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Opinnäytetyön aiheena on pientalojen LVI-laitteiden käytönopastus. Työn tilaajana toimi Terawatt 
Oy, joka suorittaa muuttovalmiiden Kastelli-talojen talotekniikkaurakoinnin. Työn tavoitteena oli 
pohtia käytönopastustilanteen ongelmakohtia sekä luoda selkeät ohjeet tavanomaisten LVI-
laitteiden käyttämiselle sekä perushuolloille.  
 
Opinnäytetyössä on haastateltu Terawatt Oy:n LVI-toimihenkilöitä sekä heidän asiakkaitaan. Näin 
on pyritty selvittämään yleisimmät ongelmia aiheuttaneet tilanteet. Käytönopastusta ja käyttöoh-
jeita varten kerätty materiaali on saatu lähinnä laitevalmistajien käyttöohjekirjoista. 
 
Opinnäytetyön aikana tehtiin yhteistyössä Terawatt Oy:n henkilökunnan kanssa käytönopastus-
kortit LVI-laitteisiin. Käytönopastuskortteja on tarkoitus tulevaisuudessa jakaa käytönopastuksen 
yhteydessä asiakkaille. Asiakkaille tehdyssä käytönopastuskyselyssä selvitettiin käytönopastusti-
lanteiden ongelmakohteita asiakasnäkökulmasta. 
 
Opinnäytetyön suoritukseen kuuluvien käytönopastuskorttien lisäksi jatkotoimenpiteenä olisi hyvä 
esittää käyttö- ja huolto-ohjeet videoina, jotta asiakkaat osaisivat varmasti käyttää laitteitaan oi-
kein. 
 
Asiasanat: LVI, käytönopastus, pientalo,   
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Terawatt Oy:n LVI-laitteiden käytönopastuspro-

sessia etsimällä käytönopastuksen kannalta ongelmalliset käyttö- ja huoltotilanteet sekä luoda 

asiakkaille selkeät ohjeet pientalojen LVI-laitteiden oikeaoppiseen käyttöön. Terawatt Oy hoitaa 

LVIS-urakoinnin kaikkiin muuttovalmiisiin Kastelli-taloihin koko Suomen alueella. 

 

Työn tavoitteena on auttaa LVI-laitteiden loppukäyttäjiä käyttämään laitteita oikein ja kehittää 

käytönopastusta. Työn tilaajan toivomus oli, että asiakkaille luodaan selkeät ja yksiselitteiset oh-

jeet laitteiden käyttämiseen, jotta maallikot ymmärtävät ohjeiden sisällön. Opinnäytetyö palvelee 

Kastelli-talon muuttovalmiiden talojen LVI-laitteiden käyttöä, mutta samoja ohjeita voidaan hyö-

dyntää kaikissa kohteissa, joissa on työssä käsitellyt laitteet käytössä. 

 

Työssä selvitettiin asiantuntijanäkemys käytönopastuksesta Terawatt Oy:n toimihenkilöiltä kysely-

lomakkeella ja asiakkaan näkemys käytönopastuksesta muuttovalmiiden Kastelli-talojen asukkail-

la tehdyillä asiakaskyselyillä. Toimihenkilökyselyn tarkoituksena oli saada asiantuntijanäkemys 

LVI-laitteiden käyttö- ja huolto-ongelmiin. Asiakaskyselyn tarkoituksena oli saada käyttäjän nä-

kemys käytönopastusprosessista ja laitteiden käyttämisestä sekä huollosta. Työssä luotiin kyse-

lyiden perusteella ohjekortit eri LVI-laitteisiin. Tiedot LVI-laitteiden ohjekortteihin kerättiin eri val-

mistajien käyttö- ja huolto-ohjekirjoista. 

 



  

6 

2 PIENTALON LVI-LAITTEIDEN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ 

2.1 Viranomaismääräykset ja ohjeistukset 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälän 66 ensimmäinen momentti vaatii käyttö- ja huolto-

ohjeen laadittavaksi kaikille rakennuksille, joissa on pysyvää asumista tai työskentelyä ellei jokin 

erityinen syy vapauta rakennusta käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnasta. Suomen rakentamismää-

räyskokoelman osan A4 rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää määräykset ja ohjeet maan-

käyttö- ja rakennusasetuksen 66:n § 1 momentissa mainittujen käyttö- ja huolto-ohjeiden laadin-

taan. Rakentamismääräyskokoelman osan A4 mukaan käyttö- ja huolto-ohjeen on sisällettävä 

tuotekohtaiset hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huoleh-

dittava siitä, että urakoitsijat ja tavarantoimittajat toimittavat tuotekohtaiset ohjeet liitteeksi raken-

nuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. (1, s.3.) 

