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Ilmanvaihdon merkitys rakennuksen ja ihmisten hyvinvointiin on suuri. Ihmiset viettävät 

suuren osan elämästään sisätiloissa, joten hyvä sisäilma on erittäin tärkeää. Ilmanvaihtojär-

jestelmän energian kulutus on kuitenkin iso osa rakennuksen kokonaisenergian kulutuksesta 

ja energiatehokkuuden vaatimusten kasvaessa ilmanvaihtojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti.  

 

Ilmanvaihtojärjestelmät ovat muuttuneet valtavasti automaatiojärjestelmien integrointien 

seurauksena. Automaatiojärjestelmät lisääntyvät rakennuksissa ja niiden tehtävänä on ohjata 

eri järjestelmiä mahdollisimman energiatehokkaasti. Integroinnit helpottavat myös kiinteis-

tön huoltohenkilöstön työtä kiinteistön hallinnassa esimerkiksi graafisten käyttöliittymien 

avulla.  

 

Diplomityössä arvioidaan automaatiojärjestelmän kykyä aistia ilmanvaihtojärjestelmän to-

dellista tilaa. Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta on riippuvainen myös muiden järjestelmien 

toiminnasta, joten kunnon arvioinnissa on oltava laaja ymmärrys myös näiden vaikutuksesta 

ilmanvaihdon toimintaan ongelman sattuessa. Arvioinnin tukena ovat kirjallisuuslähteet ja 

todelliset esimerkit, joita on tullut tämän diplomityön kirjoittamisen aikana vastaan työssäni 

Euro-Service Oy:ssä. Näiden perusteella automaatiojärjestelmän tietoja yksinään ei voi pitää 

tarpeeksi luotettavana lähteenä, kun arvioidaan ilmanvaihtojärjestelmän todellista tilaa. 
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Ventilation is important for the well-being of the building and people. People spend a large 

part of their lives indoors, which means that good indoor air is very important. However, 

ventilation is one of the most energy-consuming systems in a building, and as energy effi-

ciency requirements increase, ventilation systems are constantly being developed.  

 

Major changes in ventilation systems have been made by the integration of automation sys-

tems. Automation systems are expanding in buildings, and under their responsibility is con-

trolling various systems as energy-efficiently as possible. Integration makes property man-

agement for maintenance personnel much easier, for example with graphical user interfaces.  

 

The aim of this master thesis is to evaluate the ability of an automation system to sense the 

actual condition of a ventilation system. The operation of the ventilation system also depends 

on the operation of other systems, therefore when conducting a condition assessment, there 

must also be a broad understanding of their effect on ventilation performance. The evaluation 

is supported by literature sources and real-life examples that have been discovered during 

this thesis work at Euro-Service Oy. Based on these, the data from automation systems can-

not be considered as a reliable source when assessing the actual condition of the ventilation 

system in the building. 
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Lyhenteet 

 

CAV Vakioilmavirtajärjestelmä (Engl. Constant Air Volume System) 

CO Vaihtokosketin (Engl. Change Over) 

EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (Electro Magnetic Compability). Laitteen tai 

 järjestelmän kykyä olla häiriintymättä muista sähkölaitteista ja olla häiritsemättä 

 muita sähkölaitteita. 

IV Ilmanvaihto 

IVA Ilmanvaihdon automaatio 

NC Normaalisti kiinni (Engl. Normally Closed) 

NO Normaalisti auki (Engl. Normally Open) 

NTC Negative Temperature Coefficient 

PM Kestomagnetoitu (Engl. Permanent Magnet) 

PTC Positive Temperature Coefficient 

RAU Rakennusautomaatio 

VAV Muuttuvailmavirtajärjestelmä (Engl. Variable Air Volume System) 

VOC Volatile Organic Compound 
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1 Johdanto 

Aiemmin monien talojen ja rakennuksien ilmanvaihto perustui vain takan hormin painovoi-

maiseen ilmanvaihtoon. Nykyään tilanne on aivan toisenlainen ja yhä harvemmin törmää 

edes vanhaan omakotitaloon, jossa ei olisi vähintään kanavapuhallinta tai poistoilmapuhal-

linta katolla. Aikaisemmin ilmanvaihtojärjestelmät olivat huomattavasti yksinkertaisempia 

ja niiden ylläpidosta vastasivat pääasiassa kiinteistöjen huoltomiehet, mutta nykyään järjes-

telmien tultua monimutkaisemmiksi, on usein käytettävä eri alojen ammattilaisia toiminta-

kunnon palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi.  

 

Nykyisissä ilmanvaihtojärjestelmissä automatiikka huolehtii melkein kaikista sen tehtävistä 

hyvinkin itsenäisesti. Lisääntyvät sähkölaitteet ja mittalaitteet, kuten taajuusmuuttajat, antu-

rit, moottorisäätöpellit ja muut nykyisistä ilmanvaihtojärjestelmistä löytyvät komponentit 

ovat automaatiojärjestelmään liitettynä hieno kokonaisuus, jolla energiaa säästyy. Laajeneva 

komponenttikirjo rakennuksessa ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki toimii paremmin ja pär-

jätään samankaltaisella huollolla, kuin yksinkertaisemmissa järjestelmissä, vaan huoltoa ja 

vähintään tarkkailua tulee itseasiassa tehdä enemmän. Vian ilmaantuessa automaatiojärjes-

telmä osaa ilmoittaa usein tarkasti, missä vika on, mutta välillä vikojen etsintä ja korjaus on 

silti hankalaa, jos järjestelmän kuntoa ja toimintaa ei seurata tarpeen mukaisesti.  

 

1.1 Työn taustaa 

Työ tehdään ilmanvaihtojärjestelmien ylläpitoon erikoistuneen yrityksen Euro-Service Oy:n 

ehdotuksesta. Yritys on aloittanut toimintansa ilmanvaihdon parissa jo 1980-luvulla ja se on 

vuosien varrella nähnyt satoja eri kohteita ja niiden ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä. 

Kokemusta on kerääntynyt monista erityyppisistä järjestelmistä ja niissä ilmentyneistä vi-

oista ja ratkaisuista.  

 

Yritys on vuosien varrella päässyt todistamaan automaatiojärjestelmien lisääntymisen il-

manvaihtojärjestelmiin, ja tarkoituksena on yrittää hyödyntää automaatiojärjestelmiä 
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mahdollisimman tehokkaasti työn tukena. Yhtenä kiinnostuksena onkin juuri automaation 

hyödynnettävyys ennakoivasti ja selvittää mahdollisia automaatiolle pimennossa olevia alu-

eita.  

1.2 Työn tavoite 

Tässä työssä on tavoitteena tehdä havaintoja automaatiojärjestelmän kyvystä kertoa ilman-

vaihtojärjestelmän todellisesta tilasta. Havainnot perustuvat kirjallisuuskatsaukseen ja eri-

laisiin havaintoihin käytännön työkohteissa. Työssä ei tutkita eri automaatiojärjestelmiä tai 

vertailla eri valmistajien tuotteita, vaan käsitellään erilaajuisten automaatiojärjestelmien so-

keita alueita ilmanvaihtojärjestelmässä. Sokeilla alueilla tarkoitetaan tässä alueita, joita ky-

seessä oleva automaatiojärjestelmä ei esimerkiksi anturointiensa tai toimilaitteiden avulla 

kata tarpeeksi laajasti, jolloin ilmanvaihtoon liittyvä ongelma voi jäädä huomaamatta. Lo-

pussa käydään läpi ilmanvaihdon toiminnassa ilmenneitä ongelmatilanteita, jotka ovat tul-

leet tämän diplomityön tekemisen aikana vastaan työssäni. 

 

1.3 Työn rakenne 

Työssä käydään läpi kirjallisuuskatsauksella suuri osa yleisimmistä komponenteista, joista 

ilmanvaihtojärjestelmä ja siihen vaikuttavat muut järjestelmät koostuvat. Pääkappaleet on 

jaoteltu seuraavasti: 

 

- Ilmanvaihtojärjestelmä 

Tässä kappaleessa käydään läpi erilaisia ilmanvaihtokoneratkaisuja, kanavistoja ja 

niissä tavattavia komponentteja ja niiden rakenteita. Lisänä on myös esitelty puhal-

timien ja kanavistojen mitoitusta pääpiirteittäin. 

 

- Lämmitysjärjestelmä 

Nykyiset ilmanvaihtoratkaisut sisältävät lämmitys- ja yhä useammin jopa jäähdy-

tysominaisuuksia, joiden toteutusta esitellään tiiviisti tässä kappaleessa. 

  

 

- Sähköjärjestelmä 
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Ilmanvaihtojärjestelmään kuuluu paljon sähköisiä komponentteja. Esimerkiksi yh-

denkin sähkömoottorin tai pumpun sähkönsyöttöön liittyvä ongelma voi vaikuttaa 

nopeasti ilmanvaihdon toimintaan. Tässä kappaleessa tutustumme siihen, miten säh-

köjärjestelmä ohjaa ja suojaa ilmanvaihtojärjestelmää.  

 

- Automaatiojärjestelmä 

Kaikkien järjestelmien yhdistäjänä toimii automaatiojärjestelmä. Energiatehokkuu-

den kannalta on tärkeää, että pystytään ohjaamaan eri järjestelmiä juuri oikeaan ai-

kaan ja monipuolisesti. Automaatiojärjestelmän rakenne, ohjaus ja toiminta käydään 

läpi tässä osassa. 

 

Edellä käytyjen kappaleiden jälkeen tutustutaan, millaisia elinkaaria eri järjestelmille on ar-

vioitu. Tämän jälkeen tutustutaan erilaisiin tilanteisiin, jotka jäävät usein automaatiojärjes-

telmiltä huomaamatta. Käytännön esimerkkien ja kirjallisuustutkimuksen avulla voidaan 

muodostaa päätelmiä, pystyykö esimerkiksi automaation nykytietoja tai historiatietoja tutki-

malla saada selville ilmanvaihtojärjestelmän todellista tilaa.  
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2 Ilmanvaihto 

Kehitys ilmanvaihtojärjestelmissä on ollut nopea ja monipuolinen. Nykyään ilmanvaihtojär-

jestelmät sisältävät lämmitysominaisuuksien ja esimerkiksi lämmöntalteenoton lisäksi myös 

jäähdytysominaisuuksia, joten nykyään puhutaan yhä enemmän ilmastointijärjestelmistä. Il-

manvaihdolla ja ilmastoinnilla tarkoitetaan useasti samaa asiaa ja tässä työssä käsiteltävät 

asiat esiintyvät laajasti molemmissa järjestelmissä, joten heti alkuun olenkin selkeyden 

vuoksi päättänyt mainita, että tässä työssä rakennusten ilmanvaihtojärjestelmistä tai ilmas-

tointijärjestelmistä puhuttaessa käytetään sanaa ilmanvaihtojärjestelmä. 

 

Ilmastointijärjestelmissä rakenteet ja käyttötarkoitukset ovat hyvin erilaisia rakennuksesta 

toiseen, mutta yleisesti voidaan ilmastoinnin sisältävän mm. lämpötilan ja kosteuden säädön 

mahdollistavia ominaisuuksia, kuten jäähdytyspattereita, kiertoilman hyödyntämistä ja eri-

laisia lämmöntalteenotto tekniikoita.  Järjestelmät koostuvat monista osista ja laitteista, jotka 

vaihtelevat suunnittelijoiden ja asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. (Sandberg, E. 

2016. Osa 1).  

 

Tavoitteena rakentamisessa on jo pitkään ollut energiatehokkaiden ratkaisujen käyttäminen. 

Rakennusten energiankulutus on Suomen energian kokonaiskulutuksesta noin 40 prosenttia, 

jonka osuutta halutaan pienentää esimerkiksi EU:n vuoden 2018 energiatehokkuusdirektii-

vin mukaisesti. (Ympäristöministeriö, 2020). Uusia taloja rakennetaan erilaisilla ja uusilla 

tavoilla ja näihin asennetaan sen hetken uusinta tekniikkaa, kuten yhä laajemmat ja älykkäät 

automaatiojärjestelmät. Myös vanhoja rakennuksia uusitaan kovaa vauhtia energiatehokkuu-

den toivossa.  

 

Energiatehokkuuden parantaminen vaatii usean järjestelmän yhteistoimintaa. Kuvassa 1 on 

eritelty, millaisista järjestelmistä ilmanvaihdon toiminta nykyään riippuu ja samassa järjes-

tyksessä on tarkoitus käydä yksityiskohtaisemmin läpi, mitä nämä eri järjestelmät pitävät 

sisällään.  
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Kuva 1. Nykypäivän ilmanvaihdosta vastaavat järjestelmät. 

 

 

Osiosta 2.1 lähtien käydään läpi ilmanvaihdon prosessien rakennetta ja niissä käytettäviä 

laitteita. Samalla pyritään myös kertomaan yleisesti, kuinka kyseessä olevaa laitetta tai jär-

jestelmän osaa kuuluisi ylläpitää, jotta se toimii laitevalmistajan ohjeen mukaisesti. Huolto-

toimia avaamalla lukijalle selkenee yhä enemmän eri järjestelmien huoltotarpeen määrä.  

 

 

2.1 Kanavistot ja niiden laitteet 

Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja mitoitus tehdään tarkasti erilaiset vaatimukset 

huomioiden. Yleisiä vaatimuksia ovat esimerkiksi lämmitys- ja jäähdytystarve, 

ääniteknisyys, tiiviys ja paloturvallisuus. Riippuen rakennuksen käyttötarkoituksesta, myös 

esteettisyyteen on kiinnitettävä huomiota. Esteettisyyden kanssa ilmanvaihtojärjestelmän 

huollettavuus voi kuitenkin kärsiä, joten suunnittelu on tehtävä huolella.  
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2.1.1 Kanaviston yleinen suunnittelu 

Kanavistojen ja niiden laitteiden suunnittelussa on varattava runsaasti tilaa rakenteisiin. 

Tavoitteena on mitoittaa kanavistot väljiksi, jolloin virtausnopeus ja virtausvastus saadaan 

pidettyä mahdollisimman pienenä. Pieni virtausvastus näkyy korkeana energiatehokkuutena, 

ja samalla äänihaitta pienenee sekä säädettävyys paranee. Tilan tarve kanaviston 

suunnittelussa vaihtelee paljon vyöhyke tai tilakohtaisesti, mutta riittävän tilan puuttuminen 

voi johtaa huonoihin asennuksiin esimerkiksi kanavien eristämisessä ja kiinniköinneissä. 

Tilan puute voi johtaa myös tilanteeseen, että kanavakokoa joudutaan pienentämään ja tämä 

näkyy painehäviönä, eli ilmamäärien heikentymisenä ja energiatehokkuuden laskuna.  

 

Painesuhteiden hallinta erilaisia kanavakokoja käyttäen on yksi tapa, jolla saadaan paine 

jakautumaan järjestelmän eri osiin halutulla tavalla. Paineen säätely onistuneesti 

kanavistossa vaatii kuitenkin myös säätöpeltejä. Niiden käyttöä kerroskohtaisesti 

havainnollistetaan kuvassa 2.  

 

 

 
Kuva 2. Yksinkertainen esimerkki tulo- ja poistoilmakanaviston rakenteesta rakennuksessa. 

