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Toimitusjohtajan terveiset

RAKENTAMALLA
SUOMI NOUSUUN
Moni on kysynyt, mistä nimemme HEVI tulee. Sen voisi helposti yhdistää
moneen muuhunkin, mutta nimi muokkautui aikanaan sanasta energiaviisas (EVI). Energiaviisaus onkin ollut kantava teemamme alusta lähtien. Tälläkin hetkellä rakennamme useampaakin huippuenergiatehokasta kohdetta. Vantaan asuntomessujen 2015 kohteemme Panthera
Tigris oli paitsi energiatehokkain, myös ekotehokkain kohde.

9 JOUTSENTALO
Roihan perhe kantaa kortensa kekoon paremman maailman puolesta - ja rakentaa
Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn
omakotitalon.

HEVI Kivitalojen talotoimitus rakentuu aina FinnEPS-harkon ympärille.
Pakettimme laajuuden voi valita haluamakseen tämän rungon ympärille.
Panostamme asiakaspalveluumme ja tuemme asiakkaitamme rakentamisessa. Tarjoamme juuri sen, mitä pyydetään. Tämä helpottaa tarjouksien vertailua ja auttaa asiakasta huomioimaan, että erityyppisillä rakenteilla tarjoussisällöt voivat poiketa paljonkin toisistaan.
Olemme panostaneet yhteistyössä FinnEPS-harkkotehtaan kanssa vahvasti tuotekehitykseen. Insert-harkkomallit ovat tästä oiva esimerkki. INS-mallisto on mullistanut EPS-harkkorakentamisen Suomessa. Nyt
voidaan toteuttaa helposti myös ääni- ja paloteknisiltä vaatimuksiltaan
haastavat kohteet. Lisäksi malliston tuotteilla saadaan toteutettua pidempiä aukkopalkituksia ja rakenteiden raudoittaminen on helpompaa.
Valupaineen kesto on myös parantunut huimasti.

14 KOTI, JOKA RAKENNETTIIN TUNTEELLA
”Jos jotain voin tälle yhteiskunnalle antaa tässä
taloustilanteessa, niin kyllä se on suomalaisen
työn ja yrittäjyyden tukeminen.”

MODERNI KIVIKARTANO

Syksyllä 2016 FinnEPS lanseeraa täysin uudet EPS-rakennussovellukset,
ainoana valmistajana paitsi Suomessa, myös koko pohjoismaissa: ala- ja
välipohjiin soveltuvat elementit, sekä yläpohjaelementin. Nämä tuovatkin meille aivan uudenlaisen kilpailuvaltin; pystymme toimittamaan koko
talon rakenneosat, huippueristettyinä ja kantavilla teräsbetonirakenteilla, suoraan Kokemäen harkkotehtaalta. Kannattaa tutustua näihin uutuuksiin lisää tämän lehden sivuilla.
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Tuotekehityksen lisäksi, HEVI kivitaloilla on meneillään useita pilottihankkeita. Esimerkkeinä mainittakoon Valkeakosken talonäyttelyyn kesäksi 2017 nouseva huippukustannustehokas Minotaurus, Kaarinaan
nouseva Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty omakotitalo, sekä Espooseen rakenteilla oleva, ei vain lähes, vaan täysnollaenergiatalo! Porin
asuntomessuille haemme parhaillamme jokirantatonteillemme rakentajia. Näistäkin lisätietoa tämän lehden sivuilta.
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Paljon hienoja asioita ja projekteja on siis meneillään ja olemalla monessa mukana, me HEVI kivitaloissa pyrimme toimimaan suomalaisen yrittäjyyden sekä puhtaamman ja kestävämmän ympäristön puolesta. Toivomme, että mahdollisimman moni, omasta kodista haaveileva lähtee
mukaan talkoisiin kanssamme!
Rakentavin terveisin

HEVI kivitalot
Kupparikalliontie 189
32800 KOKEMÄKI
Y-tunnus: 2412873-8
myynti@hevikivitalot.fi
www.hevikivitalot.fi

Lauri Pöyhönen
Toimitusjohtaja
HEVI kivitalot

Kansikuva: Hannu Eskelinen
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26 FINNEPS OY
FinnEPS on laajentamassa ainoana Pohjoismaisena toimijana tuotantoaan kokonaisvaltaisemmaksi
kivitalomateriaalien valmistajaksi.

JOUTSENTALO

14 KOTI, JOKA RAKENNETTIIN TUNTEELLA
21 VALKEAKOSKEN TALONÄYTTELY 2017
24 HR-IKKUNAT
30 AJANKOHTAISTA
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Oman kodin rakentajasta
RS-rakennuttajaksi
Kävimme haastattelemassa Marko Kolehmaista, joka on rakentanut jo kolme taloa, joista viimeisin on se unelmien kivitalo – oma Hevi Kivitalo. Mutta nälkä ei loppunut siihen.
Kolehmaisen perheeseen kuuluu 2 aikuista, 9- ja 7-vuotiaat pojat sekä 13-vuotias villakoira
Valtteri. Perheen äiti toimii yrittäjänä ja pitää omaa kauneushoitolaa kodin yhteydessä siihen
tarkoitukseen suunnitellussa tilassa.

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

?

Olette rakentaneet sekä
puutalon että HEVI Kivitalon,
miten rakentaminen eroaa?

eikä paljoa muitakaan ylimääräisiä työkaluja runko- ja perustusvaiheessa. Puuta-

loissa niitä tarvittiin huomattavasti enemmän.

Rakensimme ensimmäisen kotimme itse
pitkästä puutavarasta. Rakensimme kotia
noin vuoden päivät. Toinen kotimme oli

mansardikattoinen puurakenteinen elementtitalo. Se oli vesikatteessa parissa
viikossa. Kolmanneksi kodiksi halusimme
kivitalon. HEVI Kivitalot oli luonnollinen
vaihtoehto, koska halusimme rungon valmistuvan nopeasti ja helposti. Aikaa meni noin kuukausi, kun tuulettuva alapohja,
ontelot ja runko oli asennettu. HEVI kivitalossa ei tarvittu nostureita, betonimyllyjä
HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, sekä havainnekuva: HEVI kivitalot
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?

Miten runkopystytysvaihe
eteni HEVI Kivitaloissa?

Runkopystytys eteni todella nopeasti ja
vaivattomasti. Harkot ja raudat kun on
pihalla, niin asennus voi alkaa välittömästi. Ensimmäiset kerrokset kun on paikallaan ja raudoitettu suoritetaan tarkistusmittaukset ennen ensimmäistä valua.
Tämän jälkeen runko etenee vauhdilla
riippuen tietenkin talon mallista. Valuja suoritetaan muutaman korkeusmetrin
välein.

?
?
?

Miten HEVI kivitalojen
materiaalin työstö sujui
tontilla?

Työstö HEVI Kivitalojen materiaaleilla on
helppoa. Harkot katkaistaan moottorisahalla ja liimataan kiviliimalla toisiinsa. Teräkset ovat yleensä valmiiksi taivutettuja
ja niiden asennus on nopeaa. Käytännössä työmaalla tarvitaan vain saha ja liimaa.
Betonivalut tehdään pumppuautolla.

Millaisia koneita
tarvittiin nostamaan
ja latomaan runkoa?

?

Olet suositellut HEVI
Kivitaloa myös ystävällesi.

Ystäväni rakentaa ensimmäistä omakotitaloa ja minulla on jo kolmen talon rakennuskokemus. Omista kokemuksistani HEVI
oli positiivisin ja edustaa teknisiltä ominaisuuksiltaan nykyaikaa. Ystäväni halusi kivitalon ja oli vakuuttunut oman kotini lopputulokseen ja laatuun, joten päätös oli
hänelle helppo. Mutta täytyy huomioida,
että projektissa kuin projektissa urakoitsija on tietysti myös tärkeässä roolissa onnistumisen kannalta.

Koneita tarvittiin vasta kattotuolien ja
isompien palkkien nostossa. Runkovaiheessa ei tarvittu nostureita, vaan kaikki
työt suoritettiin telineiltä. Harkot ovat niin
kevyitä, ettei niiden nostamiseen tarvittu
apuvälineitä.

