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SANKA ÄR NU INR
Sanka har i årtionden varit en välkänd tillverkare av högkvalitativa duschväggar och har sedan 

2010 varit en del av den svenska INR-gruppen. Vid årsskiftet 2020 slogs varumärket Sanka 
samman med INR och därmed går hela produktutbudet under namnet INR. Förutom duschväggar 

inkluderar vårt sortiment även badrumsmöbler, handdukstorkar och badrumsförvaring. Vi har 
marknadens längsta garanti med upp till 15 år. Standardsortimentet av INR-duschväggar hittar du 

hos välsorterade VVS-grossister och hos INR-återförsäljare. 
Läs mer på www.inr.fi.

SAFETECH BY INR
INR är den första nordiska 
duschväggstillverkaren som 
lanserar Safe Tech by INR 
vilket garanterar en extra säker 
duschupplevelse.

BREDARE UTBUD AV DUSCHVÄGGAR
Favoriterna i SYNC- och LINC-serien, 
som tidigare funnits i Sankas sortiment, 
hittar du fortfarande hos oss. Dessutom 
kan vi nu erbjuda ett ännu bredare 
utbud av duschväggar i både standard- 
och måttanpassade storlekar, i nästan 
alla våra duschserier.

TX TOP EXTREME™ 
INR badrumsmöbler i nordisk 
design har den mest hållbara 
ytbehandlingen på marknaden 
- TX Top Extreme™.
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Finland behöver både reformer 
och kontinuerligt byggande

LEDAREN

behöver i framtiden. Av statistiken 
kan man utläsa att arbetslöshet oftare 
drabbar personer med enbart grund-
skoleutbildning. Just av den anled-
ningen är det viktigt att samhället 
riktar mer resurser till utbildnings-
sektorn så att alla våra ungdomar ges 
möjlighet till fortsatt utbildning efter 
grundskolan. 

Politiska reformer är lika viktiga för 
samhället. Jag efterlyser en reform 
som underlättar för husbolag och 
andra grupperingar att skapa en 
samfällighet för gemensam elpro-
duktion från solpaneler utan att bli 
momspliktig. Finland behöver abso-
lut en reform som gynnar småskalig 
elproduktion och undanröjer de hin-
der som finns för  husbolag att börja 
installera solpaneler på sina hustak 
och inbördes dela upp strömmen. För 
närvarande gynnar inte vår lagstift-
ning små lokala elproducenter.  

Energibranschen förutspår en trend 
där vi i framtiden upplever ett ökande 
behov av el då bilparken elektrifieras 
samtidigt som samhället digitaliseras 
med allt fler och allt större elslukande 
datacentraler. Antalet installerade 
värmepumpar ökar också hela tiden, 
speciellt för större fastigheter.  
    
I takt med att den gröna teknologin 
blir allt konkurrenskraftigare har en 
enorm efterfrågan på elekrifierade 
lösningar vuxit fram i Europa. Därtill 
ska EU:s Green Deal allokera inves-
teringar på över 100 miljarder euro 
under perioden 2021–27. Dessutom 
går tongångarna i den industriella 
debatten i riktning mot att medel för 
den ekonomiska återhämtningen 
efter pandemin ska användas till att 
accelerera arbetet med att nå EU:s 
klimatmål. Elektrifieringens momen-
tum är starkare än någonsin. 

I skrivande stund pågår byggandet 
av en alldeles ny snabbspårväg 
kallad Jokerbanan. Den går i en 

båge mellan östra centrum i Hel-
singfors och Kägelviken i Esbo. 
Sträckningen på 25 kilometer kom-
mer att förbättra infrastrukturen i 
Helsingfors och minska på busstrafi-
ken längs motsvarande rutt. Snabb-
spårvägen byggs för framtiden, för 
om trettio år förväntas det bo två 
miljoner människor i Helsingfors-
området. Med så stor folktäthet 
behövs en fungerande trafiklösning 
så att inte alla ska behöva trängas på 
infartsvägarna. 
 
En mer betydande satsning på infra-
strukturen är den pågående utbyggna-
den av 5G-mobilnätverket som skapar 
snabbare dataöverföring för framför 
allt  trådlöst internet. Snabb trådlös 
internetuppkoppling är en förutsätt-
ning för framtidens robotbussar och 
förarlösa personbilar. 5G-nätet kom-
mer att ge Internet of Things (IoT) ett 
betydande uppsving med nya tillämp-
ningsmöjligheter. Bland annat öppnas 
möjligher för tillverkningsindustrin 
att styra och kontrollera automa-
tionen på distans. På Nokia har det 
hävdats att 5G erbjuder nycklarna till 
ökad produktivitet.  
 
Den viktigaste satsningen på framti-
den är forskning och utbildning.  Från 
fordonsindustrin i Sverige kommer 
rapporter om att andelen anställda 
med en längre utbildning har ökat 
med 53 procent under en tioårspe-
riod. Under samma period har anta-
let tjänster för personer med enbart 
grundskoleutbildning minskat med 
10 procent. Trenden är densamma 
i Finland med avtagande efterfrå-
gan på okvalificerad arbetskraft. Vår 
utbildningssektor måste se till att den 
skapar den kompetens som samhället 
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Steg för steg tar bastuugnarna form vid produktions
linjerna. Ted Lindholm säger att de modeller som 
fästs på väggarna går bäst åt.
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Tylö Helo hålls i hetluften
Bastuugnstillverkaren i Hangö hör till de världsledande inom sin bransch och 
ser ett stort värde i att hålla produktionen i hemlandet. Företaget fyllde 100 år i 
fjol och kommer hela tiden ut med nya produkter. 

– Här har vi modeller som går till 
simhallar och andra offentliga plat-
ser. Det handlar om större ugnar.

Vi har stigit in i produktions-
hallarna i Tylö Helos fabrik i 
Hangö och produktionschefen 
Ted Lindholm förklarar vilka 
modeller som tillverkas var. Totalt 
finns här fem olika produktions-
linjer, alla anpassade för fram-
ställning av olika typer av bastu-
aggregat.

Text & bild: Niclas Erlin

I en annan del av hallen pekar 
Lindholm på några ugnstommar 
som väntar på att förses med ytter-
ligare utrustning. Här sker tillverk-
ningen av elbastuaggregat av sådan 
typ som fästs på väggen.

– Det är de modeller som går 
mest åt, säger Lindholm och stegar 
vidare till ändan av produktions-
linjen.

– Här testas varje aggregat för 
att kontrollera att allting funge-

rar som det ska. Efter testningen 
packas de färdiga aggregaten i 
lådor.

Olika produkter 
Tylö Helos fabrik ligger strax invid 
frihamnsområdet på Hangö udds 
yttersta spets, i en byggnad som 
omfattar 1 000 kvadratmeter kon-
torsyta och 5 000 kvadratmeter 
golvyta för tillverkning, lager, test-
ning, fabrikskontor och verkstad.

7



8 VVS 3/2020

Här framställs årligen i runda tal 
20 000 elbastuaggregat och därtill 
2 000–3 000 vedeldade bastuaggre-
gat. Till produktionen i Hangö hör 
också ånggeneratorer för bastur.

Företaget firade 100 år ifjol. I 
Hangö har fabriken verkat sedan 
1961 och några planer på att flytta 
finns inte. Peter Sjölund som 
ansvarar för produktutvecklingen, 
servicenätverket och efterförsälj-
ningen säger att produktion i ett 
billigare land visserligen kunde ge 
lägre kostnader, men:

– Vi har velat hålla tillverk-
ningen här, för då har vi också kva-
liteten i vår hand.Vi har en 100-årig 
tradition i Finland och den vill vi 
fortsätta med. 

Stenvalet viktigt
Handlar det om finländsk primär-
tillverkning? Peter Sjölund svarar 
jakande.

– Vi köper inget halvfabrikat 
från andra länder så att endast slut-
produktionen sker här. Det är också 
därför som vi har en finsk flagga på 
våra produkter.

Också stenarna som används i 
ugnarna bryts i Finland. Det hand-
lar om peridotit, olivin och vulkanit.

– Det är stenarter som tål stora 
värmeväxlingar. Det är viktigt att de 
klarar värmechocker, säger Sjölund.

Del av stor grupp
Tylö Helos verksamhet i Finland 
utgör ett eget bolag, som ingår i 
Tylö Helo Group med produktion 
och verksamhet även i Sverige 
och USA. Koncernen säljer ugnar, 
bastuinteriörer, kabiner, ångrum, 
ånggeneratorer, värmepaneler, 
kontroll paneler och annan bastuut-
rustning i ungefär 140 länder.

I Finland är företaget inte störst 
– här är Harvia marknadsetta – 

men globalt sett hör Tylö Helo till 
de ledande inom branschen.

I Sverige sker tillverkningen i 
Halmstad, där fabriken koncentrerar 
sig på produktion av elbastu aggregat, 
kabiner och ånggeneratorer, samt 
den träförädling som behövs i fram-
ställningen av interiörer.

I USA finns fabrikerna i Seattle 
och i Cokato, som ligger i Minnesota. 

Olika principer
Produkterna säljs under olika namn 
i olika länder. I USA är det brandet 
Finnleo som gäller. I Sverige går pro-
dukterna under namnet Tylö, som 
ursprungligen är svenskt, och i Fin-
land heter aggregaten Helo, som är det 
gamla namnet här. För vedugnarna 
används det kända namnet Kastor.

– Vi har fortfarande en vedeldad 
ugn som heter Helo. Den kommer 
vi att ersätta med en motsvarande 
Kastor, säger Ted Lindholm.

Nämnas kan att de finländska 
Helo-ugnarna är rätt annorlunda 
än de svenska Tylö-modellerna. I 
korthet kan man säga att våra ugnar 
har betydligt mera sten, medan de 
svenska ugnarna har mindre sten-
magasin och istället luftkanaler.

– Tylös kunder har vant sig vid 
värme, medan vi i Finland gärna 
vill uppleva fukten som uppstår 
genom badkastningen, säger Peter 
Sjölund.

Planeras vid fabriken
I Hangö tillverkas ett tjugotal olika 
elaggregat och ett tiotal olika ved-
ugnar.

– Av varje modell finns det olika 
effekter, preciserar Peter Sjölund.

Till premiumprodukterna räk-
nas modeller som står på golvet 
och som i regel innehåller betydligt 
mera sten än väggmodellerna.

Produkterna konstrueras och 
utvecklas i Hangö och för det ända-
målet finns ett laboratorium med 
två testbastur. För modellernas 
yttre anlitas utomstående designer, 
berättar Sjölund och nämner som 
exempel att de två golvstående och 
värmeackumulerande aggregaten 

I Hangö tillverkas ett tiotal olika vedeldade 
ugnar och ett tjugotal elbastuaggregat. Peter 
Sjölund ansvarar för produktutvecklingen.
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Lång historia med många köp

Företaget grundades 1919 i Viborg under namnet Karjalan Sähkö. 
1939 flyttade det till Tammerfors och året därpå till Helsingfors.

1961 etablerade sig företaget i Hangö i sin nuvarande fastighet, 
som ursprungligen var en kexfabrik. 1964 antogs namnet Helo 
Tehtaat – Helo Factories.

1990 infördes namnet Saunatec. Företaget hade genom åren 
hunnit köpa upp andra firmor.

2008 köptes svenska Tylö och genom den affären införlivades 
också Kastor, som fanns i Riihimäki. Namnet Helo togs i använd-
ning på nytt.

Dagens Tylö Helo Group omsätter 52 miljoner euro per år. 
USA står för hälften av omsättningen. I Finland är omsättningen 
9 miljoner euro.

Koncernen har kring 220 anställda, av vilka drygt 40 jobbar i Fin-
land, de flesta i Hangö. 2 personer arbetar med ordermottagning 
i ett kontor i Esbo.

Saunatonttu och Pikkutonttu desig-
nats av den kända formgivaren Ris-
tomatti Ratia.

Merparten exporteras
Peter Sjölund, som jobbat för företa-
get sedan 1983, berättar att tillverk-
ningen i Hangö varit betydligt större 
tidigare, räknad i antal aggregat.

– Den stora satsningen i dag är 
nog på exportsidan. Framför allt i 
USA har vi en bra drive, säger han.

Ted Lindholm, som anställdes 
som produktionschef i början av det 
här året, berättar att mellan 60 och 
70 procent av produktionen går på 
export, till ett 60-tal länder. 

Fabriken i Hangö tillverkar 
numera i huvudsak endast enligt 
beställning, vilket betyder att pro-
duktionen måste vara flexibel. Det 
är vanligt att de enskilda tillverk-
ningslinjerna framställer flera olika 
modeller på en och samma dag.

– Det som ökat nu är bland 
annat efterfrågan på premiumpro-
dukter, säger Lindholm. 

Den tidigare direktörsvillan på 
fabriksområdet är numera 
inredd för möten och represen-

tation. Här finns inte mindre än fyra 
olika bastur. De är alla individuellt 
inredda och har olika typer av ugnar.

Basturna används bland annat 
för att låta återförsäljare och andra 
intresserade bekanta sig med pro-
dukterna och olika inrednings-
alternativ.

Här finns också en ångdusch-
kabin, och ett av basturummen är 
inrett med paneler som avger infra-
röd värme – en av trenderna just nu.

Historiska ugnar
I källaren har Helo inrett ett eget 
museum. Här visas en stor mängd 
ugnar och andra föremål från den 
egna produktionen. Samlingen 
växer hela tiden och till de senaste 

donationerna hör en vedeldad ugn 
som varit i användning i 50 års tid.

Längre ner mot stranden står en 
bastu som eldas med vedugn och på 
fabriksgården står en flyttbar con-

Ted Lindholm förevisar en av bastuavdelningarna i representationsvillan. 

tainer som likaså är inredd med en 
bastu för demonstrationer.

– Den brukar vi ha med under 
olika evenemang, säger Peter Sjö-
lund. 

Område med många bastur
Tylö Helos representa-
tionsbyggnad i Hangö 
har fyra bastur. I källaren 
finns ett museum.
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Bostadsmässan i Tusby regementspark.
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Den exceptionella situatio-
nen har på många sätt varit 
utmanande för alla, såväl 

för mässbyggare och utställare som 
för samarbetspartner, konstaterar 
Anna Tapio, vd för Andelslaget 
Finlands Bostadsmässa.

