Motiva 20 vuotta

Kaikilla on oikeus tasaiseen
Motiva työsti ensimmäisenä hankkeenaan 20 vuotta sitten Oraksen kanssa
lämmitysverkoston perussäätöpalvelun.
Asia on edelleen mitä ajankohtaisin,
käy ilmi keskustelussa isännöitsijän ja
LVI-suunnittelijan kanssa.
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L

ämmitysverkostojen venttiilit ja
perussäätölaitteet kehittyivät ratkaisevasti jo 1980-luvulla niin, että tarkempi säätö tuli mahdolliseksi.
– Motiva lähti 1990-luvun alussa
ajamaan verkoston perussäätöä tärkeäksi asiaksi. Se toi jämäkkyyttä säätötyöhön, joka ei ollut 1980-luvulla
oikein kenenkään vastuulla, sanoo
LVI-suunnittelija toimitusjohtaja Mika
Renholm.
Oikein suunniteltu ja asennuksen
jälkeen säädetty verkosto toimii niin,
että kiinteistön eri osien lämpötilat eivät eroa astetta tai paria enempää ja
patterit ovat äänettömät. Säätö antaa
mahdollisuuden energiankulutuksen
säästölle ja asumismukavuudelle.
– Sen takaamiseksi, että kaikki menee oikein, on tärkeätä, että vastuu on
sillä, joka työn tekee. Eli suunnittelija
suunnittelee toimivan verkoston, ja
asennusliike asentaa ja vastaa asen-

nuksesta ja säätää laitteet. Sen jälkeen
suunnittelija suorittaa mittaukset
ja varmistaa, että lopputulos vastaa
suunniteltua.
Suunnittelijan vastuuta korostaa
myös isännöitsijä Vesa Itkonen, jonka
isännöitsijätoimistossa Helsingissä
keskustelemme.
– Tämä kannattaa ottaa ohjenuoraksi, kun työtä kehitetään jatkossa. Siis suunnittelija vastaa järjestelmän toimivuudesta, ei urakoitsija.
Lämmitysjärjestelmä ei ole vielä valmis, kun asennusliikkeen auton perävalot näkyvät, Itkonen selittää.
Seuranta
on tärkeätä
Motivan ja Oraksen yhteisesti tekemä
ohjeistus perustui vesivirtaamien mittauksiin. Renholm on itse käytännön
työssä päätynyt paine-erojen mittaamiseen.

Vesa Itkonen (vas.) ja
Mika Renholm tarkastelemassa kiinteistön
putkiremontin edistymistä
helsinkiläisessä
taloyhtiössä.

21,5 astetta on
huonelämpötila, josta
valitetaan kaikkein
vähiten.
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lämpöön
– Mittaamalla varmistetaan se,
onko verkolla mahdollisuus toimia niin
kuin se on suunniteltu. Siihen on olemassa erilaisia työkaluja. Me olemme
havainneet paine-erojen mittaamisen
tehokkaammaksi kuin vesivirtaamien,
hän selittää.
Entä jos huomataan suuria lämpötilaeroja huoneistojen välillä?
– Asia pitää selvittää tapauskohtaisesti. Onko kyseessä säätöön liittyvä
ongelma vai onko vika mahdollisesti
rakenteessa, ilmanvaihdossa tai jossain
aivan muussa. Selvittämällä ongelman
syy voidaan tehdä oikeanlainen korjaustoimenpide.
Myös huoneistojen käyttäjät voivat vaikuttaa suuriin eroihin.
– Olemme asentaneet isännöimiimme huoneistoihin LVIS-peruskorjausten yhteydessä lämpötila-anturit ja
yhdistäneet ne tietojärjestelmiimme.
Voimme napin painalluksella tarkistaa
eri huoneistojen lämpötilat. Tällaisen
yksinkertaisen ja käytännönläheisen
järjestelmän hankintahinta on edullinen ja se maksaa itsensä nopeasti takaisin. Eräässä yhtiössä ihmettelimme
suuria talon sisäisiä lämpötilaeroja.
Kun tarkastimme asian, kävi ilmi, että
yksi asukas halusi huoneiston lämpötilaksi 19 astetta. Toisella taas oli pienessä
asunnossaan 800 asteeseen lämpiävä
keramiikkauuni, Itkonen innostuu.
Toivotut lämpötilat
hilautuvat ylöspäin
Seurantajärjestelmä auttaa kiinteistön
hoitajia säätämään lämmityskäyrän
oikealle halutulle tasolle, jolloin ei ylilämmitetä.
– Lämmitysverkoston perussäädön tarkoitus on tasata lämpötilat sille
tasolle, jonka taloyhtiö on valinnut ja
kaikille mahdollisimman lähelle tavoitetasoa.
Vanha totuus on se, että yhden asteen korotus asuinlämpötilassa merkitsee noin viiden prosentin energiankulutuksen lisäystä.
– Lämmön nostaminen 21:stä 23
asteeseen on iso päätös. Nykyään käy
usein niin, että yhtiökokouksessa halutaan säästöjä mutta samalla kuitenkin
23 asteen lämpötiloja. Vielä 1995 pyrittiin 21 asteen lämpötilaan, nyt taloyhtiöt pyytävät usein tavoitetasoksi 23
astetta. Kehitys on tapahtunut pikkuhiljaa, Renholm kertoo.
Korkeampia lämpötiloja vaaditaan, vaikka 21,5 asteesta valitetaan

