MEDIA INFORMATION 2018

25%

1. Postal delivery of the printed magazine

35%

The total print of the magazine is 12 000 pcs, of which

5%

titled direct mail is 8 000 – 12 000 pcs/issue. The print will be distributed as

10%

7%

titled direct mail to decision makers of renovation, real estate management,

25%

real estate maintenance and housing technology. The magazine’s recipients

28 %
Real estate managers/
work in companies with nationwide operations in different parts of Finland
technical real estate managers 35%
65 %
HVAC-contractors and designers 25%
Real estate maintenance companies 10%
Developers, contractors 5%
Distribution to professionals 25% (Chairmen of Boards, real estate directors and managers, municipal technical personnel, architects, structural designers)

KITA already
has over
80 000
readers

The industry media of renovation, real estate management, real estate maintenance and housing technology.
KITA reaches the real estate managers, Chairmen of Boards of housing cooperatives and other real estate, property owners and
managers, real estate maintenance companies’ responsibles, municipal industry decision makers and active board members of
housing cooperatives. The nationwide publication is distributed as a free copy and titled direct mail and also at big fairs to
51 600 readers (Promenade Research, Readership Survey) as well as electronically readable version (32 400 e-magazines).
The magazine will also be distributed at the most important industry events.

In the coming issues we will handle the following themes:

Interested?

Renovation, housing automation, facade renovations, property heating and cooling, piping renovations,

More information gives:

energy efﬁciency in properties, real estate maintenance, safety, legal advice to housing cooperatives

Product Manager

at kitaLAKI-column, cooperative communications, Telecom and IT-issues, training/ﬁnancing/insurance

Robert Jaakkola

issues etc. We will focus on these especially in suburbs, housing cooperatives and other properties.

robert.jaakkola@publico.com

The themes are emphasized in the issues according to content plan. Issue speciﬁc additional

puh. 020 162 2254

2. The distribution of electronic e-magazinet

14%

The electronic version of the magazine is sent as titled mail to over 32 400 industry professionals’ email

34%

addresses. In addition to the target group mentioned above the electronic distribution is aimed at such
30%

15%

people in the companies, who are dealing with renovation, maintenance, real estate management and
housing technology. The e-magazine is also distributed at our Facebook and Twitter pages.

7%

The e-magazines are openly readable in the internet, without usernames. 83% of the readers appreciate
Property managers/technical property
managers/other professionals 14%
HVAC-contractors and designers 30%
Real estate maintenance companies 7%
Project personnel of constructors and
developers 15%
Distribution to professionals 34%
(Chairmen of Boards, Real estate directors
and managers, municipal technical
personnel, architects, structural designers
and engineers, active stakeholders)

this feature. The open reading possibility provides the advertiser a linking opportunity to one’s own
internet pages, newsletters, social media etc.

3. Themed mailing of printed magazine
(issue speciﬁc) and exhibition distributions
3 000 – 4 000 pcs/issue.

KITA Readership Survey

The survey examined the structure and opinions of the readership, regarding the magazine’s contents
and outlook. The target group consisted of Real Estate professionals receiving the KITA-magazine
under their own names. The Readership Survey was carried out during the weeks 45-46 by
Promenade Research Oy. It is worth noting that 83% of respondents appreciate the free and openly
readable e-magazine. As an example property managers and As Oy board chairs can forward the
e-magazine’s articles to their colleagues and stakeholders in the housing association. It is also worth
noting that the readership of KITA-magazine has gotten younger, 26% of respondents are under 40
years of age. More information on the survey can be obtained from the Product Manager.

information can be obtained from the product manager Robert Jaakkola.

issue

special distributions

published in

material date

1+2/2018

Korjausrakentaminen, Helsinki 2018

week 5

see order conﬁrmation

special print distribution 12 000 pcs

Rakenna & Sisusta, Turku 2018

N=550 respondents
”KITA-media
has over
80 000
readers”

under
40 yrs.

26%

87%
decides by him / herself
or participates in
sourcing decisions
in his/her work

39%

82%

94%

85%

can utilize the products,
solutions displayed in the
magazine and services
in his / her work

thinks she / he is receiving
useful information from the
professional publication

would recommend
KITA-magazine
to a colleague

ca.41– 60 yrs.

83%

65%

92%

92%

thinks the information received
through professional publication
is hard to obtain elsewhere

work in companies, which
have over 10 employees

90%

67%

64%
Property managers &
Chairman of board

53%

Sisäilmastoseminaari, Helsinki 2018
Jyväskylän Rakennusmessut, Jyväskylä 2018
Pytinki, Seinäjoki 2018
3/2018

Taloyhtiö 2018 -tapahtuma, Helsinki

special print distribution 12 000 pcs

Chairmen of Boards of housing cooperatives issue

week 16

see order conﬁrmation

Real estate expo, Tampere
4+5/2018

Finnbuild, Helsinki 2018

special print distribution 12 000 pcs

Rakennusten energiaseminaari, Helsinki 2018

6/2018
special print distribution 12 000 pcs

Chairmen of Boards of housing cooperatives issue

week 39

week 47

see order conﬁrmation

see order conﬁrmation

thinks the magazine’s articles
are professionally edited

Most favoured method for reading:
1. printed version
2. laptop/desktop
3. tablet
4. smart phone

distributes the magazine for
other colleagues to read

83%

67%

appreciates free and openly
readable and available
e-magazine in the internet

has acquired more
information due to an article
in KITA-magazine

56%

PRINTTI
thinks KITA
magazine is
visually interesting

is satisfied overall with
KITA-magazine

has acquired more
information
due to an advert
in KITA-magazine

MATERIAL SPECIFICATIONS

The prices do not include current VAT rate.