 



13 

 

 

Kuvassa 2 säätöpellit ovat kerroksien runkokanavien alussa, koska näin voidaan varmistaa 

ilmavirtojen tasapuolinen jakautuminen eri kerroksissa. Säädettävien peltien avulla on 

helppo tarkastaa kerrokseen tuleva ja sieltä poistuva ilmamäärä, koska niihin on usein asen-

nettu mittayhteet.  

 

Ilman jakaminen rakennuksessa voidaan toteuttaa VAV- (Muuttuvailmavirtajärjestelmä) tai 

CAV-järjestelmällä (Vakioilmavirtajärjestelmä). Näiden lisäksi puhutaan vielä vyöhyke- tai 

huonekohtaisista säätötavoista, jolloin säätöpeltejä lisätään huomattava määrä rakennuk-

seen.   

 

CAV-järjestelmässä ilmavirta pidetään vakiona. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ilmavirrat 

ovat jatkuvasti samalla tasolla, vaan esimerkiksi puhaltimia voidaan ohjata puolikkaalla- tai 

täysnopeudella käyttötilanteen mukaan. Säätöpeltejä ei CAV-järjestelmässä tarvitse varustaa 

moottorein, koska vakioilmavirta voidaan säätää sopivaksi esimerkiksi ilmamäärien säätö-

työn yhteydessä. Säätöpeltien ja pääte-elimien asennot muutetaan sopiviksi vyöhyke ja huo-

nekohtaisesti. CAV-järjestelmä sopii parhaiten rakennuksiin, joiden huonetiloja käytetään 

samanlaisiin tarkoituksiin, eikä lämpökuormat ja ihmismäärät vaihtele jatkuvasti.  

 

Kehittyneempänä vaihtoehtona ilmanvaihdon ohjauksessa pidetään VAV-järjestelmää. Jär-

jestelmä voidaan toteuttaa joko vyöhykesäädöllä pienen lämpökuorman kohteissa tai huone-

kohtaisesti, jos lämpökuormat vaihtelevat. VAV-järjestelmä varustetaan useilla peltimoot-

toreilla ja jopa aktiivisilla päätelaitteilla, joilla ilmavirtoja voidaan säätää.  Ohjaus perustuu 

automaatiojärjestelmän säätimen ohjeisiin, joka seuraa jatkuvasti arvoja, kuten lämpötilaa 

tai hiilidioksidia eri huonetiloissa.  

 

Suunnittelijoiden apuna on nykyisin erilaisia suunnitteluohjelmistoja, kuten esimerkiksi 

CADMATIC HVAC, jolla voidaan mitoittaa IV-kanavistoja ja se valitsee kanavakokoja jopa 

automaattisesti. (CADMATIC, 2021). Ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti ja ne osaavat ottaa 

huomioon yhä paremmin virtausteknisiä häviöitä. Kokonaispaineen virtaushäviöitä aiheut-

taa kitkapainehäviöt, erilaiset liitäntävastukset ja esimerkiksi kanavan eri muotoisten osien 

aiheuttamat kertavastukset. Kertavastusten laskenta tehdään huomioiden ilman nopeus, 
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kanavan ominaisuudet ja ilman tiheys. Kitkapainehäviöt sisältävät puolestaan ilman nopeu-

den, viskositeetin, kanavan koon, pituuden sekä muodon, sisäpinnan vastuksen ja ilman ti-

heyden. Kaikkien näiden laskenta käsin on suuri urakka, joten laskentaohjelmiston käyttö 

on erittäin järkevää.  Kanavistojen mitoituksen kanssa mitoitetaan myös puhaltimet ja näihin 

tutustutaan luvussa 2.3.1. (Sandberg, E. 2016. Osa 2) 

 

2.1.2 Kanaviston ylläpitotyöt 

Suurin osa ilmanvaihtokanavista ja niiden osista ovat todella pitkäikäisiä. Nykyiset kanavis-

tot ovat pääosin galvanoitua terästä, mutta niitä valmistetaan myös haponkestävästä teräk-

sestä. Myynnissä on myös taipuisia alumiinikanavia ja jopa muovisia kanavia. (Onninen Oy, 

2021). Kanavistot itsessään kestävät esimerkiksi toimistotaloissa helposti eliniän. Kanavis-

tot vaativat kuitenkin puhdistuksia tietyin väliajoin, joka aiheuttaa rasitusta kanavistolle. Pa-

himmassa tapauksessa puhdistus voi irrottaa huonosti kiinnitetyn kanavanpätkän tai kanavan 

päätyhatun liitoksistaan, joka vaikuttaa merkittävästi järjestelmän toimintaan. Kuvassa 3 on 

esimerkki alakattojen sisältämästä tekniikasta. Kohteessa on jätetty erittäin hyvin tilaa huol-

totöitä varten. 

                
Kuva 3. Tässä tapauksessa tilaa on jätetty hyvin, jotta kanavistojen tarkastus ja puhdistus onnistuu.                     

(Euro-Service Oy, 2021) 
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Lisääntyneet alakattojärjestelmät rakennuksissa ovat silmille ilo, koska ne peittävät hienosti 

kymmenet sähköjohdot, vesiputket, datakaapelit ja ilmanvaihtokanavat. Tämä aiheuttaa kui-

tenkin erityisen haitan. Tekniikan ollessa piilossa erityyppisten alakattolevyjen takana, on 

haastavampaa nähdä esimerkiksi ilmanvaihtokanava, joka olisi irti liitoksistaan. Nykyiset 

alakattojärjestelmät koostuvat usein hyvin ääntä eristävistä akustiikkalevyistä, joten äänen-

kään perusteella ei välttämättä huomata olemassa olevaa vikaa kanavistossa.   

 

Alakattojen ja tilanpuutteen haitta tulee usein vastaan ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus-

töissä tai kuntotarkastuksissa. Se on huomattava haitta, joka pitäisi ottaa huomioon esimer-

kiksi rakennusten alakattojen välissä olevan tekniikan sijoittamisessa. Varsinkin vanhem-

missa rakennuksissa, joihin lisätään esimerkiksi sähköjohdoille ja datakaapeleille lisää kaa-

pelihyllyjä alakattojen väliin, voi aiheuttaa ongelmia ilmanvaihtokanavien luokse pääsyyn. 

Usein jo valmiina olevat puhdistusluukut ja mahdollisesti ainoat hyvät kohdat esimerkiksi 

runkokanavien puhdistukselle, ovat yksinkertaisesti niin täynnä erilaista tekniikkaa, että ka-

navan luokse pääseminen on mahdotonta. Tällöin kanavistoon tehdään taas uusi puhdis-

tus/tarkastusluukku seuraavaan mahdolliseen kohtaan. (Angelvuo, M. 2021) 

 

2.1.3 Ilman jakamisen laitteet 

Ilman jakautuminen järjestelmän eri osiin tehdään erilaisilla säätö- ja sulkupelleillä. Ilman-

vaihtojärjestelmän koosta riippuen niiden määrä vaihtelee paljonkin. Pääasiassa säätöpeltejä 

ja sulkupeltejä myydään ns. käsikäyttöisinä. Käsikäyttöisiin pelteihin jätetään kuitenkin va-

raus, jotta siihen voidaan tarvittaessa asentaa peltiä kääntävä moottori.  

 

Säätöpellit 

Huonetilojen tai tiettyjen kanavaosuuksien ilmamäärien säätöön löytyy erikokoisia ja eri 

mekanismeilla toimivia säätimiä. Nämä ovat aikaisemmin olleet täysin käsikäyttöisiä, mutta 

nykyään näitä asennetaan yhä useammin sähkömoottorilla, ohjauselektroniikalla ja paine-

eromittareilla varustettuina. (Kuva 4). Pellin asentoa muutetaan esimerkiksi kiinteistön au-

tomaatioväylän kautta.  
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Kuva 4. Halton Max One Circular (MOC). (Halton, 2021) 

 

Käsikäyttöisiin versioihin verrattuna, nykyiset moottoreilla ja antureilla varustetut säätöpel-

lit pystyvät siis ylläpitämään sisäilmanlaatua aktiivisesti seuraamalla vaikkapa ilmanlaatu-

anturien arvoja huoneistokohtaisesti. Yllä näkyvä Haltonin ilmamääräsäädin on yksi monista 

vaihtoehdoista, joita nykyään tavataan rakennuksissa. Kyseistä säädinmallia löytyy kanava-

kokoihin 100–630 mm halkaisijalla. (Halton, 2021). 

 

Usein tavattavia käsikäyttöisiä säätöpeltejä on esimerkiksi kuvassa 5 oleva FläktGroupin 

IRIS säätöpelti. Kätevä ominaisuus tässäkin mallissa on valmiina olevat mittayhteet ja sel-

keät merkinnät avauksen asennosta.  
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Kuva 5. IRIS säätöpelti. (FläktGroup, 2021) 

 

 

Sulkupellit 

Rakenne sulkupelleillä on ilmavirtojen säätimiin verrattuna hyvin samanlainen. Erona on 

päällisin puolin usein vain se, että säätöpelleissä on säätöasteikko näkyvissä, kun taas sulku-

pelleissä pelkästään auki tai kiinni merkintä. IV-kuviin on tärkeää merkitä eri peltien tarkoi-

tus, ettei ulkopuolinen ilmamäärienmittaaja käytä sulkupeltiä esimerkiksi ilmamäärien sää-

töön.   

 

 
Kuva 6. Halton PTS sulkupelti. (Halton Oy, 2021) 
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Palopellit 

Tulipalon sattuessa ilmanvaihto on pysäytettävä. Tulipalojen ja savukaasujen leviämisen es-

täjinä toimivat palopellit. Näitä ei käytetä muuhun, kuin nimensä mukaiseen tarkoitukseen. 

Asennot näille on siis joko täysin auki tai tiiviisti kiinni. Kaikki palopellit testataan SFS-EN 

15650 standardin mukaan ja ne jaotellaan kahteen eri luokkaan. E-luokan täyttävät palopellit 

ovat tiiviysluokitukseltaan vaatimuksen mukaisia ja EI-luokan pellit tiiviys- ja eristysomi-

naisuuksiltaan. EI-luokassa ominaisuuksien määrittelyä tarkennetaan vielä merkinnöillä, ku-

ten E60 tai EI60, jotka kertovat tietyn minuuttimäärän minkä pelti kestää.  

 

Toiminta myös palopelleissä on muuttunut erilaisten anturien ja moottorien yleistyttyä. Al-

kuperäisissä palopelleissä toiminta perustuu lämpösulakkeeseen, joka katketessaan saa tiu-

kasti jännityksessä olevan jousen vetämään pellin kiinni. Uusissa moottorilla ja antureilla 

varustetussa palopellissä sulkemisen hoitaa puolestaan moottori, joka saa käskynsä lämpöil-

maisimien ja savuilmaisimien mittauksista. (Sandberg, E. 2016. Osa 1). 

 

Päätelaitteet 

Tilakohtaisten ilmamäärien säätämisessä päätelaitteet, kuten venttiilit ovat hyvin tärkeitä.  

VAV-järjestelmien yleistyttyä kanavistot sisältävät jopa huoneistokohtaisia aktiivisia ilma-

määräsäätimiä, kuten kuvassa 4. Tilakohtainen säätö on kumminkin tehtävä, jotta huoneessa 

olevien venttiilien ilmavirrat saadaan tasaisiksi ja ilmaa tullee esimerkiksi toimistohuo-

neessa tasaisesti kaikkien lähistölle. Pääosin venttiilit ovat täysin käsikäyttöisiä. Markki-

noille on tullut kuitenkin myös venttiileitä, joissa venttiilin keskiöön on sijoitettu säätöelekt-

roniikka. (Kuva 7). 

 
Kuva 7. Moottoriventtiili Fläktwoods KSOM-125.(FläktGroup, 2021) 
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Itsestään säätyvät venttiilit ovat loistavia käyttää esimerkiksi kylpyhuone- ja saunatiloihin. 

Niissä vallitsevat hyvinkin vaihtelevat kosteus- ja lämpötilaerot. Tätä venttiiliä pystytäänkin 

käyttämään esimerkiksi tehostamaan kosteuden poistumista. Venttiili palaa taas normaali-

asentoon, kun sallittu raja on alitettu. 

 

 

Huolto yleisesti 

Kaikki kanavistoihin asennettavat lisälaitteet, kuten edellä läpi käydyt erilaiset pellit ja vent-

tiilit, altistuvat rakennuksessa olevalle sisäilman pölylle, kosteudelle ja lämpötilan muutok-

sille. Niiden asentoja ei ole tarkoitus muuttaa jatkuvasti ja varsinkin sulkupellit voivat olla 

hyvinkin pitkiä aikoja ilman kääntämistä, jolloin voivat jumiutua. Kanavan sisään jäävä osa 

likaantuu ajan myötä huomattavasti kanavassa liikkuvan pölyn takia, mutta myös kanavan 

ulkopuolelle jäävä kahva tai muu osa voi altistua esimerkiksi kosteudelle, jos asennuskohta 

on sijoitettu vaikkapa pesuhuonetilan kattoon. Sähkökäyttöisten säätölaitteiden huoltotoi-

missa noudatetaan valmistajan ohjetta, mutta järkevää on ottaa huomioon ympäristön aiheut-

tama rasitus ja lisätä tarkkailua tarvittaessa. 

 

2.2 Puhaltimet  

Puhallin on ilmanvaihdon tärkein osa, jonka vastuulla on saada ilma liikkeelle. Puhallin 

koostuu tietystä määrästä siipiä ja puhaltimen pyöriessä siivet saavat ilmanpaineen kasva-

maan, jolloin ilma alkaa liikkumaan. Erityyppisiä puhaltimia on valmistettu useita vuosisa-

toja, mutta isommassa mittakaavassa ensimmäisiä puhaltimia alettiin arvostamaan jo vuonna 

1827, jolloin Skotlannin kaupungissa Paisleyssä olevaan hiilikaivokseen asennettiin aksiaa-

lipuhallin. Siihen aikaan puhallinta pyöritettiin esimerkiksi höyryllä tai muulla polttoaineella 

toimivalla moottorilla. Nykyisin sähkömoottorit pyörittävät ilmanvaihdon puhaltimia, joihin 

perehdytään kappaleessa 2.4.1. (W T W, C, 2005). 

 

Erilaisia puhallintyyppejä ovat radiaalipuhaltimet, aksiaalipuhaltimet ja puoliaksiaalipuhal-

timet. Radiaalipuhaltimet ovat ilmanvaihdossa hyvin suosittuja, mutta varsinkin aksiaalipu-

haltimet ovat yleistyneet niiden pienemmän tilantarpeen ansiosta.  
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2.2.1 Puhaltimien mitoitus 

Puhaltimen mitoitus onnistuu kanavistojen suunnittelun tapaan hienosti tietokonetta käyt-

täen. Esimerkiksi Systemair Oy:n kotisivuilta löytyy heidän mitoitusohjelmansa, jolla voi-

daan mitoittaa paras puhallin heidän tuotteistaan selkeällä ohjeistuksella. (Systemair Oy, 

2021).  Ohjelmaan syötetään erilaisia arvoja, kuten haluttu ilmavirta, ulkoinen paine ja pu-

haltimen tyyppi, joka olisi sopiva. Ohjelmiston avulla voidaan tarkastella nopeasti erilaisia 

puhallinvaihtoehtoja ja tehdä vertailuja useista asioista, kuten puhaltimien hyötysuhteesta, 

pyörimisnopeuksista ja äänen kokonaistehotasoista.  