Rakennuksen
energiatodistuksen
lisäksi on tärkeää
tarkastella myös
kiinteistön
todellisia vuosikulutuksia.

kaikkein vähiten. Asunnon korkea
lämpötila on myös terveyshaitta, se
edistää infektioita.
– Sain aikanaan Espoon ympäristökeskuksesta pyynnön laskea asuntojen lämpötiloja 23–25 asteesta juuri
terveyshaitan vuoksi, kun säätökäyrä
ei ollut kohdallaan, Itkonen kertoo.
Miesten mukaan ihmisillä on
myös vääriä käsityksiä lämpötiloista,
mikä johtuu siitä, että lämpimään tottuu nopeammin kuin kylmään.
– Eräs taloyhtiö päätti kevätko
kouksessaan, että asuntojen lämpötila
on nostettava 21:sta 23:een. Asia siirrettiin kuitenkin syksyyn, ja siinä vaiheessa huomattiinkin, että lämpötilan
nosto on turha.
Kehityksessä
myös takapakkeja
Venttiilit ja pumpputeknologia ovat
kehittyneet 20 vuodessa.
– Kestomagneetit, pumppausteknologia ja taajuusmuuttajat ovat
auttaneet kehittämään pumppuja valtavasti. Mitoitusvesivirtaama saadaan
nyt 1/20 teholla parin vuosikymmenen takaisiin pumppuihin verrattuna.
Muistan miten tyytyväisiä oltiin noihin aikoihin, kun voitiin pudottaa
kerrostalon kiertovesipumpun ottotehoja 500 – 1 000 watista 300:aan. Nyt
pumppujen ottoteho on 30–50 wattia
jopa useamman kerrostalon kiinteistössä, Renholm kertoo.
Rakennusten ja asumisen energiatehokkuuden parantamiseksi voidaan

tehdä paljonkin, mutta mikä näyttäisi
käytännön näkökulmasta lämmitysjärjestelmän perussäädön ohella kaikkein tehokkaimmalta tavalta.
– Vanhoissa rakennuksissa ikkunoiden ja vesihanojen vaihdolla
saadaan paljon aikaan. Minusta esimerkiksi 1970-luvulla rakennettuja
taloja moititaan ihan turhaan. Niissä
on paljon hyvää, taloyhtiöt ovat isoja,
ikkunat ovat samankokoisia ja rakennuksissa on kunnon kellarit. Sitten
1990-luvulla alettiin rakentaa hyvin
monimuotoisesti, pieniä yksiköitä,
pirstaleisesti, Renholm selittää.
Ihanteellinen kiinteistön koko
on Itkosenkin mielestä noin 100–200
asuntoa. Pienempien yhtiöiden hallinto, huolto, erilliset lämpökeskukset
ja muu tekniikka nostavat selvästi asumisen kustannuksia.
– Sekin, että rakennetaan tavallaan
LVIS-teknisessä mielessä omakotitaloja päällekkäin ja rinnakkain, ei ole
oikein viisasta. Isännöin nyt helsinkiläistä kiinteistöä, joka on rakennettu
seitsemän vuotta sitten, mutta kuuluu
valitettavasti energiatehokkuusluokkaan F.
Mainitussa talossa on huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet, jotka on
kytketty taloyhtiön sähköön. Asukkaat
olivat vääntäneet ilmanvaihtokoneiden tuloilman 23 asteeseen, jolloin
kaukolämmöllä lämpiävät patterit sulkeutuivat. Nyt Itkonen on ratkaissut
ongelman niin, että ilmanvaihtokoneiden lämpö on lukittu 18 asteeseen.
– Ikävä kyllä pystyn helposti monessa tapauksessa osoittamaan, että
uusi kiinteistö voi olla ihan samalla
energiatehokkuuden tasolla kuin 100
vuotta vanha, Itkonen harmittelee.
Liian hieno ja monimutkainen asuntokohtainen tekniikka ei välttämättä
takaa kaupunkiasumisessa energiatehokkainta lopputulosta.
Molemmat miehet peräänkuuluttavat rakentamiseen laatua ja kiinteistön hoitoon ja suunnitteluun kokonaisnäkemystä sekä korkealaatuisia
kuntotarkastuksia. Tulevaisuuden
haaste on saada asukkaat käyttämään
asunnon teknisiä järjestelmiä oikein.
– Kaikenlaista markkinahenkeä on
liikkeellä, luvataan vaikkapa -15 prosentin säästöjä. Kaikki markkinoidut
järjestelmät eivät ole edes toimivia.
Eivät uudet laitteet auta mitään, jos
lämpötilat säädetään liian korkeiksi,
miehet toteavat kuin yhdestä suusta.
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