POINT OF VIEW

advertisements

näkökulma | palstalla julkaistaan yhteistyökumppanimme näkökulmia

VALTTINA VISUAALISUUS
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

A point of view written by a professional regarding a theme handled in the magazine or an

TERENCE RAGHUNATH HP:N Espanjan-konttorista kertoo, että decorative
printing -markkina on ollut vahvassa kasvussa viimeisen parin vuoden ajan. Hänen
mukaansa lähes joka kuukausi tulee uutuuksia laitepuolella ja suurkuvatulostaminen
muuttuu nopeammaksi, laadukkaammaksi,
halvemmaksi ja ekologisemmaksi.
”Suuri draiveri markkinassa on kustomointi. Asiakkaat ovat oppineet vaatimaan
omannäköisiään tuotteita ja he vertailevat
vaihtoehtoja paljon netissä”, Raghunath kertoo.

otherwise topical issue. The picture of the author needs to be of high resolution, min. 300 dpi.

Suurkuvatulostaminen

”

1/2 pages: Length of text ca. 150 words + short biography of the author, max 30 words.

laadukkaammaksi ja
halvemmaksi.

Price: 1 785 €

1/1 page
190 x 270 mm
2 465 €

1/1 page
210 x 297 mm
+ 5 mm
bleed
2 465 €

2/1 page 420 x 297 mm
+ 5 mm bleed
3 315 €

muuttuu

nopeammaksi,

1/1 pages: Length of text ca. 350 words + short biography of the author, max 30 words.
Price: 2 465 €

KOLUMNI
Ann Wallén-Fogde, Senior Partner, Executive Coach

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ MATTI KINNUNEN Satavision Oy:stä katsoo, että suurkuvatuotanto lisääntyy samaa tahtia visuaalisuuden kanssa. Laitteiden nopeus ja ominaisuudet ovat kehittyneet, samoin kuin värien kestävyys ja joustavuus – ja näin myös käytettävien
materiaalien kirjo on kasvanut.
”Puulle, metallille, kankaalle ja erilaisille
levypinnoille olemme suoratulostaneet UV-tekniikan alusta alkaen. Koneellinen jälkikäsittely
on tuonut lisää monipuolisuutta tuotantoihin”,
Kinnunen toteaa.
Koska Satavision suunnittelee ja rakentaa
asiakkailleen mm. virtuaalitiloja, yritys on tuonut digitaalisuuden myös neuvottelu-, asiakasja julkistilojen toteutuksiin. Pelkkä tekniikka ei
sellaisenaan riitä, vaan Satavision on yhdistänyt kuva- ja graﬁikkapinnat erilaisiin digitaalisiin
elementteihin.
”Meidän tehtävämme on auttaa sisustussuunnittelijaa oikeiden toteutustekniikoiden ja
-materiaalien valinnassa.”

Hänen mukaansa yritykset saavat paljon vaikutteita myös messuilta, joissa viesti
on sama: pinta kuin pinta on vapaata riistaa printeille. Seinät, katot, keittiön kaapit tai
vaikkapa lampunsuojat... teknologia mahdollistaa melkein mitä vain.
”Italiassa näin esimerkiksi oven, johon oli
printattu näkymä pikkukaupungin kujalta. Se
teki vaikutuksen”, Raghunath kertoo.
”Koska laitemarkkina on erittäin kilpailtu,
valmistajat ovat koko ajan pohtineet, että
mitä kaikkea näillä koneilla oikein voisi tehdä
– ja kehitys on kulkenut moneen eri suuntaan samanaikaisesti: eri tuotantotekniikoita
on kehitetty, tulostimien tehokkuutta lisätty,
tulostuslaatua parannettu, tuotantomahdollisuudet laajentuneet ja tuotannon ekologisuus parantunut. Nyt yritykset ja suunnittelijat ovat lämmenneet teknologian tuomille
mahdollisuuksille.”
Laitevalmistajat ovat jo pitkään tienneet,
että markkinoille tarvitaan muutakin kuin eri
väritekniikalla varustettuja suurkuvalaitteita.
Nykyisin onkin tarjolla erilaisia tuotanto-ohjelmia ja -palveluja kuten HP WallArt, jotka
auttavat tuotantotalojen lisäksi suunnittelijoita
tilauudistuksen suunnittelussa ja yksilöidyn
tuotannon tilaamisessa. HP:n tulostimissa on
lisäksi integroitu spektrofotometri eli värimittari, joka helpottaa huomattavasti asiakkaan
”brändisävyn” löytämistä eri materiaaleille.
Raghunath kertoo, että mukavaa kasvua suurkuvatulostuspuolella on nähty viime
aikoina mm. Saksassa, Ranskassa ja Turkissa. HP porskuttaa myös siksi, että yrityksen uusimman suurkuvatekniikan musteet
ovat vesipohjaisia, eikä niistä lähde päästöjä.