 

Puhaltimen valinnassa on myös huomioitava erilaiset asennustavat.  Puhaltimen imu- tai 

painepuolella olevat esteet voivat aiheuttaa huomattavat painehäviöt, jotka voivat johtaa riit-

tämättömään ilmanvaihtoon rakennuksessa. Painepuolella esteinä voivat olla esimerkiksi 

liian jyrkät mutkat, ahdas kanavisto ja mutkat, jotka ovat puhaltimen pyörimissuuntaan näh-

den väärään suuntaan. Imupuolella painehäviöitä aiheuttavat esimerkiksi jyrkät mutkat, ku-

routuneet joustoliittimet, jyrkät laajennukset tai supistukset juuri ennen puhallinta. (Sand-

berg, E. 2019. Osa 2). 

 

2.3 Erilaiset ilmanvaihtokoneratkaisut 

Ilmanvaihtokoneita valmistaa useat eri yritykset ympäri maailmaa ja laitteita on valmistettu 

monilla eri ratkaisuilla jo pitkän aikaa. Kaiken kattavaa jaottelua ilmanvaihtokoneiden mal-

leista ei voi tehdä, mutta käyttökohteen, rakenteiden ja varustelun perusteella jako on taval-

lisesti: erilliset puhaltimet, pienet ilmanvaihtokoneet, toimintavalmiit ilmankäsittelykoneet 

ja koteloidut ilmankäsittelykoneet. 

 

2.3.1 Erilliset puhaltimet 

Tyypillisesti erillispuhaltimilla tarkoitetaan huippuimureita, kanavapuhaltimia ja muita yk-

sittäisiin tarpeisiin tarkoitettuja puhaltimia. Erillispuhaltimia valmistetaan laajasti eri teho-

alueille, joten käyttötarkoituksia on monia. Puhaltimia löytyy monille eri ilmamäärille ja 

niiden moottorien tehot vaihtelevat esimerkiksi muutaman kymmenen watin omakotitalon 

huippuimurista tai kanavapuhaltimesta usean kilowatin tehtaan huippuimuriin. Näillä 
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hoidetaan tavallisesti esimerkiksi jäteilman poisto ja savunpoisto, mutta myös tuloilmaa te-

hostetaan näiden avulla. (Sandberg, E. 2019. Osa 1). Yksi esimerkki erillispuhaltimista on 

Vilpen huippuimurit, jotka ovat suosittuja varsinkin pientalojen ilmanvaihtoratkaisuissa 

(kuva 8).   

 

 
Kuva 8. Vilpe Eco200S Flow huippuimuri. (Vilpe Oy, 2021) 

 

Erilliset puhaltimet on vuosikymmeniä varustettu vaihtovirtamoottoreilla, ja ne ovat olleet 

melko yksinkertaisia rakenteeltaan ja kytkennöiltään. Energian säästömahdollisuuden takia 

puhaltimia pyörittää yhä useammin EC-moottori (elektronisesti kommutoitava moottori), 

jotka ovat erinomainen korvaaja vanhoille puhaltimille. EC-moottorilla varustettuja puhalti-

mia löytyy nykyisin jo useilta valmistajilta ja niistä on kehitetty laaja valikoima erilaisille 

ilmavirroille. Vanhan 2-nopeus hihnakäyttöisen kammiopuhaltimen tilalle voidaan asentaa 

EC-puhallin esimerkiksi kuvan 9 tapaan. 
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Kuva 9. EC-moottorilla varustettu kammiopuhallin. Suojakotelossa tarvittavat ohjaus ja suojauskomponentit. 

(Euro-Service Oy, 2021). 

 

Kuvassa 10 on saneerausyksikkö, jonka avulla vanhassa sähkökeskuksessa olevat kello-oh-

jaukset toimivat. Useissa kohteissa esimerkiksi huippuimurille on hankala asentaa erillistä 

jännitesäätöä, vakiopaine- tai virtaussäätimiä, joten järkevää on asentaa vanhalla kello-oh-

jauksella toimiva puhallin ja nopeudet säädetään ilmamäärien säädön yhteydessä sopivaksi 

ja säästetään huomattavasti energiaa. 

 

 
Kuva 10. Suojakotelon sisältö. Kuvassa vasemmalla puoli- ja täysnopeus säätimet. (Euro-Service Oy, 2021). 
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2.3.2 Pienet ilmanvaihtokoneet 

Pientaloissa, rivitaloissa ja asuinkerrostaloissa, joissa on hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä, 

tavataan usein pieniä ilmanvaihtokoneita. Nämä laitteet ovat usein poisto- ja tuloilman siir-

toon käytettäviä ja sisältävät valmiina laitevalmistajan asentamat sähkö- ja automaatiolait-

teet, joten asennus ja käyttöönotto helpottuu huomattavasti.  

 

Koneet ovat yleensä hyvin kompakteja, jopa seinäasennuksen mahdollistavia ja siistejä ul-

kokuoreltaan (kuva 11). Koneet on hyvin äänieristetty ja useimmiten helposti huolletta-

vissa. Varaosiakin löytyy valmistajilta usein hyllystä, joten mahdolliset viat voidaan kor-

jata melko nopeasti.  

 

 
Kuva 11. Vallox ilmanvaihtokone, joka toimii myös liesituulettimena. (Euro-Service, 2021). 

 

Pienet ilmanvaihtokoneet on varustettu jo pidempään erityyppisillä lämmöntalteenottome-

netelmillä, joten energian säästö on huomattava verrattuna esimerkiksi huippuimureihin, 

jotka puhaltavat lämmön suoraan taivaalle. Hukkalämpöä varten on kehitetty suosiota ke-

ränneet poistoilmalämpöpumput, joiden toimintaa emme tässä työssä käy läpi, mutta hyvää 

lisätietoa säästöistä löytyy esimerkiksi energiayhtiö Helenin kotisivuilta. (Helen Oy, 2020) 
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2.3.3 Toimintavalmiit ilmankäsittelykoneet 

Pieniin ilmanvaihtokoneisiin verrattuna toimintavalmiit ilmankäsittelykoneet ovat suurem-

pia ja tarkoitettu palvelemaan suurempia tiloja, kuten liiketiloja, päiväkoteja ja toimistoja. 

Esimerkiksi Vallox Pureo koneissa (Kuva 12) on kehittyneet lämmöntalteenottomenetel-

mät ja nestekiertoiset jälkilämmistyspatterit, joilla taataan hyvä energiatehokkuus ja läm-

mitysteho. 

 

 
Kuva 12. Vallox Pureo TX 900.  (Vallox Oy, 2021) 

 

Ne ovat liitettävissä taloautomaatiojärjestelmiin ja koneen sisäiset kytkennät on pääosin 

tehty valmistajan toimesta valmiiksi. Koneisiin saadaan myös paljon erilaisia lisävarusteita 

riippuen asiakkaan tarpeista. 
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2.3.4 Koteloidut ilmankäsittelykoneet 

Suuret rakennukset vaativat suurien ilmamäärien siirtoa. Koteloidut ilmankäsittelykoneet 

ovat juuri tähän tarkoitukseen parhaita, koska niiden muokattavuus käyttötarpeen mukaan 

on laaja. Ilmavirrat vaihtelevat laitevalmistajasta riippuen, mutta ilmavirta-alueet ovat jopa 

0,5–18 m3/s. Tämä koneratkaisu vie kuitenkin huomattavasti enemmän tilaa, joten jo ra-

kennusvaiheessa on tärkeää suunnitella tarpeeksi suuret tilat kaikille kiinteistön ylläpidon 

koneille. Kuvassa 13 on esimerkki Teknokalorin Salda Amberair ilmankäsittelykoneesta. 

 

 
Kuva 13. Recair Ilmankäsittelykone. (ETS NORD, 2021). 

 

Koteloidut ilmankäsittelykoneet pyritään valmistamaan mahdollisimman valmiina koko-

naisuuksina, mutta asennuskohteen tiloista riippuen asennustyö voi olla hyvinkin hankalaa. 

Tämä vaikuttaa liitosten määrään ja tiiviyteen, mutta näitä voidaan jo rakennusvaiheessa 

painekoestaa, jotta päästään tarvittaviin tiiviysvaatimuksiin. Esimerkiksi SFS-EN 1886 tii-

viysluokkaan A, B tai C.  

 

Huoltotyöt koteloitujen koneiden parissa ovat pienempiin ilmanvaihtokoneisiin verrattuna 

helpompia. Tilat ovat suuremmat koneen sisällä ja kaikki osat ovat helposti avattavien 
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luukkujen takana. Huoltojen yhteydessä tehtävien puhdistusten laajuus on tietysti suu-

rempi, mutta hyvän suodatuksen ja tiiviyden avulla koneen osat pysyvät puhtaina.  

  

2.4 Ilmankäsittelykoneiden rakenne 

Seuraavaksi käsitellään ilmankäsittelykoneiden rakenteita yleisesti. Rakenteissa on eroavai-

suuksia eri laitevalmistajien kesken, mutta prosessit ilmankäsittelykoneiden sisällä perustu-

vat samoihin tekniikoihin. Kuvassa 14 on hyvin tavallinen tulo-poistokoneen prosessikuva 

piirrettynä.  

 

 
Kuva 14. Ristivirtalevylämmönsiirtimellä varustetun ilmankäsittelykoneen prosessikuva. Sinisellä tuloliman 

reitti ja punaisella poistoilman reitti. 

 

Kuvassa yllä on sinisillä nuolilla merkitty tuloilman reitti ja punaisella poistoilman. Tuloil-

mapuolella ilmavirta tulee ensin sisään sulkupeltien läpi, jotta ilmavirta voidaan tarvittaessa 

sulkea. Poistoilman reitillä sulkupellit ovat samalla tavalla asennettu suojaamaan laitteistoa 

jäätymiseltä. Seuraavana on suodatus, joka on oltava aina ennen tuloilman tai poistoilman 

virtaamista lämmöntalteenottokennon (LTO) läpi. Vain puhdasta ilmaa saa virrata lämmön-

talteenottokennon läpi, jotta pöly ei haittaa lämmönsiirtoa. LTO:n jälkeen juuri ennen pu-

hallinta on lämmityspatteri. Ulkoilma lämpene LTO kennossa vain tiettyyn pisteeseen, jonka 

jälkeen lämmityspatteri nostaa tuloilman lämpötilaa vielä toistamiseen tavoitetasolle.   
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2.4.1 Puhaltimet ja moottorit 

Ilmaa siirrettäessä tarvitaan moottorin ja puhaltimen yhteistoimintaa. Ilmanvaihdossa säh-

kömoottorit pyörittävät puhallinta, jonka siipien muotoilu siirtää tehokkaasti ilmaa. Yleisesti 

molempien koko kasvaa siirrettävän ilmamäärän mukaan. Pienimmät moottorit löytyvät 

yleensä kohdepoistoista esimerkiksi radonin poistossa tai pienen omakotitalon yleispoisto-

koneesta. Isommat moottorit voivat puolestaan pitää huolen vaikkapa sairaaloiden ilman-

vaihdosta kokonaisissa osastoissa ja jopa useammassa kerroksessa.  

 

Puhaltimien ja moottorien asetteluja on erilaisia. Riippuen erilaisista tekijöistä, kuten sijain-

nista, koosta ja tarvittavasta ilmamäärästä, ilmanvaihtokoneen muoto on hyvinkin erilainen. 

Välillä hihnan välityksellä toimiva kaavullinen radiaalipuhallin on ominaisuuksiltaan pa-

rempi. Välillä taas kammiopuhallin, jossa puhallin on kiinnitetty suoraan moottorin akseliin, 

vastaa paremmin ilmanvaihdolle asetettuja vaatimuksia. 

 

Oikosulkumoottorit, elektronisesti kommutoitavat moottorit (EC-moottorit) ja kestomag-

neetti moottorit (PM-moottorit) ovat ominaisuuksiensa takia käytetyimmät sähkömoottori-

tyypit ilmanvaihdossa. Lyhyesti moottorien ominaisuudet ovat seuraavanlaiset: 

 

Oikosulkumoottorit 

- Voidaan kytkeä suoraan sähköverkkoon. Staattorikäämityksen muodostama mag-

neettikenttä pyörii napapariluvun ja verkon taajuuden mukaisesti. Roottorin akseli 

pyörii jättämän verran magneettikenttää hitaammin.  

- Useimmiten puhallinkäytössä olevissa moottoreissa on kaksi käämitystä (eri napa-

pariluvut), joten näin saadaan kaksi eri nopeutta.  

- Eri nopeudet ovat mahdollisia myös taajuusmuuttajan avulla.  

- Pienillä tehoilla hyötysuhde huomattavasti heikompi, kuin suurilla. 

- Halvempi, kuin EC tai PM moottorit, mutta elinkaarikustannukset kalliimmat. 

- Sähköverkkoon 1-vaihekytkentäiset oikosulkumoottorit, jotka on varustettu vaiheen-

kääntökondensaattorilla, ovat kompakteja ja pienille ilmavirroille sopivia. Nopeuden 

ohjaus esimerkiksi muuntaja- tai tyristorisäätimellä.  
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PM-moottorit 

- Rakenne sama kuin oikosulkumoottorilla, mutta roottori kestomagnetoitu. 

- Hyötysuhde parempi verrattuna oikosulkumoottoriin.  

- Käyttö vain PM-taajuusmuuttajan kanssa. 

- Laaja tehoalue, jopa 350 kW. 

 

EC-moottorit 

- Harjaton tasavirtamoottori kestomagneeteilla. 

- Hyötysuhde hyvä pienilläkin nopeuksilla. 

- Ei vaadi erillistä taajuusmuuttajaa. Sisältää oman elektroniikan, joka säätää tehon.  

- Nopeudensäätö onnistuu useimmissa EC-moottoreissa 0–10 V DC jännitteellä, stan-

dardilla ohjausviestillä ja väyläohjauksella.  

 

(Sähkötieto Ry. ST 21.33. 2012) 

 

 

 

Moottorien ja puhaltimien huolto 

 

Puhaltimia pyörittävät sähkömoottorit ovat nykyisin erittäin korkealaatuisia. Niiden kestävä 

rakenne takaa useiden vuosien toimintakyvyn, kunhan noudatetaan valmistajan ohjeita. 

Yleisin syy sähkömoottorin vikaantumiseen on laakeriviat, jopa 40–50 %. Normaaliolosuh-

teissa, jolloin moottori on hyvin tasapainotettu ja sen kuorma on juuri oikein mitoitettu, 

moottorin pitäisi toimia virheettömästi pitkäänkin. Tällaisissa tilanteissa voi kuitenkin il-

mentyä väsymisestä johtuvia vikoja laakereihin. Joskus vikoja voi myös ilmentyä roottorin 

symmetrisen valmistusvirheen seurauksena. (Nandi ym. 2005). 