 

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulisi olla loppukatselmuksessa olla niin valmis, että sen avulla kyetään 

käynnistämään kiinteistönhoito ja -huolto sekä kiinteistön kunnossapito. Huomioitavaa on, että 

rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava käyttö- ja huolto-ohjeen asianmukaisesta sisäl-

löstä. Rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa loppukatselmuksessa käyttö- ja huolto-ohjeen 

asianmukaisuuden. (1, s. 4.)  

 

LVI 03-10125 Ohjekortin mukaan rakennuksen käyttöönottovaiheessa käyttäjä pitää perehdyttää 

rakennuksen käyttöön. Käyttöönottovaiheeseen kuuluu myös takuutarkastus, josta takuuaika 

alkaa. (2.) 

 

LVI 01-10259 Ohjekortissa Tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet on esitetty varsin tarkasti asuintalo-

jen tavanomaisia säätö- ja huoltotoimia sekä ohjeet poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Ohjekortti on 

luotu lähinnä kiinteistönhoito-organisaation ja kiinteistön omistajan tehtäväohjeeksi eikä siten 

palvele suoraan omakotitaloasujaa. Nykyään varsin tavanomaisiin ja suosittuihin maa- ja pois-

toilmalämpöpumppujen huoltoon ja käyttöön ei ole olemassa LVI-ohjekorttia. (3.) 
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2.2 LVI-laitteiden osuus elinkaarikustannuksista ja huoltokustannuksista 

LVI-urakan osuus pientalon rakentamiskustannuksista vaihtelee noin kymmenen prosentin ja 

kahdenkymmenen prosentin välillä. LVI-urakan kokonaissummaan vaikuttavista tekijöistä suurin 

yksittäinen tekijä on lämmöntuottotapa. Suora sähkölämmitys on edullinen hankintakustannuksil-

taan verrattuna maalämpöpumppuun, mutta käyttökustannuksissa maalämpöpumpun vuosittai-

nen käyttökustannus on noin kolmasosa sähkölämmitteiseen verrattuna. Taulukossa 1 on vertail-

tu Hyvinkäällä sijaitsevan 250-neliöisen pientalon lämmitysratkaisujen käyttö-, huolto- ja hankin-

takustannuksia. (4.) 

TAULUKKO 1. Eri lämmitysmuotojen vertailu (4) 

 Kaukolämpö Öljylämmitys Sähkölämmitys Maalämpö 

lattialämmitys lattialämmitys lattia- ja katto-

lämmittimet 

lattialämmitys 

hyötysuhde 0,98 0,90 0,97 2,8 (lämpöker-

roin) 

Lämmitysenergia/v 22061 kWh 24694 kWh 22 290 kWh 8123 kWh 

Energian hinta 4,22 s/kWh 68 s/l 10,07 s/kWh 10,07 s/kWh 

hankintahinta 15 000 € 15 000 € 8 000 € 24 000 € 

huolto 

(hank.hinnasta/v) 

1 % 1 % 1 % 1 % 

Vuosittainen käyttö-

kustannus  

1420 € 1821 € 2320 € 1060 € 

Kokonaiskulut läm-

mityksestä/vuosi, 30 

vuoden investointi-

aika 

1920 € 2320 € 2590 € 1860 € 

 

LVI-urakan hinnan määräytymisessä ilmanvaihtokoneen valinnalla on myös suuri merkitys läm-

möntuottotavan valinnan lisäksi. Ilmanvaihtokoneiden hankintahinnat vaihtelevat noin 

2000…4500 €:n välillä ominaisuuksista riippuen. Halvimmat koneet on yleensä varustettu ristivir-

taperiaatteella toimivalla lämmöntalteenottokennolla, kun taas kalliimmat koneet on yleensä va-

rustettu pyörivällä lämmöntalteenottokiekolla ja yleensä paremmalla automatiikalla. Ilmanvaihto-
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koneen kuluttaman laskennallisen energian hinta on noin 120 euroa vuodessa ja uudet suodatti-

met noin 60 euroa vuodessa. 

