
HSY 28.9.2021

Lämmitysverkostojen parhaaksi jo vuodesta 1989

Tomi Laivoranta, DI

LVI-asiantuntija

Patteriverkoston kunto ja 
perussäätö



• Viisi ammattilaistaHenkilöstö

• Yli 1 000 suunniteltua perussäätökohdetta

• Satoja suunniteltuja lämmönjakokeskuksia
Suunnittelu

• Satoja rakennuttamistehtäviä 
lämmitysverkostoprojekteissaRakennuttaminen

• Satoja urakoiden valvontatehtäviäValvonta



Patteriverkosto

Nousulinja

Patteriventtiili ja 
termostaatti

Lämmönjakokeskus
• Säätökäyrä

Linjasäätöventtiili

Lämmityspatteri

Lämpöjohtopumppu



Patteriverkoston varusteiden kunto

• Tiivis ja kunnossa pidetty patteriverkosto kestää pitkään

• Verkostoa kuormittavia ja kestoikää lyhentäviä asioita:
- Ulkoinen kosteus
- Kosteat tai vuotavat liitokset
- Vuotava verkosto, jolloin verkostoon joudutaan lisäämään toistuvasti uutta 

happirikasta vettä

• Tämän takia patteriverkosto on hyvä aika ajoin saneerata, 20 – 30 vuotta



Kunnon arviointi

Suunnittelija tekee kohdekäynnin ja 
arvioi patteriverkoston kunnon:

• Patteriventtiilit ja termostaatit

• Linjasäätöventtiilit

• Lämpöjohtopumppu

• Lämmöjakokeskuksen
patteriverkostoon vaikuttavat
laitteet: mm. 
lämpöjohtopumppu, mutatasku, 
paisunta-astia



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



Patteriverkoston perussäätö

Käytetään myös nimityksiä:

• Patteriverkoston tasapainotus, verkoston säätö, 
pattereiden tasapainotus, yms.

Vaiheet:

1. Suunnittelija laatii työselityksen tehtävistä korjaustöistä ja laskee jokaiselle patteriventtiilille ja 
linjasäätöventtiilille esisäätöarvon eli laatii suunnitelmat

2. Urakoitsija tekee työselityksen mukaiset työt
3. Verkosto tasapainotetaan eli vesivirrat säädetään suunnitelmien mukaisiin arvoihin



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.



Mikä muuttuu • Huoneistojen välillä ei lämpötilaeroja

• Termostaatit ovat säädettävissä, varusteet kunnossa

• Ei virtaussuhinaa patteriventtiileissä

• Energian kulutus pienenee todennäköisesti

• Asumismukavuus lisääntyy







Suunnittelijan ja urakoitsijan valinnasta

• LVI (lämpö, vesi, ilmanvaihto) on varsin laaja alue ja insinööritoimistoissa on usein keskitytty tiettyihin osa-
alueisiin ja tiettyihin rakennustyyppeihin

• Kilpailuta ja valitse insinööritoimisto, jolla on kokemusta patteriverkoston perussäätösuunnittelusta

• Urakoitsijatkin ovat usein keskittyneet tiettyihin LVI-alan töihin. Hyvällä suunnittelijalla on tiedossa 
luotettavat urakoitsijat, joilla on kokemusta patteriverkoston perussäätöön liittyvistä töistä.



Kiitos!
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