai laskemista määräajaksi korjaustoimenpiteiden yhteydessä”, hän luettelee esimerkkejä.
Syrjälä huomauttaa, että korjaaminen maksaa, mutta se että jätetään korjaamatta, maksaa vielä
enemmän.

2009
2010
2011
2012
2013
Aloituspaikat

vain pahenevan”, hän huomauttaa.
Tällä hetkellä LVI-työnjohto-projektinjohtotasolta poistuu vuosittain
lähes sata henkilöä enemmän kuin
heitä valmistuu vuodessa. Vuosittainen valmistumismäärä on 160180, kun samaan aikaan alalta poistuu noin 250 henkilöä.
”Eivätkä kaikki valmistuvat suinkaan tule urakointiin, vaan samoista
ammattilaisista kilpailee suunnittelu, teollisuus, kauppa, julkinen sektori”, Syrjälä toteaa. Urakoinnin vetovoimatekijöitä ovat hänen mukaansa sen tarjoamat monipuoliset
työt sekä kilpailukykyinen palkkataso.
Katkos rakennusmestarikoulutuksessa näkyy hänen mukaansa
edelleen myös LVI-puolella. ”Se oli

suuri virhe, joka onneksi on osittain
korjattu. Valitettavasti LVI-mestarikoulutusta ei järjestetä kuin pääkaupunkiseudulla, Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Onneksi aloituspaikat siellä sentään nostettiin
nyt 30:een. Mutta lisätarvetta olisi
sekä maantieteellisesti että määrällisesti. Muuta talotekniikan ammattikorkeakouluopetusta saa tällä hetkellä Porissa, Mikkelissä, Oulussa,
Tampereella, Seinäjoella ja Turussa.”
”Vetovoimaahan alalla on, sillä
hakijamäärät ovat olleet hyvät. Oppilaitoksesta riippuen hakijoita on
olut 2-4 aloituspaikkaa kohti”, Syrjälä esittelee tuoreita koulutusmäärätilastoja.
Sirkka Saarinen

Talotekniikan osuus rakennustyömaalla
on kasvanut valtavasti: on lämmön
talteenottoa, sähköisiä palovaroittimia,
putkipuolella huoneistokohtaisia vesimittareita, valaistuksessa muutokset
hehkulampuista energiansäästölamppuihin ja led-tekniikkaan.

Valitettavan usein

Vasta vesivuodot käynnistävät
putkiremontin
Taloyhtiöiden halukkuus ja osaaminen elinkaaren aikaisiin huolto- ja
kunnossapitoon on usein puutteellista. Niinpä peräti kolmessa neljästä putkiremontista käynnistämisen syynä ovat vesivuodot tai tukkeumat. Vuotovahinkojen kasvu näkyy esimerkiksi Finanssialan keskusliiton korvaustilastoissa: vuonna 2012 vuotovahinkoja korvattiin jo
160 miljoonalla eurolla.
Putkiremontin valmisteluun ja suunnitteluun pitäisi varata tarpeeksi
aikaa, kahdesta kolmeen vuoteen. pakon edessä polkaistuihin remontteihin ei löydy päteviä suunnittelijoita eikä ammattitaitoisia tekijöitä. ”Ajoissa tilatut työt on kyllä aina ehditty tehdä”, urakoitsijaliiton
Jari Syrjälä korostaa.
Toteutuksen lisäksi putkiremontissa pelottaa sen hinta. Syrjälä korostaa, että jokainen putkiremontti on erilainen, myös hinnaltaan. ”Valtakunnallinen keskihinta on noin 400 euroa neliötä kohti, mutta hintahaarukka on iso, 100 - 650 euroa. Kun kauhistellaan putkiremontin
hintaa, unohtuu usein, että talotekninen peruskorjaus sisältää lähes
aina myös paljon muita taloteknisiä korjauksia, kuten sähkö-, antenni- ja tietoliikenneyhteyksien uusimisen sekä runsaasti rakenneteknisiä korjauksia.”
Putkiremontit toteutetaan pääosin perinteisillä menetelmillä. Viemäriputkista 65 % uusitaan ja 35 % pinnoitetaan. Vesijohdot uusitaan 90
prosentissa saneerauksia.
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i ole kovin pitkä aika siitä, kun
talotekniikka oli uusissakin
asunnoissa varsin yksinkertaista: betonihormit, pelkästään poistojärjestelmä, korvausilma otettiin ikkunaraosta tai rakoventtiilin kautta,
sähköasennukset olivat yksinkertaiset. Puhelinjohdot jo oli, mutta tietotekniikan vaatimista piuhoista ja
laiteista ei ollut vielä tietoakaan.
Vesi- ja viemäröintijärjestelmät ovat
muuttuneet ehkä vähiten. Suurimpia muutokset ovat olleet ilmastoinnissa ja sähköpuolella; vaatimustaso on kasvanut, kaapelointeja ja
rasiapisteitä on paljon enemmän.
Myös valaistus on nykyään aivan eri
tasolla.
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Tilanpuute
talo- ja rakennetekniikan
yhteensovittamisen arkea
Talotekniikan: rakennuksen lämmön, veden, ilman,
sähkön ja automaation kehittyminen näkyy valmiin
rakennuksen olosuhteissa, mutta myös työmaalla.
Hyvin suunniteltu ja hyvin tehty talotekniikka vaatii
osapuolilta teknisen osaamisen lisäksi yhteistyötä ja
yhteensovittamista koko rakennusprosessin ajan.
Työmaan arkipäivää on se, ettei tekniikka
mahdukaan sille varattuun tilaan. Syitä voi olla
monia, ratkaisuja on kuitenkin vain yksi: työmaa ja
suunnittelija ratkaisevat ongelmakohdan niin ettei
loppukäyttäjälle ole siitä haittaa.
Näkyvimpiä muutoksia on ilmastointikonehuoneen koko. Nyt se on
asuinkerrostaloissakin oikeasti jo
huone.
Ilmastoinnin tarpeet ovat lisääntyneet: on lämmön talteenottoa,
sähköisiä palovaroittimia, putkipuolella huoneistokohtaisia vesimittareita, valaistuksessa muutokset
hehkulampuista energiansäästölamppuihin ja led-tekniikkaan. Huoneistokohtainen jäähdytys on tullut
myös asuntopuolelle.

Suunnitelmien ristiriitaisuuksiin
monta syytä
Rakennuksen rakenne- ja talotek-
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niikka tehdään työmaalla tietysti
suunnitelmien mukaan. Asuntorakentamisessakin suunnitelmia jo
mallinnetaan, mutta asuntotyömaalla pitää edelleen pystyä hahmottamaan tasokuvista miten rakenteet ja tekniset järjestelmät yhteensovitetaan. Leikkaus- ja detaljikuvista pitää pystyä näkemään
mahdolliset ristiriidat.
Yllättävä yllätys ei ole, jos tekniikka ei sovikaan niille varattuun
tilaan. Syynä voi olla suunnitteluvirhe, johon syynä voi olla esimerkiksi
väärät lähtötiedot tai matkan varrella on voinut tulla muutoksia, joista
tieto ei ole kulkenut suunnittelijalle.
Kun lvi- ja sähkösuunnitelmat tule-
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vat useimmiten eri toimistoista,
päällekkäisyyksiäkin sattuu.
Epätavallista ei myöskään ole
varauksen puuttuminen suunnitelmista. Silloin joudutaan rakenteita
sahaamaan tai piikkaamaan jälkikäteen.
Syyttelyn sijasta tärkeintä on ratkaista ongelma yhdessä järkevästi
ja niin ettei loppukäyttäjälle ole siitä
haittaa. Tärkeätä on myös tarttua
ongelmatilanteeseen heti eikä vasta
huomenna tai vasta viikkopalaverissa tai työmaakokouksissa.
Sirkka Saarinen

1970-luvun peruskorjauskohde

Palikkapolulla myös talot
Vaikka jokainen korjauskohde on erilainen, Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan kahden 1970-luvun lopulla rakennetun
asuinkerrostalon perusparannusta voi pitää ”tyypillisenä”.
– Tyypillisenä sikäli, että vastaavanikäisiä, peruskorjausta
odottavia kohteita on Suomessa paljon.
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I

lmarisen omistama As Oy Helsingin Palikkapolku 1 on kahden
vuokratalon yhtiö, jossa ennen
perusparannusta oli 61 asuntoa.
Tilajärjestelyissä osa isoista asunnoista jaetaan pienemmiksi, joten
lokakuun lopussa valmistuvassa
kohteessa on yhteensä 78 asuntoa.
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▲ Vesikatto uusittiin kokonaan, joten sääsuoja asennettiin heti peruskorjausurakan alettua.

◄ Vesikatolle tehtiin myös
uudet iv-konehuoneet.

