MEDIATIEDOT 2018

25%

35%

5%

1. Printtilehden postitettu jakelu
Lehden painosmäärä kokonaisuudessaan on 12 000 kpl, josta nimikkeellisenä

10%

Printti toimitetaan nimikkeellisenä suorapostina korjausrakentamisen,

25%

isännöinnin, kiinteistönpidon ja talotekniikan päätöksentekijöille.

28 %

Isännöitsijät/tekniset isännöitsijät 35%
Lehden vastaanottajat työskentelevät valtakunnallisesti
LVIS-urakoitsijat ja -suunnittelijat 25%
toimivissa yrityksissä ympäri Suomea.
Kiinteistöhuoltoyhtiöt 10%
Rakennuttajat, rakennusurakoitsijat 5%
Asiantuntijajakelu 25%
(Hallituksen pj:t, kiinteistöjohtajat ja -päälliköt, kuntien teknisentoimen hlö:t, arkkitehdit, rakennesuunnittelijat)

KITA-medialla
on jo yli
80 000 lukijaa.

7%

postitusjakeluna 8 000 – 12 000 kpl/nro.

65 %

2. Sähköisen e-lehden jakelu

14%

Lehden sähköinen näköisversio lähetetään nimikkeellisesti yli 32 400 alan ammattilaisen

34%

sähköpostiosoitteeseen. Sähköinen jakelu on kohdennettu yllä olevan kohderyhmän lisäksi sellaisille
30%

15%

henkilöille yrityksissä, jotka toimivat epäsuoraan tai suoraan korjausrakentamisen, kiinteistönpidon,
isännöinnin ja talotekniikan toimialan parissa. e-lehteä jaetaan myös Facebook ja Twitter -sivuillamme.

7%

e-lehdet ovat avoimesti luettavissa verkossa, maksutta ja ilman tunnuksia. 83 % lukijoista arvostaa tätä.
Isännöitsijät/tekniset isännöitsijät/
muut asiantuntijat 14%
LVIS-urakoitsijat ja -suunnittelijat 30%
Kiinteistöhuoltoyhtiöt 7%
Rakennuttajien, rakennusurakoitsijoiden
projektihenkilöt 15%
Asiantuntijajakelu 34% (Hallituksen
pj:t, kiinteistöjohtajat ja -päälliköt,
kuntien teknisentoimen hlö:t, arkkitehdit,
rakennesuunnittelijat ja -insinöörit,
aktiiviset osakkaat)

Korjausrakentamisen, isännöinnin, kiinteistönpidon ja talotekniikan toimialamedia.
KITA tavoittaa isännöitsijät, asuntoyhtiöiden ja kiinteistöjen hallitusten puheenjohtajat,

Avoin lukumahdollisuus tarjoaa mainostajalle linkitysmahdollisuuden omille nettisivuille, uutiskirjeisiin,
sosiaaliseen mediaan yms.

3. Painetun lehden numerokohtainen
teemapostitus ja messujakelut
3 000–4 000 kpl/nro.

kiinteistönomistajat ja -päälliköt, LVIS-suunnittelijat ja -insinöörit, rakennuttajat ja rakennusurakoitsijat,
kiinteistöhuoltoyhtiöiden vastuuhenkilöt, alan kunnalliset päätöksentekijät ja taloyhtiöiden aktiivisia hallituksen jäseniä.
Valtakunnallinen julkaisu toimitetaan tilaaja- ja suorapostituksena sekä tapahtumajakeluna 51 600 lukijalle
(Promenade Research, Lukijatutkimus).
Lisäksi toimitamme sähköisesti selattavaa versiota 32 400 alan päätöksentekijälle (e-lehti).

Lukijatutkimus
(Promenade Research)

Tulevissa numeroissa käsittelemme seuraavia teemoja:

Kiinnostuitko?

Lähiöiden, taloyhtiöiden ja kiinteistöjen korjausrakentamista ja taloautomaatiota, julkisivukorjauksia,

Lisätietoa antaa:

kiinteistöjen lämmitystä ja jäähdytystä, linjasaneerauksia ja putkiremontteja,

Tuotepäällikkö

kiinteistöjen energiatehokkuutta, kiinteistöhuoltoa, kiinteistöturvallisuutta,

Robert Jaakkola

lakineuvontaa taloyhtiöille kitaLAKI-palstalla, taloyhtiöviestintää, tele/it -asioita,

robert.jaakkola@publico.com

koulutus/rahoitus/vakuutus -asioita yms. Teemat painottuvat numeroissa sisältösuunnitelman mukaisesti.

puh. 050 491 3776

Tutkimus selvitti lukijakunnan rakennetta sekä mielipiteitä lehden sisällöistä ja ulkonäöstä.
Kohderyhmänä oli KITA-lehden nimellään saavat kiinteistöalan ammattilaiset. Lukijatutkimus
toteutettiin viikoilla 45–46 Promenade Research Oy:n toimesta. Huomionarvoista tutkimuksessa:
KITA-lehden avoimesti ja maksuttomasti luettavissa olevaa e-lehteä arvostaa 83% vastaajista.
Esimerkkinä isännöitsijät ja As Oy hallituksen puheenjohtajat voivat jakaa e-lehden juttuja eteenpäin
kollegoilleen, taloyhtiön hallitusten jäsenille ja taloyhtiön osakkaille. Huomioitavaa on myös se, että KITA-lehden
lukijakunta on nuorentunut, 26% vastaajista on alle 40-vuotiaita. Lisätietoa tutkimuksesta antaa Tuotepäällikkö.

”KITA-medialla
yli 80 000
lukijaa”

Numerokohtaista lisätietoa antaa tuotepäällikkö Robert Jaakkola.

nro

erikoisjakelut & tutkimukset

ilmestyy

aineistopäivä

1+2/2018

Korjausrakentaminen, Helsinki 2018

vk 5

kts. tilausvahvistus

painosmäärä 12 000

Rakenna & Sisusta, Turku 2018
Sisäilmastoseminaari, Helsinki 2018
Jyväskylän Rakennusmessut, Jyväskylä 2018

82%

Taloyhtiö 2018 -tapahtuma, Helsinki

painosmäärä 12 000

Hallitusten puheenjohtaja (HPJ) -extra

vk 16

kts. tilausvahvistus

vk 39

kts. tilausvahvistus

vk 47

kts. tilausvahvistus

74%

lukijoista osallistuu yrityksen

lukijoista kokee saavansa

lukijoista on hankkinut lisätietoa

hankintapäätöksiin

KITA lehdestä jäsenneltyä ja

KITA lehdessä olleen mainoksen tai

hyödyllistä tietoa

artikkelin perusteella

Pytinki, Seinäjoki 2018
3/2018

91%

Real estate expo, Tampere
4+5/2018

Finnbuild, Helsinki 2018

painosmäärä 12 000

Rakennusten energiaseminaari, Helsinki 2018

6/2018

Hallitusten puheenjohtaja (HPJ) -extra

painosmäärä 12 000

95%

93%

90%

mielestä lehden artikkelit ovat

on tyytyväisiä KITA lehteen

pitää KITA lehteä visuaalisesti

ammattimaisesti toimitettuja

kokonaisuutena

kiinnostavana

ILMOITUKSET

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

NÄKÖKULMA
Asiantuntijan kirjoittama näkökulma lehdessä käsiteltävään aiheeseen tai kirjoitus muuten

Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!

NÄKÖKULMA

ajankohtaisesta aiheesta. Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutoinen, min. 300 dpi.

Lars Lindeman
NCC Rakennus Oy

1/1 sivua
190 x 270 mm
2 465 €

1/1 sivua
210 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
2 465 €

2/1 sivua 420 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
3 315 €

1/2 sivua: Tekstin pituus noin 150 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.

on huolissaan lähiöiden
tulevaisuudesta, niiden
tasavertaisuudesta ja siitä, ettei
osa alueista putoaisi kelkasta
ja eriarvoisuus kasvaisi.