 

LVI-laitteiden yhteenlaskettu kustannus 20 vuoden ajalta on yleensä 120 neliömetrin pientalossa 

noin 40 800 €. Ilmanvaihtokoneiden laskennallinen käyttöikä on noin 20 vuotta, kanaviston 50 

vuotta ja päätelaitteiden 25 vuotta. Oikein käytettynä LVI-laitteiden käyttämää energiaa voidaan 

vähentää ja käyttöikää kasvattaa (5). 

2.3  LVI-laitteiden huoltojen laiminlyömisestä ja vääränlaisesta käytöstä aiheutuvat vau-

riot ja ongelmat 

2.3.1 LVI-laitteet 

Ilmanvaihtokoneiden perushuoltoon sisältyvät lämmöntalteenottokennon puhdistus ja suodattimi-

en vaihto varmistavat raikkaan ja puhtaan sisäilman. Suodattimien tavanomainen käyttöikä on 

yksi vuosi, jonka jälkeen sen pölykuorma on täynnä ja suodattimen tekniset ominaisuudet alkavat 

heiketä. Ilmanlaatuun liittyvien haittojen lisäksi huollon laiminlyönti vaikuttaa myös ilmanvaihtoko-

neen ottamaan energiaan, sillä pölyinen lämmöntalteenottokenno ei siirrä poistoilman lämpöä 

yhtä tehokkaasti tuloilmaan kuin puhdas kenno. Uusien suodattimien on oltava ominaisuuksiltaan 

alkuperäisiä vastaavia, sillä suodattimien ilmanläpäisyvastus vaikuttaa kanaviston tasapainoon. 

Pölyisen lämmöntalteenottokennon heikentynyttä lämmönsiirtokykyä joudutaan kompensoimaan 

jälkilämmityspatterilla, joka yleensä toimii sähköllä. Jälkilämmityspatterin sähkönkulutukseen on 

suuri merkitys tuloilman lämpötilan asetusarvolla (taulukko 2). Liian korkea tuloilman lämpötila 

heikentää myös ilman sekoittumista huonetilassa. (6.) 
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TAULUKKO 2. Helsingissä (TRY 2012) sijaitsevan pientalon ilmanvaihtokoneen jälkilämmityspat-
terin vuotuinen energiankulutus. Tuloilmavirta on 60dm3/s (6.) 

Tuloilman lämmityspatterin energiankulutus vuodessa, kWh 

LTO:n tuloilman 

lämpötilahyötysuhde, % 

Tuloilman lämpötilan asetusarvo, °C 

10 °C 14 °C 16 °C 18 °C 

50 387 1392 2233 3233 

60 88 566 1235 2159 

70 21 141 433 1155 

80 2 29 71 287 

 

 

 

Lämmityslaitteiden ja vedenlämmittimien varoventtiilit tulee tarkastaa vähintään 2 kertaa vuodes-

sa. Myös lämmitysverkoston paine tulisi tarkastaa lämmityskauden alussa, ja lisätä tarvittaessa 

vettä verkostoon. Osassa lämmityslaitteita pitkä lämmityspiirin seisonta-aika voi aiheuttaa kierto-

vesipumpun jumiutumisen. Tämä voidaan estää pitämällä pumppu hetken aikaa päällä kuukau-

den välein. (7.) 

2.3.2 Rakenteet 

Rakennuksen ilmanvaihto on suunniteltava rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan si-

ten, että rakennuksen sisäilma on terveellinen ja turvallinen. Ilmanvaihto mitoitetaan siten, että 

ilmanvaihtokerroin on 0,5 1/h. Rakenteiden kannalta on tärkeää, että ilmanvaihtokonetta pidetään 

jatkuvasti päällä tarpeeksi suurella teholla. Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä asetetaan 

normaali käyttöajan ilmanvaihto. Käyttöajan ilmanvaihdon lisäksi ilmanvaihtokoneen on kyettävä 
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antamaan tehostustilanteessa +30% lisää ilmavirtaa. Nykyisin suositellaan, että rakennuksen 

ensimmäisen käyttövuoden ajan ilmanvaihtokonetta käytettäisiin +20…+30% suuremmilla ilmavir-

roilla, jotta rakennuksesta haihtuvat vähäiset epäpuhtaudet ja kosteus saadaan poistettua halli-

tusti. (6; 8.) 

