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TIIVISTELMÄ 

 

”Talotekniikka on parhaimmillaan hajutonta, mautonta ja näkymätöntä. Tässä lie-

nee yksi alan suurimmista ongelmista. Talotekniikka huomataan vasta sitten, kun 

jokin asia menee pieleen. Tällä logiikalla vain negatiivinen julkisuus on mahdollis-

ta.” /1/ 

Talotekniikan viimevuosien lisääntynyt käyttö tuo mukanaan uusia haasteita sekä 

suunnitteluun että rakennusvaiheeseen. Nämä haasteet tulevat parhaiten esiin eri 

aliurakoitsijoiden ja pääurakoitsijan kokonaisuuksien yhteensovittamisessa. Yh-

teensovittaminen ei aina suju ongelmitta, ja tämän tutkintotyön tarkoituksena on 

case - kohteissa esiintyvien ongelmien esiin tuominen. Ongelmien vaativuuden pe-

rusteella luodaan perusohjeistusta niin työmaakäyttöön kuin suunnitteluvaiheesta 

vastaaville. 

Ohjeeseen tulee taloautomatiikkaan liittyviä käytännön tehtäviä sekä työmaahenki-

lökunnan haastatteluissa esiin tulleita parannusehdotuksia ja ajatuksia. Ohjeen toi-

mivuutta päästään osittain testaamaan jo rakenteilla olevissa case - kohteissa. Nä-

mä case - kohteet ovat As. Oy Lempäälän Käpytikka ja As. Oy Tampereen Kirsik-

kapuisto.
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ABSTRACT 

“At its best, building automation is odourless, tasteless and invisible. This is 

probably the main problem concerning the field of construction automation. It is 

been noticed only after something has gone wrong. Following this logic, only 

negative publicity is possible.” /1/ 

The use of automation systems in building technology has increased rapidly in the 

past ten years. It brings with it new challenges and demands to both the design 

phase and the construction phase. The best way these challenges can be handled is 

when different parties try to merge their entireties. The merging process does not 

always proceed as planned, so the aim of this thesis is to bring forth the problems 

and find solutions for solving them. We will also take a look at what a part of this 

automation system consists of. 

As a result, this thesis will become a compact handbook of the presented areas. 

This handbook consists of various tasks concerning automation systems in building 

projects. These tasks have partly been influenced by interviews made with superi-

ors at the construction sites. One part comes from various new literature concerning 

the subject.
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ALKUSANAT 

Aloitin työsuhteeni Rakennustoimisto Palmberg Oy:ssä kesällä 2004. Toimin mar-

raskuuhun 2007 asti varikolla työmaakaluston vaihtelevissa sähköhuoltotehtävissä. 

Opiskeluni tullessa tutkintotyövaiheeseen totesin, että nykyisistä tehtävistäni ei 

suoranaisesti saisi tarpeeksi materiaalia tutkintotyötäni varten. Tein hieman kysely-

jä eri tahoille ja vähitellen selkeni ajatus siitä, että tutkintotyöaiheeni löytyisi talo-

tekniikan parista. Halusin jatkaa hyväksi toteamaani työsuhdetta ja sainkin vinkin 

uudesta työympäristöstä samassa yrityksessä. 

Talotekniikkaan liittyvä työni on ollut kilpajuoksua valtavan tiedontulvan ja sen si-

säistämisen välillä. En ole kurssiakaan lukenut rakennusalaa ja näin ollen työn alul-

le saaminen vaati kärsivällisyyttä ja omatoimisuutta asioiden eteenpäin viemiseksi. 

Lopputulokseen olen kohtuullisen tyytyväinen ja työni toimivuutta voisi kuvitella 

testattavan esimerkiksi viimeisellä sivulla mainitun tietokannan muodossa. 

 

Tampereella, 22. toukokuuta 2008. 

Ilkka–Christian Romppanen
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1 JOHDANTO 

Kiinteistöautomaatiolla tarkoitetaan kiinteistön lämmitys-, ilmastointi-, vesihuolto-, 

viemäröinti-, puhelinjärjestelmä-, tietoverkko-, valaistus-, kulunvalvonta-, sähkön-

saanti- ja vartiointitoimintojen automaattista ohjausta. Tässä työssä perehdytään 

tarkemmin seuraaviin osa-alueisiin: vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja ilman-

vaihdon automaatio sekä näihin liittyvät säätötoimenpiteet ja koestukset rakenteilla 

olevan kohteen valmistumisen loppuvaiheessa. 

Työssä tehdään myös peruskatsaus laitteistoon, tuodaan esille kohteen vastuuhenki-

löiden haastatteluissa ilmenneitä ongelmakohtia ja pohditaan ratkaisuja näihin on-

gelmiin. Kun tässä työssä käytetään käsitettä taloautomaatio, sillä tarkoitetaan siis 

vain edellä mainittuja kohtia. 

 

 

2 ILMANVAIHDON AUTOMAATIO 

 

2.1 Yleistä 

Ilmanvaihdon tarkoituksena on huolehtia sisäilman laadusta poistamalla ilmasta 

epäpuhtauksia ja säätämällä ilmankosteutta, sekä tuomalla huoneisiin puhdasta, so-

pivan lämmintä ilmaa. Ilmanvaihto- ja ilmastointitermejä käytetään usein ristiin, ja 

näistä ilmanvaihto on suppeampi käsite. 

Epäpuhtautta ja kosteutta aiheuttavat mm. ihmiset, työprosessit ja koneet, sekä ra-

kenteista irtoavat tai rakenteiden läpi tulevat hiukkaset ja kaasut. Joissakin tiloissa 

ilmankosteutta pidetään tasaisena kostuttamalla tuloilmaa. Nykyään yhä useammin 

ilmanvaihdon yhteyteen lisätään ilmastointitoiminto, joka hoitaa huoneiden lämmi-

tyksen ja jäähdytyksen. 
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2.2 Ilmanvaihdon tyypit /3/ 

Ilmanvaihdon päätyypit ovat: modulaarinen ilmanvaihto, keskitetty ilmanvaihto ja 

painovoimainen ilmanvaihto. Modulaarisessa ilmanvaihdossa asuntokohtainen lait-

teisto hoitaa ilmanvaihdon, lämmityksen ja nykyään usein myös jäähdytyksen. Tätä 

tapaa suositaan pienkerrostaloissa sekä rivitaloissa. Se on helposti säädeltävissä 

asukkaan mieltymysten mukaan, mutta on hankintakustannuksiltaan arvokkain 

vaihtoehto. 

Keskitetyssä ilmanvaihdossa yksi laitteisto jakaa ilman kaikkiin asuntoihin, minkä 

vuoksi sen perussäätö on huomattavasti vaativampaa. Keskitetty ilmanvaihto koos-

tuu pääsääntöisesti LTO:lla varustetusta tulo- ja poistoilmanvaihtolaitoksesta, jälki-

lämmittimistä ja jäähdytyslaitteista. Varustettaessa laitteisto ilmansuodattimilla ja 

elektronisilla säätölaitteilla voidaan puhua ilmastointilaitoksesta. 

 
Kuva 1 Keskitetty ilmanvaihto /16/ 
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Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu korkeus- ja lämpötilaerojen sekä 

tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Siinä tuloilma virtaa sisään ulkoseinään tai ikku-

narakenteisiin sijoitetuista tuloilmalaitteista, sekä vuotoina rakenteiden epätiiviys-

kohdista. Lämmin sisäilma virtaa puolestaan kevyempänä poistoilmakanavassa 

ylöspäin ja ulos rakennuksesta.  

