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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 

Energiatehokkuus on yksi nykyajan polttavista puheenaiheista. Sen pääprioriteettina 

on pyrkiä madaltamaan päivittäiseen elämiseen kuluvan energian määrää tinkimättä 

mukavista asuinoloista. Energiatehokkuuden kasvaessa myös asuinkustannuksissa 

säästetään sekä ympäristöä kuormitetaan aiempaa vähemmän. Tämä on voitu mah-

dollistaa jatkuvasti kehittyvän talotekniikan ja varsinkin rakennusautomaation ansi-

osta.  

Fidelix Oy on jo vuosia kehittänyt ja käyttänyt omaa rakennusautomaatiojärjestel-

mää, jonka avulla voidaan helposti ohjata ja säätää rakennusten LVI-prosesseja. Täl-

laisia prosesseja ovat esimerkiksi lämmönjako- ja ilmanvaihtoprosessi. Lämmityskus-

tannusten optimoimiseksi nämä lämmitystä säätelevät prosessit on viritettävä toimi-

maan mahdollisimman energiatehokkaasti. Fidelixillä on tällä hetkellä käytössä Excel-

työkalu, jonka avulla on mahdollista virittää lämmönjako- ja ilmanvaihtoprosessi, 

mutta sen käytettävyydessä on kehitettävää. Varsinkin uusien työntekijöiden on vai-

kea käyttää taulukkoa, sillä sen käyttö vaatii aiempaa kokemusta prosessin virittämi-

sestä. Kokemattomuus voi aiheuttaa ajoittain ongelmia myös muissa projektin vai-

heissa, joten selkeälle ohjeistukselle olisi käyttöä. Siihen liittyen Fidelix on päättänyt 

yhtenäistää toimintatapojaan. Taustalla on ajatus siitä, että jokainen työvaihe suori-

tetaan saman kaavan mukaan, jolloin työntekijöiden on tarvittaessa helpompi auttaa 

toisiaan ja siirtyä projektien välillä. Toimintatapojen yhtenäistämisen ansiosta jokai-

seen asiakasprojektiin voidaan taata laadukas ja tasalaatuinen lopputulos. 

Opinnäytetyön tehtävänä oli luoda viritysohje lämmönjako- ja ilmanvaihtoproses-

seille. Viritysohjeen avulla etenkin uusien työntekijöiden on helppo lähteä suoritta-

maan prosessien virittämistä. Tavoitteena oli, että jokainen uusi ja nykyinen Fidelixin 

työntekijä pystyy virittämään kyseiset prosessit viritysohjeen avulla itsenäisesti ja on-

nistuneesti. 
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1.2 Toimeksiantaja: Fidelix Oy 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Fidelix Oy, joka on merkittävä toimija 

maamme kiinteistöautomaatio alalla. Fidelix Oy on perustettu vuonna 2002, jolloin 

kaikki alkoi hyvästä liikeideasta sekä muutamasta alan asiantuntijasta. Sittemmin Fi-

delixistä on kehittynyt menestyvä rakennusautomaatiojärjestelmien toimittaja, joka 

tarjoaa palveluitaan muun muassa kaupungeille, rakennusliikkeille ja kiinteistöjen 

omistajille. (Yritysinfo 2020) 

Yrityksen pääkonttori sekä tuotanto- ja tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Vantaalla. Tä-

män lisäksi Suomessa on 11 aluekonttoria sijoiteltuna tasaisesti ympäri maata sekä 

noin 40 tuotteiden jälleenmyyjää. Suomen markkinoiden ohella Fidelixillä on myös 

tytäryhtiö Ruotsissa. Fidelixin tuotteiden vienti sijoittuu Pohjoismaiden lisäksi Balti-

aan, Venäjälle, Lähi-Itään sekä Aasiaan. (Yritysinfo 2020) 

Fidelix Oy tarjoaa rakennusautomaation ohella asiakkailleen myös useita muita talo-

tekniikkaan liittyviä palveluja. Palveluja ovat muun muassa: 

 EcoSmart  

 Huolto ja kunnossapito 

 Pilvivalvomo 

 Flow_how 

 Academy 

Fidelix Oy työllistää päätoimialallaan noin 300 työntekijää, joista Suomessa työsken-

telee noin 200 työntekijää. Koko yrityksen liikevaihto oli vuonna 2019 noin 40 milj. 

euroa ja Suomessa n.29 milj. euroa. (Fidelix Oy 2020; Yritystieto 2020) 
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2 Rakennusautomaatio 

2.1 Rakennusautomaatio yleisesti 

Rakennusautomaatio eli RAU on nimensä mukaisesti rakennusten toimintojen auto-

matisointia. Tarkoituksena on säätää ja ohjata rakennuksen kaikkia LVIS-järjestelmiä 

siten, että rakennuksen sisäolosuhteet pysyvät niille ennalta määrätyissä rajoissa eli 

asetusarvoissa. Säädettäviä sisäolosuhteita ovat muun muassa lämpötila, kosteus, il-

manpaine sekä valaistus. (What is building automation n.d.) Rakennusten kannalta 

tärkeimmät järjestelmät ovat lämmönjako- sekä ilmanvaihtojärjestelmät, koska nii-

den avulla säädetään rakennuksen sisästä lämpötila. Näitä järjestelmiä voidaan kut-

sua myös yhteisnimellä lämmönhallintajärjestelmäksi. Lämmönjakojärjestelmä vas-

taa siitä, kuinka lämmintä vettä koko rakennuksen putkistossa kulkee. Ilmanvaihto-

järjestelemä puolestaan määrittää sen, kuinka lämmintä ilmaa rakennuksen sisään 

puhalletaan. Lämmönjako- ja ilmanvaihtojärjestelmiä kutsutaan yleisesti myös LVI-

prosesseiksi. (Rakennusautomaatio n.d.) 

Vaikka lämmönhallintajärjestelmä on erittäin tärkeä rakennuksen kannalta, se on kui-

tenkin vain yksi rakennusautomaation osa-alue. Muita ohjattavia järjestelmiä on esi-

merkiksi: 

 Valaistusjärjestelmät – kiinteistön sisä- ja ulkovalaistuksen ohjaukseen.  

 Lukitusjärjestelmät – kiinteistön ovien ohjauksiin ja kulunvalvontaan. 

 Valvonta- ja turvallisuusjärjestelmät – valvontakamerat ja kulunvalvonta 

 Energian valvontajärjestelmät – kiinteistön energia- ja sähkönkulutus mittauk-
set 

 Hälytysjärjestelmät – paloilmoitukset, hissihälytykset, murtohälytykset (Un-
derstanding Building Automation and Control Systems n.d.) 

Rakennusautomaatiojärjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää kaiken ohjaavista lait-

teista (isännistä) aina käskyjä toteuttaviin toimilaitteisiin (orjiin). Tämä kokonaisuus 
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voidaan lajitella kolmeen eri tasoon. Järjestelmän huipulla eli hallintotasolla on val-

vomo, josta nähdään järjestelmän kaikki mittaukset, säädöt, käyntitilat, hälytykset ja 

ohjaukset. Kerrostalon kokoisessa ympäristössä on yleensä yksi valvomo, johon on 

koottu rakennuksen jokaisen valvonta-alakeskuksen tiedot. Valvomosta voidaan tut-

kia erikseen jokaista valvonta-alakeskusta eli VAKia, sekä lukea niiden tallentamia his-

toriatietoja järjestelmän toiminnasta. Valvomon tietokoneella voidaan myös säätää 

jokaisen VAK:n asetusarvoja ja näin ollen hallita koko rakennuksen automaatiota. 

(Jussila 2006) 

Seuraava automaatiojärjestelmän taso on automaatiotaso. (Jussila 2006). Tällä ta-

solla sijaitsevat kaikki valvonta-alakeskukset komponentteineen. Valvonta-alakeskuk-

set jaetaan rakennuksiin alueittain siten, että laitteille vedettävien kaapeleiden pituu-

det pysyvät kohtuullisina. Esimerkiksi ei ole järkevää vetää kellarikerroksen toimilait-

teelta kaapeleita ullakon VAK:lle. Yleensä lämmönjakokeskuksella ja ilmanvaihtopro-

sesseilla on erilliset VAKit, sillä ne sijaitsevat eri puolilla taloa. Jos IV koneet sijaitse-

vat rakennuksien pohjatasoissa, voi samaan alakeskuksen vetää myös IV-koneen kaa-

pelit. Valvonta-alakeskuksen sisältä löytyy aina CPU (Central Processing Unit), joka 

toimii järjestelmän ohjaavana tietokoneena. CPU lukee moduuleja joihin kenttälait-

teet ja niihin liittyvät ohjaukset sekä säädöt on kytketty. (Tuotteet 2020) 

Moduulit koostuvat digitaalisista sekä analogisista tuloista ja lähdöistä. Fidelixin mo-

duuleissa käytetään eniten seuraavia tietotyyppejä: AI (Analog Input) Analoginen 

tulo, AO (Analog Output) Analoginen lähtö, DI (Digital Input) Digitaalinen tulo ja DO 

(Digital Output) Digitaalinen lähtö. Analogisia tuloja käytetään lukemaan aktiivisten ja 

passiivisten antureiden lähettämää signaalitietoa. Antureiden mittatiedon lukemisen 

ohella analogista tuloa voidaan käyttää myös digitaalisten tulojen lukemiseen.  

Analoginen lähtö toimii puolestaan säätömoduulina, sillä se tuottaa jänniteohjaussig-

naaleja. Ohjaussignaalit toimivat 0-10V jännitteellä ja niitä käytetään esimerkiksi 

venttiilimoottoreiden ohjaamiseen. Digitaalisia tuloja käytetään yksinkertaisen 0/1 

tiedon siirtämiseen. Tällaisia tietoja ovat muun muassa laitteiden tilatietojen indi-

kointi, hälytyssignaalit sekä impulssimittaukset. Digitaaliset tulot eivät sovellu analo-

giseen tiedonsiirtoon. Digitaaliset lähdöt ovat digitaalisia ON/OFF jänniteohjaussig-
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naaleja. DO-moduulissa jokaista kanavaa kohden on oma vaihtokosketinrele. Yleisim-

mät ohjausjännitteet ovat 12V, 24V ja 230V. (Tuotteet 2020). Alla on esitetty edellä 

mainittuja Fidelixin valmistamia IO-moduuleja.  

 

Kuvio 1. Fidelixin CPU sekä eri tyyppisiä Compact-sarjan IO-moduuleja. 

 

Valvonta-alakeskuksissa käytetään usein myös yhdistelmämoduuleja, jolloin yhdessä 

moduulissa on useita eri tulo- ja lähtötyyppejä. Tällöin neljän erillisen moduulin si-

jaan tilaa tarvitaan vain yhden moduulin verran. Etenkin vanhempien moduulikort-

tien osalta yhdistelmäkorteilla säästetään paljon tilaa ja alakeskuksen koko saadaan 

täten pysymään pienempänä. 

Alimpana tasona on kenttätaso, joka pitää sisällään kaikki toimilaitteet, anturit sekä 

muut ohjattavat laitteet. (Jussila 2006). Lämmönjako- ja ilmanvaihtoprosessit tarvit-

sevat toimiakseen useita erilaisia mittalaitteita. Näistä käytetympiä ovat lämmönjaon 

kohdalla veden lämpötila-anturit ja painelähettimet. Ilmanvaihdon osalta käytetyim-

piä laitteita ovat ilman lämpötila-anturit sekä paine- ja paine-erolähettimet. Opti-

maalisen säädön takaamiseksi tarvitaan myös ulkolämpötila-anturi, jonka perusteella 

säätimet säätävät prosesseja. Mittalaitteiden lisäksi säätämiseen tarvitaan myös sää-

töventtiilit, joita ohjataan venttiilimoottoreiden avulla. 
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Kenttälaitteet kytketään moduuleihin niiden käyttämän viestisignaalin perusteella. 

Esimerkiksi mittalaitteet kytketään AI moduuleihin, sillä niiden lähettämä tieto on 

analogista. Venttiilimoottoreiden ohjaukset kytketään puolestaan AO moduuleihin, 

koska niille halutaan lähettää ohjaustieto. Kenttälaitteiden ohjaus- ja lukusignaaleina 

käytetään yleensä joko 0-10Vdc jännitettä tai 4-20mA virtaa. (Tuotteet 2020). Kuvi-

ossa 2. on esitelty rakennusautomaatiojärjestelmän perustasot.  

 

Kuvio 2. Rakennusautomaatiojärjestelmän perusrakenne. (Jussila 2006, muokattu) 

 

2.2 RAU prosessien virittäminen yleisesti 

Puhuttaessa rakennusautomaatioprosessien virittämisestä, tarkoitetaan yleensä läm-

mönjakopaketin ja ilmanvaihtokoneiden virittämistä. Virittämisellä pyritään siihen, 

että kiinteistön energiakustannukset saataisiin mahdollisimman matalaksi sekä että 

prosessit toimisivat mahdollisimman tasaisesti ja tarkasti. Oikein viritettynä lämmi-

tyskustannuksissa voidaan säästää noin 30-40%. (Lämmön talteenotto n.d.) Lämmi-

tysenergian säästöt ovat kuitenkin aina kiinteistökohtaisia ja niihin vaikuttavat myös 

rakenteelliset tekijät. Esimerkiksi heikot eristykset aiheuttavat lämmön karkaamista, 

jolloin lämmittämiseen kuluu normaalia enemmän lämpöenergiaa. (Omakotitalon 

energiatehokkuus – mitä siitä pitäisi tietää? 2019).  
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Oikeaoppinen virittäminen on tärkeää, koska epätasaisesti toimiva prosessi voi joh-

taa lämmityskustannusten nousuun tai pahimmassa tapauksessa laitteiston rikkoutu-

miseen. (Niemi 2020) 

Rakennusautomaatiossa viritettäviä laitteita ovat lämmitysverkostojen ja ilmanvaih-

tokoneiden säätimet. Säätimet kontrolloivat säätöventtiileiden asentoa sekä ilman-

vaihtokoneiden puhaltimien kierrosnopeutta. Kun viritys on tehty oikein, laitteet sää-

tyvät tasaisesti ja asetusarvon muutokset saavutetaan nopeasti. Oikein viritetyssä 

prosessissa niin sanottu huojunta on mahdollisimman pieni eli jatkuva edestakainen 

säätyminen asetusarvon ympärillä on saatu minimoitua. Tällöin myös toimilaitteet 

säätyvät tasaisesti, eikä niissäkään ilmene ylimääräistä huojuntaa. 