Hinta: 1 785 €

HUOLI TEKEE HYVÄÄ
OLEN TEHNYT viimeiset vuodet töitä korjausrakentamisen

1/1 sivua: Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.

kutsuttu, olen ollut mukana kehittämässä ryhmäkorjausmalleja

kehittäjänä NCC:llä. Nyt kun työurani on päätöksessään, on

ja puhunut suu vaahdossa niiden puolesta. Eli peruskorjauk-

asioita, joista minulle jää huoli. Mutta onneksi näitä huolia voi

sesta, jossa alueen samanlaiset naapuritalot yhdistävät voi-

korjata ja on myös paljon niitä asioita, joista en ole ollenkaan

mavaransa, yli asuntoyhtiörajojen. Tämä on minusta edelleen

huolissani.

paras idea lähiöongelmaan ja se myös toimii käytännössä,

Korjaustöitä ainakin riittää meille kaikille. Toisten töistä

Hinta: 2 465 €

kun osaavat tahot ovat asialla. Tiedän, että ryhmäkorjaukset

ei ole syytä olla mustasukkainen. En ole huolissani laadusta-

jatkuvat ilman minuakin ja siitä olen iloinen. Toivon kaikkea

kaan, takavuosien kauhujutut putkiremonteista ovat jääneet

hyvää tähän vuosia kestävään työhön.

historiaan. Arvorakennuksistakin pidetään huolta, niiden tär-

Ryhmäkorjaus on yksi esimerkki kumppanuudesta, josta

keys ymmärretään täysin. Liikerakentaminen kulkee kaupalli-

olen paasannut kaikki nämä vuodet rakennusalalla ollessani.

silla ehdoilla ja trendien mukaan, ei siitäkään tarvitse huolta

Edes NCC:n kokoisessa firmassa emme voi tehdä kaikkea

kantaa.

itse ja silloin meillä on oltava luotettavia kumppaneita. Kump-

Mutta hyvin huolissani olen lähiöiden tulevaisuudesta. Nii-

pani ei tarkoita aliurakoitsijaa, vaan on paljon enemmän. Hei-

den tasavertaisuudesta. Ettei osa alueista putoaisi kelkasta

dän kanssaan hommat on jo harjoiteltu ja voimme siirtyä tar-

ja eriarvoisuus kasvaisi. Esimerkiksi nykyinen hallitusohjelma

joamaan entistä kokonaisempia ratkaisuja. Huippuunsa viri-

ei tue lähiökehitystä millään lailla. Väki vanhenee ja lähiöi-

tetystä kumppanuudesta on hyvä esimerkki suunnittelutoimisto

den esteettömyys ja palveluiden tuottaminen ovat isoja kysy-

Optiplanin ja NCC Rakennuksen kokonaispaketit. Eihän jalka-

myksiä. Erilaisia rahoitusratkaisuja on, mutta velkaannuttaako

pallojoukkuettakaan kannata joka peliin vaihtaa.

se lähiöt? Asunto-osakeyhtiöt myös pilkkovat teollisia alue-

KOLUMNI
Antti Heinämäki
Suomen Hissiurakointi Oy

KOLUMNI

Onneksi minun ei tarvitse olla huolissani, että kumppa-

rakentamisen malleja. NCC:n edeltäjä Puolimatka rakensi

nuusajattelukaan lakaistaisiin maton alle. Vaikka itse siirryn

1960–70-lukujen maaltamuuttoryntäyksessä uusia kerrostaloja

tutkailemaan maailmaa enemmänkin motoristin silmin ja mök-

sarjatuotantona, mutta nyt niitä ei voida korjata sarjatuotan-

kiterassin näkymästä, NCC:n uusi kehitysjohtaja Marko Hytö-

tona, vaikka se juuri olisi edullisinta.

nen jatkaa. Pitkän linjan korjausrakentaja itsekin ja ehdotto-

Ei kuitenkaan masennuta. Minä, herra ryhmäremontiksikin

masti alan uudistaja. Hyvällä asenteella eteenpäin! Q

56 kita 6 –7/ 2015

Mielipide kirjoitus, joka saa herätellä lukijaa aiheen
tiimoilta. Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan

1/2 sivua
pysty
103 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 785 €

1/2 sivua
pysty
90 x 270 mm
1 785 €

1/2 sivua
vaaka
210 x 148 mm
+ 5 mm leikkausvara
1 785 €

esittely maksimissaan 30 sanaa. Kirjoittajan kuvan tulee

1/8 sivua
pysty
43 x 135 mm
722 €
1/2 sivua
vaaka
190 x 135 mm
1 785 €

Suomen Hissiurakoinnin Antti Heinämäki evästää päivittämään veteraanihissit turvallisiksi ja käytettävyydeltään ajanmukaisiksi. ”Kun hissi on päivitetty,
sen huollosta kannattaa pitää kiinni. Tarjoamme asiakkaillemme myös kattavat huoltopaketit.”

HISSIN SYDÄN JA AIVOT UUSIKSI
Arvokiinteistöjen veteraanihissit ovat useimmiten taidokasta ja näyttävää käsityötä. Mitä iäkkäämmästä hissistä
on kyse, sen kauempana ollaan tämän päivän käytettävyys- ja turvallisuusstandardeista. Suomen Hissiurakointi
modernisoi hissit säilyttäen niiden arvokkaan hengen.
SUOMEN HISSIURAKOINNIN toimeksiannot kattavat käy-

taan tyypillisesti sekä hissin koneisto että ohjausjärjestelmä.
Myös puhelinyhteys parantaa turvallisuutta.

luvun alussa käyttöön otettuja hissejä.
”Jotkin hissit ovat suorastaan eläviä museoita, joissa konehuonekin on kokonaan mustaksi patinoitunut”, Heinämäki
hymyilee.

Hinta: 2 465 €

Arvokiinteistöjen hissimodernisointiprojekteissa uudiste-

tännössä koko suomalaisen hissiasennusten historian, ympäri
maan. Perinteikkään perheyrityksen toimitusjohtaja Antti Heinämäki kertoo, että varhaisimmat kohteet ovat olleet 1900-

1/8 sivua
vaaka
90 x 65 mm
722 €

1/4 sivua
90 x 135 mm
935 €

olla korkearesoluutoinen, min. 300 dpi.

”Modernisointi tarkoittaa tiivistetysti, että hississä laitetaan
aivopuoli ja sydän uusiksi, mutta säilytetään hissin alkuperäinen henki.”
Modernisointiprojekteissa uusi ja vanha on saatava elämään ja toimimaan yhdessä: usein asiakkailla on toive, että

Vaikka arvokiinteistöjen veteraanihissit ovat tyypillisesti
huolellista ja laadukasta käsityötä, tosiasia on, että mitä iäkkäämmäksi hissi käy, sitä kauemmas ajaudutaan tämän päi-

ulkoasua muutetaan mahdollisimman vähän.
Joskus hissi palautetaan lähtöruutuun.
”Teemme modernisoinnin yhteydessä myös entisöintejä,

vän turvallisuusstandardeista. Viimeistään siinä vaiheessa, kun

joissa hissin alkuperäinen ilme palautetaan esimerkiksi aikai-

hissien vikatiheydet kasvavat, on syytä miettiä korjaussuunni-

semman remontin alta. Huolellinen entisöinti tarkoittaa, että

telmaa pitkällä tähtäimellä.

toisinaan korvattavia osia tehdään käsityönä ja alkuperäisin

”Esimerkiksi kynnystäminen, eli muutamien senttien epä-

menetelmin.” Q

tarkkuudet pysähtymiskorkeudessa aiheuttavat vuosittain

TALOYHTIÖSSÄ TAPAHTUU

monia onnettomuuksia vanhojen käyttäjille. Vanhalla hissillä
ajo voi olla myös aika kulmikas kokemus.”

www.hissiurakointi.com

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

JULKISIVUT UUSIKSI
KERROSTALOREMONTISSA

76 kita 5–6/ 2016

”Käytimme turva-ankkurointia, jotta rakenteet varmasti kestävät myös uuden julkisivun tuoman lisäpainon. Tuulettuvassa
julkisivurakenteessa käytettiin uudenlaista rankajärjestelmää.
Samalla ikkunat vaihdettiin uusiin kolminkertaisiin ikkunoihin”,
urakoitsija Janne Tiainen Rakennus-Saneeraus Tiaiselta selostaa.
Lisäpainoa uusista levyistä tuli noin 12 kg/m2. Samalla enti-

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: HILTI (SUOMI) OY

sen 100 mm lämpöeristyksen lisäksi asennettiin vielä 120 mm

TALOYHTIÖSSÄ / KIINTEISTÖSSÄ TAPAHTUU

uutta eristevillaa.

