MODULES

Fira Modules sitoutuu tuomaan asumiseen sydämen,
joka luo elämyksen asukkaille, suunnitelijoille,
rakennuttajille ja rakentajille ympäri maailman,
tuomalla innovatiivista teknologiaa, designia ja
älyä modulaarisilla ratkaisuilla.
FIRA MODULES MISSIO JA VISIO
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MIKÄ ON FIRA MODULES
Fira Modules on kylpyhuone, talotekniikka ja älymoduuli yhdessä kuilussa, joka
ulkoistaa rakentamisen suurimmat kipukohdat yhteen, älykkääseen ratkaisuun. Fira
Modulesissa kulkee mukana lämpöä, vettä, ilmaa, sähköä ja dataa.
Nykyisin talosuunnittelussa suunnitellaan ensin rakennus ja vasta sitten pyydetään
toimittajaa suunnittelemaan siihen sopiva modulaarinen elementti. Nyt on mahdollisuus ottaa modulaarisuus suunnittelun pohjaksi, jolloin jokaiseen kohteeseen ei
tarvitse suunnitella kylpyhuonetta erikseen. Ne voidaan massatuottaa.
Älykäs, modulaarinen rakentaminen tulee mullistamaan rakennusalan.

RAKENTAMISEN AIKAISET KORJAUSKÄYNNIT VÄHENEVÄT
Kylpyhuoneisiin tehdään asuntojen rakentamisen yhteydessä eniten korjauskäyntejä. Venähtäneet aikataulut ja lisäkustannukset saadaan kuriin, kun laaduntarkkailu ja arviolta 50% asunnon sisätöistä hoidetaan hallituissa tehdasolosuhteissa.

TALOTEKNIIKAN KUSTANNUKSET OVAT ENNAKOITAVISSA JA
YLLÄTYKSETTÖMIÄ
Fira Modules on standardoitu tuote, joten niitä ei tarvitse erikseen suunnitella. Merkittävä osa talotekniikasta on moduulissa täysin valmiina ja talotekniset ratkaisut on suunniteltu ja testattu valmiiksi, ääni- ja
palotekniset yksityiskohdat huomioiden. Valmiiksi sisustetut tyylikkäät kylpyhuonemoduulit asennetaan
rakennusvaiheessa kuiluun päällekkäin ja ne on helppo kytkeä käyttöön.

OLOSUHTEIDEN HALLINTA TYÖMAALLA HELPOTTUU
Moduulit eivät altistu työmaalla sään vaihteluille, koska ne asennetaan suoraan kuiluun, toimituksen
saapuessa. Olosuhteiden ja tietoliikenteen hallinta myös tehostuu, kun projektin aikana kerättävä tieto
otetaan helposti talteen Fira Modulesin avulla. Se toimii yhdyskäytävänä erilaisille sensoreille ja kerää
tietoa kosteudesta, lämpötiloista, ilmanpaineesta ja pölyhiukkasista. Rakentajat voivat hyödyntää
olosuhdedataa jo työmaan aikana.

ÄLYN ASENTAMINEN ON RAKENNUSVAIHEESSA HELPPOA
Uusissakin taloissa saattaa olla useita älyjärjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään. Erityisesti niiden
asentaminen on jälkikäteen vaikeaa ja kallista. Modulesin ansiosta asunnossa ja koko talossa on yksi
älyjärjestelmä ja reaaliaikainen tieto mm. sähkön- ja vedenkulutuksesta sekä olosuhteista löytyy pilvipalvelusta. Asunto mahdollistaa myös tulevaisuudessa erilaisten järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen.
Se palvelee helposti asukkaita ja koko taloyhtiötä.
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KAIKKI ASUMISEN OLENNAINEN TIETO
YHDESSÄ HELPOSSA KÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ
ÄLYPUHELIMESSA TAI TIETOKONEELLASI.
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TALOTEKNIIKKA, ÄLY
JA DESIGN YHDESSÄ
VEDENMITTAUS JA VESIVUOTOVAHTI
Yksittäisen asunnon sekä koko kiinteistön reaaliaikainen vedenkulutuksen mittaus. Yksinkertainen ja nopea käyttöönotto. Kulutuksen
historiatiedot sekä tulostettava raportti. Vesivuotovahti tekstiviesti- tai
sähköpostihälytyksellä.

ILMANVAIHTO
Huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden kaikki tiedot ja säädöt
etäkäyttöön ilman erillistä kaapelointia. Soveltuu sekä hajautetulle
että keskitetylle ilmanvaihtojärjestelmälle.