Mitä muuta haluatte sanoa
Hevi Kivitalojen toimituksesta
ja laadusta, työstettävyydestä?

HEVI Kivitalojen toimitukset olivat kaikki ajallaan. He kommunikoivat hyvin urakoitsijan kanssa, eikä materiaalitoimituksissa tullut viiveitä, vaikka vauhti meidän
työmaalla oli todella kova. Tontin maanraivaustöistä kuuden kuukauden päästä
pääsimme muuttamaan omaan, unelmien kivikotiimme. Tämä on hyvä osoitus siitä, ettei projektissa tullut kummempia viiveitä tai vastoinkäymisiä. Meille tuli HEVI
Kivitaloilta kokonaispaketti, jossa oli runko, ovet, ikkunat, ontelolaatat, eristeet,
katto ja väliseinämateriaalit. Kaikki materiaalit ovat laadukkaita ja kaikissa on
huomioitu energiatehokkuus. Runkomateriaalin työstettävyys ja laatu ovat erinomaisia. Harkot ovat mittatarkkoja, joka
myös omalta osaltaan takaa hyvän lopputuloksen.
HEVI kivitalot asiakaskokemuksia
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Millainen energiankulutus
talossanne on?

”Omista kokemuksistani HEVI oli
positiivisin ja edustaa teknisiltä
ominaisuuksiltaan nykyaikaa.”

?

Olette asuneet HEVI
Kivitalossa nyt vuoden verran.
Miten arki on sujunut?

Nyt on ensimmäinen vuosi takana ja
olemme saaneet myös pihan valmiiksi.
Valitsimme talomme materiaalit tarkkaan
asumisen ja ylläpidon kannalta ja suosimme kiveä joka paikassa. Ulkoterassit teimme komposiitista. Nurmikonleikkuusta
huolehtii robotti, joten nyt jää enemmän
aikaa harrastuksille. Arki sujuu hyvin ja on
helppoa. Nyt pitää oikeasti jopa keksiä jotain tekemistä, kun kaikki on valmiina.

Meillä on talossa lämmityksenä maalämpö ja lämmitettävää pinta-alaa on kokonaisuudessaan 350m2. Lisäksi kesällä
viilennys hoituu konvektorilla ja maakylmällä. Energiankulutus on mielestäni
talon kokoon ja eri lämmönkulutuslähteisiin nähden pieni. Tuntuu että eniten
sähköä kuluu ulkoporealtaan lämmitykseen. Meillä on talon lämmitys päällä
käytännössä vain pakkaskuukausina. Ensimmäinen talvi meni oikeiden säätöjen
etsimisessä ja usein talossa oli liian kuuma. Huoneilma nousi helposti 24-25°C.
Tuntuu siltä, että kylmällä ilmalla pelkkä takan lämmitys riittää lämmittämään
talon huoneilman, kun seinät ja ikkunat
ovat niin hyvin eristävät. Meidän neljän
hengen perheen kokonaissähkönkulutus
ulkoporealtaalla on noin 15000 kilovattituntia vuodessa.
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?

Oletteko olleet tyytyväisiä
kotiinne ja valintaanne
rakentaa HEVI Kivitalo
EPS harkoista?

Olemme olleet tyytyväisiä kotiimme ja
materiaalivalintoihin. Nyt voi rehellisesti sanoa, että vielä ei ole löytynyt mitään
parannettavaa. Kokemuksesta voin sanoa,
että näin tulee yleensä käymään, kun on
päässyt muuttamaan uuteen kotiin ja asunut siellä muutaman kuukauden. Käytimme talomme suunnittelun lähes vuoden
ja kaikki huoneet ja tilat on tarkkaan mitoitettu toimivaksi.

?

Olette niin innokas rakentaja,
että päätitte rakentaa
myös paritalo kohteen.
Kerro lisää tästä kohteesta.

Nyt kun saimme talomme valmiiksi näin
ennätysajassa, tuli tunne, että tätä pitää
saada jatkaa. Appiukollani on ollut rakennusalan yritys jo 40 vuotta ja hän on siirtymässä eläkkeelle. Ajattelin, että nyt jos
koskaan on oikea hetki tehdä sukupolven-

vaihdos ja ostimme yhtiökumppaneitteni kanssa tämän yrityksen. Päätimme heti aloittaa rakennuskohteiden etsimisen ja
tontti löytyi läheltä uutta kotiani. Ajattelin, että jos itse olen valinnut sen viimeisen, unelmien kotini kohteeksi Nummelan Enärannan, niin miksi emme rakentaisi
tänne lisää. Alue on lapsiperhealuetta ja
talot ovat pääsääntöisesti uutta tuotantoa. Käynnistimme suunnitteluprojektin
HEVI Kivitalojen kanssa ja nyt juuri on lähdössä myyntiin kolmen modernin parita-

lon kohde As Oy Enärannan Helmi. Kohde
toteutetaan HEVI Kivitalojen vastaavalla toimituksella ja samoilla urakoitsijoilla,
joilla rakennutin oman kotini. RS-järjestelmän kohteelle tarjoaa Länsi-Uudenmaan
Säästöpankki. Rakennustyöt aloitetaan
tammikuussa 2017 ja valmistuminen on
suunniteltu elokuulle 2017.
Havainnekuva As Oy Enärannan Helmi
sivulla 31.

Roihan perhe kantaa kortensa kekoon
paremman maailman puolesta
– ja rakentaa Suomen ensimmäisen
Joutsenmerkityn omakotitalon
Kaarinaan on nousemassa Sami ja Salla Roihan perheen unelmien kivitalo. Ja
unelmaa tästä ei tee pelkästään se, että
kodista tulee yksilöllisesti kodin tarpeisiin
suunniteltu kivitalo vaan myös se, että kodille on tavoitteena saada Suomen ensimmäinen omakotitalon Joutsenmerkki.

Sami toimii työkseen IT-alan projektipäällikkönä ja rakennushommat olivat aivan jotain uutta, mitä hän ei ennen ollut kokenut.
– Ihan sattumalta asuntonäytöistä toisiin kulkiessa ajoimme tämän tontin ohi
ja hetken mielijohteesta pysähdyin. Tont-

ti oli kaupungin arvonnasta saatu, ja sen
omistaja empi projektiin lähtemistä. Monien yhteydenottojen ja vaiheiden jälkeen
tontin omistus siirtyi ja meillä oli sitten
juuri meidän lapsi- ja koiraperheen tarpeisiin sopiva tontti, Sami summaa tonttikauppoja.

JOUTSENMERKITYN KODIN HYÖDYT
• energiatehokas
• talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä
• terveellinen sisäilma
• rakentamisen laatu on varmennettu
Joutsenmerkityssä kodissa valvontaa, tarkastuksia ja mittauksia tehdään lain vaatimaa minimiä enemmän rakennusvaiheessa. Kaikki rakennuksessa käytettävät tuotteet, olivat ne sitten fyysisiä tai kemiallisia rakennusmateriaaleja, ovat turvallisia sekä terveydelle että ympäristölle. Valmiin kodin käyttökustannukset ovat pienet, koska talo on erittäin energiatehokas.
Yksityiskohtaiset tiedot kriteereistä Joutsenmerkin omilta www-sivuilta
www.joutsenmerkki.fi