Painovoimaisen ilmanvaihdon hyviä puolia ovat sen äänettömyys sekä vähäinen tai 

olematon sähkönkäyttö. Se on myös lähes huoltovapaa. Rakentamisvaiheessa ei 

tarvitse ottaa huomioon ilmastointikoneen tai konehuoneen tarvitsemaa tilaa eikä 

muissa ilmanvaihtorakenteissa käytettyjä vaakakanavointeja. Haittapuolina paino-

voimaisella ilmanvaihdolla tulee esille ilmanvaihdon riittämättömyys tietyissä olo-

suhteissa, tai tuulisissa olosuhteissa ilman liiallinen vaihtuminen ja vedon tunne. 

 

 
Kuva 2 Ilmanvaihdon kulku käytettäessä hyväksi osittaista kierrätysilmaa /2/ 
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2.3 Ilmanvaihdon laitteistoa /3/ 

Tuloilmakanavan osia ovat ulkopelti, suodatin, tuloilman lämmityspatteri, puhallin 

ja tuloilmaventtiili. Poistoilmakanavassa on poistoilmaventtiili, puhallin ja ulkopel-

ti. Muita ilmanvaihtoon liittyviä osia ovat: lämmöntalteenottolaitteistot, jäähdytys-

patterit, huoneilmankostuttajat sekä lämpötila - ja virtausanturit. 

 

 
Kuva 3 Ilmanvaihdon periaatekuva LTO:n kanssa /2/ 

 

Kun halutaan säästää lämpöenergiaa, osa poistoilmasta johdetaan kiertoilmapellin 

kautta takaisin tuloilman joukkoon (kuva 2). Tästä on haittana se, että osa hajuista 

ja kosteudesta palaa sisäilmaan, koska suodatin poistaa vain hiukkasia. Raitisilma-

kanava eli ulkoilmakanava tuo raitista ilmaa ilmanvaihtokoneeseen. Tuloilmakana-

vat jakavat raittiin ilman huoneisiin. 
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Kuva 4 Ilmanvaihtolaitteiston osia rivitalossa /2/ 

 

LTO eli lämmön talteenotto tapahtuu poistoilmakanavassa siihen tarkoitetun läm-

mönsiirtopinnan välityksellä. Lämmöntalteenottolaitteessa kylmä tuloilma ja läm-

min poistoilma saatetaan siis tekemisiin toistensa kanssa. Lämmöntalteenottolait-

teita on useita erityyppisiä, ja ne jaetaan kahteen päätyyppiin: 

- suoraan lämmönsiirtopinnan läpi ilmasta ilmaan lämpöä siirtävät tai väliainetta 

(vesi, glykoli, kylmäaine tms.) käyttävät eli ns. rekuperatiiviset LTO - laitteet 

- laminaarivirtauskanavista koostuva pyörivä kiekko tai roottori, missä tapahtuu 

lämmön varautuminen ja luovutus eli ns. regeneratiiviset lämmön talteenotto-

laitteet. 
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Rekuperatiivisissa laitteissa poistoilma kulkee patterin ”säleikön” läpi, jolloin läm-

pö siirtyy suoraan kosketuspinnan välityksellä. Kuvassa 5 nähdään levylämmön-

siirtimen periaatekuva. 

 
Kuva 5 Levylämmönsiirrin /4/ 

Lämpöä voidaan siirtää myös säleikön lamellien sisällä kiertävän nesteen (vesi, 

glykoli, kylmäaine) välityksellä. Siinä seos kiertää säätöventtiilin kautta lämmitys-

patteriin ja lämmittää tuloilmaa. Rekuperatiivisten laitteiden hyvänä puolena on tu-

lo- ja poistoilman eroteltu kulku. Tämä tarkoittaa, että ne eivät ole tekemisissä kes-

kenään ja näin ollen hajut tai muut ilman ominaisuudet eivät sekoitu. 

 
Kuva 6 Nestekiertoinen lämmönsiirrin /4/ 
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Kuvassa 7 nähdään kuinka kylmä ulkoilma tulee suodattimen kautta sisään ja vas-

taanottaa lämpöä mennessään tuloilman lämmityspatterin läpi. Lämmin sisäilma 

menee samanlaisen patterin läpi ja sen luovuttama lämpö siirtyy väliaineen välityk-

sellä kuvan alempaan kennoon. 

 

 
Kuva 7 LTO:n toimintakaavio /4/ 

 

Mikäli lämmöntalteenottolaitteisto ei pysty tarpeeksi tehokkaasti muuttamaan läpi-

kulkevan ilman ominaisuuksia, voidaan ilmaa jälkikäsitellä lämmitys- tai jäähdy-

tyspattereiden avulla. Kuvassa 8 on esitetty moniosaisen LTO - laitteen periaateku-

va. Siinä tuloilmaa lämmitetään tai jäähdytetään tarpeen mukaan kahdella erillisellä 

patterilla. 
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Kuva 8 LTO, jälkilämmitin ja jälkijäähdytin peräkkäin /17/ 

 

Regeneratiivisista lämmöntalteenottolaitteista mainittavin on paljon käytetty pyöri-

vä lämmönsiirrin. Kooltaan laite on pienikokoinen ja siksi suosittu esimerkiksi rivi-

talokohteissa. Pyörivässä lämmönsiirtimessä roottorin kennostoon sitoutuu lämpöä 

poistoilmasta, minkä avulla kennoston läpi tuleva ulkoilma lämpiää. Regeneratii-

visten laitteiden haittapuolena on tulo- ja poistoilman ”huonojen” ominaisuuksien 

osittainen sekoittuminen keskenään. Kuvassa 9 on esitetty pyörivällä lämmönsiir-

timellä varustettu LTO - laitteisto. Kuvaan 7 verrattaessa, voidaan todeta sen tu-

loilma - ja poistoilmakanavien rakenteen olevan lähes samanlaiset. 
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Kuva 9 LTO laitteisto, missä käytetään pyörivää lämmönsiirrintä. /4/ 

 

 
Kuva 10 Pyörivän lämmönsiirtimen poikkileikkaus /4/ 

Kuvassa 11 on Enerventin eräs toteutustapa pyörivälle lämmönsiirtimelle. Kuvassa 

nähdään laitteen läpi kulkevien ilmavirtojen teoreettisia lämpötiloja.  
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Laitteen rakenne on erittäin kompakti ja sitä käytetään paljon ahtaissa asennusti-

loissa. 

 

 
Kuva 11 Enerventin LTO pyörivällä lämmönsiirtimellä /13/ 

 

 

3 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN AUTOMAATIO /4; 6/ 

 

3.1 Yleistä 

Yleisin lämmönsiirtoon käytettävä väliaine on vesi. Veden ohella käytetään myös 

höyryä ja ilmaa, joista ilma omaa heikoimman energiansiirtokapasiteetin. Lämmi-

tettäessä kiinteistöjä on käytössä keskitettyjä lämmitysmuotoja sekä alueellisia tai 

kaukolämpömuotoja. Keskitetysti lämmitettävässä kiinteistössä sijaitsee lämmitys-

kattila, joka tuottaa lämmön. Patteriverkosto jakaa lämmön kiinteistöön tai sen vä-

littömässä läheisyydessä sijaitseviin tiloihin. Alueellisessa ja kaukolämmitys vaih-

toehdossa lämpö tuodaan jostain kauempana sijaitsevasta lämmöntuottopisteestä.  
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Keskitetty lämmitys on yleisemmin käytössä vanhemmissa pienkerrostaloissa, rivi-

taloissa ja omakotitaloissa. Alue- ja kaukolämpöä käytetään enemmän kerrostalois-

sa ja uudemmissa rivitalokohteissa. Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan kauko-

lämmöstä energiansa saavaa vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. 

