Bezirksregierung Köln
EU-Geschäftsstelle
Wirtschaft und
Berufsbildung
Zeughausstraße 2-10

Osa 1: Sanasto
Kiinteistönhallinta
Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja,
suunnittelua tai rakentamista.

50667 Köln

Adolf-Kolping-Berufskolleg
Ina-Seidel-Straße 11
50169 Kerpen-Horrem

Tekninen isännöinti
Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötekniikkalaitteisiin liittyviä
kiinteistötoimintoja tai kiinteistötekniikkalaitteita koskevaa suunnittelua ja rakentamista.

Taloteknisten laitteiden hallinnointi
Standardin DIN EN 15221-1 mukainen konsepti ja työkalu.

Laadunhallinta
(Työ)menettelyjen erittely.

Käyttäjän vastuu
Kiinteistöä koskevat oikeudelliset vaatimukset. (Liike)kiinteistöä käyttävän kiinteistönhallinnan
oikeudet ja velvollisuudet.

Energianhallinta
Kaikkien energialähteiden toimittaminen, syöttö ja jätehuolto, mukaan lukien kaikki oikeudelliset
vaatimukset.

DIN-EN 15221-1:n määritelmä
Jokaisen organisaation on pystyttävä hallinnoimaan taloteknisiä laitteita. Tämä tukee niiden
ensisijaisia prosesseja valvomalla kaikkia muutoksia tehokkaasti ja säätämällä laitteita ensisijaisten
prosessien vaatimalla tavalla.
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Osa 2: Kysymykset
Yleiset kysymykset
Millä alalla yrityksenne toimii?
(useampi vaihtoehto voidaan valita)
a. Kiinteistöpalvelut
b. Tuotanto
c. Kiinteistönhallinta
d. Julkiset palvelut
e.
Mitä toimintoja yrityksellänne on?
(useampi vaihtoehto voidaan valita)
a. Rakennussuunnittelu
b. Kiinteistön teknisten laitteiden suunnittelu
c. Rakennusten rakentaminen
d. Kiinteistön teknisten laitteiden asentaminen
e. Tekninen isännöinti
f. Taloteknisten laitteiden hallinta
g. Muu
Kuinka monta työntekijää yrityksessänne on?
a. 1 - 20
b. 21 - 100
c. 101 - 500
d. 501 - 1000
e. 1001 - 10000
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++
+
--

Hyvin tärkeää
Tärkeää
Vähemmän tärkeää
Merkityksetöntä

Rakennuksen teknisten laitteistojen suunnittelu
Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa huomioon
suunnitteluvaiheessa:

++

+

-

--

++

+

-

--

a. Käyttö- ja toimintakulujen vähentäminen käytön aikana
b. Rakennusten käyttöön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat
lakisääteiset vaatimukset
c. Rakennuksen kattava dokumentaatio käyttöä varten
d. Huolto- ja ylläpitokustannusten vähentäminen rakennuksen käytön
aikana
e. Nykyisten rakennusten käytöstä saadut tiedot
f. Rakennuksen myöhempi muuntaminen uuteen
käyttötarkoitukseen esimerkiksi väestörakenteen kehityksen myötä
g. Rakennuksen sovittaminen käyttäjäprofiiliin

Pitäisikö suunnittelijalla olla:
a. tietoa rakennuksen myöhemmästä käytöstä?
b. tietoa siitä, miten rakennusta käytetään?
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Miten tärkeää nykyisten rakennusten operoinnista saatu tieto on
seuraavien tekijöiden suunnittelun kannalta:

++

+

-

--

++

+

-

--

++

+

-

--

a) sähkönsyöttö?
b) varavirtalähteet?
c) valaistusjärjestelmät?
d) kiinteistön sähkönjakelu?
e) ilmastointi- ja ilmanvaihtotekniikka?
f) turvajärjestelmät?
g) kiinteistöautomaatio?
h) sähköasennukset?
i) tietoliikennetekniikka?
j) uusiutuvat energialähteet?
Miten tärkeänä pidätte sitä, että suunnitteluvaiheessa seuraavat tekijät
suunnitellaan kestävällä tavalla:
a. energiankäyttö?
b. materiaalien käyttö?
c. ympäristötekijät?