 

Ilmanvaihtokoneen huollon laiminlyönti voi aiheuttaa rakennukseen puutteellisen ilmanvaihdon.  

Esimerkiksi tunkkainen sisäilma, ikkunoiden huurtuminen ja pesutilojen kuivumisen hidastuminen 

on merkkejä huonosti toimivasta ilmanvaihdosta. Pahimmillaan pelkästään suodattimien vaihta-

matta jättämisestä taloon aiheutuva ylipaine voi aiheuttaa ulkovaipan epätiiveyskohtiin kosteus-

vaurion. (6;8.) 

 

Huonosti säädetty lämmitysverkosto voi aiheuttaa ongelmia sekä rakenteille että pintamateriaa-

leille. Liian korkea lattialämmityksen menoveden lämpötila voi pilata lattiamateriaalin. Liian kylmä 

sisäilma voi aiheuttaa kosteuden tiivistymisen rakenteisiin ja kosteusvaurion (6.). 
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3 PIENTALOJEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 

3.1 Kysely 

Terawatt Oy:n LVI-toimihenkilöillä ja muuttovalmiiden Kastelli-talojen asiakkailla teetettiin kysely, 

jolla pyrittiin löytämään käytönopastuksen ja huolto-ohjeiden ongelmakohdat. Asiakaskyselyssä 

haastateltiin kymmenen asiakasta, joiden talot olivat valmistuneet vuoden 2014 aikana. 

 

3.1.1 Toimihenkilökysely 

Terawatt Oy:n LVI-työnjohtajat sekä osa muista toimihenkilöistä pääsivät vastaamaan Googlen 

forms-palveluun luotuun kyselylomakkeeseen.. Lomakkeen tarkoituksena oli selvittää toimihenki-

löiden tietoon tulevia yleisimpiä käyttöön ja huoltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kyselyiden kautta 

selvisi, että jokaiseen laitteeseen olisi luotava selkeä ja tarpeeksi yksinkertainen käyttöohje, jonka 

avulla asiakas pystyisi tekemään tavanomaisimmat säätö- ja huoltotoimenpiteet. Kyselylomake 

on esitetty kuvassa 1. 
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KUVA 1. Toimihenkilöillä teetetty kyselylomake 
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Toimihenkilökyselyn vastauksien perusteella havaittiin, että asiakkaat tarvitsevat apua jokaisen 

laitteen käyttämiseen, joten ohjekortit oli syytä luoda jokaiseen laitteeseen erikseen. Kyselyssä 

tuli ilmi, että liesituulettimen käyttöä on myös syytä neuvoa ohjekortissa. Ilmanvaihtokoneen haju-

lukon puhdistaminen, ilmanvaihtokoneen paneelin käyttö ja lämmöntuottolaitteiden lämpökäyrän 

säätö ovat tavallisia ongelmia, joita toimihenkilöt joutuvat neuvomaan ja opastamaan asiakkaille. 

 

 

3.1.2 Asiakaskysely 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin muuttovalmiiden Kastelli-talojen asukkaita, joiden talot on 

luovutettu vuoden 2014 aikana. Haastattelu suoritettiin puhelimitse, ja puhelun aikana täytettiin 

Googlen forms-palveluun luotu kyselylomake. Kyselylomakkeen avulla pyrittiin selvittämään asi-

akkaan kannalta ongelmallisimmat tilanteet ja laitteet. Kyselyn yksi tavoite oli selvittää käy-

tönopastuksen onnistumista ja siihen liittyviä ongelmia. Kyselyssä saatujen tietojen perusteella on 

tarkoitus kehittää asiakkaille annettavaa LVI-laitteiden käytönopastusta. Kyselylomake on esitetty 

kuvassa 2. 
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KUVA 2. Asiakkailla teetetty käytönopastuskysely 



  

15 

 

 

Kyselyssä selvisi, että asiakkaat kaipaavat selkeitä, lyhyitä ja ytimekkäitä käyttöohjeita laitteisiin. 

Myös mahdollisesti tulevaisuudessa Youtube-videopalveluun tuotavat huoltovideot saivat asiak-

kailta kannatusta. Kyselyn mukaan 10 % asiakkaista koki käytönopastuksen olleen erittäin hyvä, 

30 % hyvä, 30 % tyydyttävä ja 10 % asiakkaista koki käytönopastuksen olleen huono. Kyselyssä 

selvisi myös, että 10 % asiakkaista oli jäänyt kokonaan ilman LVI-käytönopastusta. Kyselyn luo-

tettavuuteen vaikuttaa suhteellisen pieni otanta (10 henkilöä). Kyselyn tuloksia esitetty kuvassa 3. 