3 Lämmönjakoprosessi 

3.1 Lämmönjakoprosessin tehtävä 

Lämmönjakoprosessi on kiinteistön sydän ja sen tehtävänä on lämmittää rakennuk-

sen lämmitysverkostoissa kulkeva vesi. Lämmönjakoprosessi säätää koko rakennuk-

sen verkostoissa kulkevaa vettä ulkolämpötilamittauksen avulla, jolloin sisätilojen 

olosuhteet saadaan pidettyä optimaalisina ympäri vuoden. Ulkolämpötila onkin hal-

litseva muuttuja prosessin säätöihin liittyen, koska CPU laskee sen perusteella, kuinka 

paljon lämmintä vettä kuhunkin verkostoon on syötettävä. Veden lämmitys tapahtuu 

lämmönsiirtimissä, joille tulevaa vettä säädetään säätöventtiilien avulla. Lämmönja-

koprosessissa lämpö siirretään kaukolämpöverkostosta rakennuksen lämmitysver-

kostoihin lämmönjakopaketin lämmönsiirtimien avulla. Lämmönsiirtimet käyttävät 

hyödyksi myös lämmintä paluuvettä, jolloin menopuolen veden lämmittämiseen ku-

luu vähemmän energiaa. (Lämmitysjärjestelmät n.d.) Alla on esitettynä yksinkertai-

nen lämmönjakopaketti, jonka avulla lämmön siirtyminen tapahtuu. 
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Kuvio 3. Lämmönjakopaketti HögforsGST:n verkkoesitteestä. 

 

3.1.1 Mistä lämmönjakoprosessi koostuu? 

Lämmönjakoprosessi koostuu ensiö- ja toisiopuolesta eli kaukolämpöverkostosta ja 

rakennuksen sisäisistä lämmitysverkostoista sekä lämmönjakopaketista. Yhdessä ne 

muodostavat koko rakennuksen veden säätelystä vastaavan prosessin. Optimaalisen 

toiminnan kannalta prosessiin on lisättävä laitteita, jotka mahdollistavat veden sääte-

lyn. Näitä laitteita ovat muun muassa erilaiset mittalaitteet, joiden suorittamat mit-

taukset ovat kriittisiä lämmönjakoprosessin toivotun toiminnan kannalta. Ulkolämpö-

tila-anturin mittauksen perusteella määritetään toisiopuolen verkostojen lämpötilat 

eli kuinka lämmintä vettä lämmitysverkostoissa tulee kiertää. Lämpötila-antureilla ja 

painelähettimillä mitataan verkostojen sisäisiä lämpötiloja ja paineita, joiden perus-

teella säädetään ensiöpuolen säätöventtiilien aukeamaa. Säätöventtiilejä avataan ja 

suljetaan venttiilimoottoreiden avulla. Verkostojen vettä kierrätetään kiertovesipum-

puilla, joiden käyntiä ohjataan alakeskuksen ohjausviesteillä. (What is building auto-

mation n.d.) Seuraavaksi on listattu lämmönjakopaketin keskeisimmät komponentit 

sekä selitetty niiden tarkoitus prosessin toiminnassa. 



12 

 

 Lämmönsiirtimet – Vastaavat lämmönjakoprosessin toisiopuolen verkostojen 

veden lämmittämisestä ensiöpuolen kaukolämmön avulla. 

 Säätöventtiilit – Säätävät ensiöpuolen kuuman veden virtausta lämmönsiirti-

mille. 

 Venttiilimoottorit – Ohjaavat säätöventtiilejä valvonta-alakeskuksesta tulevan 

säätöviestin perusteella. 

 Kiertovesipumput – Kierrättävät toisiopuolen verkostojen lämmintä vettä. 

 Paisuntasäiliöt – Kerää lämpölaajanemisen ja verkoston paineen kasvun takia 

paisuneen veden. 

 Energiamittarit – Mittaavat ensiöpuolen vedenkulutusta ja lämpöenergiaa. 

 Ulkolämpötila-anturi – Mittaa ulkoilman lämpötilaa. 

 Veden lämpötila-anturi – Mittaa ensiö- ja toisiopuolen verkostojen veden 

lämpötilaa. 

 Verkoston painelähetin – Mittaa ensiö- ja toisiopuolen verkostojen veden pai-

netta. 

 

3.2 Lämmönjakoprosessin toiminta 

Rakennukseen saapuvaa kuumaa vettä kutsutaan kaukolämmöksi. Kaukolämpöver-

koston kuuma vesi saapuu lämmönjakopaketille suljettua kaukolämpöputkistoa eli 

ensiöpuolta pitkin. Kaukolämmön menopuolen vesi on lämpötilaltaan 65-120°C as-

teista ja sen lämpötila vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Kesällä kaukolämpövesi on 

kylmempää, koska tällöin kiinteistö ei vaadi juurikaan lämmitystä, vaan lämmintä 

vettä tarvitaan ainoastaan käyttöveteen. Talvella lämmityksen tarve on suuri, joten 

menoveden lämpötila on oltava luonnollisesti korkeampi. Kun kaukolämpövesi on 

kiertänyt lämmönsiirtimien läpi, se on luovuttanut suurimman osan lämpöenergias-
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taan ja sen lämpötila on pudonnut noin 40-60°C asteeseen. Kierron jälkeen kauko-

lämpövesi pumpataan paluupuolta pitkin takaisin lämpölaitokselle uutta lämmitystä 

varten. (Lämmitysjärjestelmät n.d.) 

Kun ensiöpuolen kuuma vesi saapuu lämmönjakopaketille, se haaroitetaan lämmön-

siirtimille. Lämmönjakopaketissa on lämmönsiirrin jokaista lämmitysverkostoa koh-

den. Säätöventtiilit säätävät ensiöpuolen kuuman veden virtausta lämmönsiirtimille. 

Säätöventtiilien liikettä auki ja kiinni ohjataan säätimillä, jotka seuraavat säätö-

käyrien perusteella laskettua asetusarvoa. Kiinteistöissä käytettyjä lämmitysverkos-

toja ovat käyttövesi-, patteri-, ilmanvaihto sekä lattialämmitysverkosto. Monesti mär-

kätilojen lattialämmitykselle on vielä oma verkosto, koska se tarvitsee korkeamman 

lämpötilan, kuin normaalin asuinhuoneiston lattialämmitys. Lämmitysverkostoja kut-

sutaan lämmönjakoprosessin toisiopuoleksi. Liitteessä 2 on havainnollistettu ensiö- ja 

toisiopuolen verkostot sekä lämmönjakopaketin keskeisimmät laitteet. 

Ensiöpuolen kuuma vesi kiertää lämmönsiirtimissä, jolloin sen sisältämä lämpöener-

gia siirtyy siirtimen toisiopuolelle eli rakennuksen lämmitysverkostoihin. Näin ollen 

lämmönsiirtimien toiminta perustuu lämmön johtumiseen. Lämmön johtumismene-

telmiä tarkemmin katsottuna toiminta perustuu konvektioon ja konduktioon. Kauko-

lämpöä käytettäessä konvektio on oleellisin johtumismenetelmä, koska siinä lämpö 

siirtyy virtaavan aineen eli veden mukana siirtimeen. Konduktio on läsnä menoveden 

lämmittämisessä, sillä lämpö siirtyy ensiöpuolen vedestä siirtimen metallirakenteisiin 

ja rakenteista toisiopuolen veteen. Lämmönsiirtimien sisärakenne on suunniteltu si-

ten, että kuuma vesi on mahdollisimman pitkään siirtimen sisällä. Tällä varmistetaan 

se, että ensiöpuolen lämpöenergia siirtyy toisiopuolen lämmitysverkostoihin ja me-

noveden lämpötila saadaan asetusarvojen mukaiseksi. (Sinivuori 2016, 9). 

Lämmitysverkostojen lämpötiloja säädetään säätimillä etukäteen syötettyjen säätö-

käyrien perusteella. Säätökäyrät ovat suunnittelijan tekemiä mitoitustietoja ja ne on 

suunniteltu erikseen jokaiselle lämmitysverkostolle. Niistä käy ilmi, kuinka lämmintä 

vettä verkostoihin halutaan pumpata tietyn ulkolämpötilan vallitessa. Tarkasta suun-

nittelusta huolimatta säätökäyriä on joskus muutettava jälkikäteen, että suunnitel-

tuun sisälämpötilaan päästään. (Lämmitysjärjestelmät n.d.) Alla on esitelty erään 
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projektin lattialämmitys- sekä ilmastointiverkoston säätökäyrät. Käyrän perässä oleva 

M ja P kirjain indikoivat meno- ja paluupuolen mitoituslämpötiloja. 

 

Kuvio 4. Lattialämmitys- ja ilmastointiverkoston säätökäyrät. 

 

3.3 Lämmönjakoprosessin virittäminen 

Puhuttaessa lämmönjakoprosessin virittämisestä tarkoitetaan jokaisen lämmitysver-

koston säätimen virittämistä. Verkostojen lämpötilan asetusarvoa kontrolloivalle sää-

timelle asetetaan suhdealue ja integrointiaika. Säädin säätää näiden parametrien pe-

rusteella säätöventtiiliä siten, että haluttu asetusarvo saavutetaan mahdollisimman 

nopeasti ja tasaisesti. Jokaisella lämmitysverkostolla on oma säätimensä, joka seuraa 

ennalta syötetyn säätökäyrän arvoja. Käyttövesiverkosto kuitenkin poikkeaa muista 

verkostoista, koska sille asetetaan säätökäyrän sijaan kiinteä asetusarvo 58°C. Ase-

tusarvo määräytyy lakiasetuksen perusteella, jonka mukaan lämminvesilaitteiston 

lämpötila on oltava vähintään 55°C ja korkeintaan 65°C (A 1047/2017, 6§). Asetta-

malla asetusarvo 58°C varmistetaan, että käyttöveden lämpötila on tarpeeksi kuu-

maa. Lämmönjakoprosessia viritettäessä onkin kiinnitettävä erityistä huomiota juuri 

käyttöveden virittämiseen. Viritystä vaikeuttaa säädöltä vaadittu nopeus, sillä sen on 

reagoitava nopeasti menoveden lämpötilan vaihteluun. Näin ollen käyttöveden sää-

töventtiiliä ohjaavan venttiilimoottorin on oltava tarpeeksi nopea, että se ehtii avaa-
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maan käyttövesiventtiiliä lämmitystarpeen muuttuessa. Käyttövesiverkoston venttii-

limoottorin ajoaika on yleensä 9 tai 15 sekuntia, mikä on selvästi nopeampi, kuin 

muiden verkostojen venttiilimoottoreiden 35 sekunnin ajoaika. Nopealla toimilait-

teella varmistetaan se, että verkoston lämpötilasäätö saadaan viritettyä oikeaoppi-

sesti (Niemi 2020). Käyttövesiverkoston ja lämmitysverkostojen virittämisestä löytyy 

lisää tietoa 1.liitteen viritysohjeesta. 

4 Ilmanvaihtoprosessi 

4.1 Ilmanvaihtoprosessin tehtävä 

Ilmanvaihtoprosessin tehtävänä on nimensä mukaan huolehtia rakennuksen tilojen 

ilmanvaihdosta eli siitä, että rakennuksen sisälle puhalletaan riittävästi puhdasta il-

maa ja likainen ilma puhalletaan ulos. Ilmanvaihtojärjestelmiä on käytössä kolmea 

erilaista:  

 Painovoimainen ilmanvaihto 

 Koneellinen poistoilmanvaihto 

 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 

 
Painovoimaisessa ilmanvaihdossa (kuvio 5.) ilmanvaihto perustuu sisätilojen ja ulkoil-

man välisiin paine- ja lämpötila eroihin. Ilmanvaihtuvuus jää painovoimaisessa ilman-

vaihdossa melko heikoksi, sillä samankaltaiset olosuhteet ulko- ja sisätiloissa ikään 

kyin pysäyttävät ilman kiertämisen. Tätä menetelmää käytettäessä poistoilman läm-

pöenergiaa ei saada hyödynnettyä, vaan se puhalletaan pois jäteilman mukana. (Il-

manvaihtojärjestelmät 2020).  
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Kuvio 5. Painovoimainen ilmanvaihto. (Ilmanvaihtojärjestelmät 2020) 

 

Koneellisessa poistoilmanvaihdossa (kuvio 6.) ilmanvaihdon periaate on sama kuin 

painovoimaisessa ilmanvaihdossa, mutta poistoilmanvaihtoa on tehostettu koneelli-

sesti. Poistopuhaltimen ansiosta sisätilat ovat alipaineisia, jolloin raitis ilma saadaan 

esimerkiksi ikkunoiden päällä olevista tuuletusaukoista. Sisätilojen paineistusta voi-

daan säätää poistopuhaltimen kierrosnopeuden avulla, jolloin ilmanvaihtuvuutta pys-

tytään säätämään. Energiatehokkuus jää myös tässä menetelmässä alhaiseksi, koska 

lämmin ilma puhalletaan suoraa ulos. (Ilmanvaihtojärjestelmät 2020; Ilmanvaihdon 

ABC 2020). 
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Kuvio 6. Koneellinen poistoilmanvaihto. (Ilmanvaihtojärjestelmät 2020) 

 

Koneellisessa ilmanvaihdossa (kuvio 7.) tulo- ja poistoilmaa ohjataan erillisten puhal-

timien avulla. Tällöin sisätiloihin saadaan puhallettua juuri tarvittava määrä ilmaa ja 

tilojen paine saadaan pidettyä tasaisena. Puhaltimien avulla saadaan pidetty myös 

tulo- ja poistoilmavirrat tasapainossa keskenään, jolloin vältytään haitallisilta ilmavir-

roilta rakenteiden läpi. Koneellisessa ilmanvaihdossa käytetään hyödyksi lämmöntal-

teenottoa (LTO), jolla lämpimän poistoilman sisältämä lämpöenergia saadaan hyö-

dynnettyä kylmän tuloilman lämmittämiseen. LTO lisää energiatehokkuutta huomat-

tavasti, koska lämpöenergiaa saadaan kierrätettyä järjestelmässä sen pois puhaltami-

sen sijaan. (Ilmanvaihtojärjestelmät 2020; Ilmanvaihdon ABC 2020). Tässä opinnäyte-

työssä keskitytään ensisijaisesti koneelliseen ilmanvaihtoon. 
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Kuvio 7. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. (Ilmanvaihtojärjestelmät 2020) 

 

4.1.1 Mistä ilmanvaihtokone koostuu? 

Kerrostaloissa ja suurissa kiinteistössä käytetyt ilmanvaihtokoneet koostuvat tulo-

puolesta, lämmöntalteenotosta sekä poistopuolesta. Ulkoa sisään puhallettava rai-

tisilmaa kutsutaan tuloilmaksi ja sitä säädetään sulkupeltien avulla. Koneeseen pääs-

tetty ilma suodatetaan suodattimella, jonka jälkeen se siirtyy lämmöntalteenotto ele-

mentille eli LTO:lle. LTO:ssa tuloilma lämmitetään ulos puhallettavan poistoilman 

avulla, jolloin saadaan hyödynnettyä jo kertaalleen lämmittämiseen käytettyä ener-

giaa. LTO:n jälkeen ilmaa voidaan lämmittää vielä lisää jälkilämmityspatterilla tai 

jäähdyttää jäähdytyspatterilla. Tulopuolen loppupäässä on puhallin, joka vastaa tu-

loilmamassan liikuttamisesta järjestelmässä. Poistopuoli sisältää samat komponentit, 

kuin tulopuoli lukuun ottamatta lämmitys- ja jäähdytyspattereita. (Ilmanvaihtojärjes-

telmät 2020; Ilmanvaihdon ABC 2020). Seuraavana on listattuna ilmanvaihtokoneen 

keskeisimmät komponentit ja selitetty niiden käyttötarkoitus lyhyesti. 

