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Visa Kukkonen, DI

LVI-asiantuntija

Patteriverkoston kunto ja perussäätö 
sekä tasapainotus



• Viisi ammattilaistaHenkilöstö

• Yli 1 000 suunniteltua perussäätökohdetta

• Satoja suunniteltuja lämmönjakokeskuksia
Suunnittelu

• Satoja rakennuttamistehtäviä 
lämmitysverkostoprojekteissaRakennuttaminen

• Satoja urakoiden valvontatehtäviäValvonta



Lämmitysverkosto on hyvä pitää kunnossa

• Lämmitys on yksi taloyhtiön suurimpia yksittäisiä jatkuvia kustannuksia.

• Motiva arvioi, että jopa kolme neljästä asuinrakennuksesta Suomessa on 

patteriverkoston osalta puutteellisesti säädetty.

• Kun sisälämpötilat saadaan tasaisiksi, voidaan menovesikäyrää laskea ilman, että osa
asunnoista kylmenee. 

• Menovesikäyrän laskemisella ja osan asuntojen ylilämmittämisen lopettamisella voidaan
saavuttaa huomattavaakin energiansäästöä.

• Saavutettava säästö riippuu siitä, kuinka epätasapainossa verkosto on aluksi ollut.

• Kun verkosto on tasapainossa, voidaan hyödyntää esimerkiksi sisälämpötilamittaukseen 
perustuvaa menovesikäyrän säätöä ilman, että osa asunnoista viilenee liian kylmäksi.

• 1 asteen lasku huonelämpötilassa säästää 5 % lämmitysenergiaa



Lämmitysverkoston energiatehokkuuteen vaikuttavia asioita

1. Verkoston varusteiden kunto, huonokuntoiset varusteet eivät enää toimi 
toivotulla tavalla eikä niitä ole mahdollista säätää

2. Verkoston epätasapaino ja huonelämpötilojen vaihtelu
3. Verkoston käyttö, menovesikäyrä ja lämmönjakohuoneen toiminta

PATTERIVERKOSTON 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
• 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, lianerotin, 
paisunta-astia



Patteriverkosto

Nousulinja

Patteriventtiili ja 
termostaatti

Lämmönjakokeskus
• Säätökäyrä

Linjasäätöventtiili

Lämmityspatteri

Lämpöjohtopumppu



Huoneiston sisälämpötila

Lämmön tuotanto
• Patteri

Lämmön kulutus
• Lämpöhäviöt seinän, katon, lattian ja 

ikkunoiden läpi
• Ilmanvaihdon lämmittäminen
• Vuotoilman lämmittäminen

Todellinen lämmön tuotanto = lämmön kulutus
• Sopiva sisälämpötila

Todellinen 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.

Perussäädön toteutus edellyttää säätö- ja 
toimintakuntoisia venttiileitä, mikä tarkoittaa lähes aina 
patteriventtiilien uusimista.

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

Patteriverkoston perussäätö

19 °C

25 °C21 °C20 °C

22 °C 24 °C

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 optimoida energiankulutus.



Perussäädön tarpeellisuuden
havaitseminen

Perussäätösuunnittelu
Työselityksen laadinta

(suunnitteluvaihe 1)

Venttiilien säätöarvojen laskenta
ja dokumentointi kuviin

(suunnitteluvaihe 2)

Urakka, venttiilien vaihtotyöt

Termostaattien ja käsipyörien 
asennus

Verkoston tasapainotus

Sisälämpötilamittaukset
talvikaudella.

Menovesikäyrän säätö.

- Epätasaiset sisälämpötilat
- Toimimattomat venttiilit
- Verkoston äänekkyys

1-2 kk 

1-2 kk

2 kk

Asennusta
seuraava

talvi

PATTERIVERKOSTON PERUSSÄÄTÖTYÖN KULKU

Urakan kilpailuttaminen ja
urakoitsijavalinta



MARRASKUU, SÄÄDÖN JÄLKEENHELMIKUU, ENNEN SÄÄTÖÄ

TOTEUTUNUT ESIMERKKIKOHDE, JOSSA ON JATKUVA SISÄLÄMPÖTILAN MITTAUS.