◄◄ Helsingin Kannelmäessä

sijaitsevat, vuonna 1978
valmistuneet kerrostalot ovat
varsin tyypillinen
peruskorjauskohde. Ulkoseinät
ovat kunnossa, mutta sisäpuolella
lähes kaikki uusitaan.

ekniikka uusiksi
Taloista toinen luovutettiin jo heinäkuun lopulla, toinen valmistuu lokakuussa.
Talojen korjauksen voi kiteyttää
sanomalla, että ne korjataan vastaamaan nykyaikaisia asumis- ja
energiavaatimuksia. Kohteen projektinjohtourakoitsija on Are Oy. Se
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tekee myös kohteen sähkö- ja ilmastointityöt. Putki-urakoitsija on
Putkiwuorio Oy. Työmaan vahvuus
elokuussa lähenteli 40:tä.
Runsas kaksi kuukautta ennen
urakan luovuttamista Aren kolmikko, työpäällikkö Atso KangasHynnilä sekä työnjohtajat Jarmo
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Hietala ja Risto Kantola istahtavat
työmaatoimiston pöydän äärelle
kertaamaan mitä ja miten Palikkapolulla on tehty.
Toimittajan istahtamista edeltää
Hietalan vetämä perehdytys työmaahan, ilman sitä ei kenelläkään
ole työmaalle asiaa. Myöskään turvallisuudesta ei tingitä, henkilökohtaiset suojaimet pitää olla myös jokaisella vierailijalla. Tinkimättömyys
myös kannattaa: työmaatoimiston
seinällä olevan viikoittaisen TR-mittauksen käyrä näyttää hipovan ylärajaa. ”Ei ole ollut tapaturmia eikä

Putket, sähköt, ilmanvaihto - peruskorjatussa talossa kaikki on uutta. Vesi- ja
viemäriputket uusittiin kerroksissa,
pohjaviemäri sukitettiin.

läheltä piti -tapauksiakaan”, miehet
kertovat.

Oikea aikataulu
kaikkien kannalta
Työmaatoimisto osoittautuu työmaan hermokeskukseksi - niin kuin
pitääkin. Sinne myös osataan ja
uskalletaan tulla: juttutuokionkin aikana työnjohtajat ehtivät selvittää
monen kävijän kysymykset.
Kangas-Hynnilä nostaa suunnitellusti edenneen työmaan valttikortiksi aikataulutuksen. ”Aikataulujahan voidaan tehdä monenlaisia, janoja ja vinoviivoja. Muotoa tärkeämpää on mielestäni se, kuka
lopullista työmaan aikataulua on
tekemässä. Täällä tekijöinä ovat ne,
jotka työn oikeasti tekevät, ei niin
että mestari aikatauluttaa ja muut
tyytyvät - ja tekevät työt kuitenkin
silloin kun itselle sopii.”
”Ideana on, että meillä on työn
alku- ja loppupisteet, täällä tammikuusta lokakuun loppuun. Tälle välille tehty aikataulu, tämänhetkinen
töiden yhteensovitelma, on kaikkien
nähtävillä toimiston seinällä. Viikoittaisessa aikataulupalaverissa jokainen aliurakoitsija sovittaa oman tarvitsemansa ajan aikatauluun täällä
työmaalla. Sovittaminen tehdään
ihan konkreettisesti eri värisillä post
it -lapuilla. Taululta jokainen voi käydä tsekkaamassa, onko oman työn
edellyttämät edeltävät työt tehtynä.
Jollei, katsotaan yhdessä miten
työvaiheet saadaan sovitettua”,
Kangas-Hynnilä esittelee eri väristen lappujen jonoja. ”Ei tämä mikään uusi systeemi ole, mutta valitettavan vähän käytetty.”
”Hyvin on toiminut”, työmaan
mestarit toteavat.

Keskuspölynimuri
helpottaa työmaan
siistinä pitämistä.

Pintaa syvemmälle
Vaikka Are-miehet nostavatkin aikataulun Palikkapolku-työmaan haasteellisimmaksi asiaksi, vaativuutta
riittää itse kohteessakin.
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Mitä tehdään? ”Oikeastaan vain
ulkoseinät jäävät. Koko talotekniikka, vesi- ja viemäri, ilmanvaihto,
sähköt uusitaan, väliseinät uusitaan, uudet ikkunat, uudet vesikattorakenteet, tilajärjestelyjä, joissa
isoimpia asuntoja jaetaan pienemmiksi”, miehet luettelevat.
Talot ovat 1970-luvun perustuotantoa, joten vanhemmissa korjauskohteissa odotettavissa olevia yllätyksiä, ei tällä työmaalla ole tullut
eteen.
Työmaa sai heti käynnistyessään
sääsuojan, sillä vanha vesikatto purettiin kokonaan pois. Katolle on
rakennettu myös nykyaikaisen talotekniikan vaatimat kaksi uutta ivkonehuonetta.
Perusteellisessa
remontissa
asukkaat muuttivat luonnollisesti
Aikataulu on Palikkapolun kohteen haasteellisin osa, arvioivat projektinjohtourakoitsija Aren miehet, työnjohtaja Jarmo
Hietala (vas.), työpäällikkö Atso KangasHynnilä ja työnjohtaja Risto Kantola.

pois. Nyt kun toisessa talossa on jo
asukkaat, se oli otettava huomioon
työmaan turvallisuusjärjestelyissä.

Energiatehokasta

Ikkunat ja
parvekeovet
on vaihdettu
uusiin.
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Talojen energialuokka nousee useammalla pykälällä: aikaisemmasta
D-luokasta B-luokkaan. Ensimmäisessä talossa jo tehdyt tiiviyskokeet
osoittivat, että siellä päästiin jopa
tavoiteltua parempaan tiiviysluokkaan.
Uudet ikkunat ovat jo sinänsä
tiiviimmät, ne myös asennettiin eri
tavalla kuin aikaisemmin. Uudessa
vesikatossa parannettiin myös lämmöneristävyyttä ja asennettiin eristeiden alle huopa estämään ilmavuotoja.
Taloihin on asennettu moderni ja
energiatehokas keskitetty koneellinen ilmanvaihto, joka huolehtii lämmön talteenotosta ja vähentää siten
kokonaisenergiankulutusta.
Vesi- ja viemäriputket ovat pääosin uusia. Osa putkista, lähinnä
pohjaviemäreitä, sukitettiin.
Kangas-Hynnilä toteaa, että

kohteessa, jossa kylpyhuoneet menevät kokonaan uusiksi, myös vesija viemäriputkien uusiminen on
luontevaa. ”Jos pesuhuoneissa ei
ole uusimistarvetta, sukitus tai pinnoitus ovat nykyään varteenotettavia vaihtoehtoja. Valinta on tietysti
aina kohdekohtaista - isossa osassa ovat myös mielipiteet ja asenteet. Näiden ns. vaihtoehtoisten
tekniikoiden ammattitaitoisia tekijöitä löytyy nykyään jo hyvin. Itse
uskon, että niiden käyttö tuleekin
selvästi lisääntymään”, hän arvioi.

Työmaatoimiston seinällä olevan ajan tasalla olevan työmaa-aikataulun tekevät mestarit ja
aliurakoitsijat yhdessä. Viikoittaisessa aikataulupalaverissa tarkistetaan, että kunkin työvaiheen tekemisen edellyttämät työt ehditään tehdä. Tarvittaessa työvaiheita kuvaavat posti it
-laput on helppo siirtää yhteisesti sovittuun ajankohtaan.

Peruskorjauksessa
energialuokasta D luokkaan B
Myös Palikkapolku-työmaan valvoja, Suomen Talokeskus Oy:n
Tuomas Perho toteaa, ettei työmaa ole aiheuttanut isoja yllätyksiä:
”Tarvittavat muutokset ovat olleet ns. normaaleja, joita peruskorjauskohteissa tulee esiin”, hän toteaa.
Haasteena oli tiukka aikataulu: ”Se on vaatinut projektinjohtourakoitsijalta tarkkaa aikataulun seurantaa yhteistyössä aliurakoitsijoiden kanssa. Muutoksiin urakassa on vaadittu nopeaa toimintaa urakoitsijoilta, suunnittelijoilta ja valvojilta, jotta aikatauluun ei ole tullut
viivettä.”