 

Kuvassa 15 on sähkömoottorin roottori kuvattuna, jonka laakereista kuului selvää ”rahise-

vaa” ääntä. Moottori ei ollut vielä vikaantunut ja käämit olivat hyvässä kunnossa, joten laa-

kerinvaihto oli vielä kustannustehokasta ja se pääsi palvelemaan hihnakäyttöistä puhallinta 

kuin uutena.  
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Kuva 15. Roottorin akselissa oleva laakeri. (Euro-Service, 2020). 

 

 

Ilmanvaihtokoneiden läpi kulkee päivittäin huomattava määrä erityypistä pölyä ja muuta li-

kaa. Esimerkiksi pakettivalmisteiset ilmanvaihtokoneet sisältävät myös poistoilman puolella 

suodattimet ennen moottoria, jotta ne eivät likaantuisi. Huippuimureista suurin osa on ilman 

mitään suodatusta, joten kaikki rakennuksen pöly ja muu lika kulkee puhaltimen läpi. Ku-

vassa 16 on erään asuintalon poistoilmakone, joka on mennyt toimintakyvyttömäksi huollon 

puutteen seurauksena.   
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Kuva 16. Asuintalon poistoilmapuhallin. (Euro-Service Oy, 2021). 

 

Rasvan ja pölyn sekoittuminen poistoilmakoneen puhaltimessa on pahimpia yhdistelmiä ja 

ne voivat aiheuttaa kuvan 16 mukaisen tilanteen. Kuvan kaltaisessa kunnossa oleva ilman-

vaihtokone lakkaa nopeasti toimimasta, mutta jo kauan ennen sitä se siirtää ilmaa todella 

heikosti ja kuluttaa energiaa suuria määriä aivan turhaan. Pitkät katkokset poistoilmanvaih-

dossa aiheuttavat kosteuskuormaa esimerkiksi kylpyhuoneissa ja ruuan käryt eivät tahdo 

poistua asunnoista. 

 

2.4.2 Pellit 

Ilmankäsittelykoneissa käytetään erilaisia peltiratkaisuja esimerkiksi ilmavirtojen säätöön, 

sekoitukseen ja sulkemiseen. Rakenteet vaihtelevat konekokojen mukaan, mutta yleensä ta-

vataan suorakaiteen muotoisia peltejä. Peltien rakenteen keston vuoksi yhden pellin pinta-

ala ei kuitenkaan suositella olevan yli 2 m2. Tällöin on parempi asentaa kaksi pienempää, 

jotta paineenkesto on suurempi.  

 

Kaikkia peltiratkaisuja on mahdollista säätää myös käsin, mutta nykyään pääasiassa kaikki 

säädöt tehdään rakennusautomaatioon kytkettyjen peltimoottorien avulla. Peltimoottorit 

ovat pitkäikäisiä, mutta silti on hyvin tärkeää huolehtia peltien akselien liikkuvuudesta. Pel-

timoottorien vääntömomentti on hyvä olla aina hieman ylimitoitettu, koska esimerkiksi lika 
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vaikuttaa peltiä kääntäviin osiin. Pahasti jumiutunut pelti voi olla mahdotonta korjata asen-

nuspaikallaan, joten vikaantunut pelti voidaan joutua purkamaan kokonaan huoltoa tai vaih-

toa varten.   

 

Sulkupellit 

Yleensä sulkupellillä tarkoitetaan nimensä mukaisesti ilmavirran liikkumisen pysäyttämistä 

kokonaan tietyssä kanaviston osassa. Näitä asennetaan erilaisiin kohtiin ilmanvaihtojärjes-

telmää, mutta yleisesti näitä asennetaan ilmankäsittelykoneiden tuloilman ja poistoilman rei-

tille, jotta ilman virtaus esimerkiksi ulkoilmasta tuloilmakoneeseen voidaan estää kokonaan.  

 

Sulkupelleillä on tärkeä tehtävä ilmanvirtojen ja lämpövuotojen hallinnassa, joten tiiviys pi-

tää olla tarpeeksi hyvä. Suunnittelussa on myös huomioitava, ettei sulkupellit saa aiheuttaa 

kovin suurta painehäviötä.  

 

Sekoituspelti 

Sisäilman kierrätys sopivissa määrin on sekoituspelleillä erittäin hyvä ja energiatehokas 

keino. Lyhyesti selitettynä järjestelmässä on kolme peltiä, joiden avulla voidaan koneeseen 

otettavan raittiin ulkoilman sekaan sekoittaa hieman sisäilmaa. Sekoituspeltejä ei kuitenkaan 

käytetä kuin harvoissa rakennuksissa, joissa sekoittaminen sallitaan.  

 

Ohitusilmapelti 

Tärkeä ominaisuus varsinkin lämmöntalteenotossa on mahdollisuus ohjata ilmavirtaa tarvit-

taessa ohi lämmönsiirtimen. Kesällä, kun lämpötilat nousevat yli normaalien huonelämpöti-

lasuositusten, on harvoin kannattavaa siirtää talteen otettu lämpö poistoilmasta tuloilmaan, 

joten ohitusilmapelti on tällöin erittäin kätevä ominaisuus.  

 

 

2.4.3 Suodatus 

Sisäilman puhtaus on tullut jatkuvasti tärkeämmäksi ja suodattimilta vaaditaan korkeaa laa-

tua, toisin sanoen suurta suodatusastetta. Yleisimpiä suodattimia on karkeasuodattimet 

(G1...G4), perussuodattimet (M5...M6) ja hienosuodattimet (F7...F9). Suodatusluokka 
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nousee numeroinnin mukaisesti ja jo näillä saadaan moniin kohteisiin todella hyvälaatuista 

ilmaa vapaana pölystä ja muusta sisäilman laatuun vaikuttavista isommista hiukkasista.  

Sairaalat ovat pääasiallinen kohde, jossa tarvitaan kuitenkin vielä parempaa suodatusta. Näi-

hin asennetaankin usein EPA-, HEPA- tai ULPA-suodattimia, joilla saadaan vielä merkittä-

västi parempi suodatus. (Hengitysliitto, 2021). 

 

Tärkeää on ymmärtää suodattimien puhtauden vaikutus järjestelmän toimintaan. Puhtaat 

suodattimet eivät aiheuta suurta painehäviötä, mutta likaiset aiheuttavat. Tästä seuraa nope-

asti esimerkiksi suurempi energiankulutus varsinkin painesäädöllä varustetuissa järjestel-

missä, sillä jos tilavuusvirtaa ei säädetä, pienenee virtaus suodattimien tukkiutuessa. Suoda-

tinkammion oveen on asennettava vähintään paine-eromittari, jotta suodatuksen tilanteen voi 

tarkastaa paikan päällä nopeasti. Suodattimien tilaa voidaan arvioida myös etänä, kun asen-

netaan erilliset paine-eroanturit automaatiojärjestelmää varten.   
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3 Lämmitysjärjestelmä 

Tässä osiossa käydään läpi ilmanvaihdon toimintaan liittyvää lämmitysjärjestelmää ylei-

sesti. Emme perehdy siis enempää, kuinka rakennuksen lämmitysjärjestelmä toimii, mutta 

tarkoitus on painottaa, että myös lämmitysjärjestelmän toiminta vaikuttaa suoraan ilman-

vaihdon toimintaan, jos käytössä on vesikiertoiset lämmityspatterit.  

 

3.1 Lämmitys- ja jäähdytyspatterit 

Ilmanvaihdossa tuloilman lämpötilan hallinta on erittäin tärkeä ominaisuus. Nykyisin tuloil-

maa myös viilennetään yhä useammin jo ilmankäsittelykoneista lähtien, mutta varsinkin kyl-

missä pohjoismaissa tuloilman lämmitys on välttämätön toimenpide. Ilman lämmityspatteria 

olevan ilmanvaihtokoneen käyttö näkyisi nopeasti lämpötilan laskuna sisätiloissa ja esimer-

kiksi huoneissa olevien patterien ylikuormittumisena. 

 

Ilmankäsittelykoneissa ilman lämmitykseen ja jäähdytykseen on kehitetty erityisiä alumii-

nista tai keraamisesta materiaalista valmistettuja kennorakenteita. Näitä kutsutaan yleensä 

lämmönsiirtimiksi, juuri niiden lämmityksen ja jäähdytyksen sallivasta rakenteesta johtuen. 

Lämmitys ja jäähdytys lämmönsiirtimien avulla perustuu suuriin määriin ohuita lamelleja ts. 

ohuita levyjä, joiden lämmönsiirtopinta-ala on suuri ja teho on huippuluokkaa.  Lamellien 

sisällä on putkisto, jossa kiertää joko lämmintä tai kylmää lämmönsiirtoainetta. Lämmön-

siirtoaine voi olla esimerkiksi vettä tai vesi-glykoliliuosta, ja tärkeää on jatkuva virtaus. Vir-

tauksella mahdollistetaan hyvä toimivuus, myös ankarissa sääolosuhteissa. Yleisimmin läm-

mityspatterissa on 1–2 putkiriviä, kun taas jäähdytyspatterissa 3–4. Kuvassa 17 on tuloilma-

koneen lämmityspatteri. (Sandberg, E. 2016. Osa 1). 
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Kuva 17. Uusi ilmanvaihtokoneen lämmityspatteri. Aiempi oli haljennut useasta kohtaa kovan pakkasen takia. 

(Euro-Service Oy, 2021). 

 

Tiheästi rakennettu lamellirakenne takaa loistavan lämmönsiirtokyvyn, mutta samalla siinä 

on omat huonot puolensa. Riippuen suodatuksen laadusta ja ylipäänsä koneen tiiviydestä, 

lamellien väliin kertyy helposti pölyä tai muuta likaa ja tämä näkyy nopeasti hyötysuhteen 

ja ilmavirran heikentymisenä. Suodattimien vaihto on tehtävä ajallaan, kuten myös itse la-

mellien puhdistus, jotta kaikki sen ominaisuudet toimivat kunnolla.  

 

3.2 Lämmöntalteenotto 

Energiatehokkuuden kannalta lämmöntalteenotto (LTO) ilmanvaihtoon integroituna on mer-

kittävimpiä ratkaisuja lämmönhukan pienentämisessä ja säästöt ovat huomattavat. Lämmön-

talteenottotapoja on erilaisia, mutta periaatteena on, että poistoilmasta pyritään ottamaan 

mahdollisimman paljon lämpöenergiaa talteen ja siirtämään sitä tuloilmaan.  

 

Lämmönsiirtoaineena LTO-kennoissa voidaan käyttää esimerkiksi vettä tai pelkästään läm-

mönsiirtimen materiaalin omaa lämmönsiirtokykyä. Siirtimenä on yleensä alumiinista tai 

keraamisesta materiaalista valmistettu kennorakenne, aivan kuten lämmitys- tai 
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jäähdytyspatteri. Fyysisenä erona lämmitys- tai jäähdytyspattereihin on se, että lämmöntal-

teenotossa käytetyt lämmönsiirtimet koostuvat useimmiten 6–10 putkirivistä.  Käytössä on 

kuitenkin myös pyöriviä lämmönsiirtimiä, ristivirta levylämmönsiirtimiä, sekä vastavirta le-

vylämmönsiirtimiä, joiden rakenteet poikkeavat aiemmista.  

 

 

Pyörivä lämmönsiirrin  

Nimensä mukaisesti pyörivän lämmönsiirtimen toiminta perustuu kiekkomaiseen rakentee-

seen, jota pyörittää erillinen käyttölaitteisto. Kiekon keskiöön on asennettu akseli ja laake-

rointi, joka pyörii kevyesti, kun moottori pyörittää kennon, eli roottorin ympäri asennettua 

hihnaa. Kenno lämpenee poistoilmavirran virratessa sen läpi ja viilenee, kun lämmennyt 

kennon osa pääsee tuloilmavirran luokse.  

 

Pyörivää lämmönsiirrintä ohjataan yleensä kierrosnopeutta ohjaavalla säätimellä. Automa-

tiikkaan liitetty nopeuden säädin mahdollistaa nopeuden säädön etänä ja esimerkiksi hyöty-

suhteen muutoksia voidaan parantaa tällä tavoin.  

 

 

 

Ristivirta- ja vastavirtalevylämmönsiirrin 

Pientalojen ilmanvaihtoratkaisuissa ristivirtatoimiset levylämmönsiirtimet ovat hyvin ylei-

siä, mutta myös hyvin suosittu suuremmissakin kohteissa. Ne ovat hyvin kompakteja ja 

yleensä helposti huollettavia. Ristivirtaa hyödyntämällä päästään noin 60–65 % hyötysuh-

teeseen, mutta huoltamaton ja varsinkin tiheällä levyvälillä oleva siirrin menettää hyötysuh-

dettaan nopeasti. Vastavirtasiirtimillä päästään jopa 80 %:iin, mutta niidenkin toiminta heik-

kenee nopeasti, jos ylläpitotoiminnot ovat heikkoja.  

 

Levylämmönsiirtimiä käytettäessä on muistettava niiden toimintaa haittaava kriittinen läm-

pötila, joka on noin -7°C. Tällöin levyjen väliin tiivistynyt kosteus alkaa yleensä viimeistään 

jäätyä ja ilman kulkeutuminen hankaloituu ja jopa pysähtyy levyvälien tukkeutuessa. Moni-

puolisemmissa ilmankäsittelykoneissa on suojaustoimintona levylämmönsiirtimiin kehitetty 

huurteenpoistotekniikka, joka sulattaa levyjä tietty osa kerrallaan. Siirrin voi olla varustettu 
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esimerkiksi 2–4 sulkupellillä, jotka sulkeutuvat yksi kerrallaan sulatuksen ajaksi. Kesäajaksi 

on usein myös asennettu ohituspelti, jolla LTO voidaan kokonaan ohittaa. Näitä toimintoja 

ohjataan automaatiojärjestelmällä. Vastavirtalevylämmönsiirtimessä suuri lämpötilasuhde 

tarkoittaa myös suurempaa riskiä huurtumiselle, joten huurteensulatus on erittäin tärkeää pi-

tää toimintakuntoisena. (Sandberg, E. 2016. Osa 1). 

 

3.3 Lämmityksen hallinta 

Lämmönsiirtimien toimintaa seurataan jatkuvasti. Riski putkistojen jäätymiselle on aina ul-

kolämpötilan laskettua miinuksen puolelle. Putkistoon asennettavan lämpöanturin tehtävä 

on kertoa jäätymissuojalle mahdollisimman tarkka lukema, jotta se voi sammuttaa ilman-

vaihtokoneen jäätymissuojan asetustensa mukaisesti ja estää putkistojen jäätyminen. Jääty-

missuojan tai anturin viallisuus voi johtaa pahimmillaan vesivahinkoon ja pitkään huolto-

katkoon. Pakkasilman jatkuessa tuloilman saanti on myös tauolla ja sisäilman laatu heiken-

tyy huomattavasti. 

 

Riippuen ilmankäsittelykoneen lämmittimen tyypistä, eli onko se esimerkiksi sähköinen vai 

vesikiertoinen, toinen tärkeä tekijä lämmönsiirtimien toiminnan kannalta on pumppujen ja 

itse lämmönjakokeskuksen toiminta. Pieni lämmönjakokeskus näyttää esimerkiksi kuvan 18 

mukaiselta. 
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Kuva 18. Erään kiinteistön lämmönjakokeskus, jota ohjaa Ouman EH-203 säädin. Kyseinen järjestelmä syöttää 

lämmintä vettä tulokoneen patteriin.  