 

 

KUVA 3. Asiakkaiden mielikuvat käytönopastusprosessin sujumisesta 

Asiakkailta saatua tietoa on käytetty apuna LVI-käytönopastuskorttien luomisessa, ja sitä on tar-

koitus hyödyntää tulevaisuudessa käytönopastusprosessin kehittämisessä. Kyselyn tuloksista on 

koostettu raportti, jonka avulla Terawatt Oy:n on tarkoitus kehittää käytönopastusta.  

 

3.2 Ilmanvaihtokoneet 

Kaikista muuttovalmiisiin Kastelli-taloihin valittavina olevista ilmanvaihtokoneista on luotu A4-

kokoa oleva käyttö- ja huolto-ohje, joka on tarkoitus sijoittaa tekniseen tilaan ilmanvaihtokoneen 

lähettyville. Korttiin pyrittiin tuomaan kaikki tarkistettavat huoltokohteet sekä ilmanvaihtokoneen 

10 %

30 %

30 %

10 %

20 %

Erittäin hyvin

Hyvin

Tyydyttävästi

Huonosti

Käytönopastusta ei pidetty
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tavalliset toiminnot. Ohjekortteihin kirjatut ohjeet on koostettu lähinnä jo olemassa olevista käyttö- 

ja huolto-ohjekirjoista, mutta tarkoituksena oli luoda asiakasta palveleva ohjekortti, jotta asiak-

kaan ei tarvitse etsiä käyttöohjekirjasta perustoimintoja. Ilmanvaihtokoneiden ohjekorttien lisäksi 

työssä luotiin yksi yhteinen ohjekortti ilmanvaihtoventtiileiden ja liesituulettimen käytöstä. 

 

3.2.1 Swegon Casa W80, W100 ja R120 

Swegon Casa W80-, W100- ja R120-ilmanvaihtokoneiden ohjaus tapahtuu samalla Premium-

ohjauspaneelilla. Ainoana merkittävänä toimintaerona koneilla on se, että W80:n ja W100:n läm-

möntalteenotto toimii vastavirtakennolla, kun taas R120 on varustettu pyörivällä lämmöntalteenot-

tokennolla. Asiakaskyselyssä kävi ilmi, että Premium-ohjauspaneelin toimintojen käyttö aiheutti 

ongelmia asiakkaille, joten ohjekorttiin pyrittiin tuomaan kaikki asiakkaan tarvitsemat toiminnot. 

Tuloilman lämpötilan säätämistä ei nähty tarpeelliseksi kirjata konekorttiin, sillä tehdasasetuksena 

oleva 17 °C on sopiva. Se ei aiheuta vetoa, mutta se on tarpeeksi matala lämpötila ilman sekoit-

tumisen kannalta (9; 10; 11.) (Liitteet 3, 4 ja 5). 

 

 

KUVA 4 Swegon Casa W100-ilmanvaihtokoneen ohjekortti 
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3.2.2 Enervent Pingvin ja Pandion 

Enerventin asuntoilmanvaihtokoneista ohjekortit tehtiin Pingvin- ja Pandion -ilmanvaihtokoneisiin. 

Molemmissa Enerventin ilmanvaihtokoneissa on sama EDA-ohjauspaneeli. Enervent on tehnyt 

varsin havainnollistavia  videoita Youtube-kanavalleen ilmanvaihtokoneidensa suodattimien vaih-

dosta ja perushuollosta, mutta asiakaskyselyn perusteella havaittiin, että tavanomainen konekortti 

käyttö- ja huoltotoimenpiteistä tulisi tarpeeseen. Enervent EDA-ohjauspaneelissa tuloilman läm-

pötila on näkyvillä perusnäytössä, ja sitä voi säätää perusnäyttötilassa (11). Kuvassa 5 on Ener-

vent Pingvin –ilmanvaihtokoneen ohjekortti, Pandion –ilmanvaihtokoneen ohjekortti liitteenä 7. 

(Liitteet 6 ja 7). 