 Sulkupelti – Säätää ilmavirran kulkua ilmanvaihtoprosessiin ja sieltä pois. Sul-

kupellillä on kaksi tilaa, joko kokonaan auki tai kiinni.  
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 Peltimoottori – Ohjaa sulkupeltejä auki tai kiinni alakeskuksesta tulevan sää-

töviestin perusteella. 

 Suodatin – Poistaa tulo- ja poistoilmasta epäpuhtaudet estäen lian ja pien-

hiukkasten pääsemisen ilmanvaihtojärjestelmään.  

 LTO – Lämmöntalteenotto. Ottaa poistoilman sisältämän lämpöenergian tal-

teen ja käyttää sen tuloilman lämmittämiseen. 

 Jälkilämmityspatteri – Lämmittää tuloilmaa tarpeen mukaan. Sähkö tai vesi-

kierto toiminen. 

 Jäähdytyspatteri – Jäähdyttää tuloilmaa tarpeen mukaan. Toteutetaan neste-

patterilla tai jäähdytysyksiköllä. Käytetään ilmastoinnin yhteydessä. 

 Tuloilmapuhallin – Puhaltaa raitisilman ilmanvaihtojärjestelmään ja tuloilman 

kiinteistön sisätiloihin. 

 Poistoilmapuhallin – Puhaltaa poistoilman ilmanvaihtojärjestelmään ja jäteil-

man takaisin ulos. 

 Kanavan lämpötila-anturi – Mittaa ilmanvaihtokanavien lämpötilaa. 

 Paine-erolähetin – Mittaa ilmanvaihtokanavien paine-eroa. 

 Ulkolämpötila-anturi – Mittaa ulkoilman lämpötilaa (sama mittaus, kuin läm-

mönjaolla). 

4.2 Ilmanvaihtokoneen toiminta 

Tasaisen sisäilman lämpötilan ja paineen varmistamiseksi ilmanvaihtokoneessa on 

useita eri mittalaitteita. Näistä käytetyimpiä ovat lämpötila-anturit ja paine-erolähet-

timet, joilla kerätään mittatietoa koneen eri kohdista. Näiden mittalaitteiden avulla 

alakeskuksen CPU laskee tarvittavat muutokset asetusarvoihin ja ohjaa tulosten pe-

rusteella tulo- ja poistopuhaltimia sekä venttiilimoottoreita. Kuten lämmönjakopro-
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sessissa, myös ilmanvaihtokone tarvitsee ulkoilman lämpötilatiedon optimaalista sää-

tämistä varten. Tämä mittaus on yhteinen molemmille prosesseille, mikä takaa nii-

den yhtenäisen toiminnan. (Niemi 2020) 

Ilmanvaihdon lisäksi ilmanvaihtokoneilla on merkittävä rooli myös rakennuksen läm-

mittämisessä, sillä se vastaa lämpimän ilmamassan siirtämisestä sisätiloihin. Ilman-

vaihtokoneen tuloilman lämpötila säädetään säätimellä siten, että sisäilman lämpö-

tila pysyy optimaalisena kaikissa lämpötiloissa. Näin varmistetaan, että sisätiloissa on 

riittävästi puhdasta ilmaa ja olosuhteet pysyvät mieluisina. Ilmanvaihtokoneen säätä-

minen perustuu sen sisässä tehtyihin paine-, paine-ero- ja lämpötilamittauksiin sekä 

vallitsevaan ulkolämpötilamittaukseen. Paine-ero mittaukset suoritetaan ilmanvaih-

tokoneen tulo- ja poistosuodattimien yli. Näin saadaan tieto suodattimen mahdolli-

sesta tukkeutumisesta ja se osataan vaihtaa tarpeeksi ajoissa. Painemittaukset suori-

tetaan tulokanavan loppupäässä sekä poistokanavan alkupäässä. Näiden mittausten 

perusteella varmistetaan, että rakennuksen sisätilat ovat alipaineisia sekä että ilma 

vaihtuu oikein. (Ilmanvaihdon perusteet n.d.) 

Lämpötilamittaukset sijaitsevat sekä tulo- että poistoilmakanavassa. Tulopuolella 

suoritetaan yleensä neljä eri lämpötilamittausta: raitisilman mittaus ennen LTO:ta, 

tuloilma LTO:n jälkeen, tuloilma lisälämmityksen jälkeen sekä tuloilma koneen lo-

pussa. Viimeisin tuloilman mittaus on tärkein, sillä se kertoo, kuinka lämmintä ilmaa 

rakennuksen sisätiloihin puhalletaan. Tuloilman lämpötila on prosessin keskeisin mit-

taus, koska ilmanvaihtokoneen säätimet toimivat siten, että mittauksen asetusarvo 

saavutetaan. Poistoilman lämpötilamittausta voidaan käyttää myös prosessin toimin-

taa määräävänä asetusarvona, mikäli tuloilman lämpötilan halutaan mukautuvan si-

sätilojen olosuhteisiin. Muita poistopuolen lämpötilamittauksia käytetään LTO:n hyö-

tysuhdelaskentaan ja prosessin toiminnan yleiseen seuraamiseen. Poistopuolella 

lämpötilamittaukset suoritetaan kanavan alussa sekä LTO:n jälkeen ennen poistopu-

hallinta. (IV-koneen osien järjestys n.d.) Kuviossa 8. on esitetty IV-koneen osien jär-

jestys sekä lämpötilamittausten yleisimmät sijainnit TE-lyhenteellä. Tarkentavana ku-

vana liitteessä 3 on esitelty ilmanvaihtokoneen säätökaavio ja sen keskeisimmät lait-

teet. 
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Kuvio 8. Ilmanvaihtokoneen rakenne. 

 

4.2.1 Ilmanvaihtokoneen lämmönsiirto menetelmät 

Ilmanvaihtokoneissa käytetään myös hyödyksi erilaisia lämmönsiirtimiä, joiden avulla 

lämmintä poistoilmaa pystytään hyödyntämään kiinteistöön saapuvan tuloilman läm-

mittämiseen. Tällaista järjestelmää kutsutaan myös lämmöntalteenotoksi. Lämmön-

talteenoton ansiosta rakennuksen lämpöhukka saadaan minimoitua ja sen energiate-

hokkuus paranee. (Lämmön talteenotto n.d.) 

Lämmönsiirtomenetelmiä on käytössä kolmea erilaista: Nestekiertoinen lämmönsiir-

rin, levylämmönsiirrin sekä pyörivä lämmönsiirrin. Nestekiertoisessa lämmönsiirti-

messä lämmön talteenotto tapahtuu kahden nestepatterin avulla, joiden välillä virtaa 

30-40% glykoliseos. LTO muodostuu putkistosta sekä kahdesta patterista, joiden läpi 

seos virtaa. Poistoilma virtaa poistopuolen patterin läpi, jolloin lämpöenergia siirtyy 

glykoliseokseen. Seos virtaa LTO-verkoston läpi tulopuolen lämmityspatterille, jossa 

se lämmittää tuloilmaa. (Lämmitysjärjestelmät n.d.) 

Levylämmönsiirtimessä tulo- ja poistoilmavirrat ohjataan kanavilla ristikkäin, jolloin 

poistopuolen lämpöenergia siirtyy lämpöä johtavan metallilevyn kautta tulopuolelle. 

Levylämmönsiirtimet ovat edullisia valmistaa ja niitä käytetään paljon pientalojen il-
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manvaihtokoneissa. Haittapuolena levylämmönsiirtimissä on etenkin talvisin ilman-

kosteuden kondensoituminen metallilevyn pintaan. Kondensoitunut vesi vaikuttaa 

heikentävästi LTO:n hyötysuhteeseen, koska se madaltaa metallilevyn lämmönjohta-

vuutta. Kondensoitunut vesikalvo voi myös jäätyä heikentäen LTO:n hyötysuhdetta 

entisestään. (Lämmitysjärjestelmät n.d.) 

Pyörivä lämmönsiirrin koostuu suuresta huokoisesta kiekosta, joka on valmistettu 

lämpöä varaavasta materiaalista, kuten alumiinista. Huokoisuutensa ansiosta kiekko 

varaa itseensä poistoilmasta lämpöenergiaa. Kiekko pyörii tulo- ja poistoilmakanavis-

ton välillä. Kun kiekko pyörähtää tuloilmapuolelle, se lämmittää sen läpi kulkevaa tu-

loilmaa. Käytettäessä pyörivää lämmönsiirrintä tulo- ja poistoilma sekoittuvat keske-

nään, joten sitä voidaan käyttää vain tiloissa, jossa tästä ei ole haittaa. (Lämmitysjär-

jestelmät n.d.) 

4.3 Ilmanvaihtokoneen virittäminen 

Ilmanvaihtokonetta viritettäessä pyritään saamaan tulo- ja poistokanavan paine sekä 

tuloilman lämpötila vastaamaan asetettua asetusarvoa mahdollisimman tarkasti. Ku-

ten lämmönjakoprosessissa, myös ilmanvaihtokoneella säätö tapahtuu säätimelle 

syötettävien vahvistuksen ja integrointiajan perusteella. Ilmanvaihtokonetta viritettä-

essä käytetään pääsääntöisesti kolmea eri säädintä: yksi tuloilman lämpötilalle, seu-

raava tulokanavan paineelle ja viimeinen poistokanavan paineelle. Kanavapaineiden 

säätimet säätävät puhaltimien kierrosnopeutta siten, että haluttu paineen asetus-

arvo saavutetaan. Puhaltimilla käytetään suurta suhdealuetta, koska ne tarvitsevat 

aikaa kiihtyäkseen haluttuun nopeuteen. Liian kapealla suhdealueella puhaltimet 

säätyvät epätasaisesti, jolloin aiheutuu ei toivottua huojuntaa asetusarvoon nähden. 

Kapea suhdealue aiheuttaa myös kovaa rasitusta puhaltimien moottoreille, jolloin ai-

heutuu myös meluhaittaa. (Niemi 2020) 

Tuloilman lämpötilaan vaikuttavat LTO:n tila sekä lämmityspatterin säätöventtiilin 

aukeama. Tuloilman asetusarvoa lähdetään tavoittelemaan yleensä kahden eri säätö-

portaan kautta. Ensimmäinen näistä on LTO-porras. LTO-portaan tehtävänä on sää-
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tää LTO:sta saatavaa lämpöenergiaa siten, että vaadittu tuloilman asetusarvo saavu-

tetaan. Kylmällä ilmalla LTO:n lämmitysteho ei kuitenkaan yksinään riitä tuloilman 

lämmittämiseen. Tällöin tulee mukaan toinen säätöporras eli lisälämmityspatteri. 

Patterin säätöventtiilin aukeamaa säädetään siten, että haluttu tuloilman asetusarvo 

saavutetaan. Nämä kaksi porrasta toimivat sarjassa eli ne muodostavat niin sanotun 

sarjasäädön. Ilmanvaihtoprosessin virittämistä käydään tarkemmin läpi 1.liitteen viri-

tysohjeessa. 

5 Rakennusautomaatioprosessien virittäminen 

5.1 Säätöventtiilien mitoittaminen 

Säätöventtiilit ovat lämmitysprosessien optimaalisen toiminnan kannalta erittäin tär-

keitä ja niiden mitoitus on tehtävä oikein. Säätöventtiilien tehtävänä on rajoittaa ve-

den virtaamaa lämmityspiirissä haluttuun asetusarvoon paine-eron avulla. Näin ollen 

säätöventtiilit täytyy mitoittaa jokaiselle lämmitysverkostolle erikseen niiden tarpei-

den mukaisesti. Venttiilejä mitoitettaessa on otettava huomioon verkostossa vallit-

seva paine sekä venttiilin läpi suunniteltu virtaama. Jokaiselle säätöventtiilille laske-

taan aina Kv arvo, jonka perusteella oikea venttiili valitaan. Säätöventtiilien Kv arvo, 

eli venttiilikerroin lasketaan seuraavasti: 

𝑞 = 𝐾𝑣 
∆𝑝 ∗ 1000

𝜌
 

missä  𝐾𝑣 =  𝑣𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

 𝜌 = 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠  

 ∆𝑝 = 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒 − 𝑒𝑟𝑜 bareina 

 𝑞 = 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎𝑎𝑚𝑎   

Vaikka säätöventtiilien Kv arvot lasketaan suunnittelutoimistoissa valmiiksi, on pro-

jektinhoitajan hyvä tietää mistä tämä Kv arvo tulee. Projektinhoitajan kannalta on 
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tärkeä tietää, kuinka Kv arvon perusteella valitaan oikean kokoinen venttiili. Jos vent-

tiili on valittu väärin, koituu siitä myöhemmin ongelmia säätöpiirin virittämisen yh-

teydessä. Esimerkiksi ylimitoitettu venttiili vaatii viritettäessä suuremman suhdealu-

een, joka johtaa helposti säätövirheisiin. (TA KÄSIKIRJA n.d.) 