 

3.2 Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tyypit 

Vesikiertoisia lämmitysjärjestelmiä on kahta tyyppiä: painovoimainen vesikeskus-

lämmitys ja pumppukiertoinen vesikeskuslämmitys. Näistä painovoimainen vesi-

keskuslämmitys on vanha, lähes kokonaan käytöstä poistunut tapa. Siinä veden 

lämpötilojen tiheyden muutokset saavat aikaa veden kierron patteriverkostossa. 

Koska vesien painoeroista johtuva kiertovoima on hyvin pieni, on tarvittavalla lait-

teistolla suuria kriteerejä putkiston ja sijoittelun suhteen. 

Pumppukiertoinen lämmitystapa jakautuu kahteen tyyppiin, lattialämmitykseen ja 

patteriverkoston käyttöön. Lattialämmityksessä vesi kierrätetään lattioihin asenne-

tun putkiston kautta ja patteriverkostossa huoneistokohtaiset seiniin asennetut radi-

aattorit hoitavat lämmönjaon. 

 
Kuva 12 Radiaattori /18/ 
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3.3 Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän laitteisto 

Lattialämmitystä käytetään usein kosteissa tiloissa, mutta sitä käytetään paljon 

myös asuintilojen lämmitykseen sen hyvän korkeusprofiilin ansiosta. Korkeuspro-

fiililla tarkoitetaan huoneen korkeussuunnassa tapahtuvaa lämpötilan jakautumista 

eli lämpötila ei pakkaudu huoneiston kattoon, kuten radiaattoreilla lämmitettäessä 

helposti tapahtuu. 

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän laitteistoon kuuluu patteriverkoston tapauk-

sessa 

- erilaisia venttiilejä, jotka säätelevät kuuman ja kylmän veden suhteita 

- kiertopumppu, joka saa aikaan veden kierron patteriverkostossa 

- fossiilisilla polttoaineilla toimiva lämmöntuottoyksikkö tai kaukolämmön ala-

jakokeskus, joka saa lämmönsiirtimen välityksellä lämpöenergiaa kaukolämpö-

verkosta 

- kuparinen putkisto 

- lämpötila-antureita ja lämpömittareita 

- käytetyn kaukolämmön kulutusmittari. 

 

Lattialämmityslaitteistossa on lisäksi vielä 

- jakotukkeja, jotka sijaitsevat erillisessä kytkentäkaapissa 

- lattiarakenteen sisään sijoitettava putkisto, jossa kiertää korkeintaan +40 °C as-

teinen vesi 

- oma säätöpiiri ja kiertopumppu. 
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4 SÄÄTÖAUTOMATIIKAN OSIA 

 

4.1 Mittauselimet 

Mittauselimillä saadaan prosessista tietoa, jota käytetään säädön perusteena. Mitta-

uselimet ovat aktiivisia lähettimiä tai passiivisia antureita.  

 
Kuva 13 Säätölaitteisto ja sen merkintä piirikaaviossa /2/ 

 

Anturi  

Anturi on mittalaite, joka tunnustelee prosessimuuttujan arvoa ja välittää sen mitta-

ustiedon säätimelle. Se mittaa esimerkiksi patteriverkostoon menevän veden läm-

pötilaa, huoneilman hiilidioksidin määrää tai ilmankosteutta.  

Erilaiset lämpötila-anturit ovat kiinteistöautomatiikan yleisempiä antureita. Niiden 

toiminta voi perustua esimerkiksi mittauselementin vastuksen muutokseen lämpöti-

lan muuttuessa. Anturi voidaan asentaa lähelle toimiyksikköä kuolleen ajan mini-

moimiseksi. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, jolloin kuollut aika otetaan 

huomioon viritysvaiheessa. 
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Lähetin 

Lähetin on laite, joka muuttaa anturilta saamansa mittaustiedon virtaviestiksi, jän-

niteviestiksi tai digitaaliseksi viestiksi. Virtaviestin tapauksessa lähettimet pystyvät 

käyttämään omassa toiminnassaan hyväksi viestipiirissä kulkevaa sähkötehoa. Jän-

niteviestissä viesti muodostuu lähettävän ja vastaanottavan laitteen johdinparin vä-

lisen jännitteen suhteesta lähetettävään suureeseen. Digitaalinen viesti on käytössä 

väylätekniikoissa ja sen periaate perustuu jännitteiden vaihtelulle määrätyillä aika-

väleillä. 

 

4.2 Säädin ja toimilaite 

Säädin tarkoittaa tässä työssä sähköistä laitetta, jolla säädetään käyttöveden lämpö-

tilaa, ilmamääriä, kosteutta ja hiilidioksidin määrää suhteessa puhtaan ilman mää-

rään. Perusperiaatteena on, että säätimeen syötetään asetusarvo (A) ja se saa antu-

rilta mittausarvon (M). Näistä säädin laskee arvojen eron (E) ja matemaattisen kaa-

van avulla laskee tarvittavan ohjauksen. Tämän jälkeen ohjaus välitetään toimilait-

teelle. Edellä mainitut suureet A, M ja E on havainnollistettu kuvan 10 kaaviossa. 

 

 

Kuva 14 Säädön periaatekuva /12/ 

Toimilaite voi olla esimerkiksi lämmityspatterin venttiilin, ilmanvaihtokanavan 

pellin tai taajuusmuuttajan taajuuden muutosta säätelevä osa. Sen apuenergiana 

käytetään sähköä tai paineilmaa. 
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5 SÄÄTÄMINEN JA KOESTUKSET 

 

5.1 Ilmanvaihtojärjestelmän säätö ja mittaukset  /5; 7/ 

Kun ollaan siinä rakentamisen vaiheessa, että ilmanvaihtokanavat on asennettu, on 

vuorossa kanaviston tiiveystarkastus. Riittävä tiiveys on erittäin tärkeää ilmanvaih-

don toiminnan kannalta. Mahdolliset vuodot saattavat lisätä energian kulutusta, 

synnyttää meluääniä, sekä erilaisten hajujen ja epäpuhtauksien leviäminen mahdol-

listuu. Ennen ilmanvaihtojärjestelmän ilmamäärien säätöä ja mittausta ikkunoiden 

ja ovien tulee olla asennettu. Tilojen ja laitteistokanavien pitää olla pölyttömät eli 

rakennuksen tulee käytännössä olla käyttöä vastaavissa olosuhteissa. Säätöön ja 

mittaukseen on syytä varata aikaa 1 - 2 kk kohteen koon mukaan.  

Ilmanvaihtojärjestelmän säädössä ja mittauksessa ilmanvaihtokanavien ilmavirrat 

mitataan. Kuvassa 16 on ilmamäärien mittaukseen käytettäviä laitteita. Ennen il-

mamäärien mittausta on varmistettava puhaltimien pyörimissuunnat, kaikki auto-

maattiset pellit kytketään pois käytöstä ja kaikki esisäätämättömät pellit avataan. 

