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• Viisi ammattilaista käytössänneHenkilöstö

• Yli 1 000 suunniteltua perussäätökohdetta

• Satoja suunniteltuja lämmönjakokeskuksia
Suunnittelu

• Satoja rakennuttamistehtäviä 
lämmitysverkostoprojekteissaRakennuttaminen

• Satoja urakoiden valvontatehtäviäValvonta



Patteriverkosto



Huoneiston sisälämpötila

Lämmön tuotanto
• Patteri

Lämmön kulutus
• Lämpöhäviöt seinän, katon, lattian ja 

ikkunoiden läpi
• Ilmanvaihdon lämmittäminen
• Vuotoilman lämmittäminen

Lämmön tuotanto = lämmön kulutus
• Sopiva sisälämpötila

Lämmön tuotanto ≠ lämmön kulutus
• Kylmä tai kuuma sisälämpötila

Patteri tuottaa 
lämpöä



Miksi huoneistoissa on lämpötilaeroja ?

Patterin lämmön tuotanto riippuu:
• Patterin koosta
• Tulevan veden lämpötilasta
• Veden virtauksen määrästä

Jos talossa on paljon lämpötilaeroja eri huoneistojen 
välillä sanotaan, että patteriverkosto ei ole tasapainossa
eli veden virtaus suurimmassa osassa pattereita ei ole 
oikea.

Yleensä tällaisessa tilanteessa saadaan lopullinen 
ratkaisu ainoastaan patteriverkoston perussäädöllä.

Perussäätö tarkoittaa lähes aina patteriventtiilien 
uusimista.

Kylmiä ja kuumia huoneistoja
Patterit suhisevat
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Kylmiä ja kuumia huoneistoja
Patterit suhisevat

Patteriverkoston perussäätö
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Huoneistojen lämpötilat kaikilla samat
Äänetön patteriverkosto

21 °C

21 °C21 °C21 °C

21 °C 21 °C

Patteriverkoston perussäädön tarkoituksena on poistaa huoneistojen väliset lämpötilaerot, parantaa patteriverkoston 
toimintaa, lisätä asumismukavuutta ja säästää energiaa.



Patteriverkoston perussäädön vaiheet 
taloyhtiön näkökulmasta

1. Tunnistetaan perussäädön tarve, joko itse tai pyytämällä apua ammattilaiselta.
2. Pyydetään tarjoukset perussäädön suunnittelusta. 
3. Valitaan suunnittelija.
4. Etsitään lämpöjohtopiirustukset ja muut asiakirjat, jotka voivat liittyä patteriverkostoon.
5. Mietitään valmiiksi, mikä voisi olla sopiva yhteinen sisälämpötila taloyhtiölle.
6. Suunnittelija tekee kohdekäynnin.
7. Suunnittelija laatii työselityksen
8. Suunnittelija laatii varsinaiset suunnitelmat
9. Urakoitsijoille lähetetään urakkatarjouspyynnöt.
10. Muutaman potentiaalisimman urakoitsijan kanssa neuvotellaan (urakkaneuvottelut). 
11. Laaditaan urakkasopimus valitun urakoitsijan kanssa.
12. Aloituskokous.
13. Urakka, valvonta ja tasapainotus.
14. Urakan vastaanotto. Takuuaika alkaa tästä hetkestä.



Vaiheet 1-5: Taloyhtiön
vastuulla

1. Tunnistetaan perussäädön tarve, joko itse tai pyytämällä apua ammattilaiselta.

• Asiantuntija voi tehdä analyysin taloyhtiön patteriverkoston tilanteesta ja antaa
suosituksen toimenpiteistä TAI energiaekspertti voi todeta tilanteen
huoneistolämpötilamittauksilla

2. Pyydetään tarjoukset perussäädön suunnittelusta.

• Tarjouspyynnön liitteeksi kannattaa laittaa kopio isännöitsijätodistuksesta

3. Valitaan suunnittelija.

• Suunnittelijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kokemukseen ja antaako
suunnittelija esimerkiksi takuuta työlle.

4. Etsitään lämpöjohtopiirustukset ja muut asiakirjat, jotka voivat liittyä patteriverkostoon.

• Mikäli lämpöjohtopiirustuksia ei ole saatavilla, suunnittelija selvittää pattereiden koot ja 
mallit huoneistokäynneillä

5. Mietitään valmiiksi, mikä voisi olla sopiva yhteinen sisälämpötila taloyhtiölle.

• Taloyhtiö päättää sisälämpötilatason. Yleinen suositus on 21 C. Valittu sisälämpötilataso
määrittää, kuinka paljon taloyhtiö kuluttaa energiaa talon lämmitykseen. Perinteinen
nyrkkisääntö on, että yhden asteen pudottaminen sisälämpötilassa säästää 5 % 
lämmityskuluissa. Tässä kohdassa päätetään käytännössä energian säästöpotentiaali.



Vaiheet 6-8: 
Suunnittelijan
vastuulla

6. Suunnittelija tekee kohdekäynnin.

7. Suunnittelija laatii työselityksen, 
jossa kerrotaan urakoitsijalle, mitä
urakka sisältää.

8. Suunnittelija laatii varsinaiset
suunnitelmat.



Vaiheet 9-11: 
Projektinjohtajan vastuulla

9. Urakoitsijoille lähetetään urakkatarjouspyynnöt.

• Asiantuntevalla suunnittelijalla on tiedossa
luotettavia urakoitsijoita. Taloyhtiön
käyttämät vakiourakoitsijat voi myös ottaa
mukaan urakkakilpailuun.

10. Muutaman potentiaalisimman urakoitsijan kanssa
neuvotellaan (urakkaneuvottelut). 

• Käydään tarjous läpi ja selvitetään, että
tilaajalla ja urakoitsijalla on yhtenäiset
näkemykset asioista.

11. Laaditaan urakkasopimus valitun urakoitsijan
kanssa.



Vaiheet 12-14: Urakoitsijan, 
valvojan ja suunnittelijan
vastuulla

12. Aloituskokous

• tarkistetaan, että työn sujuvuuden
kannalta kaikki on kunnossa

13. Urakka, valvonta ja tasapainotus.

• Tasapainotuksesta vastaa
suunnittelija.

14. Urakan vastaanotto

• Takuuaika alkaa tästä hetkestä.



Mikä muuttuu
• Huoneistojen välillä ei lämpötilaeroja

• Termostaatit ovat säädettävissä

• Ei virtaussuhinaa patteriventtiileissä

• Energian kulutus pienenee todennäköisesti

• Asumismukavuus lisääntyy
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