5.2 Virittämisen periaate ja tavoite 

Puhuttaessa automatisoidun prosessin virittämisestä tarkoitetaan säätimien säätöpii-

rin virittämistä. Viritys on välttämätön toimenpide säätöpiirin eksaktin toiminnan 

kannalta, koska ilman sitä prosessi toimii epävakaasti eikä haluttua lopputulosta saa-

vuteta. Säätöpiirin viritys on merkittävä muuttuja, joka vaikuttaa suoraa säädön suo-

rituskykyyn. Säädön suorituskyky vastaa siitä, että saadaanko automaatiojärjestel-

mästä täyttä hyötyä irti (Harju & Marttinen 2000, 157). Esimerkiksi lämmönjakopro-

sessin kohdalla tämä voisi tarkoittaa sitä, että säätöventtiilien virheellisen avauman 

takia lämmönsiirtimet eivät siirtäisi tarpeeksi lämpöä verkostoihin. Tällöin lämmitys-

verkostot olisivat liian kylmiä hallitsevaan ulkolämpötilaan nähden ja rakennuksen si-

sällä olisi epämukavat oltavat.  

Säätöpiirien virittämisellä siis pyritään prosessien optimaaliseen ja virheettömään 

toimintaan. Rakennusautomaatiossa viritettäviä prosesseja ovat tässäkin työssä käsi-

teltävät lämmönjako- ja ilmanvaihtoprosessit. Niiden säätämiseen käytetään lähtö-

kohtaisesti PI säädintä, sillä sen avulla päästään tarpeeksi tarkkaan ja nopeaan sää-

töön. Hankalissa tapauksissa voidaan käyttää myös PID-säätöä (Takamäki 2008).  

5.3 Virittämiseen vaikuttavat tekijät 

Säätöpiirin virittäminen onnistuu harvoin suoraa laskennallisilla arvoilla, koska jokai-

sessa lämmitysverkostossa on erinäisiä muuttujia, jotka vaikuttavat virittämisen on-

nistumiseen. Nämä muuttujat voidaan jakaa karkeasti sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. 

Yksi merkittävimpiä sisäisiä tekijöitä lämmönjakopaketin virittämiseen on verkos-

tossa vallitseva virtaus, paine sekä painehäviötä aiheuttavat muuttujat. Esimerkiksi 

pumppujen kierrosnopeus, putkiston painehäviö sekä laitteiden painehäviö vaikutta-

vat virittämisen onnistumiseen. Jos painehäviö on liian suuri, niin vesi kulkee läm-

mönsiirtimen läpi liian hitaasti, jolloin lämmönsiirrin lämpenee hitaammin. Tämä 
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puolestaan madaltaa menoveden mittauksen lämpötilaa, jolloin säätöventtiiliä ava-

taan tarpeettoman paljon. Liian suuri avauma johtaa siihen, että verkostoon pääsee 

liian paljon kuumaa vettä. Näin syntyy ei toivottua huojuntaa ja lämmitysverkoston 

veden lämpötila ei pysy koskaan tasaisena. Myös prosessin sisältämät laitteet vaikut-

tavat virityksen onnistumiseen. Väärin mitoitetuilla laitteilla verkostoja on lähes mah-

dotonta saada vireeseen. Esimerkiksi venttiilin koko voi olla liian pieni tai venttiilin 

toimilaitteella voi olla liian hidas ajoaika. Tällöin ainut vaihtoehto on vaihtaa laite 

prosessin tarpeiden mukaiseksi (Harju & Marttinen 2000, 29). 

Painehäviön lisäksi toinen sisäinen muuttuja on laitteiston rakenne. Säätöventtiileille 

on määritetty suojaetäisyydet muihin laitteisiin ja putkiston osiin. Muun muassa 

pumppujen ja ilmanpoistimien jälkeen säätöventtiilin tulee olla yli 25cm päässä, että 

säätö onnistuu. Putkiston puolesta mutkia ei saa olla 10cm lähempänä säätöventtii-

leitä. Rakenteelliset ongelmat tulevat kuitenkin harvoin vastaan, koska lämmönjako-

paketit valmistetaan etukäteen ammattilaisten toimesta (Niemi 2020). 

Ilmanvaihtokoneessa merkittävimpiä virittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mitta-

laitteiden sijainnit. Lämpötilamittaukset tulisi sijoittaa kanavistoon siten, että ne ei-

vät ole samassa tilassa jonkin lämpöä tuottavan laitteen, kuten puhaltimen kanssa. 

Puhaltimen moottori tuottaa hieman lämpöä pyöriessään ja lämmittää näin ympäröi-

vää ilmaa. Tämä puolestaan johtaa virheelliseen mittaustulokseen, joka voi vaikuttaa 

tuloilman lämpötilan säätöön. Saman syyn takia ilman lämpötila-antureita ei pidä 

asentaa lämmityspatterin välittömään läheisyyteen (Niemi 2020). 

Virittämiseen vaikuttavista ulkoisista tekijöistä merkittävin on ulkolämpötila. Viritys 

olisi hyvä tehdä silloin, kun ulkolämpötila on mahdollisimman tasainen. Suuret ulko-

lämpötilan vaihtelut aiheuttavat jatkuvia muutoksia säätöpisteiden asetusarvoihin, 

jolloin virityskäyrien tulkinta vaikeutuu. Toinen ulkoinen tekijä on ensiöpuolen veden 

lämpötilavaihtelut. Kaukolämpöverkoston lämpötila vaihtelee pääsääntöisesti vuo-

denajan mukaan, mutta myös lyhyellä aikavälillä tapahtuu n. 10°C lämpötilamuutok-

sia, jotka vaikuttavat virittämisen onnistumiseen. Ensiöpuolen lämpötila vaikuttaa 

suoraa lämmönsiirtimen lämmityskykyyn ja tämän kautta säätöventtiilin aukeamaan 

(Niemi 2020). 
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5.4 Säätimen toiminta 

Lämmönjakopaketin ja ilmanvaihtokoneen säätäminen toteutetaan yleensä suljetulla 

säätöpiirillä. Suljetussa säätöpiirissä säätö tapahtuu asetusarvon, mittaustiedon sekä 

ohjausviestin perusteella. Ensin säädin antaa ohjausviestin toimilaitteelle joko virta- 

(4-20mA) tai jänniteviestinä (0-10V tai 2-10V), jolloin toimilaite säätyy ohjausviestin 

mukaiseen asentoon ja vaikuttaa näin prosessin toimintaan. Säädettävän kohteen 

(esim. käyttöveden lämpötila) mittausarvo kytketään takaisin säätimelle ja sitä verra-

taan asetettuun asetusarvoon. Säädin laskee asetusarvon ja mittauksen erotuksen eli 

erosuureen ja lähettää sen perusteella uuden ohjausviestin toimilaitteelle. Säätimen 

toiminta perustuu siis niin sanottuun takaisinkytkentään, jossa säätämiseen käyte-

tään mittaustietoa prosessin muutoksista. (Harju & Marttinen 2000, 13) Alla olevassa 

kuviossa on esitettynä suljetun säätöpiirin toimintaperiaate. 

 

Kuvio 9. Suljettu säätöpiiri. (Harju & Marttinen 2000, 13, muokattu) 

 

Fidelixin säätimissä käytetään kolmea eri säätötapaa, joista säätimelle valitaan par-

haiten käyttötarkoitukseen sopiva menetelmä. Näitä säätötapoja ovat vakioasetus-

arvo, kompensointisäätö ja kaskadisäätö (Niemi 2020). 

Vakioasetusarvosäädössä säätimelle asetetaan staattinen asetusarvo, joka ei muutu 

missään säädön vaiheessa. Tällöin säädin säätää säätöventtiiliä siten, että mittaustu-

los vastaa asetusarvoa. Rakennusautomaatiossa vakioasetusarvoa käytetään muun 

muassa lämpimän käyttöveden lämpötilasäädön asetusarvona sekä ilmanvaihtoko-

neessa kanavapaineiden asetusarvona. (Harju & Marttinen 2000, 9) 



27 

 

Kompensointisäädössä säätimen asetusarvo määräytyy jonkin muuttujan, esimerkiksi 

ulkolämpötilan perusteella tehdyn säätökäyrän avulla. Säätökäyrässä asetusarvot on 

määritelty vastaamaan ulkona vallitsevaa lämpötilaa. Näin saadaan varmistettua, 

että rakennuksen lämmitysverkostojen asetusarvot ovat tarpeeksi korkeat talvisin ja 

vastaavasti riittävän matalat kesäisin (Niemi 2020). 

Kaskadisäätöä käytetään rakennusautomaatiossa harvemmin, koska yleensä kom-

pensointisäädöllä saadaan vakaampi lopputulos. Kaskadisäädössä muuttujan asetus-

arvo määräytyy toisen säätimen asetusarvon perusteella. Toisin sanottuna kaska-

disäädössä on kaksi sisäkkäistä säätöpiiriä. (Harju & Marttinen 2000, 33). Esimerkkinä 

kaskadisäätöä voidaan käyttää ilmanvaihtokoneen tuloilman lämpötilasäätöä, jossa 

tuloilman asetusarvo määräytyy poistoilman lämpötilan perusteella. Tällöin tuloilman 

asetusarvo ”mukautuu olosuhteisiin” eli se muuttuu aina, kun poistoilman lämpöti-

lassa tapahtuu muutoksia (Niemi 2020). 

Edellä mainittujen säätömenetelmien avulla voidaan toteuttaa myös sarjasäätö, jossa 

kaksi säädintä toimii porrastetusti. Tätä käytetään etenkin ilmanvaihtokoneissa tuloil-

man lämpötilan säätöön, kun käytössä on LTO:n lisäksi lisälämmityspatteri. Tällöin 

säädetään ensin LTO:n lämmitystä 0-100% ja mikäli tämän avulla ei saavuteta riittä-

vää lämpötilaa, lisätään lämmitystehoa avaamalla lämmityspatterin säätöventtiiliä 

vastaavasti 0-100%. Kun lämmitystarve puolestaan pienenee, on portaiden toiminta 

päinvastainen. Kuviossa 10. on esitettynä sarjasäädön toimintaperiaate. 

 

Kuvio 10. Sarjasäädön toiminta lämmitystarpeen kasvaessa. 
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Sarjasäätöä voidaan käyttää myös lämmönjakopaketissa, kun prosessiin kuuluu kaksi 

käyttöveden venttiiliä. Venttiilit toimivat samalla tapaa porrastetusti lämmitystar-

peen muuttuessa. 

5.4.1 Säädintyypit 

Vaikka takaisinkytkennässä on paljon hyviä puolia, löytyy siitä myös haittoja. Käytet-

täessä takaisinkytkentää on tiedostettava riski järjestelmän epästabiilin toiminnan li-

säämisestä, jolloin takaisinkytkentä vahvistaa säätöpiirissä tapahtuvaa värähtelyä. 

Tämä pyritään minimoimaan säätimelle aseteltavien viritysparametrien avulla, joilla 

määritetään säätimen toimintanopeus sekä prosessikohtainen tarkkuus. Näitä viritys-

parametreja ovat vahvistuskerroin (P), integrointiaika (I) ja derivointiaika (D). (Harju 

& Marttinen 2000, 13). 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin erityisesti Fidelixin projekteissa yleisimmin käy-

tettyjä säätimiä sekä niiden toimintaperiaatetta ja vaikutusta säädön lähtöön. 

P-säädin 

P-säädin on perussäätömuoto, jossa ulostulo on suorassa suhteessa tulosignaaliin. 

Siinä ohjaussignaalin arvo eli vahvistuskerroin määritetään erosuureen perusteella. 

P-säädölle on ominaista myös niin sanottu säätöpoikkeama, mikä johtuu siitä, että 

toimilaitteen asento määritetään suoraa erosuureesta. Erosuureen lähestyessä nol-

laa säätimen vahvistus kasvaa äärettömästi. Nollaa ei kuitenkaan saavuteta koskaan. 

(Harju & Marttinen 2000, 69; Takamäki 2008.) 

I-säädin 

Integroiva säädin korjaa P-säätimestä syntyvää säätöpoikkeamaa. Sitä käytetäänkin 

hyvin usein yhdessä P-säädön kanssa, eikä juuri koskaan yksinään. Kun säätimelle 

syntyy tarpeeksi suuri erosuure, alkaa säätimen lähtö laskea erosuureen arvoa, eli in-

tegroida. Integroiva säädin muuttaa lähtöä niin kauan, kunnes erosuure on nolla. 

(Harju & Marttinen 2000, 72; Takamäki 2008.) 
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D-säädin 

Derivoiva säädin reagoi erosuureen muutosnopeuteen. D-säädintä käytetään raken-

nusautomaatiossa integroinnin yhteydessä, kun tarvitaan ennakoivaa säätöä. Enna-

koiva säätö tarkoittaa sitä, että säätimen lähtö muuttuu enemmän, kuin säätöpoik-

keaman suuruus vaatii. Lähtö palautuu nollaan määritettävän derivointiajan kulu-

essa. Jos säätöpoikkeamaa ei tapahdu, niin derivoinnin lähtö on nolla. (Harju & Mart-

tinen 2000, 73; Takamäki 2008.) 

PI-säädin 

PI-säädin on yleisin rakennusautomaatiossa käytetty säätömuoto. Siinä lähtöä ale-

taan ajamaan välittömästi erosuuretta pienentävään suuntaan (P-termi). Integrointi-

aika puolestaan määrittää nopeuden, jonka aikana erosuure pyritään ajamaan nol-

laan (I-termi) (Takamäki 2008). Fidelixin PI-säätimessä säätäminen tapahtuu suhde-

alueen (Xp) ja integrointiajan (Ti) perusteella. Suhdealue lasketaan seuraavasti: 

 

∆𝑇

∆𝑋
∗ 100 ∗ 1,2 

missä  ∆𝑇 =  𝐴𝑠𝑒𝑡𝑢𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 

 ∆𝑋 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑖𝑛 𝑎𝑢𝑘𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 

Suhdealue kertoo minkä suuruinen erosuure mittauksen ja asetusarvon välille täytyy 

syntyä, että se aiheuttaa venttiilin täyden avautumisen tai sulkeutumisen. Esimerkiksi 

suhdealue 120 tarkoittaa, että erosuureen ollessa 120°C venttiiliä ajetaan asetusar-

voon nähden 100%. Tällöin 1,2 asteen (°C) poikkeama asetusarvosta aiheuttaa vent-

tiilin ajamisen 1% verran. (Genius kaukolämpösäädin Käyttö- ja asennusohje, 2015) 

PI-säätimessä integrointia käytetään suhdesäädöstä johtuvan poikkeaman korjaami-

seen. Poikkeamaa korjataan niin kauan, kunnes se poistuu. Säätimelle syötetty I-

termi määrittää sen, kuinka kauan integrointisäätö käyttää aikaa säätöpoikkeaman 

korjaamiseen. Esimerkkinä, jos edellä lasketulla 1,2 asteen poikkeamalla ajetaan 

venttiiliä 1% verran ja I-termin arvoksi on syötetty 20s, niin integrointisäätö korjaa 
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1% poikkeamaa 20 sekunnin ajan. Lämmönjakopaketin ja ilmanvaihtokoneen virittä-

minen tapahtuu lähtökohtaisesti aina PI-säädöllä. (Genius kaukolämpösäädin Käyttö- 

ja asennusohje, 2015) 

PID-säädin 

PID säätimessä yhdistyvät kaikki edellä mainitut yksittäiset säätimet. Sitä käytetään, 

kun halutaan PI-säädintä nopeampi säätömuoto. PID-säädintä käytetään harvoin ra-

kennusautomaatiossa, koska PI-säätimellä päästään lähes aina riittävän tarkkaan ja 

nopeaan säätöön (Takamäki 2008). 