KUVA: ARI MONONEN

Kolmen kerrostalon betonijulkisivut päällystettiin uusilla
ja kestävillä kivimateriaalilevyillä Keravan Saviolla.
Urakka kesti runsaat puoli vuotta.
Remontin avulla kohennettiin talojen ulkonäköä ja
pidennettiin julkisivujen käyttöikää useilla kymmenillä
vuosilla. Samassa yhteydessä uusittiin ikkunat ja
tehostettiin seinien lämpöeristystä.

”Uudet korjausrakentamisen energiamääräykset edellyttivät,
että peruskorjauksen yhteydessä parannetaan myös julkisivun
lämpöeristystä. Lisäeristeet eivät kuitenkaan nostaneet remontin
hintaa kovin merkittävästi.”
Työmaalla oli koko ajan vähintään noin kymmenen asentajaa.
Remontin aikana uusittiin myös pellityksiä ja peruskorjat-

Vanha rapautunut betoninen etukaide poistettiin ja tilalle

Taloja hallinnoivan As. Oy Kaarnakallion hallituksen
puheenjohtaja Reijo Niiranen kertoo, että 44-vuotias kiinteistö

Onko teillä omasta takaa kiinnostava ja hyvin edennyt projektikohde?

oli jo selkeästi peruskorjausiässä.
”Pohdimme alkuvuodesta vaihtoehtoja ja totesimme, että
peruskorjaus voidaan aloittaa joko putkista tai seinistä. Päätimme uusia seinät”, toteaa Niiranen.

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

TEHDASVALMISTEISET ELEMENTIT
HELPOTTAVAT LINJASANEERAUKSIA

asennettiin NIKA-Lasitus Oy:n alumiiniset uudet etukaiteet val-

sikerroksisia ja yksi kolmikerroksinen. Niissä on huoneistoja
kaikkiaan 61, joista yksi on liikehuoneisto.

TALOYHTIÖSSÄ TAPAHTUU

tiin parvekkeet, jolloin uusittiin parvekeikkunat ja -ovet sekä osa
parvekkeiden rakenteista.

KERAVALLA MÄNNIKÖNTIE 29:ssä sijaitsevat kolme

asuintaloa valmistuivat vuonna 1970. Taloista kaksi on vii-

koisella lasilla. Samalla kaikkiin parvekkeisiin asennettiin lasiProjektipäällikkö Juha Puustinen sekä Hilti Oy:n julkisivuasiantuntijat
Samu Niska ja Antti Häyrinen seuraavat remontin etenemistä. Taustalla
näkyy As. Oy Kaarnakallion kolmikerroksinen talo, jonka julkisivu on jo
valmis.

Uusien julkisivulevyjen alle lisättiin 12 cm:n paksuinen lämpöeristekerros.

tukset.
Porrashuoneiden ja kellarikerroksen ovet uusittiin alumiini-

Tiivistä
stä yhteistyötä
yhteisttyötä

siksi. Ovet toimitti Metallityö Välimäki Oy.

Arkkitehti
ehti Timo Ruohola riihimäkeläisestä Arkkitehti- ja Raken-

Remontin hinta-arvio on 1,3 miljoonaa euroa, joka kattaa

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

alvelu Ark-Bau Oy:stä toimi korjaushankkeen pääsuunnit-t
nuspalvelu

uuden julkisivun lisäksi muutkin korjaustyöt.

”Työt alkoivat keväällä 2014. Olemme tyytyväisiä siihen,

KUVA: UPONOR SUOMI OY

na.
telijana.

”Tällä ratkaisulla turvataan se, että julkisivu kestää nyt aina-

että teimme oikean ratkaisun ja että työt ovat edenneet vii-

”Kävimme
Kävimme alkuvaiheessa keskusteluja eri vaihtoehdoista

meistelyvaiheeseen.”

kin 40 vuotta”, Tiainen sanoo.

Elementtitalojen
htiön kanssa”, Ruohola mainitsee.
taloyhtiön

Lisää lämpöeristystä julkisivurakenteisiin

Pitkäikäinen ratkaisu

hyvä ehostaa samalla koko talo. Silloin voitiin pidentää julkisi-

linjasaneerauksissa voidaan nykyisin korvata vanhat putket tehdasvalmisteisilla, kytkentävalmiilla
asennusjärjestelmä nopeuttaa remonttia. Järjestelmä soveltuu sekä LVI-putkien
että muun talotekniikan uusimiseen.

Remontista päätettäessä oli myös ratkaistava, millä tavoin jul-

Hilti Oy:n julkisivuasiantuntija Samu Niska täsmentää remontin

linkaarta ja lisätä talon käyttöarvoa.”
vun elinkaarta

kisivut korjataan.

Männiköntiellä alkaneen 22.4.2014, jolloin työmaa perustet-

akennusvalvonta edellytti, että uusi julkisivu ei saisi poiRakennusvalvonta
ASENNUSVALMIIT PUTKIELEMENTIT ovat viime vuosina
iian paljon ympäröivien rakennusten värimaailmasta.
keta liian
vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten elementtitalojen linjaKatsoimme julkisivun värisävyjä yhdessä taloyhtiön,
”Katsoimme
saneerauksissa. Elementtien käyttö lisääntyy koko ajan.
nuskonsultin ja rakennusvalvonnan kanssa. Värit piti
rakennuskonsultin
”Modulaarista asennusjärjestelmää voidaan käyttää kaiuttaa ympäristöön, mutta halusimme julkisivuun samalla
sopeuttaa
kissa elementtirakenteisissa kerrostaloissa, jotka ovat valmistueimaisuutta. Pitihän remontin jälkeen nähdä, että oli
omaleimaisuutta.
neet 1960-luvulla tai sen jälkeen”, kertoo Uponor Oy:n hankesaatu aikaan näkyvää muutosta ja parannusta”, Ruohola
kehityspäällikkö Toni Wahlfors.
taa.
korostaa.
”Teollisesti esivalmistettu putkielementti nopeuttaa asennusunainen väri osassa parvekekaiteita oli selkeä uusi yksiPunainen
töitä ja samalla alentaa putkiremontin kustannuksia. Uponorin
hta, jolla saatiin aikaan uutta ilmettä.
tyiskohta,
teettämän selvityksen mukaan kustannuksia säästyy noin kymTällaisissa isoissa projekteissa tarvitaan eri osapuolten
”Tällaisissa
menen prosenttia verrattuna perinteiseen putkiremonttiin.”
työtä. Hankkeessa ei ilmennyt mitään pahoja ongelmia”,
yhteistyötä.
Ensimmäiset modulaarisiin linjasaneerauksiin soveltuvat
ola sanoo.
Ruohola
Cefo-elementit tulivat käyttöön 2000-luvun alussa. Uponor on
aloyhtiön puheenjohtaja Reijo
Niiranen vahvistaa, että
Taloyhtiön
markkinoinut niitä vuodesta 2009.

”Kun
tapauksessa uusia,Modulaarinen
oli
Kun ikkunoita ja ovia piti joka
putkielementeillä.

1/3 sivua
kapea vaaka
190 x 87 mm
1 190 €

1/3 sivua
kapea pysty
58,5 x 270 mm
1 190 €

1/3 sivua
pysty
73,5 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 190 €

Määräpaikka
korotus
+15%

1/3 sivua
vaaka
210 x 107 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 190 €

Tuokaa osaamisenne ja tuotteenne esille hyvin edenneen projektin kautta.

Etusisäkansi
3 300 €
Takasisäkansi
3 300 €
Takakansi
3 550 €

tiin. Toukokuun puolella päästiin tositoimiin.

Yksi vaihtoehto olisi ollut maalata elementit ja uusia vain

”Hilti toi tämän julkisivuratkaisun Suomen markkinoille

ikkunat, kuten joissakin lähitaloissa tehtiin. Toinen olisi ollut

keväällä 2013. Täällä niitä on toistaiseksi asennettu pariinkym-

eristerappaus.

meneen kohteeseen, mutta Keski-Euroopassa tämäntyyppisiä jul-

”Halusimme kuitenkin uuden julkisivun, jolla olisi pitkä elin-

Hinta: 1/2 sivua 1 785 €, toimittajan kirjoittamana 2 185 €

kisivuja on jo useita tuhansia”, Niska kertoo.

kaari. Hankkeen projektipäällikkö suositteli levyratkaisua, joka

Hänen mukaansa Hiltin julkisivurankajärjestelmän kompo-

oli hiukan muita vaihtoehtoja kalliimpi mutta pitkäikäisempi.

nentit valmistetaan samaan konserniin kuuluvalla tehtaalla Itä-

Levyjen toimivuustakuukin oli 40 vuotta.”

vallassa.

