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AH-TALOTEKNIIKKA
SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

 KNX-järjestelmäasiantuntija

www.ah-talotekniikka.fi

Laadukkaan sähkösuunnittelun ja järkevien laitevalintojen avulla teet kodistasi tai 
yrityksestäsi juuri sellaisen kuin haluat. KNX-järjestelmän avulla saat kohteeseesi 
käyttömukavuutta ja muuntojoustavuutta sekä säästät energiakuluissa. 
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HAASTEITA

Kotiautomaatio osa 
kehittyvää Älykästä 
kaupunkiyhteiskuntaa

tamisen huippuosaamista. Tässä 
koulutus ja sertifioidut automaati-
on osaajat ovat päätehtävässä. 

Koti-, talo-, rakennus-, kiinteis-
tö- ja kaupunkiautomaatio on koh-
teen kokonaisautomaatio, johon 
voisi käyttää uutta ”integroitu au-
tomaatio” -käsitettä. Näin varmis-
tetaan että kokonaisuus toimii 
älykkäästi ja toteuttaa tavoittei-
den mukaisen energiatehokkuu-
den ja mukavuuden.

”Integroitu automaatio” voi esi-
merkiksi olla, että sama lämpöti-
la-anturi integroidaan ohjaamaan 
sekä lämmitystä että jäähdytys-
tä, eikä niin että järjestelmillä on 
eri anturit. Samalla tavalla voi aja-
tella, että läsnäoloanturi ohjaa tar-
peen mukaan sekä ilmanvaihtoa, 
lämmitystä, valaistusta että tur-
vallisuutta. Kotona/Poissa -paini-
ke tilanneohjauksena, jolloin pois-
tuttaessa rakennuksesta vältytään 
kaikkien järjestelmien erillisohja-
uksesta.

Määräykset ja asetukset 
kehittyvät

Energian kokonaiskäytön 
(lämmitysenergia ja sähkö-

energia) määrä vaikuttaa meidän 
energiapolitiikkaan, niin lämmi-
tyksen ja jäähdytyksen kuin säh-
köenergian tuotantotapoihin. Ra-
kennusmääräysten tiukentuessa 
ja vaatimusten kiristyessä lähes 
nollaenergiatalotasoon, on tar-
peen myös katsoa eri lämmitys-
muotojen kustannusten rakennet-
ta. 

Tämä avaa uuden keskustelun,  
jolla liitetään kiinteistöt energia-
laitosten verkkoon, eli miten yh-
distetään kiinteistöt Smart gridiin, 

älykkääseen sähköverkkoon.
Määräysten ja ohjeistusten osal-

ta käydään keskustelua, miten val-
tion tavoitteet saadaan mukaan ra-
kennusten automaation tasomää-
rittelyyn. 

Rakentajan painotukset
Kotiautomaation painotukset 
ovat eri kuin toimistokiin-

teistöjen ohjauksessa painottuvat 
tekijät. Kuluttaja arvostaa muka-
vuutta, helppokäyttöisyyttä ja tur-
vallisuutta. Näiden vaikutukset 
omaan elämisenlaatuun ovat hy-
vin yksilöllisiä.

Teollisessa rakentamisessa, toi-
mistojen ja julkisten rakennusten 
päätöksen teossa suurin painoarvo 
on energiatehokkuus ratkaisuissa, 
joka on kombinaatio lämmitykses-
tä, ilmanvaihdosta, valaistuksesta 
sekä rakenteista.

Kotiautomaatiosta 
kaupungiksi

Kotiautomaatio on yksi koko-
naisuus, jossa yhdistyy mon-

ta tekijää ja paljon erilaisia toimin-
toja. Meidän elämisen tasolle ja 
mukavuudelle asettamat henkilö-
kohtaiset vaatimukset määrittele-
vät palvelutason kotiautomaatiol-
le. Palvelun tason, eri huoneistos-
sa, on mukauduttava elinkaaren 
mukaan lapsiperheestä, vanhus-
ten kotona asumiseen sekä siihen 
liittyvään palvelujen tarjontaan. 
Palvelun joustavuus pitää mukau-
tua rakennuksen elinkaaren aika-
na helposti eri olosuhteiden hal-
lintaan, kun tilan käyttö muuttuu. 
”Integroitu automaatio” mahdol-
listaa elinkaaritehokkaan muun-
tojouston ja toimintojen muutok-

set.
Älykäs kaupunki kommunikoi 

interaktiivisesti, kaksisuuntaises-
ti rakennusten ja tilojen automaa-
tiojärjestelmien kanssa. Kiinteistö 
antaa tietoa olosuhteista sekä käy-
töstä ja vastaanottaa tietoa ja käs-
kyjä alueen muiden kiinteistöjen 
sekä energiaa tuottavien yhtiöit-
ten kanssa.

Älykäs infra ja Älykäs kaupunki 
toimii vain, jos yhteys on olemas-
sa kiinteistöön. Huonekohtaisuus 
ja kotiautomaatio ovat pieniä ensi-
askelia kehityksen mukaisen Älyk-
kään eco-kaupungin rakentami-
sen osalta.

Älykkyys lähtee siitä, että laiteet, 
toimittajat, toteuttajat ja tilaajat 
ymmärtävät ja vaativat ”integroi-
dun automaation” kumulatiivi-
sen hyödyn, jolla toteutetaan sisä-
olosuhteiden hallintaa ja avataan 
palveluille mahdollisuus. KNX on 
maailmanlaajuinen standardi ko-
tien ja kiinteistöjen ohjaukseen.

Autamme lukijoitamme onnistumaan!

Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyö-
kumppaneilleen uusia asiakkaita. Konsep-
timme perustuu korkealaatuiseen toimi-
tukselliseen sisältöön, joka saa 
lukijamme toimimaan.
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A
utomaatio on ko-
din, rakennuksen 
ja kaupunginosan 
kokonaisratkaisu. 
Automaatiolla yh-
distetään talotek-
niset järjestelmät 

yhteen. Automaation käyttöliit-
tymän kautta käyttäjä toteuttaa 
automaattisia toimintoja yhdellä 
kosketuksella. Arkikielessä puhu-
taan valaistuksen-, lämmityksen- 
ja ilmanvaihdon automaatiosta. 
Kotiautomaatio on kokonaisuus, 
jossa toiminnat on liitetty integ-
roiduksi yhteen. 

Hankintaanne suunnitellessa 
varmistakaa, että eri järjestelmien 
ratkaisut ovat keskenään yhteen-
sopivia ja kommunikoivat keske-
nään. Useat tarjolla olevat järjes-
telmät ovat suljettuja yhden toi-
mittajan toteutuksia eli yhteisiä 
standardin mukaisia kommuni-
kointirajapintoja ei ole. Markki-
noilla on kansainvälisen standar-
din mukaisia ratkaisuja, johon on 
liitettävissä kaikki normaalit talo-
tekniset ohjaustarpeet liittyen va-
laistukseen, lämmitykseen, ilman-
vaihtoon ja turvallisuuteen.

Käsitteenä automaatio on tär-
keä ja kaikki ymmärtävät, sen 
avulla saavutettavan etuja. Teolli-
suusprosesseissa automaatio on 
tehokkaaksi havaittu eikä ilman 
automaatiota kukaan ostaisi enää 
autoja.