5.5 Viritysmenetelmä 

Fidelixin projekteissa lämmönjakopaketin ja IV-koneen virittäminen suoritetaan läh-

tökohtaisesti aina kokeellisesti. Kokeellinen virittäminen on nopein tapa päästä on-

nistuneeseen viritystulokseen silloin, kun prosessin toiminta tiedetään tarkasti. Ko-

keellisessa virittämisessä säätimille syötetään ennalta valitut parametrit, jonka jäl-

keen prosessia koeajetaan kulutustilannetta vastaavalla tavalla. Säädettäviä arvoja 

tarkkaillaan koeajon ajan ja sen päätyttyä tutkitaan saatuja mittaustuloksia. Mikäli 

saatu vaste ei ole toivotun kaltainen, muutetaan viritysparametreja ja suoritetaan 

koeajo uudelleen. Tätä toistetaan niin kauan, kunnes prosessi toimii halutulla tavalla. 

Kokeellisessa virittämisessä on hyvä muistaa muutama yleinen huomio: 

 Suuri P-termi nopeuttaa systeemin toimintaa, mutta altistaa sen samalla 
poikkeamalle. Fidelixin säätimissä käytetty suhdealue käyttäytyy kuitenkin 
päinvastaisesti. Suuri suhdealue siis hidastaa systeemin toimintaa. 

 Suuri I-termi lisää värähtelyä ja systeemin epätasapinoa, mutta poistaa pysy-
vän poikkeaman. 

 Suuri D-termi tasoittaa, nopeuttaa ja vähentää huojuntaa, mutta herkistää 
systeemin kohinalle ja viiveelle. 

 Liian nopeaksi viritetty säädin on häiriöherkkä. (PID-säätimen kokeellinen vi-
rittäminen 2011) 
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6 Viritysohjeen luonti 

6.1 Viritysohjeen rakenne 

Viritysohjetta alettiin koostamaan seuraavan perusajatuksen pohjalta: ”Toimivan viri-

tysohjeen on oltava selkeälukuinen ja helposti seurattavissa. Sen avulla kokematon 

työntekijä pystyy virittämään lämmönjako- ja ilmanvaihtoprosessin onnistuneesti.” 

Ohjeen rakenteen tuli olla looginen ja seurata projektin etenemisen vaiheita, että 

vältyttäisiin turhalta hyppimiseltä ohjeen eri vaiheiden välillä.  

Viritettävistä verkostoista käyttövesiverkoston virittäminen on kaikista haasteellisin, 

joten ohje rakennettiin erityisesti sen virittämistä varten. Lämmönjakopaketissa 

muut verkostot ovat hidastoimisia, joten niiden virittäminen ei aiheuta suurta pään-

vaivaa. Muiden verkostojen kohdalla käytetään lähtökohtaisesti aiemmin toimivaksi 

todettuja vakioparametreja, mutta tarvittaessa niitä muutetaan siten, että ohjaus-

käyrä pysyy tasaisena. Projektinhoitajan näkökulmasta käyttöveden virittäminen on 

kaikista keskeisimmässä roolissa projektin etenemisen kannalta.  

Ohjetta lähdettiin rakentamaan vaiheittain aloittaen venttiilien valitsemisesta. Fideli-

xillä on käytössä venttiilien valinta -työkalu, jonka käyttö neuvottiin ohjeen ensim-

mäisessä osiossa. Venttiilit valitaan aina projektin alkuvaiheessa, joten ne on syytä 

valita huolellisesti. 

Tämän jälkeen paneuduttiin tarkemmin käyttövesiverkoston viritykseen. Ohjeessa 

selitettiin vaiheittain virittämisen valmistelut ja tätä seuraten itse virittämisprosessi. 

Siinä otettiin myös kantaa huomioitaviin asioihin, mitkä on syytä muistaa virittämisen 

aikana. Viritysohjeessa käytettiin kokeellista viritysmenetelmää, koska se on nopein 

vaihtoehto onnistuneeseen virittämiseen. Jokaisessa rakennuksessa on aina yksilölli-

nen verkosto, joten kokeilemalla on helppo selvittää mitkä parametrit toimivat par-

haiten. Ohjetta rakennettiin samalla, kun toteutettiin erään projektin käyttöveden vi-

ritystä, joten sitä päästiin testaamaan käytännössä. Alla on yksinkertaistettu lohko-

kaavio käyttöveden viritysprosessista. Tarkempi ohje löytyy 1. liitteestä. 
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Kuvio 11. Lohkokaavio käyttöveden viritysprosessista. 

 

Muiden verkostojen virittäminen oli yksinkertaisempi prosessi verrattuna käyttöve-

den virittämiseen, sillä niissä tapahtuvat muutokset ovat pieniä ja hitaita. Näin ollen 

viritysohjeeseen tehtiin lyhyt kappale muiden verkostojen virittämistä varten, jossa 

annettiin valmiit viritysparametrit ja kerrottiin, kuinka niiden toimivuutta testataan. 

Nämä parametrit poikkesivat hieman säätimen vakioparametreista (Suhdealue = 20 

ja Integrointiaika = 60). Muutoksena oli integrointiajan nopeutus 60s  40s. ja suh-

dealueen kasvattaminen 20  60. 

Ilmanvaihtokoneen osalta ohjeessa edettiin saman kaavan mukaan, kuin lämmönja-

kopaketilla. Ensin käytiin läpi venttiilien valinta, jossa ei ollut suuria eroavaisuuksia. 

Tämän jälkeen siirryttiin puhaltimien ja tuloilman virittämiseen. Ilmanvaihtokoneen 
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puhaltimien virittäminen ei aiheuta juurikaan päänvaivaa, joten puhaltimille annet-

tiin suoraa valmiit asetusarvot, jonka jälkeen neuvottiin, kuinka kyseisiä parametrejä 

testataan. Ohjeessa vakioparametrit tarkoittivat säätimen vakio integrointiaikaa (60s) 

ja suurta suhdealuetta. Suhdealue määräytyi puhaltimen koon perusteella 600-1800 

alueelle. Tämä johtui siitä, että, puhaltimien nopeusmuutosten haluttiin olevan hi-

taita, ettei synny turhaa huojuntaa ja meluhaittaa. Puhaltimien säätimet ohjasivat 

puhaltimien kierrosnopeutta lukemalla kanavapaineiden mittauksia. Kanavapainei-

den muutokset olivat normaalissa ajossa melko pieniä, joten nopeaa viritystä ei 

tarvittu.  

Lopuksi ohjeessa käytiin läpi tuloilman virittäminen, mikä tarkoitti lämmityspatterin 

säätöventtiilien ja LTO:n parametrien asettamista. IV-koneen säätöventtiileillä käyte-

tään hitaita 35s toimilaitteita, joten niille käytettiin seuraavia vakioparametrejä: In-

tegrointiaika = 60 ja suhdealue = 40. Tämän jälkeen ohjeessa kerrottiin, kuinka tuloil-

man lämpötilan viritysparametrejä testataan. Tuloilman muutokset ovat normaaliti-

lanteessa hyvin hitaita, joten tässäkään tapauksessa ei tarvittu nopeaa viritystä. 

6.2 Tietojen koonti 

Viritysohjeen tietojen koonti painottui suurimmaksi osaksi toisten työntekijöiden tie-

tämykseen. Tiedot koottiin pääsääntöisesti haastattelemalla kokeneempia työnteki-

jöitä, joilla oli jo paljon aiempaa kokemusta lämmönjakopakettien ja IV-koneiden vi-

rittämisestä. Haastateltavana oli eri pituisen työuran omaavia Fidelixin työntekijöitä, 

että saatiin mahdollisimman kattavasti eri näkökulmia virittämiseen. Haastateltavien 

kollegoiden kokemus virittämisestä vaihteli 5 ja 13 vuoden välillä. Kaikilta haastatel-

tavilta kerättiin säätimen viritysparametrit onnistuneista virityksistä. Kerätyt viritys-

parametrit ovat esiteltynä seuraavissa taulukoissa: 
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Taulukko 1. Haastatteluiden perusteella kerätyt viritysparametrit 
lämmönjakopaketille 

 LÄMMÖNJAKOPAKETTI 

     

 Käyttövesiverkosto Muut verkostot 

 Integrointiaika Suhdealue Integrointiaika Suhdealue 
A 20 40 40 60 
B 15 40 40 60 
C 15 45 40 60 
D 15 35 40 60 

 

Taulukko 2. Haastatteluiden perusteella kerätyt viritysparametrit 
ilmanvaihtokoneelle 

 ILMANVAIHTOKONE 

     

 Tulo- ja Poistopuhallin Tuloilma 

 Integrointiaika Suhdealue Integrointiaika Suhdealue 
A 60 1000 - 2000 60 20 
B 30-60 600-1600 30-60 40 
C 60 800-1600 60 40 
D 60 600-2000 60 20 

 

Haastattelutulosten perusteella saatiin alueet, joihin toimivat viritysparametrit aset-

tuivat. Nämä viritysparametrien alueet lisättiin viritysohjeeseen, jota avuksi käyttäen 

niitä kokeiltiin oman testaamisen yhteydessä. Viritysparametrien lopulliset alueet 

ovat esitettynä 1. liitteen viritysohjeessa. 

6.3 Ohjeen testaus  

Viritysohjeen testaus kollegoilla 

Kun ohjeen ensimmäinen versio oli käyttövalmis, sitä lähdettiin testaamaan kollegoi-

den avustuksella. Kollegoita pyydettiin ensin tutustumaan ohjeeseen läpikotaisesti ja 

lukemaan se ajatuksella läpi. Huomiota pyydettiin kiinnittämään ohjeen selkeyteen ja 

luettavuuteen, vaiheiden järjestykseen ja loogisuuteen, tietojen oikeellisuuteen sekä 

ohjeen yleisilmeeseen. 
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Esille tulleet huomiot kerättiin muistiin ja niiden perusteella viritysohjetta muokattiin 

palvelemaan käyttäjäänsä paremmin. Palautetta saatiin seuraavista asioista: 

 Alkutarkistuksiin olisi hyvä lisätä kaukolämmön tulo- ja poistopuolen välisen 
paine-eron tarkastelu. 

 Avattavien hanojen määrä voidaan laskea  lisätään laskukaava ohjeeseen. 

 Ohjeen yleisilme oli toimeksiannon mukainen, eli selkeä ja helppolukuinen. 

 Ongelmanratkaisukappaleeseen olisi hyvä lisätä ohjeistus säätöventtiilien 
huuhtelemiseen paineiskujen avulla. 

 

Tämän jälkeen kollegat testasivat ohjetta kentällä virittämisen yhteydessä. Käytän-

nön testaamisen yhteydessä ilmenneet seikat kirjattiin ylös ja ohjetta muokattiin 

niitä avuksi käyttäen. Käyttökokemuksesta saatiin palautetta muun muassa: 

 Virityksen alussa oleva muistutus parametroinnista ja virtauksien tarkistami-
sesta oli hyödyllinen. 

 Ongelmanratkaisukappaleen viritysparametrien vaikutuksesta voisi selittää 
yksityiskohtaisemmin. 

 Ongelmanratkaisukappaleeseen olisi hyvä lisätä muistutus pumppujen toimin-
nan tarkistamisesta ja pumppukeskuksen indikointien tarkistamisesta. 

 

Oman testauksen perusteella tehdyt havainnot 

Testasin viritysohjeen ensimmäistä versiota, kun viritin erään kohteen käyttövesiver-

kostoa. Tämä oli ensimmäinen virityskertani, joten seurasin ohjetta tarkasti vaiheit-

tain. Ensimmäinen huomio tuli vastaan, kun yritin saada menoveden lämpötilan py-

symään alle 65°C hanojen sulkemisen yhteydessä. En tuolloin tiennyt, että hetkelli-

nen raja-arvon ylitys on hyväksyttävissä. Tämän takia minulla kului paljon aikaa, kun 

yritin saada käyrän huippua pysymään sallituissa rajoissa. Lisäsin myöhemmin tästä 

tiedon viritysohjeeseen, että ohjeen tulevat käyttäjät säästyisivät samalta ongel-

malta.  
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Virittämisen yhteydessä jouduin myös useasti tarkastamaan, kuinka parametrien 

muutokset vaikuttavat viritystulokseen. Tämä oli toinen asia, josta tein lisäyksen viri-

tysohjeeseen. Lisäsin ohjeeseen ongelmanratkaisu kappaleen, jossa on selitettynä, 

kuinka integrointiajan ja suhdealueen muutokset vaikuttavat viritystulokseen. Lisäsin 

samalla myös osion ennakoinnin eli derivoinnin vaikutuksesta virittämiseen. Läm-

mönjakopaketin virittäminen sujui muuten ongelmitta, eikä muuta huomioitavaa tul-

lut vastaan. 

Tämänhetkisissä kohteissa minulla oli hyvin yksinkertaiset ilmanvaihtokoneet, joten 

en päässyt perehtymään tarkemmin niiden virittämiseen. Ilmanvaihtokoneet toimi-

vat suoraa syöttämilläni viritysparametreilla, joten tarkempaa virittämistä ei tarvittu. 

Lisäsin käyttämäni viritysparametrit viritysohjeen, josta seuraavat käyttäjät voisivat 

ottaa mallia. 