- MENOVESIKÄYRÄÄ VOITIIN TIPUTTAA SÄÄDÖN JÄLKEEN USEALLA ASTEELLA.



KULUT VASTAAN SÄÄSTÖT

UUDEMMAT KOHTEET:

• 1950-luvun jälkeen rakennetut levypatterikohteet

• Tyypillisesti perussäätöprojekti maksaa vähemmän kuin kohteen vuotuinen energian
kulutusmaksu on

• Normaali säästö energian kulutuksessa ja kustannuksissa kyseisissä kohteissa vaihtelee 5-
15 % (mitä vanhempi kohde, sitä suurempi säästö) 

VANHMEMMAT KOHTEET:

• ennen 1950-lukua rakennetut valurautapatterikohteet

• Tyypillisesti perussäätöprojekti maksaa jonkin verran yli vuotuisen energian
kulutusmaksun, 

• Normaali säästö energian kulutuksessa ja kustannuksissa kyseisissä kohteissa vaihtelee
10-25 %

• Eli vanhemmissa kohteissa urakan kustannus on suurempi, mutta vastaavasti myös
säästöpotentiaali on isompi.



Mikä muuttuu • Huoneistojen välillä ei lämpötilaeroja

• Termostaatit ovat säädettävissä

• Ei virtaussuhinaa patteriventtiileissä

• Energian kulutus pienenee todennäköisesti

• Asumismukavuus lisääntyy



Menovesikäyrän säätö, sisälämpötilan seuranta ja älytermostaatit

- Kun verkoston on tasapainossa ja huonelämpötilat ovat tasaiset, on mahdollista 
säätää menovesikäyrää optimaaliseksi, jolloin ei enää ylilämmitetä tiloja.

- Näin saadaan vielä lisää hyötyä irti verkoston säädöstä ja tasapainotuksesta sekä 
saavutetaan energiansäästöä

- Alalle on tullut useita toimijoita, jotka hyödyntävät langatonta tiedonsiirtoa 
tuotteissaan, esim. Sigfox-verkkoa.

- Kustannuksia tulee sekä laitteista, automaatiosta ja verkon käytöstä sekä 
mahdollisista palveluista.

- Ratkaisut ja palvelut kehittyvät koko ajan.

- Joitakin esimerkkejä on mainittu seuraavassa.
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Sisälämpötilan seuranta ja menovesikäyrän säätö

Fortum Smart Living

- Sisälämpötila-anturit ja seurantadata

- Lisähintaan kysyntäjousto ja muita palveluita

- Kustannus: x €/anturi/kpl + x €/anturi/kk

Ouman Lämpövahtipalvelu

• Sisälämpötila-anturit osaan asunnoista

• Sisälämpötilan perusteella kompensoitu menovesikäyrä

• Kustannus: anturit + ylläpito

Helen Kiinteistövahtipalvelu

HK-Säätö Oy, Kiinteistöpilvi

GST Fiksu Control System



Sisälämpötilan seuranta ja älytermostaatit
SiMap Opticontrol

• Huonekohtainen lämpötilan mittaus ja älytermostaatit

• Menovesikäyrä asetetaan riittävän ylös ja termostaatit huolehtivat säädöstä

• Tulevaisuudessa kysyntäjousto ja muita palveluita

• Kustannus x €/patteri ja ylläpito x €/asunto/kpl

Danfoss Ally älytermostaatti ja Gateway

• Älytermostaattiratkaisu asukkaan omaan keskitettyyn huonelämpötilan säätöön.,

• Kertakustannus, ei keskitettyä seurantaa

DNA Wattinen

• Älytermostaattiratkaisu

• Kysyntäjousto

• Kustannus termostaateista sekä ylläpidosta

+



Yhteenvetona työkalut energiatehokkuuteen:

- Verkoston varusteet kuntoon

- Verkoston perussäätö ja tasapainotus

- Menovesikäyrän säätö

- Mahdolliset sisälämpötilan seurantapalvelut sekä 
menovesikäyrän säätö ja älytermostaatit
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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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