”Integroidun automaation” hyö-
dyt ja palvelut ovat kiistattomia ja 
palvelevat koko yhteiskuntaraken-
netta monilla eri tavoilla, kuten 
kehittämällä uusia taloteknisiä 
ratkaisuja, luomalla uusia työti-
laisuuksia ja kehittämällä raken-

Tiesitkö, että esimerkiksi vanhan säh-
köhammasharjan voi palauttaa suureen 
osaan kauppoja ilman ostovelvoitetta? 

Uuden, heinäkuussa voimaan astuneen ase-
tuksen myötä sähkö- ja elektroniikkaromun 
(SER) kierrätystä tehostetaan, ja kierrättämi-
nen tehdään aiempaa helpommaksi.  Oikein 
kierrättämällä arvokkaat luonnonvarat saa-
daan uusiokäyttöön.

Lakisääteisen tuottajavastuun mukaan lai-
tevalmistajien ja maahantuojien on järjes-
tettävä käytöstä poistuneille laitteille tar-
koituksenmukainen kierrätys. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottajien organisoi-
malla SER-kierrätyksellä on yli 400 valvottua 
kierrätyspaikkaa. Lähimmät vastaanottopai-
kat löytyvät osoitteesta www.kierratys.info.

Kuluttajien mahdollisuutta kierrättää on hel-
potettu: ulkomitoiltaan alle 25 cm kokoisen 
laitteen, kuten hiustenkuivaajan tai sähkö-
hammasharjan, voi viedä suurimpaan osaan 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvistä liik-
keistä ilman uuden laitteen ostovelvoitetta. 
Suuremmat laitteet voi viedä mihin tahansa 
liikkeeseen uutta vastaavaa ostettaessa.

Epäviralliset kierrätyskanavat  
tietoturva- ja ympäristöriski

Elektroniikkalaitteiden kierrätystä varjostavat 
erilaiset harmaan alueen palvelut. Tällä het-
kellä yli puolet elektroniikkaromusta katoaa 
virallisten kanavien ohi päätyen mm. kehi-
tysmaihin, joissa laitteista kerätään arvokkaat 
metallit ja loput osat hylätään saastuttamaan 
ympäristöä. Kierrättämällä epävirallisia kana-

via pitkin kuluttaja ei voi myöskään varmistua 
siitä, mihin esimerkiksi matkapuhelimien ja 
tietokoneiden henkilökohtaiset tiedot joutu-
vat. SER-kierrätyksen tarjoamien lukittavien 
data-SER-kierrätysastioiden sisältö kuljete-
taan aina sinetöitynä asianmukaiseen käsitte-
lyyn, joten kierrättää voi varmoin mielin.

Alle prosentti maametalleista 
kierrätetään

Elektroniikkalaitteet tarvitsevat runsaasti eri-
laisia maasta louhittavia metalleja: esimerkiksi 
LCD-näytöt, korvakuulokkeet ja led-valot toi-
mivat maametallien ansiosta. Kierrättämällä 
huolimattomasti käyttökelpoista materiaalia 
heitetään hukkaan suuria määriä. Esimerkiksi 
vuonna 2011 tärkeistä maametalleista saatiin 
takaisin hyötykäyttöön vain alle prosentti.

Kierrätä sähkölaitteet oikein
yli puolet elektroniikkaromusta ohittaa viralliset kierrätyskanavat

www.serkierratys.fi

”Heitteille jätettyjen elektroniikkalaitteiden 
kerääminen ja siivous tulee äärimmäisen 
kalliiksi. Kierrättämisen tärkeyttä ei voi korostaa 
liikaa, sillä vanhoista matkapuhelimista, 
tietokoneista ja tableteista saadaan jopa yli 99 
prosenttia materiaaleista uudelleen käyttöön”, 

Juha Rytkönen, SER-kierrätys & ERP Finland.
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iRobot-imuri on suuri, omatoiminen kotisi siistinä pitävä apu. 
iRobot on robottituotteisiin 24 vuoden ajan erikoistunut 

yritys, jonka uusi iRobot Roomba 880, jossa käytetty Aero 
Force -puhdistusjärjestelmä takaa entistäkin puhtaamman 

lopputuloksen.

Koska rakastan,  
puhtaita lattioita

en niiden puhdistamista.
Käynnistä. Rentoudu. Nauti puhtaista lattioista joka päivä, helpoimmalla 

tavalla. Vallankumouksellisen AeroForce™ -siivousjärjestelmänsä 
ansiosta uusi iRobot® Roomba® 800 sarjan robotti-imuri ei mullista 

ainoastaan lattioidesi puhtautta - se muuttaa elämäntapasi.

© 2014 iRobot Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. iRobot ja Roomba ovat iRobot Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. AeroForce on iRobot Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

www.witt.zone/iRobot

140100#1219A

iRobot asiantuntija Jonna Örn kertoo, et-
tä iRobotin uusi robotti-imuri Roomba on 
omatoiminen tuote, joka hoitaa siivoami-
sen ihmisen puolesta.

– Roomba on helppo ajastaa imuroimaan 
silloin, kun haluat – vaikka jokaisena vii-
kon päivänä. Voisin väittää, että lattiat 
ovat puhtaampia siihen verrattuna, että 
imuroisi tavallisesti kerran viikossa.

Örn sanoo, että Aero Force -puhdis-
tusjärjestelmässä yhdistyy kolme tekniik-
kaa, jotka tarjoavat täydellisen siivoustu-
loksen. Örnin mukaan aiempaan verrat-
tuna Roomba imuroi jopa 50 prosenttia 
enemmän hiuksia, pölyä ja likaa. Uuden 
puhdistusjärjestelmän tarjoaman parem-
man imutehon lisäksi Roombassa on uusi 
navigointijärjestelmä ja kestävämpi akku.

– Aero Force -teknologia on kehittänyt 
vastakkaisiin suuntiin pyörivät kumirullat, 

joiden avulla roskat ja pöly päätyvät var-
masti lattialta säiliöön. Rakenteensa ansi-
osta rullia ei tarvitse myöskään huoltaa.

Kumirulliin hiukset eivät jää ihmisen 
käsin siivottavaksi, vaan rullat siirtävät li-
an entistä tehokkaammin säiliöön.

Navigointijärjestelmä ohjaa siivoamaan 
kaikkialta
Örn selittää, että uuden navigointijärjestel-
mänsä ansiosta Roomba löytää koko siivot-
tava alueen, oli se sitten pieni tai suuri.

– Navigointijärjestelmä takaa maksi-
maalisen puhdistuksen koko alueelle.

 Imurin alla olevat sensorit ohjaavat sen 
imuroimaan jokaisen alueen useaan ottee-
seen, jottei niille jää likaa eikä roskaa. Sen-
sorit myös varoittavat esimerkiksi portaista, 
jottei ympyränmallinen imuri putoa niihin.

Vaikka robotti-imuri on omatoiminen, 
on ihmisen muistettava puhdistaa filtterit ja 

hepafiltterit tasaisin aikavälein. Roomba 
kertoo itse, milloin sen roskasäiliö on tyh-
jennettävä. Akun kestävyyden kannalta 
on syytä huolehtia, ettei Roomba unohdu 
esimerkiksi yläkertaan, vaan pääse siivo-
uksen jälkeen palaamaan latauspisteelle.

