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Energia

Älykäs, turvallinen, energiatehokas, mukava ja innovatiivinen

Auringossa on
paljon otettavaa

Aalto-yliopistossa kehitetään
väritöntä Grätzel-kennoa,
joka hyödyntää auringonvalon
infrapuna-aluetta. » 14–15

Iisalmeen mukavat
eko-kerrostalot

Pentikäisen taloissa yhdistetään geo- ja aurinkoenergiaa
kaukolämpöön. Säätö on huoneistokohtaista.
» 36–39

Tampere alkaa
kaukokylmentyä

20 miljoonan euron investoinnilla rakennetaan kaukojäähdytysverkko mm. sairaalan
kasvaviin tarpeisiin. » 52–55

Caverion on iso
Euroopassakin

10 prosentin vuotuiseen kasvuun pyrkivä yritys pitää energiatehokkuuden vaatimusta
kilpailuetunaan.
» 92–93

Me teemme sen itse
Hanavalmistaja Oras etenee harkitusti oman strategiansa mukaan.
Mukavuus ja turvallisuus vievät tuotevalikoimaa eteenpäin. Laadun
varmistamiseksi hanan strategiset älykomponentitkin tehdään itse.

» 76–79

UUDISRAKENTAMINEN
Ilpo Lommi teksti & Ilpo Lommi ja Rakennusliike Pentikäinen kuvat

Rakennusliike Pentikäinen ryhtyi uranuurtajaksi

Iisalmessa on
aina mukavaa

Kustannustehokas
energiatehokkuus
kiinnostaa. Tuomo
Pentikäinen pitää passiivitasoa riittävänä.

Iisalmen Haukiniemeen
valmistui keväällä
2012 nelikerroksinen
27 asunnon AinaMukavakerrostalo. Katolla on
12 aurinkokeräintä, jotka
tuottavat vuosikeskiarvolla
noin kymmenen prosenttia
energiatehokkuudeltaan
A-luokan kiinteistön
lämmöntarpeesta.
Rakennuksessa on
jäähdytysjärjestelmä
asumismukavuuden
parantamiseksi.

S

uomalaisissa kerrostaloissa vielä
harvinaisten aurinkokeräinten
taustalla on AinaMukavan urakoineen rakennusliikkeen toimitusjohtaja Tuomo Pentikäisen
kiinnostus energiataloudelliseen uuteen
talotekniikkaan sekä asumismukavuuden
kehittämiseen.
– Varaudumme myös kiristyviin määräyksiin kokeilemalla erilaisia energiantuotantojärjestelmiä. Suomihan on sitoutunut
lähes nollaenergiatason rakentamiseen
vuoteen 2020 mennessä. Pidän tavoitetta tämänhetkisen tietämyksen perusteella isona
virheenä Suomen sääoloissa. Ainakaan kerrostaloissa ei saavuteta nollaenergiatasoa
järkevällä investointitasolla.
– Marraskuusta helmikuuhun ilmaisenergian saanti olematonta, kun taas energiantarve on suurimmillaan. Ristiriita johtaa ylisuuriin ilmaisenergioita kerääviin
järjestelmiin. Ylimääräistä energiaa joudutaan myymään kesäisin huonoon hintaan
nollaenergiatason saavuttamiseksi. Tämä
ei ole kenellekään järkevää. Passiivitaso on
aivan riittävä tavoite, korostaa Pentikäinen.
Hän uskoo talonrakentajien suuntautuvan tulevaisuudessa kuitenkin yhä enemmän uusiutuvan energian ratkaisuihin
markkinakysynnän, lainsäädännön ja taloudellisuuden perusteella.
– Samalla on panostettava asumismukavuuteen. En näe trendejä vastakohtaisina vaan enemmänkin toisiaan tukevina. Parhaiten kehityksen pääsee mukaan
kokeilemalla käytännössä erilaisia energiaratkaisuja, korostaa toisen sukupolven
rakennusyrittäjä Pentikäinen.
Pentikäisen ja veljiensä omistama Rakennusliike Pentikäinen Oy urakoi parhaillaan
AinaMukavan naapuriin viisikerroksista 17
asunnon Haukiniemen Hidalgo -kerrostaloa. Siihen tulee kahdeksan maalämpökai-