Ilmamäärät säädetään ennalta suunniteltuihin arvoihin, jotka on laskettu tämän työn 

liitteessä 1 olevan periaatteen mukaan. /11/ Tätä säätömenetelmää kutsutaan esisää-

tömenetelmäksi. Toinen käytössä oleva säätötapa on suhteellinen säätö. Siinä sää-

täminen tapahtuu ilmamäärien suhteuttamisella keskinäiseen tasapainoon, jonka 

jälkeen ilmamäärät säädetään oikeiksi puhaltimien pyörimisnopeuksien muutoksil-

la ja säätöpeltien avulla. Kuvassa 15 on suhteellisen säätömenetelmän lähtöasettelu.  

 

Kuva 15 Ilmamäärien alkuarvot ennen suhteellista säätöä /2/ 
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Säätöjen jälkeen suoritetaan ilmatasapainon tarkistus ja varmistetaan, että äänitasot 

pysyvät sallituissa rajoissa. Tulo- ja poistopuolen mittaukset tehdään samanaikai-

sesti ja samoissa olosuhteissa. Ideaalinen olosuhde saadaan käyttämällä paikkakun-

nan keskilämpötilan mukaista mittausajankohtaa ja tuuliolosuhteiltaan mahdolli-

simman samantyyppisiä päiviä. 

 

  

Kuva 16 Ilmamäärämittareita /10/ 

Ilmamäärien mitoitusta ja säätöä valvoo rakennusvalvontavirasto. Tehtäessä edellä 

mainittuja toimenpiteitä, tulee käyttää liitteiden 1 - 4 kaltaisia virallisia asuintalojen 

ilmavirtojen selvityslomakkeita. Taulukossa 1 on annettu ohjeellisia asuintilojen 

ilmamääriä. Taulukossa on myös selvitetty sallittuja ilmavirtojen äänitasoja. 
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Taulukko 1 Ohjeellisia asuintilojen ilmamääriä /3; 19/ 

 

 

5.2 Lämmitysverkoston säädön periaatteet /6; 7/ 

Ennen lämmitysverkoston varsinaista säätöä, patteriverkoston tiiveys tarkastetaan 

johtamalla verkostoon vettä. Vesi tasataan rakennuksen eri osiin linjasäätöventtiili-

en avulla. Linjasäätöventtiilin päätehtävä on säätää linjan vesivirtausta, mutta sillä 
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voidaan myös sulkea linja esimerkiksi huollon ajaksi tai tyhjentää koko linja. Lin-

jasäätöventtiileitä on jokaisen nousujohdon alapäässä ja näitä säätelemällä pyritään 

kaikkiin nousuihin saamaan suunnittelijan ennalta laskemat virtauslukemat. Muita 

säätöön käytettäviä venttiileitä ovat kolmitieventtiilit ja pattereiden venttiilit. Näi-

den kolmen yhdistelmällä saadaan jokaiselle patterille menevä vesireitti virtausvas-

tukseltaan samansuuruiseksi. Kuvassa 17 on esitetty esisäädetty patteriverkosto. 

Kuvassa näkyy myös pattereiden tehoarvot. 

 

Kuva 17 Esisäädetty patteriverkosto tehoarvoineen /2/ 

 

Lämmitysverkoston säätö jaetaan karkea- ja hienosäätöön. Karkeassa säädössä tar-

kastetaan lämmityslaitteiden lämpiäminen, jolloin linjasäätöventtiilien ja patteri-

termostaattien tulee olla esisäädettyjä. 

Hienosäädössä rakennuksen vaipan tulee olla suljettuna vähintään 24 h ennen mit-

tauksen alkamista sekä ulkolämpötilan on oltava selkeästi pakkasen puolella. Sää-
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dettävät tilat käydään läpi lämpömittarin kanssa, jolloin lämpötilojen perusteella 

tehdään tarvittavat säädöt lämmitysjärjestelmään. 

Ilmanvaihdossa, tulevan ilman lämpötila on asetettu määrätylle tasolle. Tätä tasoa 

pidetään yllä ilman jälkilämmityspattereilla, mikäli ulkoa tuleva ilma ei LTO:n jäl-

keen ole tarpeeksi lämmintä. Lämmitysverkoston ja ilmanvaihdon säätäminen eivät 

siis ole toisistaan riippuvaisia asioita. Ilmanvaihdon tarkoitus on saada sopivan 

lämmin huoneilma vaihtumaan ennalta määrätyllä tahdilla. Huoneen lämmitys ta-

pahtuu patteriverkoston avulla, joka säätyy siihen yhdistetyn ulkolämpötilan tun-

nistimen, sisälämpötilan tunnistimen sekä esisäädettyjen rakenteiden lämmönjohta-

vuuskertoimien avulla. 

Edellä mainitut toimintaperiaatteet koskevat siis normaalia ilmanvaihtoa, eikä esi-

merkiksi ilmalämmitteistä kiinteistöä. Muut lämmitysmuodot vaativat omat yksit-

täiset säätötekniikkansa, joista löytyy lisätietoa tässä tutkintotyössä käytetystä läh-

demateriaalista. Lämmitysjärjestelmän säätöön liittyviä lakisääteisiä tarkastusasia-

kirjoja on esitetty liitteissä 4 - 6.
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6 TALOAUTOMAATION ONGELMAKOHTIA 

 

 

6.1 Projektin vetäjän ja suunnittelijan näkökulmasta /9/ 

Urakoitsijakokousten ja lukuisten työmaakäyntien aikana tuli esiin ongelmakohtia, 

jotka pääsääntöisesti toistuvat kaikissa tutkittavissa case - kohteissa. Esiin tulleet 

ongelmakohdat liittyivät suurimmaksi osaksi lämmöntalteenottolaitteistoihin, aika-

taulutukseen ja säädön periaatteisiin.  

Projektin vetäjien ja suunnittelijoiden kannalta ongelmat keskittyivät näissä mm. 

siihen, että alakattojen väliin jäävien lämmöntalteenottoputkien paluuputkissa on 

liikaa lämpöä, mikä häiritsee termostaatin toimintaa. Tutkintotyön ulkopuolelta 

esiin tulleessa kohteessa oli tarkoitus jälkiasentaa jäähdytys ilmanvaihdon yhtey-

teen. Kyseisessä kohteessa kiinteistön katolle sijoitettiin lauhdutin ja huoneisiin va-

raukset sisäyksiköille. Tästä aiheutui mm. seuraavia ongelmia: 

- jäähdytyslaitteiston johtojen ja putkistojen koteloinnit 

- sisäyksiköiden näkyville jääminen laskemaan asuntojen yleisilmeen tasoa 

- jäähdytyslaitteiston kondenssivesien johdatus 

- putkistoille tehtävä huomattava määrä lisäreikiä 

- asuntokohtaisen kuorman kasvun huomioon ottaminen sähkösuunnittelussa. 