 

 

KUVA 5. Enervent Pingvin -ilmanvaihtokoneen ohjekortti 

3.2.3 Ilmanvaihdon yleinen ohjekortti 

Liesituulettimen oikeaoppisesta käytöstä sekä ilmanvaihdon käytöstä ja huollosta yleisesti on 

luotu yhteinen ohjekortti. Ohjekortissa on ohjeet liesituulettimen, takkakytkimen ja korvausilma-

venttiilien käytöstä. Kuvassa 6 on esitetty ilmanvaihdon yleinen ohjekortti. (Liite 2.) 
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KUVA 6 Ilmanvaihdon ja liesituulettimen ohjekortti 

 

 

 

 

3.3 Lämmöntuottolaitteet 

Lämmöntuottolaitteista käytönopastuskortit on luotu Gebwellin valmistamiin maalämpöpumppui-

hin Qi6, Gi8 ja Gi10, Gebwellin G-Power-kaukolämpösiirtimeen, Jäspin Tehowattiin ja Ecowattiin 

sekä Niben poistoilmalämpöpumppuun F470. Lämmöntuottolaitteiden käyttö- ja huolto-

ohjekortteihin kerätyt tiedot on koostettu pääosin valmistajien ohjekirjoista. Ohjekorttien tavoittee-

na oli, että asiakas voisi käyttää laitteita ilman käyttöohjekirjaa. Lämmöntuottolaitteiden lisäksi 

työssä on tehty ohjekortti vesikiertoisen lattialämmityksen säätämiseen ja käyttämiseen. 
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3.3.1 Gebwell maalämpöpumput Qi6, Qi8 ja Qi10 

Gebwellin valmistamat maalämpöpumput Qi6, Gi8 ja Gi10 on varustettu yhdenmukaisella käyttö-

liittymällä, ja niiden ainoana erona on nimellisteho. Käyttöohjekorttiin on kirjattu yleisimmät asiak-

kaan tekemät toimenpiteet maalämpöpumpulle: käyttöveden tuoton tehostustoiminto, lämpöpum-

pun lämmityskäytön valitseminen sekä lämmityskäyrän säätö. Asiakaskyselyssä selvisi, että maa-

lämpöpumpun toiminnot ja ohjauspaneelin käyttö eivät jääneet asiakkaalle mieleen, ja esimerkiksi 

lämpökäyrän säätö olisi hyvä saada ohjekorttiin. Kuvassa 7 on esitetty maalämpöpumpun ohje-

kortti. (Liite 9). 

 

 

KUVA 7. Gebwell Qi -maalämpöpumpun ohjekortti 

 

3.3.2 Gebwellin KL-siirrin 

Gebwellin kaukolämpösiirtimet toimitetaan Oumanin säätimellä. Ohjekortissa opastetaan Ouma-

nin EH-203 säätimen paneelin toiminnot sekä kaukolämpöpaketin tavalliset tarkastuskohteet, 
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kuten painemittari, varoventtiili ja lämmitysverkoston täyttöventtiili. Kuvassa 8 on kaukolämpösiir-

timen ohjekortti. (14.) (Liite 11.) 

 

 

KUVA 8. Gebwell-kaukolämpösiirtimen ohjekortti 

 

3.3.3 Nibe F470  -poistoilmalämpöpumppu 

Niben F470-poistoilmalämpöpumpun ohjekortissa on kuvattu paneelin ja käyttöliittymän perus-

toimintojen lisäksi lämpökäyrän säädön merkitys. Ohjekortissa on myös ohjeet ilmansuodattimien 

puhdistukseen ja vaihtoon ja varoventtiilin tarkastamiseen. Asiakaskyselyn perusteella lämpö-

käyrän säätämisen vaikutukset oli tärkeää tuoda ohjekorttiin. Kuvassa 7 on esitetty Niben F470-

poistoilmalämpöpumpun ohjekortti. (15.) (Liite 12). 
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KUVA 9. Nibe F470- poistoilmalämpöpumpun ohjekortti 

 

3.3.4 Ecowatti ja Tehowatti 

Jäspin valmistamien Ecowatin ja Tehowatin käyttöohjekortissa on molempien laitteiden käyttö-

paneelien toiminnoista ohjeet. Ohjekortissa on myös ohjeet laitteiden lämmityskäyrän säätöön, 

varoventtiilin tarkastamiseen ja lämmitysverkoston paineen tarkistamiseen (7). Kuvassa 10 on 

Tehowatin ja Ecowatin ohjekortti. (Liite 10). 
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KUVA 10. Jäspin Tehowatin ja Ecowatin ohjekortti 