COLUMN

Erilaiset teematilat suunnitellaan monesti
siten, että aihemaailman vaihtaminen käy helposti jopa asiakkaan tekemänä. Tämä tapahtuu joko digitaalisesti tai vaihtamalla perinteiset
graaﬁset elementit. Tämä vaatii luonnollisesti
suunnitteluvaiheessa myös huolellisen ideoinnin ja rakennesuunnittelun, muistuttaa Kinnunen.
”Digitaalisten elementtien pitää olla helppokäyttöisiä ja vaivattomasti päivitettäviä. Tähän
olemme kiinnittäneet erityistä huomiota kehittämällä omia selkeitä käyttöliittymiä ja laitteistokokonaisuuksia.”
Kinnusen mukaan julkisissa tiloissa erilaiset graaﬁset elementit ja kuvapinnat piristävät ympäristöä kummasti – ja niillä voi vaikuttaa
tilan yleiseen tunnelmaan.
”Meille annetun käyttäjäpalautteen mukaan
esimerkiksi teemaneuvottelutiloissa kävijät viihtyvät paremmin ja työskentelevät keskittyneemmin perinteiseen neutraaliin neuvottelutilaan verrattuna.” Q
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Sonja Weckström-Nousiainen, Senior Partner, Executive Coach
Leader Potential Group Oy
ann@leaderpotentialgroup.com
sonja@leaderpotentialgroup.com
Ann ja Sonja ovat Leader Potential Group Oy:n Senior Partnereita ja

An opinion piece which can awaken the readers regarding

johdon coacheja. He ovat toimineet henkilöstönkehittämisjohtajina
globaaleissa organisaatioissa ja heillä on yli 20 vuoden kansainvälinen
liiketoiminta ja HR kokemus.

1/2 page
vertical
103 x 297 mm
+ 5 mm
bleed
1 785 €

1/2 page
vertical
90 x 270 mm
1 785 €

1/2 page
horizontal
210 x 148 mm
+ 5 mm bleed
1 785 €

MIKSI AVAINTEHTÄVIIN TEHDÄÄN
VÄÄRIÄ HENKILÖVALINTOJA?

1/8 page
vertical
43 x 135 mm
722 €

Talouskriisin ja hitaan kasvun aikakautena on entistä tärkeäm-

tuoda paljon lisäarvoa ja vaikuttaa valinta- ja päätöksentekoprosessien laatuun merkittävästi.
suorituskyvystä, mutta pätevyys ja työkalut arvioida henkilön

on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja tulokseen.

kehityspotentiaalia puuttuvat. Tämän arvioimiseen tarvitaan

Väärien henkilövalintojen vaikutukset ovat pahimmillaan pit-

usein ulkopuolista apua.
teen arvioitaessa henkilön osaamisprofiilin sopivuutta tehtävän osaamisvaatimuksiin.

1/4 page
90 x 135 mm
935 €

sit ja johtajuus eivät aina ole riittävällä tasolla. Organisaati-

kehittämiseksi koska tiedetään, että osaaminen on kilpailuky-

oissa ei silloin ole käytettävissä objektiivista dataa, mutta silti

vyn kannalta yhä tärkeämpää.

on tarve tehdä päätös, ja usein se tapahtuu kiireessä.
Päätöksentekoon vaikuttavat tavalliset kognitiiviset esteet
on kuvattu tässä artikkelissa. HR-ammattilaisina meillä on

siin tehtäviin korostuu entisestään. Tästä huolimatta kuiten-

mahdollisuus ja vastuu yrittää parantaa päätöksenteon laa-

kin näkee, että väärän osaamisprofiilin ihminen tulee vali-

tua tässä tärkeässä prosessissa, joka on liiketoiminnan

tuksi avaintehtäviin, tai ko. henkilöä pidetään liian kauan

menestyksen kannalta aivan ensiarvoisen tärkeä.

tehtävässä, vaikka tulokset osoittavat, että olisi korkea aika
reagoida ja toimia.

TALOYHTIÖSSÄ TAPAHTUU

HR ammattilaiset haastakaa rohkeasti olemassa olevia,

Mistä tämä johtuu? Syitä voi olla monia, mutta meitä kiin-

maan ajattelun esteitä ja miten esteet voivat haitallisesti vai-

nostaa erityisesti ns. ”kognitiiviset esteet”, eli uskomukset ja

kuttaa päätöksentekoomme. Näin toimimalla tuotamme todel-

ajatusmallit, jotka estävät hyviä päätöksiä. Haastamalla ole-

lista lisäarvoa liiketoiminnalle! Q

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

JULKISIVUT UUSIKSI
KERROSTALOREMONTISSA

rajoittuneita käsityksiä ja tukekaa linjajohtoakin tiedosta-

18 HR viesti 2/2015

”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

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.

uutta eristevillaa.

KUVA: ARI MONONEN

1/2 page
horizontal
190 x 135 mm
1 785 €

ovat monenlaisia. Vaikka kehitystä on tapahtunut, proses-

seihin ja käytäntöihin johtamiskyvykkyyden tunnistamiseksi ja

Näinä aikoina, jolloin vallitsee samanaikaisesti työttö-

Price: 2 465 €

Syyt siihen, että näitä vääriä henkilövalintoja tehdään

entistä enemmän panostaneet ns. Talent Management proses-

myys ja avainosaajapula, oikeiden ihmisten valinta oikei-

needs to be of high resolution, min. 300 dpi.