 

Pumpun epävarma toiminta tarkoittaa myös usein, että ilmanvaihtokaan ei toimi kuten pitää, 

koska vesivirta pitää olla suunnitellun mukainen. Patteriverkosto, jossa vesi ei virtaa tar-

peeksi tai ole tarpeeksi kuumaa, aiheuttaa helposti jäätymissuojan laukeamisen, eikä tällöin 

myöskään koneen automatiikka suosittele enää puhaltimien pitämistä päällä.  

 

 

 

 

 



38 

 

4 Sähköjärjestelmä 

Sähköjärjestelmien suunnittelussa on nykyään tehtävä paljon yhteistyötä myös automaa-

tiourakoitsijan kanssa. Sähköjärjestelmä antaa ilmanvaihdon prosesseille ja automaatiolle 

niiden tarvitseman energian, mutta automaatiolla on valtaa sähköjärjestelmän toimintaan hy-

vin laajasti. Automaatio hallitsee milloin jokin laite saa sähköä sen vaikutusalueellaan.      

Sähköjärjestelmä tottelee tätä herkeämättä, mutta valvoo puolestaan, ettei sähköä syötetä vi-

kaantuneisiin laitteisiin tai oikosulussa olevaan kaapeliin. Tärkeimmät suojauslaitteet ja oh-

jauskomponentit on hyvä tietää ja miten niiden toiminta vaikuttaa ilmanvaihdon kokonai-

suuteen.  

 

Suuremmissa ilmanvaihtojärjestelmien rakennusprojekteissa itse ilmanvaihtokoneen asen-

nusurakka kuuluu useimmiten IV-urakoitsijalle, automaatiolaitteiden hankinta ja ohjel-

mointi automaatiourakoitsijalle ja sähköurakoitsija suorittaa yleensä koneen ryhmäkeskuk-

sen toimituksen ja tarvittavat kaapeloinnit. Nykyään yhä useampia ilmanvaihtokoneita myy-

dään erilaisina pakettiratkaisuina, joissa koneen ryhmäkeskus, sisäiset johdotukset ja jopa 

automaatio on valmiiksi asennettu, joten tällaisen urakan voi suorittaa suurelta osin pelkäs-

tään IV-urakoitsija, ja sähköurakoitsija asentaa vain syöttökaapelin koneen ryhmäkeskuk-

seen.   

 

4.1 Ryhmäkeskus 

Hyvien asennustapojen mukaisesti ilmanvaihtojärjestelmien suojaukseen ja ohjaukseen liit-

tyvät komponentit olisi hyvä sijoittaa siististi ryhmäkeskukseen. Samaan keskukseen on si-

joitettu sulakkeet, kontaktorit, lämpöreleet sekä muut turvallisuuden ja toiminnan takaavat 

komponentit, jotka ovat kätevästi tarkastettavissa keskuksen ovien takana. Myös automaa-

tiojärjestelmän alakeskus olisi hyvä sijoittaa mahdollisimman lähelle ryhmäkeskusta, koska 

vianetsintä nopeutuu varsinkin, kun kyse on sähkönsyötön viasta.  

 

Ryhmäkeskuksia voi olla monissa paikoissa useampi, siksi nämä ovat tärkeää varustaa sel-

kein tunnuksin. Isommissa kiinteistöissä kytkimiä ja merkkilamppuja on keskuksissa useita 

monille eri pumppu- ja ilmanvaihtojärjestelmille, joten myös näiden merkinnät on syytä olla 

oikein merkattu. Huoltotöissä on huomattavan tärkeää olla täysin varma esimerkiksi tietyn 
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ilmanvaihtokoneen sammuttamisesta ryhmäkeskuksessa olevan kytkimen kautta, ettei esi-

merkiksi katkaise jonkin tärkeän osan ilmanvaihtoa, kun piti saada vain kellaritilojen pois-

tokone seis.  

 

4.2 Sulakkeet 

Rakennusten sähköasennuksissa tunnetuin turvalaite on sulake. Sen tehtävä on estää tapa-

turmat, jotka syntyvät sähköteknisten vikojen seurauksena tai piirissä olevan sähkölaitteen 

ylikuormittumisesta johtuen. Sulake mitoitetaan yleisesti sähköjohdon virtakestoisuuden 

mukaan, mutta pienennetään tarpeen mukaan, vaikka johdon kesto olisi suurempi. Puhalti-

mien ja pumppujen sähkönsyötössä on tietysti myös muita suojalaitteita, kuten lämpöreleet, 

mutta viimeistään sulakkeen pitää toimia erotuslaitteena vian tullessa. (Suomen Standardi-

soimisliitto SFS ry. SFS 6000-4-43:2017. 2017) 

 

4.3 Kontaktorit ja releet  

Kontaktorien ja releiden toiminta perustuu niiden sisällä olevaan käämiin ja sen kykyyn 

muodostaa magneettikenttä, joka syntyy sinne virran kytkeytyessä. Magneettikenttä liikuttaa 

kontaktin muodostavat koskettimet, joko yhteen tai irti toisistaan, riippuen kontaktorin tyy-

pistä (NO, NC tai CO). Kontaktoreilla suurempikin kuorma saadaan nopeasti ja turvallisesti 

kytkettyä päälle tai pois.  

 

Puhaltimien, pumppujen ja esimerkiksi sähköisten lämmittimien virrat ovat usein useamman 

ampeerin suuruisia ja näiden kytkentä päälle ja pois vaatii erikokoisia kytkinlaitteita ja näi-

hin soveltuvimmat ovat yleensä juuri kontaktorit ja releet. Yleensä varsinkaan iv-koneen 

sähköpatterin ei tarvitse olla aina päällä ja sähkösyöttöä voidaan katkaista näille laitteille 

jopa useita kertoja tunnissa. Tätä ohjausta hallitsee automaatiojärjestelmä, jossa käytettävä 

jännite ja virrat ovat pääasiassa hyvinkin pieniä, mutta juuri kontaktorien ja releiden kytke-

mistoiminta vaatii yleensä vain 230V jännitteen kytkemisen kelaan ja näin automaatiojär-

jestelmä pystyy hallitsemaan hyvinkin suuria kuormia.  
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Lämpörele 

Hieno lisä kontaktoreissa on sen yhteyteen asennettava lämpörele. Sen tehtävä on tunnistaa 

liian suuri virta, joka muuten voisi nopeasti vahingoittaa esimerkiksi sähkömoottoria. Läm-

pöreleitä valmistetaan eri virta-alueille ja niitä voidaan vielä usein hienosäätää tarkemmin 

erinäköisillä säätönupeilla. Tarkoitus on valita mahdollisimman sopiva virtaraja juuri läm-

pöreleen suojeleman laitteen ominaisuuksien mukaisesti. Lämpöreleen laukeaminen voidaan 

palauttaa helposti sen kuoressa olevasta kytkimestä, mutta laukeamisen syy olisi aina tärkeä 

pyrkiä selvittämään. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS 6000-5-53:2017) 

 

4.4 Taajuusmuuttajat 

Ilmanvaihdossa vanhat yksi- ja kaksinopeusmoottorit ovat olleet vuosikymmeniä käytössä, 

ja nämä ovat olleet varsin toimivia ja pitkäikäisiä. Ongelmana on kuitenkin ollut niiden 

huono säädettävyys erilaisten sovellusten tarpeiden mukaisesti. Ilmanvaihdossa tämä on-

gelma korostuu ilmamäärien säädössä, jolloin esimerkiksi huomattavasti ylimitoitettu puhal-

linmoottori aiheuttaa rakennuksessa yli – tai alipaineen, jota pystytään säätämään vain eri-

laisilla säätöpelleillä. Usein tämä säätö onnistuu, kunhan pelleissä ja venttiileissä on säätö-

varaa, mutta välillä korkea paine kanavistossa näkyy huomattavana äänihaittana.   

 

Nykyään vanhat sähkömoottorit pyritään korvaamaan moottoreilla, jotka on suunniteltu taa-

juusmuuttajakäyttöön. Säätämällä moottorille normaalisti menevää 50 Hz:n vaihtojännitteen 

taajuutta, voidaan moottorin pyörimisnopeutta muuttaa ja tämä antaa valtavasti hyötyjä il-

mamäärien säädössä ja energiansäästössä. Kanaviston paine saadaan helposti tiputettua koko 

rakennuksessa ja energiatehokkuus kasvaa, kun ei tarvitse ns. kuristaa koneen tehoja pelleillä 

tai muilla ratkaisuilla. Taajuusmuuttajat ovat erittäin tärkeitä tarpeenmukaisen ilmanvaihdon 

tavoitteen saavuttamisessa.  
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4.4.1 Rakenne ja toiminta 

Taajuusmuuttajan rakenne on yleisesti jaettu kolmeen pääosaan. Ne ovat tasasuuntaaja, vä-

lipiiri ja vaihtosuuntaaja. Taajuusmuuttajissa on kuitenkin myös verkkosuodattimia ja erilli-

siä jäähdytyspuhaltimia, koska taajuusmuuttajan sisäinen lämpötila voi nousta ajoittain kor-

keaksi. Asennus tulisikin tehdä mahdollisimman hyvin tuulettuvaan ja puhtaaseen tilaan.  

 

Tärkeimpiä komponentteja taajuusmuuttajissa ovat erittäin nopeat puolijohdekytkimet. Näi-

den avulla taajuusmuuttajan lähtötaajuus on jatkuvasti ohjattavissa ja kehityksen myötä hyö-

tysuhde taajuusmuuttajilla pysyy korkeana. (Sähkötieto Ry. ST 715.00. 2018) 

 

4.4.2 Käyttö ilmanvaihdon prosesseissa 

Automaation kehittymisen myötä taajuusmuuttajien ominaisuudet ovat tulleet paremmin 

käyttöön. Yksinkertaisemman ohjausjärjestelmän omaavissa ilmanvaihtojärjestelmissä taa-

juusmuuttajaa hyödynnetään pääasiassa tiettyjen ilmamäärien saamisessa, jolloin puhalti-

men nopeutta säädetään joko hitaammaksi tai nopeammaksi. Nykyään on kuitenkin kiinni-

tetty yhä enemmän huomiota esimerkiksi luokkatilojen lämpötiloihin ja hiilidioksiditasoi-

hin, joten taajuusmuuttajan arvoja voidaan muuttaa jatkuvasti, jotta saadaan mahdollisim-

man hyvä sisäilma.  

 

Taajuusmuuttajien käyttö on myös pumppujen yhteydessä hyvä ratkaisu. Ilmanvaihtokoneet, 

jotka sisältävät nestettä hyödyntävän lämmönsiirtimen, käyttävät toiminnassaan pumppuja, 

joilla siirretään lämmönsiirtonestettä. Aiemmin virtausta säädettiin pelkästään erilaisilla 

venttiileillä, mutta nykyään näiden lisäksi on siis mahdollista ohjata myös pumpun pyöri-

misnopeutta, jotta verkoston paine ei turhaan ole liian korkea. Tämä on siis huomattava ener-

giansäästö.  

 

4.4.3 Huolto ja häiriöt 

Joissakin koneissa taajuusmuuttajat on integroitu ilmanvaihtokoneen kuoren sisään, mutta 

usein taajuusmuuttajat sijaitsevat konehuoneessa tai sisätiloissa lähellä itse ohjattavaa ko-

netta, jolloin mahdolliset suurtaajuushäiriöt pidetään mahdollisimman pieninä. 
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Taajuusmuuttajat ovat pitkäikäisiä, mutta tässäkin ehtona on tarpeenmukaisen huollon suo-

rittaminen ohjeen mukaisesti.  Kuvassa 19 on esimerkki taajuusmuuttajasta, joka ei kysei-

sessä kunnossa pysy kauaa toimintakuntoisena.  

 

 

 
Kuva 19. Taajuusmuuttajan tuuletuksen imuaukko tukossa. (Euro-Service Oy, 2020). 

 

ABB:n ohjeistuksessa puhutaan selkeästi, että esimerkiksi välipiirissä olevien useiden elekt-

rolyyttikondensaattoreiden käyttöikä vähenee huomattavasti, jos käyttöympäristön lämpö-

tila ei pysy tarpeeksi alhaisena. Kuvassa 19 on taajuusmuuttajan jäähdytysteho huomatta-

vasti alentunut kertyneen pölymäärän takia ja tästä seuraava vikaantuminen johtaa todennä-

köisesti kondensaattorien vikaantumiseen ja aiheuttaa syötön sulakkeen laukaisun. (ABB. 

2013). 

 

EMC-häiriöt ja vaikutus 

 

Taajuusmuuttajat omaavat pääasiassa hyvin vakaan toiminnan ja tottelevat asetettuja para-

metrejä herkeämättä. Ihmisen havaitsemia haittoja taajuusmuuttaja ei yleensä aiheuta, pois-

sulkien tuulettimen ääni, mutta sähkömagneettisella tasolla häiriöt voivat olla suuria. Tämä-

kin on kuitenkin vältettävissä asianmukaisella asennuksella, joka onnistuu noudattamalla 

laitevalmistajan ohjetta.  
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Puutteelliset asennukset EMC-häiriösuojauksessa ilmenevät usein saneerauskohteissa, 

mutta myös uudiskohteissa näitä virheitä esiintyy. Antti Koposen diplomityössä vuonna 

2007 tehtiin haastatteluja, joissa lähes jokainen uudiskohteen projektihenkilö oli kohdannut 

vähintään yhden puutteellisen EMC-asennuksen.  EMC-asennusvirheet vaikuttavat toisiin 

laitteisiin, joten kaapeloinnilla ja sen liitoksilla on paljon vaikutusta esimerkiksi automaa-

tiojärjestelmän toimintaan. Varsinkin moottorikaapeloinnin virheellisyydet ilmenevät use-

asti väylävikoina. Diplomityössä esitetyn oskilloskoppisignaalin kuvan perusteella voidaan 

selvästi nähdä väyläsignaalissa häiriöitä, kun taajuusmuuttaja on päällä. Tämä voi näkyä au-

tomaatiojärjestelmässä mittauksien heilumisena tai jopa kenttälaitteiden toiminnan lakkaa-

misena. (Antti Koponen, 2007). 
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5 Ilmanvaihdon automaatio 

Rakennusautomaatio kattaa nykyään hyvin laajasti rakennusten erilaisia toimintoja,  

kuten palohälytinjärjestelmiä, ovilukituksia, valaistusta, ilmanvaihtoa jne. Se voi ohjelmoin-

tinsa mukaisesti säätää, valvoa ja ohjata melkein mitä tahansa toimintoa automaattisesti. Sen 

avulla voidaan säästää energiaa, ylläpitää sisäilman laatu halutunlaisena ja minimoida jär-

jestelmien ennen tarvitsemat rutiinityöt, kuten jatkuvat tarkastukset paikan päällä.  