Energiatehokkuutta monilla keinoilla
Energiatehokkuuden parantaminen on ollut peruskorjauksen tärkeä
lähtökohta. Siihen sisältyy monia toimenpiteitä: ”Koneet ja laitteet
ovat vähintään A-energialuokan täyttäviä. Lämmitysverkosto on perussäädetty, samalla lämpöpatterien venttiilit ja lämmönsiirrin on uusittu. Lvis-peruskorjauksessa on käytetty energiaa säästäviä koneita
ja laitteita”, hän listaa esimerkkejä.
Energiatehokkuutta tuo myös painovoimaisen tulo- ja koneellisen
poistoilmanvaihdon uusiminen kokonaan koneelliseksi. Lisäksi järjestelmään on liitetty lämmmöntalteenottojärjestelmä. Vedenmittausjärjestelmä rakennettiin huoneistokohtaiseksi.
Lisääntyneen talotekniikan vuoksi vanhoja hormeja laajennettiin ja
rakennettiin myös uusia hormeja. Pohjaviemäreiden sujutusmahdollisuudet selvitettiin kuvaamalla ja korjaukset tehtiin sen mukaisesti
tarpeellisilta osin.
”Ikkunat ja parvekeovet vaihdettiin. Uudet hissit ovat energiatehokkaita konehuoneettomia hissejä”, Perho jatkaa listaa keinoista,
joilla tavoitteena ollut energialuokka B on saavutettu.
- SS
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Laatu tehdään työmaalla
Rakentamisen konkariksi tunnustautuva Atso Kangas-Hynnilä on
aidosti huolissaan rakentamisen
laadusta. ”Laadun heikkenemisestä
puhutaan, eikä syyttä”, hän toteaa.
Hänen oma keinonsa laadun parantamiseksi on keskittyminen tekemiseen ja tekijöihin. ”Tänä päivänä kaikilla firmoilla on laatujärjestelmät. Tietysti laatupaperit pitää olla
kunnossa, mutta siitä ei saa tulla
rasti ruutuun -rutiinia”, hän varoittaa.
”Paperilla voidaan tehdä vaikka
kuinka hienoja tehtäväsuunnitelmia,
tesuja, mutta ei niistä ole hyötyä,
jos työmaalla asiat tehdään toisin.
Mestarin oikea paikka on työmaalla,
ei papereita täyttämässä. Kun myös
rakennusyritysten omien miehien
kulttuuri on lähes hävinnyt, aliurakoitsijoiden ja heidän aliurakoitsijoidensa paperien pyörittämisestä on
tullut monen mestarin päätyö. Hänen oikea paikkansa olisi työmaalla
kavereita ohjaamassa”, KangasHynnilä koostaa.
”Ennen yksi mestari pyöritti koko Martinlaaksoa, nyt kahdella
mestarilla on täysi työ pyörittää
kahta taloa”, hän vertaa.
”Meidän aikataulutuksemme
idea onkin tuoda työmaa oikeasti
tekijöiden omaksi työmaaksi: kun
aikatauluun pystyy itse vaikuttamaan, on motivaatio ja samalla painekin tehdä kunnollista laatua, parempi”, hän uskoo.
Sirkka Saarinen
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Putkiremontti:

vaihtoehtoisia tekniikoita
●

Putkiremontti perinteisellä menetelmällä: putket uusitaan entiselle paikalleen.
Uusi putki uudelle reitille: uudet putket asennetaan siten että nousulinjat sijaitsevat koteloituina esimerkiksi porrashuoneessa. Huoneistoissa putket kulkevat
vesikalusteille joko alaslasketuissa katoissa, koteloituna tai pinta-asennuksina.

●

Sujutus: vanhan saneerattavan putken sisään asennetaan uusi, pienempi putki.
Sukitus, sukkasujutus: epoksilla kyllästetty kuitusukka tai pinnoitettu kyllästetty huopasukka sujutetaan saneerattavaan putkeen.

●

●

Pinnoitus: saneerattavan, sisäpuolelta puhdistetun putken sisäpuolelle asennetaan pinnoitus harjaamalla, ruiskuttamalla, valamalla tai paineilmapuhalluksella.
Kemikaaliton vedenkäsittely: verkostoon asennetaan laite, joka vaihtuvataajuisella magneettikentällä vaikuttaa vedessä oleviin mineraaleihin niin että putkea tukkivat saostumat hajoavat.

O

sa vaihtoehtotekniikoista, esimerkiksi pinnoitukset on sellaisia,
että ne jatkavat vanhojen putkistojen
käyttöikää. Jotkut menetelmät, kuten
sujutukset voi rinnastaa putkistojen
uusimiseen. Samassa kohteessa voi
myös yhdistellä eri korjaustapoja.
Jokainen kiinteistö on oma yksilönsä ja myös saneerausmenetelmän valinta on tehtävä juuri kyseisen kiinteis-

tön reunaehtojen perusteella. Pari
vuotta sitten julkaisu Työkaluja putkiremonttiin -opas antaa taloyhtiön
hallitukselle eväitä tehdä vaikea päätös. Erikoistutkija, DI Ilpo Kouhia esittelee oppaassa vaihtoehtoisia korjaustapoja ja niiden toteuttamisen
edellytyksiä VTT:n tekemän kenttäkartoituksen pohjalta.

Talopaketinkin ostaja vastaa työnjohdosta
LVI

-Tekniset Urakoitsijat LVITU ry muistuttaa, että
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakentamiseen ryhtyvällä pitää
olla riittävät edellytykset hankkeen
toteuttamiseen ja pätevää henkilöstöä. Omakotitalotyömaalla tulee olla
vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen asennustöistä vastaava työnjohtaja (KVV- ja IV-työnjohtaja). Nämä työt saa aloittaa vasta, kun
kunnan rakennusvalvonta on hyväksynyt niiden työnjohtajan.
Yleensä putki- tai ilmastointiurakoitsija toimii asentamansa järjestelmän työnjohtajana ja vastaa siitä,
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että asennustyö suoritetaan määräysten mukaisesti. Valmistalojen tekijät myyvät LVI-TU:n mukaan enenevässä määrin pientalopaketteja,
joihin kuuluu myös LVI-talotekniikka
tehtaalla tai työmaalla asennettuna.
Useissa tapauksissa ongelmia on
LVI-TU:n mukaan syntynyt siitä, ettei talotehdas ota vastuuta LVI-töiden suorittamisesta määräysten
mukaisesti.
Mikäli talopaketin ostaja ei ole
sopinut valmistajan kanssa työnjohtopalveluista, hän saattaa pudota
ikävään välikäteen joutuessaan etsimään töistä lain mukaan vastaa-
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vaa tahoa. Kokonaisvastuun kantava urakoitsija ei halua ottaa virhevastuuta toisen tekemästä työstä,
jonka toteuttamiseen hän ei ole
osallistunut. Tavanomainenkin omakotityömaa vaatii kymmenkunta
työvaiheen tarkastamista ja hyväksymistä.
”Selkeintä olisi, että ostaja sopii
talotehtaan kanssa LVI-töiden suorittamisesta paikallisen LVI-urakoitsijan toimesta. Tällöin sekä tekijä
että vastuutaho löytyvät kotikunnailta”, LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n
toimitusjohtaja Jari Syrjälä sanoo.
- SS

Helsingin kantakaupungissa

Kaukojäähdytysverkostoa
jo 60 kilometriä
Helsingin kantakaupungissa on jo noin 60 kilometriä
kaukojäähdytysverkostoa. Helsingin Energia rakentaa
verkostoa 6 -7 kilometrin vuosivauhdilla. Toimisto-, liikeja erikoiskohteiden rinnalle kasvavaksi kaukojäähdytysasiakasryhmäksi ovat nousseet asunnot.

R

akennusten sisäinen lämpökuorma ja sen myötä jäähdytystarve on kasvanut kovaa
vauhtia. Toimistorakennuksessa kesäajan sähköenergiankulutus on
jäähdytyksen tarpeen ja omien
jäähdytyskoneiden takia jopa talvikautta isompi. Kiinteistökohtaisen
jäähdytyksen varteenotettavaksi
vaihtoehdoksi on noussut ekotehokas kaukojäähdytys. Se hyödyntää
tuotannossa muun muassa kylmää
merivettä ja sähköntuotannon ylijäämälämpöä. Kesäisin auringonpaisteessa lämmenneiden kiinteistöjen lämpö siirretään hyötykäyttöön kaukolämmöksi, kaukojäähdytyksen avulla hyödynnetään siis
merkittävissä määrin myös aurinkoenergiaa.

Jäähdytyksen avulla
hukkaenergiat muutetaan
hyötykäyttöön
”Kaukojäähdytys alkoi Helsingissä
2000-luvun alussa Ruoholahdessa”, Helsingin Energian, kaukojäähdytystoiminnasta vastaava päällikkö Kosti Koski kertaa yrityksen
kaukojäähdytyshistoriaa.
Nyt kaukojäähdytyksen verkoston pituus Helsingissä on noin 60
kilometriä ja kokonaisliittymäteho
150 megawattia. Tällä hetkellä uutta

verkostoa rakennetaan 6 - 7 kilometrin vuosivauhdilla. Asiakaskiinteistöjä on lähes 250.
Vuonna 2006 valmistui Katri Valan puiston alle Sörnäisiin lämpöpumppulaitos, jolla tuotetaan sekä
kaukolämpö- että jäähdytysenergiaa. Lajissaan maailman suurin laitos
hyödyntää tehokkaasi uusiutuvia
energioita: Viikinmäen jätevedenpuhdistamosta tulevan puhdistetun
jäteveden hukkalämpöä, kaukojäähdytyksen paluuvettä ja merivettä.
Koski kertoo, että kaukojäähdytys tuotetaan Helsingissä 80-prosenttisesti energialähteistä, jotka
muuten jäisivät hyödyntämättä.
”Lämpö on yleensä väärässä paikassa väärään aikaan, kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen yhteen
koplaamalla saamme lämmön oikeaan paikkaan oikeaan aikaan”, hän
toteaa.
Helsingin Energian kaukojäähdytyksen ja kaukolämmityksen integroiva energiaratkaisu onkin palkittukin useiden eri tahojen toimesta.