Tavallisimmat ”kognitiiviset esteet” liittyvät subjektiivisuu-

hidastumisena, huonontuneena työilmapiirinä ja jopa organisaation näännyttämisenä huonon johtajuuden takia.
Menestyvät yritykset ovat viimeisten 10 vuoden aikana

1/8 page
horizontal
90 x 65 mm
722 €

Usein yrityksillä on melko hyvä käsitys avainhenkilöiden

sessa ja kiristyneessä kilpailussa. Oikeilla henkilövalinnoilla

käkestoisia ja näkyvät usein huonona tuottavuutena, kasvun

of the author, max 30 words. The picture of the author

massa olevia käsityksiä ja näkemyksiä uskomme, että HR voi

pää varmistaa, että organisaatiossa on avainhenkilöitä ja
seuraajakandidaatteja kriittisiin tehtäviin. Henkilöitä, joilla on
kykyä navigoida ja ohjata liiketoimintaa kasvavassa muutok-

the theme. Length of text ca. 350 words + short biography

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

KERAVALLA MÄNNIKÖNTIE 29:ssä sijaitsevat kolme

Vanha rapautunut betoninen etukaide poistettiin ja tilalle

asuintaloa valmistuivat vuonna 1970. Taloista kaksi on vii-

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

sikerroksisia ja yksi kolmikerroksinen. Niissä on huoneistoja
kaikkiaan 61, joista yksi on liikehuoneisto.
Taloja hallinnoivan As. Oy Kaarnakallion hallituksen
puheenjohtaja Reijo Niiranen kertoo, että 44-vuotias kiinteistö

HAPPENS AT HOUSING COOPERATIVE /
REAL ESTATE

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

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.

Porrashuoneiden ja kellarikerroksen ovet uusittiin alumiini-

1/3 page
narrow
vertical
58,5 x 270 mm
1 190 €

1/3 page
vertical
73,5 x 297 mm
+ 5 mm
bleed
1 190 €

1/3 page
horizontal
210 x 107 mm
+ 5 mm
bleed
1 190 €

Fixed
position
increase
in price
+15%.

”Työt alkoivat keväällä 2014. Olemme tyytyväisiä siihen,

telijana.
na.

kin 40 vuotta”, Tiainen sanoo.

meistelyvaiheeseen.”

”Kävimme
Kävimme alkuvaiheessa keskusteluja eri vaihtoehdoista
taloyhtiön
htiön kanssa”, Ruohola mainitsee.

”Kun
Kun ikkunoita ja ovia piti joka tapauksessa uusia, oli
Lisää lämpöeristystä julkisivurakenteisiin

Pitkäikäinen ratkaisu

hyvä ehostaa samalla koko talo. Silloin voitiin pidentää julkisi-

Remontista päätettäessä oli myös ratkaistava, millä tavoin jul-

Hilti Oy:n julkisivuasiantuntija Samu Niska täsmentää remontin

vun elinkaarta
inkaarta ja lisätä talon käyttöarvoa.”

Männiköntiellä alkaneen 22.4.2014, jolloin työmaa perustet-

saneerauksissa.
Elementtien
käyttö lisääntyy koko ajan.
Punainen
oli selkeä
uusi yksiunainen väri osassa parvekekaiteita
asennusjärjestelmää voidaan käyttää kaihta, jolla saatiin aikaan uutta”Modulaarista
ilmettä.
tyiskohta,
kissatarvitaan
elementtirakenteisissa
Tällaisissa isoissa projekteissa
eri osapuoltenkerrostaloissa, jotka ovat valmistu”Tällaisissa

”Jokainen projekti on kuitenkin oma yksilönsä. Kutakin
kohdetta varten rakenteet mitoitetaan Hiltillä ja niille tehdään

Projektipäällikkö Juha Puustinen vakuuttaa, että julkisivun
päällystäminen kivilevyillä oli Männiköntien taloissa oikea toi-

lujuuslaskelmat. Maakohtainen Hiltin julkisivuasiantuntija antaa

menpide. Levyiksi valittiin Steni Finland Oy:n julkisivulevyt.

kohteelle mitoitusperusteet.”

neet 1960-luvulla
tai ongelmia”,
sen jälkeen”, kertoo Uponor Oy:n hanketyötä. Hankkeessa ei ilmennyt
mitään pahoja
yhteistyötä.
kehityspäällikkö Toni Wahlfors.
Ruohola
ola sanoo.
esivalmistettu
Taloyhtiön
loyhtiön puheenjohtaja Reijo”Teollisesti
Niiranen vahvistaa,
ettäputkielementti nopeuttaa asennus-

”Vastaavan tyyppisiä lujalevyjä on Suomessa käytetty jul-

Hilti Oy suunnitteli ja toimitti rankajärjestelmän.

töitämukaan.
ja samalla
alentaa
putkiremontin kustannuksia. Uponorin
työt sujuivat
yhdessä
ujuivat osapuilleen odotusten
Tosin
teettämän selvityksen
talossa
enemmänmukaan
kuin oli kustannuksia säästyy noin kyma parvekkeita jouduttiin korjaamaan

kisivuissa 60 vuotta ja ne ovat osoittautuneet kestäviksi. Män-

”Kun teimme vetokokeet, totesimme näiden talojen julkisi-

niköntiellä käytetyt levyt ovat vielä lasikuituvahvisteisia, joten

vuelementtien olevan suhteellisen hyvässä kunnossa. Niitä ei

menen prosenttia verrattuna perinteiseen putkiremonttiin.”
tu.
arvioitu.
Ensimmäiset
modulaarisiin
Asukkailta ei ole tullut kovin paljon
”Asukkailta
valituksia
remonttime-linjasaneerauksiin soveltuvat
jolloinkäyttöön
poraa- 2000-luvun alussa. Uponor on
lusta. Villakiinnityksiä tehtiinkinCefo-elementit
naulapyssyllä,tulivat
markkinoinut niitä vuodesta 2009.
mista voitiin vähentää.”

niissä kestävyys on vielä noin puolitoistakertainen”, Niska

tarvinnut purkaa pois, mikä olisikin voinut tulla kalliiksi.”

kehuu levyjä.