LÄMMITYS
EcoDesign -direktiivi asettaa uusia ehtoja sähkölämmitykselle. Fira
Modulesin älykäs kylpyhuonemoduuli helpottaa haastetta tarjoamalla
kaikki direktiivin vaatimat toiminnot. Sopii myös
vesikiertoiselle lämmitykselle.

ENERGIAMITTAUKSET
Älykäs kylpyhuonemoduuli kykenee mittaamaan huoneiston sähkön,
lämmityksen ja jopa lämpimän käyttöveden kulutuksen. Näin pystymme
tarjoamaan asukkaalle jatkuvan reaaliaikaisen tiedon
energian kulutuksesta.

RAKENNEMITTAUKSET
Rakennuksen elinkaarta ja toimintaa mittaavat anturit sijoitetaan
paikoilleen jo rakennusvaiheessa. Rakenteiden kosteusmittaus auttaa
havaitsemaan piilevät ongelmat heti niiden synnyttyä ja asiaan
voidaan puuttua ennen suurempaa vahinkoa.

KOKONAIS
KUSTANNUKSET

LANGATTOMAT LISÄANTURIT

Fira Modulesin älykästä kylpyhuonemoduulia voi laajentaa helposti
esim. huonekohtaisiin lämpötila- / kosteusmittauksiin tai muihin ilman
laadun mittauksiin. Moduuli toimii tukiasemana huoneistoantureille ja
näin varmistetaan paras mahdollinen kuuluvuus ja toiminta.

DESIGN
Materiaalit ja tilaratkaisut ovat muokattavissa. Moduulin toiminnallisuus ja tunnelma on mietitty käyttäjän näkökulmasta.
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FIRA MODULES PALVELUT
KULJETUS
Moduulit toimitetaan työmaalle sovittuna aikana.
Rytmitettynä työmaan aikataulun mukaan.

ASENNUS
Moduulit paikalleen asennettuna, avaimet käteen periaatteella.

TALOTEKNINEN NEUVONTA
Autamme sovittamaan moduulit projektin suunnitelmiin
talotekniikan ja rakenteiden osalta.

LATAA MALLINNOS SUUNNITTELUN TUEKSI.
WWW.FIRA.FI/MODULES/TIETOMALLI
8

MITEN HANKINTAPROSESSI
ETENEE ?
HANKESUUNNITTELU

1.

Tahtotila käyttää älykästä kylpyhuonemoduulia rakennushankkeissa

2.

Modulaarisen ratkaisun kokonaistarkastelu

ESISOPIMUS

TEKNINEN SUUNNITTELU

3.

Kapasiteettivaraus tehtaalle

4.

Moduulit osaksi luonnoskuvia

5.

Moduulit ARK-suunnitelmiin

6.

Moduulit osaksi teknistä suunnitelmaa (TATE & RAK)

7.

Asukasvalintojen raamit

RAKENNUSLUPA

TILAUS

TOTEUTUS

ALKAEN 6 VIIKKOA

8.

Tarkennettu toimitusaikataulu

9.

Mallikylpyhuoneen katselmus tehtaalla

10.

Asukasvalinnat

11.

Valmistus

12.

Toimitus

13.

Asennus

14.

Käyttöönotto ja lopputarkastus

ELINKAARI

Älyominaisuudet käytössä (asukas, huoltoyhtiö, omistaja)
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TUOTTEET
MODULES 4,8 M2
SAATAVANA MYÖS PEILIKUVANA

B

A

B

A

C

C

D

D
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MODULES 3,7 M2
SAATAVANA MYÖS PEILIKUVANA

B

A

B

A

C

C

D
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FIRA MODULES – YLHÄÄLTÄPÄIN
ASENNETTAVA KYLPYHUONEMODUULI
ASENNUKSEN TARKISTUSLISTA
Ennen moduulien asennuksen aloittamista työmaalla järjestetään asennuskoulutus ja katselmus, jossa varmistetaan, että
työmaalla on valmius asennusten aloittamiseen. Ensimmäiseen asennukseen osallistuu asennusopastaja, mikäli Modulesta
ei tilata asennettuna.

1.

Toimitus- ja tilaus

Asenna moduulit samaan linjaan alemman kanssa.

Esisopimus tilauksesta tehdään kirjallisesti 3 kk ennen
toimitusajankohtaa. Viimeistään 6 vko ennen toimitusta
allekirjoitetaan sopimus ja vahvistetaan toimitusajankohta.