 

Automaatiojärjestelmän kustannus uuden rakennuksen hankintakustannuksissa on promille-

luokkaa, joten suuri investointi se ei ole. (ST-käsikirja 22 ,2017).  Automaation avulla voi-

daan kuitenkin pitkällä aikavälillä saada huomattavia hyötyjä ja energiansäästöä. Tärkeää on 

kuitenkin jo alusta alkaen tietää tarkasti, mitä osia toiminnoista halutaan automatisoida ja 

mikä kaikki ylipäänsä on tarpeen. Kallis ja paljon informaatiota keräävä järjestelmä ei ole 

kannattava, jos käyttäjät eivät ole valmiita sen tietoja hyödyntämään.  

 

5.1 Automaatiojärjestelmän rakenne 

Fyysisesti automaatiojärjestelmä koostuu monista eri komponenteista. Tutustuminen näihin 

on kuitenkin parempi aloittaa jakamalla automaatiojärjestelmä hierarkkisesti. ST-käsikir-

jassa 17 rakennusautomaatiojärjestelmän hierarkia sisältää kolme päätasoa, jotka ovat hal-

lintotaso, automaatiotaso ja kenttätaso.  

 

5.2  Hallintotaso 

Tietotekniikan kehittyessä hallintotaso on saanut huomattavasti lisää valtaa automaatiojär-

jestelmien hallintaan. Käyttäjä pystyy PC:n avulla tarkastelemaan ja vaikuttamaan kiinteis-

tön järjestelmien toimintaan. Kiinteistökohtaisesti tällaista tilaa kutsutaan yleensä valvo-

moksi, joka on kytkettynä joko langallisesti (yleensä Ethernet-väylä) suoraan automaatio-

väylään tai automaatio voi olla yhdistetty reitittimien välityksellä kiinteistön omaan verk-

koon. Hallintotasolla voi siis tarkastella ja hallita useiden eri kiinteistöjen automaatiojärjes-

telmiä.  
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Tietoturva 

Hallintotasolla etäyhteys on kasvattanut suosiotaan, koska voidaan välttää fyysistä paikalla 

käyntiä huomattavasti enemmän. Etäyhteydet ovat pääasiassa hyvin varmatoimisia, mutta 

tietoturva on jatkuvasti uhattuna. Laitevalmistajat panostavat kuitenkin sen kehittämiseen. 

Esimerkiksi Ouman Oy:n automaatiojärjestelmien nettivalvomon pääsyyn voidaan asettaa 

kaksivaiheinen tunnistautuminen, joka pienentää huomattavasti luvattomien käyttäjien pää-

syä järjestelmiin. (Ouman, 2021). 

 

 

5.3 Automaatiotaso 

Laitevalmistajasta riippuen automaation ”aivoina” voivat toimia joko kompaktit prosessi-

asemat, joissa I/O- moduuleja on integroituna, tai esimerkiksi isommissa kiinteistöissä käy-

tetyt modulaariset prosessiasemat, joissa I/O-moduulit ovat erikseen. Kohteesta riippuen 

voidaan pärjätä vain yhdellä alakeskuksella ja sen I/O-moduuleilla, tai käyttää useita alakes-

kuksia ja niissä vielä useita I/O-moduuleita lisää. Kuvassa 20 nähdään Schneiderin TAC 

automaatiojärjestelmää ja tähän liitetty hieman yksinkertaisempi operointipaneeli. Paneelin 

kautta pystyy vaikuttamaan moniin toimintoihin ja arvoja voidaan muuttaa. 

 

 
Kuva 20. Schneider TAC. (Euro-Service Oy, 2021). 
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Nykyisin yksinkertaisemmat säätimet korvataan yhä useammin automaatiokaapin oveen lii-

tettävällä kosketusnäytöllä. Tällöin järjestelmän ohjaus on vielä monipuolisempaa ja grafiik-

kakuvien näkyminen helpottaa huomattavasti käyttöä.  

5.4 Kenttätaso 

5.4.1 Anturit 

Anturit ovat automaation ”silmät ja korvat”. Automaation toiminnat siis seuraavat antureista 

saatavaa tietoa ja muokkaavat järjestelmän toimintaa sen mukaisesti. Kaikki riippuu tieten-

kin mitä säätöohjelmaan on koodattu, mutta ilman anturitietoa järjestelmällä ei tee mitään. 

Seuraavaksi esitetään yleisimmät ilmanvaihdon hallinnassa vaikuttavat anturityypit. 

 

Paineanturit 

Ilmamäärän säädössä tärkeää on tietää kanavistoissa tai koneessa vallitsevat paineet ja paine-

erot tiettyjen osien tai tilojen välillä. Paine-eroa mittaavia antureita voidaan asentaa mihin 

tahansa kohtaan ilmanvaihtojärjestelmää, mutta vain valmistajan ohjeen mukaisesti, jotta 

anturitieto on varmasti hyödyllistä ja oikeaa. Tärkeää on myös huolehtia mittaletkujen puh-

taudesta ja yleisesti toimintaperiaatteena olevan mittauskalvon nollauksesta tietyin väliajoin.  

 

Lämpöanturit 

Yleisimpiä antureita automaatiossa ovat lämpöanturit. Näitä löytyy monilta eri valmistajilta 

ja niiden toiminta perustuu resistanssin muutoksiin. PTC-antureissa resistanssi kasvaa läm-

pötilan noustessa ja NTC-antureilla resistanssi puolestaan pienenee.  

 

Lämpöantureita voidaan asentaa moniin eri paikkoihin, jos sille on tarve. Pääasiassa niitä 

asennetaan ilmankäsittelykoneiden läheisyyteen kanaviston sisään, jotta nähdään nopeatkin 

muutokset ulko- tai sisäilman lämpötilassa. Näin voidaan seurata myös itse koneen kykyä 

lämmittää tuloilmaa tai ottaa talteen lämpöä poistoilmasta. Lämpöanturit ovat myös erittäin 

tärkeitä juuri ylikuumenemisen tai jäätymisen varalta. Esimerkiksi nestekiertopatterin sisään 

asennettavien anturien avulla voidaan estää putkistojen jäätyminen ja pahimmassa tapauk-

sessa halkeilu, joka voi johtaa vesivahinkoon.  
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Hiilidioksidianturit 

Energiatehokkuuden tavoittelu on lisännyt kiinnostusta yhä enemmän hiilidioksidipitoisuuk-

siin. Anturit, joilla voidaan aistia huoneessa olevan hiilidioksidin määrä, on tehokas väline 

energian säästötavoitteessa. Huone, jossa ihmisiä ei ole, näkyy anturin arvoissa, jolloin au-

tomatiikka voi esimerkiksi kääntää ilmamääräsäätimen kyseiseen tilaan melkein kokonaan 

kiinni tulo- ja poistokanavista. Näin voidaan suurentaa ilmamääriä toisessa tilassa tai jopa 

pienentää ilmanvaihtokoneen pyörimisnopeutta, riippuen automaatiojärjestelmän monipuo-

lisuudesta.  

 

Ilmanlaatuanturit 

Ilmanvaihtoon liitettävillä antureilla pystytään havaitsemaan myös erilaiset hajut. Haihtu-

vien orgaanisten yhdisteiden havaitseminen onnistuu VOC (Volatile Organic Compound) 

antureilla. Samaan tapaan näiden antureiden mittausarvoja voidaan hyödyntää paremman 

sisäilman puolesta. Varsinkin erilaiset laboratoriot tai muut teolliset laitokset, joissa käsitel-

lään esimerkiksi ammoniakkia tai vetyä, on hyvä varustaa laadukkailla antureilla, jotta il-

manvaihtoa voidaan tehostaa aina tarpeen tullen.  

 

 

5.4.2 Automatiikan huolto 

Antureiden arvojen luotettavuus on tietysti riippuvainen itse valmistajan laadusta, mutta oh-

jeen mukainen asennus määrittää viimeistään, kannattaako anturin arvoihin luottaa. Asen-

nuksen jälkeen kaikki säädöt tehdään luotettavien anturien arvojen perusteella. Yksikin vi-

allinen anturi voi nopeasti tehdä hallaa järjestelmän toiminnalle ja kokonaishyödylle, joten 

antureiden kuntoa onkin tarkasteltava ja huollettava säännöllisesti.  

 

Riippuen anturin tyypistä, sille voidaan tehdä melko luotettavasti myös erityylisiä vertailu-

kokeita. Esimerkiksi paine-eroantureiden arvoja voidaan helposti verrata ammattilaisten 

käyttämiin paine-ero mittareihin, kun referenssimittarin mittayhteet saadaan mahdollisim-

man lähelle vertailtavaa anturia. Toinen helppo tarkistus voidaan tehdä esimerkiksi kanavaan 

asennettavalle lämpöanturille. Anturin arvoja verrataan mahdollisimman tarkkaan ja kalib-

roituun lämpötilamittariin mahdollisimman lähellä kanava-anturia. Yleisiä 
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ylläpitotarkastuksia on helppo tehdä myös silmämääräisesti, kuten paineletkujen liitoksien 

ja lämpötila-antureiden asennuksien tarkastukset. Samalla kierroksella on hyvä tarkastaa esi-

merkiksi peltimoottorien ja moottoriventtiilien toiminta. Silloin nähdään myös, onko jossain 

esimerkiksi vuotavia vesiliitoksia. 

 

Elektroniikkaa, jota alakeskukset sisältävät paljonkin, on hieman vaikeampaa huoltaa. Huol-

lon tärkeimpiä tehtäviä on kuitenkin alakeskuksen koteloinnin ja puhtauden tarkastukset tie-

tyin väliajoin. Esimerkkinä Ouman Ouflex valvonta-, ohjaus- ja säätölaite, jonka suojaus-

luokka on IP 20. (Ouman Oy, 2015). Pienikin vesipisara voi siis aiheuttaa laitteen rikkoutu-

misen ja pölyn pitkäaikainen kerääntyminen kuoren sisään johtaa laitteen kuumenemiseen. 

Tarkkailemalla myös erilaisia värimuutoksia, kuten hiiltymiä elektroniikkakorteissa, voi-

daan huomata erilaisia ylikuormissa olleita komponentteja. Reagoimalla näihin muutoksiin 

tarpeeksi ajoissa, voidaan välttää äkkilisiä rikkoutumisia. (Sähkötieto Ry, ST 98.61, 2017). 

 

5.5 Käyttöliittymä 

Human Machine Interface, eli HMI, on ytimekäs selitys käyttöliittymän tarkoitukselle. Se 

siis tarkoittaa rajapintaa ihmisen ja koneen välillä, joka mahdollistaa automaatiojärjestelmän 

”raudan” ja sen sisältämän ohjelmistojen tietojen tarkastelun ja ohjauksen. Hallittavan ko-

konaisuuden laajuuden mukaan käyttöliittymät jaetaan laite-, tila ja osajärjestelmäkohtaisiin 

käyttöliittymiin, sekä koko tietojärjestelmän kattaviin- että useita tietojärjestelmiä yhdistä-

viin käyttöliittymiin. Laajuuden mukaan myös käyttöliittymän rakenne kasvaa, joten esimer-

kiksi useita tietojärjestelmiä yhdistettäessä tulee järjestelmien olla selkeästi rakennettu. 

(Sähkötieto Ry. 2017. ST-22). 

 

Aikaisemmin käyttöliittymien rakenne saattoi olla hieman yksinkertainen ja vaikeaselkoi-

nen, mutta nykyään panostetaan tiedon esittämiseen monipuolisen grafiikan avulla. Grafii-

kassa voidaan käyttää valmiita symboleita ja kaavioita kuvastamaan tiettyjä toimintoja, 

mutta yhä useammin grafiikkakuvia piirretään jopa ilmanvaihtokonekohtaisesti. Tarkimmil-

laan kuviin piirretään hyvinkin tarkka kaaviokuva ilmanvaihtokoneen rakenteesta ja sijoite-

taan anturitiedot ja toimilaitteet mahdollisimman oikeisiin paikkoihin.  
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Hyvän käyttöliittymän tunnusmerkkejä on useita, mutta ainakin seuraavat ominaisuudet olisi 

hyvä olla jokaisen käyttöliittymän kohdalla varmistettu: 

 

- Selkeys ja yksinkertaisuus 

- Havainnollisuus 

- Opastavuus 

- Tehokkuutta lisäävä 

- Luotettavuus 

 

Hyvin rakennettu käyttöliittymä ei kuitenkaan takaa sujuvaa käyttöä ilman tarpeenmukaista 

opastusta ja käyttäjän itse suorittamaa itseopiskelua, joten myös nämä on syytä hoitaa kun-

toon, jotta vältytään pitkiltä seisokeilta esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän häiriötilan-

teissa.  

 

 

5.5.1 Grafiikkakuvat 

Ongelmien sattuessa tai ihan päivittäisen tarkastuksen selkeyttämiseksi grafiikkakuvien on 

aina oltava selkeät ja ajan tasalla. Laajemmissa kiinteistöissä, joihin kuuluu useampi raken-

nus, vaatii käyttöliittymän tekijältä paljon tarkkuutta ja osaamista. Laajojen automaatiojär-

jestelmien yhdistäminen samaan käyttöliittymään sekä toimivat grafiikkakuvat on hyvä 

tehdä kunnolla jo rakennusvaiheessa, koska tällä on suuri merkitys mahdollisten ongelmien 

korjaamisessa testausvaiheessa.  

 

Hyvän käyttöliittymähierarkian noudattaminen selkeyttää suunnittelua ja itse käyttöä huo-

mattavasti ja siihen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Hierarkiatasoina voidaan käyttää esi-

merkiksi seuraavanlaista rakennetta: 

 

1. Aluekuva / Pääkaavio 

2. Kiinteistökaavio 

3. Kerrostasokuva 

4. Prosessikaavio ja pistetiedot 



50 

 

 

Aluekuva / Pääkaavio 

Tarkoituksena pääkaviolla on siis auttaa käyttäjää navigoimaan oikeaan kiinteistöön esimer-

kiksi suuressa sairaala-alueessa. Navigointia voidaan tehostaa kopioimalla jopa karttapohja 

grafiikkakuvaan ja siihen sijoittaa rakennusosien tunnukset. Erittäin tärkeä tehtävä pääkaa-

violla on myös näyttää aktiiviset hälytykset esimerkiksi välkyttämällä punaista symbolia ky-

seisen alueen kohdalla. Prosessikaaviotasolla tapahtuvat hälytykset voivat helposti jäädä 

huomaamatta, jos hälytyksistä vastaava henkilö ei käy jatkuvasti kaikkien tasojen grafiik-

koja läpi.  

 

 

Rakennuskaavio 

Automaatiojärjestelmään liittyvää laitteistoa voi sijaita useissa kerroksissa ja myös vesika-

tolla. Rakennuskohtaisesti tehty grafiikkakuva esitetään tavallisesti joko esittämällä kaikki 

kerrostasot leikkauskuvana tai rakennus lintuperspektiivistä. Tällöin on helppo sijoittaa niin 

sanotut linkkipisteet kyseiseen kerrokseen, jonka kerrostasokuvaan halutaan päästä käsiksi. 

Rakennuskaaviossa on myös hyvä olla merkittynä esimerkiksi ulkolämpötila-anturien sijain-

nit ja tilat.  