 

Edellisten kohtien lisäksi rivitalokohteissa käytetty modulaarinen ilmanvaihdon 

asennustapa tuotti myös lisäongelmia. Näitä olivat esimerkiksi putkitusten määrän 

kasvu verrattuna keskitettyyn ilmanvaihtoon sekä pakollisten ilmanvaihtokanavien 

vaakavetojen sijoittelu. Tämä tarkoittaa putkiston määrän lisäämistä muutenkin jo 

ahtaisiin alakattojen ja rakennuksen rungon väliin jääviin tiloihin. 
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6.2 Työmaiden näkökulmasta  

Työmailla esiintyi jossain määrin epätietoisuutta kenelle määrättyjen säätöjen te-

keminen ja yhteensovittaminen kuului. Ongelmia aiheuttivat myös eri aliurakoitsi-

joiden aikatauluviiveet ja näiden sovittaminen projektiin kokonaisaikataulullisesti. 

Talotekniikan lisääntyminen on selvästi tuonut lisävaatimuksia myös tarvittavan 

tiedon määrään laitteistojen osalta. Enää ei riitä, että luottaa täysin aliurakoitsijan 

toimittamaan laitteeseen vaan tarvitaan myös hieman omaa perehtyneisyyttä asiaan. 

 

6.3 Eri aliurakoitsijoiden näkökulmasta 

Aliurakoitsijoille tärkeintä on töiden aikataulutus. Kun samassa tilassa on useampia 

teknisiä asennuskohteita, täytyy aikataulujen toimia. Eri laitteistojen säätämisen 

ongelmat ovat usein tiedossa jo etukäteen, ja näihin osataan pääsääntöisesti varau-

tua. Yksittäisten aliurakoitsijoiden ongelmakohtia selvennetään seuraavissa tämän 

otsikon alakohdissa.  

 

6.3.1 Sähköurakoitsijan ongelmakohtia taloautomaation suhteen 

Automaatiourakoitsijan pitää hyvissä ajoin tiedottaa sähköurakoitsijoille käytettä-

västä laitteistosta ja asennuspaikasta. Kun asennettavia laitteistoja on useita, kasvaa 

johdotusten ja mahdollisten virheiden määrä. Myös mahdolliset asukkaiden vaati-

mat jälkiasennukset tuovat lisää pohdittavaa sähköurakoitsijalle. Sähköurakoitsijal-

le pitää saada myös tietoa mahdollisesta laitteiston päivitysmahdollisuudesta. Lait-

teiston päivittäminen tarvitsee erittäin todennäköisesti lisätilaa ja johdotusvarauk-

sia. 
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6.3.2 Putkiurakoitsijan ongelmakohtia taloautomaation suhteen 

Putkiurakoitsijaan kohdistui maalausurakoitsijan lisäksi vähiten ongelmia case - 

kohteiden taloautomaatiossa. Case - kohteiden ulkopuolelle jääneessä kohteessa 

ilmastoinnissa syntyvien kondenssivesien poiston reitittäminen aiheutti joitakin on-

gelmia. 

 

6.3.3 Ilmanvaihtourakoitsijan ongelmakohtia taloautomaation suhteen 

Edellä mainittujen LTO - laitteiden vajaat asennustilat vaativat monesti kotikonste-

ja ja jälkisuunnittelua. Ilmanvaihtourakoitsijan yleisimmät ongelmat ovatkin tilan-

puute ja kanaville tehdyt virheelliset reititykset. Urakoitsija on hankkinut tarpeelli-

sen määrän oikean kokoisia ilmanvaihtokanavia ja näitä varten on suunniteltu ka-

navointien reitit. Sitten jostain syystä tulee muutos asennettavaan laitteistoon, jol-

loin kanavointien reitit tarvitsee huonoimmassa tapauksessa suunnitella kokonaan 

uudelleen tai tyytyä ratkaisuihin, jossa esimerkiksi kanavia jää pahasti näkyville. 

Kuvan 16 oikeassa ja vasemmassa reunassa nähdään jälkiasennettuja ilmastoinnin 

vaakakanavointeja. Niille on porattu ylimääräiset reiät holvin seinämiin. Tästä syn-

tyy ongelmia viimeistään alaslaskukattojen asennusvaiheessa. 

 
Kuva 18 Ilmanvaihdon vaakakanavointeja 
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Aikatauluihin liittyen keskitetyssä ilmanvaihdossa tarvitaan säätövaiheessa huo-

mattavan pitkää aikataulua. Modulaarisuus asettuu tässä tilanteessa selvästi ongel-

mattomimmaksi vaihtoehdoksi.  

Myös työturvallisuuteen liittyy ongelmakohtia, sillä asennetavat kanavat vaativat 

paljon metallin työstämistä ja terävien osien käsittelyä. Teräväreunaisten kanavien 

nostelu katon rajaan ja niiden liittäminen muuhun ilmanvaihtolaitteistoon on ras-

kasta sekä tarkkuutta vaativaa työtä. Kun asentajista on pulaa, tehdään asennuksia 

usein vajaalla miehityksellä, josta seuraa erittäin helposti vaaratilanteita. 

 

6.3.4 Maalausurakoitsijan ongelmakohtia taloautomaation suhteen 

Maalausurakoitsijalle ei mainittavia ongelmia näissä case - kohteissa syntynyt. Ku-

ten muillakin urakoitsijoilla, aikataulutus on tärkein asia maalausvaiheiden etene-

miselle. 

 

6.3.5 Alaslaskukattojen urakoitsijan ongelmakohtia taloautomaation suhteen 

Alaslaskukattojen suunnitellusta korkeudesta joudutaan usein tinkimään. Paperilla 

kanavien ja putkistojen tilantarve on jostain syystä vähäisempi, ja kun päästään itse 

työvaiheeseen on tilantarve kuitenkin suurempi. Alaslaskukaton sijaitseminen 

suunniteltua alemmalla korkeudella aiheuttaa asennusongelmia esimerkiksi kaapis-

tojen, valaisimien ja eri ilmanvaihtolaitteiden osien kohdalla. 
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Kuva 19 Taloteknisiä osia alaslaskukaton yläpuolella 

 

 

 

7 ONGELMIEN PURKU JA ANALYSOINTI 

 

7.1 Projektin vetäjään ja suunnittelijaan kohdistuvat ongelmat 

Ratkaisuksi luvussa 6 esitettyihin ongelmiin on mahdotonta antaa yksiselitteisiä 

vaihtoehtoja. Annetutkin vaihtoehdot ovat rakennusalaan vasta vähän perehtyneeltä 

mahdollisesti liian aggressiivisia, kokemattomuuden tulosta tai liian ideaalisia. 

Ensimmäinen ratkaisu laitteistojen, kanavointien ja putkitusten ahtausongelmiin 

voisi olla erityisten ontelolaattojen käyttö, jotka on kehitetty taloteknisten asennus-

ten integroimiseksi välipohjalaattoihin (kuva 18). Tämä ontelolaattatyyppi on hel-

posti muunneltavissa ja huollettavissa, kun siihen asennetaan riittävä määrä huolto-

luukkuja. Kyseisiä huoltoluukkuja käytetään myös ilmanvaihdon päätelaitteiden 

asennukseen, jolloin tiloja voidaan helposti muunnella jälkikäteen. Ns. ”lvi-
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ontelolaatoista” voisi olla apua ilmanvaihtokanavien ja vesiputkien sijoittelussa esi-

merkiksi alakattojen ongelmatapauksessa. 