– Bostadsmässan ordnades för 
tredje gången i Tusby, nu med fokus 
på livet i en framtida stadsby, där 
ekologiskt boende och ansvarsfulla 
val är lika starkt närvarande som 
trivseln och gemenskapen. Vi hade 
äran att visa upp en inspirerande 
och framåtblickande helhet och 
samtidigt fira det 50-åriga evene-
manget. Den första bostadsmässan 
ordnades just i Tusby år 1970.

Smarta energilösningar och 
hållbara material prioriterades 
vid årets bostadsmässa i Tusby

Text: Börje Takolander Bild: Kari Kohvakka

Den traditionella bostadsmässan hölls i år i augusti i Tusby. Det åtta hektar stora 
området i Regementsparken hade 33 utställningsobjekt och cirka 100 andra platser 
att besöka.

Framträdande roll för 
gemenskap och ansvar 
Bostadsmässan utgick från en 
vision om en framtida stadsby med 
mångsidiga boendeformer och en 
gemenskap som ökar allas trivsel. 
Bostadsområdet förenade drag av 
både tätt och naturnära boende 
samt visade ett brett urval av olika 
boendelösningar. Besökarna hade 
möjlighet att bekanta sig närmare 
med bland annat urbana småhus 
på små tomter. För första gången 
under bostadsmässans historia 
visades också townhouse-bostä-
der, som diversifierar området. 
Även höghusbostäder med nya slags 
boendetjänster ingick, berättade 

Säkerhetsnivån för den traditio-
nella bostadsmässan höjdes till en 
ny nivå på grund av coronan. Pla-
nen utarbetades i nära samarbete 
med de myndigheter som ansvarar 
för hälsa och säkerhet.

– Årets säkerhetsplan för 
mässan tryggar ett smidigt fung-
erande evenemang för besökarna, 
med utrymme för trivsel och akti-
viteter för alla. Publiken vägleds 
så att alla kan känna sig trygga 
då de rör sig på området och då 
de besöker utställningsobjekten, 
säger Heikki Vuorenpää, ope-
rativ chef vid Andelslaget Finlands 
Bostadsmässa samt säkerhetschef 
för mässevenemanget.
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Riikka Uusikulku, projektledare 
för bostadsmässan i Tusby.

Boendet i en stadsby präglas 
även av gemenskap, vilket tog sig 
uttryck i form av gemensamma 
gårdsbastur, platser för distans-
arbete, öppna, skvärliknande gator 
samt kolonilotter. Mitt på mäss-
området finns ett kvarter för barn 
och seniorer, med daghem och 
boende för äldre. I utkanten av 
mässområdet finns en park, med 
möjligheter till fritidsaktiviteter och 
samvaro för invånarna. 

Energilösningarna har ägnats 
särskild uppmärksamhet och många 
utställningsobjekt använder sig av 
energi ur luften, från solens strålar 
eller ur marken. Många av byggna-
derna är av trä och hållbara material-
val har prioriterats även i övrigt. Kol-
avtrycket och kolhandavtrycket har 
beräknats för alla utställningsobjekt.

Studie om boende år 2020
Sitt jubileumsår till ära har Finlands 
Bostadsmässa beställt en studie om 
bostadsideal år 2020 i Finland (Asu-

misen Ihanteet Suomessa 2020), för 
att kartlägga hur nutidsmänniskan 
vill bo, samt vilka behov och önske-
mål som är aktuella. Studien genom-
fördes med tvärvetenskapliga meto-
der för att möjliggöra en djupgående 
inblick i de faktorer som formar 
människors uppfattningar om hem-
met och idealen för hur man vill bo. 

Forskarna besökte ett fyrtiotal hem 
och cirka 1 400 finländare besvarade 
studiens enkät.

– Om finländarna fick välja, 
skulle de bo rymligt med separata 
rum för olika aktiviteter. En del av 
forskningen genomfördes före coro-
nan. Även då fanns det personer som 
arbetade på distans, och önskade sig 

Småhus i två våningar eller sammanbyggda.

Bastun i parhuset Duplio.
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Bostadsmässan som firade 50 år öppnades 3.8.2020.

ett eget arbetsrum. Hälften av män-
nen önskar sig ett eget hobbyrum och 
hälften av alla som besvarade enkäten 
drömmer om ett separat kök i stället 
för ett öppet kök, och tvättstugan är 
också viktig, säger Anne Pallaste, 
utvecklingschef vid Bostadsmässan.

Det finns en utbredd oro över 
miljöns tillstånd, men man är inte 
beredd att lättvindigt kompro-
missa om sin egen boendekom-
fort. Förhoppningen är att tekni-
ken ska lösa utmaningar som har 
med hållbarhet att göra. 

– Det här är en utmaning för 
oss i branschen: frågan lyder hur vi 
kan främja hållbara val i fråga om 
till exempel material och energilös-
ningar och göra dem så lätta som 
möjligt att välja.

Finländarna vill leva i en lugn 
miljö i närheten av naturstigar och 
natur. Lugna områden är särskilt 
viktiga för barnfamiljer. Tillgången 
till tjänster är naturligtvis också vik-
tigt och deras tillgänglighet är bäst 
i småhusområden som är belägna 
vid städernas utkanter.

Ett enfamiljshus är den populä-
raste boendeformen, vilket motiveras 
med närheten till naturen och frihe-
ten att kunna förverkliga egna dröm-
mar, att göra hemmet personligt. 
Ungefär en fjärdedel vill bo höghus, 
bland dem aningen äldre personer 
som uppskattar närhet till tjänster 
och en boendeform som är lättskött.

– Att satsa på sitt välbefin-
nande återspeglas i det som man 
önskar av sitt hem. Man vill att 
hemmet ska vara en plats för lugn 
och återhämtning – en hemma-
hamn, säger Pallaste. Den största 
förändringen som skett på 50 år 
är att individualismen har blivit 
starkare. 

Interiör från Kastellis Kuori 115.
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Fyra mil från den österbottniska 
kusten ligger Kaustby som är 
vida känt för sin folkmusikfes-

tival. I Kaustby pågår även drift-
tagningen av en av landets mest 
intressanta energianläggningar. 
Anläggningen ligger väl i fas med 
det moderna energitänkandet där 
hållbarhet och låga klimatutsläpp 
är riktgivande. 

Helistorage i Karleby
Startup-företaget Heliostorage i 
Karleby har i samarbete med St1 
konstruerat en anläggning där som-

Solvärme lagras för vintern  
i Kaustby

marhalvårets solenergi tas tillvara 
med solfångare på taket och lag-
rar den termiska energin i marken 
eller kör den genom värmeväxlare 
till fastighetens radiatorsystem. 
Anläggningen betjänas också av 
en bergvärmepump med separata 
energibrunnar. I fastigheten har 
Kaustisen Evankelinen Opisto sin 
verksamhet.

Sedan 1980-talet har det på uni-
versiteten forskats en hel del i hur 
man bäst kan lagra termisk energi 
i marken för att sedan tillgodogöra 
sig den under vintern. Karlebyföre-

taget Helistorage är först i världen 
med att kommersialisera den tekni-
ken och sälja fungerande lösningar 
till kunder. Under sommarhalvåret 
råder det tidvis ett stort överskott på 
värmeenergi och det ständiga pro-
blemet är hur man ska kunna lagra 
den till vintern till en rimlig kost-
nad. Heliostorages utvecklingschef 
Timo Sivula hävdar att energilag-
ring i marken passar väldigt bra för 
anläggningar som förbrukar mer är 
200 MWh om året och har tillgång 
till stor takyta där solfångare kan 
byggas.  Det allra bästa är om fastig-

Text & bild: Robert Wiklund

 Timo Sivula och företagaren Mats Manderbacka ser framtiden an med tillförsikt. Heliostorage kan erbjuda fastighetskunderna nya möjligheter.
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heten har oljeeldning som ska fasas 
ut och en förestående takreparation 
i framtidsplanerna. Dessutom ska 
det finnas tillgång till areal på tom-
ten där energilagret ska byggas.  

Energilager i mark
Ett energilager i mark består av 
ett antal borrhål i marken. Borr-
ningsområdet ser uppifrån ut som 
en mängd olika stora koncentriska 
cirklar. Inom den yttersta cirkeln 
finns en mindre cirkelformation 
av borrhål och i mittpunkten finns 
själva kärnan där temperaturen blir 
som högst.   

Olika marktyper uppvisar stor 
differens i lämplighet för energilag-
ring. Forskningen visar att lerjordar 
uppblandade med sand ger de bästa 
förutsättningarna för energilagring i 
marken. Berggrunden fungerar inte 
heller bra som energilager på grund 
av för hög värmeledningsförmåga.

Energilagret i Kaustby består 
av 36 st borrhåll med ett djup på 
cirka tjugo meter. Vid driftstar-
ten är temperaturen på det mark-
bundna energilagret cirka 8 gra-
der.  Enligt beräkningar kommer 
energilagret med tiden att inne-
hålla en energimängd på 25 MWh. 
Effekten som kan tas ut beräknas 
vara kring 10 kW. 

Solfångare på taket
Taket på fastigheten i Kaustby är ett 
sadeltak med en östlig respektive 
västlig del. Solfångarna täcker hela 
takytan och är byggda av alumini-
umprofiler med inbyggda vätskerör 
och samlingsstock. Solfångarmodu-
lerna täcks av en korrugerad men 
genomskinlig polykarbonatskiva 
som förhindrar att vinden sveper 
bort den uppsamlade värmen.  Den 
sammanlagda ytan av solfångarna 
på öst- och västsidan uppgår till 600 
m2 och beräknas ha en peakeffekt på 
250–300 kW. Vid ibruktagningen 
i augusti 2020 uppmättes en peak-
effekt på över 175 kW från enbart 
den västliga delen.

Systemet uppfattar taket som 
två separata solfångare där styr-
systemet mäter temperaturen på 
utloppsflödet på vardera solfånga-
ren och avgör vart vätskeflödet går. 
Ibland leds uloppet från östflanken 
till inloppet på västflanken för att 

Utvecklingschefen Timo Sivula på Heliostorage poserar bredvid styrcentralen som samlar in 
alla mätdata och skickar dem över nätet via ett IOTAprotokoll till Heliostorages molntjänst 
för att optimera och styra vätskeflödet i anläggningen.

Solfångarna är byggda av aluminium  med inbyggda vätskerör och samlingsstock, modulerna 
är täckta av korrugerade skivor av polykarbonat. 
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driva upp temperaturen till använd-
bar nivå. Vad som är användbar nivå 
avgörs av algoritmerna som reglerar 
vätskeflödet i anläggningen.  En av 
parametrarna är temperaturen på 
det markbundna energilagret som 
vid slutet av sommaren beräknas 
uppnå en tempertur på 65–70 gra-
der i kärnan. 

Anläggningen är  konstrue-
rad så att aloritmerna kommer att 
styra när energi tas från det lad-
dade energilagret och när det tas 
från solfångaren. Temperaturerna 
i de olika kretsarna mäts konti-
nuerligt och mätdata skickas via 
IOTA-protokollet till Heliostorages 
molntjänst medan sinnrika algo-
ritmer optimerar varifrån värmen 
ska matas in till byggnaden. Heli-
ostorages upplägg eftersträvar att 
främst förse värmeväxlaren till 
radiatornätet och tappvarmvattnet 
med energi. Bara överskottet kom-
mer att ledas ner i det markbundna 
energilagret.

Avancerad teknologi
Mats Manderbacka, som kan 
betraktas som en serieentrepre-
nör, är företagaren bakom Heli-
ostorage. Solfångarna tillverkar 
han på sitt eget företag i Karleby. 
Manderbacka berättade att bakom 
Heliostorages markbundna energi-
lager ligger avancerade algoritmer 
och modern reglerteknik. Företa-
get hade en duktig matematiker 
anställd som jobbade i två år med 
algoritmerna som optimerar och 
styr vätskeflödet. Själva intelli-
gensen i anläggningen ligger på 
servern som molntjänst och regle-

Genomförda projekt

Finansierat av Europeiska Regionutvecklingsfonden 
ERUF levererade Heliostorage tillsammans med 
Yrkeshögskolan Centria och Geologiska Forsknings-
centralen GTK ett 500 MWh pilotsystem åt Finn 
Springs läskedrycksfabrik i Toholampi. Projektet tar 
tillvara och lagrar spillvärmen från bland annat kom-
pressorerna i tillverkningsprocessen. Den lagrade 
värmen används till att värma upp kontoret under 
vinterhalvåret.

ringen går via en fast internetupp-
koppling i fastigheten.  

Kaustbyprojektet är ett rent 
kommersiellt projekt där kunden 
betalar för den förbrukade energin. 
Heliostorages sammarbetspartner 
KS Geoenergi från Kronoby lev-
rerar bergvärmepump och borrar 
energibrunnarna medan St1 skö-
ter finansieringen. Manderbacka 
menar att efter ett par år kommer 
bergvärmepumpen i Kaustby att få 
ta ledigt medan solfångaren försör-
jer fastigheten med värme.  

Redan nu finns nästa projekt 
i pipelinen. Avtal är tecknat med 
Guangzhou Power Supply Ltd. 
Helistorage ska leverera systemde-
sign och material till ett stort pro-

jekt i Kina. Det märks tydligt att 
det finns ett betydande intresse på 
marknanden för uppvärmningssys-
tem med låga utsläpp. Kina har som 
bekant enorma koldioxidutsläpp 
från energisektorn och vill på olika 
sätt minska utsläppen. 

Kommande projekt
När generalplanen blir godkänd kom-
mer det att projekteras och byggas en 
ekoby i Masaby i Kyrkslätt (Se artikel 
på sid 18). Heliostorage är involverat 
med leverans av solfångare och sys-
temdesign av ett markbundet ener-
gilager på 4 GWh. Heliostorage har 
undertecknat föravtal med Arctic Vil-
lage om leverans av 6 ekobyar runtom 
i Finland. 