Maanalaiset jäähdytysvarastot
Pasilassa ja Espalla
Rinnan kaukojäähdytysverkon kasvun kanssa järjestelmää on kehitetty vastaamaan kysyntäpiikkeihin.
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Kaukojäähdytys tarvitsee oman putkiverkoston, joka näkyy katutyömaina.
Kuluneena kesänä Helsingin keskustassa rakennettiin muun muassa putkisto,
jonka kautta viedään kaukojäähdytystä
Oopperataloon.

Maanalaiset energiavarastot, ”järvet”, säilövät öisin jäähdytysenergiaa, joka voidaan ottaa hyötykäyttöön päivisin, kun jäähdytystä tarvitaan eniten.
Ensimmäinen tilavuudeltaan 11
miljoonan litran maanalainen jäähdytysvarasto otettiin käyttöön
vuonna 2012 Pasilassa. Uusi, yli
kaksi kertaa Pasilaa suurempi, 25
miljoonan litran energiavarasto on
valmistumassa sata metriä Esplanadin puiston alapuolelle. Espan
maanalaisen varaston mitat ovat
isot: 8 x 80 x 40 metriä. Se saadaan
tuotantokäyttöön vuonna 2015.

Ympäristöystävällistä, melutonta
ja käyttäjälle huoltovapaata
Vaikka jäähdytystarve on luonnollisesti suurinta kesällä, perusjäähdytystarve on olemassa muulloinkin.
”Yhä useampi kiinteistö tarvitsee
jäähdytystä ympärivuotisesti, sillä
sisäilmaa lämmittävät muun muas-
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Esplanadin alle rakennetaan parhaillaan 25 000 kuution allasta, joka tulee toimimaan kaukojäähdytyksen kysyntäpiikkien tasaajana.
Altaan pohjantervajaisia vietettiin alkukesällä 2013. Vastaava, mutta pienempi kylmäakku valmistui Pasilaan vuonna 2012. Kuvat Helen
sa valaistus, tiloissa oleskelevat ihmiset, atk-laitteet ja suurien ikkunoiden läpi tuleva auringon lämpö”,
Koski korostaa.
Kaukojäähdytyksellä voidaan
korvata kiinteistöjen viilennykseen
perinteisesti käytetty kompressorijäähdytys, joka kuluttaa paljon sähköä ja jossa jäähdytysaineena käytetään ympäristölle haitallisia kylmäaineyhdisteitä.
Vaikka kaukojäähdytyksen suu-
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rin hyöty sitä käyttävän kiinteistön
kannalta on Kosken mukaan huolettomuus ja helppous, se tuo myös
muita hyötyjä: ”Kiinteistökohtaisten
kylmälaitteiden aiheuttamat ilma- ja
runkoäänet sekä tärinä loppuvat,
sähköenergiankulutus pienenee,
laitteille varatut tilat vapautuvat
muuhun käyttöön sekä kiinteistö
säästyy omien tuotantolaitteistojen
investointi-, huolto- ja kunnossapitokustannuksilta”, hän listaa.
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Myöskään hinta ei ole hänen
mukaansa este vaan houkutin:
”Kiinteistökohtaiseen jäähdytysenergian tuotantoon verrattuna
kaukojäähdytys on hinnaltaan kilpailukykyinen vaihtoehto.”

Myös asuntoihin
Helsingin Energian suurin kaukojäähdytysasiakasryhmä ovat toimisto- ja liikerakennukset. Koski ker-

too, että kantakaupungin kaikissa
”merkkikiinteistöissä” Stockmannista Musiikkitaloon käytetään jo
kaukojäähdytystä. Käyttäjinä on
myös monenlaisia erikoiskohteita,
kuten konesaleja, joissa jäähdytystarve on ympärivuotista.
Nopeasti kasvava käyttäjäryhmä
ovat Kosken mukaan myös asunnot. ”Kaukojäähdytykseen liittyneissä kiinteistöissä on jo noin tuhatkunta huoneistoa”, hän arvioi.
Uudisrakennuksissa kaukojäähdytykseen liittyminen onkin verkoston kattavalla alueella jo normivalinta. ”Myös olemassa olevissa rakennuksissa, esimerkiksi putkiremontin
yhteydessä, taloyhtiöissä on alettu
keskustella kaukojäähdytysmahdollisuudesta.”
Putkiremontin hinnassa kaukojäähdytyksen mukaan ottaminen ei
ole rahallisesti kovinkaan iso lisä.
”Liittymismaksu on joitakin tuhansia per huoneisto. Huonekohtaiset
laitteet mukaan lukien puhutaan
tyypillisesti noin 5 000-10 000 euron huoneistokohtaisesta kokonaishinnasta”. Huoneistokohtaisesti jaettuna puhutaan siis hyvin pienestä
lisäsatsauksesta, joka näkyy myös
osakkeen arvon nousuna”, Koski
korostaa.
Jäähdytyksen hinnasto on hänen mukaansa kiinteistökohtainen,
hintaan vaikuttaa sekä jäähdytystarve, käyttöprofiili että kiinteistön
etäisyys verkostosta.
Tärkeintä kiinteistön kannalta on
mitoittaa putki oikein: ”Ei liian iso,
mutta kiinteistön mahdollisesti
muuttuvat tarpeet ennakoiva, jottei
putki ole myöhemmin liian pieni. Me
annamme asiakkaalle myös teknistä tukea, mutta kiinteistön suunnitelmat on luonnollisesti teetettävä
ammattitaitoisella suunnittelijalla.
Suoraan nettisivuiltamme löytyy ohjeita mm. erilaisista kytkentätavoista”, Koski vinkkaa.

Kantakaupungista laajemmalle?
Tällä hetkellä Helenin kaukojäähdytysverkosto kattaa jo hyvin kantakaupungin. Verkosto on rakennettu
valmiiksi myös uusille Jätkäsaaren
ja Kalasataman asuntoalueille.
Entä muualle? ”Pitäjänmäki ja
Itäkeskus ovat todennäköisesti

Kaukojäähdytys
Kaukojäähdytyksellä on monta yhtymäkohtaa kaukolämpöön. Lämmön sijasta tuotetaan +8-asteista vettä, joka toimitetaan erillisen jakeluverkoston välityksellä kiinteistön ilmanvaihdon jäähdyttämiseen.
Kaukojäähdytyksessä kiinteistö siirtää ylimääräisen lämmön energiayrityksen kaukojäähdytysveteen. Tiiviisti rakennettuihin toimisto- ja
liikekortteleihin on mahdollista toteuttaa tarvittava jäähdytys keskitetysti. Tällöin kiinteistökohtainen kompressorijäähdytys ja meluavat
lauhduttimet korvataan kiinteistöön tuotavalla jäähdytetyllä vedellä.
Energiatalouden kannalta kaukojäähdytetyssä kiinteistössä sähköenergian kulutus pienenee huomattavasti verrattuna perinteiseen
jäähdytysratkaisuun. Mikäli kaukojäähdytysenergia tuotetaan samalla
tekniikalla kuin kiinteistössä, jää energiataloudellinen etu pienemmäksi. Kun sen sijaan käytetään isomman mittakaavan mahdollistamia tekniikoita, kuten kaukolämmön ja -jäähdytyksen yhdistäviä
lämpöpumppuja, absorptiotuotantoa ja vapaata jäähdytystä merivedestä, muuttuu tilanne olennaisesti. Myös keskitetyn tuotannon mahdollistama kylmän varastointi eli tuotannon ohjaaminen ja optimointi
ajallisesti on energiatalouden kannalta olennaista.

Katri Valan lämpöpumppulaitos Sörnäisissä tuottaa sekä kaukolämpöä että -jäähdytystä.
Kaukolämmön tuotantoteho on 90 MW ja kaukojäähdytyksen tuotantoteho 60 MW.
Lämpöpumppulaitos on lajissaan maailman suurin. Se hyödyntää Viikinmäen jätevedenpuhdistamosta tulevan puhdistetun jäteveden hukkalämpöä, kaukojäähdytyksen
paluuvettä ja merivettä. Kuva Jorma Vilkman, Helen

seuraavat alueet. Tosin aikataulu on
avoin”, Koski vastaa. Päätökset
riippuvat taloudellisista edellytyksistä. ”Luonnollisesti se edellyttää
riittävää jäähdytystä käyttävää kiinteistömassaa.”