Örn naurahtaa, että säiliöön kurkates-
sa iRobot-imurin tehokkuus tulee hyvin il-
mi. Roomba ei koskaan kyllästy työhönsä, 
vaan imee säälimättä mattoihin uponneet 
roskat ja jokaisen lattianpintaan jämähtä-
neen pölyhiukkasen, sellaiset jotka jäävät 
usein huomaamatta normaalisti siivotes-
sa.

– Ajatus Roomban taustalla on, että 
ihminen voi päivän päätteeksi saapua 
puhtaaseen kotiin, jossa ei ole pintapö-
lyä, eikä roskaa.

Robotti-imuri siivoaa enemmän kuin huomaat 

Jonna Örn 
iRobot asiantuntija
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INSPIRAATIO

Nykyaikaista rakentamista 
jokaisen budjettiin
Taloautomaatio on arkipäivää 
jo tämän päivän taloissa
Nykyaikainen asumisen mukavuus ja energiatehok-
kuus syntyy vain, jos talon yleisen suunnittelun lisäk-
si, myös talotekniikka on mietitty kunnolla. Edistynyt 
talotekniikka on hinnaltaan jo kaikkien saatavilla. Pa-
rin taulutelevision hinnalla saa jo varsin kattavan jär-
jestelmän. Jos rahaa on käytössä enemmän, voi talon-
sa rakentaa täydellisesti asukkaitaan palvelevaksi ja 
arkkitehtonisesti upeaksi kokonaisuudeksi. 

Pekka Virtasella rakentamisen lähtökohtana oli 
saada taloonsa tavallisen arjen avuksi rakennettu pe-
rusjärjestelmä. Luksuksen sijaan pyrittiin luomaan 
kokonaisuus, jossa on yhteen laitettuna kaikki kodin 
valaistukset sisällä ja ulkona, lämmitykset huonekoh-
taisesti, päävesijohto, ilmanvaihto kotona/poissa toi-
minnolla, autonlämmitys ajastuksella sekä autotal-
lin nosto-ovi. Lisäksi vessojen, vaatehuoneiden ja pää-
oven valaistus kytkeytyy liiketunnistimin.

Virtasen asunnossa tilanteita ja lämpötiloja ohja-
taan eteisen kosketusnäytöllä, josta voi myös seura-
ta sisä- ja ulkolämpötilojen historiakäyriä sekä mur-
tohälytysjärjestelmää. Integroinnin ansiosta talossa 
ei tarvita erillistä käyttöpaneelia murtohälyttimelle. 
Kotoa poistuessa automaatio sammuttaa valot, pie-
nentää lämmitystä ja ilmanvaihtoa, sulkee vesijoh-
don ja kytkee murtohälyttimen päälle. Vastaavas-
ti kotiin saapuessa murtohälytin poistuu käytöstä, 
lämmitykset ja ilmanvaihto palautuvat normaaliksi, 
perusvalaistus syttyy ja vesijohto aukeaa.

Helppokäyttöisen tilanneohjauksen ansiosta läm-
mitykset ja valaistukset ohjataan tarpeen mukaises-
ti. Koska käyttö on nopeata ja helppoa, tulee sitä myös 
käytettyä. Tällä on myös suora vaikutus energiankulu-
tukseen. Perinteisissä järjestelmissä vastaavien sääs-
töjen aikaansaaminen on vaatinut enemmän työtä ja 
siksi järjestelmien mahdollisuuksia on jätetty käyttä-
mättä. 

Pekka Virtanen sanookin yllättyvänsä useimmiten 
siitä, kuinka monta asiaa yhdellä napin painalluksel-
la voi saada tehdyksi. Virtasen talossa energian säästö 
ja elämän pieni luksus on tullut lopulta aika helpoilla 
ratkaisuilla.

Modernia rakentamista
Jorma Järvelä halusi alusta lähtien, että uuteen ta-
loon suunnitellaan kunnollinen talotekniikka. Sekä 
talon hyvät arkkitehtoniset ratkaisut että tavoitteet 
energiatehokkuudesta ohjasivat suunnittelua. Talon 
hieno arkkitehtuuri saatiin esille tyylikkään ja hel-
posti säädettävän valaistuksen avulla. Sisällä hipaisu-
pinnoilla toimivat valokatkaisijat tekevät asumises-
ta helppoa. Talosta tuli lopulta viimeisintä tekniikkaa 
edustava kokonaisuus, jossa energiatehokkuus ja asu-
mismukavuus kohtaavat saumattomasti. Loppuun 
asti mietityt ratkaisut helpottavat tavallista arkea ja 
antavat mahdollisuuden myös nautiskeluun.

Kun Järvelä saapuu kotiinsa, hänen pitää käyttää 
vain sormensa ulko-oven vieressä olevan sormenjäl-
kitunnistimen päällä ja talo käytännössä herää hen-
kiin. Yhdellä kosketuksella käynnistyy iso joukko ta-
lon toimintoja. Tunnistimeen voidaan myös yhdis-
tää useita eri käyttäjäprofiileja eri käyttäjiä varten. 
Automaatio avaa ovet ja verhot, sytyttää perusvalais-
tuksen, säätää lämmön ja ilmanvaihdon normaaliksi, 
avaa päävesijohdon ja palauttaa sähköt pistorasioihin. 
Täten taloon voi vain astua sisään ja tuntea olonsa ko-
toisaksi. Järjestelmää voi myös ohjata etäältä känny-
kän avulla. Esimerkiksi toiseltakin puolelta maapal-
loa voi tarkistaa ovatko ovet lukittuina tai jotakin jää-
nyt päälle. Jos oikein leikkisäksi haluaa heittäytyä, voi 
talon ovenkin avata etäältä, vaikkapa jauhoja lainaa-
valle naapurille. 

Talon sisällä liikuttaessa, kaikki on suunniteltu mu-
kavaa asumista silmällä pitäen. Kosketuspinnoista 
saa vain kevyellä kosketuksella päälle huoneiden pe-
rusvalaistuksen ja tarvittaessa jokaisessa tilassa voi 
säätää myös erikseen tilanteen mukaisen valaistuk-
sen. Vessoissa ja vaatehuoneessa valot syttyvät liike-
tunnistimien avulla ja niissä huomioidaan valaistuk-
sen teho tarvittaessa vuorokauden ajan ja valon mää-
rän mukaan. 

Kaikki kotona oleminen on pyritty tekemään mah-
dollisimman säätövapaaksi. Esimerkiksi lämmitys 
toimii huonekohtaisten asetusten mukaan automaat-
tisesti. Myös jäähdytysjärjestelmä toimii itsenäises-
ti. Se mittaa ulko- ja sisälämpötilaa ja viilentää kotia 
vain huomattuaan, että ulkona on kesäkeli. Tällä ta-
voin koti pysyy aina asetetun lämpöisenä mutta sil-
ti ei ole pelkoa ylimääräisistä kuluista yhtä aikaa läm-
mittämällä ja jäähdyttämällä. 