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia
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Roihan Perhe
Roihan perhe on nelihenkinen pienlapsiperhe, joka rakentaa ensimmäistä omakotitaloaan Varsinais-Suomeen. Unelmana on rakentaa kaunis, laadukas, terveellinen, energiatehokas ja ympäristöystävällinen koti.
Tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen. Joutsenmerkki -sertifioitu omakotitalo. Roihat ovat onnistuneet löytämään useita tahoja rakennusalalta, joilla
on sekä ammattitaitoa että myös aito tahto “tehdä toisin” . Ympäristöasiat ovat
osa perheen arvomaailmaa, toimivuudesta tinkimättä. Myös budjetissa pysyminen ja sen kohtuullisuus on tärkeä kriteeri perheelle. Suomessa on tällä hetkellä
vain yksi Joutsenmerkitty talo – Järvenpäässä joulukuussa 2015 valmistunut kerrostalo. Yhtään Joutsenmerkittyä omakotitaloa ei Suomessa vielä ole – ja siitä se
idea sitten lähti.
Roihan perheen blogi talon rakennusvaiheista osoitteessa:
www.joutsentalo.fi
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Ensivaiheet tontin
saamisen jälkeen
Tämän jälkeen alkoi vaihe, jossa selviteltiin rakentamiseen liittyviä asioita, tutustuttiin talotoimittajien mallistoihin ja luettiin rakennusblogeja. Ja tietysti alettiin
itsekin työstämään mielikuvaa siitä omasta unelmien kodista. Unelmien kodin tuli
sekä Samin että Sallan mielestä olla tyylikkään ajaton, elegantti ja toiminnallinen. Merkittävässä roolissa valinnassa oli
se, että oma koti olisi toiminnallisesti perheen tarpeisiin sopiva sekä persoonallisen
tyylikäs. Näin kriteerit oli sellaisella tasolle, ettei valmiit perusmallitalot sopineetkaan ratkaisuksi. Aika nopeasti siis tuli selväksi, että talon täytyy olla yksilöllisesti,
perheen elämäntilanteen ja arjen huomioon ottaen suunniteltu.
Kymmenen kuukauden suunnitteluvaiheen jälkeen oltiin vihdoin elokuun alussa
siinä vaiheessa, että kaivuri saapui pihaan
ja oman kodin rakennusprojekti alkoi.
– Tunne oli jotenkin uskomaton, sillä
oman kodin rakentaminen ei ollut oikeastaan ikinä kuulunut meidän suunnitelmiin, Roiha kertoo.

Joutsenmerkki
yhteisenä tavoitteena
- Oman kodin laatu on meille tärkeä kriteeri. Sen minkä teemme, haluamme
tehdä myös kunnolla, Sami kertoo.
Sami tutustui sattumalta Joutsenmerkkiin
ja innostui valtavasti. Projektipäällikkönä
Sami ymmärsi heti, että merkki vaatii kaikilta osapuolilta tarkkaa dokumentointia
ja useita laatumittauksia.
- Ajattelin, että merkin tavoittelu olisi koko rakennustyömaalla toimivan tiimin yhteinen, konkreettinen tavoite. Näin
voisimme luottaa siihen, että saisimme
laadukkaasti rakennetun, terveellisen ja
ympäristöystävällisen talon, Sami summaa päätöstä merkin tavoitteluun.

HEVI Kivitalot pilotoimassa
Suomen ensimmäistä
Joutsenmerkittyä taloa
Tällä hetkellä Suomessa toimivat talotoimittajat eivät toimita Joutsenmerkittyjä
taloja. Roihan perhe päätyi HEVI kivitaloihin, koska HEVI kivitalot talotoimittajana
myös innostui ennakkoluulottomasti pilotoimaan Suomen ensimmäistä Joutsenmerkki –omakotitalo projektia.
– Ja kun löysimme myös vastaavan mesHEVI kivitalot asiakaskokemuksia

tarin, joka itse rakentaa samanaikaisesti Joutsenmerkittyä mökkiä Lokalahdelle,
hommat alkoi nopeasti loksahdella kohdilleen, Sami kertoo.

Kuukausi työtä takana
Rakentamista on nyt takana noin kaksi
kuukautta. Sami on opintovapaalla ja viettää paljon aikaa myös rakennustyömaalla.
Salla puolestaan on hoitovapaalla, ja käy
lapsien kanssa työmaalla päivittäin eväskori ja kuumat kahvit mukana.
Viikonloput ja illat vietetään perheessä
laatuaikaa.
Hevi Kivitalojen toimittamien harkkojen latominen on ollut todella helppoa ja
kummempia nostureita ei ole työmaalla
tarvittu. Yksittäinen harkko painaa noin
neljä kiloa, ja koko pakettikin vain 20 kiloa.
– Hevi Kivitalojen materiaalin työstö n ollut helppoa, ei ole tarvittu muuta kuin käsisaha ja mittarulla. Ihan rehellisesti voin
sanoa, että tyytyväisiä ollaan oltu Hevi Kivitaloihin päätymisestä. Materiaali sopii
mielestäni erittäin hyvin omatoimirakentajalle, Sami toteaa.
Rakennusprojektia harkitseville Sami ja
Salla suosittelevat lämpimästi rakennusblogeihin tutustumista- niistä saa muilta
perheiltä sekä hyviä vinkkejä että myös käsityksen siitä, millaista sekä talon suunnittelu että rakennusvaihe sitten oikeasti on.
HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
– Tärkein tavoitteeni on suunnitella asiakkaideni näköinen koti. Sami ja Salla unelmoivat kodista, jossa kodikkuus ja lämpö yhdistyvät avaruuteen, valoisuuteen ja kauniiseen tilallisuuteen. Ratkaisuiden toivottiin olevan niin käytännöllisyydeltään, materiaaleiltaan kuin estetiikaltaankin aikaa kestäviä. Lähtökohtina suunnittelussa oli sisä- ja
ulkotilojen väliset yhteydet, näkymien ja maisemien avautuminen kiinnostavalla tavalla tilassa liikkuessa. Kaiken sydämenä ovat ala- ja yläkerran oleskelutilat, joiden ympärille muut toiminnot kiertyvät. Ulkotilat, niiden yksityisuus ja tilallisuus huomioitiin
tärkeänä osana kokonaisuutta alusta asti, kohteen arkkitehti Eevamaria Timlin kommentoi.
Eevamaria Timlin
ark SAFA
Arkkitehtitoimisto Timlin
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Nollaenergiatalo vai
tavallinen omakotitalo?
EU painostaa Suomea kiristämään rakennusmääräyksiä niin, että vuonna 2020
kaikkien uusien talojen tulee olla ”lähes
nollaenergiataloja”. Rakennusmääräysten
lisäksi valtio käyttää keppiä ja porkkanaa.
Tarpeettomasta energian tuhlaamisesta rangaistaan energiaveroilla. Energiatehokkuudesta on tarkoitus palkita porrastamalla kiinteistöverotusta rakennusten
energiatehokkuuden kautta. Nämä hallinnolliset ohjausmenetelmät ovat kaikessa
yksinkertaisuudessaan taloudellista matematiikkaa.
Nollaenergiatalojen rakentaminen on kuitenkin taloudellisesti järkevää ilman yllä
mainittua ohjausta. Tämän hetkisellä - historiallisen edullisella - sähkön pörssihinnalla nollaenergiatalon rakentaminen on
kannattavaa. Rakentamisen tekee edulliseksi se, että tavallinen ”energiasyöppötalo” täytyy varustaa isolla ja kalliilla
lämmitysjärjestelmällä. Oikein suunniteltu nollaenergiatalo ei tarvitse isoja taloteknisiä investointeja. Oikein suunniteltu
tarkoittaa talon simulointia, jolloin sen
termodynaaminen käyttäytyminen pystytään tarkasti selvittämään ennen kuin rakennuslupaakaan on vielä saatu.
Simulointi mahdollistaa talokohtaisen, oikean kokoisen ja tehoisen lämmitysjärjestelmän räätälöinnin. Tämä säästää tuhansia euroja rakennuskustannuksissa
verrattuna keskiarvotalolle mitoitettuun
lämmitysjärjestelmään, kuten vaikkapa
lämpöpumppumyyjät usein tekevät.