Myös muualla

tällä hetkellä kaukojäähdytystä kahdeksalla paikkakunnalla: Helsingissä (aloitusvuosi 1998), Turussa
(2000), Lahdessa (2000) ja Heinolassa Vierumäellä (2002), Lempäälässä (2008), Espoossa (2012),
Tampereella (2012) ja Porissa
(2012).
Sirkka Saarinen

Energiateollisuus ry:n tilaston mukaan kaukolämpöyritykset tarjoavat

16

hrmy

teema

Lämpöpumppujen myynnin

kasvu on ollut kovaa
Lämpöpumppuja myydään
Suomessa nyt 60 000 kappaleen vuosivauhdilla. Asennettujen pumppujen kokonaismäärä vuoden 2012 lopussa
oli jo 540 000 kappaletta. Kas-

Sulpun toiminnanjohtaja Jussi
Hirvonen toteuttaa lämpöpumppuideologiaa myös omassa suorasähköllä
lämpiävässä talossaan. Hän kertoo
säästävänsä ison omakotitalon
lämmityskustannuksissa puolet, noin
20 000 kWh, kolmella ilmalämpöpumpulla. Kesän hellepäivinä myös
sisälämpötila pysyy viilennyksen
ansiosta miellyttävänä

vu on ollut hurjaa, sillä vuonna
1995 Suomessa myytiin 50 ilmalämpöpumppua.

V

uonna 2012 ilmalämpöpumppuja
myytiin 45 000, ilma/vesilämpöpumppuja 1000, poistoilmalämpöpumppuja 1900 ja maalämpöpumppuja 13 000 kappaletta. Isompien
kohteiden kuten rivi- ja kerrostalojen
pumppujen määrä kasvoi lähes 30
%. Euroissa lämpöpumppuja hankittiin 400 miljoonalla.

Epäilijöitä riitti
Pätevä vastaaja kysymykseen lämpöpumppumarkkinoiden mullistuksesta on Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry:n toiminnanjohtaja
Jussi Hirvonen. Sen lisäksi, että
mies on alan yhteisen yhdistyksen
nokkamies, hän on energiapuolen
diplomi-insinööri ja ollut alusta alkaen vaikuttamassa lämpöpumppujen
rantautumiseen Suomessa. Hän näet
aloitti itse pumppujen maahantuonnin vuonna 1998.
”Epäilijöitä ja naureskelijoitakin
silloin riitti. Toisaalta myös pioneerihenkisiä ja kokeilunhaluisia ihmisiä,
jotka halusivat kokeilla jotakin uutta.
Kasvuodotukset olivat tuolloin maltillisia. Motivan teettämässä projektissa arvioitiin, että lämpöpumppujen

hrmy

teema

myyntimäärä voisi vuonna 2000 olla
2000 kappaletta vuodessa. Eihän siihen uskottu, mutta niinpä vain juuri
siihen päästiin”, Hirvonen kertoo.
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Taloudellisuus, tunnettuus
ja huoli ilmastosta
Miksi lämpöpumput valloittivat Suomen - ja niin nopeasti -kysymykseen
Hirvosella on kolme pääsyytä: ”En-

siksikin laitteen pitää olla asiakkaalle
aidosti taloudellisesti kannattava.
Kannattava lämpöpumppu oli jo
vuonna 1995, kun itse aloitin alalla.
Sijoituksen tuotto on useimmiten yli
10 % vuodessa. Ja jatkuva energianhinnan nousu on tehnyt siitä entistä
kannattavampaa. Eikä tuolle hinnannousulle ole näkyvissä loppua. Lämpöpumpuille se tarkoittaa siis myös
valoisaa tulevaisuutta.”
Toiseksi syyksi Hirvonen nostaa
tunnettuuden: ”Naapuri ei pidä enää
kahelina, jos hankit lämpöpumpun päinvastoin”, hän naurahtaa.
Kolmas, yhä tärkeämmäksi nouseva syy on yleinen mielipide, joka on
tunnustanut ilmastonmuutoksen. Ja
se on keskustelun lisäksi alkanut vähitellen näkyä myös toimenpiteinä.
EU-tason tavoitteet energiansäästöstä ja uusiutuvan energian käytöstä
sekä valtiovallan ohjaavat toimenpiteet uusiutuvan energian käyttöön
heijastuvat myös lämpöpumppujen
käyttöönottona.
”On fiksua käyttää uusiutuvia.
Kyllä ihmiset ovat hieman vihreämpi
kuin 15 vuotta sitten”, Hirvonen summaa.

Pumppu ja asennus
kokonaispakettina
”Tottakai kasvava ala houkutteli myös
onnenonkijoita. Onneksi pikarahastajat joko kaatuvat tai vaihtoehtoisesti
alkavat toimimaan kunnolla”, Hirvonen viittaa lämpöpumppujen kieltämättä runsaasti esillä olleisiin ongelmiin.
”Sulpun toiminnanjohtajana tieto
kaikista reklamaatioista tulee myös
minulle. Määrä on nykyään pieni, se
on koko ajan laskenut, vaikka pumppumäärä on lisääntynyt”, hän toteaa.
Itse laitteissa ongelmat ovat Hirvosen mukaan nykyään harvinaisia.
”Ongelmia aiheutuu esimerkiksi vääristä lähtötiedoista, jolloin päädytään
vääräntyyppiseen tai väärin mitoitet-

tuun pumppuun. Myös asennus, varsinkin jos pumppu ostetaan toisaalta
ja asennus toisaalta, on riskikohta.”
”Ehdottomasti kokonaispalveluna”, hän suosittele pumpun hankintaa ja asennusta. ”Silloin vastuujako
pysyy selkeänä.”
Kolmas ongelmakohta on käyttöönotto: ”se pitää käyttöönottaa yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin pumpuntoiminta ja huoltotarve tulevat tutuiksi.”

Rivi- ja kerrostaloihin
öljykattilan tilalle
maalämpöpumppu
”Uusista pientaloissa jo 60-70 % valitsee nykyään lämpöpumpun. Korjauspuolella markkinat ovat kuitenkin

Lämpöpumput
Lämpöpumppujen avulla maahan, kallioon, veteen tai ilmaan auringosta varastoitunutta lämpöenergiaa, siirretään rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumppujen toimintaperiaate on samantapainen kuin kylmälaitteissa, jotka ottavat lämmön ruokatavaroista ja siirtävät sen kylmälaitteen
ulkopuolelle. Lämpöpumppu toimii vastaavalla tavalla kerätessään ilmaan, maaperään tai veteen varastoitunutta lämpöä ja siirtäessään sitä sisälle rakennukseen. Samoja laitteita voidaan käyttää myös tilojen viilennykseen

Maalämpöpumput (MLP)

Lämpöpumpun avulla toimivassa keskuslämmitysjärjestelmässä maasta tai
vesistöstä tuotu lämpö siirretään lämmönjakohuoneesta huoneisiin veden tai
ilman välityksellä samaan tapaan kuin öljy- ja kaukolämpölämmitysjärjestelmissä. Lämpö kerätään maahan, porakaivoon tai veteen asennetun muoviputkilenkin avulla. Putkistossa kierrätetään jäätymätöntä liuosta, jonka avulla
lämpö tuodaan höyrystin-lämmönsiirtimelle, jossa lämmön siirtyminen kylmäaineeseen tapahtuu. Kylmäaineesta lämpöenergia luovutetaan lämpöpumppuprosessilla käyttövesivaraajaan ja vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Itse lämpöpumppu toimii sähköllä, mutta se tarvitsee sähköä vain
pienen osan suoran sähkölämmityksen vaatimasta määrästä.

Ulkoilma-vesilämpöpumput (UVLP) ja ulkoilmailmalämpöpumput (ILP)

Lämpöä voidaan ottaa myös ulkoilmasta. Lämpö kerätään kierrättämällä ulkoilmaa puhaltimella ulkona sijaitsevan ulkoyksikön (höyrystimen) läpi. Jos
lämpöpumpun tuottaa lämmintä vettä lämmitys- ja käyttövedeksi puhutaan
ilma-vesilämpöpumpuista. Jos lämpöpumppu tuottaa talon sisällä olevalla
yksiköllä lämmintä ilmaa talon lämmitykseen on kyseessä ilmalämpöpumppu, joka toimii kesäisin myös jäähdytyslaitteena.

Poistoilmalämpöpumppu (PILP)
Maalämmön vaatima keskimääräinen
lämpökaivon syvyys on 165 metriä ja siihen kuluva porausaika keskimäärin 12
tuntia. Kuva Tom Allen Oy

Poistoilmalämpöpumppu ottaa energian ilmanvaihdon poistoilmasta ja luovuttaa sen joko lämmitysjärjestelmän ja /tai käyttöveden ja/tai tuloilman
lämmitykseen. Myös tästä lämpöpumpputyypistä löytyy jäähdyttäviä versioita.