PASI SILLANPÄÄ

toimitus@mediaplanet.com

KUVAT: JUHO SYRJÄ
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Niko Nissinen
Taloautomaation asiantuntija
KUVA: MIKKO ARVINEN  / SÄHKÖINFO OY

PASI SILLANPÄÄ

toimitus@mediaplanet.com

■■ Kun 60-luvun taloissa sähkö 
oli rakentamisen loppuvaihees-
sa asennetut pari töpseliä per 
huone, pitää nykyaikaisen ta-
lotekniikan asentaminen aloit-
taa jo paljon ennen viimeiste-
lyä. Valitut talotekniset ratkaisut 
vaikuttavat myös rakenteisiin. 
Esimerkiksi matalaenergiata-
loon valittavat seinä- ja ikkuna-
materiaalit vaikuttavat suoraan 
siihen, mitä talon lämmityslait-
teilta ja niiden ohjaukselta vaa-
ditaan.

Taloautomaation asiantuntija Ni-
ko Nissinen kertoo, että nyky-
aikaisessa talossa on paljon tek-
niikkaa, joka pitää saada samaan 
aikaan yhteen toimivaksi. Talois-
sa on omat järjestelmänsä valais-
tukselle, ilmanvaihdolle, jäähdy-
tykselle, veden- ja sähkönsyötölle, 
murto- ja palosuojaukselle ja jo-
pa AV-tekniikalle. Jotta niitä olisi 
mahdollisimman helppo käyttää, 
on niitä varten tärkeää suunnitel-
la yksinkertainen käyttöliittymä.

Nissisen mukaan taloautomaa-
tio on tärkeä osa tämän päivän ta-
lojen sähköistystä. Se ei siis ole 
erillinen tai ylimääräinen kustan-
nuserä esim. suunnitteluvaihees-
sa, vaan samassa suunnitelmassa 
tehdään kaikki talon sähkösuun-
nittelu. Lopputuloksena on toimi-
va moottori, joka huolehtii talon 
toimivuudesta ja mukavuudesta.

Suunnittele ajoissa ja 
huolella
Nykyaikaisen talon tekniikan 
suunnittelu tulee siis aloittaa jo 
siinä vaiheessa, kun talon raken-
teidenkin suunnittelu. Hyvä ja 
ajoissa tehty talotekninen suun-
nittelu takaa sen, että muutostöi-
den määrä saadaan mahdollisim-
man pieneksi. Itse asiassa jo yksi 

ylimääräinen muutostyö voi syödä 
kokonaan sen summan, mikä koko 
suunnitelmaan on laitettu.

Nissisellä on muutama yksin-
kertaiset vinkit siitä, miten talo-
automaation hankinnassa voi on-
nistua. Sähkösuunnittelija pitää 
palkata ajoissa. Suunnittelijan voi 
valjastaa projektiin jo luonnosvai-
heessa, vaikka varsinaiset suun-
nitelmat tehdään lopullisiin lu-
pakuviin. Suunnittelijaksi tulee 
valita sellainen, jolla on oikeasti 
kokemusta nykyaikaisen talotek-
niikan suunnittelusta. Suunnitte-
lija kannattaa pitää mukana jär-
jestelmän käyttöönottoon saakka. 
Ja lopulta sähköurakoitsijan ha-
keminen kannattaa tehdä yhdes-
sä suunnittelijan kanssa. Nissisen 
mukaan rakennushanke onnistuu 
aina, kun kolme oleellisinta asiaa 
on kunnossa. Ne ovat suunnittelu, 
suunnittelu ja suunnittelu.

Taloautomaatio on 
talon moottori

KUVAT: JUHO SYRJÄ
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AJASSA

Automaatiota jätteenhuollosta 
ruokaostoksiin

Mika Suomi muutti Suurpellon alueelle heti sen ensimmäisten talojen 
valmistuttua. Suurpelto kasvaa ja kehittyy jatkuvasti.

Vastavalmistunut, edullinen ja ti-
lava kerrostalokaksio houkutteli 
opiskelija Mika Suomen muutta-
maan vuokralle Suurpeltoon kol-
me vuotta sitten. Suomi toteaa, et-
tä alue, jossa ei ollut juuri mitään, 
ja joka oli kaukana kaikesta, moni-
puolistuu jatkuvasti silmin näh-
den.

– Silloin, kun muutettiin tänne, 
oltiin aika syrjässä. Kolmessa vuo-
dessa bussiyhteyksien ja muiden 
palveluiden määrä on kasvanut. 
Nykyään tulee yöbussikin Helsin-
gistä tänne.

Suurpellon puistokaupunkia 
aiotaan rakentaa 15 vuoden ajan. 
Palveluiden lisäksi alueella näkyy 
teknologia.

Teknologia osana 
asumista
Suomi kertoo, että hän itse kokee 
varsinkin talojen auloissa olevat 
sähköiset ilmoitustaulut käytän-
nöllisiksi. Ilmoitustaulusta pys-
tyy seuraamaan lähipysäkin bus-
siaikatauluja ja taloyhtiön ilmoi-
tuksia. Ilmoitukset menevät jo-
kaisen taloon sähköisesti.

Ruokaostokset voi myös suo-
rittaa sähköisesti. Asukkailla on 

mahdollisuus tilata verkosta ruo-
kaostoksia ja muita palveluita ko-
tiovelle. Mikäli asukas ei ole pai-
kalla, voi hän vuokrata kerrosta-
lon palvelueteisestä kaapin, jonne 

ostokset toimitetaan.
Suomi toteaa, että automaatti-

nen jätteenhuolto on myös käte-
vä. Taloyhtiöiden pihoilla on syöt-
töaukot keräyspaperille ja bio- 

ja sekajätteelle. Putkesta jätteet 
imetään automaattisesti omiin 
kontteihinsa, joista jätteet mene-
vät jatkokäsittelyyn.

Yhteisöllinen asuinalue
Teknologian lisäksi alueella kes-
kitytään yhteisöllisyyteen. Kesäi-
sin jalkapallokenttä, leikkipaikat, 
auringonottotuolit ja palstapuu-
tarhat urbaanipuutarhurille ovat 
asukkaiden käytettävissä.

Suomi itse on kesäisin käynyt 
pelaamassa beach volleyta ystä-
viensä kanssa läheisellä kentällä.

Suurpellossa asukkaat ovat 
myös aktiivisia ja järjestävät eri-
laisia tapahtumia, kuten markki-
noita ja yhteisiä jumppatuokioita.

Suomi toteaa viihtyneensä 
Suurpellossa hyvin, vaikka ei ole-
kaan aktiivinen asukastoimin-
nassa ja kokee joskus olevansa 
ehkä vähän väärässä elämänvai-
heessa alueelle. Hän pohtii, et-
tä alue sopii mainiosti erityisesti 
lapsiperheille. 

– Alue on rauhallinen, kun ei 
ole läpikulkua minnekään. Nyt on 
koulukin lähellä.

WWW.RAKENNAMME.FI

VILMA VUORIO

toimitus@mediaplanet.com

VVO-kotikeskus, Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki | avoinna ma-ke, pe 8–16, to 9.30–16 | puh. 020 508 5000 | asiakaspalvelu@vvo.fi 

Espoon Suurpellon kodeista löydät arkea helpottavia asumisen ratkaisuja. 
Hae vapaita asuntoja: vvo.fi/suurpelto

Soitto 020-alkuiseen yritysnumeroon maksaa lankapuhelimesta 0,08 €/puh. + 0,06 €/min ja matkapuhelimesta 0,08 €/puh + 0,17 €/min.