yläpohja
43946 kWh

Mikä oikein on
nollaenergiatalo?
Nollaenergiataloille on olemassa useita
määritelmiä. Puhutaan nettonollaenergiatalosta, joka tarkoittaa, että talo kuluttaa
jotakin, mutta sen katto on vuorattu aurinkopaneeleilla. Ne tuottavat kesän aikana saman määrän sähköä kuin mitä talo
talvella kuluttavat. Tällä tavalla rakennetun
nollaenergiatalon ongelmana ovat korkeat
rakennuskustannukset.
FInZEB-hankkeen kiteyttämä oma käsite,
”lähes nollaenergiatalo (nZEB)”, puolestaan on hyvin energiatehokas talo. Hankkeessa Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ja LVI-talotekniikkateollisuus
hakee yhteistä näkemystä EU:n edellyttämille lähes nollaenergiarakennuksille. Kuitenkaan nZEB ei ole nollaenergiatalo.
Kolmas määritelmä on passiivitalo, jonka
tulee täyttää seuraavat kriteerit:
– talon kokonaisenergiankulutus
max 120 kWh/m2/a
– lämmitysenergiankulutus
max 15 kWh/m2/a
– ilmanvuotoluku n50 max 0,6
Kun tällaiseen taloon laitetaan lämmitysja jäähdytysjärjestelmä, jonka COP-luku on
yli 50, niin sekä lämmitykseen että jäähdytykseen kuluu olemattoman vähän sähköä.
Kun rakennuksen muu energiankulutus
suunnitellaan suurimmalta osin uusiutuvalla energialla ja mahdollisimman paljon

ilmanvaihto
64622

seinä
52914 kWh
ikkunat ja ovet
41035 kWh

vuotoilma
86132 kWh
alapohja 36569 kWh
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omavaraisesti tuotettuna, saadaan neljäs
määritelmä, nollaE-nollaenergiatalo.
Näin suunniteltu talo kuluttaa niin olemattoman vähän, että sen sähkön pystyy tarvittaessa tuottamaan pienellä ja edullisella
aurinkosähkö- tai muulla vastaavalla järjestelmällä. Tällöin nollaenergiatalo on taloudellisesti järkevä, mikä tarkoittaa sitä, että
sijoitetun pääoman tuotto on reilusti yli 20
prosenttia- verottomasti ja riskittömästi.

Miten tehdään
nollaenergiatalo?
Vastoin yleistä luuloa tällainen nollaenergiatalo ei synny jättämällä ikkunat pois,
mataloittamalla huonekorkeuksia tai tekemällä metrin paksuiset seinät. Järkevän
nollaenergiatalon rakentaminen riippuu
noin kolmestasadasta pienestä yksityiskohdasta, jotka ovat yksilöllisesti toisistaan
poikkeavia jokaisessa talossa.
Nollaenergiataloon valitaan lämmitysjärjestelmä, joka saadaan laskemalla lämmitysenergian tarpeen, asukkaiden määrän,
sijainnin, muodon ja noin sadan muun yksityiskohdan yhteisvaikutus. Nollaenergiataloille ei ole olemassa tee-se-itse -ohjetta.
Ainut, oikea tapa rakentaa taloudellisesti järkevä nollaenergiatalo on pitää energiasuunnittelu tiiviisti mukana projektissa
aina arkkitehdin pöydältä muuttotarkastukseen saakka. Joskus vielä senkin jälkeen.
HEVI kivitalot ovat ainoa talovalmistaja, jolta on saatavilla nollaE-energiasuunnitelma.
Kirjoittaja Nikolas Salomaa on nollaE Oy:n
perustaja, jonka visiona on järkevä ja energiatehokas Suomi.
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Koti, joka rakennettiin tunteella –
osoittautuikin järkeväksi ratkaisuksi

Jutun valokuvat: Hannu Eskelinen

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

Yleisesti uskotaan, että elämän suurten päätösten, kuten kodin rakentamisprojektiin lähtemisen pitäisi perustua järkeen ja tarkkaan suunnitelmallisuuteen.
Knuutilan perheen rakennusprojektiin lähtemisen päätös syntyi kuitenkin tunteella. Rakentamisen keltanokkien -kuten he itseään blogissaan kutsuvat- lähipiiri taivasteli hullua ideaa. Mutta jos tunne on vahva, unelma selkeästi omannäköisestä kodista kirkkaana mielessä ja muutkin ovat siitä hengissä selviytyneet
– niin miksipä ei?

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia
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Vuoden kestäneen rakennusprojektin
jälkeen talo tuntui omalta, juuri siltä oikealta kodilta jo heti muuton jälkeen.
Arki talossa on alkanut sujumaan mukavasti ja asettautunut nopeasti omiin
uomiinsa.

dollisesta materiaalista, jopa betonielementeistä.

Tenkkapoo talon
materiaalivalinnasta

Haaveena molemmilla
perheen aikuisilla
on aina ollut vaalea
kivitalo.

Knuutilat aloittivat rakennusprojektin
luonnos-suunnitelmien tekemisellä. Piirustusten valmistumisen jälkeen valittiin
vastaava mestari, tehtiin tontin pintavaaitus sekä perustamistapalausunto ja kilpailutettiin talotehtaita.

– Kateellisena luin toisia raksailublogeja ja
seurasin tulevia naapureitamme, joille tuntui alusta saakka olleen selvää mistä materiaalista talo rakennetaan ja millä urakointitavalla se tulee nousemaan. Mutta ei
meille ei, Essi Knuutila kirjoittaa blogissaan.

Perheellä oli siis jo luonnossuunnitelmat
kädessä, mutta ei tietoakaan, mistä materiaalista talo rakennettaisiin. Pöydällä oli
kaikki vaihtoehdot puurakentamisesta kivitaloon, rakentaminen pitkästä tavarasta
valmiisiin elementteihin ja kaikesta mah-

Haaveena molemmilla perheen aikuisilla
on aina ollut vaalea kivitalo. Kuulopuheiden mukaan, kivitalon rakentaminen olisi
kalliimpaa kuin puutalon, mikä mietitytti.
Silti Knuutilat eivät olleet valmiit luopumaan tästä unelmastaan.
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– Tuntui siltä, että kyllä homma täytyy
nähdä paperilla, niin vahva kivitalounelma, Essi sanoo.
Ihan sattumalta Essin isä löysi messuilta
HEVI Kivitalojen esitteen, jonka perusteella materiaali alkoi kiinnostamaan. Loppu
olikin sitten HEVI Kivitalojen Laurin ansiota, Essi kertoo.
– Lauri oli myyjänä niin ylivoimainen. Hän
osasi vakuuttaa ilman, että se tuntui tuputtamiselta. Tuli kaiken kaikkiaan rehellinen ja turvallinen tunne, Essi sanoo.
Lisäksi vaakakupissa painoi suomalaisuus,
perheyhtiö –tausta ja suomalaisen yrittäjyyden tukeminen.
– Jos jotain voin tälle yhteiskunnalle antaa tässä taloustilanteessa, niin kyllä se on
suomalaisen työn ja yrittäjyyden tukeminen. Tämä ja fiilis, olivat ehkä suurimmat
vaikuttimet siihen, miksi lopulta päädyimme HEVI Kivitaloihin, Essi linjaa.
Essin mukaan osalla toimijoista hinta oli
aivan eri hehtaareilla tarjouspyyntikierroksen alussa, kuin mihin lopulta päästiin.
Tämä ei antanut luotettavaa kuvaa toimijoista, vaan tuli huijatuksi tulemisen tunne. HEVI Kivitalojen tarjous oli Essin mielestä kaikkein selkein ja helposti luettavin
ja jo heti alussa oikeissa mittakaavoissa
budjettimielessä.