 

3.3.5 Vesikiertoinen lattialämmitys 

Vesikiertoisen lattialämmityksen ohjekorttiin on luotu ohjeet verkoston paineen tarkastamiseen, 

lämpökäyrän säätämiseen, lattialämmityksen ilmaamiseen sekä termostaatin käyttöön. Kuvassa 

11 vesikiertoisen lattialämmityksen ohjekortti. (Liite 8). 
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KUVA 11. Vesikiertoisen lattialämmityksen ohjekortti 
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4 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli kehittää Terawatt Oy:n LVI-käytönopastusta ja selvittää pientalon LVI-

laitteiden käytön ongelmatilanteita. Ongelmatilanteita ja käytönopastuksen sujuvuutta selvitettiin 

asiakkailta puhelinhaastattelulla, ja Terawatt Oy:n LVI-toimihenkilöiltä kyselylomakkeella. Kyse-

lyiden tulosten perusteella luotiin LVI-laitteille ohjekortit, joiden avulla asiakas pystyisi käyttämään 

laitetta oikein ja suoriutumaan tavallisista huoltotoimenpiteistä ilman käyttö- ja huolto-ohjekirjaa. 

Asiakaskyselyssä kävi ilmi, että asiakkaat kaipaavat selkeitä ja lyhyitä ohjeita LVI-laitteiden käyt-

töön ja huoltoon, sillä käyttö- ja huolto-ohjekirjat säikäyttää usein tavalliset omakotitaloasujat laa-

juudellaan ja vaikeaselkoisuudellaan. 

 

Pientalojen LVI-laitteiden käytönopastuksen tavallisin ongelma on se, että asiakas ehtii unohtaa 

käytönopastustilanteessa käytävät asiat ennen kuin hänen tarvitsee tehdä säätöjä tai huoltoja 

laitteisiin. Työssä luodut ohjekortit on yritetty laatia siten, ettei asiakkaiden tarvitse hakea apua 

ohjekirjoista tai Terawatt Oy:n LVI-toimihenkilöiltä. 

 

Jatkoa ajatellen olisi hyvä, että huolto-ohjeet olisivat myös videomuodossa. Yksi tapa olisi esi-

merkiksi siten, että LVI-laitteeseen olisi kiinnitetty QR-koodiin upotettu linkki huoltovideoon, jonka 

asiakas voisi älypuhelimella tai tabletilla aukaista.  

 



  

25 

LÄHTEET 

1. A4 (2000). 2000. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet 2000. Suo-

men rakentamismääräyskokoelma. Helsinki: Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennus-

osasto. Saatavissa: www.finlex.fi/data/normit/6022-A4.pdf. Hakupäivä 18.2.2015. 

 

2. LVI 03-10125. 1989. Talonrakennushankkeen kulku. Rakennustieto Oy. Saatavissa: 

www.rakennustieto.fi/kortistot/tuotteet/lvi8437.html.stx (vaatii käyttäjälisenssin). Hakupäi-

vä 18.2.2015. 

 

3. LVI 01-10259. 1996. Tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet poikkeus- ja häiriötilanteiden oh-

jeet. Asuintalon huoltokirja. Rakennustieto Oy. Saatavissa: 

www.rakennustieto.fi/kortistot/tuotteet/lvi8384.html.stx (vaatii käyttäjälisenssin). Hakupäi-

vä 18.2.2015. 

 

4. Maalämpö on edullista isossa omakotitalossa. 2010. Yle 2010. Saatavissa: 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/03/24/maalampo-edullista-isossa-omakotitalossa 

 

5. Reinikainen, Erja. 2002. Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikäsuunnittelu ja elinkaarikustan-

nukset, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy. Saatavissa: 

http://www.recair.fi/pdf/Elinkaariesitelma.pdf. Hakupäivä 25.2.2015 

 

6. VTT-S-04674-14. 2014. Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas. VTT. Saatavissa: 

http://talotekniikka.teknologiateollisuus.fi/sites/lvi-

talotekniikka/files/file_attachments/Pientalon%20ilmanvaihto-opas.pdf. Hakupäivä 

18.2.2015. 