”Esitimme sitten levyvaihtoehtoa yhtiökokoukselle, ja levy-

”Jokainen projekti on kuitenkin oma yksilönsä. Kutakin

tykseen sitten päädyttiin.”

kohdetta varten rakenteet mitoitetaan Hiltillä ja niille tehdään

Projektipäällikkö Juha Puustinen vakuuttaa, että julkisivun

Tekstin pituus n. 180 sanaa + kuvat.

päällystäminen kivilevyillä oli Männiköntien taloissa oikea toi-

lujuuslaskelmat. Maakohtainen Hiltin julkisivuasiantuntija antaa

menpide. Levyiksi valittiin Steni Finland Oy:n julkisivulevyt.

kohteelle mitoitusperusteet.”
”Vastaavan tyyppisiä lujalevyjä on Suomessa käytetty jul-

Hilti Oy suunnitteli ja toimitti rankajärjestelmän.

kisivuissa 60 vuotta ja ne ovat osoittautuneet kestäviksi. Män-

”Kun teimme vetokokeet, totesimme näiden talojen julkisi-

1/1 sivua 2 465 €, toimittajan kirjoittamana 2 865 €

niköntiellä käytetyt levyt ovat vielä lasikuituvahvisteisia, joten
niissä kestävyys on vielä noin puolitoistakertainen”, Niska

tu.
arvioitu.

kehuu levyjä.

Asukkailta ei ole tullut kovin
”Asukkailta
paljon valituksia
Wahlforsin
mukaanremonttimeUponor Cefo -reitityselementeillä on mahjolloin poraalusta. Villakiinnityksiä tehtiinkindollista
naulapyssyllä,
uusia kiinteistön
koko talotekniikka, mukaan luettuina
mista voitiin vähentää.”
ilmanvaihto sekä sähkö- ja televerkot.

Julkisivu piti kuitenkin uudistaa, koska aika ja sään vaihte-

köntien julkisivuremontti oli laatuaan ensimmäinen pääkaupun-

”RT-kortiston ja tarviketoimittajien sekä kokemuksen

kiseudulla.

mukaan levyjulkisivujen kestoikä on 50–60 vuotta ennen seu-

dessa.”

Vanhat ulkokuoret kiinnitettiin kantavaan laattaan.

remontteihin

Nyt julkisivua voi ylpeänä esitellä.
Olemme oikein tyyy varustettu sähkökeskuksilla. Vie”Nyt
Sähköreitityselementit
on
iä sekä tekijöiden ammattitaitoon
tyväisiä
että lopputulokseen”,
märiputkimoduulit
ovat valmiiksi ääni- ja paloeristettyjä. Ele-

”Aiemmin tällaisia on tehty Tampereella, Turussa ja Lah-

raavaa perusteellista kunnostusta”, sanoo Puustinen.
Julkisivuremontin yhteydessä vaihdettiin myös ikkunat.

a parvekkeita jouduttiin korjaamaan
talossa
enemmän
kuin oli monenlaisiin
Putkielementit
taipuvat

Asiantuntija Antti Häyrinen Hilti Oy:stä lisää, että Männi-

lut olisivat rapauttaneet betonielementit lähivuosina.

Tekstin pituus n. 400 sanaa + kuvat.

ujuivat osapuilleen odotusten mukaan. Tosin yhdessä
työt sujuivat

vuelementtien olevan suhteellisen hyvässä kunnossa. Niitä ei
tarvinnut purkaa pois, mikä olisikin voinut tulla kalliiksi.”

e Niiranen. Q
iloitsee

mentit voidaan pinnoittaa erilaisilla materiaaleilla, jotta ne

kuussa 2013, ja ensimmäisessä talossa remontti valmistui hel-

soveltuvat yhteen muun sisustuksen kanssa.

mikuussa 2014. Kokonaisuudessaan kiinteistön saneeraus-

/ 2014 kita
35
”Järjestelmä8soveltuu
perinteisten
linjasaneerausten lisäksi

34 kita 8/ 2014

urakka valmistuu lokakuussa.

myös järjestelmien perusparannuksiin. Asuntoihin voidaan ele-

märiputket kylpyhuoneisiin asennettavilla reitityselementeillä,
jolloin vältytään pitkiltä ja hankalilta vaakaputkituksilta. Tässä

”Valmis modulaarinen ratkaisu ja siihen liittyvät palvelut

2/1 sivua 3 315 €, toimittajan kirjoittamana 3 715 €

Taloyhtiön 124 asuntoon tuodaan uudet käyttövesi- ja vie-

menttien avulla tuoda uutta tekniikkaa, vaikkapa vesikiertoisia
lattialämmitysjärjestelmiä”, toteaa Wahlfors.

kiinteistössä runkojohdot, pohjakerrosten huoneistojen putket

helpottavat suunnittelijoiden ja asentajien työtä.”

sekä yksi keittiölinja kuitenkin uusitaan perinteisin linjasanee-

”Modulaaristen menetelmien käyttö linjasaneerauksissa

rausmenetelmin.

lisääntyy varmasti entisestään, kun 1970-luvulla rakennetut

Wahlfors muistuttaa, että modulaariset elementit voidaan

betonielementtitalot tulevat lähiaikoina peruskorjausikään”,

helposti avata tarvittaessa.

Wahlfors arvioi.

”Esimerkiksi vesivuototapauksessa käyttövesiputket voidaan vaihtaa rakenteita rikkomatta. Lisäksi elementin rakenne

Kolmen talon kiinteistö saneerattavana Turussa

Tekstin pituus n. 600 sanaa + kuvat.

ehkäisee vuototilanteissa vesivahinkoja.”

Viime aikoina modulaarisilla Cefo-putkielementeillä on sanee-

”Tyypillisesti yhteen asuntoon saadaan asennettua modu-

rattu muun muassa As.Oy Petreliuksenrinteen kolmesta kerros-

laariset nousuelementit noin kolmessa tunnissa”, Wahlfors mai-

talosta koostuvaa asuinkiinteistöä Turussa. Työt alkoivat elo-

nitsee. Q

kita 17
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ILMOITUKSEN AKTIVOINTI

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan

UUTISMONTTU

PUTKIVUODOT
LOPPUIVAT
BAUERIN
ASENTAMISEEN

Printtilehden ilmoituksen aktivointi sähköisessä
lehdessä. Mainoksen voi linkittää esim.
video- tai esitemateriaaliin.
Hinta 390 €

määnsä keväällä 2011.
Yhden rivi- ja yhden luhtitalon taloyhtiötä olivat putkirikot
kiusanneet kolmesti vuosina 2007–2009.

Lisätietoja:

VIDEO

lisäksi sivuvirtasuodatin, koska vanhat saostumat pehmenevät
ja poistuvat järjestelmästä vähitellen.

Laitetakuu kestää kaksi vuotta, leasing-rahoituksella kolme

esimerkiksi tuotannon tehostumisena.

TALOYHTIÖILLE ISOJA SÄÄSTÖJÄ
TEKSTI: ANNA-LIISA PEKKARINEN

Putkiremontti siirtyi

aikana. Nyt huoltomies vaihtaa suodattimen kerran vuodessa,

Siinä vaiheessa onni potkaisi. Hallituksen puheenjohtaja

ja suodatin on aina lähes puhdas.