7 Tulokset  

7.1 Lämmönjakopaketin viritystulosten analysointi 

Käyttöveden mittaustrendi ennen virittämistä 

Käyttöveden viritysprosessi aloitettiin tutustumalla ensin sen hetkiseen mittaus-

käyrään. Käyttöveden asetusarvona oli 58°C, jossa mittauskäyrän tulisi pysyä +/- 1°C 

tarkkuudella kulutuksettomassa tilanteessa. Mittauskäyrää tarkasteltaessa huomat-

tiin, että käyttöveden asetusarvo oli sallituissa rajoissa, mutta se ei pysynyt tasaisena. 

Oli todennäköistä, että kulutustilanteessa säätö alkaisi huojua huomattavasti, joten 

käyttövesiverkosto oli viritettävä. Ennen virittämistä kohteen menoveden trendi-

käyrä nähdään alla olevasta kuviosta. 
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Kuvio 12. Erään kohteen virittämätön lämpötilakäyrä, kun käytettiin 58°C 
vakioasetusarvoa. 

 

Virittämättömästä käyttövesiverkoston mittauksesta voidaan lukea, että verkoston 

menoveden lämpötilassa tapahtui huojuntaa. Tätä testattiin vielä lämmönjakohuo-

neen hanalla siten, että ensin hana avattiin täysin auki ja odotettiin käyrän asettu-

mista asetusarvoon. Tämän jälkeen hana suljettiin ja odotettiin jälleen käyrän asettu-

mista. Testin vaikutus käyttöveden lämpötilaan on esitetty kuviossa 13. 
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Kuvio 13. Ensimmäisten viritysparametrien testaus lämmönjakohuoneen hanalla. 

 

Yllä olevasta kuviosta voidaan nähdä, että huojuntaa tapahtui jatkuvasti edellä maini-

tun testin aikana. Vaikka huojunta ei ole pahimmasta päästä, siinä on vielä virittämi-

sen varaa. Mittauskäyrän epätasaisuuden takia nykyisillä parametreilla ei lähdetty 

vielä testaamaan säätimen toimintaa, vaan ensin vaihdettiin säätimen virityspara-

metrejä ja sitten suoritettiin testi uudestaan lämmönjakohuoneen hanalla. 

Ensimmäisen testin jälkeen viritysparametreiksi muutettiin Integrointiaika = 20s, pie-

nemmän venttiilin suhdealue = 40 ja isomman venttiilin suhdealue = 40. Näillä ar-

voilla suoritettiin uusi testaus lämmönjakohuoneen hanalla. Toisen viritystestin tren-

dikäyrä kuvattuna alla. 
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Kuvio 14. Uusien viritysparametrien testaus lämmönjakohuoneen hanalla. 

 

Yllä olevasta kuviosta nähdään, että uusilla viritysparametreilla saatiin tasaisempi ja 

tarkempi trendikäyrä. Käyrän sahalaitaisuus saatiin poistettua ja asetusarvot 

saavutettiin tarkemmin. Lämmönjakohuoneen hanan avaaminen aiheutti hetkellisen 

notkahduksen menoveden mittauksessa, joka kuitenkin tasoittui melko nopeasti. 

Vastaavasti hanan sulkeminen nosti menoveden lämpötilaa nopeasti, joka palautui 

sitten tasaisesti takaisin asetusarvoon. Testitulokset vaikuttivat lupaavilta ja näillä 

parametreillä lähdettiin tekemään käyttöveden virittämistä 1. liitteen ohjetta avuksi 

käyttäen. 

Ennen toista testikertaa lämmönjakopaketin olisi voinut antaa tasoittua pidempään, 

koska aloitustilanteessa menoveden lämpötila oli 59°C. Tämä johtui edellisellä 

testikerralla valutetusta vedestä, joka lämmitti lämmönsiirrintä, vaikka ensiöpuolen 

venttiili oli kiinni. 

Käyttöveden mittaus- ja ohjaustrendit virittämisen aikana 

Viritystä lähdettiin suorittamaan avaamalla ensin 12kpl huoneistojen vesihanoja. Tä-

män jälkeen odotettiin, että lämpötilan mittauskäyrä tasoittui ja sitten hanat suljet-

tiin. Ohjeen mukaisen virittämisen jälkeen menoveden trendikäyrästä huomattiin, 

että säätö oli edelleen epätasainen eikä hanojen sulkemisen jälkeen saavutettu 58°C 
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asetusarvoa. Alla olevasta 15. kuviosta nähdään, että hanojen avaaminen on tapah-

tunut hieman liian pitkällä viiveellä. Tämä huomattiin menoveden lämpötilan epäta-

saisesta putoamisesta sekä käyrän sahalaitaisesta liikkeestä. Lämpötilan olisi voinut 

myös antaa tasoittua pidempään ennen hanojen sulkemista. Hanojen sulkemisen jäl-

keen menoveden lämpötila nousi hetkellisesti noin 68°C, ennen kuin se tasoittui noin 

59°C asteeseen. Mittauskäyrä muistutti haluttua lopputulosta, mutta siinä oli vielä 

selvää epätasaisuutta havaittavissa, joten viritys tehtiin vielä uudestaan toisilla para-

metreilla.  

 

Kuvio 15. Käyttöveden viritys ensimmäisillä parametreilla. 

 

Kyseisen projektin lämmönjakopaketissa käytettiin kahta käyttövesiventtiiliä, jotka 

toimivat sarjasäädön avulla. Lämmitystarpeen kasvaessa pienempi 1,6kv venttiili 

avautui ensin. Jos sen lämmitysteho ei yksinään riittänyt, alkoi suurempi 6,3kv vent-

tiili avautua. Alla on esitetty molempien venttiilien aukeamat ensimmäisen viritysker-

ran yhteydessä. 



41 

 

 

Kuvio 16. Sarjasäädön ensimmäisen venttiilin (Kv = 1,6) ohjauskäyrä. 
 

 

Kuvio 17. Sarjasäädön toisen venttiilin (Kv = 6,3) ohjauskäyrä. 

 

Yllä olevista kuvioista nähdään, kuinka venttiilit avautuivat sarjassa. Ensin pienempi 

venttiili avautui täysin auki ja suurempi seurasi sitä lähes välittömästi. Suuremman 

venttiilin ohjauskäyrästä huipusta nähdään, kuinka venttiili sääti käyttöveden takaisin 

asetusarvoon. Vastaavasti hanojen sulkemisen yhteydessä suurempi venttiili ohjattiin 
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kiinni ja pienempi venttiili seurasi tätä. Pienemmän venttiilin ohjauskäyrän lopussa 

nähdään, kuinka se alkoi säätää käyttöveden lämpötilaa takaisin 58°C.  

Venttiilin täysi sulkeutuminen käyrän lopussa johtui paluuveden lämmitysvaikutuk-

sesta. Kun viemäriin oli valutettu kuumaa vettä, se lämmitti paluuvettä niin paljon, 

ettei lämmönsiirrin tarvinnut olla lainkaan lisää lämmitystehoa. Näin ollen venttiilit 

ohjattiin täysin kiinni. 

Toista virityskertaa varten integrointiaikaa lyhennettiin 20 sekuntista 15 sekuntiin ja 

suuremman säätöventtiilin (kv 6,3) suhdealuetta kasvatettiin 40  45. Myös hanojen 

avaamisnopeuteen kiinnitettiin enemmän huomiota toisella virityskerralla. Viritys-

prosessi suoritettiin jälleen ohjeen vaiheita noudattaen. Hanojen avaamisen jälkeen 

menoveden lämpötila putosi tasaisesti noin 47°C, tässä vaiheessa pienempi venttiili 

oli täysin auki ja suurempi alkoi avautua. Tämä aiheutti pienen notkahduksen lämpö-

tilakäyrään. Suuremman venttiilin avautuminen aiheutti myös lämpötilan hetkellisen 

putoamisen. Kuviosta 18. nähdään, että toisella virityskerralla viritysparametrit toimi-

vat paremmin. Lämpötilan mittauskäyrän muutokset olivat tasaisempia ja asetusarvo 

saavutettiin aiempaa tarkemmin. 

 

Kuvio 18. Käyttöveden viritys lopullisilla viritysparametreilla. 
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Hanojen avaamisen jälkeen käyttöveden lämpötila palasi hallitusti takaisin asetusar-

voonsa noin 2 minuutin kuluessa. Käyrän keskivaiheilla nähtävä pieni notkahdus joh-

tui yksittäisen vesihanan avaamisesta kesken virityksen. Tästä huolimatta käyttövesi 

palasi takaisin 58°C nopeasti. Tämän jälkeen hanat suljettiin, mikä aiheutti jälleen 

käyttöveden lämpötilan hetkellisen nousun. Käyrän huipusta nähdään, että lämpötila 

oli korkeimmillaan lähes 72°C, mikä ylittää suositellun ylärajan, 65°C. Ylitys ei kuiten-

kaan tässä tapauksessa haitannut, koska se tapahtui hyvin lyhyellä aikavälillä. Käyrän 

loppuvaiheesta nähdään, kuinka lämpötila palautui takaisin noin 58°C. 

Käyttöveden mittaustrendi virittämisen jälkeen 

Toisen virityskerran jälkeen viritysparametrit antoivat hyvän tuloksen, joten lämmön-

jakopaketti jätettiin asettumaan. Käyttöveden lämpötilakäyrää palattiin tarkastele-

maan myöhemmin, jolloin huomattiin trendikäyrän seuraavan asetusarvoa todella 

tasaisesti. Viritys todettiin onnistuneeksi ja säätimien parametrit kirjattiin ylös viritys-

pöytäkirjaan. Alla olevasta kuvaajasta nähdään käyttöveden lämpötilakäyrä virittämi-

sen jälkeen. 

 

Kuvio 19. Käyttöveden säätökäyrä virittämisen jälkeen. 
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Muiden lämmitysverkostojen virittäminen 

Lämmönjakopaketin muissa verkostoissa tapahtuvat muutokset ovat huomattavasti 

pienempiä ja hitaampia, joten ne eivät tarvinneet tarkempaa viritystä. Muille verkos-

toille syötettiin ohjeen mukaan Integrointiajaksi 40s ja suhdealueeksi 60. Muita läm-

mitysverkostoja ei tarvinnut tämän jälkeen enää virittää, koska ne toimivat suoraa 

syötetyillä parametreillä. Alla olevassa kuvassa on esitetty kohteen patteriverkoston 

menoveden lämpötilakäyrän reagointi, kun asetusarvoa kasvatettiin 1°C. 

 

Kuvio 20. Patteriverkoston reagointi asetusarvon muutokseen. 

  

Yllä olevasta kuvasta voidaan lukea, että mittauskäyrä seurasi asetusarvon muutosta 

tarkasti ja tasaisesti. Tämän testin perusteella todettiin verkoston olevan vireessä, 

eikä viritysparametreja enää muutettu.  
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7.2 Ongelmatilanteen analysointi 

Erään toisen projektin käyttöveden virittämisen yhteydessä havaittiin ongelma, joka 

ei johtunut viritysparametreistä. Siellä käyttöveden venttiili teki suurta liikettä 0-45% 

välillä, eikä tasaista ajoa saavutettu missään virittämisen vaiheessa. Parametrien 

muutokset eivät juurikaan aiheuttaneet muutoksia mittauskäyrässä, joten syytä läh-

dettiin etsimään laitteistosta. Toimilaitteen nopeus ja venttiilin koko olivat kuitenkin 

kunnossa, joten laitteistossa ei ollut vikaa. Syyksi tähän paljastui liian alhainen käyt-

tövesiverkoston virheellinen virtaus, jolloin lämmönsiirtimen läpi ei virrannut tar-

peeksi lämmintä vettä. Liian vähäisestä verkoston virtauksesta aiheutunut huojunta 

nähdään kuviossa 21. 

 

Kuvio 21. Liian vähäisen virtauksen aiheuttamaa huojuntaa. 

 

Käyrästä havaitaan selvästi, että säätö ei ollut kohdillaan ja niin sanottua huojuntaa 

tapahtui todella paljon. Lämpötilan mittauskäyrältä voidaan lukea, että menoveden 

lämpötila vaihteli keskimäärin välillä 54°C - 70°C. Asetusarvoksi käyttövedelle oli ase-

tettu 58°C, joten etenkin yliohjausta tapahtui todella paljon. Näin ollen myös säätö-

venttiilin liike oli hyvin epätasaista. Säätöventtiilin ohjauskäyrä on esitetty alla ole-

vassa kuviossa. 
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Kuvio 22. Liian vähäisen virtaaman vaikutus säätöventtiilin liikkeisiin. 

 

Yllä olevasta säätöventtiilin ohjauskäyrästä nähdään venttiilin aukeama. Siitä voidaan 

lukea, että venttiilin aukeamaa kasvatettiin vähitellen, kunnes säätöpiiri huomasi 

asetusarvon ylittyneen ja venttiili suljettiin kokonaan. Tämän tapainen venttiilin liike 

ei ole toivotun kaltainen, sillä tavoitteena on mahdollisimman tasainen aukeama. 

 

7.3 Ilmanvaihtokoneen viritystulosten analysointi 

Tulo- ja poistopuhaltimien virittäminen 

Ilmanvaihtokoneen virittäminen oli huomattavasti nopeampi prosessi. Tulo- ja pois-

toilmapuhaltimien hitaan muutosnopeuden takia ilmanvaihtokone ei vaatinut tark-

kaa virittämistä, vaan sille asetettiin yleisesti käytetyt vakioparametrit. Nämä vakio-

parametrit ovat: Integrointiaika = 60s ja suhdealue = 1600. IV-kone toimi suoraa 

näillä arvoilla, joten muutoksia ei tarvinnut tehdä. Kuviossa 23. on esitetty tulokana-

van painemittaus, kun asetusarvona käytettiin 90Pa. 
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Kuvio 23. Tuloilmakanavan painemittaus, asetusarvo 90Pa. 
 

Tulokanavan painemittauksesta nähdään, että kanavapaine pysyi keskiarvoisesti 

90Pa paikkeilla. +/- 3Pa värähtely on kanavapaineelle ominaista, joten tässä tapauk-

sessa ei aiheutunut tarkempaa viritystarvetta. Näin ollen tulopuolen parametreja ei 

tarvinnut muuttaa. Mittauksessa käytettiin lyhyttä näytteenottoväliä (5s), joka vai-

kutti osaltaan käyrän värähtelyn selkeään ilmenemiseen.  

Tulopuhaltimen kierrosnopeutta säädettiin kanavapaineen perusteella. Kuviossa 24. 

on kuvattu tuloilmapuhaltimen pyörimisnopeuden muutos samalla ajanhetkellä, pai-

nemittauksen kanssa.  
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Kuvio 24. Tuloilmapuhaltimen säätökäyrä. 
 