 

Kerrostasokuva 

Rakennuksen tietyssä kerroksessa voi olla vain esimerkiksi lämpötila- tai paine-erolähetti-

miä, mutta myös näiden kautta olisi hyvä päästä suoraan esimerkiksi prosessikaavioon, jo-

hon mitattava suure vaikuttaa. Kerrokset, missä on laajemmin esimerkiksi IV-, palo- tai mur-

tohälytysautomaatio, olisi hyvä myös antaa mahdollisuus tarkastella vain yhtä järjestelmää 

kerrallaan.  

 

Prosessikaavio 

Kerrostason kuvasta käyttäjä pääsee tutkimaan haluamaansa järjestelmää vielä tarkemmin 

prosessikaaviona. Tällä tasolla voidaan kuvata esimerkiksi yksittäisen tuloilmakoneen pro-

sessit hyvinkin yksityiskohtaisesti, riippuen anturoinnin ja grafiikan monipuolisuudesta. Ku-

vassa 21 on esimerkki prosessikaaviosta automaatiojärjestelmässä. 
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Kuva 21. Yksinkertainen ja selkeä prosessikaavio. (Euro-Service Oy, 2021). 

 

 

Usein esimerkiksi ilmanvaihtokoneista käytetään seuraavanlaisia lyhenteitä, kuten TK1 (tu-

lokone 1) ja PK1 (poistokone 1). Nämä ovat riittäviä merkintöjä, kunhan koneiden vaikutus-

alueet ja sijainti on merkitty selkeästi. Suuremmissa, usean ilmanvaihtokoneen omaavissa 

rakennuksissa, joissa vaikutusalueet eivät ole merkitty grafiikkakuviin tai muulla, on osajär-

jestelmien nimet ja konetunnukset merkittävä selkeämmin. Itse ilmanvaihtokoneet olisi 

syytä merkitä täysin samoin nimin ja tunnuksin, jotta paikantaminen konehuoneessa sujuisi 

vaivatta.  Suurissa konehuoneissa voi olla usea tuloilma sekä poistoilmakone. Tämän takia 

koneiden merkintöihin tulisi panostaa. 
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6 Ilmanvaihtojärjestelmän kunnon arviointi 

Ilmanvaihtojärjestelmä kattaa yleensä tietyt kerrokset tai jonkin alueen rakennuksesta. Il-

manvaihtolaitoksella tarkoitetaan sitä, että ilmanvaihtojärjestelmät kattavat suuren osan tai 

koko rakennuksen, kuten nykyään yleensä on. Aikaisemmin käytiin korostaen läpi, että il-

manvaihtojärjestelmän laajuus on todella suuri ja sen toiminta vaatii myös sähkö-, lämmitys 

ja automaatiojärjestelmän toimivuutta. Vikoja, jotka vaikuttavat ilmanvaihdon toimintaan, 

voikin ilmaantua oikeastaan missä tahansa osassa rakennusta. Vian tyyppejä on myös useita, 

koska järjestelmät sisältävät useita sähköisiä toimilaitteita ja manuaalisia osia, kuten säätö-

peltejä ja venttiileitä.  

 

Vanhoissa rakennuksissa ongelmat ilmanvaihtojärjestelmien kanssa huomataan yleensä 

vasta, kun sisäilman laatu on huomattavasti heikentynyt tai ilmanvaihtokoneisto on pysäh-

tynyt kokonaan. Nykyisin vikojen paikallistaminen ja tyyppi on mahdollista selvittää auto-

maatiojärjestelmän avulla nopeammin ja pystytään välttämään mahdollisesti kokonaan fyy-

sisesti huomattavat haitat. Usein ollaan kuitenkin myös tilanteessa, jossa ilmanvaihtojärjes-

telmä itsessään on täysin kunnossa ja ilmamäärät on säädetty suunnitteluarvojen mukaisiksi, 

mutta tilassa oleskeleva henkilö tai henkilöt kokevat olonsa silti epämukavaksi. Tällöin on-

gelmaa laitetaan yleensä tutkimaan sisäilma- tai kuntotutkija.  

 

Vikojen selvittämisen alkuvaiheessa on tärkeää tietää, mitä kautta epäilty vika on huomattu, 

onko vikoja ilmentynyt jo pidempään ja onko näitä vikoja yritetty jo korjata. Onko huoltoa 

tarvitsevia komponentteja pidetty toimintakunnossa niiden vaatimalla tavalla, vai ovatko 

häiriöilmoitukset mahdollisesti automaatiojärjestelmän sisäisiä vikoja, kuten huonot liitok-

set tai ohjauskeskuksissa olevien säätimien elektroniikan häiriöt.  

 

6.1 Ilmanvaihdon osien elinkaari 

Ilmanvaihtojärjestelmän ylläpitotöitä ovat esimerkiksi suodattimien vaihtaminen, pääte-

elinten puhtaudesta huolehtiminen, mekaanisten osien rasvaaminen ja laakeriäänten seuraa-

minen. Nämä tehtävät ovat jokaisen huollosta vastaavan työntekijän tehtävissä, eikä vaadi 

erityisosaamista. Nämä toimenpiteet auttavat järjestelmää pysymään toimintakuntoisena ja 
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näitä tulisikin tehdä säännöllisesti. Samalla varsinkin vakituinen työntekijä huomaa helpom-

min esimerkiksi mahdollisen puutteen tai muutoksen jossakin osassa.  

 

Taulukkoon 1 on koottu muutamia arvioita eri järjestelmän osien elinkaarista keskimäärin. 

Huomioitavaa on, että ilman asianmukaista asennusta, käyttöä ja huoltoa, harva osa kestää 

lähellekään yhtä kauan, kuin taulukossa. 

 

Taulukko 1. RT 18-10922 mukaisia elinkaariennusteita. 

 

 

Taulukosta huomataan, että suurin osa järjestelmän osista kestää jopa neljäkymmentä vuotta, 

mutta näidenkin elinikä tippuu jopa kymmenen vuoden paikkeille rasituksen mukaan.  

 

 

Nimike Elinkaari 
Ilmansiirto

Puhaltimet (aksiaali-, keskipakoispuhaltimet, 
huippuimurit jne)

jatkuva käyttö 10-15 vuotta, 
satunnaiskäyttö 30-40 vuotta

Kanavistot
Kanavassa itsessään ei ole kulumisesta 

johtuvaa uusimistarvetta. Liitokset 
huomioitava.

Ilmavirran hallinta
Päätelaitteet (esim. huoneen venttiilit) Ei kulumisesta johtuvaa uusimistarvetta

Ilmavirtasäätimet (sähköiset)  10-20 vuotta

Ilmavirtasäätimet (manuaaliset, esim. Iiris-pelti)
Ei uusimistarvetta, paitsi 

säätöominaisuuden rikkoutuessa
Peltimoottori  +60 000 jousipalautusta (esim. Belimo)

LTO
LTO (nestekierto vesi-glykolipatteri, 

levylämmönsiirrin, pyörivä lämmönsiirrin)
rasituksen mukaan 10-40 vuotta

Pumppu  20-25 vuotta

Lämmitys/jäähdytys
Vesikierto lamellipatteri rasituksen mukaan  10-40 vuotta
Moottoriventtiilin runko  20-25 vuotta

Moottoriventtiilin toimilaite  10-15 vuotta
Sähköpatteri rasituksen mukaan  10-20 vuotta

Ilmankäsittelyjärjestelmän elinkaari
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Hyvänä merkkinä pidetään, että ilma liikkuu kanavistossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 

ilma liikkuu jokaisessa rakennuksen huoneessa, joihin on asennettu esimerkiksi poistoilma-

kanavisto. Vikailmoitukset tulevatkin melkein aina itse rakennuksessa työskentelevien hen-

kilöiden toimesta. Aktiivisesti toimiva huoltohenkilöstö takaa yleensä sen, että ilmankäsit-

telykoneet, kanavapuhaltimet, huippuimurit, palopellit yms. toimivat ja ehditään korjata en-

nen suurempaa vikaa.  

 

6.2 Sähköjärjestelmän elinkaari 

Ilmanvaihtojärjestelmiin verrattuna sähköjärjestelmän elinkaari on huomattavasti vakaampi 

kokonaisuudessaan. Suurin osa järjestelmän osista on keskimäärin ainakin kolmekymmentä 

vuotta vakaasti toimivia ja sen vaatima huoltotarve on vähäisempi. Taulukko 2 sisältää vain 

muutamia sähköjärjestelmän osia, mutta siinä on useimmat ilmanvaihtojärjestelmän toimin-

taan liittyvät komponentit.  ST-kortiston (ST 97.00) ohjekortista löytyy kattavammin jaottelu 

sähköjärjestelmien elinkaarista.  

 

Taulukko 2. Elinkaariarviot sähköjärjestelmän osilla (ST 97.00, 2008). 

 

 

Sähköjärjestelmän elinkaaren perusteella ilmanvaihtojärjestelmässä ilmenevät viat eivät tule 

todennäköisesti johtumaan sähköjärjestelmän osista. Taulukkoa on kuitenkin myös tässä ta-

pauksessa tulkittava melkoisesti soveltaen. Erittäin suuri vaikutus osien elinkaareen on 

Nimike Elinkaari (vuotta)
Pääkeskus 30-40

Muut keskukset 30-40
Keskusten väliset syötöt n. 40

Maadoitukset n. 50
Pistorasiat 20-40

LVI-kaapelointi n. 20-40
Vahinkokäynnistyksen estokytkimet ja

liitäntäosat
n. 20-40

Kontaktorit, releet
Mallikohtainen. Esim HagerAC 1 
mekaaninen käyttöikä 1 000 000 

kytkentää ja 60 000 sähköistä kytkentää

Sähköjärjestelmän osien elinkaari
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oikein mitoituksella, asennuksella ja ympäristön vaikutuksella.  Kuvassa 22 on esimerkki 

ympäristötekijöiden vaikutuksista. 

 

 
Kuva 22. Kaksinopeus puhaltimen turvakytkin. Syötössä oikosulku kytkimeen kertyneen veden takia. (Euro-

Service Oy, 2021). 

 

Kuvassa on turvakytkin, joka on asennettu huippuimurin läpiviennin kylkeen, kuten yleensä 

on tapana, jolloin voidaan helposti erottaa sähkönsyöttö esimerkiksi huoltotyön ajaksi. Tur-

vakytkin on IP66-luokituksen saanut ja tämä tarkoittaa, että pölytiiviys on täydellinen ja ve-

sitiiviys on joka suunnasta tulevan voimakkaan vesisuihkun kestävä. Asennuksessa on pää-

dytty viemään kaapeleita turvakytkimen yläosasta, eikä kytkimen päällä ole tarvittavaa sa-

desuojaa, joten sadeveden valumisen riski kaapeleita pitkin turvakytkimen sisään kasvaa, 

vaikka käytetäänkin holkkitiivisteitä.  

 

Toinen hyvä esimerkki ympäristöolosuhteiden vaikutuksista näkyy vesikatolla olevien kaa-

peleiden kunnossa. Varsinkin esimerkiksi huippuimurien sähköjohdot ovat erittäin ankarissa 

olosuhteissa, joten johtojen eristeet on oltava laadukkaita (kuva 23). 
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Kuva 23. Huippuimurin syöttökaapelin ulkovaippa lohkeilee. (Euro-Service Oy, 2021). 

 

 

Erityyppisiä kontaktoreja, kytkimiä, releitä ja muita komponentteja löytyy myös varsinkin 

toimintavalmiiden ilmankäsittelykoneiden rakenteisiin piilotettuina. Kuvassa 24 on esitetty 

erään ilmankäsittelykoneen ohjausjärjestelmää, jossa on hieman ”vanhempi” tyyli ohjata 

puhaltimien, sähkölämmittimen ja lämmöntalteenottokiekkoa. 
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Kuva 24. Ilmanvaihtokoneen ohjaus, jossa kellokytkin, toinen aikarele ja apurele olivat viallisia.   

(Euro-Service Oy, 2021). 

 

Koneen ohjauksessa oli rikkoutunut useampi komponentti, mutta kaikki osat pystyy vaihtaa 

niiden mennessä rikki ja yleensä melko vaivattomasti riippuen työskentelytilasta. Kaikki 

lämpötilatoiminnot onnistuvat manuaalisesti kuitattaviin jäätymissuojiin ja ylilämpösuojiin, 

jotka on myös helppo palauttaa. Käsin palautettavat suojat ovat kuitenkin huono paikoissa, 

jotka ovat pidempiä aikoja ilman käyttäjiä.  
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6.3 Automaatiojärjestelmän elinkaari 

 

Useimmiten automaatiojärjestelmästä nostetaan esille jatkuvat säästöt rakennuksen energi-

ankulutuksessa, sekä mainostetaan monipuolista seurantaa ja käyttöä etäyhteydellä. Järjes-

telemät toimivatkin hienosti ja toteuttavat niille tarkoitetut tehtävät, niin kauan kunnes eivät 

enää toimi. Käyttäjillä onkin vastuu, että järjestelmää huolletaan ja päivitetään aina tarvitta-

essa, jotta vältyttäisiin kalliilta keskeytyksiltä.  

 

Taulukossa 3 on lajiteltuna automaatiojärjestelmän eri osien arvioituja elinkaaria. Arviot ei-

vät siis ole sellaisia, että loppukäyttäjä voi laittaa kalenteriinsa arvion edes vuodesta, jolloin 

järjestelmä todennäköisesti hajoaa. Järjestelmä vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja tarkkailua 

huollosta vastaavien henkilöiden toimesta, jotta sen toimintakyky säilyy edes taulukon arvi-

oiden mukaisena.  

 

Taulukko 3. ST 97.00 mukaiset elinkaariarviot. 

 

 

 

Ohjelmiston ja itse valvontalaitteiden elinkaari on selkeästi lyhin taulukon muihin osiin ver-

rattuna. Ohjelmiston ja myös valvontalaitteiden, kuten PC:n elinkaaren kestoon vaikuttavat 

huomattavasti erilaiset päivitykset. Näiden avulla esimerkiksi etäyhteydet pysyvät toimin-

nassa ja turvallisina, sekä mahdolliset virheet aikaisemmissa versioissa korjataan. Ohjelmis-

tot kehittyvät jatkuvasti ja mahdolliset uudet komponentit eivät enää tuekaan nykyistä oh-

jelmistoa, joka pakottaa ohjelmistojen päivityksiin. Päivitykset saattavat vaikuttaa eri järjes-

telmien rajapintojen toimivuuteen, joten ennen päivityksien tekemistä on syytä tarkastaa toi-

mivuus ja varautua uudelleen ohjelmoinnin kustannuksiin. (ST 98.50, 2016). 

 

Nimike Elinkaari (vuotta)
Ohjelmisto 3-8

Valvontalaitteet  5-10
Kenttälaitteet  10-15

Säätö- ja alakeskukset  10-15
Kaapelointi 20-30

Automaatiojärjestelmän elinkaari



59 

 

Kenttälaitteet ovat säätö- ja alakeskusten kanssa suunnilleen yhtä pitkäikäisiä. Eron aiheut-

taa kenttälaitteiden sijoituspaikkojen olosuhteet, jotka saattavat lyhentää esimerkiksi antu-

rien luotettavaa käyttöikää huomattavasti. Alakeskukset sen sijaan on sijoitettu niille tarkoi-

tettuihin lukittaviin kaappeihin, jotka ovat usein tehdasvalmisteisia ja komponentit asettuvat 

kohdilleen täydellisesti.  