 
Kuva 20 ParmaParel - ontelolaattavälipohjaan sijoitettuja putkistoja /14/ 

 

Käytettäessä ontelolaattoja vesi- ja viemärijohtojen integroimiseen, asennetaan tar-

vittavat komponentit onteloihin valmiina elementteinä. Onteloihin mahdollisesti 

jäävä hukkatila voidaan hyödyntää sähkö- ja tietotekniikkakaapelointeihin. 

Ontelovälilaattojen käyttö vaatii eri osapuolilta huomattavasti tiiviimpää yhteistyö-

tä suunnitteluvaiheessa. Tästä yhteistyöstä olisi välitön seuraus eri toimialojen pa-

remmasta kokonaiskuvasta toistensa toimitapojen ymmärtämisessä. 

Tulevaisuudessa luulisi tälle ratkaisulle löytyvän mahdollisuuksia suunnitella onte-

lolaatoissa käytettävän tekniikan sijoittelu ohjelmallisesti jonkun graafisen käyttö-

liittymän avulla. Tässä on työsarkaa alan ammattilaisille useaksi vuodeksi. Kun on-

telolaattojen tekniikka kehittyy ja käyttö lisääntyy, päästään kustannuksissa var-

masti alaspäin ja perinteiset rakennusvaiheen ongelmat vähenevät tuntuvasti. Ku-

vassa 19 on esitetty ontelolaattaan integroitu ilmanvaihto. Siinä ilma kulkee osan 

matkastaan ilmanvaihtolaitteistolta huoneyksikölle ontelolaatan sisällä. Tästä seu-

raa yhtenä hyötypuolena ontelolaattaan varautuva lämpö, ja tätä ominaisuutta käy-

tetäänkin hyväksi esimerkiksi matalaenergiarakennuksissa. 
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Kuva 21 Ontelolaattavälipohjaan asennettu ilmanvaihtoputkisto /15/ 

 

Ontelolaattojen lisäksi voisi miettiä, onko yksinkertaisesti mahdollista lisätä holvi-

korkeuksia. Tästä aiheutuu tietenkin lisäkustannuksia, mutta näin asennusvaiheen 

ahtausongelmat ja asennuksiin käytetty aika vähenisivät. Toinen vaihtoehto on et-

siä markkinoilta mahdollisesti löytyviä fyysisesti pienempiä IV-konemalleja. Pie-

nemmissä malleissa hinta kasvaa, mikä rajoittaa tätä vaihtoehtoa monessa tilantees-

sa. 

 

7.2 Ongelmat työmaiden näkökulmasta  

Työmaiden johtohenkilöiltä vaaditaan yhä enenevässä määrin eri alojen erityis-

osaamista. Tähän koulutuksen lisääminen on yksi huomioon otettava vaihtoehto, 

vaikka siihen ei työmailla varsinkaan vanhan koulukunnan rakentajat kovin suope-

asti suhtaudukaan. Asia pitäisi ajatella tässä tilanteessa ehkä hieman toiselta kantil-

ta, nimittäin koulutuksen tuomana lisähyötynä töiden jatkumiselle ja työmahdolli-

suuksien lisääntymisellä uuden tekniikan tietämyksen kasvaessa. 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ    33 (42) 
Sähkötekniikan koulutusohjelma, automaatiotekniikka 
Ilkka-Christian Romppanen 

 

7.3 Aliurakoitsijoiden ongelmakohdat 

Aliurakoitsijoiden ongelmatilanteet ovat hyvin pitkälle samankaltaisia toistensa 

kanssa. Ongelmatilanteet ovat pääsääntöisesti aikataulujen venymisiä ja niistä ke-

hittyy kerrannaisvaikutteisia haittoja. Aikataulujen venymisiin pitäisi keksiä kaik-

kia osapuolia koskeva ratkaisu, jossa mahdollinen venyminen voidaan kompensoi-

da jollain muulla tavalla kuin työnteon hidastumisella tai pahimmassa tapauksessa 

keskeyttämisellä. Sanktioiden käyttäminen on todettu tehokkaaksi vaihtoehdoksi, 

mutta myös muita vaihtoehtoja tulisi ideoida. Sanktiotilanteessa vajaateholla toimi-

nut osapuoli joutuu maksumieheksi, mutta se ei vielä korjaa itse ongelmaa. 

Urakoitsijakokousten ja muiden työmaapalaverien tärkeyttä on korostettava eri osa-

puolten välisessä kommunikoinnissa ja tiedonvälityksessä. Käydessäni useassa eri 

kokouksessa, oli pääsääntöisesti jokaisessa vajaa osanotto. Kokoukset kun ovat yk-

sinkertainen ja tehokas tapa vaikuttaa asioiden kulkuun työmaalla, niin luulisi pää-

urakoitsijankin vaikuttavan niihin osallistumisen tärkeyteen. Erilaisten sanktioiden 

jakaminen ei yleensä luo hyvää yleisilmapiiriä, mutta joissakin tilanteissa se on 

välttämätöntä menestymisen kannalta. Kokousten ja muiden tärkeiden tapaamisien 

väliin jättämisen voisi hyvinkin liittää sanktion alaisten asioiden yhteyteen. 

Yksittäisten ongelmien tilanteissa pitäisi enemmän perehtyä itse ongelmaan ja kun 

ongelma on ratkaistu, siitä tulisi tehdä kevyt raportti tulevia kohteita varten. Näistä 

raporteista voisi tehdä yksinkertaisilla hakusanoilla toimivan tietokannan, mistä 

löytyisi ongelmatilanteen ratkaisu tai ratkaisuun johtava apu nopeasti. Nykyään jo-

kaisen Rakennustoimisto Palmberg Oy:n työmaan ollessa liitettynä samaan tieto-

verkkoon, olisi luodun ”virhe” - tietokannan käyttö mahdollista ja vähän muita ul-

kopuolisia resursseja kuluttavaa. 

 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ    34 (42) 
Sähkötekniikan koulutusohjelma, automaatiotekniikka 
Ilkka-Christian Romppanen 

 

8 TALOTEKNIIKAN OHJEISTUS ASUNTOTUOTANTOON 

 

Taloteknisten asioiden lisääntyessä myös valvontaa ja ohjeistusta on lisättävä. Ta-

lotekniikan ympärille rakennettava ohjeistus auttaa työmailla toimivia henkilöitä 

vähentämään virheitä ja kiertämään mahdollisia asennusvaiheen ongelmia. Ohjee-

seen tulee talotekniikan toimitus-, asennus- sekä käyttöönottovaiheisiin liittyviä 

kohtia. Tätä ohjetta voidaan jatkossa laajentaa myös suunnittelupuolelle, jolloin ta-

loteknisiä asioita voidaan hallita paremmin jo projektin alkuvaiheessa. Ohje on jao-

teltu alakohtiin talotekniikan eri osa–alueiden mukaan. Siitä on jätetty pois kulun-

valvonnan ja vartiointitoimintojen valvonta, koska näitä ei case–kohteissa käytetty. 

Puhelinjärjestelmä -, tietoverkko - ja valaistustoiminnot on yhdistetty ja niiden tar-

kastukset kuuluvat kohtaan sähkönjakelu. Tarkastuslistaa voidaan päivittää, mikäli 

esiintyy uusia tarkastuksen kohtia.  