Laske moduuli 50 mm lopullisen korkeusaseman yläpuolelle
ja vedä liitosvaarnat merkkiviivaan saakka varausaukkoihin.

Vahvista toimituksen vastaanotto 3 pv ennen toimitusta.

2.

6.

Lue Fira Modules -manuaali ajatuksella läpi.

Viemäri.

Asennusvalmistelut

Kerrosväliliitokset hoituu moduulin mukana tulevilla
liitoksilla. Katso tarkemmat ohjeet manuaalista.

Valmistele asennustilat ohjeistuksien mukaisesti.

Iv-kanavat.

Varmista rakennepiirrustuksista tarkat mitat ja tekniset
vaatimukset.

Kanavien alapäissä liitososat, joilla kerrosväliliitos tehdään.
Katso tarkemmat ohjeet manuaalista.

Varmista asennusvälineiden laatumääritykset ohjeistamme.

Lämpö- ja vesijohdot.

Sovi asennusperehdytyspäivä Fira Modulesin kanssa.

Kerrosväliliitosten kytkentä paikoilleen – voit tehdä tämän vaiheen myöhemminkin. Katso tarkemmat ohjeet manuaalista.

Huomioi myös sääsuoja ja turvallisuus.

3.

Talotekniikkaliitokset

vastaanotto ja säilytys

7.

Kytke kerrosväliliitokset.

Varmista purkupaikan tasaisuus ja riittävä varastointitila.

Varmista putkien ja läpivientien ilma- ja äänitiiviys.

Kuormakirjaan merkittään mahdolliset puutteet tai kuljetusvauriot.
Pitkäaikaista välivarastointia emme suosittele.
Jos varastoit tee alustoja 150 mm x150 mm parrujen päälle,
jotka ovat 1500 mm etäisyydellä toisistaan.

Lämpö- ja vesijohdot

Tarkista vuodonilmaisimien sijoitus ja toimivuus sekä
pölykansien paikallaanolo.

8.

Juotosvalut
Muotita tiiviiksi saumojen välit alapuolelta.

4.

Nostot

Juota moduuli ympäröiviin rakenteisiin juotosvalulla –
huomioi riittävä kuivumisaika.

Fira Modules toimittaa työmaalle nostokehikon, -elimet ja
-liinat.

Varmista hormitilan LVIS-asennuksien valmius ennen
moduulin kipsilevytystä.

Huomioi nosturissa vähintään 6 m korkeus nostokoukusta
nostokohtaan sekä nostoetäisyys kuiluihin nähden.

Moduulien kastuminen tulee estää myös asennusvaiheessa.

5.

ennen nosturin irroitusta!

Tarkista moduulin suoruus vatupassilla,

Varmista noston alussa moduulin suoruus – nostolenkit
oikeille kohdille, varmista vatupassin kanssa.

Tiivistä moduulin ja ympäröivien seinien välinen rako.

9.

Kansilaatat – yläpohja vesikaton alle
Liitä kansilaatta SHS-vaarnojen avulla rakenteisiin moduulin
tavoin.

Asennus
Maanvarainen ja väestönsuojan päällinen asennus

Laatta on oikein paikoillaan, kun IV-kanavat ja viemärit
saadaan kytkettyä.

Tuentapisteet 280 mm valmiin huoneiston lattiapinnan
alapuolelle.

Työmaan tulee hoitaa tälle nostoelimet.

Huomioi laatan alla tehtävät asennukset.
Laske moduuli 50 mm lopullisen korkeusaseman yläpolelle
ja vedä liitosvaarnat merkkiviivaan saakka varausaukkoihin.

10.

Tiivistä huolellisesti.
Huomioi myös viemärin ulkopuolisen levytyksen yhteydessä
tiivistyksen huolellinen teko.

Ryömintätilan tai tyhjän tilan päälle
Samat periaatteet kuin normaaliasennuksessa.
Huomio laatan alla tehtävät asennukset.

Äänitekniset huomiot

11.

palokatkot

Normaali kerrosasennus

Tiivistä läpivientiputket suunnitelman mukaisesti.

Merkitse elementin sijainti seiniin ja pohjalaattaan.

Nousujen läpivienneissä valmiiksi sewatek-palokatkoviennit.

Työnnä Moduulin pohjalaatan liitosvaarnat sisään.