Kuva: Suomen Tervaleppä Oy

”Jos jotain voin tälle
yhteiskunnalle antaa
tässä taloustilanteessa,
niin kyllä se on
suomalaisen työn
ja yrittäjyyden
tukeminen.”
– Eniten toiveitamme koko tarjousprosessin aikana kuunteli HEVI Kivitalot, joka
tarjosi hyvin laajan materiaalitoimituksen
ja jonka sisältö oli neuvoteltavissa. Erinomaista ja nopeaa myyntityötä arvostaa
todella, kun talonrakennus on siinä vaiheessa, että pitäisi valita runkomateriaali
ja koko urakka tuntuu vasta konkreettisesti alkavan, Essi toteaa.
Jälkeenpäinkin ajateltuna, kun 10 kuukauden rakentaminen on ohi, päätyminen
HEVI Kivitaloihin tuntuu hyvältä valinnalta. Knuutilan perhe rakensi talon pääosin
omatoimisesti, ja siihen FinnEPS-harkko
soveltui helppoudellaan ja nopealla työstämisellään erinomaisesti.
HEVI kivitalot asiakaskokemuksia
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”Meidän perheen
rutiinit on etukäteen
mietitty ja huomioitu
kodissamme ja sen
huomaa nyt toimivassa
arjessa.”
Asuminen unelmien
vaaleassa kivitalossa
Asuminen HEVI Kivitalossa on lähtenyt
mukavasti käyntiin. Essin äiti oli neuvonut Essiä miettimään perheen arkea ennen suunnitelmia. Miten tulet töistä kotiin
lasten kanssa, miten pitkä matka on ruokakasseilla ovelta keittiöön. Heräätkö ennen puolisoasi, mistä haet vaatteet, missä
riisut vaatteet ja peset pyykit. Miten perheenne saunoo ja peseytyy.
– Tein suunnittelun avuksi huonekortit,
joihin kirjasin jokaisen tilan tarkoituksen,
vaadittavat toiminnallisuudet, alustavan
kokotoiveen ja sijainnin suhteessa muihin
tiloihin ja niistä oli tosi paljon hyötyä. Meidän perheen rutiinit on etukäteen mietitty ja huomioitu kodissamme ja sen huomaa nyt toimivassa arjessa, Essi kertoo.
Yhtenä tärkeänä panostuksena Essi mainitsee Vectan Stretch –sisäkaton. Katto oli
hieman budjetin yläpuolella, mutta oli ehdottoman hyvä valinta. Valinnan pääsyy
oli akustiikka, koska kodissa on paljon korkeaa tilaa.
– Muutamassa akustoimattomassa nykyarkkitehtuurin mukaisessa talossa oleiltuamme totesimme, että haluamme kodin äänimaailman olevan pehmeä. Lisäksi
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Rakennesuunnittelu
ja havainnekuva:
HEVI kivitalot

meidän monikanava -audiojärjestelmä olisi mennyt hukkaan, jos musiikki olisi päässyt kaikumaan. Akustiikkaratkaisujahan on
useita, mutta tämä materiaali vakuutti meidät hinnallaan, asennusnopeudellaan sekä
ulkonäöllään, Essi kirjoittaa blogissaan.

Bloggaaminen kodin
rakentamisen vaiheista
Essille oli alun alkaen selvää, että hän kirjoittaisi blogia talon rakentamisesta. Se oli
myös tapa purkaa tunteitaan, kerätä ajatuksia ja muiden mielipiteitä. Toki blogin
pitäminen vaatii myös henkistä rohkeutta.

Ja on aivan älyttömän hienoa nähdä kaikki suunnitelmat valmiina ja että ne oikeasti toimivat!

Nyt perhe on asunut
unelmakivitalossaan
reilun vuoden ja rankka
projekti palkitsee joka
päivä, arjen pienissä
hetkissäkin.

– Minulle oli talon suunnitteluvaiheessa tärkeää lukea kokemuksia rakennusblogeista. Ajattelin, että olen velkaa rakennusjumalille ja nyt pitää maksaa velat
takaisin jakamalla kokemuksia tuleville rakentajille, jotka ovat vasta aloittamassa,
Essi kertoo päätöksestään lähteä kirjoittamaan blogia.

– Elämässä on paljon erilaisia haasteita ja
välillä jaksaminen on tiukoilla. Silti on palkitsevaa kun voi puhtain sydämin sanoa,
että hetkeäkään en kadu taloprojektia.
Se oli kaiken sen työn arvoinen, Essi summaa.

Nyt perhe on asunut unelma kivitalossaan
reilun vuoden ja rankka projekti palkitsee
joka päivä, arjen pienissä hetkissäkin.

Knuutilan perheen äidin Koti
rakennetaan tunteella-blogi osoitteessa:
http://kotitunteella.blogspot.fi

– Onhan se hienoa, kun töistä kotiin tullessa ihastelee, että kuinka onnekas sitä on, että saa oikeasti asua oman maun
mukaan suunnitellussa ihanassa talossa.

Blogi kertoo keltanokkarakentajien talounelmista, päätösten teosta, sisustamisesta ja elämisestä lapsiperheenä rakentamisen keskellä.

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia
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HEVI kivitalot mukana Valkeakosken
Talonäyttelyssä elokuussa 2017
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Pirkanmaalla Valkeakosken kaupungissa järjestetään ensi kesänä ns. varjoasuntomessut, eli talonäyttely,
joka haastaa rohkeasti maassamme jo monopolimaineeseen nousseen asuntomessutapahtuman.
Valkeakosken Talonäyttely on eittämättä tervetullut lisä asumisesta ja rakentamisesta kiinnostuneiden lomalaisten kesäkalenteriin; Talonäyttelyn osallistujaluettelo on värikäs ja näyttely tarjoaa varmasti monipuolista ja mielenkiintoista nähtävää ja
koettavaa vierailijoille.
Tapahtuman mittasuhteet ovat sopusuhtaisemmat kuin valtakunnallisilla messutapahtumilla, mikä mahdollistaa toimijoiden
vapaamman osallistumisen tapahtumaan, sekä kannustaa myös
eri tavalla panostamaan omaan näyttelykohteeseensa. ”Esimerkiksi Talonäyttelyn näytteilleasettajamaksut on onnistuttu pitämään kohtuullisina, joten talotehtailla ja muilla toimittajilla on
mielekästä osallistua tapahtumaan”, kiittelee HEVI kivitalojen
myyntijohtaja Pasi Hirviniemi.

Näyttelyyn tavoitellaan n. 60 - 90
neliön kokoisia pientaloja, joiden
kokonaishinta tontteineen olisi jopa
alle 150.000 euroa.

Pasi Hirviniemi - sydämellinen HEVI-mies
Hirviniemen Pasi on Teuvalta kotoisin oleva, nyttemmin Lempäälään sijoittunut pitkän linjan yrittäjä,
jota asiakkaat kuvailevat helposti lähestyttäväksi, mukavaksi ja perusteelliseksi talomyyjäksi.
HEVI kivitalojen myyntijohtajana toimiva
Pasi päätyi HEVI-mieheksi alkujaan puolisattuman kautta kun sekä Pasi, että FinnEPS-harkkotehtaan Pete osuivat samalle toimitusjohtajakurssille. Isännät ehtivät
opintojensa lomassa tutustumaan ja samalla tulivat tutummiksi myös FinnEPS:n
valmistamat tuotteet. Ympyrä sulkeutui,
kun HEVI kivitalot ilmoitti etsivänsä tiimiinsä lisävahvistusta. Hirviniemi aloitti
ensin Pirkanmaan alueen myyntiedustaja-

na, mutta nykyään vastuualueena on HEVI
kivitalojen myynnin johto sekä aluemyynnin kehittäminen.
”Pasin kanssa henkilökemiat kohtasivat kyllä ensihetkestä! Lisäksi hänen yrittäjätaustansa ja pitkä kokemuksensa alalta vakuuttivat. Molemminpuolinen luottamus ja
ymmärrys ovat kyllä tämän saumattoman
yhteistyömme kantava voima”, kertoo HEVI
kivitalojen toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen.

Talonäyttely toteutetaan uudelle modernille Länsi-Lintulan asuinalueelle, joka sijaitsee aivan Lintulan asuntomessualueen vieressä. Näyttelyyn tavoitellaan n. 60- 90 neliön kokoisia pientaloja,
joiden kokonaishinta tontteineen olisi jopa alle 150.000 euroa ja
joissa myös asumiskustannukset olisivat kohtuullisia.
Talonäyttelyssä esiteltävä uusi pientaloasumisen konsepti mahdollistaa pientaloasumisen myös pienemmille perheille, kuten
sinkuille, senioreille ja uusioperheille. Edullisen ja tehokkaan

HEVI kivitalo Minotaurus – Kivitalo energiaa ja
kustannuksia säästäen, asumismukavuutta lisäten
HEVI kivitalojen Valkeakosken näyttelykohde on työnimeltään
Minotaurus.
Minotaurus on huoneistoalaltaan 84 m2 ja siihen sisältyy kaksi
makuuhuonetta, avoin keittiö-ruokailutila-olohuone –yhdistelmä
leivinuunitakalla, sauna pesutiloineen sekä wc ja kodinhoitohuone. Lisäksi talossa on ulkovarasto sekä katetut terassit ja erillinen
autokatos.