Fastigheten i Kaustby får ett solfångartak på  hela 600 m2 när man räknar in både den 
östra och den västra flanken. 
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NIBE reHEAT tar till vara värmeenergin ur 
frånluften och använder den på nytt i byggnadens 
uppvärmningssystem, vilket sparar både pengar 
och miljön.
NIBE reHEAT består av ett på taket eller på vinden 
placerat VÅV-aggregat med inbyggd värmepump, 
en fjärrvärmecentral och intelligent styrning. 
Som huvudsaklig värmekälla används fjärrvärme, 
med vilket försäkras bekväma temperaturer 
året om. Den intelligenta automatiken förbättrar 
inneklimatet, optimerar energiförbrukning och ser 
till att fastigheten inte övervärms.

Varför NIBE reHEAT?

• Färdiga principscheman med funktionsbeskrivning,  samt en enda 
leverantör för hela systemet, förenklar planeringen

• Den prefabriserade helheten minskar installationsfel på byggplatsen och 
därmed mindre onödiga besök

• Eurovent-certifikatet bekräftar ventilationsaggregatets höga kvalitet
• En värmepump med inverterteknik sparar på uppvärmningskostnader
• Frånluftsvärmeåtervinningsaggregatet med integrerad värmepump, som 

placeras på vinden eller på taket, sparar utrymme i källaren
• Låga ljud- och vibrationsnivåer stör inte invånarna

Läs mer på www.nibe.fi och kontakta  
projekti@nibe.fi för mer info.

NYHET FRÅN NIBE: 
VÅV-SYSTEM FÖR HÖGHUS 
OCH AFFÄRSFASTIGHETER

VÅV-aggregat med inbyggd värmepump

Fjärrvärmecentral
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Planerna för ekobyn är mycket 
avancerade och man strävar 
efter att skapa ett minisamhälle 

med lokal el- och värmeproduktion 
för att göra invånarnas kolfotav-
tryck så litet som möjligt. Fastighe-
terna ansluts till ekobyns interna 
fjärrvärmesystem. Termisk energi 
ska medelst solfångare tas tillvara 
från hustaken och överskottsvär-
men under årets varma tid ska ledas 
ner i ett markbundet energilager 

Karlebyföretaget Heliostorage 
har tecknat avtal för att projektera 
solfångare och leverera utrustning 
och know-how för ett energilager 
på 4 GWh i marken.

Förhoppningen är att ekobyn 
ska producera mer energi än den 
förbrukar. Då räknar man även in 
laddströmmen för alla elbilar. Ladd-
platser ska byggas vid alla bostäder.

I Kyrkslätts generalplan planeras 
en ekoby i Masaby

Text & bild: Robert Wiklund

För närvarande arbetar man i Kyrkslätts kommun med generalplanen som väntas 
blir behandlad och godkänd till årsskiftet. I planen ligger en ekoby cirka två kilometer 
väster om Masaby station. Ekobyn med bostadsområde och en tillhörande solcellspark 
projekteras på en stor markegendom på 40 hektar. En bärande tanke bakom projektet 
är att klimatutsläppen från både boende och persontransporter ska minimeras. 

Den planerade ekobyn ska 
inrymma 300 bostäder, alla med 
trästomme. Det mest futuristiska 
inslaget i ekobyn är planerna på 
en förarlös robotbuss som ska 
köra skytteltrafik och transportera 
folk mellan ekobyn och pendlings-
stationen i Masaby. En solcellspark 
på 3 MW som tar 6 hektar mark i 
anspråk ska byggas alldeles invid 
och försörja ekobyn med el. Sola-
rigo Systems har tecknat avtal för 
materialleverans och byggande av 
solcellsparken.     

Den drivande kraften bakom 
Ekobyn är Kari Savolainen som 
via sitt aktiebolag Innodriver Oy 
förfogar över markområdet där 
ekobyn ska byggas. Han hoppas 
på att Kyrkslätts kommun kan 
godkänna generalplanen fram till 
årsskiftet så att man kan börja 

fälla träden och börja med schakt-
ningsarbetena.

Mycket tid har satsats på att 
utveckla hela konceptet med låga 
utsläpp vid byggande och ännu 
mindre under användningscykeln. 
I upplägget finns även planer på en 
bilpool av elbilar som invånarna i 
ekobyn kan hyra och därmed und-
vika att äga egen bil.  

Lumme Energia Oy levererar 
system för att balansera och hantera 
ekobyns elnät.

Holda Energy Solutions Oy sva-
rar för installation och projektering 
av energilösningarna  

För närvarande finns det inte 
i Finland och inte heller annor-
städes i Europa en motsvarande 
ekoby med lika låga kolfotavtryck. 
För konceptet har man registrerat 
varumärket Ekoälykylä®. 
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Projektledarhuset grundades år 
2005 och har stor erfarenhet av 
projektledning av olika bygg-

projekt. Bolaget omsätter cirka 120 
miljoner SEK och sysselsätter 65 
fastanställda plus ett tiotal under-
konsulter.

Projektledarhuset erbjuder sina 
kunder projektledartjänster för 
bygg- och renoveringsprojekt, till-
ståndsbedömningar, stads- och mil-
jöplanering samt miljöcertifiering. 
Bland företagets tjänsteutbud finns 
bland annat miljöcertifieringssyste-
met LEED som är allmänt utbrett 
internationellt och Europas populä-
raste miljöcertifikat BREEAM samt 
miljöplanering. Företaget är med i 
kundernas renoverings-, ombygg-
nads- och nyproduktionsprojekt 
från början till slut. Projektledar-
huset har en bred kundkrets inom 
bygg- och fastighetsbranschen 
omfattande offentliga och privata 
kunder samt bostadsrättsfören-
ingar. Bolagets kunder är bland 
annat Locum, Stockholm stad och 
Vasakronan samt flertalet bostads-
rättsföreningar.

Kompletterande tjänster
– Det starka kunnandet hos Pro-
jektledarhusets experter och bola-

Raksystems köpte konsultbolag 
i Sverige 

ningsfasen med fokus på fukt, 
energi och miljöområdena. Dry-IT 
är ett välkänt varumärke med sina 
21 år i branschen och med över 60 
avtalskunder som har projekt över 
hela landet.

Utmärkta synergifördelar
– På vår gemensamma resa med 
både Raksystems svenska dotter-
bolag Dry-IT och hela Raksystems 
Group ser jag utmärkta synergiför-
delar och en möjlighet att utöka vårt 
tjänsteutbud till våra befintliga kun-
der. Jag ser med intresse fram emot 
våra möjligheter att expandera 
även på nya geografiska markna-
der i Sverige och mot stödet som 
Raksystems Group kan ge oss för 
att utveckla vår verksamhet, säger 
Projektledarhuset i Stockholm AB:s 
vd Örjan Kjellström.

Raksystems Groups omsätt-
ning pro forma stiger efter förvär-
vet till över 50 miljoner euro och 
antalet medarbetare ökar till 440. 
Företagsköpet stärker Raksystems 
Groups ställning som en av Nor-
dens ledande byggkonsulter. (BT)

gets goda rykte övertygade oss. 
Bolaget passar utmärkt in i Rak-
systems Group och tjänsterna som 
deras experter erbjuder komplet-
terar förträffligt de redan befint-
liga tjänsterna som vårt svenska 
dotterbolag Dry-IT erbjuder. Nu 
kan vi hjälpa våra kunder på ett 
mer omfattande vis under fast-
ighetens hela livscykel, även i 
Sverige. Vårt mål är att fortsätta 
stärka vår position på den svenska 
marknaden genom att erbjuda och 
leverera högkvalitativa tjänster 
med hållbarhetsperspektiv till en 
bredare och större målgrupp än vi 
redan gör i dag, säger Raksystems 
Groups vd och grundare Marko 
Malmivaara.

I och med förvärvet i juni utö-
kar Raksystems Group sin verk-
samhet i Sverige. Det svenska 
företaget Dry-IT förvärvades i 
maj 2019 och sedan dess omfattar 
Raksystems Groups tjänster i Sve-
rige konsulttjänster till bygg- och 
fastighetsbranschen med kunder 
i faserna tidig projektering samt 
produktions- och/eller förvalt-

Företagsköpet bekräftas med ett handslag på distans mellan Marko Malmivaara, t.h. och 
Örjan Kjellström på skärmen. Bild: Raksystems.

Raksystems Group ut -
ökade sin verksamhet och 
fortsatte sin tillväxt i Sve-
rige genom att förvärva 
hela aktiestocken i fastig-
hetskonsultbolaget Pro-
jektledarhuset i Stockholm 
Ab, som verkar i Stock-
holmsregionen. I och med 
förvärvet kan Raksystems 
Group nu bredda sina kon-
sulttjänster i Sverige till 
samma omfattning man 
har i Finland.
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Kommunen ska ha en byggnads-
inspektör för byggnadsrådgiv-
ning och byggnadstillsyn. Om 

det är ändamålsenligt med tanke på 
skötseln av uppgifterna kan flera 
kommuner ha en gemensam bygg-
nadsinspektör. Kommunen kan 
också med stöd av ett avtal låta en 
annan kommuns tjänsteinnehavare 
sköta byggnadstillsynen, konstate-
rar Micael Nylund, som är ledande 
byggnadsinspektör i Jakobstad. 

– En byggnadsinspektör bör till 
sin kompetens vara byggnadsingen-
jör, diplomingenjör eller arkitekt.

Byggnadsinspektören är hellre 
sam arbetspartner än vän eller 
fiende

Intervju: Börje Takolander      Bild: Micael Nylund

De myndighetsuppgifter som gäller byggnadstillsynen sköts av en nämnd eller något 
annat kollegialt organ som kommunen utser, dock inte av kommunstyrelsen. I Jakob stad 
sköts dessa uppgifter av Byggnadstillsynsbyrån, vars verksamhetsidé är att betjäna och 
vägleda byggare både vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning. 

Funktionsdugliga byggnader
Byggnadstillsynsbyråns verksam-
hetsmål är att det uppförs funk-
tionsdugliga byggnader i en triv-
sam och stimulerande miljö genom 
att kommunens detalj-, strand-
detalj- och generalplaner förverk-
ligas. Det är även viktigt att säkra 
sökandens och grannarnas rätts-
skydd vid byggandet.

Nylund säger att ledande 
byggnadsinspektören i Jakobstad 
ansvarar för kundservice, beviljar 
lov och tillstånd som är delegerade 
åt tjänstemän, bereder ärenden 

till miljö- och byggnadsnämnden, 
föredrar bygglovs-, budget-, han-
terar bokslutärenden i miljö- och 
byggnadsnämnden samt utför olika 
syner på byggplatsen. Dessutom 
handhar byggnadsinspektören 
ritningsgranskningen, är medlem 
i stadens tekniska ledningsgrupp 
och har även förmansuppgifter och 
budgetansvar.

Offentliga handlingar
– Alla bygglovsansökningar är 
offentliga när de är inlämnade 
och diarieförda. Om du är granne 

– Jag tror nog att Byggnadstillsynsbyråerna i Finland mestadels fungerar bra. Det finns mycket kunskap inom vår sektor, säger ledande 
byggnadsinspektör Micael Nylund.
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till ett byggprojekt, blir du hörd i 
bygglovs processen. Den lokala tid-
ningen informerar delvis om bevil-
jade lov och tillstånd, vilka även 
läggs ut på kommunens hemsida 
och läggs upp på Byggnadstillsyns-
byråns anslagstavla.

I alla lov och tillstånd står det 
skrivet vilka syner som ska hållas 
vid respektive byggprojekt och det 
hör till byggets ansvarige arbets-
ledarens eller byggherrens ansvar-
sområde att beställa synerna.

– En av byggnadstillsynsbyrån 
godkänd ansvarig arbetsledare kan 
utföra alla syner för ett byggpro-
jekt, förutom myndighetssynerna, 
det vill säga ibruktagningssyner 
och slutsyner, informerar Micael 
Nylund.  

– En byggnad är inte godkänd 
att tas i bruk om vi inte utfört en 
ibruktagningssyn på byggplatsen. 
Begärda syner enligt byggloven 
noteras i ibruktagnings- eller slut-
synsprotokollet, däremot inte out-
förda syner. Alla lov och tillstånd 
ska ha minst en utförd slutsyn för 
att byggnadsprojektet ska anses 
vara slutfört från vår sida.

– Beroende på byggnadspro-
jektets omfattning och svårig-
hetsgrad utförs syner på plats 
under byggets gång. Vid större 
projekt är vi en gång per dag på 
syner, speciellt i grundläggnings-
skedet, vi utför armeringssyner, 
konstruktionssyner, ventilations-
syner samt ibruktagnings- och 
slutsyner.

En godkänd FVA-arbetsledare 
utför vatten- och avloppssyn på 
byggplatsen. 

Slarv skjuter synen framåt
Om man slarvar med att kalla 
på byggnadstillsynen i tid skjuts 
synen fram, likaså ibruktagningen 
av byggnaden.

– På vår byggnadstillsynsbyrå 
i Jakobstad finns tre inspektörer 
och två byråsekreterare och vi är 
fullt sysselsatta året om, konsta-
terar Nylund. Vi har tyvärr alltför 
mycket jobb med bristfälliga hand-
lingar och huvudritningar. Och om 
man ser saken från min byrås sida, 
har vi nog för lite personal för mäng-
den byggande i vår stad. Mera per-
sonal vore bra för oss, men knappast 

möjligt i dessa tider. Jag tror nog att 
byggnadstillsynsbyråerna i Finland 
mestadels fungerar bra. Det finns 
mycket kunskap inom vår sektor, 
anser Micael Nylund.

– Slarv upptäcks både vid 
stora och små byggen. Slarvet är 
mindre om det finns en ansvarig 
arbetsledare som är stationerad 
på en byggnadsplats under hela 
byggnadsentreprenaden när det 
gäller större byggnadsprojekt, men 
tyvärr kan en ansvarig arbetsledare 
ansvara för flera byggnadsprojekt 
under samma tid.

– I de flesta fallen tror jag inte 
att slarvet är medvetet, påpekar 
Nylund.

Oanmälda besök
– En byggnadsinspektör gör oan-
mälda besök på byggarbetsplat-
serna både på mindre och större 
byggen. Det hör till vårt jobb. På 
större byggplatser är man van vid 
att vi kan dyka upp oannonserat. 
Jag hoppas dock att vi på bygg-
nadstillsynen varken upplevs 

som vänner eller fiender. Vi är 
mera en samarbetspartner och 
det förstår nog fackmänniskor 
inom branschen, men inte alltid 
en privatperson. 