Lähde: www.sulpu.fi
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Kuva Tom Allen Oy

Valmis maalämpöjärjestelmä säädetään ja optimoidaan
kunkin kohteen mukaiseksi. Maalämpöpumppujärjestelmää
asentamassa Jani
Kallio Tom Allen
Oy:stä.

kuittaa julkisuudessakin spekuloituja
tapauksia.
”Sulpun tehtävä onkin seurata ja
olla mukana vaikuttamassa alaa koskevaan lainsäädäntöön ja käytäntöihin. Olemme mukana myös eurooppalaisessa lämpöpumppuyhdistyksessä, jonka kautta tehdään kansainvälistä yhteistyötä.”

Myös viilennykseen

kpl

kpl

Vaikka lämpöpumppu yleensä hankitaan nimensä mukaisesti lämmittämään, myös viilennys on tärkeä kimLämpöpumppopujen
myyntimäärät
vuosittain1996-2012
Lämpöpumppopujen
myyntimäärät
vuosittain1996-2012 moke hankintaan. ”Jos keväällä on
kuuma helleviikko, pumppujen myynkappaleina kappaleina
tiluvut voivat kasvaa jopa viidenneksellä”, Hirvonen toteaa.
”Eikä pumpun tuoma energiansäästö suinkaan mene viilennykseen”, hän korostaa. ”Itse saan talossani menemään jäähdytykseen enintään 30 euroa vaikka kesä olisi kuinka
kuuma. Minulla on kolme ilmalämpöpumppua, joilla säästän noin 20 000
kwh vuodessa, siis yli 2000 euroa.”

Mitä seuraavaksi?

huomattavasti isommat. Suomessa
on puoli miljoonaa suorasähköllä
lämmitettyä ja 150 000 vesikiertoisella sähköllä lämmitettävää taloa. Myös
200 000 öljykattilaa odottaa vaihtoa.
Niiden tilalle lämpöpumppu on
useimmiten se kannattavin. Kaukolämpö ei ulotu kaikkialle, eikä pelletti
ole oikein lyönyt itseään läpi”, Hirvonen taustoittaa lämpöpumppujen hyviä näkymiä myös jatkossa.
Omakotitalojen rinnalla lämpöpumppuja asennetaan runsaasti
myös rivi- ja kerrostaloihin. ”Erityisesti öljylämmitteisiin rivi- ja kerrostaloihin vaihdetaan lämmitystavaksi
maalämpöpumppu. Isoja pumppuja
myydään jo toistatuhatta kappaletta
vuodessa. Taloyhtiöissä lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuus on
omakotitalojakin kannattavampaa”,
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Hirvonen toteaa ja esittelee laskelman, jossa taloyhtiö ”joutuu” laskemaan yhtiövastiketta, kun vaihtaa öljykattilan maalämpöön ja ottaa sitä
varten 10 vuoden lainan.
Hirvonen on myös vakuuttunut
siitä, että tulevaisuudessa tavoitteena olevissa lähes nollaenergiataloissa
tarvitaan aina lämpöpumppu. ”Reaalimaailmassa on tullut aika paljon
pettymyksiä: on ostettu passiivitalo,
jossa käyttöveden lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta tuleekin yllättäen iso
sähkölasku.”
Entä maalämpöpumppujen tarvitsemat porausluvat? ”Kuntakohtaiset
erot ovat isoja: valitettavasti joissakin
kunnissa luvansaanti on vaikeaa,
joissakin porausluvalla taas rahastetaan. Mutta onneksi monissa kunnissa toiminta on asiallista”, Hirvonen
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Hirvonen ennakoi, että vuoteen 2020
mennessä alan euromääräinen myynti tuplaantuu. ”Silloin Suomessa on
miljoona lämpöpumppua, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa noin 8
TWh/a. Se tulee vastaamaan 15 %
Suomen EU uusiutuvan energian velvoitteista ja tulee näkymään myös
lämmitykseen käytetyn sähkön alenemana. Öljy lämmityksessä on tuolloin jo hyvin harvinaista.”
”Jatkossa pumppuvalikoima monipuolistuu, niistä tulee myös entistä
helppokäyttöisempiä, myös kytkemismahdollisuuksia aurinko- ja
puupolttoaineisiin tutkitaan. Pumput
tulevat tehtaista yhä valmiimpina paketteina, jolloin asennuksen laaturiskit vähenevät. ”
”Hinta tuskin laskee. Varsinaisen
pumpunvalmistuksen osuus hinnasta
on aikalailla vakio. Käy samoin kuin
tietokoneissa: hinta pysyy samana,
mutta ominaisuudet paranevat”, Hirvonen toteaa.
Sirkka Saarinen

Patterien perussäätö luo hyvät asumisolosuhteet ja tuo

säästöä energiankulutuksessa
Jos kerrostalon ylimmän kerroksen asunnossa hikoillaan ja
alimmassa kerroksessa palellaan, on kyse todennäköisesti
muusta kuin asukkaiden kylmä- tai lämminverisyydestä.
Vesikiertoisen patterilämmityksen yli- ja alilämmöt pystytään
tasaamaan perussäätämällä patterit. Asumisviihtyvyyden
parantumisen rinnalla saadaan bonuksena yleensä myös
merkittävä, jopa 10 – 15 prosentin säästö lämmitysenergian
käytössä.

M

otiva Oy on edesauttanut perussäätötietämystä jo pitkään.
Motiva-1-projekti toteutettiin jo
1990-luvulla; siinä kehitettiin lämmitysjärjestelmien toimintaa, suunnittelua ja asennustapoja. Tuloksena syntyi Motiva-1-perussäädön laatujärjestelmä.
Motiva on myös vuosien varrella
kouluttanut alan eri osapuolia: suunnittelijoita, urakoitsijoita, tilaajapuolta.
Koulutus ei ole ollut teknisen laskennan tai asennuksen opetusta, pikemminkin koko perussäätöprosessin
hallintaa, esimerkiksi sitä, että tilaaja
osaa vaatia perussäädöstäkin normaalit työselitykset muiden urakoiden tapaan. Koulutuksen tärkeä tavoite on ollut ohjata tilaajapuolta pitkän tähtäimen suunnitteluun, asioiden tekemiseen oikeassa vaiheessa.
Hyvä apu perussäädöstä ja sen
tekemisestä/teettämisestä tietoa haluavalle on Motivan yhdessä Oras
Oy:n kanssa julkaisema 12-sivuinen
opas, jonka voi ladata suoraan myös
Motivan nettisivulta www.motiva.fi.

Ei päätä pahkaa
Miksi patterien perussäätö? Koska
se takaa tasapuoliset ja viihtyisät
asumisolot ja sen myötä tuo usein
merkittävän säästön lämmitysenergiankulutuksessa.
Patterien perussäätö on ehdottomasti hyvä asia, mutta päätä pahkaa
siihen ei ole syytä ryhtyä. Jotta perussäädöstä saadaan irti kaikki sen
tuomat hyödyt, prosessi on vietävä
läpi hallitusti kokonaisuutena. Pelkkä
patterien perussäätö ei juuri tuota

Jos ei perussäätöjä ole tehty, huoneistojen
lämpötila vaihtelee: Kuumassa asunnossa
ihmiset tuulettavat ylilämmön pois,
toisaalla valitetaan kylmyyttä. Kun kaikkiin
asuntoihin tasataan sama lämpötila, 20
-22 astetta, häviää tarve tuulettaa
ylilämpöä pois. Tavoite on 21 astetta.
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parempia olosuhteita saatikka tuo
energiansäästöä, jos rakennuksen ikkunat vuotavat.
Patterien perussäädön paras tukijalka ovat rakennuksessa tehty kuntoarvio, joka ottaa kantaa rakenteisiin
sekä energiakatselmus, jossa otetaan kantaa energian- ja sähkönkäyttöön. Niiden pohjalta pystytään tekemään kattava korjaus- ja kunnossapitosuunnitelma, jonka yksi osa on
patterien perussäätö.

Perussäädössä säädetään
veden virtaamaa, ei lämpötilaa
Käytännössä patterien perussäätö
tarkoittaa patteriverkostossa kiertävän veden virtaamien säätämistä siten, että lämpöolosuhteet asunnossa
saadaan suunnitelluiksi. Patteriverkoston perussäädössä ei siis määritetä veden lämpötilaa, vaan veden
virtaamaa. Perinteisessä tavassa virtaamia hallitaan putkien nousujohdossa olevan mekaanisen linjasäätöventtiilin ja asunnossa olevan patteritermostaatin avulla. Patteriventtiilissä
on samanlainen säätöelementti kuin
linjasäätöventtiilissä, josta säädetään
veden virtaamaa patterikohtaisesti.
Toinen tapa on tasata paine-ero pelkästään patteriventtiileillä.
Patteritermostaatti ei sinänsä ole
lämmönsäätäjä, se vain leikkaa ylilämmön pois. Ylimääräistä lämpöä
asuntoihin tuo esimerkiksi auringon,
valaistuksen ja sähkölaiteiden tuottama lämpö.
Jos ei perussäätöjä ole tehty,
huoneistojen lämpötila vaihtelee:
Kuumassa asunnossa ihmiset tuulettavat ylilämmön pois, toisaalla valitetaan kylmyyttä. Kun kaikkiin asuntoihin tasataan sama lämpötila, 20 -22
astetta, häviää tarve tuulettaa ylilämpöä pois. Tavoite on 21 astetta.