Julkisivu piti kuitenkin uudistaa, koska aika ja sään vaihte-

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

lut olisivat rapauttaneet betonielementit lähivuosina.

köntien julkisivuremontti oli laatuaan ensimmäinen pääkaupun-

”RT-kortiston ja tarviketoimittajien sekä kokemuksen

kiseudulla.

mukaan levyjulkisivujen kestoikä on 50–60 vuotta ennen seu-

Nyt julkisivua voi ylpeänä esitellä. Olemme oikein tyy”Nyt
Putkielementit taipuvat monenlaisiin
iä sekä tekijöiden ammattitaitoon että lopputulokseen”,
tyväisiä
remontteihin

”Aiemmin tällaisia on tehty Tampereella, Turussa ja Lah-

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

omaleimaisuutta.
eimaisuutta. Pitihän remontin jälkeen nähdä, että oli
PUTKIELEMENTIT ovat viime vuosina
saatu aikaan näkyvää muutostaASENNUSVALMIIT
ja parannusta”, Ruohola
vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten elementtitalojen linjakorostaa.
taa.

Hänen mukaansa Hiltin julkisivurankajärjestelmän kompovallassa.

”Esitimme sitten levyvaihtoehtoa yhtiökokoukselle, ja levytykseen sitten päädyttiin.”

Price: 1/2 pages 1 785 €, written by editor 2 185 €

rakennuskonsultin
nuskonsultin ja rakennusvalvonnan kanssa. Värit piti

sopeuttaa
uttaa ympäristöön, mutta halusimme julkisivuun samalla

nentit valmistetaan samaan konserniin kuuluvalla tehtaalla Itä-

Levyjen toimivuustakuukin oli 40 vuotta.”

Display your knowledge and products through a well carried out project.

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

”Katsoimme
Katsoimme julkisivun värisävyjä yhdessä taloyhtiön,

keväällä 2013. Täällä niitä on toistaiseksi asennettu pariinkymmeneen kohteeseen, mutta Keski-Euroopassa tämäntyyppisiä julkisivuja on jo useita tuhansia”, Niska kertoo.

kaari. Hankkeen projektipäällikkö suositteli levyratkaisua, joka
oli hiukan muita vaihtoehtoja kalliimpi mutta pitkäikäisempi.

dessa.”

Vanhat ulkokuoret kiinnitettiin kantavaan laattaan.

e Niiranen. Q
iloitsee

Wahlforsin mukaan Uponor Cefo -reitityselementeillä on mahdollista uusia kiinteistön koko talotekniikka, mukaan luettuina

34 kita 8/ 2014

Length of text ca.180 words + pictures.

KUVA: UPONOR SUOMI OY

keta liian
iian paljon ympäröivien rakennusten värimaailmasta.

”Hilti toi tämän julkisivuratkaisun Suomen markkinoille

eristerappaus.

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Rakennusvalvonta
akennusvalvonta edellytti, että uusi julkisivu ei saisi poi-

tiin. Toukokuun puolella päästiin tositoimiin.

Yksi vaihtoehto olisi ollut maalata elementit ja uusia vain
ikkunat, kuten joissakin lähitaloissa tehtiin. Toinen olisi ollut

8 / 2014
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ilmanvaihto sekä sähkö- ja televerkot.
Sähköreitityselementit on varustettu sähkökeskuksilla. Viemäriputkimoduulit ovat valmiiksi ääni- ja paloeristettyjä. Elementit voidaan pinnoittaa erilaisilla materiaaleilla, jotta ne

kuussa 2013, ja ensimmäisessä talossa remontti valmistui hel-

soveltuvat yhteen muun sisustuksen kanssa.

mikuussa 2014. Kokonaisuudessaan kiinteistön saneeraus-

”Järjestelmä soveltuu perinteisten linjasaneerausten lisäksi

urakka valmistuu lokakuussa.

1/1 pages 2 465 €, written by editor 2 865 €

myös järjestelmien perusparannuksiin. Asuntoihin voidaan ele-

Length of text ca.400 words + pictures.

lisääntyy varmasti entisestään, kun 1970-luvulla rakennetut

Taloyhtiön 124 asuntoon tuodaan uudet käyttövesi- ja vie-

menttien avulla tuoda uutta tekniikkaa, vaikkapa vesikiertoisia

märiputket kylpyhuoneisiin asennettavilla reitityselementeillä,

lattialämmitysjärjestelmiä”, toteaa Wahlfors.

jolloin vältytään pitkiltä ja hankalilta vaakaputkituksilta. Tässä

”Valmis modulaarinen ratkaisu ja siihen liittyvät palvelut

kiinteistössä runkojohdot, pohjakerrosten huoneistojen putket

helpottavat suunnittelijoiden ja asentajien työtä.”

sekä yksi keittiölinja kuitenkin uusitaan perinteisin linjasanee-

”Modulaaristen menetelmien käyttö linjasaneerauksissa

rausmenetelmin.
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

ehkäisee vuototilanteissa vesivahinkoja.”