älykäS koti SuurpelloSta?

KUVA: SUURPELLON MARKKINOINTI OY
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■■ Suomalainen työnantaja voi omilla toi-
mintatavoillaan kannustaa työntekijöi-
tään viisaisiin liikkumisvalintoihin ja sa-
malla parantaa heidän tyytyväisyyttään 
ja työssä jaksamista. Työmatkojen olo-
suhteilla vaikutetaan kustannuksiin, hii-
lidioksidipäästöihin, työyhteisön ilmapii-
riin ja riittävään liikunnan määrään. 

 Autojen yhteiskäytössä pääasiana on se, et-
tä autoa ei tarvitse omistaa itse, se on välil-
lä järkevämpi vuokrata. Auto varataan sil-
le ajalle kun sitä tarvitaan ja se haetaan ja 
palautetaan ennalta sovittuihin paikkoi-
hin. Vuosikustannuksia laskettaessa tä-
mä on huomattavasti halvempi vaihtoehto 
kuin auton omistaminen, jos autoa ei tar-
vitse käyttää päivittäin. Kyse on palvelusta, 
jossa hyödynnetään jo olemassaolevaa ka-

pasiteettia mahdollisimman tehokkaasti, 
Johanna Taskinen, Mobinet Oy:n johtava 
asiantuntija, kertoo.

Viisas liikkuminen
Viisaan liikkumisen teemana on se, että työ-
paikalle ei aina mentäisi vain omalla autol-
la vaan myös joukkoliikennettä käyttämällä, 
pyörällä taikka jalan. 

– Kyse on itse asiassa resurssiviisaasta liik-
kumisesta. Eri kulkutavoista juuri autoilu 
kuluttaa resursseja eniten. Siksi on viisasta 
välttää autoilua silloin kun muillakin tavoil-
la voi kulkea. Näin voidaan säästää esimer-
kiksi parkkipaikkakustannuksissa. Työnan-
taja voi kannustaa joukkoliikenteen käyt-
töön, kävelyyn ja pyöräilyyn esimerkiksi 
tarjoamalla työntekijöille työsuhdelippua ja 
mahdollisuutta autojen yhteiskäyttöön, tu-
kea pyörän vuosihuoltoa ja järhjestää hyvät 
pyörätelineet ja sosiaalitilat, Taskinen ker-
too. 

Autojen yhteiskäyttö ja 
viisas liikkuminen

Alykas-koti-2014_CCC_paths.indd   1 12.12.2014   14.41

Takka ilman piippua
■■ Norjalainen Tor Nordlie kertoo, et-

tä Tenderflamen toiminnan taustalla 
on ajatus siitä, että jokaisella tulisi olla 
mahdollisuus nauttia elävästä liekistä.

Takkaa on kuitenkin vaikea rakentaa esi-
merkiksi kerrostaloasuntoon, jossa ei ole 
piippua. Asuntoon voi kuitenkin tuoda lii-
kuteltavan tulisijan, jossa ei polteta halko-
ja, vaan hajuista ja savusta vapaata poltto-
nestettä.

– Meillä on ollut iso joukko asiantuntijoi-
ta, insinöörejä ja professoreita, joiden kans-
sa olemme luoneet polttonesteen, joka ei 
leimahda liekkeihin, joten sitä voi kaataa 
suoraan liekkiin. Nestettä voi säilöä asun-

toon niin paljon kuin haluaa ilman, että se 
on turvallisuusriski, Nordlie kertoo.

Nesteen kemikaalinen rakenne on sel-
lainen, ettei se syty tuleen ennen kuin 104 
asteessa. Nordlie kuvailee, että sytytysnes-
tepullon suulla voi ilman vaara pitää esi-
merkiksi tulitikkua. Hän lisää, että tuote 
on myös ympäristöystävällinen. Vaaraa ei 
synny silloinkaan, jos sitä kaatuu luontoon. 
Ylimääräiset nesteet voi vetää vessasta. 

Nordlie sanoo haluavansa, että kauniista 
liekistä voi nauttia ilman huolta syttymis-
vaarasta.

VILMA VUORIO

toimitus@mediaplanet.com

ULLA MIETTUNEN

toimitus@mediaplanet.com

AJASSA

Minerva-biotakka

TF-180AP1

Upeat biotakat soveltuvat sisä- ja 
ulkokäyttöön.

Terassit, pihat, parvekkeet, 
julkiset tilat ja kotiin, laajasta 
valikoimasta on hyvä valita.

Biotakka toimii lämmönlähteenä ja 
luo tunnelmaa pimenevään iltaan. 

TAKKAMAAILMAN BIOTAKAT, SISUSTUSTAKAT

www.takkamaailma.fi

Takkamaailma 
Petikontie 14 A  
01720 Vantaa 
puh 0400-872 858 

Auki ti-pe 12-17 ja la 10-14

Vauni Globe

Johanna Taskinen
johtava asiantuntija
KUVA: ANNUKKA KALLIOINEN
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Sauna päälle hiihtoladulta
Verkkotyökalu auttaa 
kotiautomaatio järjestelmän 
suunnittelussa

■■ Internet of Things -ajassa 
yhä useampi kodinkone ja -lai-
te siirtyy nettiin ja siten etäoh-
jailtavaksi. Sauna on yksi eni-
ten internet-ajasta hyötyvistä 
kodinlaitteista, sillä etäohjaus 
poistaa saunomiskokemuk-
sesta saunan lämpiämisen 
odottelun.

– Älypuhelimen applikaation kaut-
ta saunan voi lämmittää valmiiksi 
vaikka hiihtolenkiltä käsin. Sau-
nomaan pääsee heti eikä tunnin 
odottelun jälkeen, kertoo Moon-
cascaden Priit Salumaa. 

Salumaa on toiminut neuvon-
antajana kauko-ohjaussovelluk-
sen kehittämisessä. Salumaal-
le mobiili-applikaatioiden in-
tegroiminen osaksi modernia 
käyttökokemusta on tuttua puu-
haa - Salumaa on yksi verkko- ja 
mobiilipalveluiden kehittämi-
seen erikoistuneen Mooncasca-
de-yhtiön perustajista sekä Viron 
start-up-skenen pitkäaikainen 
aktivisti.

– Ihmisen on luontevaa kom-
munikoida kodin kanssa älylait-
teiden, varsinkin aina mukana 
olevan älypuhelimen, välityksel-
lä, Salumaa toteaa.

Oikea lämpö,  
oikeaan aikaan
Saunan kauko-ohjausapplikaatio 
kommunikoi internetin kautta 
saunan ohjauskeskuksen kanssa.

– Ensimmäisellä käyttökerral-
la käyttäjä linkittää applikaati-
on omaan saunaansa, jotta appli-
kaatio tietää mitä saunaa se ohjaa, 
Salumaa kertoo, ja jatkaa:

– Sen jälkeen älypuhelimen 
ruudulta ohjataan milloin sauna 
menee päälle ja mihin lämpöti-
laan sen pitää lämmitä.

Saunan kauko-ohjausta käyt-
tävän on ehdottoman tärkeää pi-
tää huolta saunatilan paloturval-
lisuudesta. Pyykin kuivattaminen 
kiukaan läheisyydessä ja saunati-
laan kuulumattomat tavarat ei-
vät sovi yhteen kauko-ohjauksen 
kanssa.