40

Talotekniikka 06/2013

Hybridi. Keräimillä lämmitetään käyttövettä ja tiloja, kaukolämpö täydentää.

von järjestelmä lämmitysenergian ja jäähdytyksen lähteeksi. Maakylmäratkaisu on
ensimmäinen Iisalmessa. Ensi keväänä valmistuvaan kiinteistöön voidaan jälkikäteen
asentaa aurinkokeräimiä, jos se osoittautuu
tarpeelliseksi.
Haukiniemen Hidalgon vuotuiseksi
lämmitysenergian tarpeeksi on arvioitu
150 – 160 MWh. Siitä noin kolmannes tulee
sähköverkosta ja loput maalämpöjärjestelmästä sekä ilmanvaihdon lämmöntalteenotosta.

ΩΩMinua kiinnostavat

myös hybridiratkaisut
eli useampien
lämmitysmuotojen
yhdistäminen
synergiaetujen vuoksi.

Tuomo Pentikäisen mielestä on kiintoisaa seurata kahden vierekkäisen kerrostalon energiataloutta ja asumismukavuutta.
– Ympärivuotisista mittaustuloksista ja
asukashaastatteluista kertyvä informaatio
on todellista tietoa. Siitä on hyötyä tuleviin
rakennusprojekteihin niin meille rakentajille, suunnittelijoille kuin rakennuttajillekin.
Tietoja voidaan hyödyntää myös peruskorjauksissa esimerkiksi lämmitysmuodon
vaihdoksissa. Palautteet AinaMukavan
asukkailta ovat hyviä ja ne rohkaisevat jatkamaan tällä linjalla.
– Minua kiinnostavat myös hybridiratkaisut eli useampien lämmitysmuotojen
yhdistäminen synergiaetujen vuoksi. Aurin
koenergian ongelma on, että sitä kertyy
vähiten kun lämmön ja sähkön tarve on
suurin. Maalämpö on tältä osin tasaisempi
energialähde. Maa- ja kaukolämmön yhdistelmä voisi olla mielenkiintoinen. Samoin
kannattaisi selvittää aurinkolämmityksen

täydentämistä ilmalämpöpumpulla lämmöntuotannon tasapainottajana.
AinaMukavan aurinkokeräimet tuottavat
kesällä jopa yli puolet kiinteistön käyttöveden ja lämmityksen energiatarpeesta. Paras
saantokuukausi on toukokuu. Talven pimeinä ja pilvisinä päivinä marras-helmikuussa
energiatuotanto on niin heikkoa, että se pudottaa vuosihyödyn noin kymmeneen prosenttiin.
Tuomo Pentikäisen mukaan AinaMukava kuluttaa kaukolämpöä 150 – 160 MWh
vuodessa, kun aurinkoenergian tuotanto on
14 – 18 MWh. Kerrostalon huoneistoala on
hiukan alle 1 500 neliötä ja bruttoala vähän
yli 2 400 neliötä.
Tyhjiöputki-periaatteella toimivien aurinkokeräinten lisäkustannus oli noin 2 000
euroa huoneistoa kohti. Pentikäinen arvioi investoinnin maksavan itsensä takaisin
kohtuuajassa. Asukkaille ei aiheudu hänen
mukaansa keräimistä vaivaa eikä käyttökus- ∑
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tannuksia. Huoneistokohtaisesti
säädettävä lämmitys tapahtuu vesikiertoisella lattialämmityksellä.
– Kiinteistönhuolto on koulutettu tarkkailemaan talotekniikkaa mm. aurinkoenergiajärjestelmän 2 500-litraisen vesivaraajan,
massiivisten putkistojen, lämmönvaihtimen ja säätöjen osalta. Katolla olevia aurinkokeräimiä ei periaatteessa tarvitse huoltaa.
– Meillä oli aluksi pieniä teknisiä alkuhankaluuksia aurinko- ja kaukolämpöenergian
yhdistämisessä, mutta ratkaisimme pulmat
säätö- ja venttiiliratkaisuilla. Varojärjestelmät varmistavat, ettei lämminvesivaraajan
lämpötila nouse auringon porottaessa liian
korkeaksi.