Säätökäyrästä voidaan lukea, että pyörimisnopeus pysyy noin 53% paikkeilla, mikä 

vastaa 90Pa kanavapainetta. Kun kanavapaine putosi alaspäin, niin puhaltimen kier-

rosnopeus vastaavasti kasvoi. 

Poistoilmakanavan painemittaus toimi samaan tapaan kuin tulokanavan painemit-

taus. Alla olevasta kuviosta nähdään, että kanavapaine seuraa 99Pa asetusarvoa ja 

käyrän värähtely tapahtuu noin 3Pa alueella. Poistopuhaltimelle oli asetettuna samat 

viritysparametrit, kuin tulopuhaltimelle. 
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Kuvio 25. Poistoilmakanavan painemittaus, asetusarvo 99Pa. 
 

Ilman vaihtuvuuden takaamiseksi poistopuhaltimen täytyi pyöriä tulopuhallinta no-

peammin. Puhaltimien pyörimisnopeuden erolla luotiin tulo- ja poistokanavan välille 

noin 9Pa suuruinen paine-ero, jonka avulla sisätilat pysyivät alipaineistettuna. Kuvi-

osta 26. nähdään, että poistopuhaltimen pyörimisnopeus pysyi tasaisesti noin 55%. 

Poistopuhaltimen parametrit siis toimivat myös halutulla tavalla, joten niitä ei muu-

tettu. 

 

Kuvio 26. Poistoilmapuhaltimen säätökäyrä. 
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Tuloilman lämpötilan virittäminen 

Tuloilman lämpötilan virittämistä varten ilmanvaihtokoneen lämmityspatterille ja 

LTO:lle asetettiin myös vakioparametrit. Nämä parametrit olivat: integrointiaika = 60s 

ja suhdealue = 40. Lämmityspatteri ja LTO säätyivät sarjassa siten, että LTO avautui 

ensimmäisessä portaassa ja lämmityspatteri seurasi sitä lämmitystarpeen kasvaessa. 

Viritys on suoritettu noin 19°C ulkolämpötilan vallitessa, joten lämmityspatterin vent-

tiili oli täysin kiinni ja lämpötilasäätö tapahtui vain LTO:n avulla. Kuviosta 27. näh-

dään, että parametrit toimivat hyvin, koska tuloilman lämpötila pysyi tasaisesti 22°C 

asetusarvossa eikä huojuntaa ole havaittavissa. 

 

Kuvio 27. Tuloilman lämpötilakäyrä. 
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8 Pohdinta 

8.1 Opinnäytetyön tavoitteiden täyttyminen  

Opinnäytetyön päätavoitteena oli luoda etenkin uusille Fidelixin työntekijöille viritys-

ohje lämmönjakopaketin ja ilmanvaihtokoneen virittämiseen. Tarkoituksena oli tehdä 

viritysohjeesta mahdollisimman selkeä ja helposti seurattava, että jokainen työnte-

kijä pystyisi saavuttamaan onnistuneen viritystuloksen itsenäisesti. Viritysohjeessa 

keskityttiin ensisijaisesti käyttöveden virittämiseen, koska se aiheutti eniten päänvai-

vaa projektinhoitajille.  

Opinnäytetyn toissijaisena tavoitteena oli henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen. 

Opinnäytetyön tietoperustaa kirjoitettaessa opin paljon uutta rakennusautomaatio-

prosesseista, sillä minulla ei juurikaan ollut aiempaa tietämystä lämmönjakopaketin 

tai ilmanvaihtokoneen toiminnasta. Opinnäytetyöstä oli siis suuri apu osaamisen kar-

tuttamisessa. Opinnäytetyö palveli erityisen hyvin nykyistä työtehtävääni projektin-

hoitajana, koska virittäminen sisältyy jokaiseen projektiin. Viritysohjeen avulla opin 

tulkitsemaan säätimien lähtöjä paremmin ja tunnistan niihin vaikuttavat tekijät. 

Koen, että opinnäytetyön myötä minulla on valmiudet neuvoa kollegoita viritysongel-

mien tunnistamisessa sekä onnistuneen viritystuloksen saavuttamisessa. 

Opinnäytetyön lopputulos oli tavoitteiden mukainen. Etenkin käyttöveden viritysohje 

todettiin toimivaksi, koska sen avulla saatiin onnistuneet viritystulokset kahdessa eri 

kohteessa. Myös työn toimeksiantaja oli tyytyväinen valmiiseen viritysohjeeseen ja 

se lisättiin Fidelixin tietokantaan. Testikohteen ilmanvaihtokoneen kohdalla ei 

tarvittu tarkempaa virittämistä, koska kanavapaine- ja tuloilman lämpötilasäätö toi-

mivat suoraa vakioparametreilla.  

Viritysohjeen avulla virittämisprosessia saatiin nopeutettua huomattavasti. Sattu-

manvaraisen arvojen kokeilun sijaan ohjeesta saatiin selkeät lähtöparametrit, joilla 

virittäminen voitiin aloittaa. On todennäköistä, että ohjeessa annetut parametrit toi-

mivat monessa muussakin kohteessa suoraa, jolloin lisävirittämistä ei enää tarvita. 
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Tästä esimerkkinä toinen testikohde, jossa virittämiseen kului aikaa vain noin tunnin 

verran, koska ohjeen parametrit toimivat suoraa. Valmiiden parametrien ansiosta ai-

kaa siis säästettiin huomattavasti.  

Viritysohjetta testatessa ongelmanratkaisu-kappale todettiin erittäin hyödylliseksi. 

Sen avulla ongelmien selvittäminen helpottui, kun voitiin verrata vastaan tulleita on-

gelmia viritysohjeessa mainittuihin ongelmatilanteisiin. Ohjeessa oli kerrottu mahdol-

liset ongelmien aiheuttajat, joten ratkaisu oli helppo selvittää. Trendikäyrän tulkinta 

voi tuottaa ensikertaa virittäville hankaluuksia, joten ongelmanratkaisu-kappale toi-

mii hyvänä tukimateriaalina tähän. Myös kokeneemmat työntekijät voivat hyötyä on-

gelmanratkaisu kappaleesta, sillä siitä on helppo tarkistaa, kuinka viritysparametrien 

muutokset vaikuttavat säätimen lähtöön.  

Ohjeen ansiosta viritysmenetelmä on helppo sisäistää ja muistaa tulevissa projek-

teissa. Koska virittäminen tapahtuu kaavamaisesti, ohjetta tarvitaan enimmäkseen 

vain ensimmäisten virityskertojen yhteydessä. Tämän jälkeen se toimii hyvänä viritys-

vaiheiden sekä raja-arvojen muistilistana. Viritysohjeen ansiosta kokematon työnte-

kijä voi käydä virittämässä myös toisten projektinhoitajien kohteita. Tämä helpottaa 

etenkin loma-aikana tuuraajien työtä, sillä kesätyöntekijöillä on harvoin aiempaa ko-

kemusta prosessien virittämisestä. 

Mittauskäyrien tarkasteluun esimerkkikuvissa olisi parempi käyttää historiaseuran-

taa, eikä pikatrendiä. Tällöin saataisiin samaan kuvaan useampi päällekkäinen mit-

taus, jolloin niiden vertailu olisi helpompaa. Viritysohjeeseen voisi lisätä historiatieto-

jen keräämisestä esimerkkikuvan ja neuvoa, kuinka niiden kerääminen toteutetaan.  

8.2 Tulosten luotettavuus  

Opinnäytetyön tekeminen ajoittui pitkälle aikavälille, koska työmaiden aikataulut hi-

dastivat viritysohjeen kokoamista ja testaamista. Kesän lomaviikkoina työmaat eivät 

edenneet, joten viritystä ei päästy tekemään. Työmaiden aikataulutus vaikutti erityi-

sesti ilmanvaihtokoneen virittämiseen, koska koko rakennuksen oli oltava pölytön, 
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ennen kuin kone voitiin käynnistää. Tämän olisi voinut välttää testaamalla viritystä 

kollegan työmaalla, mutta tällainen menettely aiheuttaa helposti sekaannuksia. 

Ilmanvaihtokoneen virittämistä ei päästy kunnolla testaamaan, koska se toimi mo-

lemmissa testikohteissa ohjeen mukaisilla arvoilla moitteettomasti. Testikohteiden 

Ilmanvaihtokoneiden yksinkertaisuus edisti virittämistä, koska niissä ei ilmennyt virit-

tämiseen vaikuttavia häiriötekijöitä. Suuremmissa kohteissa ilmanvaihtokoneet sisäl-

tävät lämmityspatterin lisäksi myös jäähdytyspatterin, joka voi sotkea tuloilman läm-

pötilan viritystä. Ohjetta olisi hyvä testata myös tällaisella koneella, jotta voidaan var-

mistua parametrien toimivuudesta. 

Viritysohjetta testattiin lämmönjakopaketin osalta kahden työntekijän toimesta, kol-

messa eri kohteessa. Näistä kohteista kahdessa lämmönjakopaketti saatiin viritettyä 

onnistuneesti ohjeen mukaisilla arvoilla. Kolmannessa kohteessa löydettiin syy viri-

tyksen epäonnistumiseen ohjeen ongelmanratkaisu kappaleesta. Ohjeessa annettuja 

parametrejä pitäisi kuitenkin päästä testaamaan useammassa eri kohteessa, että voi-

daan varmistua niiden toimivuudesta.  

Viritysohjeen testaaminen kollegoiden käytössä jäi hieman vajavaiseksi, koska oh-

jetta ei päästy testaamaan kuin kolmella työmaalla. Työmaat kuitenkin etenevät ja 

tulevan syksyn aikana viritysohjetta päästään testaamaan usean eri kollegan toi-

mesta, jolloin viritysparametrien luotettavuus saadaan varmistettua. Kokonaisuutena 

viritysohje on Fidelixin yleisen viritysmenettelyn mukainen, joten voidaan olettaa tie-

tojen olevan luotettavia sekä parametrien toimivan myös muissa kohteissa. 

8.3 Jatkokehitysmahdollisuudet 

Jatkokehittämistä ajatellen viritysohjeessa olisi hyvä kertoa tarkemmin, minkälainen 

on onnistunut viritystulos ja lisätä esimerkkikuva viritetystä lämpötila- ja kanavapai-

nekäyristä. Näin virittäjän olisi helppo verrata oman projektinsa lämpötila- ja pai-

nemittauksia optimaalisiin mittaustuloksiin. Tällöin huomattaisiin myös, missä kohtaa 

prosessi käyttäytyy ei toivotusti ja ongelmien löytäminen helpottuisi. Samoin edellä 

mainittu mittauksien historiatietojen tarkastelu olisi hyvä lisäys viritysohjeeseen. 
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Viritysohjeen ongelmanratkaisu- kappaleesta oli huomattava apu ohjetta käytettä-

essä, joten sen kehittäminen on ensisijaisen tärkeää. Ongelmanratkaisu- kappalee-

seen olisi hyvä lisätä useampi mahdollinen ongelmatilanne ratkaisuineen. Näin viri-

tysprosessin ongelmat löydettäisiin helposti ja onnistuneeseen lopputulokseen pääs-

täisiin nopeammin. Etenkin ilmanvaihtokoneelle yksilöityjä ongelmatilanteita tulisi 

lisätä, sillä ongelmanratkaisu- kappale sisältää tällä hetkellä vain lämmönjakopake-

tille yksilöityjä ongelmia. 

Koska viritysohje on suunnattu etenkin uusille projektinhoitajille, se olisi hyvä lisätä 

uuden työntekijän perehdytysmateriaaliin. Tällöin uudet työntekijät pääsisivät jo 

etukäteen tutustumaan viritysprosessiin, jolloin työmaalla vältyttäisiin tiedon 

puutteesta johtuvista viivästyksistä. Viritysprosessin tutkiminen etukäteen jouduttaisi 

myös itse virittämistä, kun ensimmäiset omat projektit etenevät siihen vaiheeseen. 

Fidelixillä on paljon yhteistyökumppaneita ympäri Suomea, jotka suorittavat myös 

rakennusautomaatioprosessien virittämistä. Pienellä muokkaamisella ohjeesta 

saataisiin tehtyä yleiseen jakeluun sopiva versio, jota Fidelixin yhteistyökumppanit 

voisivat käyttää omissa projekteissaan.  
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1 Johdanto 

Tämä viritysohje on tarkoitettu erityisesti uusien projektinhoitajien ja muiden koke-

mattomien virittäjien tueksi. Tässä ohjeessa ei perehdytä yksityiskohtaisesti proses-

sien toimintaan vaan keskitytään ensisijaisesti niiden virittämiseen. Ohjeen tavoit-

teena on, että jokainen pystyy sen avulla virittämään lämmönjakopaketin sekä ilman-

vaihtokoneen onnistuneesti. Tämän viritysohjeen vaiheet noudattavat Fidelixin 

yleistä viritysmenettelyä, joten se toimii lähtökohtaisesti yleisimpien prosessien koh-

dalla. Ohjeen vaiheiden seuraamisen lisäksi projektinhoitajan on suunniteltava virit-

täminen aina projektikohtaisesti. Ongelmatilanteissa ratkaisua voi etsiä Ongelman-

ratkaisu kappaleesta. 

 

2 Lämmönjakopaketin virittäminen 

2.1 Venttiilien valinta 

Lämmönjakopaketin venttiilit valitaan LVI-suunnittelijalta saatujen mitoitustietojen 

perusteella. Jos mitoitustietoja ei ole vielä käytettävissä, niin pyydä ne suunnitteli-

jalta.  

 

Venttiilien valinta suoritetaan käyttämällä FdxVenttiililuettelo työkalua. Syötä Venttii-

liluettelo työkaluun laitetunnus, asennuspaikka, 2/3 tie, liitostyyppi, virtaama (l/s), 

painehäviö (kPa) ja käyttötarkoitus. Kyseiset tiedot löytyvät lämmönjakokaaviosta. 
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Vie hiiri TYYPPI sarakkeeseen ja paina Hae venttiili painiketta. Valitse sellainen vent-

tiili, jonka Kv arvo on mahdollisimman lähellä laskettua arvoa. Tarkkaile myös Paine-

ero % saraketta ja pyri valitsemaan venttiili, jossa tämä arvo on lähimpänä 0%. 

 

 

Tulosta valmis venttiililuettelo Tulosta painikkeella ja lähetä se suunnittelijalle hy-

väksyttäväksi. 