Tulevaisuudessa laajentumis-
mahdollisuudet ovat laajat. 

- Sekin on mahdollista, että tu-
levaisuudessa kauko-ohjauksen 
toiminnallisuudet saadaan liitet-
tyä vaikkapa puulämmitteisiin 
saunoihin, Salumaa visioi.

■■ Kotiautomaatiojärjestelmä 
helpottaa elämää, mutta edel-
lyttää huolellista suunnittelua. 
Verkkotyökalu auttaa hahmot-
tamaan kokonaisuutta.

– Kotiautomaatiojärjestelmän teh-
tävä on oikein suunniteltuna huo-
lehtia automaattisesti toiminnois-
ta, jotka käyttäjältä jäävät helposti 
huomaamatta tai tekemättä, koti-
automaation asiantuntija Jarkko 
Jokelainen tiivistää. Järjestel-
män etuja on helppo luetella.

– Se yhdistää lämmityksen, il-
manvaihdon, turvatekniikan ja 
muut talotekniset ohjaukset toi-
mivaksi kokonaisuudeksi, säästää 
energiaa sekä lisää asumismuka-
vuutta ja turvallisuutta. Järjestel-
män käyttö on myös helppoa sillä 
talon asukkaat voivat avaimenpe-
räohjaimella ilmoittaa olevansa 
joko KOTONA tai POISSA, ja tilan-
neohjaus vaihtuu sen mukaan. 
Kun koti jää tyhjilleen murtoval-
vonta aktivoituu, valitut valo- ja 
sähköpisteet menevät pois pääl-
tä, lämmitys ja ilmastointiteho 
laskee ja päävesiventtiili sulkeu-
tuu. TULOSSA KOTIIN –ohjauksel-

la asukkaita odottaa lämmin koti, 
sillä toimintoja voi ohjata teksti-
viestillä. 

Perustana aina hyvä 
suunnittelu
Jokelaisen mukaan kotiautomaa-
tiojärjestelmä soveltuu niin uu-
dis- kuin korjausrakentamiseen, 
mutta käytännössä se on helpom-
pi toteuttaa uudiskohteissa.

– Järjestelmä edellyttää aina 
kaapelointia, mikä on uudiskoh-
teessa helpompaa. Kaiken a ja o 
on kuitenkin hyvä perussuunnit-
telu. Kaikille avoin, verkosta löy-
tyvä Plus Tool –suunnitteluohjel-
ma auttaa alkuun, sillä se näyttää 
valintojen jälkeen kytkentäkaavi-
ot, LVI-säätökaavion, laite- ja kaa-
pelointiluettelon sekä tarkan toi-
mitussisällön hintaerittelyineen. 
Näin saa kokonaiskuvan kotiau-
tomaatioprojektista olipa kyse uu-
dis- tai saneerauskohteesta. Sen 
jälkeen kannattaa kääntyä am-
mattilaisten puoleen. 

KODIN INNOVAATIOT

WWW.RAKENNAMME.FI PÄIVI SURAKKA

toimitus@mediaplanet.com

MIA HEISKANEN

toimitus@mediaplanet.com

Koulutus luo 
pohjaa

■■ Taloteknisten automaatio-
ratkaisujen koulutus luo poh-
jan ja kasvattaa Suomeen au-
tomaatioalan osaajia. Heidän 
tietämyksensä kattaa kiinteis-
tön prosessien osaamista, 
lämmityksen-, ilmanvaihdon- 
ja valaistuksen ohjauksen. 
Edellä mainitut prosessit yh-
distettynä muihin taloteknisiin 
järjestelmiin, kuten turvalli-
suus ja AV, ilmanlaatu, verho-
ohjaus sekä tilanneohjaukset 
on automaation kokonaisrat-
kaisu rakennuksessa.

Suomalaisen teknisen osaami-
nen ja kokonaisuuksien ymmär-
täminen on koulutuksessa ja sen 
uudelleen organisoimisessa hy-
vin tärkeä. Tämä on merkittävä 
askel ja avaa toimialalla uusia 
työtehtäviä kotimaassa ja vien-
nissä. 

JOHAN STIGZELIUS

toimitus@mediaplanet.com

KUVA: HUUM

UUTTA LAATUA
SAUNOMISEEN

WWW.HUUM.FI

VIRON SISUSTUSSUUNNITTELIJAT
PALKINTO 2014: IHMISTEN VALINTA

GOLDEN EGG 2014: VISUAALINEN
IDENTITEETTI PRONSSI MUNA

VIRON MUOTOILUPALKINNOT 2014:
KUNNIAMAININTA

TUOTESUUNNITTELU PALKINTO
BRUNO 2014: LUKIJOIDEN SUOSIKKI

SAUNOMISEEN

VIRON SISUSTUSSUUNNITTELIJAT
PALKINTO 2014: IHMISTEN VALINTA

TUOTESUUNNITTELU PALKINTO

KUVITUS: SHUTTERSTOCK
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Taloautomaatio
suunnittelu 
kannattaa 
käynnistää ajoissa! 

■■ Taloautomaatiosuunnitte-
lu tulisi asiantuntija Timo Pii
rosen mukaan huomioida 
jo uuden kodin budjettivai-
heessa.   

– Jos taloautomaation kustan-
nuksia ei ole huomioitu riittä-
vän ajoissa, karkaa budjetti hel-
posti käsistä. Mikäli taloauto-
maatioon herätään siinä vai-
heessa kun sähkösuunnitelmat 
ovat jo pitkälti tehty, joudutaan 
tekemään kalliita muutostöi-
tä tai ns. hätäratkaisuja. Toinen 
tärkeä pointti on se, että sähkö-
suunnittelu ja automaatiosuun-
nittelu kulkevat käsi kädessä, jo-
ten sähkösuunnittelijan tulisi 
olla perehtynyt taloautomaati-
oon tai häneltä pitäisi löytyä sii-
hen kumppani. 

Piironen muistuttaa, että asi-
aan vihkiytynyt automaatio-
suunnittelija osaa kertoa asiak-
kaalle sellaisistakin mahdolli-
suuksista, joita hän ei osaa itse 
huomioida. 

– Automaatiosuunnittelu lisää 
myös asumismukavuutta. Au-
diovisuaalisten laitteiden liittä-
minen taloautomaatiojärjestel-
mään konkretisoi taloautomaa-
tion hyödyt arjessa kun kodin 
asukkaat voivat ohjata mobii-
listi myös kodin viihde-elektro-
niikkaa. 

Mistä kumppani?
Piironen myöntää, että taloauto-
maation hallitsevia suunnitte-
lutoimistoja ei ole helppo löytää 
ja useimmiten onkin turvaudut-
tava Googlen hakutuloksiin. 

– Älykoteihin profiloituneilla 
sähkö- ja AV-urakointiliikkeillä 
on yleensä riittävästi ymmär-
rystä aiheesta, hän vinkkaa. 

Monihuonejärjestelmä ulottaa 
musiikin koko kotiin

Lämmityksenohjaus on 
osa modernia asumista

■■ Toista suosikkimusiikkiasi 
kotisi kaikissa kodin huoneissa 
tai luo jokaiseen huoneeseen 
oma tunnelma eri musiikkityy-
lien avulla. Monihuonejärjestel-
mä tuo kotiin uudenlaisen mu-
siikkielämyksen. 