Perussäätö on aina osa
kokonaisuutta
Laskennallisesti yksi aste ylilämpöä
merkitsee 5 prosentin lisää lämmityslaskuun. Absoluuttisesti säästöprosentteihin ei kuitenkaan kannata tuijottaa. Eihän koko talon kulutus laske, vaikka osassa lämpötila laskee,
kun osassa se kuitenkin nousee.
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Vaikkei lopullinen säästö olisikaan
kovin iso, patterisäätö on ilman muuta hyödyllinen, jos sillä on saatu parannettua asumisviihtyvyyttä ja tuotettua kaikille tasapuoliset olosuhteet.
Patterien perussäätö liittyy koko
rakennuksen kuntoon. Lämmitysverkosto on aina osa kokonaisuutta.
Esimerkiksi ikkuna- tai julkisivujen lisäeristämisremontti vaikuttavat suoraan patterien säätötarpeeseen. Vaikka patterit olisi perussäädetty, voi
huoneistossa edelleen olla kova veto,
jos ikkunat on tiivistetty huonosti.
Yleensä perussäätö kannattaakin
ajoittaa tehtäväksi vasta ikkuna- tai
julkisivuremontin jälkeen.

Hyvä dokumentointi auttaa
jatkossakin
Patterien perussäätöprojektiin kuuluukin aina myös lopputarkastus, jossa säädöt tarkistetaan huonekohtaisesti. Käytännössä laskennallisia
säätöjä joudutaan usein muuttamaan. On tärkeää, että myös nämä
tiedot dokumentoidaan. Kun jatkossa asunnossa tehdään muita parannuksia, verkoston säätöjä on dokumenttien ansiosta yksinkertaista
muuttaa.
Sirkka Saarinen

Käyttäjälle räätälöity sisäympäristö
lisää hyvinvointia ja tuottavuutta
Sen lisäksi, että puutteet sisäympäristön laadussa vaarantavat terveyttä, työpaikoilla ne heikentävät myös työn tuottavuutta. RYM Oy:n Sisäympäristö-ohjelmassa tilojen käyttäjä nostetaan keskiöön teknisten ratkaisujen sijaan.
Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä, RYM Oy, pyrkii lisäämään
alan yritysten kilpailukykyä poikkitieteellisten tutkimusohjelmien avulla. Vuosina
2011-2014 toteutettavan Sisäympäristö-ohjelman budjetti on yli 20 miljoonaa euroa. Tutkimuskonsortiossa on 26 yritystä ja yhteisöä sekä 10 tutkimuslaitosta.
”Sisäympäristö-ohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla edistetään tilan
käyttäjien tuottavuutta, viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä tavalla”,
ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Risto Kosonen Halton Oy:stä kiteyttää.
”Tilojen energiatehokkuutta tulee parantaa, sillä EU:n lainsäädännön mukaan
vuoden 2020 jälkeen Suomessa tulee rakentaa lähes nollaenergiatasoisia taloja.
Pyrimme myös kehittämään hyvään sisäympäristöön liittyviä kaupallisia ansaintamalleja, koska laadukasta sisäympäristöä luovat innovaatiot ovat myös myyntivaltti alan yrityksille. Lisäksi suunnittelemme ja toteutamme inspiroivia oppimisympäristöjä.”
RYM Oy:n toimitusjohtaja Ari Ahonen kertoo, että RYM:in tavoitteena strategisen huippuosaamisen keskittymänä (SHOK) on synnyttää kansainvälisesti tunnistettuja ja tunnustettuja verkostoja. ”Sisäympäristö-ohjelma palvelee SHOK-konseptia erinomaisesti, koska se toteuttaa hyvin monipuolisesti eri rakennetun ympäristön toimijoiden yhteistyötä. Sisäympäristön laatu ja käyttäjälähtöinen lähestymistapa aiheeseen ovat merkittäviä teemoja maailmanlaajuisesti, ja toimijoiden
monitaustaisuus sekä kansainvälisyys on ohjelmamme vahvuus.”
Halton on veturiyritys ohjelmaan kuuluvassa Käyttäjäkeskeinen sisäympäristö
-työpaketissa, jota se toteuttaa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. ”Työpaketissa tilojen käyttäjä nostetaan keskiöön teknisten ratkaisujen sijaan. Tavoitteena on luoda sisäympäristöjä, joissa ihmiset viihtyvät ja jaksavat tehdä töitä”, Kosonen kertoo.
Työpaketissa on analysoitu tarkasti ihmisten koettua viihtyvyyttä neuvottelutiloissa mittaamalla fysikaalisia suureita laboratoriossa sekä haastattelemalla koe-henkilöitä. Työ jatkuu edelleen, mutta tähän astisia tuloksia on esitelty muun muassa
vuoden 2013 Sisäilmastoseminaarissa.
”Kokemukseen sisäympäristöstä vaikuttavat muun muassa lämpötila, ilman laatu ja valaistus. Myös tilojen toiminnallisuus, hallittavuus ja mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen lisäävät viihtyvyyttä ja tuottavuutta”, Kosonen selvittää.
- SS
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Asunnon terveyshaittaepäilyssä

yhteys aina ensin
rakennuksen omistajaan

Asunnon ja niihin liittyvien muiden oleskelutilojen puhtauden,
lämpötilan, kosteuden, valon, säteilyn ja muiden vastaavien
olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa
oleskeleville terveyshaittoja.

A

suntojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan
terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Asunnontarkastuksia
tehdään asukkaiden pyynnöstä.
Ensin asukkaan on kuitenkin aina
otettava yhteys asunnon omistajaan, käytännössä usein taloyhtiön
isännöitsijään. Parhaassa, ja hyvin
monessa tapauksessa ongelma
selviääkin ilman viranomaisen toimenpiteitä.
Asunto on asunto kaikkialla ja
sen terveellisyyttä koskevat samat
säädökset kunnista riippumatta.
Pieniä kuntakohtaisia eroja on esimerkiksi vireilletulossa. Myös tittelit
vaihtelevat: esimerkiksi Helsingissä
viranomaisnimike on ympäristötarkastaja, perinteinen terveystarkastaja -nimike on myös käytössä monissa kunnissa.

Terveyshaitan voi aiheuttaa
mm. kosteus, lämpöolosuhteet, haju, melu, kemialliset emissiot
Mikä sitten on asunnossa oleva terveyshaitta? Tässä yhteydessä sillä
tarkoitetaan asuinympäristöstä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Terveyshaittana pidetään myös
altistumista terveydelle haitalliselle

aineelle tai olosuhteelle siten, että
sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista.
Yhteydenotot koskevat tavallisimmin melua, kylmyyttä, hajuja, ilmanvaihdon ongelmia. kaikkein tavallisin
tapaus on kuitenkin se, että asukas
epäilee kosteus- tai homevauriota.
Marssijärjestys yhteydenoton jälkeen on sellainen, että ensimmäiseksi tarkistetaan, onko asukas ottanut
jo yhteyttä kiinteistöön omistajaan.
Jollei, viranomainen kehottaa häntä
kertomaan epäilyistään esimerkiksi
taloyhtiön isännöitsijälle, hallituksen
puheenjohtajalle tai vuokranantajalle.
Kiinteistön omistaja on velvollinen
selvittämään ongelman syyn ja korjaamaan epäkohdat.
Jollei kiinteistön omistaja sitten
asukkaan pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin, tai jos haitan olemassaolosta on
erimielisyyttä, asukas voi ottaa yhteyttä ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastajaan.
Jos viranomainen toteaa asunnontarkastuksessa terveyshaittaa aiheuttavan tekijän tai tekijöitä, annetaan rakennuksen omistajalle korjauskehotus. Mikäli korjauskehotusta
ei noudateta, voidaan asiasta tehdä
terveydensuojeluviranomaisen korjausmääräys, jota tarvittaessa voidaan tehostaa uhkasakolla. Viimeisenä pakkokeinona korjauksen teettä-
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miseksi asunto voidaan asettaa asumiskieltoon.
Taloyhtiöt ovat nykyään varsin
valveutuneita. Selvissä tapauksissa
terveyshaittaa aiheuttanut ongelma
korjataan ilman viranomaisen mukaantulotarvetta.