Ari Potaseff sattui vierailemaan messuilla, jossa osui Bauer

Sen jälkeen ei talossa ole ollut ainuttakaan putkivuotoa,
kolmeentoista vuoteen.
ja taloyhtiön hallitus oli aikanaan otattanut putkiliikkeellä put-t

den päästä uusitussa näytteessä putki oli puhdistunut.”
Tällä hetkellä talon vastuuisännöitsijänä toimii Jarkko

Vuodessa olivat lämmitysongelmat kadonneet, pattereissa

”Kaikki on edelleen kunnossa, eikä putkimiestä ole

kunto saadaan kattavasti selville.
Lisätietoja: www.laaturemontti.ffi
f

TEKSTI: MINNA KUUSELA / TTS TYÖTEHOSEURA
KUVA: TTS

nettu kosteusanturi huolehtii ilmanvaihdon tehostumisesta tai

KIINTEISTÖNHOITAJA ON nykyään vallan muuta kuin

Arvokkuus on osa

Reponen Oy:stä. RKL Reponen on matalaenergiarakentamisen

pienentymisestä tarpeen mukaan. Laitteissa on selkeä ohjain,

Suomi-filmien luutaa laiskasti heilutteleva ja väliajat kahvia

koulutustamme

edelläkävijä, jonka asiakkaita ovat Suomen suurimmat raken-

jossa on neljä tilavalintaa: Kotona, Poissa, Tehostus tai Takka-

juova huoltomiehentapainen. Tämän hetken ammattilaisen

Kiinteistönhoitajan kou-

nuttajat. Rakennusliike on toteuttanut jo yli 500 passiivitasoista

toiminto. Tilaohjauksen myötä tarpeenmukainen ilmanvaihdon

on oltava paineita kestävä moniosaaja, joka hallitsee kiin-

lutuksen ja alan tutkin-

kerrostaloasuntoa.

säätö on helppoa ja vaivatonta käyttäjälle.

”Käytämme useissa kohteissa MyVallox-laitteita. Kaikki

”Laitteet eivät myöskään vie paljon tilaa. Me teemme
aina tekniikkakomeron ilmanvaihtokoneille, jolloin ne ovat

Syyksi tähän on arveltu vettä, joka joillakin paikkakunnilla

takaisin säästyneinä korjauskuluina jo kymmeniä kertoja. Toki

tossa laitetta ei tarvitse mitenkään huoltaa, lämmitysverkos-

Koska puheenjohtaja oli lukenut ja kuullut myönteistä

Suomessa aiheuttaa tällaista kupariputkille.

putket jossain vaiheessa tulevat elinkaarensa päähän, mutta

tossa suodatin on puhdistettava tai vaihdettava noin kerran

Bauerilla ne saavat rutkasti lisävuosia.

vuodessa.

nöitsijälle. Bauerin edustajan käynnin ja käyttäjäkokemusten

jat jumivat, niihin kertyi kalkkikivettymää, eivätkä hanat sitten

hankinnan jälkeen asia tuotiin yhtiökokoukseen, joka hyväksyi

löytäneet sopivaa kohtaa. Bauerin ansiosta kalkki pehmenee

Patterit lämpiävät nyt tasaisesti

hyvien kokemustensa innoittamana. Yhtiönsä puheenjohtajana

asian – kuultuaan kuinka paljon putkirikot tulivat taloyhtiölle

ja se irtoaa pyyhkimällä.

Asunto Oy Joensuun Kirkkopuisto teki poikkeavasti; se asensi

hän vei asian hallituksen kokoukseen ja hallitus teki myöntei-

Bauerin putkiremontin
p
jjälkeen vuonna 2004, varmistamaan

Q
sen päätöksen
p
ennalta ehkäisevään kunnossapitoratkaisuun.
p

tuntoinen asiantuntija,

huollettavissa porrashuoneesta. MyVallox-laitteiden etähallinta

näisesti. Kunnon kiinteistöhoitaja toimii työssään myös aina

joka hallitsee fyysiset työt,

ja kaikki muutkin ominaisuudet kannattaa hyödyntää, jotta

asiakaslähtöisesti, sillä asiakkaana on ihminen, eivät koneet

uuden teknologian tuomat

ilmanvaihto olisi mahdollisimman energiatehokasta”, Airak-

ja laitteet.
Myös kiinteistöpalveluyritysten asiakkaat kiinnittävät huomiota työntekijöiden osaamisen laatuun, kun talot teknistyvät,

Lisätietoja: www.vallox.com

mahdollisuudet eikä hän
pelkää haasteita.
”Pidämme tärkeinä

korjausvelka kasvaa, väestö ikääntyy ja osaavien ammattilais-

myös ihmisen arvon

ten tarve lisääntyy. Yritysten kannattaakin kiinnittää huomiota

huomioonottamista, sekä

vaihtokone, sen edullisemmat asumiskustannukset. Kun asun-

työntekijöidensä osaamisen päivittämiseen jotta asiakkaita riit-

TTS:n koulutuksessa että tulevien ammattilaisten asiakaskoh-

toja on samassa talossa 186, säästöä käyttökustannuksissa

VALLOX OY on Loimaalla sijaitseva pääasiassa asumi-

tää jatkossa!

taamisissa. Kiinteistönhoitaja pääsee yksittäisen ihmisen

syntyy jo merkittävästi.

sen matalaenergiailmanvaihtolaitteita kehittävä ja valmis-

Työtehoseura (TTS) on kouluttanut kiinteistönhoitajia Kiin-

pihoille ja asuntoihin, joten ammattilaisen on osattava toimia

tava yritys. Valloxin ilmanvaihdolla luodaan huoneistoon

teistöpalvelujen perustutkintoon vuodesta 2013 ja panostaa

tilanne- ja asiakaslähtöisesti herkällä vaistolla. Vuorovaikutus-

suurimpaan puukerrostaloon, joka rakennetaan Vantaan asun-

yksilöllisesti ohjattava, energiataloudellinen ja terveellinen

koulutuksessa vahvasti ajanmukaisuuteen ja tulevaisuuteen.

osaaminen on tärkeää”, kertoo TTS:n vastuukouluttaja Seppo

tomessuille 2015.” PuuMera-puukerrostalo tulee valmistut-

sisäilmasto. Yritys on yli 40-vuotisen toimintansa ajan ollut

Kiinteistöalan kouluttajilta vaaditaan kykyä nopeaan reagoin-

Juntto. Q

tuaan täyttämään VTT:n passiivienergiatason.

sisäilmateknologian kehitystyön suunnannäyttäjä.

tiin ja uuden teknisen tiedon haltuunottoon ja jakamiseen opis-

Valintakriteerinä oli muun muassa A+ -energialuokan läm-

kelijoille.

Lisätietoja: timo.pitkanen@tts.fi, seppo.juntto@tts.fi

52 kita 4/ 2015

liuottamalla kalkin pyyhittävään muotoon. Käyttövesiverkos-

Entä jos tällä voisi siirtää putkiremonttia?

non suorittanut on ammatistaan ylpeä ja vastuun-

ja koneet viestivät keskenään sekä säätävät toimintaansa itse-

taessa vaikka kännykästä ja parametrejä voi muuttaa mistä

”Valitsimme MyVallox-ilmanvaihtolaitteet Euroopan

telylaitteita kymmenissä taloissa, myös kaupungin vuokrata-

teistöalan teemat LVI-korjaustöistä, kiinteistön laitteistojen säädöistä ja pihojen hoidosta ubiikkiteknologiaan, missä esineet

vaan. Se säästää monelta turhalta paikan päällä käynniltä”,

sela muistuttaa. Q

4/ 2015

kita 53

Isännöitsijä Svensk laitatti Bauerin omaankin taloyhtiöönsä

ILMOITUS

SUOMESSAKIN PALJON
SÄÄSTÖPOTENTIAALIA
KIINTEISTÖJEN
ENERGIATEHOKKUUDESSA

kaammalle.

6 –7/ 2015

kita 13

KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS on Suomessa kes-

Kartoituksesta tarvelähtöiseen toteutukseen

kimäärin varsin alhaisella tasolla jos lähtökohdaksi otetaan

Lappeenrannassa toimiva Valtia perustaa liikeideansa kiinteis-

rakennusten energiatehokkuutta kuvaavan SFS-EN15232

töjen kokonaisvaltaiseen hallintaan ja hyvinvointiin sisältäen

-standardin luokitukset. A-luokan kiinteistöjä ei liene Suomessa

mm. energiatehokkuuden parantamisen. Yrityksen pääkohde-

juuri lainkaan ja B-luokituksen omaavia kiinteistöjä on vasta

ryhmänä ovat mm. taloyhtiöt sekä liike- ja teollisuuskiinteis-

nyt alkanut harvakseltaan ilmaantua. Tämä on yllättävää,

töt, joissa energiatehokkuuteen halutaan kiinnittää huomiota

koska vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissamme A-luokituksen tuo-

jo suunnitteluvaiheessa tai olemassa olevaa järjestelmää halu-

mat hyödyt korostuvat.