– Jag har dock aldrig blivit 
utsatt för mutförsök, säger Nylund.

– Vi byggnadsinspektörer hål-
ler oss à jour med vad som händer 
inom byggbranschen genom att 
delta i kurser och så följer vi med 
när nya förordningar publiceras. 
Och på byggnadsplatserna ser man 
många nya produkter som lanse-
rats på marknaden.

Krävande, intressant, 
varierande 
Micael Nylund blev byggnadsin-
spektör av en ren tillfällighet, 

– Jag jobbade tillfälligt på 
avdelningen och när en av byråns 
inspektörer hittade nya utmaningar 
valde jag att söka den lediganslagna 
tjänsten. – Jag anser att jobbet som 
ledande byggnadsinspektör är krä-
vande, intressant och varierande. 
Sällan ser två dagar likadana ut. 

När byggnadsarbetet påbörjas ska detta
meddelas till byggnadstillsynsmyndigheten. .

Utpålning
Innan byggnadsarbetet påbörjas, bör 
byggnadens plats och höjdläge utmär-
kas av mätningsavdelningen.

Grundsyn
Förrättas då grävningen och schakt-
ningen i anslutning till grundläggningen 
har utförts och/eller pålningen eller 
andra förstärkningsarbeten av under-
grunden har slutförts.

Lägessyn
Då grunden är gjord och sockeln fär-
dig eller motsvarande skede fullbordats, 
verkställer mätningsavdelningen lägessyn, 
varvid man konstaterar att byggnadens 
plats och höjdläge överensstämmer med 
de fastställda ritningarna. Byggnadsarbe-
tet får inte fortsätta, innan synen hållits.

Konstruktionssyn
Förrättas då byggnadens stomme och 
övriga bärande konstruktioner är upp-

förda och konstruktionerna ännu är 
synliga och inredningsarbetena ännu 
inte påbörjats.

Armeringsgranskning
Då konstruktionerna utförs av arme-
rad betong är byggaren skyldig att 
anmäla om tidpunkt då armeringen är 
på plats och gjutningen ska påbörjas.

VVS-syner
Förrättas då ventilationsanläggning-
arna, vatten- och avloppsledningarna 
har installerats och/eller uppvärmning-
sanläggningarna har installerats och/eller 
rökkanalerna byggts.

Delslutsyn (Inflyttningssyn)
Förrättas när en byggnad är klar för 
ibruktagning eller en bostadsbyggnad 
är klar för inflyttning.

Slutsyn
Verkställs då byggnaden och tomtpla-
neringen är färdig. Då bör byggnaden 
och byggnadsplatsen vara i ett skick 
som motsvarar fastställda ritningar.

Syner
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Vi vet av erfarenhet att var-
enda en av de anläggningar 
vi har levererat fungerar på 

avsett sätt. Därför kan vi med till-
försikt erbjuda en för branschen 
helt exceptionell fem års garanti för 
vårt behovsstyrda kompletta ven-
tilationssystem. Våra anordningar 
fungerar som de ska, garanterar 
Swegon Oy Ab:s systemexpert Jari 
Niemi bestämt. 

– Swegon är ju en heltäckande 
systemleverantör inom husteknik-
branschen.

Swegon har jobbat med behovs-
styrda ventilationssystem sedan år 

Behovsstyrd ventilation med 
fem års garanti från Swegon
Mången fastighetsägare har i sin fastighet investerat i behovsstyrd ventilation med 
målsättningen att spara energi och skapa ett gott inneklimat. Ofta har man tyvärr miss-
lyckats med detta och därmed gått miste om de eftersträvade energiinbesparningarna 
och målsättningarna för inneklimatet. Det här behöver man inte finna sig i. En venti-
lationsanläggning kan byggas så att den fungerar – alldeles garanterat

2008 och sedan år 2017 med en ny 
generation avancerade och mera 
omfattande helhetssystem som över-
gripande styr inomhusklimatet.

– I Finland  har vi redan levere-
rat och installerat över femtio nya 
WISE-objekt och totalt hundratals 
dylika i övriga Europa. Vi levererar 
årligen omkring tiotusen funktions-
klara luftbehandlingsaggregat till 
kunder runtom i världen, konstate-
rar Niemi.

– Vi utbildar den personal som 
hos kunden ansvarar för systemet 
och även normala användare, säger 
Hannu Lindroos och Jari Niemi.

Swegon utbildar den personal som hos kunden ansvarar för systemet och även normala användare, säger Hannu Lindroos och Jari Niemi. 
Bild: Jouni Ranta.

Kontroll över helheten 
avgör slutresultatet
Att bygga upp ett fungerande system 
för en behovsstyrd ventilation – och 
övriga rumsregleringsfunktioner –
kräver en kombination av många 
delfaktorer, vilket sällan lyckas i de 
splittrade distributionskedjor som 
anlitas inom branschen eftersom 
ingen tar konkret ansvar för ett fung-
erande slutresultat. Situationen har 
under årens lopp blivit bekant även 
för Swegon, som genomför sina pro-
jekt på helt motsatt sätt.

En fungerande ventilations-
anläggning kräver att fläktarna i ven-

Text: Börje Takolander
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tilationsaggregaten, spjällen i kanal-
systemet och luftdonen samarbetar 
smidigt med givarna i styrprocessen. 
Helheten utgör summan av delarna 
där en enda svag länk kan spoliera 
hela slutresultatet. 

– I Swegons servicekoncept lig-
ger leveranshelheten från början 
till slut i leverantörens händer. I 
praktiken betyder det en minime-
ring av installationer på byggar-
betsplatsen. När givarna och pro-
grammet är integrerade redan i 
fabriken minskar felbenägenheten 
vid installationer och programme-
ring vid byggnadsskedet. 

Ibruktagning och underhåll
I det traditionella funktionssys-
temet finslipas slutresultatet av 
ett antal olika entreprenörer och 
leverantörer, medan Swegon i 
sin modell som systemleverantör 
ensamt tar ansvaret för den omfat-
tande helheten med fem års garanti.

– Utöver att Swegon levererar 
ett funktionsklart system, styr vi pla-
neringen och sammankallar installa-
tionsgrupperna innan arbetet inleds 

I Swegons servicekoncept ligger leveranshelheten från början till slut hela tiden i leverantö
rens händer. I praktiken betyder det en minimering av installationer på byggarbetsplatsen. 
Bild:Teemu Leinonen LUT.

ES Maxi är en energieffektiv pump med 
inbyggd variabel hastighetstyrning avsedd 

både för värme och kyla. 
I jämförelse med traditionella cirkulationspumpar

i samma storleksklass förbrukar den upp till 
80% mindre energi. 

5-års garanti! 
Snabba, säkra och fraktfria leveranser.

019 36281
ems@emspump..
www.emspump..

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.

och ansvarar för den utbildning som 
behövs. Vi sköter även ibruktag-
ningen så att den inte blir på någon 
entreprenörs ansvar. Slutligen 
utbildar vi även den personal som 
ska ansvara för underhållet. Vi tar 

på riktigt totalansvar för projektet, 
framhåller Swegon Oy Ab:s system-
expert Hannu Lindroos.

Hans personliga åsikt är att vad 
kvaliteten och kunnandet beträffar, 
rör sig Swegon i helt egna sfärer. 
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Enligt regeringsprogrammet ska 
avveckling av fossilolja för upp-
värmning ske gradvis fram till 

början av 2030-talet. Genom olika 
åtgärdsprogram vill man upp-
muntra fastighetsägare att frångå 
oljeuppvärmning. I juni godkände 
riksdagen regeringens fjärde till-
läggsbudget där regeringen föreslog 
cirka 20 miljoner mer till energi-
understöden, men även ett helt nytt 
bidrag på ungefär 45 miljoner euro 
för att frångå oljeuppvärmning. Av 
dessa pengar har knappa 30 mil-
joner euro reserverats för bostäder 
och 15 miljoner euro för kommuner.

Understöd för småhus
Småhusägare, det vill säga ägare av 
egnahemshus eller parhus, kan få 
understöd på antingen 2 500 euro 
eller 4 000 euro. Om man övergår 
från oljeuppvärmning till fjärrvärme, 
bergvärmepump eller luft-vatten-
värmepump är understödsbeloppet 
4 000 euro, medan om man kan 
få 2 500 euro i understöd om man 
övergår till andra uppvärmnings-
system. Understöd beviljas inte alls 
om det nya uppvärmningssystemet 
använder fossila bränslen såsom 
olja, kol, naturgas eller torv.

Understödet beviljas per upp-
värmningssystem. Ifall till exempel 
bostäderna i ett parhus har egna 
uppvärmningssystem kan parhuset 
få två understöd. Understöd beviljas 
dock inte till den del av kostnaderna 
som med stöd av lagen om bostads-
aktiebolag eller bolagsordningen 

Understöd för att frångå  
oljeuppvärmning

Text & bild: Siru Lönnqvist

Med hjälp av statsunder-
stöd uppmuntrar man 
småhusägare till att slopa 
oljeuppvärmningssystemet 
och ersätta det med andra 
uppvärmningsformer.

NTM-centralen  
beviljar
I skrivande stund har exakta anvis-
ningar för ansökan om understöd 
ännu inte publicerats. Ansökan 
öppnas enligt preliminära uppgifter 
i början av september 2020, men 
understödet kan beviljas för kostna-
der som uppkommit efter 1.6.2020. 
Understöd kan sökas fram till hös-
ten 2022, förutsatt att de reserve-
rade pengarna räcker till. 

Det är Närings-, trafik- och 
miljö centralen i Birkaland som bevil-
jar dessa understöd, så mer informa-
tion hittar man på NTM-centralens 
webbsida (www.ely-keskus.fi). 

ska betalas av bostadsaktiebolaget. 
Dessutom är andra understöd eller 
hushållsavdrag för samma ändamål 
ett hinder för understöd.

Inte för sommarstugor
Statsunderstödet kan beviljas privat-
personer och dödsbon som äger ett 
småhus eller aktier som berättigar 
till besittning av en bostad i ett små-
hus. Om huset ägs av flera personer 
ska sökanden ha fullmakt av varje 
delägare, men sökanden eller de som 
gett fullmakt behöver inte själva bo 
i huset. Däremot kan man inte få 
bidrag för fritidsbostäder utan huset 
bör användas som bostad året runt.
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Granlunds breda kompetens 
inom husteknik, energieffek-
tivitet och renovering ligger 

bakom det nya förvärvet. 
– Vi vill erbjuda det kunnande 

som vi samlat in från stora fastig-
hetsobjekt och byggprojekt, såväl 
som tekniska lösningar, nu också 
för bostadsaktiebolag, säger Pekka 
Metsi, vd för Granlund Oy. Företa-
get strävar också efter att stärka sitt 
fotfäste inom service-verksamheten.

Det nya affärsområdet på Gran-
lund kommer att lotsas av Tero 
Heikkilä, som tidigare ledde Dis-
ponentförbundet (Isännöintiliitto) 
i 15 år. 

– Vi kombinerar 50 års erfa-
renhet av disponentbranschen och 
60 års erfarenhet av fastighets- och 
byggnadsbranschen bostadsaktie-
bolagen till godo, säger han. Vi kan 
erbjuda bostadsaktiebolagen kun-
nande och resurser för att hantera 
hela livscykeln – allt från en smi-
dig vardag till värdeutveckling av 
bostadsaktiebolaget. 

Utnyttjande av data och 
energieffektivitet i fokus
I och med förvärvet av dispo-
nenttjänster vill Granlund fämja 
användandet av data i bostadsak-
tiebolagens beslutsfattande. Fast-
ighetsförvaltningssystemet Gran-
lund Manager, som redan används 
i stora kommersiella fastigheter, 
kommer till alla bostadsaktiebolag 

Granlund kliver in i  
disponentbranschen
Granlundkoncernen har 
förvärvat Helsingfors-
baserade disponentföre-
taget Talohallintas affärs-
verksamhet. I och med 
köpet bytte företaget namn 
till Granlund Isännöinti Oy 
och blev en del av Gran-
lundkoncernen. 

som är Granlund Isännöintis kun-
der. Granlund anser också att de har 
mycket att erbjuda energieffektivi-
tetsprojekten i bostads aktiebolagen.

– Jag tror att vi har mycket att 
ge för utvecklingen av livscykeln i 
värdefastigheter i Helsingfors och 
även andra städer i framtiden. Vi 
har i decennier arbetat med bland 
annat skyddade, historiska objekt, 
såväl inom planering som inom 
uppförande av byggnader och i 
rollen som övervakare, och vi vill 
också föra detta kunnande vidare 
till bostadsbyggande, säger Pekka 
Metsi.

Text: Siru Lönnqvist

Talohallinta  
i siffror
Talohallinta, grundat år 1971, har 
haft 28 anställda som kommer 
att övergå till Granlund. Matti 
Nieminen, Talohallintas tidigare 
vd, förblir delägare i företaget 
och ansvarar för affärsområdet 
disponentfunktioner och teknik. 
De andra ägarna Kari Lairila och 
Petri Lampinen förblir delägare. 
Företaget har cirka 180 bostads-
aktiebolag som kunder i Helsing-
fors, Esbo och Vanda. Förra året 
omsatte Talohallinta cirka 2,8 
miljoner euro. (SL)

Tero Heikkilä lotsar Granlund Isännöinti Oy (Bild: Granlund)
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Söderholm är född i Vasa och har arbetat inom Tik-
kurila Oyj i flera år, senast som vd för det tyska 
dotterbolaget i sex år. Utöver detta har han lång 

erfarenhet av olika roller inom både B2B- och konsu-
mentverksamhet inom industri, professionella tjänster 
och internationell handel. Thomas Söderholm berättar 
att övergången till Enervent Zehnder berodde på ett 
intresse för teknik och exporthandel. 

– Det höga teknologiska kunnandet med produkter 
som ligger i trenden samt Zehnder-koncernens övertygande 
position på marknaden lockade mig, säger Söderholm.