Asenna HILTI CFS-EL –palokatkomansetti suunnitelman
mukaisesti kerrosväliliitoksen tekemisen jälkeen.

Kiinnitä lyöntiankkureilla tai betoniruuveilla muottipellit
kantaviin seiniin – tiivistä tarvittaessa uretaanivaahdolla.

ASIAKASTARINOITA
A-KRUUNU KIRKKONUMMEN TARUTIE
Tarutie 18, 83 moduulia
Kirkkonummen Tarutiellä olevat kaksi kerrostaloa ovat ensimmäiset rakennukset, joissa on käytetty Fira Modulesin talotekniikka- ja kylpyhuonemoduuleja. Modulaarinen rakentaminen mahdollistaa valmiusasteen kasvattamisen, kun osa sisävaiheista
saadaan tehtyä valmiiksi tehtaalla. Tarutien taloihin valmistuu yhteensä 83 vuokra-asuntoa. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja
kolmioita.
”Tämä on ensimmäinen kohde, jossa näitä moduulielementtejä pilotoidaan”, kertoo Fira Oy:llä ja Tarutien työmaalla vastaavana
työnjohtajana työskentelevä Juho-Pekka Koski.
Moduulielementit saatiin Kosken mukaan asennettua päällekkäin suhteellisen helposti. Uuden toimintatavan opettelu otti tietysti aikansa, mutta loppuvaiheessa moduuleja saatiin asennettua yhden päivän aikana jopa noin kahdeksan.
”Fira Modulesilta on ollut väkeä auttamassa meitä ja katsomassa, että asennukset menevät niin kuin pitää”, Koski jatkaa.
Kokonaisuutena yhteistyö Fira Modulesin kanssa on sujunut Kosken mielestä mutkattomasti. Hän kokee, että he ovat saaneet
tarvitsemansa tuen ja pystyneet puolestaan auttamaan Fira Modulesia tuotekehityksessä.

HANSAKALLIO 3
Hansakallio 3, 75 moduulia
Espoon Kauklahteen rakennetaan kahden neljäkerroksisen talon ja 75 asunnon kokonaisuus. Kohde suunniteltu erityisesti senioreille ja se valmistuu Elä ja asu –seniorikeskuksen viereen alkuvuodesta 2019.
Kohde on pioneeri itsessään, sillä siellä on Suomen ensimmäiset Luja-Superlaatat sekä Fira Modulesin älykkäät kylpyhuonemoduulit. Hansakallio on myös Firan ensimmäinen asuntokohde, jossa RIB iTWO on käytössä.
Uudet tuotteet ovat tuoneet isoja kehitysaskelia työmaan arkeen. Fira Modulesin kylpyhuonemoduulien ansiosta työmaalta jää
kymmeniä tehtäviä pois. Kylpyhuonemoduuleissa on toteutettu myös asukasmuutoksia.

FIRA GROUP
Vuoteen 2050 mennessä maailman kaupunkeihin muuttaa 3
miljardia uutta asukasta. Kiihtyvä kaupungistuminen tuo ihmiset
yhteen. Firalla rakentamisen keskiössä on ihminen unelmineen ja
tarpeineen.
Fira perustettiin vuonna 2002. Matkamme aikana olemme siirtyneet asiantuntijakeskeisestä betonirakentamisesta kohti asiakasta
ja siitä eteenpäin kohti ihmistä ja asiakaspalvelua. Fira-konserniin
kuuluu monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen sekä
linjasaneerauksen hankkeita, joissa päätoteuttajana toimii Fira Oy.

ENNUSTE 255M€

Fira-konsernin liikevaihto on kasvanut kannattavasti vuodesta 2009
alkaen. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 217,4 miljoonaa euroa
ja vuonna 2018 kasvun ennustetaan jatkuvan. Työntekijöitä Firalla
on noin 300 henkeä.
Uudistamme rakennusalaa kohti asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa. Hyödynnämme digitaalisuutta ja uusia teknologioita elämää
helpottavien ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä. Tavoitteenamme on kansainvälistyä skaalautuva älyliiketoiminta edellä.
Fira-konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.
Lisätietoja: www.fira.fi
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KIINNOSTUITKO?
Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Sami Purtola, operatiivinen johtaja
040 726 3112
sami.purtola@fira.fi

Ville Wikström, liiketoimintajohtaja
040 566 3033
ville.wikstrom@fira.fi

Julius Tuomikoski, myyntijohtaja
050 522 1264
julius.tuomikoski@fira.fi

www.fira.fi/modules
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