Energiatehokkuusluokat - EN 15232
Korkea

A

Edistynyt

B

Tavanomainen

C

Tehoton

D

Energiatehokkuus ja
rakennuksen automaation luokitus

AinaMukavan huoneistokohtainen jäähdytysjärjestelmä maksoi 4000 – 5000 euroa
asuntoa kohti.
– Se ei ollut kynnyskysymys asunto-osakkeiden ostajille. Ennemminkin joillekin se
oli merkittävä plussa asunnon valinnassa.
Etenkin vanhemmalle väelle on viilennys kesäkuumilla tärkeää, koska korkea sisälämpö
rasittaa sydäntä ja tekee olon muutenkin tukalaksi. Helppotoimisen jäähdytysjärjestelmän ansiosta meidän ei tarvinnut pienentää ikkunoita eikä tehdä hyviä näköaloja
varjostavia lisäratkaisuja seinärakenteisiin,
kertoo Tuomo Pentikäinen.

Mielenkiintoista on hänen mukaansa
ensi kesästä alkaen vertailla Haukiniemen
Hidalgon maakylmän ja AinaMukavan
perinteisen koneellisen jäähdytysjärjestelmän kustannuksia sekä toimivuutta.
Saman urakoitsijan gryndaamien kerrostalojen läheisyydestä koituu muitakin etuja mm. kahteen kerrokseen tulevana yhteisenä autopaikka-alueena.
AinaMukavan pohjapinta-alan kokoiseen kellaritilaan sijoittuvat kuivaushuone, pesula ja kylmiö sekä kaksi suurta lämmintä varastotilaa, joiden sähkökulutus
menee asukkaiden laskuun. Siten asukkaat voivat sijoittaa varastoon esimerkiksi
pakastimen. Tuomo Pentikäisen mukaan
kellarin energiakulut ovat pysyneet maltillisina, koska lattialämmitystä tarvitaan
talvisinkin vain pesulassa ja kuivaus
huoneessa.
Haukiniemen Hidalgon A-luokan energiatehokkuuteen vaikuttavat uusiutuvien
energialähteiden lisäksi huoneistoittain
säädettävä koneellinen ilmanvaihto yli 70
prosentin vuosihyötysuhteen lämmöntalteenotolla, 1,0:n U-arvon ovilla varustetut
lasitetut parvekkeet sekä nelikerroksiset
U-arvoltaan alle 0,80:n ikkunat. Seinä- ja
kattorakenteet ovat nykymääräysten mukaisia.

Energiansäästöä LVI-säätöprosesseihin
Synco-tuoteperhe tehokkaaseen energiansäästöön
www.siemens.ﬁ/cps
Energiansäästö LVI-säätöprosesseissa on vaivatonta Synco™-säätimillä lukuisten energiansäästötoimintojen ansiosta.
Säätimet kuuluvat korkeimpaan mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan (luokka A). Niiden säätötarkkuus on lisäksi
erittäin korkea. Tuoteperhe kattaa ratkaisut yksinkertaisista yksikkösäätimistä vaativiin järjestelmiin. Modulaarinen
rakenne mahdollistaa järjestelmän helpon laajentamisen ja pitkän elinkaaren. Helppo ja nopea asennus ja käyttöönotto säästävät kustannuksia.
Lisätietoja: www.siemens.fi/cps
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AinaMukava. Talossa on koneellinen huoneistokohtainen jäähdytys.

– Tiivis talo vaatii tehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän ja isot ikkunat jäähdytyksen
kesäisin. Energiataloudellisen tiiviyden
ohessa saavutamme hyvän ääneneristyksen,
sanoo Pentikäinen. n