Thomas Söderholm har förvärvat ett brett spek-
trum av språkkunskaper genom sina internationella 

Från Vasa via Tyskland till 
Borgå – Thomas Söderholm  
ny vd för Enervent Zehnder

Text: Siru Lönnqvist     Bild: Mari Waegelein

Enervent Zehnder, tillverkare av ventilationsteknik, utnämnde Thomas Söder-
holm till vd i maj. Han tillträdde på posten den 11 maj, mitt under coronapan-
demin, men ser trots allt ljust på framtiden.

uppdrag. Förutom svenska talar han flytande finska, 
engelska och tyska, och klarar sig även på franska och 
japanska. På fritiden tycker han om sport och rör sig 
aktivt med sin familj såväl på land som till sjöss.

Kommersiellt grepp och utveckling av konkur-
renskraft
Den nya vd:n säger att han kommer att stärka Enervent 
Zehnders profil som tillverkare och lösningsleverantör 
av högkvalitativ ventilationsteknik.

– Vi har alltid producerat den bästa tekniken på 
marknaden, vilket garanterar inte bara ett hälsosamt 
och behagligt inomhusklimat, utan också energieffek-

Enervent Zehnder:s nya vd Thomas Söderholm, som är en erfaren internationell affärsledare, vill stärka företagets kommersiella position 
främst i Skandinavien. 
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tivitet. Vår konkurrenskraft är god och vi tänker stärka 
vår kommersiella position, särskilt på våra nordiska 
huvudmarknader, säger Thomas Söderholm.

Enligt Söderholm finns det inom Zehnder-koncer-
nen tydliga mål och man är ganska fri att bygga tillväxt 
i linje med marknaden. Han ser många möjligheter 
i det och berättar att de undersöker hur man skulle 
kunna erbjuda allt fler produkter från Zehnders sor-
timent. Söderholm berättar att företaget även strävar 
efter konkurrenskraft genom att förnya sitt sortiment 
så att det effektivt ska tillgodose kundernas behov. Nya 
modeller kommer att lanseras lite senare.

Den nordiska marknaden
Enervent Zehnder Oy har tillverkat ventilationsteknik i 
Finland i mer än 30 år. Deras huvudmarknader är för-
utom Finland, Sverige och Norge. Söderholm berättar 
att speciellt Norge drar väldigt bra för tillfället.

– Enervent drar nytta av de strikta energieffektivitets-
kraven i Norge, säger han. 

En liknande utveckling väntar de sig även från Sverige 
i och med uppdaterad lagstiftning där. 

Coronas inverkan
Söderholm är glad att coronapandemins inverkan hittills 
varit marginell för företaget, men utsikterna inför hösten 
är väldigt svåra att uppskatta. 

– Det är osäkerhet på marknaden, vi ser det i en kortare 
beslutshorisont vid beställning, konstaterar Söderholm. 

En positiv effekt av coronapandemin som Söderholm 
vill lyfta fram är att medvetenheten om ventilation och ett 
bra inomhusklimat har ökat, även om många blandar ihop 
begreppen ventilation och luftkonditionering.

Enervent Zehnder i siffror
Företagets omsättning 2019 var cirka 10 miljoner euro. 
Enervent Zehnder Oy sysselsätter cirka 50 personer i 
Borgå och i sin försäljningsorganisation på huvudmark-
naderna. Sedan 2018 har företaget varit en del av schwei-
ziska Zehnder Group AG.

Zehnder-koncernen
Zehnder-koncernenen tillhandahåller inomhuslufts-
lösningar och har försäljningsverksamhet i mer än 70 
länder genom lokala försäljningsföretag och repre-
sentationskontor. Den utvecklar och tillverkar sina 
produkter i 14 egna fabriker. Enligt Zehnder Group 
AG tillverkar de energieffektiva och elegant designade 
produkter och system för uppvärmning och kylning, 
inomhusventilation och inomhusluftsrengöring. De 
säger att koncernen är marknads- och teknologiledande 
inom sina respektive affärsområden under varumär-
kena Zehnder, Runtal, Acova, Bisque, Greenwood, Paul 
och Core.

Zehnder Group har sitt huvudkontor i Gränichen, 
Schweiz sedan 1895. Koncernen sysselsätter mer än 
3 000 personer över hela världen och omsatte 644 
miljoner euro år 2019. Zehnder Group är noterat på 
SIX Swiss Exchange. Onoterade B-aktier ägs av Zehn-
der-familjen och dess närstående.

» Bara en av alla innovativa 
lösningar  från FläktGroup.  
Se mer på flaktgroup.fi

Reservdelar
Med vår omfattande lager- 
förteckning över reservdelar kan vi snabbt 
svara på era behov. FläktGroup säkerställer 
en snabb och jämn utbytesprocess.

Driftsättning
Vi ser till att din nya utrustning från FläktGroup 
driftsättes korrekt med inställningar som är 
anpassade för kundens ändamål och applika-
tioner

Översyn av  
installerade system
Vi kan optimera sys-
temets prestanda i en-
lighet med kundspeci-
fikationer och 
energiprestanda.

Tillförlitlighet och bra prestanda för hela livs-
cykeln - det är vad FläktGroup Service står för.

SERVICE OCH LÖSNINGAR FRÅN 
FLÄKTGROUP

INNOVATIONSTÄVLING

DELTA I  
FLÄKTGROUPS  

INNOVATIONSTÄVLING  
OCH VINN UPP TILL 

5 000 €
Läs mer på 

flaktgroup.fi/innovaatiokilpailu
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Invånare i hus där rörsanering ska 
genomföras är rädda för en utdra-
gen renovering som tar månader 

i anspråk och gör det nästan out-
härdligt att bo kvar.

Kostnaderna är en annan fråga, 
de ligger ofta på smärtgränsen och 
riskerar att öka om renoveringen 
drar ut på tiden. På grund av dessa 
orsaker händer det att man år efter 
år skjuter fram rörsaneringar i äldre 
fastigheter. Samtidigt kanske man 
inte kommer att tänka på att det i 
dag finns alternativa lösningar till 
ett traditionellt stambyte. Dessa är 
kostnadseffektivare och mindre stö-
rande för boendet.

– Vid relining trär man in nya 
rör i de gamla avloppsrören som 
därefter håller i tiotals år till. En 
rörinfodring i ett trevåningars hög-
hus tar drygt en vecka i anspråk. 
Likaså utgör kostnaderna endast 
ungefär hälften jämfört med att 
nya rör ersätter de gamla, inklusive 
rivningsarbetet i samband med en 
sanering. Då är det ju inte underligt 
att reliningens popularitet ökar med 
fart, konstaterar Jyrämä.

Sanering i etapper
– Vid en traditionell linjesanering 
förnyas allt på en gång, även bad-
rummen. I en hybridmodell som 

Relining sparar tid och pengar
Numera görs omkring 
hälften av rörsanering-
arna genom relining, det 
vill säga rörinfodring, i 
stället för traditionellt 
stambyte, visar Fastig-
hetsförbundets statistik. 
Den ökade populariteten 
förklaras av att relining 
är snabbare, mindre stö-
rande för boendet och ett 
klart förmånligare alter-
nativ, anser Heikki Jyr-
ämä, vd på Esboföetaget 
Sukitusvalvonta Pro Oy.

struktioner. Även möjligheterna för 
husbolag att få lån underlättas när 
man i stället för ett stort lån för varje 
projekt ansöker om ett eget lån som 
betalas tillbaka innan följande reno-
veringsfas inleds, säger Soikkeli. 

– En relining av avlopps rören 
i en traditionell höghuslägen-
het enligt hybridmodellen kostar 
omkring 100 euro per kvadrat-
meter. Om man samtidigt förnyar 
även tappvatten- och elledningarna 
stiger kostnaderna till cirka 400 
euro per kvadratmeter. Man kan 
bo i bostaden under reparationen, 
men visst kan även en hybridsane-
ring medföra en smärre olägenhet 
för boendet.

Sukitusvalvonta Pro Oy gör 
nödvändiga konditionsgransk-
ningar, konkurrensutsätter och 
sållar fram de bästa aktörerna samt 
övervakar projektet från början till 
slut. (BT)

bygger på relining kan man däremot 
först sanera enbart avloppsrören. 
Därefter sanerar man tappvatten-
ledningarna som ytinstallation och 
renoverar badrummen efter behov. 

Enligt projektdirektör Marko 
Soikkeli består merparten av kost-
naderna under en linjesanering av 
arbetstimmar. Sådana uppstår när 
man först måste röja bort de gamla 
rören för att bereda plats åt de nya. 
I värsta fall kan till och med bad-
rum som renoverats endast några 
år tidigare rivas.

I en hybridmodell kan avlopps-, 
tappvatten- och elsaneringarna för-
delas på många år och utgör sålunda 
ekonomiskt ett lättare alternativ för 
fastighetens och bostadens ägare.

Mindre lån, bättre låne-
möjligheter
– Vid en hybridsanering behöver 
man knappt alls riva befintliga kon-

Sukitusvalvonta Pro Oy gör nödvändiga konditionsgranskningar, konkurrensutsätter och 
sållar fram de bästa aktörerna samt övervakar projektet från början till slut, säger Heikki 
Jyrämä och Marko Soikkeli. Foto Kiinteistöposti Oy / Jaana AhtiVirtanen.
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Som främsta hotbild ser man att 
projekt kan bli uppskjutna till 
framtiden och att efterfrågan 

från investerarhåll mattas av. Dess-
utom har finaseringen av byggpro-
jekt blivit allt svårare. Byggindus-
trin RT lät göra en enkät bland sina 
medlemsföretag i augusti. 

Över en fjärdedel av de före-
tag som besvarade enkäten har i 
praktiken stött på att projekt blir 
uppskjutna till följd av coronaepi-
demin. Av dem som svarade ansåg 
64 procent att fördröjningar från 
beställarnas sida är sannolika. 

Efterfrågan från placerarhåll 
och avtagande offentlig efterfrågan 
upplevs nu mera oroväckande än 
under våren. Däremot har efter-

Uppskjutna projekt är nu största hotet för byggindustrin

Byggandet har fortgått 
under coronatiden med 
mindre störningar än vän-
tat och situationen har inte 
förändrats sedan våren. 

frågan från konsumenthåll och på 
reparationsbyggande hållit sina 
positioner något bättre.

Ett bättre ögonblick för offent-
liga investeringar är svårt att finna. I 
stället för att skjuta på projekt borde 
i synnerhet kommunerna heller tidi-
garelägga sina planer. Obligatoriska 
projekt och reparationsskulder lönar 
det sig nu att styra till att betjäna en 
återhämtning av ekonomin och syssel-
sättningen, anser Rakennusteollisuus 
RT:s chefekonom Jouni Vihmo. 

Över 60 procent av de tillfrågade 
ansåg att en sinande projektfinan-
siering för närvarande skadar pro-
duktionen. Närmare två av tre upp-
skattade för sin del att tillgången på 
projektfinansiering i fortsättningen 
försvåras, vilket återspeglar sig 
framför allt i bostadsproduktionen.

Byggbranschens företag har lyck-
ats bevara sin produktion väl under 
sommarmånaderna. Ängslan för att 
verksamheten ska avta och att arbets-
platserna och fabrikerna stängs på 
grund av coronan har minskat något 

under epidemins lugna period. Osä-
kerheten om framtiden är dock fort-
farande stor. Coronakrisen förväntas 
påverka byggandet med fördröjning.

– Trots att det på sommaren rap-
porterades att anställda i vissa företag 
var smittobärare har detta avklarats 
och man har tagit lärdom. Merparten 
av företagen upplever till exempel att 
begränsningarna i den självpåtagna 
rörligheten och arbetsplatsverksam-
heten i någon mån skadar verksam-
heten, men att dessa är nödvändiga 
för att hålla epidemin under kontroll, 
påpekar Jouni Vihmo.

Rakennusteollisuus RT:s tredje 
enkät gjordes 4–13 augusti. Näten-
käten skickades till RT:s alla med-
lemsföretag, närmare 2 800 stycken, 
och den besvarades av 391 företag.

Den byggda miljön inklusive 
tjänster sysselsätter var femte fin-
ländare, över 500 000 människor. 
Byggandets årsomsättning uppgår till 
35 miljarder euro och byggnadsinves-
teringarna utgör nästan 60 procent 
av Finlands alla investeringar. (BT)
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Den nya tunneln gjordes med 
en ny sorts miljövänlig teknik 
som på finska kallas ”tunk-

kaustekniikka”. Det är den första 
tunneln i Finland i den här omfatt-
ningen som grävs ut med den nya 
tekniken. Entreprenören för tunnel-
jobbet kom från Irland. Det var fir-
man Ward and Burke Ltd som åtog 
sig arbetet med tunnelprojektet.

Som konsult fungerade Guido 
Nuijten från Afry Finland Oy. Han 

Avloppsvattentunnel grävdes ut i Åbo med ny teknik 
Med byggstart i juni och 
tunneln utgrävd i augusti 
och utan störningar för 
trafiken och de boende 
kan Turun seudun puh-
distamo känna sig nöjd 
med projektet.

menar att den här tekniken för tunnel-
utgtävning passar bra i byggd miljö på 
platser där berggrunden går djupt.

Mirva Levomäki, vd för 
Turun seudun puhdistamo kan 
också känna sig nöjd. Både bud-

geten och tidsplanen höll för den 
800 meter långa tunnelbygget som 
sträcker sig från reningsverket på 
Kakolabacken  till Åbo hamn. Det 
är fråga om en tunnel för renat 
avloppsvatten. (RW)

Orsaken till dessa olägenhe-
ter är oftast saknade eller 
trasiga friskluftsventiler 

eller så är det fel på toppventilatorn 
som reglerar frånluften. I många 
hem lider man i onödan av problem 
med inomhusluften eftersom dessa 
brister är enkla att åtgärda.

Unkenhet och drag
Vilpe, som producerar ventilations-
produkter, lät för ett år sedan göra en 
konsumentenkät som avslöjade bris-
ter i ventilationen i vart tredje hem 
i Finland. Av dem som besvarade 
enkäten ansåg var tionde, att ventila-
tionen i deras hem snabbt borde för-
bättras. Dessutom tyckte var fjärde, 
att ventilationen borde förbättras, 
men att det inte brådskade. De van-
ligaste problemen som framkom var 
unkenhet, en känsla av drag, alltför 

Ofta lätt att åtgärda strulande ventilation
Obefintliga eller söndriga friskluftsventiler förorsakar största delen av olägenhe-
terna. I vart tredje hem i Finland lider man av inomhusluftproblem som beror 
på bristfällig ventilation. Enligt Vilpe Oy:s konsumentenkät är de vanligaste 
problemen unkenhet, känsla av drag, avloppslukt och att det drar via springor i 
konstruktionerna. 

torr inomhusluft, lukt av avlopp och 
läckande konstruktioner, till exempel 
genom springor i golv och karmar.

