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Toistuvatko 1970-luvun virheet?

Trendit muuttuvat, perusasiat eivät

Neulaputki – uusia mahdollisuuksia
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Trendit muuttuvat, perusasiat eivät

Jotta voi ennustaa tulevaisuuteen, pitää tuntea histo-
riansa. Välillä on kiireen keskellä syytä pysähtyä ja 
katsoa menneeseen – se lisää ymmärrystä, miksi asiat 
ovat nykyisen kaltaisesti ja antaa perspektiiviä, mitä 
tulisi kehittää. On myös hyvä huomata, että osattiin sitä 
ennenkin. 

Menneiden vuosikymmenten ratkaisut olivat aika-
kautensa lainsäädännön, energian hintatason ja muiden 
reunaehtojen lopputulos – aivan kuten nykyrakenta-
misen ratkaisut ovat tämän aikakauden tuotos. Ainoas-
taan aika näyttää, ovatko esimerkiksi tämän päivän 
rakentamisen ratkaisut suurine eristepaksuuksineen ja 
poliittisin perustein määriteltyine primäärienergiaker-
toimineen onnistuneita.
 Sain inspiraation tämän vuoden asiakaslehden 
”retro”-teemaan DI Börje Hagnerin muutama vuosi 
sitten ansiokkaasti koostamasta LVI-alan historiikista. 
Vielä suurempana innoittajana tähän numeroon toimi 
elokuussa 80 vuotta täyttänyt isäni, Retermia Oy:n 
perustaja insinööri Risto Castrén. Onnea pyöreistä 
vuosista alan suurelle innovaattorille ja visionäärille!

Pääkirjoitus

Markus Castrén
Toimitusjohtaja / Retermia Oy

Börje Hagner ja isäni kirjoittivat LVI-lehteen 
(nykyisin Talotekniikka-lehti) 80-luvulla useaan ottee-
seen ilmanvaihdosta ja lämmöntalteenotosta. Tämä lehti 
koostuu kahdesta Risto Castrénin 1980-luvulla kirjoitta-
masta artikkelista. 

Fysikaaliset perusteet, kuten lämmönsiirron lait, eivät 
muutu koskaan. Myös ala kehittyy hyvin hitaasti. Useat 
isäni 1980-luvulla esille nostamista asioista ovat edelleen 
ajankohtaisia.  

Lämmöntalteenoton laitekoon maksimoinnin sijaan 
laitevalintojen tulisi perustua kohdekohtaisesti suoritet-
tuun energiatekniseen optimointiin. Lämmönsiirtimien 
mitoituksessa tulisi kiinnittää huomioita myös paine-
häviöihin, huollettavuuteen, tehokkaaseen toimintaan 
osailmavirroilla ja onnistuneeseen huurteen-/ jääty-
misen eston toteutukseen.

Toisaalta, monet isäni aikoinaan esittämistä visioista 
ovat alalla nykyisin arkipäivää. Lämmöntalteenotosta 
on tullut erikoisjärjestelmän sijaan energiatehokkaan 
rakentamisen perusedellytys. Kiertoilman käytöstä on 
pääosin luovuttu ja ilmanvaihdon sähkönkulutukseen 
kiinnitetään huomiota. 

Toivotamme lukijan tervetulleeksi uusituille koti-
sivuillemme tutustumaan, miten asiat ovat Retermialla 
nyt. Tulevissa Retermia News -julkaisuissa kerromme 
tuoteuutuuksista sekä näkemyksistämme alan jatko-
kehitystarpeista. Toivoisin, että saisimme asiakasleh-
dessämme tulevaisuudessa nauttia alalla toimivien 
kokeneiden ammattilaisten lukuisista asiantuntijakirjoi-
tuksista. Toisin sanoen, kutsu vierailijakirjoituksille on 
esitetty.

Antoisia lukuhetkiä ja kiitos kuluneesta vuodesta. 
Hyvää joulunodotusta ja menestyksellistä vuotta 2019!
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[Toim. huom.] Teksti on sama kuin alkuperäisessä julkaisussa. 
Taitollisista syistä osa kuvista jouduttiin jättämään pois.
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