Asunnontarkastuksesta
tarkastuspöytäkirja
Viranomainen ei tee asunnontarkastuksia asunnon myynnin, oston tai
rakennuksen kunnon arvioinnin tarpeisiin vaan pelkästään epäillyn terveyshaitan osalta.
Esimerkiksi Vantaalla uusia asunnon tutkimuspyyntöjä tulee vuositasolla 150 – 200. Asunnontarkastuksia
tehdään vuosittain 200 – 250. Valtaosassa mahdollisen terveyshaitan
olemassaolo selviää jo ensimmäisellä
käynnillä. Tarkastaja ratkaisee itsenäisesti, mitä tutkimuksia, näytteitä
tai mittauksia terveyshaitan olemassaolon arvioimiseksi kulloinkin tehdään.
Arvioinnin ohjeena on Sosiaali- ja
terveysministeriön Asumisterveysohje ja sen soveltamisopas. Ammattilaisten lisäksi se on hyvä ohje myös
maallikoille; siinä on selvitetty sekä
asumisterveyteen liittyvän viranomaisvalvonnan kulku että esitelty
asunnon fysikaaliset, kemialliset ja
mikrobiologiset olosuhteet ohjearvoineen sekä olosuhteiden mittaustavat
ja esitelty korjausten yleisperiaatteita.
Asunnontarkastuksista laaditaan
tarkastuspöytäkirja, josta ilmenee
tarkastuksissa tehtyjen havaintojen,
mittausten ja mahdollisten näytteiden
tulokset. Mikäli terveyshaitta todetaan, kehotetaan kiinteistön omistajaa selvittämään todetun haitan aihe-
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uttaja, laajuus, poistamaan terveyshaittaa aiheuttavat tekijät sekä tekemään tarvittavat rakenteelliset korjaukset.
Tarkastuspöytäkirjassa ei esitetä
yksityiskohtaisia korjausehdotuksia
vaan korjaustavan valinta ja laajuus
ovat korjausvastuussa olevan osapuolen tehtäviä. Kiinteistön omistajalla on luonnollisesti oikeus itse
määrätä, miten rakenteet korjataan.
Toki viranomainen voi ottaa korjaussuunnitelmaan kantaa, jos suoraan
näkee, ettei sillä terveyshaittaa pystytä poistamaan.

Jälkivalvonta tärkeää
Terveysviranomainen ei valvo tai hyväksy itse korjaustyötä vaan pelkästään sitä, että terveyshaitta poistetaan.

Jälkivalvonnan toteutuksessa on
kuntakohtaisia eroja. Korjauskehotuksen saaneelta taloyhtiöltä voidaan
pyytää virallinen vastine niistä toimenpiteistä, joita he ovat tehneet tai
tulevat tekemään haitan poistamiseksi. Kirjallisen ilmoituksen saatuaan viranomainen ottaa yhteyttä
asukkaaseen ja varmistaa, että ilmoituksen asiat ovat paikkansapitäviä.
Isoissa tapauksissa käydään usein
vielä paikan päällä, vaikeissa kohteissa voidaan käydä korjausten aikanakin, jotta saadaan käsitys korjauksen
oikeasta kulusta.
Isännöitsijän kanssa sovitaan päivämäärä, mihin mennessä kirjallinen
vastaus on annettava. Jos kyseessä
on pieni tehtävä, aika on lyhyt. Toisaalta isossa ongelmassa, joka vaatii
esimerkiksi rakennusten seinänvierustojen aukikaivamista, annetaan ai-

Kosteusvauriot suurin
ongelmaryhmä
Ylivoimaisesti suurin osa, noin 70 prosenttia terveysviranomaisille tulevista tapauksista johtuu kosteusvaurioiden aiheuttamista mikrobikasvustoista. Toisena tulevat ilmanvaihtoon liittyvät terveyshaitat, joita on
noin viidennes tapauksista. Materiaaleihin liittyvät emissiot, melu, haju,
lämpöolot ovat nekin yleisiä. Usein ongelmia on monia ja ne liittyvät
kiinteästi toisiinsa.
Paljon otetaan yhteyttä esimerkiksi tupakansavusta, joka leviää
asunnosta toiseen. Kaikki hajut, kuten ruuankäry tai deodorantin haju
eivät ole terveys- vaan viihtymishaitta, tupakansavun osalta terveyshaittakin täyttyy. Vastoin yleistä käsitystä hajun siirtyminen asunnosta
toiseen ilmanvaihdon tai rakenteiden vuotokohtien kautta on monesti
helppo määrittää. Sen sijaan paljon puhuttu parveketupakoinnin aiheuttama haitta on ongelmallisempi: sehän ei välttämättä aiheudu rakennuksen tai teknisten järjestelmien vioista tai puutteista, joita voisi korjata.
Tarkastajaan yhteyttä ottavalla asukkaalla on useimmiten jo jonkinlainen käsitys siitä, mikä asunnossa on ongelman aiheuttaja. Joskus on
helppo jopa ilman mittauksia todeta, että esimerkiksi ilmanvaihto ei
vedä lainkaan. Joskus taas on hyvin vaikeita tapauksia: asukas kokee
oireita, mutta tutkimuksissa ei löydy mitään. Silloin joudutaan tekemään
laajempia selvityksiä.
Ensikäynnillä ilmanvaihdon toiminta tarkastetaan, rakenteiden pinnat tutkitaan pintakosteusmittarilla. Jopa neljä viidestä tapauksesta
selviää jo ensikäynnillä. Jollei ongelma selviä, mietitään tapauskohtaisesti jatkotutkimukset. Kynnys rakenteita rikkoviin tutkimuksiin on viranomaisella korkea, mutta tarvittaessa niitäkin tehdään. Kääntöpuoli
on se, että jos ongelma näkyy ilman rakenteen avaamista, se on yleensä päässyt jo pahaksi, esimerkiksi elementtisaumojen kautta kulkeutunut kosteus on saattanut levitä laajalle rakenteisiin. - SS
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kaa sekä suunnittelulle että työn tekemiselle sopivana vuodenaikana. Sitä
ei aina tarvitse kaivaa sydäntalvella.

Maksaja on rakennuksen
omistaja – ei asukas
Lain mukaan kunnat voivat laskuttaa
asuntotarkastuksiin liittyvästä työstä:
näytteenottokuluista, laajojen mittausten tekemisestä, tarkastuskäynneistä. Jotkut kunnat laskuttavat jo,
jotkut eivät. Tärkeä perusperiaate on
myös se, että kun laskutetaan, maksaja on rakennuksen omistaja, ei
asukas. Senkin takia asukas ohjataan
aina ensin taloyhtiönsä puheille.”
Ainoa tapaus, jossa terveysviranomainen tekee tarkastuskäyntejä taloyhtiön aloitteesta, on siivottomuus.
Alulle panija on usein siivottoman
asunnon naapuri, joka ottaa yhteyttä
isännöitsijään. Taloyhtiön velvollisuus
on tehdä tarkastuksia siivottomaan
asuntoon ja pyrkiä pakottamaan asukas siivoamaan. Taloyhtiöllä on siihen
konsteja, joista järein on asunnon
haltuunotto.
Jos taloyhtiön omat konstit eivät
auta, se voi tehdä viranomaiselle tarkastuspyynnön. Tarkastuksessa on
mukana yksi tai kaksi tarkastajaa,
taloyhtiön edustajana yleensä isännöitsijä sekä asukas. Jos asunto todetaan niin siivottomaksi, että sen voi
olettaa aiheuttavan terveyshaittaa
naapuriasuntoihin, annetaan siivouskehotus. Jos asukas ei pysty tai halua siivota, taloyhtiö voi tarvittaessa
siivouttaa sen ulkopuolisella ja laskuttaa asukasta käyttäen tukena virallista tarkastuspöytäkirjaa.
Varsinaiseen siivottomuuteen voi
usein liittyä esimerkiksi tuhoeläinongelma, joka leviää asunnosta toiseen.
Pahin esimerkki ovat ns. tavarankerääjät; jotka keräävät asuntoihin sellaista tavaraa, jonka muut vievät roskalaatikkoon.

Työpaikat käsitellään
työsuojelupiirissä
Työpaikkojen terveys ei kuulu kunnalliselle terveysviranomaiselle. Ne kuuluvat työsuojelupiirin tehtäväkenttään. Sen sijaan koulut, päiväkodit,
hoitolaitokset kuuluvat kuntaviranomaiselle.
Sirkka Saarinen

Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry
• Yhdistys on perustettu vuonna 1906, sillä on noin 1400 jäsentä. Yhdistys on valtakunnallisen
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n suurin jäsenyhdistys.
• Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää jäsentensä
ammattitaitoa ja kehittää rakentamisessa ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden
yhteistyötä. Yhdistys järjestää mm. ammattiin liittyviä edullisia koulutustilaisuuksia jäsenilleen.
• Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa Jämsän Himoksella,
Nestori-Maja Vihdin Wuoriolassa sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin
Laajasalossa. Yhdistys kannustaa jäseniään myös liikkumaan tarjoamalla heidän käyttöönsä
liikuntaseteliedun.
• Yhdistys toimii Rakennusmestarien talossa Helsingissä osoitteessa Fredrikinkatu 51 - 53 A,
00100 HELSINKI, puh. (09) 646 343, fax (09) 642 259.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi
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