– Ventilationsproblemen är 
lyckligtvis rätt små i de flesta hem-
men. Det är kanske därför man 
skjuter fram ventilationsrepara-
tioner trots att problemen lätt och 
relativt förmånligt kunde åtgärdas. 
När det gäller till exempel installa-
tion av friskluftsventiler talar vi om 
några hundra euro, säger Vilpe Oy:s  
forsknings- och utvecklingsdirektör 
Veli-Pekka Lahti.

Fungerande ventilation viktig
En fungerande ventilation är viktig 
för människans trivsel och hälsa. 
Den bidrar även till att byggnaden 
hålls i skick och inte tappar värde. 
Om ventilationen är otillräcklig kan 
en alltför stor fuktighet i inomhus-

luften sätta sig på väggytorna och 
med tiden leda till mögel och andra 
skador. 

– Det första steget för att för-
bättra ventilationen är att lokalisera 
vad felet beror på. Hjälp finns att få 
hos den lokala VVS-entreprenören. 
Där kan man be om en uppskatt-
ning hur ventilationen kan förbätt-
ras i den egna bostaden och vad det 
kostar, råder Lahti. 

Den av Vilpe senaste år beställda 
konsumentenkäten besvarades av 
tusen finländare i åldrarna 18 till 
80 år. Urvalet var representativt för 
Finlands befolkning avseende län, 
kön och bostadsområde. Av de till-
frågade var 49 procent män och 51 
procent kvinnor. Hälften av de till-
frågade bodde i höghus, en femtedel 
i rad- eller parhus och en tredjedel 
i egnahemshus. (BT)
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Solcellsparken tar i anspråk 45 
hektar markyta. Byggstarten 
skedde redan i mars 2020 och 

solcellsparken invigdes den 4 sep-
tember. Den installerade effekten 
uppgår enligt uppgift till 20 MWp. 
I och med detta går Strängnäs upp 
i  ledningen som den kommun som 
har den största solcellsparken i 
Sverige.  

Sveriges största solcellspark i Sörmland
HSB bygger i samarbete 
med Energiengagemang 
Sveriges största solcells-
park där 50 000 solpa-
neler har installeras på 
ett område i närheten av 
Härad längs europaväg 
E20 i Strängnäs kommun. 

Den näst största solcellspar-
ken i Sverige beräknas få 12 MW 
i installerad effekt och den byggs 
för närvarande på Östgötaslätten 
utanför Linköping. Man kan säga 
att det pågår en ketchupeffekt när 
det gäller storskaliga solcellsparker. 
Danmark har ändå Skandinaviens 
största solcellpark på Själland utan-
för Kalundborg. Där finns 248 730 

solpanler installerade och effekten 
är 61 MW.   

Jämför man Strängnäs sol-
cellspark med motsvarande anlägg-
ningar i Finland blir rankingen enligt 
följande: Atrian Aurikosähköpuisto 
i Nurmo utanför Seinäjoki:  6 MWp, 
solcellsparken Lemene i Lempäälä: 4 
MWp, Helsingfors Universitet, Cam-
puset i Vik:  1,2 MWp (RW)

På nya poster
Onninen Oy Jakobstad
Matts Björkgård har från och 
med 1.3.2020 utnämnts till nyck-
elkundschef inom byggnads- och 
husteknik.

Verto Oy
Antti Salakka har utnämnts till vd 
från och med 13.7.2020. Han har 
en lång erfarenhet av försäljning 
och VVS-branschen och har senast 
ansvarat för försäljningen på den 
inhemska marknaden vid Vallox Oy. 

Algol Technics Oy
Juho Kallionmaa, 37, har från 
och med 17.8.2020 utnämnts till 
operativ direktör för underhålls-
affärsverksamheten. 

Rakennustieto Oy
DI, teknologiedirektör Laura 
Apilo har från och med 1.8.2020 
utnämnts till vd. 

Enervent Zehnder Oy
Thomas Söderholm har 
utnämnts till vd från och med 
11.5.2020. 

Halton Group
Halton Group har från och med 
1.9.2020 gjort två utnämningar 
i koncernledningen. Koncer-
nens nuvarande ekonomidirek-
tör Janne Pukkila får en ny 
befattning, Director Operational 
Exellence, och koncentrerar sig 
fortsättningen på att förbättra 
kvaliteten på enhetsöverskri-
dande verksamhet. 

Mikko Mattila har utnämnts 
till koncernens nya ekonomidi-
rektör. Han har senast verkat 
inom Vaisala.

Carola Puusteli har från och 
med 1.4.2020 utnämnts till med-
lem av koncernens styrelse. Hon 
har under årens lopp innehaft 
ledande poster inom internatio-
nellt betydelsefulla företag.

Assemblin Oy 
Tekniska tjänster
Mirka Vesaniemi (f. 1969), har 
från och med 1.1.2020 utnämnts 
till affärsverksamhetsdirektör.

Byggnadsautomation 
Automationsingenjör Mikko 
Vanhakarhu (f. 1981), har från 
och med 1.7.2020 utnämnts till 
produktionschef.

Automations- 
entreprenader
Oskari Rytkönen, har från 
och med 30.3.2020 utnämnts 
till ingenjörspraktikant. Han är 
stationerad i Lassas, Helsingfors.

Kasperi Kari, har från och med 
2.4.2020 utnämnts till ingenjörs-
praktikant. Han är stationerad i 
Lassas, Helsingfors. 

Daniel Sulasalmi, har från 
och med 3.4.2020 utnämnts till 
ingenjörspraktikant. Han är sta-
tionerad i Lassas, Helsingfors.  

Husteknik - 
entreprenader
Jaan Turpela, har från och med 
4.5.2020 utnämnts till projekt-
handläggare. Han är stationerad 
i Lassas, Helsingfors. 
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Neles har tidigare varit helägt 
av Metso men avknoppades 
i juni 2020 som ett själv-

ständigt börsbolag med Olli Iso-
talo som bolagets vd. Det dröjde 
inte mer än till ett par veckor efter 
börsintroduktionen innan Neles sty-
relse meddelade att de accepterar 
kontantbudet som Alfa Laval har 
lagt, vilket betyder 11,50 euro per 
Neles-aktie.

Det var bara Valmets vd Pasi 
Laine som höjde rösten och frå-
gade varför inte Valmet har blivit 
tillfrågat och informe-
rat om det förestå-
ende uppköpet. När 
Alfa Laval offentlig-
gjorde sitt bud ägde 
Valmet 14,9 procent i 
Neles. Den näst största 
ägaren i Neles är 
svenska investerings-
bolaget Cevian Capital 
med 10,9 procent som 
dirigeras av Christer 
Gardell.  

Alfa Laval lägger kontantbud på Neles
Det pågår som bäst en 
dragkamp mellan Fin-
land och Sverige om 
ägandet av ventiltillver-
karen Neles.

Valmet svarade med att storköpa 
Neles aktier på börsen och har vi det 
här laget flaggat för en ägarandel på 
21 procent av aktierna i Neles. 

Neles är ett mycket lönsamt bolag 
som omsätter 660 miljoner euro och 
uppvisar en vinst på nästan 100 mil-
joner om året. Personalen uppgår 
till 3 000 personer uppdelat i fyrtio 
länder. I Finland har Neles en stor 
produktionslokal invid Lahtisvägen i 
Håkanböle i Vanda där också huvud-
kontoret ligger. Med alla tjänstemän 
på huvudkontoret medräknade arbetar 
det nästan 800 personer på den åtta år 
gamla anläggningen i Håkanböle.

Neles tillverkar avstängnings- 
och reglerventiler för kraftverk och 
industri med petrokemiska industrin 
och papper- och cellulosa industrin 
som stora kunder.

Kontantbudet från Alfa Laval 
leder till affär om svenskarna 

lyckas kamma hem två tredjedelar 
av aktierna i Neles.

Valmet är i praktiken ett skuldfritt 
bolag som har ordentliga finansiella 
muskler att använda i dragkampen. 
Alfa Laval är en börsjätte med bety-
dande resurser och är ett klart större 
bolag än Valmet. Under hösten kom-
mer vi att se hur angeläget Alfa Laval 
är om att köpa upp Neles. Tungan på 
vågen blir förmodligen våra pensions-
bolag, det vill säga Ilmarinen, Varma, 
Elo och Keva, som tillsammans är 
betydande aktieägare i Neles. 

Innan året är slut ser vi hur 
dragkampen slutar. Från Alfa Laval 
har det meddelats att om förvärvet 
genomförs skulle Neles fortsätta 
verksamheten som ett eget bolag, 
men i den svenska börsjättens ägo. 
Valmet har däremot inte kommu-
nicerat sina avsikter med innehavet 
i Neles. (RW)
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Rörklammertillverkaren Toimex Oy 
har sålts till personalen som driver 
företagets drygt 40-åriga affärs-
verksamhet vidare. 

Jussi Weiström som är en av 
de nya ägarna övertar vd-skapet. 

Då de tidigare huvudägarna 
Kalervo och Kaj Pentti sålde före-
taget erbjöds personalen möjlighet 
att köpa det. Toimex omsätter 2 
miljoner euro. I och med ägarbytet 
fortsätter personalen som gamla 
anställda. (BT)

Toimex Oy såldes 
till personalen

Assemblin Oy sålde Assemblin 
Pohjois-Suomi Oy till Juha Kar-
retkoski som varit anställd på 
företaget i många år.  

Karretkoski har arbetet vid 
företaget i tiotals år och ger sig nu 
ivrigt in på entreprenörskapets stig. 
Företagsköpet föranleder inga per-
sonalförändringar och enheterna 
fortsätter sin verksamhet på de 
nuvarande enheterna. (BT)

Juha Karretkoski 
köpte Assemblin 
Pohjois-Suomi Oy Även mässan FinnBuild 2020 

kommer att flyttas till våren 2021. 
Mässan kommer att arrange-
ras 13–15.4.2021 i Mässcentret 
i Böle, Helsingfors. Vi kommer 
att få alla tiders mässvår då tre 
av byggbranschens stora mässor 
arrangeras inom en månads tid. 
För att få en extradag mellan 
FinnBuild och Nordbygg kom-
mer FinnBuild undantagsvis att 
arrangeras från tisdag till torsdag.  

22–26.3.2021 ISH Frankfurt
13–15.4.2021 FinnBuild
20–23.4.2021 Nordbygg
(SL)

FinnBuild-mässan 
senareläggs
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Produktnytt

Noggrannhet
Koldioxidinnehåll: ± 7 % av det uppmätta värdet eller 
± 100 ppm (beroende på vad som är högre) i området 
0 till 3000 ppm, ± 10 % av det uppmätta värdet över 
3000 ppm
Temperatur: ± 1 ° C
Fuktighet: ± 3 % i intervallet 35,75 %, annars ± 5 %
Mätmetod NDIR (Non-Dispersive-Infrared Technology)

Suomen Lämpömittari saluför en 
behändig koldioxidmätare, modell 
9060, som har tydlig display och är 
enkel att använda. 

Den här mätaren är ett utmärkt instrument om 
man misstänker att det är undermålig ventila-
tion på jobbet eller på gymmet, bara att koppla 

in mätaren till en USB-port på laddare eller till en 
dator. Mätaren är stor som en cigarrettask och är lätt 
att ta med med på möten eller att ha inkopplad hemma. 
Mätaren redovisar koldioxidhalten i ppm (particle per 
million). Dessutom mäter den temperaturen och den 
relativa fuktigheten i rumsluften. 

En av finesserna med koldioxidmätaren är att dis-
palyen ändrar färg i takt med att den uppmätta koldi-
oxidhalten stiger. Vid god luftkvalitet lyser bakgrunds-
färgen på displayen grön, sedan ändras färgen till gul 
när luftkvaliteten bara är nöjaktig för att sedan bli röd 
när rumsluften är dålig och kräver vädring.  Man kan 
själv justera ppm-gränserna på färgbyten om man inte 
gillar fabriksinställningen. Strömförsörjning enbart 
med USB-kabel. Mått 105 x 32 x 55 mm, vikt 86 g. Säljs 
bland annat via Verkkokauppa.com, pris 119,30 euro.

Koldioxidmätare från  
Suomen Lämpömittari 

FINO injusteras genom en patentsökt tejpremsa i 
donets frontparti samt genom magnetband. Metoden 
sparar tid vid installation och serviceunderhåll. Det 
inställda läget består och magnetbanden samlar vare 
sig smuts eller damm.

För mer info: Pekka Huhtela, produktchef pekka.
huhtela@climecon.fi

Climecon lanserar ett nytt tilluftsdon 
för bostäder, kontor och hotellrum. 
Donet finns i tre olika dimensioner 
för kanalanslutning, 100, 125 och 160 
millimeter. FINO ger en tyst och jämn 
spridningsbild vid mindre luftflöden. 

FINO:s frontparti har en kvadratisk perforering som 
gör att donet smälter in mot bakgrunden. Donet 
framhävs från sin bakgrund genom kontrastfärger 

som ett inredningselement. Det svarta FINO-donets 
innerparti är svartmålat varvid man inte kan se donets 
inre delar genom fronten. De klassiska färgalternativen, 
mattsvart, vit och silvergrå, gör donet till ett gott val för 
såväl moderna som mera traditionella byggnads- och 
saneringsobjekt.

FINO är utvald som Climecons Östersjöprodukt. 
Företaget stöder John Nurminens stiftelse som tar sikte 
på naturskyddet i Östersjön och bevarandet av dess 
kulturarv för kommande generationer. 

Nytt tilluftsdon från Climecon    
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Fabriken i södra Finland har 
sedan början av sommaren 
gått med full kapacitet och 

ett hundra tal personer har hittills 
anställts för produktionen, säger vd 
Johan Brandt. 

Lifa Air tillverkar även and-
ningsskydd vid ett stort antal pro-
duktionslinjer i Kina och har stor 
erfarenhet beträffande volym-
produktion av dem. 

–  Vårt avtal med Försörjnings-
beredskapscentralen gör det möj-
ligt att tillverka andningsskydd och 
kirurgiska ansiktsmasker hos en 
inhemsk aktör. 