Lehden kohderyhmälle suunnattu toimituksellisesti tehty ilmoitus,
Aineistovaatimukset

Ilmoitusaineisto:

Kuvatiedostot:

jolla kerrot enemmän. Linkitä video mukaan advertoriaaliin.

tarkemmat ohjeet tilausvahvistuksen mukana

Tulostusvalmis Adobe Acrobat tai

Toimitetaan sähköisessä muodossa.

Hinta: 1/2 sivua 1785 €, toimittajan kirjoittamana 2185 €

Liimasidonta

möntalteenotto jopa 75 % vuosihyötysuhteella. Sisäänraken-

ehdoton vaatimus”, sanoo toimitusjohtaja Mika Airaksela RKL

Airaksela toteaa.

Advertoriaali kertoo tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä laajemmin.

Painopaikka: PunaMusta

Lisätietoja: www.koskenmetalli.net

kita 51

”ETÄVALVONTA ON meille energiatehokkuuden lisäksi

data, sisälämpötilat, koneen tiedot ja vikatilat näkyvät tarvit-

ADVERTORIAALIT

Lehden koko: 210 x 297 mm

kiinnityspultit eivät sisälly toimituksiin.) Q

KOULUTUKSELLA KUNNON KIINTEISTÖNHOITAJAKSI

Isännöitsijät kertovat, että Joensuussa on Bauerin vedenkäsit-t

mia ja jähmettää suihkukahvoja, siihenkin laite on tuonut avun

Photoshop EPS / TIFF / JPEG-tiedosto.

seinästä ulos 20 cm , korkeus 120 cm,
leveys 50 cm. (Tuuletustelineen seinään

4/ 2015

Joensuussa Bauer kymmenissä taloissa

12 kita 6 –7/ 2015

Tekniset tiedot:

– alatason leveys 50 cm
Mitat seinälle käännettynä: syvyys

50 kita 4/ 2015

Etähallinnan lisäksi energiataloudellisuus on nykyaikaisen

loissa. Joensuun kalkkipitoinen vesi tukkii hanojen poresuutti-

Adobe InDesign PDF-tiedosto tai

– korkeus n.170 cm
– alatason pituus 105 cm

Uuden sukupolven MyVallox-ilmanvaihtokoneita voi säätää
pilvipalvelun ansiosta etänä, mistä vaan. Lisäksi markkinoiden
ainoat A+ -luokan ilmanvaihtokoneet ovat kytkettävissä
Modbus-väylää pitkin taloautomaation piiriin.

ilmanvaihdon avaintekijöitä. Mitä energiatehokkaampi ilman-

vuonna 2002. Niin loppuivat putkivuodot siitäkin yhtiöstä.

Leilipuiston asukkaiden mielestä vesikin alkoi maistua raik-

Kouru-Kaapon. Kolmikko ehti messu
uilla sopia m
taloyhtiöön ilmaisen kattokatselmukksen, jossa k

Mitat auki: – ylätason pituus 122 cm

ETÄHALLINTA ON ILMAVAIHDON NYKYPÄIVÄÄ

puhdistukseen suunniteltu kätevä Ko
ouru-Kaapo.

Euroopan suurin puukerrostalo rakenteilla

tuun Suvikatu 11:een laitettiin Bauer käyttövesiverkostoon
Isännöitsijät laskevat, että laitteet ovat maksaneet itsensä

näppärästi ylös seinälle.

M-Bus

onnekasta messukävijää voitti arvonnassa oma

esiintynyt.

kalkkeutuneet, että vesi kulki vain nuppineulan pään kokoi-

Svensk kertoo toisen esimerkin. Vuonna 1969 rakennet-t

pieneen pihapiiriin. Tuuletusteline aukeaa
kätevästi ja käytön jälkeen taitat sen

Turun alueelta ja Antero Raikamo Pirkanmaan,
P
Satakunnan ja Lahden seudun edussmiehenä.

ton päähän saakka, eikä pattereissakaan ole pistesyöpymiä

Putkirikkoja korjatessa havaittiin, että kupariputket olivat niin

korvaussummia.

mutta tukeva. Se ei ruostu ja se soveltuu
erinomaisesti parvekkeelle tai esim.

kattoasiantuntijat messujen tuoksina
assa. Vasem
Mikko Kautto pääkaupunkiseudulta
a, Petri Salm

virtaava vesi puhdistunut ja patterit lämpisivät tasaisesti verkos-

Maksanut jo hankintahintansa

maksamaan. Vakuutusyhtiön ikävähennykset näet pienensivät

Kikka-tuuletusteline on pieni ja kevyt,

Hämeen Laaturemontin
tin
ti

Tekstin pituus n. 400 sanaa + kuvat.

puja enää uskaltanut suurentaa.

puhdistuu, pistesyöpymät loppuvat ja niinpä myös putkivuo-

Hanoja jouduttiin Leilipuistossa uusimaan, koska sekoitta-

ALUMIININEN
SEINÄLLE KÄÄNTYVÄ
KIKKA-TUULETUSTELINE

Lisätietoja:
j www.delete.fi

1/1 sivua 1 400 €, toimittajan kirjoittamana 1 800 €

Lämmitysverkoston paine oli jo maksimissaan, eikä pump-

sittelylaite liuottaa kupariputkista kalkkisakkaumat pois, putki

Bauerista muualtakin, esitteli hän asian hallitukselle ja isän-

ulkopuolelta. Tämän lisäksi Consti tarjoaa myös LVIS-

Svensk Joen Isännöintipalvelusta.
tarvittu.”

sesta reiästä. Putket halkeilivat ja niihin tuli pistesyöpymiä.

iLOQ

huoltoa ja ylläpitokorjauksia asuintaloihin ja toimitiloihin!

maan vuosittain pistesyöpymien vuoksi”, Sutinen kertoo.

kesta näytepalan ennen ja jälkeen Bauerin asennuksen.
”Ennen asennusta putki oli lähes kokonaan tukossa, vuo-

Tekstin pituus n. 180 sanaa + kuvat.

ei saatu millään lämpimiksi. Useita pattereita oli jouduttu uusi-

Watertechnologyn esittelyyn. Sen mukaan Bauerin vedenkä-

dot.

isännöintiin. Myös osastolla jaettu
kotimainen laku teki kauppansa.

”Yhtiö oli haasteellinen, sillä se ulottui liki puolentoista kort-t
telin matkalle. Kauimmaisia huoneistoja putkilinjojen päässä

Isännöitsijä Hannu Sutinen Joen Isännöintipalvelu Oy:stä

timesta, jota piti vaihtaa pari kertaa ensimmäisen vuoden

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

esitteli tapahtumassa

palvelujaan asunto-osakeyhtiöille ja

Hinta: 1/2 sivua 722 €, toimittajan kirjoittamana 1 120 €

vuotta aiemmin laite oli asennettu myös lämmitysverkostoon.

vat lämmetä kun sakkaumat liukenivat – sen näki suodat-t

Constin palvelut

kattavat kaiken korjausrakentamisen sekä talon sisä- että

Anterolla on kädessään sadevesiko
ourujen

että toista putkiremonttia ei tule samaan kiinteistöön. Pari

kään.

Monelle oli vielä yllätys, että

ajankohtaisista asioista.

vesivahinkojen vuoksi.

Putkistoissa kulkeva lämmin vesi puhdistui ja patterit alkoi-

Lisätietoja: www
www.newliner.com
newliner com

UUTISMONTTU

Lisätietoja: www.consti.fi
www consti fi

della, jollei enemmälläkin”, Naumanen sanoo. Q

vuonna 2002 kupariputkien pistesyöpymistä aiheutuneiden

mutta ei hallitus voinut ottaa toistuvien putkirikkojen riskiä-

Tiedota uusista tuotteista, palveluista ja yritystänne koskevista

teollisuudessa on Bauer-laitteilla saavutettu erinomaisia tuloksia

44 Joensuun keskustassa asensi Bauerin käyttövesiverkostoon

keen pikkuhiljaa toimia ja lämmöt tasaantuivat.

paljon kehua siitä, että asukkaalle koituva haitta-aika on minimaalinen verrattuna
perinteiseen putkiremonttiin. Rakenteet säilyvät ehjinä, asukas saa asua kotonaan
ja remontti on ohi ennen kuin huomaakaan. Isännöitsijälle ja Taloyhtiölle tämä on

Delete

Baueria asennetaan jo moniin uudisrakennuksiinkin. Myös

VUONNA 1984 rakennettu Asunto Oy Joensuun Länsikatu

van hieman liian aikaisin vuonna 1984 rakennetussa talossa,

NewLinerin myyntipäällikkö Juha Boman toteaa. NewLiner

koskien myyttiä painajaismaisesta putkiremontista, joka saattaa mullistaa
asukkaan arjen jopa puoleksi vuodeksi. NewLiner viemäriremontti on saanut

myös kustannusten ja vaivan puolesta merkittävä asia
asia.