 

2.2 Käyttövesiverkoston virittäminen 

Käyttövesiverkoston virittäminen voidaan aloittaa, kun lämmönjakopaketin kaikki 

laitteet on asennettu, kytketty ja testattu sekä grafiikat ja pistetiedot on ladattu VA-

Kiin. Ennen virittämistä on myös hyvä varmistaa, että putkiurakoitsija on säätänyt 

verkostojen virtaukset kohdilleen sekä säätöventtiilit on asennettu oikein päin. On 

myös syytä tarkistaa, että kaukolämmön tulo- ja menopuolen välinen paine-ero on 

alle 4.0 Bar (jos ei ole, niin tarvitaan paineenalennusventtiili).  

Käyttöveden virittäminen tapahtuu seuraavasti: 

 Tarkistetaan venttiilien AO pisteiden säätöalue. Fidelixin käyttämissä Beli-

mon venttiilimoottoreissa säätöviesti on 2-10V, eli AO pisteen asetuksiin 

määritetään Min voltage 1,9V ja Max voltage 10.0V. (1,9V varmistetaan 

venttiilin sulkeutuminen.) 

 Asetetaan venttiilin säätöpisteelle C integrointiajaksi (I) 15-20s ja suhde-

alueeksi (Xp) 35-45. (Säätöpisteellä on vakiona asetusarvot I = 60 ja Xp = 

20.)  
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 Mittauspisteen M näytteenottoajaksi määritetään 1-5s, että trendikäyrä 

päivittyy tarpeeksi nopeasti. 

 Otetaan kuvakaappaus trendikäyrästä ennen virittämistä (ei pakollista, 

mutta voi auttaa ongelmien löytämisessä) 

 Kokeillaan asetettujen parametrien toimivuutta ensin lämmönjakohuo-

neessa sijaitsevalla vesihanalla. Eli avataan hana niin kuumalle kuin mah-

dollista ja tarkkaillaan mittauskäyrän muutosta. Näin saadaan suuntaa toi-

mivatko syötetyt viritysparametrit. 

 Kun viritystä on testattu LJH hanalla, siirrytään testaamaan huoneistojen 

hanoilla. Viritystilanteessa avattavien hanojen määrä perustuu verkoston 

virtaukseen sekä hanojen virtaukseen. Mikäli verkoston virtaus on 2l/s ja 

hanojen virtaus 0,2l/s  avataan yhteensä 10 hanaa. (2l/s / 0,2l/s = 10).  

 Avataan huoneistoista (esim. 7-12kpl) vesihanoja mahdollisimman kuu-

malle ja palataan LJH seuraamaan menoveden trendikäyrän muutosta. 

Tarkka hanojen avausmäärä on määritetty ongelmanratkaisu -kappa-

leessa. HUOM! Varmista, että valutettava vesi menee viemäriin! 

 Hanojen avaaminen aiheuttaa notkahduksen menoveden lämpötila-

käyrässä. Tämän käyrän tulisi palata asetusarvon tasalle n. 2min kuluessa. 

 Hetkellinen minimilämpötila tulisi pysyä 45°C yläpuolella. Hyvin lyhyt ali-

tus (n.30s) on kuitenkin vielä hyväksyttävissä. Jos raja alittuu pidemmän 

aikaa, niin suljetaan hanat, muutetaan viritysparametrejä ja aloitetaan 

alusta. 

 Kun notkahdus jää 45°C yläpuolelle käydään sulkemassa kaikki hanat ja 

palataan LJH seuraamaan trendikäyrää. 

 Hanojen sulkeminen aiheuttaa hetkellisen nousun menoveden lämpöti-

lassa. Muutoksen jälkeen mittauskäyrän tulisi palata takaisin asetusarvon 

tasalle n. 2min kuluessa. 

 Hetkellinen lämpötilan nousu tulisi pysyä 65°C alapuolella. Lyhytkestoinen 

(n. 30s) ylitys kuitenkin sallitaan. Jos raja ylittyy pidemmän aikaa, niin 
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muutetaan viritysparametrejä ja aloitetaan alusta. Tässä vaiheessa on 

myös hyvä ottaa kuvakaappaus menoveden lämpötilakäyrästä. 

 Hanojen sulkemisen jälkeen on syytä tarkistaa myös paluuveden lämpö-

tila. Paluuveden lämpötila ei saa missään virittämisen vaiheessa laskea 

alle 50°C. Jos tämä raja alittuu, niin kirjataan siitä huomautus virityspöytä-

kirjaan ja pyydetään putkiurakoitsijaa lisäämään virtausta. 

 Käyttövesi on onnistuneesti viritetty, kun trendikäyrä pysyy kulutustilan-

teessa sallituissa rajoissa ja se tasoittuu asetusarvoon (58°C) riittävän no-

peasti. 

 Kulutuksettomassa tilanteessa käyttöveden lämpötilan tulisi pysyä 58°C 

+/- 1°C. 

 Lopuksi viritystulokset kirjataan virityspöytäkirjaan ja lähetetään putkiura-

koitsijalle. 

 

Huomautuksia: 

 Edellä mainitut viritysparametrit toimivat hyvänä lähtökohtana. Arvot määräytyvät 

kuitenkin aina projektikohtaisesti, joten ne on haettava virittämisen yhteydessä vas-

taamaan kyseistä prosessia. 

 Käytettäessä kahta käyttövesiventtiiliä molempien venttiilien on avauduttava säädön 

yhteydessä. (Lähtöparametrit: Integrointiaika = 15s, 1. porras Xp = 40 ja 2.porras ja 

Xp = 45) 

 

2.3 Muiden verkostojen virittäminen 

Muiden verkostojen säätöpiirien virittäminen tuottaa harvemmin päänvaivaa. Pat-

teri-, IV- ja lattialämmitysverkostoissa tapahtuvat muutokset ovat hitaita, joten niissä 

käytetään hitaampia 35s venttiilimoottoreita. Muiden verkostojen virittäminen ta-

pahtuu seuraavasti: 
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 Hyvänä lähtökohtana voidaan käyttää seuravia säätöpisteen arvoja: 

o Integrointiaika = 40 

o Suhdealue = 60 

 Odotetaan, että verkoston lämpötilamittaus tasoittuu asetusarvoon. 

 Muutetaan lämmitysverkoston asetusarvoa esim. +2°C ja seurataan mit-

tauskäyrän reagointia asetusarvon muutokseen. 

 Verkosto on viritetty onnistuneesti, kun asetusarvo saavutetaan ja mit-

tauskäyrä tasoittuu +/- 1°C tarkkuuteen.  

 Jos säätö huojuu edellä mainituilla parametreillä, niin haetaan uudet para-

metrit Ongelmanratkaisu kappaletta avuksi käyttäen. 

 

3 Ilmanvaihtokoneen virittäminen 

3.1 Venttiilien valinta 

Ilmanvaihtokoneen venttiilit valitaan lämmönjakopaketin tavoin venttiililuettelo työ-

kalun avulla. Lämmityspatterin venttiili on yleensä 2-tie venttiili. Nestekiertoisella 

LTO:lla käytetään sekoittavaa 3-tie venttiiliä. Ilmanvaihtokoneen venttiileissä käy-

tetty kierretyyppi on yleensä sisäkierre. 

 

 

IV-koneen venttiileillä käytetään 35s LRC24A-SR venttiilimoottoreita. 
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3.2 Tulo- ja poistopuhaltimen viritys 

Ilmanvaihtokoneen virittäminen onnistuu yleensä käyttövettä helpommin, koska toi-

milaitteet ja asetusarvojen muutokset ovat hitaita. Puhaltimien virittäminen suorite-

taan asettamalla viritysparametrit kanavapaineen säätöpisteelle. Puhaltimien virittä-

minen tapahtuu seuraavasti: 

 Tulo- ja poistopuhaltimien viritys toimii yleensä suoraa seuraavilla viritysparamet-
reilla: 

o Integrointiaika = 30 - 60 

o Suhdealue = 800 - 2000 

 Käynnistetään IV-kone ja odotetaan, että kanavapaineen asetusarvot on saavutettu. 

 Muutetaan kanavapaineen asetusarvoa esim. +20Pa ja katsotaan kanavapaineen 
mittauskäyrästä, kuinka se reagoi asetusarvon muutokseen. 

 Puhallin toimii oikein, jos kanavapaineen uusi asetusarvo saavutetaan +/- 3Pa tark-
kuudella. 

 Jos kanavapaineen huojunta ei pysy sallituissa rajoissa tai asetusarvoa ei saavuteta, 
niin haetaan uudet parametrit Ongelmanratkaisu kappaletta avuksi käyttäen. 

 

3.3 Tuloilman lämpötilan virittäminen 

Tuloilman lämpötilaa säädetään lämmityspatterin ja LTO:n avulla ns. sarjasäädöllä. 

Sarjasäädössä säätöpisteelle asetetaan säätötasot, jotka toimivat porrastetusti läm-

mitystarpeen kasvaessa. Tuloilman asetusarvo saadaan ulkolämpötilan perusteella, 

joten asetusarvon muutokset ovat hitaita. Tuloilman lämpötilan viritys tapahtuu seu-

raavasti: 

 Tuloilman viritys on hyvä aloittaa seuraavilla viritysparametreilla: 

o Integrointiaika = 30 - 60 

o LTO:n Suhdealue = 40 

o Lämmityspatterin suhdealue = 40 

 Käynnistetään IV-kone ja odotetaan, että tuloilman lämpötilan asetusarvo saavute-
taan. 
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 Muutetaan tuloilman asetusarvoa esim. +2°C ja seurataan mittauskäyrän reagointia 
asetusarvon muutokseen. 

 Tarvittaessa nostetaan myös IV-verkoston asetusarvoa, että patterissa kiertää tar-
peeksi lämmintä vettä. 

 Lämpötilasäätö on vireessä, kun uusi asetusarvo saavutetaan +/- 1°C tarkkuudella. 

 Jos tuloilman lämpötila huojuu tai asetusarvoa ei saavuteta, niin haetaan uudet para-
metrit Ongelmanratkaisu kappaletta avuksi käyttäen. 

 

Huomautuksia: 

 Edellä mainitut viritysparametrit toimivat hyvänä lähtökohtana. Arvot määräytyvät 

kuitenkin aina projektikohtaisesti, joten ne on haettava virittämisen yhteydessä vas-

taamaan kyseistä prosessia. 

 Tuloilman lämpötilasäätö on hidas prosessi, joten asetusarvon saavuttamista on odo-

tettava maltillisesti. 

 Jos lämpöpatterin lämpötila ei nouse, varmistetaan putkiurakoitsijalta, että kaikki 

tarpeelliset sulut ovat auki. 

 

4 Ongelmanratkaisu 

Lämmönjakopaketin ja IV-koneen virittämisessä voi tulla joskus ongelmia vastaan. 

Alla on listattu muutamia yleisiä ongelmia sekä niihin mahdollinen ratkaisu. 

 Jos säätö huojuu, se johtuu yleensä liian voimakkaasta suhdesäädöstä tai liian nope-

asta integrointiajasta. Huojuntaa tasoitetaan suhdealuetta (Xp) kasvattamalla ja/tai 

integrointiaikaa (I) pidentämällä. 

  Jos säätö ei saavuta asetusarvoa kohtuullisessa ajassa, säädön voimakkuus ei ole 

riittävä tai integrointiaika on liian pitkä. Säätöä nopeutetaan suhdealuetta pienentä-

mällä ja/tai integrointiaikaa lyhentämällä. 
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 Seuraavasta kuvasta saa apua lämpötilakäyrän tulkintaan. Paksumpi viiva kuvaa ase-

tusarvoa ja ohuempi mitattua lämpötilaa. 

 

 Jos ainoastaan hanaa suljettaessa menoveden lämpötila nousee liian korkeaksi, voi 

käyrän huippua yrittää madaltaa ennakointiaikaa (D) kasvattamalla. Tällöin säätö-

pisteen ohjelmoinnista valitaan säätötavaksi PID-säädin ja määritetään sille derivoin-

tiaika.  

Jos ennakointi on liian heikko, niin suhdealue on liian leveä tai maksimirajoitus liian 

alhaalla. Voimakkuutta saadaan lisää suhdealutta kaventamalla ja maksimirajoituk-

sen leikatessa myös maksimirajoitusta kasvattamalla.  

Jos ennakointi on liian voimakas, sen voimakkuutta heikennetään suhdealuetta kas-

vattamalla ja/tai maksimirajoitusta pienentämällä. 

 Jos käyttöveden lämpötilakäyrä ja toimilaite huojuu merkittävästi, ongelmana on 

yleensä virheellinen virtaus verkostossa. Pyydä putkiurakoitsijaa tarkistamaan ver-

koston virtaus. 

 Jos lämmitysverkoston asetusarvoa ei saavuteta viritysparametrien muuttamisesta 

huolimatta, pyydä putkiurakoitsijaa tarkistamaan, että tarvittavat sulut ovat auki. 

 Oikeaoppisessa virityksessä mittauskäyrä ja toimilaite säätyvät tasaisesti, eikä kum-

mankaan liikkeissä tapahdu huojuntaa. 

 Joskus säätöventtiilien epätasainen liike voi johtua siitä, että ne ovat sisältä likaiset. 

Venttiilit saadaan huuhdottua ns. paineiskuilla. Paineiskut tehdään avaamalla ja sul-

kemalla KL-tulopuolen sulkua säätöventtiilin ollessa täysin auki. Lisäksi venttiiliä on 

hyvä myös koputella, että roskat irtoavat. 

 Tarvittaessa valvojalle on pystyttävä todistamaan, että käyttövesi ei ole mitenkään 

viritettävissä. Tämä suoritetaan kahdessa eri vaiheessa:  

1. Avataan käyttövesihanat ja samalla ohjataan venttiilimoottori 100 %. Jos lämpötila 

laskee alle sallitun rajan, niin virityksellä ei voi saada säätöä toimimaan riittävän no-

peasti, vaikka käytettäisiin kaikkein nopeinta venttiilimoottoria. 
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2. Suljetaan hanat ja samalla ohjataan venttiilimoottori 0 %. Jos lämpötila nousee yli 

sallitun rajan niin virityksellä ei voi saada säätöä toimimaan riittävän nopeasti vaikka 

käytettäisiin kaikkein nopeinta venttiilimoottoria. 
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Liite 2. Lämmönjakopaketin säätökaavio 
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Liite 3. IV-Koneen säätökaavio 

 