Inhemska andningsskydd och 
ny intressant innovation

Text: Börje Takolander    Bild: Lifa Air

Efterfrågan på andningsskydd ökar kraftigt runtom i världen på grund av covid 
19. Det finska teknologiföretaget Oy LIFA Air Ltd är en världsledande expert 
beträffande ren luft. Företaget ingick redan i april ett avtal med Försörjningsbe-
redskapscentralen om leverans av andningsskydd och kirurgiska ansiktsskydd. 

under kontroll och att samhället 
hålls livskraftigt nu och i framti-
den, konstaterar Oy Lifa Air Ltd:s 
grundare och styrelseord förande 
Vesa Mäkipää. 

Lång erfarenhet, omfattande 
export
Lifa Air, som är grundat år 1988, 
har i närmare 30 års tid sålt sina 
produkter till över hundra länder 
främst för användning i offentliga 
byggnader, affärsbyggnader och 
inom industrin. 

– Vi upptäckte för en tid sedan 
att vår teknologi även kunde vara 

Det här är betydelsefullt, efter-
som man då i Finland kan bygga 
upp en egen krisberedskapssäker-
het för dessa centrala produkter, 
anser Brandt. 

– Vi har under vårens och som-
marens lopp förberett oss på en 
rejäl ökning av efterfrågan. En bety-
dande del av vår produktion levere-
ras till Försörjningsberedskapscen-
tralen som ombesörjer att det finns 
tillräckligt med ansiktsmasker för 
att täcka behovet i hälsovården. Vi 
koncentrerar oss på att svara på 
den inhemska efterfrågan. För oss 
är det viktigt att corona viruset hålls 

Vesa Mäkipää har tillsammans med sin son Eppu, som är försäljningsdirektör för Asien, utvecklat en personlig luftrenare som lanseras 
i dagarna. 
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lämplig för de kinesiska hemhus-
hållen, berättar Vesa Mäkipää. Vi 
sonderade våra möjligheter där och 
för omkring fyra år sedan startade 
vi tillsammans med det kinesiska 
konsumentelektronikföretaget Edi-
fer Technology Inc ett samföretag i 
Kina. Där producerar vi luftrenare 
för konsumentmarknaden. Produk-
terna bygger på Lifa Airs patent. Vi 
tillverkade respiratorer i Kina redan 
innan pandemin. Alla våra produk-
ter utom luftrenare och en del respi-
rationsmasker tillverkas i Finland.  

Den världsomfattande bris-
ten på filtertyg ledde till att Lifa 
Air under våren inledde egen pro-
duktion av det för kvaliteten på 
andningsskydd kritiska materi-
alet enligt den så kallade Melt-
blown-smältblåsningsmetoden. 

Eget testlaboratorium
Vi har ett eget testlaboratorium som 
motsvarar det som VTT har, där vi 
kontrollerar kvaliteten kontinuer-
ligt. Alla produkter som säljs till 
hälsovården måste vara testade av 
ett ackrediterat laboratorium enligt 
EU-standard EN-149.

För andningsskydden har det 
stipulerats stränga lagstadgade krav. 
Typgodkända andningsskydd bör 
vara CE-märkta och skyddens fil-
treringsförmåga bör påvisas genom 
standardtest. I Finland övervakar 
FIMEA att de stadgade kraven följs. 

– Våra produkter uppfyller de 
internationella standarderna och de 
tillverkas enligt för läkemedelsappa-
ratur typiskt god tillverkningspraxis 
(GMP). Tack vare sin skyddseffekti-
vitet och sina tekniska egenskaper 
är våra andningsskydd lämpliga att 
användas inte bara inom social- och 
hälsovården utan även i apotek och 
myndighetsverksamhet. Våra mas-
ker för konsumenter kan även köpas 
i bland annat livsmedelsaffärer. Det 
är skäl att komma ihåg att ett kvalita-
tivt andningsskydd för mun och näsa 
är något helt annat än hemgjorda 
ansiktsmasker, poängterar Mäkipää.  

Ny produktinnovation 
– Vår produktutveckling arbetar 
kontinuerligt med nya produkt- och 
materialinnovationer. Andnings-
skydden är en god lösning, men de 
är inte alltför trevliga i långvarig 

användning. Vi har redan i många års 
tid utvecklat en personlig luftrenare 
som bygger upp en sfär av ren luft 
omkring användares andningszon. 

Det är frågan om en liten appa-
rat som bärs om halsen och som 
kan användas även i handen eller 
på arbetsbordet. Den har väckt 
stort intresse internationellt. Den 
representerar enligt vår mening 
framtidens melodi. Vi vill vara en 
föregångare och därför anser vi det 
viktigt, att även vår renluftsbransch 
aktivt utvecklas framåt. Vår innova-
tion, denna personliga luftrenare, är 
under hösten föremål för en inter-
nationell gräsrotsfinansieringskam-
panj, konstaterar Mäkipää.

Världens bästa andnings-
skydd
De andningsskydd som Lifa Air har 
utvecklat tryggar säkerheten för 
proffsen som arbetar med kritiska 
uppgifter inom samhället. And-
ningsskydden uppfyller de höga 
kvalitetskraven och är tack vare sin 
skyddseffektivitet och sina tekniska 
egenskaper lämpliga inom social- 
och hälsovården samt i apotek och 
myndighetsverksamhet, såsom 
tullen, gränsbevakningen, polisen, 
försvaret och enheter som myndig-
heterna anlitar, till exempel väktare. 

– Våra andningsskydd är enkla 
att använda, de skyddar effektivt 
och möjliggör en tydlig dialog, säger 
Mäkipää. 

Bättre inomhusklimat
– Lifa Air har ända sedan företaget 
grundades år 1988 varit en före-
gångare beträffande utveckling av 
tjänster, maskiner och apparatur för 
renare och hälsosammare inomhus-
luft. Bakom utrustning och metoder 
för rengöring av ventilationskanaler 
samt avancerade ventilationsfiltre-
ringslösningar finns förutom närmare 
30 års erfarenhet ett engagerat och 
långsiktigt forsknings- och utveck-
lingsarbete, påpekar Johan Brandt. 

– Vi producerar lösningar som 
garanterar en hälsosam miljö för var 
och en som arbetar eller befinner sig 
inomhus runtom i världen. En ren 
inomhusluft möjliggör både en häl-
sosam arbetsmiljö och ökar arbets-
produktiviteten och koncentrations-
förmågan i rum där man studerar. 

Vesa Mäkipää.

Eppu Mäkipää.

Johan Brandt.
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Under första decenniet av 
SK-Tuotes verksamhet låg 
fokus starkt på takrelaterade 

produkter. Nästa produkt blev en 
takbrunn för avvattning av platta 
tak. År 1984 ansåg Saikkonen att 
det var dags att fasa ut kontrakts-
tillverkningen och börja med egen 
produktion. Lämplig tomt hittades 

VILPE Oy – en resa från tillbehör till 
takfläktar

Text: Robert Wiklund     Bild: VILPE

Företaget började med en sinnrik liten produkt med vilken man lätt kunde fästa 
isolering mot takunderlaget innan man lägger bituminlagret på. Det blev en svamp-
liknande produkt som fjädrade när någon trampade på den. Året var 1975 och i 
företagsregistret infördes SK-Tuote ky. Uppfinnaren som beslöt att kommersialisera 
sin produkt heter Eero Saikkonen. 

vid Fågelberget i Korsholm där en 
produktionslokal på 1 200 m2 bygg-
des. Sedan dess har många utbygg-
nader skett. Fortfarande är företa-
get verksamt på samma gata, bara 
ett stenkast från riksåttan. 

I och med uppstarten av egen 
produktion började Saikkonen bredda 
produktsortimentet och 1987 kom 

takgenomföringar med i sortimentet. 
Några år senare lanserades den första 
VILPE-takfläkten. Här hade företa-
get gjort en inbrytning i ventilations-
branschen men ändå koncentrerat sig 
på takprodukter. Det var en lyckad 
inmutning för i dagens läge tillverkar 
VILPE omkring 15 000 takfläktar om 
året.

VILPE Oy satsar på miljön och driver ett av Vasaregionens största solkraftverk på sitt fabrikstak.
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90-talets lågkonjunktur
Under början av 90-talet kom lågkon-
junkturen och så småningom stannade 
nästan all byggverksamhet av i Fin-
land. Det blev konkurs för SK-Tuote 
och den del av företaget som klarade 
sig var plastfabriken SK Fastening Ltd 
Oy. Med mycket möda och hårt arbete 
reste sig företaget åter och vid sekel-
skiftet var alla skulder avbetalda. Det 
var på senare delen av 90-talet som 
tyngdpunkten så småningom kom 
att förskjutas bort från fastsättnings-
komponenter till de mera avancerade 
 VILPE-produkterna som blev företa-
gets huvudprodukter. 

När man ser på dagens produkt-
sortiment av VILPE:s ventilationspro-
dukter – takfläktar, frånluftshuvar och 
intagshuvar samt tilluftsventiler – är 
den gemensamma nämnaren att de 
är tillverkade av plast. Man förstår det 
bättre när man betänker att det var just 
plastfabriken som var den enhet som  
klarade sig när lågkonjunkturen slog 
till på 90-talet. Plast som tillverknings-
material används också för många 
andra av företagets produkter såsom 
takbrunnar, takluckor, frånluftshuvar 
och ventilationsrör. Takgenomföringar 
har länge varit VILPE:s paradgren och 
nu finns det även passande takgenom-
föringar för kablar till solpaneler i sor-
timentet. 

Företaget
Namnbytet skedde 2018 och då blev SK 
Tuote till Vilpe Oy i handelsregistret.

Företaget grundade 2009 ett eget 
säljbolag i Ryssland och nu finns det 
sex filialer i Ryssland. Under tiotalet 
har företaget grundat ett dotterbolag 
i Polen och ett i Ukraina.  

I Stockholm öppnade VILPE i 
år ett produktlager i Jordbro för att 
snabbt kunna klara snabba leveranser 
till sina svenska kunder. 

 VILPE Oy är i dag ett mycket lön-
samt familjeföretag med 130 anställda 
och omsätter 20 miljoner euro varav 
knappt hälften kommer från export-
försäljning. Vid årsskiftet gav Eero 
över ledarskapet till sonen Tuomas 
Saikkonen som har till uppgift att 
utveckla förtaget vidare.    

Det är hedervärt med växande före-
tag som VILPE som har sin egen pro-
duktion på hemmaplan, det är just före-
tag av den här sorten som vårt näringsliv 
behöver för att hålla landet på fötter. 

På VILPE är man stolt över att produkterna tillverkas i Finland. Här ser man en glimt av 
produktionen i Korsholm.

För närvarande sysselsätter företaget kring 130 personer. På bilden ser vi Kati Laiho i 
färd med att förpacka genomföringar.

VILPE uppvisar en stadig tillväxt och exporterar sina produkter till hela Europa.
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Text: Siru Lönnqvist     Bild: REHVA

Under sommarmånaderna har sakkunniga från hela världen jobbat intensivt med 
frågor som berör coronaviruset. I början av augusti kunde REHVA (europeiska 
VVS-föreningarnas förbund) ge ut en uppdaterad och mer omfattande vägledning 
för VVS-branschen. 

Vi skrev i senaste numret av 
VVS-tidningen att det till en 
början var många som ansåg 

att viruset inte sprids luftvägen, så 
även Världshälsoorganisationen 
WHO, men att allt mer tydde på 
att även luftsmitta är möjlig. Under 
ledning av Lidia Morawska skrev 
forskare en vetenskaplig samman-
fattning, som understöddes av 239 
forskare världen runt. Sammanfatt-
ningen noterades av betydande tid-
ningar så som The New York Times, 
vilket sannolikt bidrog till att WHO i 
början av juli erkände att luftsmitta 
var möjligt. I augusti inrättade WHO 
en rådgivande expertpanel för att 
utarbeta vägledning för ventilation. 
Professor Jarek Kurnitski och 
emeritusprofessor Olli Seppänen 
är medlemmar i panelen. 

REHVA
REHVA publicerade redan i mit-
ten av mars information och anvis-
ningar på sin webbsida ( rehva.eu) 
om vad man ska tänka på gäl-
lande ventilation i samband med 
coronapandemin. Denna vägled-
ning har sedan dess uppdaterats 
två gånger. Jarek Kurnitski, som 
har lett REHVA:s arbete, är tack-
sam för att man i dag inte längre 
behöver strida för att bevisa att 
luftsmitta är möjlig, utan kan 
koncentrera sig på att reda ut och 
ge anvisningar om vad man bör 
beakta för att hindra spridning 
av viruset. På webbsidan har man 
publicerat svar på ofta ställda frå-
gor och nu senast separata väg-
ledningar gällande hindrande av 

Tredje  versionen av coronavirus 
vägledning från REHVA

internt luftläckage i roterande vär-
meväxlare och säker användning 
av luftkonvektorer. Lite tidigare, 
i juli, publicerade REHVA också 
en guide för skolor för att säker-
ställa att ventilationen fungerar 
som avsett när skolorna startar.

REHVA:s vägledningar är 
ett bra exempel på hur snabbt en 
expertorganisation kan reagera på 
ett gemensamt problem och sam-
manställa ett aktuellt informa-
tionspaket för sina medlemmar och 
intressenter. 

Fördelning av luft
Emeritusprofessor Olli Seppänen, 
som aktivt deltagit både i arbetet 
inom REHVA och i möten med 
representanter från WHO, berät-
tar att de små partiklarna som 
är mindre än 5 mikrometer är 
särskilt skadliga. De verkar även 
sprida mer virus än större par-
tiklar. Små partiklar mindre än 5 
mikrometer tränger också djupare 
in i luftvägarna än större partiklar 
som klibbar fast vid de övre luft-
vägarna. Spridning av partiklar 
med luftströmmar ställer vikten 
av ventilation i ett helt ny dager. 
Storleken på ventilationen är inte 
den enda avgörande faktorn, utan 
även hur luften fördelas. Det blir 
allt viktigare att se till att ren, 
virusfri luft förs in i andnings-
zonen och att den använda luften 
tas bort från rummet så effektivt 
som möjligt. Detta kräver nya 
genomförbara lösningar och mer 
arbete, både inom forskning och 
produkt utveckling. 