Uudenlainen musiikkielämys tar-
koittaa asiantuntija Juhani Töl
lin mukaan sitä, että cd:n tai vi-
nyylien sijaan musiikkia kuunnel-
laan tänä päivänä yhä enemmän 
pilvipalveluista. 

– Musiikin löydettävyys ja help-
pokäyttöisyys ovat näiden palve-
luiden ykkösjuttu. 

Omaa tai yhteistä musiikkia 
koko kodissa
Monihuonejärjestelmän etu on 
puolestaan se, että musiikkia voi 
kuunnella saman järjestelmän 
kautta yhden huoneen sijaan 
useissa eri huoneissa. 

–  Jokainen perheenjäsen voi 
mobiililaitteella ohjaten kuunnel-
la langattomasti omaa musiikki-
aan tai kaikkiin kodin tiloihin voi-
daan laittaa soimaan sama mu-
siikki halutulla voimakkuudella, 
jolloin eri tiloissa liikuttaessa ei 

synny ikävää kakofoniaa. 

Helppo asentaa, helppo 
laajentaa
Järjestelmä on helppo asentaa ja 
laajentaa. 

– Monihuonejärjestelmä voi ol-
la alkuun hyvinkin yksinkertai-
nen eli yksi langaton kaiutin, jota 
voidaan siirtää huoneesta toiseen. 
Perinteisiä hifi- tai kotiteatterilait-
teita voidaan myös liittää moni-
huonejärjestelmään. 

Musiikki mukaan mökille?
Tölli muistuttaa, että liikutelta-
vuus tuo myös muita etuja. 

– Järjestelmästä voi näppärästi 
irrottaa osan vaikkapa kesäasun-
nolle, jolloin laadukas musiik-
kielämys seuraa mukana. Tämän 
päivän laitteethan toistavat mu-
siikkia vähintään cd-tasoisesti ja 
parhailla laitteilla päästään jopa 
studiotasoon. Järjestelmä vaatii 
toki internet-yhteyden, mutta se 
hoituu näppärästi esimerkiksi 3G-
mobiilireitittimellä.   

■■ Lämmityksenohjausjärjestel-
mä tekee asunnon lämmittämi-
sestä ja jäähdyttämisestä vai-
vatonta ja energiatehokasta.

Merkittävä osa suomalaisten asu-
misen kustannuksista syntyy 
asunnon ja käyttöveden lämmit-
tämisestä. Lämmityksenohjaus-
järjestelmä on toimiva tapa lisätä 
asumisen energiatehokkuutta ja 
mukavuutta.

– Ohjausjärjestelmän avulla 
asunnossa ei tule koskaan kuu-
ma eikä kylmä ja samalla saadaan 
säästettyä kuluissa, kertoo ohja-
ussovellusten asiantuntija, Comia 
Software Oy:n toimitusjohtaja 
JussiPekka Kurikka.

Kurikka on ollut mukana kehit-
tämässä maalämpöjärjestelmän 
käyttöä tehostavaa verkkopohjais-
ta ohjaussovellusta, jonka avul-
la asukas pääsee optimoimaan 
asunnon lämmitystä ja viilennys-
tä sekä veden lämpötilaa. Ener-
giatehokkuuden kannalta on-
kin tärkeää, että käyttäjän on itse 
mahdollista räätälöidä lämmitys 
omiin tarpeisiin sopivaksi.

Jokaisella kodilla on eri 
lämmitystarpeet
Myös Kurikan omassa kodissa käy-
tetään maalämpöjärjestelmänoh-
jaussovellusta. Öisin lämminvesi-
varaaja on pienemmällä teholla, 
koska käyttövettä ei yöllä kulu. Lo-
mamatkojen ajaksi asunnon läm-
pötilaa lasketaan kunnolla.

– Kun on pidempiä poissaoloja, 
lasken talon lämmitystä kymme-
nen astetta. Tällöin peruslämpö 
pysyy yllä, mutta energiaa ei käy-

tetä turhaan lämmittämiseen. Ko-
tiinpaluun hetkellä ajastus nostaa 
lämpötilan takaisin normaaliksi, 
Kurikka kuvaa.

Ohjausjärjestelmä kerää myös 
historiatietoja, joita analysoimalla 
järjestelmän tehokkuutta voi pa-
rantaa entisestään.

– Sovelluksen avulla eri tietoja 
voi verrata toisiinsa ja siten testata 
esimerkiksi ajastusten vaikutuk-
sia, Kurikka kertoo, ja päättää:

– Ohjausjärjestelmällä energia-
tehokkuuden saa helposti automa-
tisoitua, jolloin asumismukavuus 
kasvaa samalla kun rahaa säästyy.

”Ohjausjärjestel-
män avulla asun-
nossa ei tule kos-
kaan kuuma eikä 
kylmä ja samalla 
saadaan säästettyä 
kuluissa.”

MIA HEISKANEN

toimitus@mediaplanet.com

PÄIVI SURAKKA

toimitus@mediaplanet.com

MIA HEISKANEN

toimitus@mediaplanet.com

Älykäs lämmityksenohjaus
on koko maaenergiajärjestelmän sydän.

Laitetietojen seuranta ja etähallinta onnistuu nettiyhteydellä  
vaivattomasti mistä tahansa, vaikka kotisohvalta tai etelänmatkalta.

ÄssäCooling

Lämpöässä  
maalämpö- 

pumppu

Lämmönkeruu Lämmönjako

Lämmin 
käyttövesi

ÄssäSolar

100% MAALÄMPÖ SUOMESTA

www.lampoassa.fi • www.assacontrol.fi

JussiPekka  
Kurikka
toimitusjohtaja, 
KUVA: COMIA SOFTWARE OY
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Rakennukselle omat aivot 
talotekniikan avulla

■■ Nykyaikaisessa talossa ta-
lotekniikka on kuin ihmisen ai-
vot. Pitkälle vietyjen ratkaisui-
den avulla järjestelmä tekee it-
senäisesti päätöksiä siitä, miten 
laitteiden pitää toimia. Kaiken 
taustalla on sekä asumismuka-
vuuden että energiatehokkuu-
den lisääminen. Uudella teknii-
kalla toteutettu talo elää vuoro-
kausirytmin ja ihmisten liikku-
misen mukaan huomaamatto-
masti. 

Suomessa muutamilla harvoilla on 
ollut pidemmän aikaa koko taloa 
ohjaavia talojärjestelmiä. Se mikä 
tuntui kymmenen vuotta sitten 
hitechiltä, on nyt toteutettavissa 
lähes kaikkiin koteihin. 

Tekniikka on  
ihmistä fiksumpi
Uusimmalla talotekniikalla varus-
tetun talon päivä on todellakin eri-
lainen kuin perinteisen, täysin ih-
misen aktiivisuuden varassa ole-
van rakennuksen. Aamutoimien 
jälkeen ja perheen lähdettyä töi-
hin ja muihin aktiviteetteihin, au-
tomatiikalla varustettu talo siirtyy 
lepotilaan. Keskusjärjestelmään 
on voitu kytkeä joko osa tai kaikki 
sähköverkkoon kytketyt laitteet. 
Järjestelmä voi olla ajastettu tai 
viimeinen lähtijä painaa nappia, 
jolloin päivätila aktivoituu.

