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Kuvat: Jussi Helttunen

FAKTA

Taloyhtion laaja
energiaremontti
• Rakennuttaja: As.oy
Tuulimyllyntie 3
• Paaurakoitsija: JSAConsulting
• Energiakonsultit: Taloenergia ja Villeco
• Keskeiset suunnittelijat:
JSA-Consulting ja Taloenergia
• Hankkeen budjetti:
yhteensa 2,5 M€, josta
meneillaan olevan energiaurakan osuus 1,1 M€
• Energiaurakan aikataulu: 5/2020-11/2020

oumanin jarjestelma saataa
ensin ilmamaarat kohdalleen,
ja vasta sitten on aika saataa
lampotilat sopiviksi.

Oskelantie 4:n taloyhtiossa
on laaja anturointi kosteus- ja
lampotilatiedon kokoamiseksi.

Keskeiset
erikoisurakoitsijat:
• Tonigroup, maalampoporaukset ja piharemontti
• Virranta, ilmanvaihtokanavat
• Julkisivu-urakoitsija
paattamatta

"Aina on toki muutama
prosentti niita asukkaita, jotka osoittavat tyytymattomyyttaan, mutta suuri joukko on tyytyvaisia. Olemme
saaneet palautetta, etta tama
on parasta, mita taloyhtiossa
on koskaan tehty. Valtaosa
paatoksista syntyi yksimielisesti", Kuvaja kertoo.
Taloyhtiossa on tehty paljon myos muita energiatehokkuutta parantavia korjauksia, jotka eivat kuulu
energiaurakkaan. Ullakoiden
ylapohjat on eristetty ja salaojaremontin yhteydessa on
uusittu sokkeleiden eristys.
Parvekkeiden lasitusta taydennetaan ja niiden taustaseinien ikkunat seka ovet on
vaihdettu. Myos julkisivuja
on tarkoitus eristaa lisaa remontin yhteydessa.
Taloyhtio on hakenut Aran
energia-avustusta
noin
600 ooo euron edesta. Alkuperaisia suunnitelmia on jouduttu taydentamaan useaan
otteeseen, koska taloyhtion
tilauksen sisalto on muuttunut energiajarjestelmaa kehitettaessa. Aralla on myos korkeat vaatimukset laskennallisesti osoitettavien energiansaastojen suhteen.
"Ara-avustusta haettaessa
on tehty kattava energialaskenta, jonka perusteella on
erotettavissa eri osa-alueiden
vaikutus. Energiaremonttiin
kuulumattomien osien vaikutusta ei siten huomioida
takaisinmaksulaskelmissa
toimittajan eduksi", Aukio
sanoo.
Lisaksi taloyhtio on hakemassa sahkoautojen latausinfra-avustusta, koska yhtiossa on perusvalmiudet ladata hybridiautoja 40 prosentissa autopaikkoja. Aurinkopaneeleja ei ole viela asennettu, mutta perusvalmiudet
ovat olemassa.
"Pyrimme saavuttamaan
talla kokonaisuudella - eli
energiajarjestelmalla ja lisaeristyksilla - 80 prosentin
saastot energiankulutuksessa."

Oumanin asiakaspaallikko Marika Kirsila kiinnittaa langatonta kosteuslampotila-anturia
seinaan kaksipuoleisella teipilla sahkopaakeskuksen viereen 1990-luvun talossa. NAL
Asuntojen toimitusjohtaja Samuli Killstrom on tehnyt Oumanin kanssa yhteistyota vuosia.

Sisiilmaolosuhteiden
saatoon tarvitaan
iilykkyytti
Vesa Tompuri
JOS asuinkerrostalon ilmanvaihdon saadot ovat epatasapainossa, ei huoneistokohtaisia lampotilojakaan saada
kohdalleen. Kempelelaislahtoinen rakennusautomaatioyritys Ouman oy tekee asiat
toisin pain: ensin ilmamaarat
kohdalleen kattavalla anturoinnilla ja alykkailla puhaltimilla, sitten lampotila ja
kosteus sopiviksi. Jotta kokonaisuus toimii, tarvitaan pitkalle vietya automaatiota.
Pientalojen lammonsaatimien valmistajana vuonna
1986 aloittanut Ouman on
kasvanut kahden hengen pikkupajasta ensin asuinkerrostalojen lammonsaatojarjestelmien ja sittemmin rakennusten koko talotekniikan
automaatiotoimittajaksi.
Keskeinen kaannekohta oli
oman pilvipalvelun kayttoonotto jo 2000-luvun alussa, minka ansiosta onnistuu
suuren datamaaran kasittely
ja olosuhteiden optimointi
sen avulla.