HEVI kivitalo Minotaurus
tulee olemaan Talonäyttelyn
energiatehokkaimpia kokonaisuuksia,
sekä näillä näkymin myös näyttelyn
ainoa kivitalo.
Julkisivumateriaali on valkoinen rappaus tummanharmaalla tehosterappauksella. HEVI kivitalo Minotaurus tulee olemaan Talonäyttelyn energiatehokkaimpia kokonaisuuksia, sekä näillä näkymin myös näyttelyn ainoa kivitalo. Minotaurus on myyty ja
tulevat asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen kotiinsa heti Talonäyttelyn päätyttyä, eli 13.8.2017 jälkeen.

Valkeakosken Talonäyttelyn teemat:

Myös Hirviniemi itse on tilanteeseen
tyytyväinen: ”Olen välillä suorastaan täpinöissäni tästä työstä! On palkitsevaa
saada olla toiminnassa mukana näin intensiivisesti ja oikeasti myös itse vaikuttaa asioihin.” Asiakaspalvelun rajapinnassa toimiva Hirviniemi onkin saanut paljon
positiivista palautetta, niin asiakkailta,
kuin HEVI-tiimiltäkin, joka pitääkin Pasia
jo kuin yhtenä perheenjäsenenään.

• Kohtuuhintainen, pieni, tehokas ja laadukas talo, joka mahdollistaa omakotiasumisen pienemmillekin perhekunnille.
• Uusiutuvan energian hyödyntäminen. Näyttelyalueen kohteita ohjataan ja kannustetaan ottamaan
uusiutuvian energiamuotoja, mm. aurinko- ja tuulienergiaa käyttöön.
• Talon muunneltavuus ja laajennettavuus, jotta elinkaarensa aikana rakennus voisi sopeutua eri elämäntilanteisiin erilaisille perheille.
• Rakentamisen ohjaus työpajamenettelyllä, jossa yksityiskohtaisten kaavamääräysten sijasta rakentaja ja
viranomaiset hiovat lopputuloksen yhteistyössä.

”Näen sekä HEVI:ssä että FinnEPS:ssä todella paljon potentiaalia ja
olen tässä nyt mukana rakentamassa tulevaisuuden talonrakentamisen
kannalta jotakin todella suurta ja merkittävää!”
HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

pientaloasumisen rinnalla näyttelyn toinen keskeinen teema on
uusiutuvan energian käyttöönotto, mihin näyttelyyn osallistuvia kannustetaan myös taloudellisilla kannustimilla.

Talonäyttely Valkeakoskella 4. – 13.8.2017
Talonäyttelystä lisää osoitteessa: www.valkeakoski.fi

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia
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PORIN ASUNTOMESSUT
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Keskustan kupeeseen Karjarantaan nousee asuntomessualue Karjaranta21. Siellä juot aamukahvisi joen rannalla, nautit oman pihan rauhasta sekä kaupungin palveluiden läheisyydestä. Kuulostaako jo melkein liian hyvältä ollakseen totta?
Karjaranta21 on kokonaan uusi asuinalue. Alueen kaavoitus
mahdollistaa monimuotoisen rakentamisen myös materiaalien ja värien suhteen. Kun yhtälöön lisätään idylliset puistoalueet ja suotuisa sijainti kartalla – saadaan aikaiseksi asuinalue, joka toimii Porin käyntikorttina maailmalle.
Karjarannan maaperä on puhdistettu tiukan valvonnan alaisena, alueen äärimmäisen epätodennäköiseen
tulvavaaraan on varauduttu varmuuden vuoksi ja asuinaluetta ei olla suunniteltu vain niille kaikkein varakkaimmille – vaan aivan kaikille jotka ovat valmiita rakentamaan unelmiaan todeksi.

Porin Asuntomessut 2018 Teemat:

Haluatko Sinä rakentaa oman unelmasi
Kokemäenjoen rantaan Porin keskustan tuntumaan?
HEVI kivitalojen Karjarantaan suunnittelemat kohteet, Iso Karhu ja Pikku Karhu, edustavat modernia arkkitehtuuria sekä todellista edelläkävijyyttä, paitsi energiatehokkaiden, myös ympäristöystävällisten kivitalojen sarjassa. Molemmilla kohteilla tullaan tavoittelemaan sekä nollaenergiatasoa, että pohjoismaista ympäristö-merkkiä: Joutsenmerkkiä!
Sekä Iso Karhu, että Pikku Karhu ovat molemmat kaksikerroksisia, n. 150 m2:n suuruisia kivitaloja. Arkkitehtonisesti päätavoitteet suunnittelussa ovat jokinäkymä, sekä tilojen avaruus ja muunneltavuus. Kohteiden sijoittelu tonteille on optimoitu mahdollisimman laajan kattopinta-alan suuntaamiseksi etelään, jolloin tavoiteltu nollaenergiataso on todennäköisimmin saavutettavissa.

HEVI kivitalojen Karhu-mallitalot ovat vapaasti vielä muokattavissa tulevan asukkaan toiveiden mukaisiksi, joten jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä! Me toteutamme toiveidesi mukaiset suunnitelmat ja hoidamme rakennusprojektin, sekä otamme vastuun asuntomessujen
päänäytteilleasettajan roolista!

ELÄMÄÄ KAUPUNKIKYLÄSSÄ Porin vuoden 2018 asuntomessualueen kaava on osin yhteneväinen
Itätullin, eli Porin 5. kaupunginosan rakenteen kanssa. ”Viikkarissa” on omaleimaisen tiivis ja vaihteleva rakennuskanta, jonka asukkaista on syntynyt elävä aktiivinen yhteisö.
EKOLOGISUUS JA DIGITAALISUUS Porin Asuntomessuilla haetaan innovatiivisia ja ekologisia ratkaisuja, joilla hyödynnetään mm. kierrätettäviä materiaaleja ja uusiutuvia energiamuotoja, edistetään luonnonympäristön säilymistä ja näin toimittaessa saavutetaan hyvä terveellinen ja turvallinen
asuinympäristö.
KOKEMÄENJOKI JA KIRJURINLUOTO Kokemäenjoen varrella, Porin kansallisen kaupunkipuiston
naapurissa ja Kirjurinluodon palveluiden vieressä saa etuoikeutetusti nauttia upeista maisemista,
luonnosta ja ulkoilusta.
RUOKA JA YRITTÄMINEN Messualueen viereen Kokemäenjoen vastarannalle toteutetaan julkinen
ruokapuisto. Se tarjoaa loistavan kehyksen alueen toimijoille hyödyntää lähiruokaa jokapäiväisessä
toiminnassaan. Pihakatujen ja puistojen istutukset huomioivat ravinnon teemana.

Asuntomessut
Porissa
13.7. – 12.8.2018
Lisätietoa: www.karjaranta21.fi

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia
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IKKUNOIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

HR-ikkunat Ruhkala Oy
on nykyaikainen puusepäntehdas Tyngässä
HR-Ikkunat ovat erikoistuneet valmistamaan suomalaiseen rakentamiseen soveltuvia,
toimivia ja kestäviä puu- ja puualumiini-ikkunoita.
Ikkunoita
kolmannessa polvessa
HR-Ikkunat Ruhkala oy on perustettu
vuonna 1957. Liikkeen perustaja Heikki
Ruhkala s. 1911 aloitti toiminnan nuorena
miehenä kotinsa yhteydessä, kuten ennen
oli tapana. Sotien jälkeen Heikki jatkoi toi-

mintaa valmistaen kaikkea kotirakentamisessa tarvittavaa puusepäntuotetta, ikkunoita, ovia ja huonekaluja. Vuonna 1957
valmistui hänen rakentamansa oma halli
nykyiselle paikalle.
”Tällä paikalla olemme jatkaneet toimintaamme laajentaen tiloja ja kehittäen konekantaa, keskittyen ikkunoiden valmis-

tukseen. Nyt ovat pojat toisessa polvessa
siirtyneet sivuun ja kolmannessa polvessa
jatkamme ikkunoiden valmistusta, kehittäen valmistusta ajan vaatimusten mukaisesti”, kertoo HR-Ikkunoiden toimitusjohtaja Kari Ruhkala’

Ammattitaitoinen henkilöstö
ja laadukkaat tuotteet
Kari Ruhkalan mukaan, työntekijöitä tehtaalla on 25-30 henkilöä, joista osa on ollut jo pitkään tehtaalla. Uutta työvoimaa
on saatu joukkoon mukaan kiitettävästi. ”Hyvät ja ammattitaitoiset työntekijät
ovat kanssamme jatkamassa laadukasta
tuotantoamme, jota haluamme kehittää
edelleen asiakkaittemme tarpeisiin” kertoo Ruhkala.
HR-Ikkunoiden valmistuksessa ovat
puuikkunat ja puu-alumiini ikkunat.
HR-Ikkunoita valmistetaan perusmitoilla, talosuunnittelun edellyttämillä erikoismalleilla ja ikkunaremonttien vaatimilla asiakasmitoilla. Oikein valittu
ikkunatyyppi on oleellinen osa rakennuksen energiataloutta.