Miten tärkeää teille on, että rakennusautomaation suunnitteluvaiheessa
päästään mahdollisimman suureen automaatioasteeseen?
Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että suunnittelijoiden tietoja
kiinteistötekniikkalaitteiden uusista innovaatioista ja teknisestä
kehityksestä päivitetään jatkuvasti?
Tuntevatko suunnittelijat yleiseurooppalaista standardia DIN EN 152211?
Otetaanko yleiseurooppalainen standardi DIN EN 15221-1 huomioon
suunnitteluvaiheessa?
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Rakentaminen

++

+

-

--

Pidättekö kierrätyskelpoisten materiaalien käyttöä tärkeänä?
Pidättekö meneillään olevaa suunnitteluasiakirjojen yhdenmukaistamista
tärkeänä?
Pidättekö tärkeänä, että työmaata mukautetaan rakennusvaiheessa
energiankulutuksen vähentämiseksi?
Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että koko järjestelmän dokumentaatio
laaditaan rakennushankkeen päätyttyä?
Pitäisikö mielestänne laatia kansio, jossa dokumentoidaan rakennusta ja
sen käyttöä koskevat keskeiset seikat ja joka sisältää kaikki olennaiset
tiedot?
Pitäisikö mielestänne laatia kansio, jossa dokumentoidaan rakennuksen
käyttö ja joka sisältää kaikki olennaiset tiedot?
Pidättekö hyödyllisenä sitä, että kokonaisuus on säädetty erityisten
käyttövaatimusten pohjalta, ennen kuin tekniset järjestelmät luovutetaan
asiakkaalle?
Pidättekö tärkeänä sitä, että rakennuksen käyttäjän henkilöstölle
järjestetään taloteknisiä laitteita koskeva tiedotustilaisuus?
Tulisiko suunniteltuja toimia valvoa jatkuvasti (taloteknisten laitteiden
hallinnointia koskevien normien mukaisesti), jotta kyseiset toimet
voidaan toteuttaa täsmällisesti?
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Rakennuksen käyttö

Hyvin tärkeää
Tärkeää
Vähemmän tärkeää
Merkityksetöntä
++

+

-

--

Miten tärkeää rakennuksen käyttöä koskeva tieto on taloteknisten
laitteiden hallinnoinnin kannalta?
Onko tärkeää, että rakennuksen käyttäjille annetaan rakennuksen
käyttöön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaa koulutusta?
Kuinka tärkeänä pidätte jatkuvaa yhteydenpitoa rakennuttajan ja
asiakkaan kanssa?
Pitäisikö rakennuksen operaattorin henkilökunnalla olla tietoa
energiansäästömahdollisuuksista kiinteistön käytön yhteydessä?
Kuinka tärkeänä pidätte taloteknisten laitteiden hallinnoinnin
digitalisoitumista esimerkiksi tietokoneavusteisen kiinteistöhallinnan
(Computer Aided Facility Management, CAFM) avulla?
Pitäisikö kiinteistöhuoltoyhtiöiden hoitaa kiinteistön ylläpito?
Pitäisikö kiinteistön oman henkilökunnan hoitaa kiinteistön ylläpito?
Pitäisikö kunnossapidon olla ennaltaehkäisevää vai vastata tiettyä
optimoitua palvelutasoa?
Pidättekö kunnossapitosuunnitelmaa tärkeänä?
Pitäisikö taloteknisiin laitteisiin liittyvät tiedot ja ongelmat esittää
kirjallisesti?
Pitäisikö isännöitsijöiden osallistua rakennushankkeiden ja
kunnostustoimenpiteiden suunnitteluun?
Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että kiinteistöä arvioidaan jatkuvasti sen
suhteen, onko siinä optimointimahdollisuuksia?
Kuinka tärkeänä pidätte talotekniikan etähuollon ja -kunnossapidon
mahdollisuutta?
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Mitkä rakennusautomaatiojärjestelmät ovat merkityksellisiä teille?

++

+

-

--

a. LON
b. KNX/EIB
c. BACnet
d. M-BUS
e. Muu
Pidättekö tärkeänä sitä, että taloteknisten laitteiden hallinnoinnin
henkilöstö saa alan viimeisimpiä saavutuksia koskevaa koulutusta?

++
+
--

Talotekniikan myynti ja markkinointi

Hyvin tärkeää
Tärkeää
Vähemmän tärkeää
Merkityksetöntä
++

+

-

--

Pitäisikö talotekniikan alalla toimivalla henkilöstöllä olla oikeanlaista
tietoa uusimmista myyntistrategioista?
Pitäisikö talotekniikan alalla toimivalla henkilöstöllä olla teknisen
osaamisensa ohella yksityiskohtaista tietoa säästömahdollisuuksista?
Pitäisikö talotekniikan alalla toimivalla henkilöstöllä olla teknisen
osaamisensa ohella yksityiskohtaista tietoa
energiansäästömahdollisuuksista?
Pitääkö mielestänne talotekniikan alalla toimivien olla itsevarmoja ja
vakuuttavia?
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