 

8.1 Talotekniikan tarkastuslista 

Lämmönjako 

- eri painekokeiden tarkastusdokumentit pitää pyytää kirjallisina 

- kirjoita vesijohtoverkostojen huuhtelupöytäkirjat 

- tarkastetaan mahdolliset jäähdytyslaitteiden höyrystimet, imusuotimet, varo-

venttiilit, varaajasäiliöt ja jäähdytysvesipumput 

- pyydä aliurakoitsijalta patteriventtiilien esisäätöpöytäkirja sekä huonelämpöti-

lojen säätöpöytäkirja 

- pyydä aliurakoitsijalta patteriverkoston perussäädön vastaanottopöytäkirja 

- pyydä vesipumpun ja linjasäätöventtiilien säätöpöytäkirja 
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Vesi ja viemäröinti 

- pohjaviemäritarkastusten tilaaminen hyvissä ajoin 

- mikäli rakennukseen on asennettu radon - putkisto, sille suoritetaan katselmus 

putkiston valmistuttua 

- selvitä kuka hoitaa sadevesiviemärien ja salaojien tarkastukset ennen kuin ne 

peitetään. Pyydä tähän tarkastukseen dokumentit ja tee tarvittaessa vesikoe. 

- eri painekokeiden tarkastusdokumentit pitää pyytää kirjallisina 

- kirjoita vesijohtoverkostojen huuhtelupöytäkirjat 

- varmista, että vesimittarin jäätyminen on estetty 

- jätevesipumppaamon ja mahdollisten salaojitusten pumppaamojen tarkastukset 

ja koekäytöt, sekä hälytykset ja pumppaamojen huoltomahdollisuus 

- varmistetaan, että vesimittari tulee paikkaan, josta se on helposti luettavissa ja 

vaihdettavissa. 

 

Ilmanvaihto 

- vaadi ilmastointikanavien painekokeiden dokumentit kirjallisina 

- vaadi ilmamäärien mitoituksen pöytäkirjat 

- vaadi ilmamäärien mittauspöytäkirja 

- kirjoita ilmanvaihtokanavien nuohouspöytäkirjat ja kiinnitä samalla huomiota 

kanavien nuohousmahdollisuuksiin 
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Sähkönjakelu 

- teetä sähkölaitosten ja muiden viranomaisten automatiikan sähkölaitteisiin liit-

tyvät tarkastukset 

- varmistetaan sähkölaitteiden sähkötarkastuslaitoksen hyväksynnät 

- käydään läpi suojajohdinpiirin jatkuvuuskoe, vikavirtapiirien impedanssi ja yli-

virtasuojan soveltuvuuskoe; kiinnitä huomiota yleiseen sähköturvallisuuteen 

- käydään läpi sähköverkostojen ja järjestelmien mittauspöytäkirjat 

- tarkastetaan käsi -, kello -, ulkotermostaattiohjaukset ja laiteiden väliset pakko-

kytkennät 

- tarkastetaan lämpöreleiden toiminnat 

 

Edellisten alakohtien lisäksi on hyvä suorittaa kaikkia kohtia koskevia tarkastuksia 

kuten: 

- varmistetaan LVISAJ - pystyputkistojen kannatukset holveista, niin ettei rasi-

tukset jakaudu vain liitoksille 

- tarkastetaan LVISAJ - tekniset laitteet, asennukset ja huollettavuus. Erityistä 

huomiota kiinnitettävä alakattojen yläpuolisiin asennuksiin 

- tee LVISAJ - kanavien ja laitteiden lämpö -, ääni - ja paloeristeiden tarkastuk-

set 

- selvitä kuka esittelee LVISAJ - laitteiden toimintaperiaatteet loppukäyttäjälle ja 

vastaavalle huoltoyhtiölle. 
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HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( 2 )

RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

Rakennustekninen osasto

TMA ver. 20.2.2007

Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilman-

vaihtojärjestelmän toimintaperiaatteet ja ilmanvaihtomäärät huoneistotyypeittäin. Mitoitustaulukko toimii suun-

nittelun ja säätötyön apuvälineenä siten, että RakMk:n osan D2 vaatimusten toteutuminen varmistuu.

Kohde, osoite:

k.osa/kortt./tontti, Ratu:

Lupatunnus:

Huonetiloissa tulee olla ilmanvaihto, jolla taataan terveellinen ja turvallinen sisäilman laatu.

Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtoja on voitava ohjata kuormituksen ja ilman laadun mukaan

käyttötilannetta vastaavasti. Ilmavirrat tulee suunnitella RakMk D2:n kohdan 3.2 ja liitteen 1

taulukon 1 mukaisesti. RakMk C1 määrää suurimmat sallitut LVIS-laitteiden aiheuttamat 

äänitasot asunnossa (keittiö 33 dB(A), muut asuinhuoneet 28 dB(A)) .

Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että se luo omalta osaltaan

edellytykset tehokkaalle energiankäytölle. Se varmistetaan ilmanvaihtolaitteiden toiminta-

alueiden ja toiminta-aikojen ryhmittelyllä, ilmanvaihdon tarpeenmukaisella ohjauksella sekä 

poistoilman lämmöntalteenotolla.

Säätötapa Mitoitustapa

A. Huoneisto / Tila- :D2:n tehostamattomat poistoilmavirrat ja ulkoilmavirta henkilöperusteisen ja 0,5-kertai-

kohtainen sen vaihtuvuuden mukaan. Huoneistokohtainen ilmamäärien säätö- ja tehostusmahdolli-

suus vaikuttaen huoneiston kaikkien tilojen ilmamääriin; poissaolokäyttö mahdollista.

B. Liesikupu :huoneiston ilmavirtaa voidaan säätää ainoastaan keittiön liesikuvulta tehostaen käyttö-

ajan ilmavirtaa väh. 30 % suuremmaksi. Huoneiston muiden tilojen ilmavirtojen säätö ei

ole mahdollista. Käyttöajan poistoilmavirrat D2:n taulukon 1 tehostuksen mukaisia.

C. muu, mikä?

Merkitse kohteen

säätötapa

Ilmanvaihtojärjestelmä: (Ohje: kirjaa tähän kuvaus ilmanvaihtojärjestelmästä; esim.keskitetty tai huoneis-

tokohtainen; tulo/poisto lto:lla; keittiön yleispoisto ja erillinen kohdepoisto; jne.)

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet

Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto (09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi

PL 2300 Siltasaarenkatu 13 Sähköposti

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 rakennusvalvonta@hel.fi

SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA
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RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

Rakennustekninen osasto

TMA ver. 20.2.2007

poissaolotilanteessa.)

Liitteenä ilmavirtamitoitustaulukot huoneistotyypeittäin kpl ja energialaskelma, jos kohteen

ilmanvaihto on B.(C.)-mitoitustavan mukainen, kyllä.

ei.

Lisäksi:

*Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholaskelma (SFP) on:

tämän selvityksen liitteenä

ilmanvaihtosuunnitelmien yhteydessä

*Ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenottolaitteen lämpötilahyötysuhteen ja vuosihyötysuhteen

selvitykset ovat: tämän selvityksen liitteenä

ilmanvaihtosuunnitelmien yhteydessä

* Olen varmistanut käyttäessäni laskentataulukkoja, että taulukkojen laskentakaavat ovat mitoitta-

neet arvot oikein: kyllä.

en käyttänyt laskentakaavoja.