HR 2+2
t4JTÊÊOQÊJOBVLFBWBLBLTJQVJUUFJOFOQVVBMVNJJOJJLLVOB 
jossa ulkopuitteessa lämpökatko
t-BTJUVT
sisäpuite 2k 4 18 sel+arg
ulkopuite 2k 4 18 sel+arg (huurtumaton)
t,BSNJOTZWZZEFU 
HR-Ikkunoiden paras ja energiatehokkain ikkuna. Alumiinisessa
ulkopuitteessa on lämpökatko, joka parantaa ikkunan lämmöneristävyyttä entisestään.

Kodin ja maailman välissä

XXXISJLLVOBUGJtNZZOUJ!ISJLLVOBUGJt1VIt3BVUJPOUJF 5:/,

Lisätietoa:
hrikkunat.fi
facebook.com/hrikkunat
HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia
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FinnEPS Oy yrityksenä
• Suomalainen perheyhtiö Kokemäellä
• työllistää 9 vakituista työntekijää sekä huippusesonkien aikana muutamia
sesonkityöntekijöitä
• työsuhteet perheyhtiössä ovat pitkäaikaisia
• työporukka on tiivis ja sitoutunut
• perustettu vuonna 1989
• FinnEPS-harkkojen valmistus alkoi vuonna 2000

FinnEPS harkkoja
tehdään
Kokemäen tehtaalla
suomalaisella sisulla
ja ammattitaidolla
TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Millainen on FinnEPS-harkko?

HEVI kivitalojen materiaalina käytetään suomalaista FinnEPS –harkkoa, joka valmistetaan Kokemäellä, FinnEPS Oy:n tehtaalla.
Kokemäkeläisen Lasse Rannan vuonna
1989 perustama FinnEPS Oy on ensimmäinen, omia EPS –valuharkkoja valmistava tehdas Suomessa. Tehtaan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1988, aluksi
perheyhtiössä työskenteli Lasse Ranta
puolisoineen sekä pari työntekijää. Tehtaassa valmistettiin alihankintana Nokialle
erilaisia pakkauksia.
Kun Nokian alihankintaa oltiin siirtämässä Suomesta muualle, oli Nokian toimesta Rannan perheelle annettu aikaa miettiä
tehtaan jatkoa ja uudistumista.

Kokemäkeläisen Lasse
Rannan vuonna 1989
perustama FinnEPS Oy
on ensimmäinen,
omia EPS
-valuharkkoja
valmistava tehdas
Suomessa.

Rakennusalataustainen Lasse Ranta kävi
90-luvun lopulla Ruotsissa tutustumassa
EPS -materiaalista rakennettuihin kohteisiin rakennustyömailla ja ymmärsi heti,
että EPS-valuharkkorakentaminen soveltuisi erinomaisesti tehtaan tuotantoon ja
suomalaiseen rakentamiseen. Tästä lähti
kehittymään ajatus uuden tuoteryhmän,
FinnEPS-harkon, luomisesta tehtaalle.

90-luvulla hyvinkin omatoimisesti, miestyövoimin, joten rakennusaineen keveys
ja työstön helppous houkuttelivat tutkimaan materiaalin soveltuvuutta tehtaamme tuotantoon, tehtaan tuotannosta vastaava, Petri Ranta kommentoi.

– Suomessa sääolosuhteet ovat ankarat,
ja siksi isäni ihastui EPS-valuharkkojen teknisiin ominaisuuksiin välittömästi. Lisäksi Suomessa taloja tehtiin, varsinkin vielä

Isäni on aina ollut sellainen keksijä ja hakenut uusia trendejä ja vaikutteita. Hän
on suomalainen sisukas yrittäjä, joka ei lamaantunut Nokian alihankintasopimuk-

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

Näin perheyhtiö aloitti FinnEPS -valuharkkojen valmistuksen vuonna 2000.

HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

FinnEPS –harkko on noin neljän kilon painoinen solupolystyreenieristemuotti, joka ladotaan seiniksi ja täytetään teräsbetonilla. Kyseessä on siis
kivitaloharkko, joka on rakenteeltaan sekä tiivis että kestävä ja omistajalleen
taloudellinen valinta sekä rakennusmateriaalina rakennusaikana, että valmiin kodin lämmityskuluissa.
EPS-harkon erityisominaisuus on se, että rakenne on päinvastainen, kuin
muissa harkoissa, joissa eriste on betonimassojen välissä. FinnEPS –harkoissa eristeet jäävät kantavan rakenteen eli teräsbetonimassan ulko- ja sisäpuolelle. Tälläisellä teknisellä rakenteella saadaan lämmitettävä eristemassa kodin seinien sisäpuolelle, sen sijaan että kylmyyttä keräävä betoni olisi
lämmitettävässä tilassa. Näin myös ulkopuolelle jäävä FinnEPS-harkon eristeosa toimii eristeenä, jolloin saadaan hyvin energiatehokas ja lujuutta kestävä kivitalo.
FinnEPS-harkot valmistetaan raaka-ainetta myöten Suomessa!
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sen loputtua, vaan lähti hakemaan uutta,
tehtaalle sopivaa tulevaisuuden liiketoimintaa ja tuotantoa, Petri Ranta jatkaa.

“Isäni on aina ollut
sellainen keksijä ja
hakenut uusia trendejä
ja vaikutteita. Hän on
suomalainen sisukas
yrittäjä.”
Aluksi tuotteita toimitettiin Kokemäeltä
Ruotsiin, koska siellä materiaali oli jo ennalta tuttu rakentamisessa. Suomalainen
rakennusalan yrittäjä Matti Alander innostui jo heti alussa tuotteesta niin, että
rakensi siitä tietysti oman talonsa ja alkoi
edustamaan tuotetta Turun seudulla. Hänen rakennusliikkensä oli yksi tuotteen
ensimmäisiä jälleenmyyjiä ja on mukana

toiminnassa vielä tänä päivänäkin.
– Aluksi myynti käynnistyi pääosin suusta suuhun menetelmällä ja naapurien ja
rakentajien suosituksesta. SIlloin ei ollut käytössä internettiä ja sosiaalista mediaa, somesta tuttu “peukutus” tapahtui
työmaalla ja kylän raiteilla, Petri Ranta
naureskelee.

EPS:n historia alkoi
toisen maailmansodan
jälkeisestä ajasta
FinnEPS harkon “amerikan serkku” on on
nimeltään ICF (insulated Concrete Form).
ICF on materiaalina täysin sama, kuin FinnEPS:n valuharkko. ICF rakennusmateriaalina kehitettiin toisen maailmansodan
jälkeen, kun tarvittiin nopea, kustannustehokas ja kestävä rakenne uudelleenrakentamiseen sodan tuhoalueilla. Valuharkkomuotin lopulta kuitenkin keksi
kanadalainen rakennuttaja Werner Gregori vuonna 1966.