Viime aikoina modulaarisilla Cefo-putkielementeillä on sanee-

2/1 pages 3 315 €, written by editor 3 715 €
Technical details:

ACTIVATING THE ADVERT

Size of issue: 210 x 297 mm

Activating the advert of printed magazine in the electronic version.

Place of printing: PunaMusta
Adhesive Binding

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

TEHDASVALMISTEISET ELEMENTIT
HELPOTTAVAT LINJASANEERAUKSIA

alvelu Ark-Bau Oy:stä toimi korjaushankkeen pääsuunnitnuspalvelu

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

että teimme oikean ratkaisun ja että työt ovat edenneet vii-

TALOYHTIÖSSÄ TAPAHTUU

Arkkitehti
ehti Timo Ruohola riihimäkeläisestä Arkkitehti- ja Raken-

Remontin hinta-arvio on 1,3 miljoonaa euroa, joka kattaa
uuden julkisivun lisäksi muutkin korjaustyöt.

kisivut korjataan.

Do you have an interesting and a well-executed project site?

Front insert
3 300 €
Back insert
3 300 €
Back cover
3 550 €

Tiivistä
stä yhteistyötä
yhteisty
työtä

siksi. Ovet toimitti Metallityö Välimäki Oy.

”Halusimme kuitenkin uuden julkisivun, jolla olisi pitkä elin-

1/3 page
narrow
horizontal
190 x 87 mm
1 190 €

Uusien julkisivulevyjen alle lisättiin 12 cm:n paksuinen lämpöeristekerros.

tukset.

”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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Length of text ca.600 words + pictures.
UUTISMONTTU

Palstalla kerrotaan Taloyhtiö 2015 tapahtuman uutisia.
”SLD k
”SLD-tarkastus
menetelmällä
l ällä

Taloyhtiö 2015

esiteltiin sekä puualustaisen että

-tapahtuma keräsi lähes

eristevilla-alustaisen bitumikermin

2 000 kävijää keskiviikkona

vuotojen paikantamista.

15.4.2015 Helsingin

Palvelu on Kattotutka Oy:n

Messukeskukseen.

You can link the advert for example to video or brochure materials.

uusi palvelu ja saatavissa

Tapahtumassa oli seminaareja

Suomessa yksinoikeudella vain

taloyhtiöiden puheenjohtajille,

Kattotutkalta.”

hallituksille, isännöitsijöille
ja tilintarkastajille sekä

Price: 390 €

talousasioista vastaaville,

”Jari Ikonen esitteli

vuokranantajille ja muille

uutta tasakattojen sähköistä SLD-tarkastusmenetelmää,

kiinnostuneille.

jolla paikannetaan pienimmätkin vuodot
vuodot.”

Lisätietoja: www
www.kattotutka.fi
kattotutka fi

Kattotutka Oy:n osastolla

KITA näkyi hyvin
tapahtumassa ja jaoimme

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

lähes 600 lehteä vierailijoille.

menetelmiä”,

Seuraava Taloyhtiö -tapahtuma

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

Lisätietoja:

paljon kehua siitä, että asukkaalle koituva haitta-aika on minimaalinen verrattuna

www
www.taloyhtiotap
y
pahtuma.net

Delivery of material:

NEWS PIT-PART

aineisto@publico.com

In the column our partners report on their activities.
Inform of new products, services and other current issues

perinteiseen putkiremonttiin. Rakenteet säilyvät ehjinä, asukas saa asua kotonaan
ja remontti on ohi ennen kuin huomaakaan. Isännöitsijälle ja Taloyhtiölle tämä on

UUTISMONTTU

Kikka-tuuletusteline on pieni ja kevyt,

palvelujaan asunto-osakeyhtiöille ja

mutta tukeva. Se ei ruostu ja se soveltuu

isännöintiin. Myös osastolla jaettu

erinomaisesti parvekkeelle tai esim.

ulkopuolelta. Tämän lisäksi Consti tarjoaa myös LVIS-

kotimainen laku teki kauppansa.

Constin palvelut

pieneen pihapiiriin. Tuuletusteline aukeaa

huoltoa ja ylläpitokorjauksia asuintaloihin ja toimitiloihin!

kätevästi ja käytön jälkeen taitat sen
Lisätietoja:
j www.delete.fi

näppärästi ylös seinälle.

Lisätietoja: www.consti.fi
www consti fi

Mitat auki: – ylätason pituus 122 cm

Hämeen Laaturemontin
tin
ti

– korkeus n.170 cm

Turun alueelta ja Antero Raikamo Pirkanmaan,
P
Satakunnan ja Lahden seudun edussmiehenä.
Anterolla on kädessään sadevesiko
ourujen
puhdistukseen suunniteltu kätevä Ko
ouru-Kaapo.
Kouru-Kaapon. Kolmikko ehti messu
uilla sopia m

Price: 1/2 sivua 722 €, written by editor 1 120 €
Length of text ca.180 words + pictures.

CMYK colours and resolution 300 dpi.