Uutispalstalla yhteistyökumppanit kertovat toiminnastaan.

vita. Suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin asennetaan

Lämmöt tasaantuivat

Kun Bauer oli asennettu, alkoivat patterit yksi toisensa jäl-

menetelmiä”,

toivookin, että jokainen projekti on askel kohti kevyempää ajatusmaailmaa

www
www.taloyhtiotapahtuma.net
y
p

että partikkelit eivät tartu putkistoon. Mitään kemikaaleja ei tarr

yhtiön putkilinjan viimeiset asunnot olivat viileitä. Pattereita oli

Yhtiö ryhtyi harkitsemaan putkiremonttia, mikä tuntui tule-

UUTISMONTTU-OSIO

tikenttä, joka muokkaa veden kovuustekijöitä siihen muotoon,

vuotta.

Putkiremonttia ei tarvitse enää harkita.

vat.

Lisätietoja: www
www.kattotutka.fi
kattotutka fi

Kattotutka Oy:n osastolla

”Moderni
M d
viemärisaneeraussukitus
k
ja ruiskuvalu
k
l ovat jo monille
ll tuttuja

Seuraava Taloyhtiö -tapahtuma
järjestetään 6.4.2016.

tetaan ohjausyksikön avulla vaihtelevataajuuksinen magneet-t

mahdollisuutta se pitää etuna.

neljä vuotta.

lämmenneet vaikka mitä teki. Huoltokustannukset kyllä kasvoi-

jolla paikannetaan pienimmätkin vuodot
vuodot.”

Bauer-laitteisto sisältää putkistoon asennettavan vedenkäsittelyosan ja ohjausyksikön. Vedenkäsittelyosaan muodos-

Taloyhtiö maksoi sen kolmen vuoden osamaksulla, jota

Naumanen syksyllä 2015, kun Bauerin laite on ollut käytössä

ilmattu ja patteritermostaatteja vaihdettu, mutta patterit eivät

kiinnostuneille.

Miten Bauer toimii?

mään, sillä lämpöpatterit lämpenivät epätasaisesti; pitkän talo-

Se oli iso summa 16 asunnon taloyhtiölle.

uutta tasakattojen sähköistä SLD-tarkastusmenetelmää,

tapahtumassa ja jaoimme

Leilipuisto laittoi Bauerin saman tien myös lämmitysjärjestel-

Sitä ennen oli tapahtunut pari pienempää putkirikkoa.

”Jari Ikonen esitteli

vuokranantajille ja muille

lähes 600 lehteä vierailijoille.

tiin.

Yhteensä korjauskustannukset olivat noin 13 000 euroa.

talousasioista vastaaville,

KITA näkyi hyvin

kään ja kalliisti ennen kuin kosteus katossa ja seinässä havait-t
”Uusiksi meni yksi kokonainen sauna ja pesuhuone”, kerr

Kattotutkalta.”

ja tilintarkastajille sekä

ja alkaneet tihkuttaa pikkuhiljaa vettä. Ne saivat tehdä sitä pit-t

too isännöitsijä Jukka Naumanen.

Suomessa yksinoikeudella vain

taloyhtiöiden puheenjohtajille,
hallituksille, isännöitsijöille

putkimiestä ole sen koommin tarvittu, ihmettelee isännöitsijä

Kupariputket olivat salakavalasti puhjenneet koteloissaan

uusi palvelu ja saatavissa

Tapahtumassa oli seminaareja

”Uskon, että putkiremontti siirtyi ainakin kymmenellä vuoJa niin kävi, että putkivuodot loppuivat kuin seinään, eikä

vuotojen paikantamista.
Palvelu on Kattotutka Oy:n

Messukeskukseen.

Bauerin asennus käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmään mak-

Niin laite asennettiin Leilipuistoon.

eristevilla-alustaisen bitumikermin

15.4.2015 Helsingin

soi yhteensä noin 15 000 euroa asennuksineen.

ASUNTO OY JOENSUUN LEILIPUISTO Noljakassa laittoi

esiteltiin sekä puualustaisen että

-tapahtuma keräsi lähes
2 000 kävijää keskiviikkona

TEKSTI: ANNA-LIISA PEKKARINEN

Bauerin vedenkäsittelylaitteen käyttövesi- ja lämmitysjärjestel-

”SLD t k t menetelmällä
”SLD-tarkastus
l ällä

Taloyhtiö 2015

”Pieni laite, mutta ihmeellinen teho”, isännöitsijä Naumanen tuumaa.

Jouko Sahlman (vas.) on asunut 13 vuotta Leilipuistossa ja on
tyytyväinen. Varsinkin nyt, kun lämpöpatterit taas lämpenevät tasaisesti
eikä putkivuotoja ole enää ollut. Tyytyväinen on asiantilaan myös
isännöitsijä Jukka Naumanen.

Palstalla kerrotaan Taloyhtiö 2015 tapahtuman uutisia.

ei toimi tänä päivänä energiatehokkaasti eikä käyttömukavuus
ole hyvällä tasolla. Tilanteen kartoituksen jälkeen voimme mit-

koitus yltää. “Pelkän perustavaa laatua olevan automaatiojär-

Tekstin pituus n. 400 sanaa + kuvat.

Resoluutiolla 300 dpi ja CMYK väreissä.

2/1 sivua 3315 €, toimittajan kirjoittamana 3715€

Toimituksen osoite:
1/1

Tekstin pituus n. 600 sanaa + kuvat.

Rakennusten energiankulutus näyttelee merkittävää osaa kokonaisenergiankulutuksesta. Optimoinnilla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.
äästöjä.

taustiedon, talotekniikan ja automaation avulla parantaa kum-

hin. Näin saadaan lisäarvon tuotto asiakkaalle ja käyttäjälle

jestelmän implementointi ei myöskään riitä, vaan valitun jär-

paakin merkittävästi ”, toteaa Valtian tekninen johtaja Jarkko

maksimoitua”, täsmentää Hietasara.

jestelmän vaatimukset ovat aivan eri tasolla kuin mihin on tyy-

Hietasara.
Partneruus tuo turvaa

pillisesti totuttu. Soveltuvien kokonaisjärjestelmien tarjoajia ja
soveltajia onkin Suomessa vielä varsin niukasti, mutta osaami-

Kiinteistön automaatiojärjestelmälle monia

Valtia on ollut Beckhoff Automation Oy:n rakennusautosauto-

SUURIN OSA
SISÄILMAAN LIITTYVISTÄ
ONGELMISTA VOITAISIIN
VÄLTTÄÄ
Sisäilman ongelmat kehittyvät usein vähitellen. Mitä aikaisemmin sisäilman puutteet havaitaan, sitä helpompi
niihin on puuttua. Monissa tapauksissa sisäilman huono laatu huomataan vasta, kun ihmiset alkavat oireilla.
Tällöin on jo kiire selvittää, mikä on oireiden takana ja mitä asialle voidaan tehdä. Varmaa on, että ennakointi
on aina reagointia edullisempi ja parempi tapa parantaa sisäilmaa.

nen ja tietoisuus mahdollisuuksista kasvaa jatkuvasti”, toteaa

vaateita

maatio-partneri vuoden ajan. Beckhoff rakentaa kattavaa
attavaa

Beckhoff Automation Oy:n rakennusautomaation toimialapääl-

Kiinteistö- ja talotekniikkaan liittyviä automaatiojärjestelmiä

Partner-verkostoa koko Suomeen, jotta talo- ja kiinteistöteistö-

”SISÄILMAAN LIITTYVÄT ongelmat ovat tarpeettoman ylei-

Mitä jos vahinko on jo tapahtunut?

likkö Jussi Piispanen.