EPS rakennusmateriaalina
kehitettiin toisen
maailmansodan jälkeen,
kun tarvittiin nopea,
kustannustehokas
ja kestävä rakenne
uudelleenrakentamiseen sodan tuhoalueilla.
Amerikassa, Kanadassa ja Euroopassa EPS
–valuharkkomuoteista rakentaminen on
yleistä ja varsinkin maantieteellisillä riskialueilla, joissa pelkona on maanjäristykset
ja tornadotyyppiset luonnonkatastrofit,
materiaali soveltuu erinomaisen hyvin rakennusaineeksi ja on suosittua isoissakin
kohteissa.

FinnEPS-yläpohjaelementti
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FinnEPS laajentaa tuotantoaan nyt myös väli-, ylä- ja alapohjaelementteihin. Lisätietoa tuoteuutuuksista sivulla 30.
– Meidän leveysasteilla energiatehokkuus
on jo viranomaisvaatimustenkin mukaan
tärkeässä roolissa. Täällä Pohjolassa me
taistelemme noin puolet vuodesta kylmyyttä vastaan, joten lämmin ja tiivis koti
on luonnollisesti kaikkien unelma, se käy
asumismukavuuden lisäksi jo kukkarollekin paremmin, Petri Ranta sanoo.

FinnEPS –harkoista
on rakennettu
Suomessa tuhansia
kohteita. FinnEPSharkkotuotteille on
myönnetty Avainlipputunnus ja FinnEPS
harkko® on rekisteröity
tuotemerkki.
Kohti kokonaisvaltaisempaa
ratkaisua
Kokemäkeläisellä tehtaalla on ollut tuotantoa jo yli neljännesvuosisadan. Tehtaalla painetaan töitä liukuvassa työvuorossa vajaan
10 hengen vakituisen työntekijän voimin.
HEVI kivitalot asiakaskokemuksia

Tähän päivään mennessä FinnEPS –harkoista on rakennettu Suomessa tuhansia kohteita. FinnEPS-harkkotuotteille on
myönnetty mm. Avainlippu-tunnus ja FinHEVI kivitalot asiakaskokemuksia

nEPS harkko® on rekisteröity tuotemerkki.
Kaikki työvaiheet suunnittelusta tuotekehitykseen ja valmistukseen tapahtuu 100
prosenttisesti Suomessa.
Tehtaalla suunnitellaan parhaillaan tuotantotilojen laajentamista ja muuttoa uusiin
tiloihin keväällä 2017. Muuton syynä on
uusien tuotantolinjojen käyttöönotto ja tulevaisuuden suunnitelmat. FinnEPS on laajentamassa ainoana Pohjoismaisena toimijana tuotantoaan kokonaisvaltaisemmaksi
kivitalovalmistajaksi.
– Uusien tuotantolinjojen ja koneiden käyttöönoton myötä meistä tulee kokonaisvaltainen, täydellisen kivitalon runkojärjestelmä –toimittaja. Euroopassa ja Amerikan
mantereella tästä samasta materiaalista
on saatavilla myös väli-, ylä- ja alapohjaelementtejä, ja aiomme laajentaa tehtaamme tuotantoa myös täällä Pohjolassa tähän
suuntaan, Petri Ranta kommentoi.
Tämä tulee mullistamaan EPS –valuharkkorakentamisen kivitalokohteissa, kun
työstöltään ja liikuteltavuudeltaan kevyet
FinnEPS elementit saadaan markkinoille.
Materiaalipaketin täydennys tekee FinnEPS
–harkoista rakennetut kohteet entistä tiiviimmiksi ja lämpöeristetymmiksi. Tehtaalla on jo valmistettu ensimmäisiä prototyyppejä välipohjaelementeistä ja tutkittu
niiden ominaisuuksia ja energia-arvoja.

– Onhan se huikeaa, kun työmaalla tarvitaan vain kaksi miestä nostelemaan väli- ja yläpohjaelementit paikalleen jopa
ilman vahvoja nostureita. Laattojen työstön keveys ontelolaattoihin verrattuna
on aivan omaa laatuaan, Petri Ranta iloitsee.
Uusia FinnEPS väli-, ylä-, ja alapohjaelementtejä saa tilata jo kevään 2017 toimituksiin. On päivänselvää, että EPS tulee
olemaan tulevisuuden hittituote rakentamisessa, myös meillä Suomessa. Toivotaan Kokemäen tehtaalle siis pitkää ikää
ja kykyä luoda lisää uusia työpaikkoja
suomalaisille!

FinnEPS on
laajentamassa ainoana
Pohjoismaisena
toimijana
tuotantoaan kokonaisvaltaisemmaksi
kivitalovalmistajaksi.
Lisätietoa:
finneps.fi finnepsharkko.fi
facebook.com/finneps
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HEVI kivitalo Vantaa / Arkkitehtisuunnittelu ja havainnekuva: HEVI kivitalot

FinnEPS Oy tuo markkinoille
ensimmäisenä pohjoismaisena EPStehtaana Ylä-, Ala- ja Välipohjaelementit,
jotka tuovat energiatehokkaiden
kivirakenteiden toteuttamisen täysin
uudelle tasolle.

FinnEPS ALAJA VÄLIPOHJAELEMENTTI

ALA- JA VÄLIPOHJAELEMENTTI korvaa perinteisen
betonilaatan, mahdollistaa ohuemmat välipohjarakenteet,
on kevyt ja silti suuren varaavan massan omaava. Ala- ja
välipohjaelementillä, sekä kattorakenteeksi soveltuvalla
YLÄPOHJAELEMENTILLÄ aikaansaadaan merkittävät
säästöt mm. asennus- ja käyttökustannuksissa.
FinnEPS Elementit ovat äänieristäviä, nopeita ja kustannustehokkaita asentaa, sekä helppoja ja kevyitä työstää.

HEVI kivitalo Porvoo / Arkkitehtisuunnittelu ja havainnekuva: HEVI kivitalot

HEVI kivitalot 3 kpl paritalot Vihti / Arkkitehtisuunnittelu ja havainnekuva:
HEVI kivitalot

HEVI kivitalo Vantaa / Arkkitehtisuunnittelu ja havainnekuva: HEVI kivitalot

HEVI kivitalot 2 kpl Espoo / Arkkitehtisuunnittelu ja havainnekuva: AVARRUS
Arkkitehdit

HEVI kivitalo Espoo / Arkkitehtisuunnittelu ja havainnekuva: HEVI kivitalot

HEVI kivitalo Tampere / Arkkitehtisuunnittelu ja havainnekuva: HEVI kivitalot

HEVI kivitalo Kirkkonummi / Arkkitehtisuunnittelu ja havainnekuva: HEVI
kivitalot

HEVI kivitalo Hyvinkää / Arkkitehtisuunnittelu ja havainnekuva: HEVI kivitalot

FinnEPS YLÄ-, ALA- ja VÄLIPOHJAELEMENTIT ovat saatavissa
kevään 2017 toimituksiin.
Lisätietoa: www.finneps.fi

FinnEPS YLÄPOHJAELEMENTTI

Esimerkkejä 2016 käynnistyneistä
HEVI kivitalot –kohteista:
(kuvat sivulla 31)

• Kolmen paritalon kohde: As Oy Enärannan Helmi, Vihti
• Nollaenergia-pilottikohde, Espoo
• Arkkitehtitoimisto AVARRUS Oy:n suunnittelemat kaksi pientalokohdetta studiorakennuksineen ja autokatoksineen, Espoo

2016

AJANKOHTAISTA

Messut ja näyttelyt syksy 2016 – kesä 2017
FinnBuild, Helsinki 12. – 14.10.2016
Oma Koti, Vantaa 28. – 30.10.2016
Rakenna&Remontoi, Vantaa 27. – 29.1.2017
ASTA, Tampere 3. – 5.2.2017
Rakenna ja Sisusta, Turku 10. – 12.2.2017
LVI- ja Rakennusmessut, Pori 18. – 19.3.2017
Kevätmessut, Helsinki 6. – 9.4.2017
Talonäyttely, Valkeakoski 4. – 13.8.2017
HEVI kivitalot asiakaskokemuksia
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HEVI kivitalot myynti@hevikivitalot.fi www.hevikivitalot.fi