Kaikki tuotteet
valmlstetaan itse
Yhtio valmistaa kaikki tuotteensa itse Kempeleen ja Viron Kuressaaren tehtaillaan
seka suunnittelee ja asentaa
ne kohteisiin, jotka useimmiten ovat asunto-osakeyhtioiden seka muun muassa Satan
ja muiden asuntovuokrausyhtioiden kerrostaloja.
Yksi tallainen hiljattain
"automatisoitu" kerrostalo
on NAL Asunnot oy:n hallinnoima, nuorille aikuisille
vuokrattava kiinteisto Hel-

singin Etela-Haagassa Oskelantiella..
"Meilla. on tavoitteena lisata asumismukavuutta alykka.an talotekniikan avulla.
Osin johtuu myos asukkaiden ikajakautumasta, etta
tekniikan mahdollisuuksista
saadaan taalla. paljon irti. Yhtiomme nakokulmasta olennaisinta on se, etta kehittyneen tekniikan avulla saadaan mahdollisimman hyva.
asumismukavuus - toki esimerkiksi energiansa.a.stoa
unohtamatta", NAL Asuntojen toimitusjohtaja Samuli
Killstrom sanoo.
Killstrom kertoo systemaattisen tyon kiinteistokannan talotekniikan modernisoimiseksi alkaneen NAL
Asunnoissa viitisen vuotta
sitten.
"Aiomme vahitellen tuoda
vastaavat alykkaat jarjestelmat kaikkiin runsaaseen
2 ooo asuntoon, joita on yhteensa 16 paikkakunnalla."

si pelkastaan la.mpotilaa, jossakin kiinteiston osassa olisi
koko ajan saadot pielessa.",
Heikkila sanoo.
Olennainen muutos pilvipalveluun siirtymisen ohella
on ollut alykkaiden puhaltimien kayttoonotto . Niiden
avulla ilmamaarat saadaan
oikeiksi kaikissa huoneistoissa.
Toisaalta on olennaista, etta jarjestelmien ylla.pito on
kunnossa ja etta huoltohenkilokunta tuntee jarjestelmat.
"Meidankin kiinteistojemme huoltomiehista osa on sita mielta., etta vanha jarjestelma osin mekaanisine toimintoineen oli parempi. Suurin
osa kuitenkin on tykastynyt
nykyaikaiseen alykkaaseen
jarjestelmaan, joss a olennaista on huolehtia, etta anturit
ovat kunnossa ja tuottavat
luotettavaa mittaustietoa jarjestelmaan", Killstrom kertoo.

Alykkailla puhaltimilla
olosuhteet kuntoon
Oumanin tekninen asiantuntija Kari Heikkila pitaa olennaisena sita, etta. rakennusautomaatio ohjaa kaikkea talotekniikkaa eika. vain esimerkiksi la.mmitysta.
"Oikea lahtokohta on se,
etta ilmanvaihdon painesuhteet saadaan iv-jarjestelman
seka siihen liitetyn kattavan
anturoinnin ja langattoman
tiedonsiirron avulla kohdalleen ja myos pidetaan kohdallaan reaaliaikaisten mittausten ja niiden perusteella
tapahtuvan
optimoinnin
avulla. Jos jarjestelma saatai-

Joka kymmenennessa
talossa jarjestelma
Oskelantie 4:ssa valmistui
viime vuonna "alykas tekniikkaremontti", josta lahtien kaikki antureiden reaaliaikaiset mittaukset ovat siirtyneet automaatiojarjestelmaa.n ja edelleen pilvipalveluun langattomasti.
Oumanin asiakaspa.a.llikko
Marika Kirsila arvioi, etta
vanhasta kerrostalokannasta
noin joka kymmenennessa.
on nykyaan kaytossa tamankaltainen jarjestelma.
"Jarjestelmaan kuuluu automaattisten poistopuhallinten lisaksi niita. portaatto-

Oumanin myynnin tekninen tukihenkilo Kari Heikkila tutkii
Outflex-saadinta seka langattoman mittausjarjestelman
tukiasemaa talon lammonjakohuoneessa.

1990-luvun lopulla rakennetussa kerrostalossa ja 1960luvulla rakennetussa puutalossa on molemmissa toteutettu
lammonsaatelyjarjestelma.

Poistoilman ohjauskeskus lisattiin viimeisimmassa alyremontissa.

masti saatava ohjauskeskus
seka etavalvomo ja la.mmitysjarj estelman ohjaus huonekompensoinnin ja langatto-

mien lampotila- ja kosteusantureiden avulla", Kirstila
kertoo.