on tarjolla runsain määrin. Markkinat ovat kasvaneet tasaista

hdollisimautomaation loppukäyttäjät saavat palveluita mahdollisim-

siä niin työpaikoilla kuin kodeissakin. Ongelmaa ei aiheuta

Ongelmia on syytä epäillä, mikäli ihmiset oireilevat, pintama-

man nopeasti ja paikallisesti tarvittaessa. “Iso toimija
mija taustalla

pelkästään vanheneva rakennuskanta, vaan myös rakentami-

teriaaleissa havaitaan kosteusvaurioita tai esim. lattiapinnoit-

antaa meille huomattavasti tukea mm. teknisissä haasteissa
aasteissa ja

seen ja rakennusten ylläpitoon liittyvät väärät asenteet ja tie-

teet irtoavat kosteusvaurioiden seurauksena aiheuttaen pääs-

don puute. Kaikkein edullisimmaksi sekä yhteiskunnalle että

töjä sisäilmaan. Tällaisessa tilanteessa vastuu kiinteistön ongel-

500 M€:n voluumi sekä teollisuusautomaatiotausta
a tuo uskot-t
Etelä-Karjalassa toimiva kiinteistöjen energiatehokkuuteen
erikoistunut Valtia toteutti hiljattain uuden Metro-tukun kiinteistön
lvi- ja valaistusohjaukset Beckhoff-automaatiojärjestelmällä. Beckhoff
Automation Oy:n toimittamalla ohjelmistolla syntyi käyttäjän kannalta
informatiivinen ja helposti operoitava käyttöliittymä.

tavuuden laitteisiin ja ohjelmistoihin”, kertoo Hietasara.
asara.
Kiinteistön omistaja avainasemassa
Suurin intressi lähtökohtaisesti energiatehokkuuteen
en suorien
alta tulisi olla
kustannusten ja kiinteistön arvon kehityksen kannalta

1/1 sivua 2465 €, toimittajan kirjoittamana 2865 €

CMYK-väreissä ja resoluutiolla 300 dpi.

MEILLÄ KAIKILLA ON OIKEUS
PUHTAASEEN SISÄILMAAN

taan kehittää ja ohjata tarkemmin automaation avulla tarvepohjaisesti mittaustietoihin perustuen. “Suuri osa kiinteistöistä

kuttanee erityisesti se, että rakennusautomaatiolla on merkittävä rooli jos korkeampiin energiatehokkuusluokkiin on tar-

Tekstin pituus n. 180 sanaa + kuvat.

Photoshop EPS, TIFF tai JPEGtiedostona,

aineisto@publico.com

Jälkeenjääneisyyteen verrattuna vaikkapa Saksaan vai-

ILMOITUS

vauhtia ja talotekniikan eri osa-alueille on muodostunut koh-

omistajalla. Tietoisuus ja vaatimustaso ratkaisujen suhteen on

dennettuja järjestelmiä. Energiakustannustehokkuuden kan-

ssa tavoite ei
kuitenkin vielä vajavaista. Vaikka rakennusvaiheessa

nalta tämä ei kuitenkaan ole toimiva saati hyvä ratkaisu. Jotta

ytä varmistua
olisikaan A- tai B-luokan energiatehokkuus, on syytä

kohteen energiankäyttö voidaan tehokkaasti optimoida ja sää-

nettavissa ja
siitä että automaatiojärjestelmä on helposti laajennettavissa

tää on kaikkien taloteknisten järjestelmien oltava yhden auto-

orkeampiin
päivitettävissä ilman päällekkäisiä kustannuksia kor
keampiin

maatiojärjestelmän ohjauksessa. Kaiken energian käytön tulee

luokkiin. Q

tön omistajaan tai omistajan edustajaan, kuten isännöitsijään.
Aika ei korjaa vaurioita, vaan ongelma hyvin usein laajenee
ja korjauskustannukset nousevat.

Laadukas rakentaminen on hyvän sisäilman
perusedellytys

Korjaustyön suunnittelu kuuluu asiantuntijoille

Rakennuksen työmaa-aikaisilla olosuhteilla on vaikutusta sekä

Vahingon laajuuden analysointiin ja korjaussuunnitelman teke-

rakentamisajan pituuteen että työn laatuunkin. Laatu näkyy

miseen kannattaa käyttää ammattilaista. Liian usein ongelmat

myös projektin läpiviennissä; se on töiden toteuttamista suun-

vain pahenevat, kun korjaustyön laajuus, korjausmenetelmät

olla tilakohtaisesti tarveohjattua. “Olemme valinneet laaduk-

nitelmien mukaisesti, ennalta sovitussa aikataulussa. Raken-

tai kiinteistön ylläpitoa koskevat toimenpiteet ovat puutteelli-

nustyömaalla on kuitenkin niin paljon muuttujia, että suunnitel-

sia. Esimerkiksi kosteus- ja homevaurioiden korjaustoimenpitei-

modulaarisuuden, liitettävyyden ja avoimuuden sekä edellä

mista ja aikatauluista poiketaan lähes kaikissa rakennuskoh-

den määrittely vaatii aina rakennusteknistä asiantuntemusta ja

mainittujen tuoman kustannustehokkuuden vuoksi. Kokemuk-

Lisätietoja:

teissa. Pohjolassa erityisesti talvirakentaminen aiheuttaa haas-

kokemusta korjausrakentamisesta.

seni Beckhoff-järjestelmistä teollisuudessa yli 10 vuoden ajalta

w.beckhoff.fi,
Beckhoff Automation Oy, www.beckhoff.fi,

teita töiden toteutukselle. Kireät aikataulut saattavat pahimmil-

“Koska Beckhoff-järjestelmä on PC-pohjainen, mahdollis-

26 kita 3/ 2015

mista ja niihin reagoinnista kuuluu aina omistajalle. Ongelmatilanteessa on aina ensimmäiseksi otettava yhteyttä kiinteis-

mioon sisäilman laadun kannalta tärkeimmät asiat. Tarkkana
täytyy siis olla,” toteaa Arto Heino Deleteltä.

kaan Beckhoff-automaatiojärjestelmän sen skaalautuvuuden,

vakuutti myös”, kertoo Hietasara.

SFSEN15232 standardin A-luokka edellyttää, että kaiken energian käytön tulee olla tilakohtaisesti tarveohjattua.

kiinteistöjen omistajille on ennakoiva työ, jossa jo rakennusvaiheessa tai kiinteistön jatkuvassa ylläpidossa otetaan huo-

eckhoff.fi,
Jussi Piispanen, j.piispanen@beckhoff.fi,

laan johtaa siihen, että pintamateriaaleja asennetaan koste-

Delete auttaa ennen ja jälkeen vahingon

p. 020 7423 827

alle betonille; karhunpalvelus, josta ongelmat vasta alkavat.

Delete tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua kiinteistöjen koko

taa se jatkossa useiden toimintojen integroimisen samalle alus-

tia.fi,
Valtia, www.valtia.fi, info@valtia.fi,

talle mm. AV- ja lukitusjärjestelmät sekä yhteydet pilvipalvelui-

puhelin 020 734 7790
3/ 2015
015

kita
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Toinen tyypillinen ongelmatilanne syntyy, mikäli rakennus-

elinkaarelle. Deleten eri alojen asiantuntijat auttavat ennakoi-

töiden aikana ovia ja ikkunoita pidetään liian pitkään auki.

maan tulevat kunnossapito- sekä huoltotoimenpiteet ja reagoi-

Tämä viilentää entisestään rakenteita ja tuulisella säällä raken-

vat heti, jos vahinko on jo sattunut. ”Asiakkaalle tämä tarkoit-

nuksesta tulee ylipaineinen. Tällöin epäpuhtaudet leviävät

taa turvallisuutta ja helppoutta, kun kaikki palvelut saa luotet-

saneerauskohteissa ympäröiviin tiloihin. Rakennustyömaan

tavasti ja nopeasti samasta paikasta”, Arto Heino lisää. Q

olosuhteet ovat erittäin herkkiä muutoksille, ja siksi niitä tulisi
seurata tarkasti rakennustöiden edetessä. Homeen kasvulle
kriittinen kosteus saavutetaan, kun työmaan suhteellinen kos-

Lisätietoja:

teus on pitkään yli Rh 75 %.

info@delete.fi, p. 010 656 1000 tai www.delete.fi
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