- De funktionella kriterierna för 
ventilation måste utvecklas från de 
nuvarande. Ventilationens verk-
ningsgrad och effektiviteten i avlägs-
nandet av föroreningar måste ses 
över. Vi behöver funktionella, skyd-
dande lösningar som är rums- och 
fallspecifika, konstaterar Seppänen.

Seppänens blogg på FINVAC:s 
webbsida (finvac.org), där han skri-
ver om aktuellt inom VVS-bran-
schen, har blivit allt populärare. 
Även medierna, så som YLE och HS 
har refererat till bloggen.

Arbetet fortsätter
Allt eftersom att coronainforma-
tion samlats har ventilationens 
betydelse understrukits. REHVA: s 
arbete för att se till att ventilationen 
fungerar allt bättre för att bekämpa 
coronaviruset och andra luftburna 
sjukdomar fortsätter. Ett betydande 
tekniskt framsteg har dock tagits 
när ett utkast till den första model-
len för beräkning av exponering och 
smitta som bäst färdigställs. 

– Den vetenskapliga grunden 
för modellen är den årtionden gamla 
Wells-Riley-smittoriskmodellen. 
Modellen har använts tidigare för 
att bedöma spridningen av många 
andra infektionssjukdomar, berättar 
Seppänen. Nu har det erhållits till-
räckligt data för coronaviruset för att 
man ska kunna använda modellen.
Samtidigt arbetar REHVA med 
instruktioner som behandlar 
UV-strålning och luftrenare. På mark-
naden finns tyvärr även aktörer som 
säljer produkter till konsumenter som 
inte närapå levererar det de lovar. 
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1. Effektiv ventilation är viktigt.

2. Kolla drifttiderna, se till att ventilationen körs 
med nominell effekt åtminstone två timmar 
innan och efter användning av lokalen.

3. Undvik att stänga av ventilationen till natten 
eller veckosluten.

4. Öppna fönstren regelbundet även i fastighe-
ter med maskinell ventilation.

5. Håll toaletternas frånluftsfläktar på kontinu-
erligt (24/7), men se till att ersättande luft 
kommer kontrollerat.

6. Undvik öppna fönster i toaletter för att und-
vika fel riktning i ventilationen.

7. Instruera användarna att stänga wc-locket 
innan de spolar.

8. Maximera friskluftsintaget till ventilationen 
och undvika cirkulationsluft.

Sammanfattning av REHVA:s praktiska åtgärder för husteknik 
under en epidemi

9. Kolla värmeåtervinningen för att säkerställa att 
luftläckagen är under kontroll.

10. Fläktkonvektorer bör köras med kontinuerlig 
drift.

11.  Ändra inte inställningarna för uppvärmning, 
kylning och eventuell befuktning.

12.  Utför planerad kanalrengöring som normalt 
(ytterligare rengöring krävs inte).

13. Följ normalt underhållsschema för byte av cen-
trala utelufts- och frånluftsfilter.

14. Regelbundna filterbyten och underhållsarbeten 
ska utföras med vanliga skyddsåtgärder inklu-
sive andningsskydd.

15.  Inför ett sensornätverk för inneluftskvalitet 
som gör att användare och anläggningsansva-
riga kan övervaka att ventilationen fungerar 
tillfredställande.
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Medlem i VSF

Var det från början klart att du efter skolan 
skulle skaffa dig någon teknisk utbildning? 
– Det låg nog i min natur att söka mig till tekniska 
inriktningar.

Hur passade dina studier in i VVS-branschen, 
du grundade ju företaget Rörman Ab Oy i 
Jakobstad? Vad fick dig att starta eget och 
var dina studier en bra grund att bygga på? 
– I utbildningen för maskin och konstruktion ingår en 
del VVS, men inte i den omfattning som i en VVS-in-
riktad utbildning. Mina kunskaper i området kommer 
nog från åren som drifttekniker och projektövervakare 
på Energiverkets fjärrvärmeavdelning.

Var och vad arbetar du med för närvarande, 
när du inte längre behöver ansvara för före-
tag och anställda?
– Jag ”säsongsarbetar”, alltså under våren och hösten, 
på Kvarken Marine Service med service och reparationer 
av Yamaha utombordare och Volvo Penta marindiesel-
motorer. Jag utför även mindre reparationer av båtar.

Sixten Fredriksson
VSF

Vad gillar du mest i ditt arbete i dag och 
varför?
– Jag tycker att arbetet är varierande och intressant. Det 
finns mycket nytt att lära sig. Vissa arbetsmoment är 
fysiskt mycket krävande på grund av trånga utrymmen 
och obekväma arbetsställningar. Vi kallar det ”båt-yoga”. 

Vad har hittills varit den största utma-
ningen i din yrkeskarriär?
– Det är nog svårt att peka ut någon speciell sak. I 
början av yrkeskarriären var det den tekniska delen 
som var utmanande. Senare blev det mera att försöka 
behärska helheten med ekonomi, planering, kundkon-
takter och personal.

Du följer säkert fortfarande med VVS-bran-
schen. På vad ligger tyngdpunkten inom VVS 
i dag, enligt din mening?
– Jag anser att livscykeltänkande för energismarta och 
komfortlösningar är viktiga i dagens byggande. Syste-
mens skötsel och övervakning bör inriktas så att anlägg-
ningarna hela tiden fungerar med maximal effektivitet.

Tekniken intresserade redan  
i unga år
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Sixten Fredriksson 

Född: 26.2.1963 

Utbildning/karriär: Maskin- och  

konstruktionstekniker 

Blev medlem i VSF år: 1998 NÖ 

Familj: Samboende med Nina och två hundar, 

Två döttrar som bor i södra Finland  

Bor i dag: Jakobstad.  

På vilket sätt har branschen enligt din erfa-
renhet förändrats genom åren?
– Om man förbiser de förändringar som användningen 
av olika material har medfört så är nog utförandet i dag 
mer serviceinriktat. Tidigare gjorde en montör endast 
själva installationen men nu måste även kundkonsul-
tation med lösningar och kostnader samt efterstädning 
ingå i montörens arbetsbild. 

Är det du i dag sysslar med något som du 
även i fortsättningen vill satsa på?
– Det kan jag inte säga. För närvarande gör jag nog det 
som känns bra för stunden. 

Tycker du att dagens VVS-utbildning inom 
branschen motsvarar dagens krav? Vet 
utbildningsanstalterna vad som behövs?
– Jag har enbart erfarenhet från vår lokala utbildning vid 
Optima. Där tycker jag att utbildningen nog motsvarar 
den grundutbildning som branschen behöver. Men utbild-
ningen av ingenjörer på svenska måste nog lyftas upp. 

Anser du att VVS-branschen är långsam 
beträffande omställningar? 
– Branschen är väl inte långsammare än byggbran-
schen i övrigt. Ibland har jag den känslan att vi i Fin-
land skapar problem med egna bestämmelser och 
regelverk, som begränsar lösningar för nytänkande. 
Allt vi gör är inte ”bäst i världen”.

Följer du fortfarande med vad som händer 
inom branschen – i Finland och globalt?
– I stort följer jag nog med vad som händer, men inte 
på detaljplanet.
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Är du föreningsaktiv? Du är ju fortfarande 
medlem i VSF. 
– Visst är jag det. Jag är ledamot i Norras styrelse och 
även i Jakobstads Motorklubbs styrelse. 

Vad sysslar du med på din fritid? 
– På sommaren är det segling och sjöliv samt motor-
cyklar som gäller. Vi har vår segelbåt stationerad i Åbo 
för att kunna njuta av den fina skärgården där. Jag 
tävlar i ”Classic Roadracing” med motorcykel. Denna 
sommar blev dock de flesta tävlingarna inställda och 
därför beslöt jag att inte köra tävlingar i år. Vinter-
tid har vi rest en del med husbil både inrikes och ute 
i Europa. Senaste vinter gick resan till Portugal och 
Spanien. (BT)
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Expertfrågan

Alla känner 
vi till det 
amerikan-
ska uttrycket 
Diamonds are 
forever.  

Här ställer vi frågan till våra läsare: 

Vad händer med diamanter om man 
placerar dem inne i en ugn samtidigt 
som man testar brandspjäll?  

Temperaturen stiger enligt kurvan 
till vänster. Svaret hittar ni under 
bilden.

Svar:  Diamanter består av kolatomer med oerhört starka bindningar, ädelstenen brinnner upp 
med en puff när temperaturen i ugnen uppnår 700 grader ° C.

Tonvikten i handlingsplanen ligger på att minska 
radonhalten i inomhusluft. Radongas i inom-
husluften i en byggnad kommer antingen från 

marken eller berggrunden under eller kring byggnaden, 
från byggprodukter eller från borrbrunnsvatten. Höga 
radonhalter kan uppmätas överallt i Finland. 

Radonhalten kan minskas på många sätt. På lång 
sikt är det viktigt att byggnader projekteras och byggs på 
ett radonsäkert sätt i hela landet, till exempel genom att 
installera radondammsugare. Men det är även skäl att 
bekämpa radon i befintliga byggnader, till exempel i sam-
band med att man gör andra reparationer i byggnaden. 

Ett av målen i handlingsplanen är att ge radon 
i inomhusluften en synligare plats i program som 
behandlar inomhusluftskvalitet och sunda byggna-
der, till exempel programmet Sunda lokaler 2028. 
Avsikten är att öka medvetenheten om riskerna med 
radon. Exempelvis är skyldigheten att mäta radon 
på arbetsplatser eller i andra vistelseutrymmen ofta 
okänd. Många känner inte heller till att borrbrunnens 
vatten i Finland kan vara en betydande källa till radon 
i inomhusluften. Det är dock möjligt att minska radon-
exponeringen genom att handla på rätt sätt.

Radon ökar risken för lungcancer
Efter rökning är radon den främsta kända orsaken till 
lungcancer. Exponering för radon ökar särskilt rökar-

Ny handlingsplan för att minska radonhalten i inomhusluft
Social- och hälsovårdsministeriet har 
tagit fram en nationell handlingsplan 
för förebyggande av riskerna med radon. 

nas risk att få lungcancer. Å andra sidan är radon den 
främsta kända orsaken till lungcancer bland icke- 
rökarna. De flesta fallen av lungcancer skulle kunna 
undvikas om rökandet upphörde och exponeringen för 
radon minskade. Handlingsplanen innehåller långsik-
tiga mål och metoder inriktade på att minska finlän-
darnas risk att få lungcancer på grund av radon. (SL)
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När spjutkastningen blev  
Finlands paradgren

Året var 1903 och Helsingfors ordnade en internatio-
nell idrottstävling på sportplanen i Kajsaniemi. Publi-
ken lär ha uppgått till femtusen personer. En av de 
mest berömda idrottarna på plats var göteborgaren Eric 
Lemming som världsrekordinnehavare i spjutkastning 
sedan 1899. 

Denne tjugotreårige Lemming beskrevs av Päivälehtis 
reporter som en man med en kroppskonstitution som en 
riktig viking. I längdhoppet utmärkte sig Lenning med 
att ta längre fart än andra och med ett jättelikt språng 
segrade han i längd.  Sen när det kom till spjuttävlingen 
valde Lemming att kasta sist av alla. Hans kast kom att 
bära tjugo meter längre än tävlingens näst längsta kast.

Lemmings popularitet och stjärnstatus fick även finska 
idrottare att börja intressera sig för spjutkastning, som 
tidigare inte hade haft så många utövare. Lemming 
kom att ta guld i spjutkastning i följande tre OS: Aten 
1906, London 1908 och Stockholm 1912.
Så småningom började finska spjutkastare närma sig 
toppen. I OS 1912 knep Julius Saaristo silvermedaljen 
i spjut, klassisk stil.  Nämnas bör att man på den tiden 
även tävlade i spjutkastning med tvåhandsfattning 
och där vann Saaristo.  

Vid OS i Amsterdam 1928  var förväntningarna på de 
finska spjutkastarna stora. Eino Penttilä innehade ju  
sedan ett år världsrekordet i spjut och nu gällde det. 
Men Sveriges Erik Lundqvist vann spjutfinalen och 
Finlands Eino Penttilä kom sexa. 

Urho Kekkonen, som var idrottsboss i var-
dande, dundrade: ”Spjutkastning är en 
hederssak för oss och vi måste återerövra 
spjutherraväldet från Sverige. Jag kan 
gott acceptera förnedringen i att förlora i 
landskampen bara vi får tillbaka världs-
rekordskapet i spjut till Finland!”

 Kekkonen såg till att spjutkastarna 
fick de resurser de behövde och 
snart började satsningarna ge 
framgångar: 

Under OS i Los Angeles 1932 blev det brons för Finland 
med Eino Penttiläs ansträngningar. Efter fyra år stod 
OS i Berlin på tur och Yrjö Nikkanen lyckades erövra 
silvermedaljen.
 
Kekkonens spjutdrömmar besannades under OS i Lon-
don när Tapio Rautavaara såg till att guldmedaljen i 
spjut gick till Finland. Kekkonen måtte ha känt sig som 
en segrare.

Vi får alltså tacka Sverige för de finska framgångarna 
i spjut för utan Erik Lemmings stjärnglans skulle inte 
spjutkastningen ha blivit en så populär sport i Finland 
som nu. Dessutom behövs avundsjuka och vinnarlust 
– speciellt om de sitter i huvudet på idrottsbossar som 
Kekkonen.

Krönikan

Text: Robert Wiklund  Bild: Peter Lönnqvist
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Enervent LTR-5 Z
ETT PERFEKT AGGREGAT?

LTR-5 Z aggregatets enkla, men geniala 
design säkerställer ett optimalt luftflöde rätt 
igenom aggregatet. Detta minskar antalet 
virvlar och således tryckfallet, vilket gör LTR-5 Z 
prisvärt, pålitligt och otroligt tyst.

Luckan på LTR-5 Z kan vara avtagbar eller förses med gångjärn. 
Om man förser luckan med gångjärn, bestämmer man själv om man
vill ha höger- eller vänster utförande. Alla alternativ finns tillgängliga i varje 
aggregat. LTR-5 Z kan installeras med luckan uppåt eller åt sidan.

Läs mera och bekanta dig med teknisk information: enervent.se/ltr-5
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