Päivän aikana talossa pidetään 
hieman alennettua lämpötilaa 
ja esimerkiksi valot on voitu kat-

kaista keskitetysti. Huonekohtai-
set anturit ohjaavat lämpötilaa esi-
merkiksi sään mukaan. Siinä mis-
sä perinteisessä talossa on hitaasti 
toimivat patteritermostaatit, on 
älyratkaisussa herkemmät antu-
rit. Tämä takaa sen, että esimerkik-
si aurinkoisena talvipäivänä ikku-
noiden kautta tuleva valoenergia 
saadaan hyödynnettyä tehokkaas-
ti.

Kokonaisuus parempi kuin 
monen palasen summa
Suurimman hyödyn talojärjestel-
mästä saa, kun sen kaikki osa-alu-
eet on jo valmiiksi mietitty omak-
si kokonaisuudekseen. Jo lämmi-
tysmuodon valinta saattaa vaikut-
taa valittavaan ohjaustekniikkaan. 
Tom Allen Oy:n Henrik Karls-
sonilla on esimerkiksi kokemusta 
maalämmön ja pitkälle viedyn ta-
lotekniikan yhdistämisestä. Järjes-
telmä ohjaa myös maalämpöpum-

pun toimintaa, jolloin sen lämpö-
käyrä säätyy automaattisesti sen 
mukaan mitä huoneissa tarvitaan 
lämmitystä, näin myös energian 
tuotanto on optimoitu käytön ta-
voin. 

Nykyaikainen järjestelmä on 
huomaamaton siinäkin, että lait-
teiden välinen kommunikaa-
tio voidaan hoitaa langattomasti. 
Asennuskohteissa säästytään joh-
dotuksen mukanaan tuomista yli-
määräisistä työvaiheista.  Ohja-

uskeskus voidaan sijoittaa mihin 
tahansa huoneeseen ja vaikkapa 
siirtää tarpeen mukaan toiseen. 
Patteritermostaatit toimivat vuo-
sikausia paristoilla.

AJASSA

WWW.RAKENNAMME.FI

PASI SILLANPÄÄ

toimitus@mediaplanet.com

Haluatko säätää asuntosi huonekohtaisia lämpötiloja 
yhdestä paikasta - helposti ja energiaa säästäen. 

Kosketusnäytöllinen, langaton ja älykäs 
kodin lämmityksen ohjausjärjestelmä. 

Danfoss One® tuo lämmitysjärjestelmääsi älykkyyttä, 
lisää asumismukavuutta ja mahdollistaa energian 
säästöt. Lämmitystä silloin kuin sitä tarvitaan. 

Helppokäyttöisen Danfoss One® järjestelmän avulla 
voit ohjata eri lämmönlähteitä,  patteritermos-
taatteja, sähköistä ja vesikiertoista lattialämmitystä 
sekä optimoida Danfoss lämpöpumpun toimintaa. 

Langattomuuden ansiosta järjestelmä voidaan asentaa 
myös jälkiasennuksena.

Täydellinen Danfoss lämmitysjärjestelmä: Danfoss 
One® yhdessä Danfoss Lämpöpumppujen, living by 
Danfoss® patteritermostaattien tai Danfoss vesi-
kiertoisen lattialämmityksen kanssa.

Lue lisää: one.danfoss.fi | living.danfoss.fi
1
Danfoss One® 
optimoi mukavuuden 
ja tekee energian 
säästämisestä 
helppoa.

Henrik Karlsson
maalämpöasiantuntija
KUVA: PASI HAARANEN

KUVA: DANFOSS
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PÄIVI SURAKKA

toimitus@mediaplanet.com

Kun luonto ja 
design 
yhdistyvät

www.honkatalot.fi

Design-rakentamisen edelläkävijä

Hirsitalo EVO

Kaikelle, 
mistä

kodissasi
välität.

Onko joku asia sinulle erityisen  
rakas ja tärkeä? Katsotaan yhdessä,  
miten se parhaiten vakuutetaan. 

Ota yhteyttä. Soita 010 80 81 88* tai tule käymään.  
Lähimmän toimipisteemme löydät osoitteesta folksam.fi. 

*Kiinteästä linjasta 8,35 snt/puhelu + 3,2 snt/min.,  
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 19,2 snt/min.

■■ Ekologinen, esteettinen ja hengittä-
vä hirsitalo on nykyään tervetullut myös 
omakotitaloalueille.

Hirsirakentaminen on ehdottomasti teke-
mässä paluuta.

– Moni ihminen pitää hirsitaloista ja ko-
kee, että niissä on hyvä olla. Hirsitalojen ul-
konäön takia niitä ei kuitenkaan ole raken-
nettu omakotitaloalueille juurikaan, arkki-
tehti Seppo Mäntylä kertoo, ja jatkaa:

– Varsinkin pääkaupunkiseudulla asenne 
on ollut, että hirsitalojen mökkimäinen ul-
konäkö ei sovi taajamiin.

Uusien tekniikoiden myötä hirsitalojen 
perinteiset ristiliitosnurkat ja vanhanaikai-
nen ulkonäkö ovat kuitenkin jäämässä his-
toriaan. Ajankohtaisen hirsitalosta tekee 
myös hirsirakentamisen ekologisuus.

- Suomessa hirsitalot ovat ekologisesti 
hyviä, koska puun työstöstä ylijäävä puujä-
te käytetään tehokkaasti polttolaitoksissa, 
Mäntylä kertoo, ja jatkaa:

- Hirren käytöstä ei myöskään vapaudu 
hiilidioksidia ilmakehään, toisin kuin esi-
merkiksi betonivalun yhteydessä.

Hengittävä hirsi
Yli satavuotiaan hirsitalon löytäminen ei ole 
vaikeaa, sillä hirsitalot ovat luonnostaan pit-
käikäisiä.

– Hirsirakenne kestää hyvin aikaa, koska 
vesihöyry ja ilma pääsevät liikkumaan sii-
nä mihin tahansa suuntaan, Mäntylä toteaa.

Lämpöeristyksen kannalta on tärkeää, et-
tä hirsi on riittävän paksu. Nykypäivänä hir-
sirakennuksissa käytetäänkin useammas-

ta puupalasta yhteen liimattuja liimahirsiä. 
Suomessa liimahirsien käytöstä on koke-
musta kolmenkymmenen vuoden ajalta.

– Liimahirren rakenne pysyy tiiviinä ja se 
ei halkeile. On kuitenkin tärkeää, että käy-
tettävä liima on hengittävää ja formaldehy-
dista sekä liuottimista vapaata, Mäntylä lis-
taa.

Hengittävyys lieneekin iso osa hirsitalon 
viehätystä.

– Tutkimuksen valossa tiedetään, että hir-
sitaloissa on hyvä kosteustasapaino. Puuta-
lossa on myös pehmeä akustiikka, joka voi 
vaikuttaa viihtymiseen, Mäntylä kertoo, ja 
päättää:

– Joillekin hirsitalossa vaan tulee sellai-
nen olo, että tulipa nukuttua hyvin.

Hirsitalon paluu
AJASSA

KUVA: HONKATALO
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