Iv-suunnittelun kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan allekirjoitus

pvm, nimenselvennys ja koulutus

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet

Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto (09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi

PL 2300 Siltasaarenkatu 13 Sähköposti

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 rakennusvalvonta@hel.fi

ilmavirtojen tarpeenmukaisen ohjauksen toteutuksesta normaalissa käyttötilanteessa, tehostuksessa sekä

Ilmavirtojen mitoituksen ja säädön periaate: (Ohje: kirjaa tähän periaate ilmavirtamitoituksesta ja

LIITE 1
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RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Ilmamäärät

Rakennustekninen osasto

TMA ver. 20.2.2007

Kohde, osoite:

k.osa/kortt./tontti, Ratu:

Lupatunnus:

Huoneistotyyppi ja kpl: kpl

Käyttöajan min. Saunan tilavuus, m3

ilmavirta, l/s (huom. **)

Huone Norm. käyttöajan Käyttöajan tehostettu Poissaolotilanne

ilmavirta, l/s ilmavirta, l/s ilmavirta, l/s

Tulo Tulo Tulo Poisto

K, yleispoisto*

K, kohdepoisto*

SAUNA**

YHTEENSÄ, l/s

Puhall.asen., n (n)

Ilmanvaihtokerroin, 1/h

Tehostus > Normaali, % Tehostus > Normaali, %

Ilman keittiön kohdepoistoa Keittiön kohdepoiston kanssa

SFP LTO

SFP- ja LTO-laskelmissa käytettävät ilmamäärät, l/s

* Mikäli 30 %:n tehostus toteutetaan vain liesikuvulla, ilmoita keittiön poistoilmavirrat yleispoistorivillä.

Muussa tapauksessa ilmoita yleispoiston ilmavirta yleispoistorivillä ja tehostettu ilmavirta tai tehostetun

ilmavirran osuus kohdepoistorivillä.

** Saunan poistoilmavirta huomioidaan Ilmanvaihtokertoimessa jos se on suurempi kuin tuloilmavirta. Merkit-

se erikseen saunan tilavuus vain silloin, kun saunan tulo- ja poistoilmavirrat ovat yhtä suuret.

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet

Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto (09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi

PL 2300 Siltasaarenkatu 13 Sähköposti

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 rakennusvalvonta@hel.fi

ASUINHUONEISTON ILMAVIRTOJEN MITOITUS

Poisto Poisto

men laskennassa, l/s

Poisto > Tulo, l/s

Poisto > Tulo, %

Ilmavirta ilmanvaihtokertoi-

Huoneiston pinta-ala, m2

Huonekorkeus, m

Ilmanvaihtokerroin, 1/h
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RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Energia

Rakennustekninen osasto

TMA ver. 20.2.2007

Ilmanvaihdon energiankulutusselvitys

toitustapaan, oletuksena että tulopuhaltimen kulutus on samaa suuruusluokkaa kuin poistopuhaltimen.

Mikäli huoneistokohtaisten tulo- ja poistokoneiden osalta ilmavirtamitoitus on suunniteltu ja ilmanvaihdon sää-

tö toteutetaan D2:n normaalin käyttöajan poistoilmamäärien ja tehostettujen ilmamäärien mukaan ja puhalti-

mien sähkötehokkuusluku (SFP) täyttää vaatimukset, riittää kohteen mitoitustavan kirjaaminen eikä energia-

laskelmaa tarvitse tehdä. (Vertailuun tarvittava A.-vaihtoehdon mukainen kokonaisilmavirta on mahdollista

määrittää yksinkertaistetusti esim. asuinhuoneistojen pinta-alojen ja tilavuuksien kautta, 0,5-kertaisen ilman-

vaihdon mukaan tai tarkemman, tilakohtaisten ilmavirtojen mitoituksella.)

Kohde, osoite:

k.osa/kortt./tontti, Ratu:

Lupatunnus:

Merkitse kohteen säätötapa

A., B., (C.), ks.kohdetiedot-sivu

A. B. (C.)

Huon. / Tila-

kohtainen

Rakennuksen kaikkien asuinhuoneiden qv

yhteenlaskettu poistoilmavirta, m3/s

Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde, % n,lto

Ilmanvaihdon lämmityksen ominaisläm- G=1000*1,2*1*qv*(1-n,lto)

pöhäviö, lto-osuus vähennetty, W/K

Ilmanvaihdon lämmityksen energiankulu- Q=G*24*S

tus vuodessa, lto-osuus vähennetty, kWh S=5577 (S(20)Hki)

Lämpoenergian hinta, €/MWh

Lämpöenergiankustannus vuodessa, €/v

kWh/v

€/v

Poistopuhaltimen paineenkorotus, Pa

Puhallinkäytön kokonaishyötysuhde, %

Puhallinmoottorin ottama sähköteho, kW   

Sähkötehonkulutus vuodessa, kWh

Sähköenergian hinta, c/kWh B. > A.

Sähköenergiankustannus vuodessa, €/v tulo+poisto

*2= kWh/v

*2= €/v

€/v

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet

Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavir. (09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 2300 Siltasaarenkatu 13 Sähköposti

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 rakennusvalvonta@hel.fi

Selvityksellä esitetään yksinkertaistetusti rakennuksen asuinhuoneistojen normaalin käyttötilanteen ilman-

silloin, kun normaalikäytön mitoitustapa on muu kuin A.-vaihtoehdon mukainen. Kulutuksia verrataan A.-mi-

vaihtomitoituksen vaikutus ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutukseen ja puhaltimien sähkönkulutukseen

Erotus lämpö- ja sähköenergia B. > A., €/v

Erotus lämpöenergia B. > A., kWh/v

Erotus lämmityskustannus B. > A., €/v

Erotus sähköenergia B. > A., kWh/v

Erotus sähkönkustannus B. > A., €/v

LIITE 2



 IV-TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA 
Viranomaispalvelut
Rakennusvalvonta 
 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ja kotisivu 

PL 487 Frenckellinaukio 2 B       (03) 5656 6909        (03) 5656 6717        rakennusvalvonta@tampere.fi 
33101 TAMPERE    www.tampere.fi/rakentaminen 
 

 

Lupa n:o                 Dn:o 
 
 

RAKENNUS- 
PAIKKA 

Kaupunginosa/Kylä Kortteli Tontti/Tilan RN:o 

 
Osoite   

RAKENNUTTAJA 
Nimi  Puh. 

IV-TYÖNJOHTAJA 
Nimi  Puh. 

    

SUORITETTU 
TEHTÄVÄ 

Vastuuhenkilö Päivämäärä Allekirjoitus 

Rakennuslupaan ja sen  
ehtoihin on tutustuttu 

   

Aloituskokouksesta on  
sovittu 

   

Virallistetut LVI-suunnitelmat 
ovat työmaalla ja niihin on 
tutustuttu 

   

Kanaviston  
asennustarkastus suoritettu 

   

Tiiveyskoe suoritettu (mikäli 
käytetyt kanavaosat eivät ole 
tyyppihyväksyttyjä). Pöytäkirja 

   

Lämmön- / paloeristeet  
tarkastettu 

   

Kanaviston puhdistettavuus 
tarkastettu 

   

Koneellisen ilmanvaihdon tulo-
/poistoilmaventtiilit tarkastettu 

   

Painovoimaisen ilmanvaihdon 
venttiilit tarkastettu 

   

Ilmamäärien mittaus ja säätö 
suoritettu. Pöytäkirja 

   

Iv-järjestelmän ominaissäh-
könkulutus (SFP) on mitattu. 
Pöytäkirja 

   

Loppukatselmus pidetty 
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