ETÄHALLINTA ON ILMAVAIHDON NYKYPÄIVÄÄ

Mikko Kautto pääkaupunkiseudulta
a, Petri Salm

onnekasta messukävijää voitti arvonnassa oma

Photoshop EPS, TIFF or JPEG format,

ALUMIININEN
SEINÄLLE KÄÄNTYVÄ
KIKKA-TUULETUSTELINE

esitteli tapahtumassa

kattavat kaiken korjausrakentamisen sekä talon sisä- että

Monelle oli vielä yllätys, että

of your company.

Delivered in electronic format.

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

iLOQ

Delete

kattoasiantuntijat messujen tuoksina
assa. Vasem

Picture ﬁles:

NewLinerin myyntipäällikkö Juha Boman toteaa. NewLiner

toivookin, että jokainen projekti on askel kohti kevyempää ajatusmaailmaa

järjestetään 6.4.2016.

taloyhtiöön ilmaisen kattokatselmukksen, jossa k

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

– alatason pituus 105 cm
– alatason leveys 50 cm

M-Bus

Mitat seinälle käännettynä: syvyys
seinästä ulos 20 cm , korkeus 120 cm,
leveys 50 cm. (Tuuletustelineen seinään
kiinnityspultit eivät sisälly toimituksiin.) Q

kunto saadaan kattavasti selville.

Lisätietoja: www.koskenmetalli.net

Lisätietoja: www.laaturemontti.ffi
f
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KOULUTUKSELLA KUNNON KIINTEISTÖNHOITAJAKSI

kita 51

TEKSTI: MINNA KUUSELA / TTS TYÖTEHOSEURA
KUVA: TTS

1/1 pages 1 400 €, written by editor 1 800 €

”ETÄVALVONTA ON meille energiatehokkuuden lisäksi

möntalteenotto jopa 75 % vuosihyötysuhteella. Sisäänraken-

ehdoton vaatimus”, sanoo toimitusjohtaja Mika Airaksela RKL

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
data, sisälämpötilat, koneen tiedot ja vikatilat näkyvät tarvit-

Length of text ca.400 words + pictures.

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

tuntoinen asiantuntija,

taessa vaikka kännykästä ja parametrejä voi muuttaa mistä

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.

sela muistuttaa. Q

Myös kiinteistöpalveluyritysten asiakkaat kiinnittävät huo-

Euroopan suurin puukerrostalo rakenteilla
Etähallinnan lisäksi energiataloudellisuus on nykyaikaisen

miota työntekijöiden osaamisen laatuun, kun talot teknistyvät,
Lisätietoja: www.vallox.com

ilmanvaihdon avaintekijöitä. Mitä energiatehokkaampi ilman-

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-

”Valitsimme MyVallox-ilmanvaihtolaitteet Euroopan

Ready for pring Adobe Acrobat PDF or

non suorittanut on ammatistaan ylpeä ja vastuun-

ja koneet viestivät keskenään sekä säätävät toimintaansa itse-

vaan. Se säästää monelta turhalta paikan päällä käynniltä”,
Airaksela toteaa.

Notiﬁcations:

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

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
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Photoshop EPS, TIFF or JPEG ﬁle.
All used pictures and colours have to

ILMOITUS

be in CMYK colours and resolution

SUOMESSAKIN PALJON
SÄÄSTÖPOTENTIAALIA
KIINTEISTÖJEN
ENERGIATEHOKKUUDESSA

ADVERTORIALS

300 dpi.

KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS on Suomessa kes-

An advertorial explains more extensively about a product,
service or a company. It is an editorially made notice aimed
at your target group, with which you can tell more.
Link a video with the advertorial.

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.
Jälkeenjääneisyyteen verrattuna vaikkapa Saksaan vaikuttanee erityisesti se, että rakennusautomaatiolla on merkit-

taan kehittää ja ohjata tarkemmin automaation avulla tarvepohjaisesti mittaustietoihin perustuen. “Suuri osa kiinteistöistä
ei toimi tänä päivänä energiatehokkaasti eikä käyttömukavuus
ole hyvällä tasolla. Tilanteen kartoituksen jälkeen voimme mittaustiedon, talotekniikan ja automaation avulla parantaa kum-

hin. Näin saadaan lisäarvon tuotto asiakkaalle ja käyttäjälle

paakin merkittävästi ”, toteaa Valtian tekninen johtaja Jarkko

maksimoitua”, täsmentää Hietasara.

jestelmän implementointi ei myöskään riitä, vaan valitun järjestelmän 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-

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-

likkö Jussi Piispanen.

on tarjolla runsain määrin. Markkinat ovat kasvaneet tasaista

dollisimautomaation loppukäyttäjät saavat palveluita mahdollisimmija taustalla
man nopeasti ja paikallisesti tarvittaessa. “Iso toimija
antaa meille huomattavasti tukea mm. teknisissä haasteissa
aasteissa ja
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.

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.

tavuuden laitteisiin ja ohjelmistoihin”, kertoo Hietasara.
asara.