 

7. Jäspi Tehowatti asennus-/käyttö- ja huolto-ohjeet. Kaukora Oy. Saatavissa: 

http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Tehowatti_manual_r3_1

114.pdf. Hakupäivä 26.2.2015 

 

8. D2 (2012). 2011. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 2012. D2 

Suomen rakentamismääräyskokoelma. Helsinki: Ympäristöministeriö, Rakennetun ympä-



  

26 

ristön osasto. Saatavissa: http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-2012_Suomi.pdf. 

Hakupäivä 18.2.2015. 

 

9. Swegon Casa W80 asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Swegon Oy. Saatavissa: 

http://www.swegon.com/Global/PDFs/Home%20ventilation/Air%20handling%20units/Sw

egon%20CASA%20W-series/_fi/CASA_W80B_a-m.pdf. Hakupäivä 3.3.2015 

 

10. Swegon Casa W100 asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Swegon Oy. Saatavissa: 

http://swegon.com/Global/PDFs%20Archive/Home%20ventilation/Air%20handling%20uni

ts/CASA%20W-series/_fi/CASA_W100-m.pdf. Hakupäivä 3.3.2015 

 

11. Swegon Casa R120 asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Swegon Oy. Saatavissa: 

http://www.swegon.com/Global/PDFs/Home%20ventilation/Air%20handling%20units/Sw

egon%20CASA%20R-series/_fi/CASA_R120-m.pdf. Hakupäivä 3.3.2015 

 

12. Enervent EDA suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet. Ensto Oy. Saatavissa: 

http://www.enervent.fi/data/fi/manuals/EDA_2011_3_fi.pdf. Hakupäivä 3.3.2015 

 

13. Gebwell maalämpöpumput Qi6, 8 ja 10 asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Gebwell Oy. 

Saatavissa: http://www.gebwell.fi/wp-content/uploads/2014/05/Qi-Asennus-

k%C3%A4ytt%C3%B6-ja-huolto-ohjekirja-v2-2-28012014.pdf. Hakupäivä 3.3.2015 

 

14. Gebwell G-Power pientalokeskukset asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Gebwell Oy. Saa-

tavissa: http://www.gebwell.fi/wp-content/uploads/2014/05/G-Power-asennusohje-v2-6-

12092013-WEB.pdf. Hakupäivä 3.3.2015 

 

15. Nibe F470 käyttöohjekirja. Nibe Oy. Saatavissa: 

http://www.nibe.fi/nibedocuments/8391/231491-1.pdf. Hakupäivä 3.3.2015 

 

 

  



  

27 

LIITTEET 

Liite 1 Yleiset ohjeet LVI-laitteista 

Liite 2 Ilmanvaihdon yleinen ohjekortti 

Liite 3 Swegon casa W80 ohjekortti 

Liite 4 Swegon casa W100 ohjekortti 

Liite 5 Swegon casa R120 ohjekortti 

Liite 6 Enervent Pingvin ohjekortti 

Liite 7 Enervent Pandion ohjekortti 

Liite 8 Lattialämmityksen ohjekortti 

Liite 9 Gebwell Qi ohjekortti 

Liite 10 Gebwell kaukolämpösiirrin ohjekortti 

Liite 11 Jäspi ecowatti/tehowatti ohjekortti 

Liite 12 Nibe F470 ohjekortti 



  

28 

YLEISET OHJEET LVI-LAITTEISTA LIITE 1 

 



  

29 

ILMANVAIHDON YLEINEN OHJEKORTTI LIITE 2 

 



  

30 

SWEGON CASA W80 OHJEKORTTI LIITE 3 

 



  

31 

SWEGON CASA W100 OHJEKORTTI LIITE 4 

 



  

32 

SWEGON CASA R120 OHJEKORTTI LIITE 5 

 



  

33 

ENERVENT PINGVIN OHJEKORTTI LIITE 6 

 



  

34 

ENERVENT PANDION OHJEKORTTI LIITE 7 

 



  

35 

VESIKIERTOISEN LATTIALÄMMITYKSEN OHJEKORTTI LIITE 8 

 



  

36 

GEBWELL QI- MAALÄMPÖPUMPUN OHJEKORTTI LIITE 9 

 



  

37 

TEHOWATIN JA ECOWATIN OHJEKORTTI LIITE 10 

 



  

38 

GEBWELL- KAUKOLÄMPÖSIIRTIMEN OHJEKORTTI LIITE 11 

 



  

39 

NIBE F470- POISTOILMALÄMPÖPUMPUN OHJEKORTTI LIITE 12 

 