Mitä jos vahinko on jo tapahtunut?
Ongelmia on syytä epäillä, mikäli ihmiset oireilevat, pintama-

pelkästään vanheneva rakennuskanta, vaan myös rakentami-

teriaaleissa havaitaan kosteusvaurioita tai esim. lattiapinnoit-

Suurin intressi lähtökohtaisesti energiatehokkuuteen
en suorien

seen ja rakennusten ylläpitoon liittyvät väärät asenteet ja tie-

teet irtoavat kosteusvaurioiden seurauksena aiheuttaen pääs-

alta tulisi olla
kustannusten ja kiinteistön arvon kehityksen kannalta

don puute. Kaikkein edullisimmaksi sekä yhteiskunnalle että

töjä sisäilmaan. Tällaisessa tilanteessa vastuu kiinteistön ongel-

omistajalla. Tietoisuus ja vaatimustaso ratkaisujen suhteen on

kiinteistöjen omistajille on ennakoiva työ, jossa jo rakennus-

mista ja niihin reagoinnista kuuluu aina omistajalle. Ongel-

ssa tavoite ei
kuitenkin vielä vajavaista. Vaikka rakennusvaiheessa

vaiheessa tai kiinteistön jatkuvassa ylläpidossa otetaan huo-

matilanteessa on aina ensimmäiseksi otettava yhteyttä kiinteis-

nalta tämä ei kuitenkaan ole toimiva saati hyvä ratkaisu. Jotta

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

mioon sisäilman laadun kannalta tärkeimmät asiat. Tarkkana

tön omistajaan tai omistajan edustajaan, kuten isännöitsijään.

kohteen energiankäyttö voidaan tehokkaasti optimoida ja sää-

nettavissa ja
siitä että automaatiojärjestelmä on helposti laajennettavissa

täytyy siis olla,” toteaa Arto Heino Deleteltä.

Aika ei korjaa vaurioita, vaan ongelma hyvin usein laajenee

tää on kaikkien taloteknisten järjestelmien oltava yhden auto-

orkeampiin
päivitettävissä ilman päällekkäisiä kustannuksia kor
keampiin

maatiojärjestelmän ohjauksessa. Kaiken energian käytön tulee

luokkiin. Q

ja korjauskustannukset nousevat.
Laadukas rakentaminen on hyvän sisäilman
perusedellytys

Korjaustyön suunnittelu kuuluu asiantuntijoille

kaan Beckhoff-automaatiojärjestelmän sen skaalautuvuuden,

Rakennuksen työmaa-aikaisilla olosuhteilla on vaikutusta sekä

Vahingon laajuuden analysointiin ja korjaussuunnitelman teke-

modulaarisuuden, liitettävyyden ja avoimuuden sekä edellä

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

mainittujen tuoman kustannustehokkuuden vuoksi. Kokemuk-

Lisätietoja:

seni Beckhoff-järjestelmistä teollisuudessa yli 10 vuoden ajalta

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

nitelmien mukaisesti, ennalta sovitussa aikataulussa. Raken-

tai kiinteistön ylläpitoa koskevat toimenpiteet ovat puutteelli-

vakuutti myös”, kertoo Hietasara.

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

nustyömaalla on kuitenkin niin paljon muuttujia, että suunnitel-

sia. Esimerkiksi kosteus- ja homevaurioiden korjaustoimenpitei-

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

26 kita 3/ 2015

”SISÄILMAAN LIITTYVÄT ongelmat ovat tarpeettoman ylei-

siä niin työpaikoilla kuin kodeissakin. Ongelmaa ei aiheuta
Kiinteistön omistaja avainasemassa

vauhtia ja talotekniikan eri osa-alueille on muodostunut kohdennettuja järjestelmiä. Energiakustannustehokkuuden kan-

olla tilakohtaisesti tarveohjattua. “Olemme valinneet laaduk-

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

Length of text ca.600 words + pictures.

SUURIN OSA
SISÄILMAAN LIITTYVISTÄ
ONGELMISTA VOITAISIIN
VÄLTTÄÄ

500 M€:n voluumi sekä teollisuusautomaatiotausta
a tuo uskot-

1/1 pages 2465 €, written by editor 2865 €

1/1

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

tävä rooli jos korkeampiin energiatehokkuusluokkiin on tar-

Length of text ca.180 words + pictures.

2/1 pages 3315 €, written by editor 3715€

MEILLÄ KAIKILLA ON OIKEUS
PUHTAASEEN SISÄILMAAN

koitus yltää. “Pelkän perustavaa laatua olevan automaatiojär-

Price: 1/2 pages 1785 €, written by editor 2185 €

Length of text ca.400 words + pictures.

ILMOITUS

Kartoituksesta tarvelähtöiseen toteutukseen

kimäärin varsin alhaisella tasolla jos lähtökohdaksi otetaan

p. 020 7423 827

taa se jatkossa useiden toimintojen integroimisen samalle alus-

mista ja aikatauluista poiketaan lähes kaikissa rakennuskoh-

den määrittely vaatii aina rakennusteknistä asiantuntemusta ja

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

talle mm. AV- ja lukitusjärjestelmät sekä yhteydet pilvipalvelui-

teissa. Pohjolassa erityisesti talvirakentaminen aiheuttaa haas-

kokemusta korjausrakentamisesta.

puhelin 020 734 7790

teita töiden toteutukselle. Kireät aikataulut saattavat pahimmil015
3/ 2015
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laan johtaa siihen, että pintamateriaaleja asennetaan koste-

Delete auttaa ennen ja jälkeen vahingon

alle betonille; karhunpalvelus, josta ongelmat vasta alkavat.

Delete tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua kiinteistöjen koko

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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