 

Automaation kaapelointi on selvästi pitkäikäisin ja tämä johtuu kaapelien hienosta kestävyy-

destä. Kaapeli vaatii tietysti oikeanlaisen asennuksen ja tietyt ympäristötekijät täytyy ottaa 

huomioon, kuten lämpötila tai uv-säteily. Erilaisia automaatiojärjestelmän osia varten pitää 

olla valittuna myös oikeantyyppistä kaapelia, joita on esimerkiksi anturi- ja toimilaitekaape-

lit, halogeenittomat tiedonsiirtokaapelit, kenttäväyläkaapelit ja energiansiirtoketjun kaapelit.  

  

 

6.4 Ilmanvaihtojärjestelmän sokeat alueet 

Huomaamatta jääneiden vikojen määrä riippuu automaatiojärjestelmän ominaisuuksista ja 

laajuudesta. Seuraavana on esitetty ongelmia, joita automaatio ei välttämättä huomaa: 

 

- Kanaviston manuaalinen palopelti on lauennut. 

- Ilmanvaihtokone on alimitoitettu. 

- Ilmamäärät ovat puutteelliset useassa tilassa.   

- Anturointi. Vääränlainen asennus tai viallinen anturi. 

- Ohjelmakoodin virhe. 

- Hihnakäyttöisen puhaltimen hihna on poikki. 

- Omatoimiset venttiilien irrotukset paremman tuuletuksen toivossa. 

- Venttiilit ovat hyvin likaiset. 

 

Listattuna on vain osa asioista, joita voi tulla missä tahansa rakennuksessa vastaan. Edellä 

mainitut asiat eivät tarkoita, että automaatiojärjestelmät olisivat epäluotettavia tai kyseiset 

ongelmat tulisivat kaikkialla jossain vaiheessa vastaan, vaan kuten edellä mainittiin, kaikki 

riippuu järjestelmän laajuudesta. Ilmanvaihtojärjestelmä on laaja, joten sen kattaminen kaut-

taaltaan automaatiolla on hyvin haastavaa, eikä taloudellisesti kannattavaa.  
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Ottamalla huomioon ilmanvaihdon toimintaan vaikuttavien järjestelmien arvioidut elinkaa-

ret, suorittamalla tarvittavia ylläpitotehtäviä ja aktiivisesti seuraamalla automaatiojärjestel-

män viestejä, voidaan myös seuraavaksi esitettävien esimerkkien tilanteet välttää. Pitää 

myös muistaa, että rakennukset vaativat vallitsevien ulko- ja sisätilojen olojen mukaisesti 

huoltoa eri aikavälein. Esimerkiksi uimahallit vaativat huomattavasti tiheämpää huoltoa, 

koska sisätiloissa vallitsee varsinkin normaaleihin toimistorakennuksiin verrattuna huomat-

tavasti rakennusta kuormittavat olosuhteet.  

 

 

6.5 Esimerkit todellinen tila vs. automaation näyttämä 

Seuraavana käydään läpi muutama esimerkki erilaisista ongelmatilanteista, joita olemme 

kohdanneet työssämme. Seuraavanlaiset viat ovat olleet kohteissa niiden automaatiojärjes-

telmälle sokeita alueita, eli automaatio on näyttänyt järjestelmän toimivan oikein ja osassa 

esimerkkejä automaatio on näyttänyt virheen, mutta se ei ole toteuttanut esimerkiksi tarvit-

tavia suojatoimintoja. 

 

 

Esimerkki 1. Vanha ilmanvaihtojärjestelmästä, yksinkertainen automaatio on-off tila-

tiedolla. 

 

Kävimme tutkimassa erään vanhemman asuinrakennuksen ilmanvaihdossa epäiltyä ongel-

maa. Esitietona oli kerrottu, että ilmamäärät eivät ole koskaan saavuttanut varsinkaan poh-

jakerroksissa läheskään haluttuja ilmamääriä ja asukkaat ovat tottuneet huonoon ilmanvaih-

toon. Asiasta ilmoittikin uusi asukas, joka ei ole todennäköisesti ”tottunut vanhan rakennuk-

sen huonoon ilmanvaihtoon”. Rakennuksessa oleva ihminen ilmoittaa, että ilmanvaihto toi-

mii erittäin huonosti, eikä paperi pysy venttiilissä kiinni. Huoltohenkilö näkee automaa-

tiojärjestelmän grafiikasta, että puhallin on päällä.  

 

Syy: 

- Puhaltimen hihna oli poikki 
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- Moottori pyörii, joten automaation tiedon perusteella kaikki olisi ollut hyvin. 

 

Ongelmana oli siis liian yksinkertainen automaatiojärjestelmä ja esimerkiksi paine-eroantu-

rilla tilanteen olisi saanut nopeasti selville myös etänä. Rakennuksessa oli myös totuttu ns. 

valmiiksi huonoon ilmanvaihtoon, joten ongelman ilmeneminen ja ratkaisunopeus jää hel-

posti muiden töiden varjoon. Vanha painovoimainen järjestelmä oli päivitetty poistoko-

neella, mutta kone oli myös huomattavasti alimitoitettu.  

 

Esimerkki 2. Automaatiojärjestelmän ja huollon puutteen yhteisvirhe.  

 

Kuvassa 25 on piirrettynä erään julkisen rakennuksen ilmanvaihtoon liittyvä ongelma, joka 

tuli työssäni vastaan. Vasemmalla on kuvattuna kolme poistokanavaa ja nämä puhaltavat 

omien puhaltimiensa avulla ilmaa ns. yhteiseen poistokammioon, joka tässä tapauksessa on 

useamman neliön kokoinen tila. Normaalitilanteessa kanavista puhallettava ilma kulkeutuu 

kuvassa oikealle, ensin suodattimien läpi ja sen jälkeen lämmöntalteenottopatterin lamellien 

välistä ja lopuksi ulkoilmaan. 

 

 

Kuva 25. Vakava virhetilanne. Yhteiskammiopoisto ja lämmöntalteenotto. 
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Kuvassa yllä on havainnollistettu järjestelmän rakennetta, jossa huomattiin vakava häiriö. 

Ilma ei virtaa suodattimien ja lämmöntalteenoton läpi ulkoilmaan, vaan aiheuttaa pyörteen 

ja kulkee kuvaan merkityn reitin mukaisesti ja johtaa erittäin huonoon tilanteeseen. Tilanne 

on aiheutunut seuraavanlaisesti: 

 

 

1. Yhden poistoilmakoneen esisuodatus puuttuu kokonaan, joten se puhaltaa hyvin 

likaista ilmaa yhteiskammion suodattimiin. Myös yhteiskammion suodattimet 

ovat olleet vaihtamatta liian pitkään, ja tämä haittaa huomattavasti ilman kulkeu-

tumista. 

  

2. Yhden poistoilmakoneen kuormitus on kasvanut niin suureksi, että taajuusmuut-

tajan ylikuormitushälytys aktivoituu parin tunnin välein ja pysäyttää moottorin. 

 

3. Suodattimien tilanne ja kuormitus on kasvanut tilanteeseen, jossa ilma rupeaa 

etsimään helpointa mahdollista reittiä kammiosta pois. Automaatio ei toimi kun-

nolla, eikä sulje ylikuormituksesta pysäytetyn koneen sulkupeltejä, joten helpoin 

reitti on siis tuohon suuntaan.  

 

Seurauksena edellä kuvatulle tilanteelle on siis hyvin likaisen ilman virtaaminen takaisin 

rakennuksen sisätiloihin. Myös itse moottori voi vahingoittua jatkuvasta ylikuormituksesta 

ja liasta johtuen, sekä suodattimien rakenne voi vääntyä, jolloin kaikki lika ajautuisi läm-

möntalteenottosiirtimen lamelliväleihin.  
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Esimerkki 3. Hoitolaitos, jossa ilmanvaihto monipuolisella automaatiolla. 

 

Hoitolaitoksessa työskentelevä työntekijä ilmoittaa, että ilmanvaihto toimii huonosti. Ilma 

on tunkkaista ja on kuuma, vaikka naapurin työhuoneessa ei ole mitään ongelmaa. Tälläkin 

kertaa automaatiosta nähdään, että kyseisen kanavalinjan puhaltimien, suodattimien, moot-

toripalopeltien, ilmamääräsäätimien ja muiden toimilaitteiden ja anturien tilat ovat normaa-

leja. Tästä automaatio voi todeta kaiken olevan kunnossa.  

 

Syy: 

Huone on hiljattain remontoitu ja alkuperäisistä ilmanvaihtokuvista nähdään, että kyseinen 

huone on ollut aikaisemmin varasto. Alkuperäisten huonetilojen muuttamisen haittapuoli on 

nyt tullut vastaan, kun ilmamäärät on mitoitettu alun perin noin 4 l/s, kun toimistohuoneelle 

sopiva ilmamäärä olisi noin 8 l/s per henkilö. Tilanteen korjaaminen vaati useamman huo-

neen ilmamäärien säädön ja viereisten huoneiden ilmamäärien vähentämistä (tavoiterajojen 

sisällä), jotta paine saatiin kasvamaan riittävästi ongelmahuoneessa. (D2 Suomen rakenta-

mismääräyskokoelma, 2003).  

 

 

Esimerkki 4. Hoitolaitos, monipuolinen automaatio. 

 

Suoritimme ilmamäärien säätötyötä eräässä hoitolaitoksessa, jossa on laajalti asennettua ja 

monipuolista automaatiolaitteistoa. Ilmamäärien säädön yhteydessä hankalaksi osoittautui 

erään hoitolaitoksen osaston ilmamääräsäädin. Kuvassa 26 on karkea pohjapiirros ja ilman-

vaihtokanavan reitti huoneiden läpi. Kyseessä on tulo-poistojärjestelmä, mutta kuvaan on 

merkitty nyt esimerkkinä vain toisen kanavisto rakenne. Sekä tulokanavassa, että poistoka-

navassa on kuitenkin ilmamääräsäätimet samassa kohdassa.  
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Kuva 26. Piirros hoitolaitoksen kanavistosta. 

  

Ongelmaksi osoittautui ilmamäärien selvä romahdus, kun kokoustilassa alkoi palaveri. 

Osastolla oli VAV-järjestelmä, jonka ongelmana oli puhaltimen ilmamäärän riittämättö-

myys. Puhaltimen pyörimisnopeutta oli jo valmiiksi nostettu, koska huoneissa oli heikot pai-

neet, mutta puhaltimen kierrosnopeuden nosto ei enää riittänyt kokoustilan vaatimuksiin.  

 

 

 

Esimerkki 5. Vuotava kanavisto. 

 

Kohteessa suoritettiin koko rakennuksen kattava ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus. Auto-

maatiojärjestelmässä ei ollut ilmoituksia huonosta toiminnasta tai muita huomiota kaipaavia 

ilmoituksia, vaan kyseessä oli huoltoaikataulun mukainen puhdistustyö.  

 

Kuvassa 19 on punaisella merkitty tuloilmakoneessa oleva vuoto. Vuotoa ei ollut huomattu 

millään tavalla ennen puhdistustyötä, mutta reiän kautta virtaa konehuoneesta ilmaa, joka 

aiheuttaa alipainetta konehuoneen tilaan.  
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Kuva 27. Tuloilman raitisilman sisäänottokammio, jossa iso vuoto. Ilmaa virtaa konehuoneesta sisäilmaan. 

 

Kuvassa oikealla alhaalla näkyy raitisilmapellit, joita ennen on asennettu myös kar-

keasuodattimet, jotka poistavat ulkoilmasta suurimmat hiukkaset. Karkeasuodattimien likai-

suus kasvattaa vuotokohdan imua vastaavasti.  

 

Esimerkki 6. Sulkupellin väärin asennus. 

 

Suoritimme ilmamäärien säätötyötä toimistorakennuksessa, jossa oli alkuperäinen ilman-

vaihtojärjestelmä, mutta siihen oli vaihdettu puhaltimia ja lisätty automaatiojärjestelmä, 

jonka kattavuus oli pääosin konehuoneessa. Tilaajan mukaan ilmamäärät eivät riittäneet ra-

kennuksen kaikkiin osiin, vaikka koneet oli ylimitoitettu.  

 

Ilmanvaihtokoneiden kunto tarkastettiin heti alussa ja varmistettiin ilman kulkeutuminen ko-

neen eri osissa. Seuraavaksi tarkastuksen kohteeksi osoittautui sulkupellit heti ennen pysty-

kanavia. Näitä sulkupeltejä käytettiin kohteessa säätöpeltientavoin ja ne oli varustettu moot-

torein. IV-koneen ollessa päällä tarkoituksena sulkupelleillä oli avautua tiettyyn asentoon ja 

päinvastoin sulkeutua pikaisesti, jos ilmanvaihtokone sammutettaan, siihen tulisi vika tai 

rakennukseen tulipalo. Peltien sulkemistestissä huomattiin kuitenkin, että sulkupeltejä ei ol-

lut asetettu oikein moottorin kanssa, joten pelti ei mennyt läheskään kiinniasentoon, joten 
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ilmavirran katkaisu ei toiminut. Peltien avaustesti myös osoitti, että osa pelleistä ei myös-

kään avautuneet kokonaan, joten ilmamäärät eivät jakautuneet tasaisesti.  

 

Moottoripellin kääntymiskulmaa voidaan rajoittaa siinä olevien lukitustarvikkeiden avulla 

ja näitä voidaan hyödyntää ilmamäärien säätämiseen, jos muita säätöpeltejä ei ole asennettu 

tai ylipäänsä mahdu enää asentamaan. Hankaluus sulkupelleissä on, ettei niissä yleensä ole 

sopivia mittayhteitä, joilla voisi selvittää sen läpi menevä ilmamäärä. Esimerkiksi Pitot-put-

kella mitatessa suojaetäisyydet mm. mutkiin ja säätimiin on oltava riittävä, joka usein van-

hemmissa konehuoneissa ei ole mahdollista. Säätimet, mutkat ja muut aiheuttavat vääristy-

mää mittaustuloksiin, joten luotettavaa tulosta ei saa.  

 

Esimerkki 7. Käyttäjän asetusten virhe. 

 

Asuinkiinteistön ilmanvaihdon epäiltiin toimivan huonosti. Asukkaiden mukaan ruuankäryt 

eivät poistuneet kuten aikaisemmin ja kylpyhuoneen peili oli jatkuvasti huurteessa. Auto-

maatiojärjestelmä ei näyttänyt virheitä ja ilmanvaihtokone pyöri kiinteistön huoltomiehen 

mukaan hyvin.  

 

Ongelman syyksi osoittautui automaation aikaohjelman asetukset. Aikaohjelmassa kone 

pystyttiin asettamaan seis, puolinopeus tai täysnopeus käytölle, mutta sen ns. tehostusajat 

olivat myös asetettu puolinopeudelle, joten kone ei koskaan käynyt täysteholla. Automaa-

tiojärjestelmä toimi siis, kuten se oli ohjelmoitu toimimaan ja ilmanvaihtokone oli täysin 

kunnossa.  
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6.6 Hälytyshistorian hyödyntäminen vikojen estämiseksi 

 

ST kortiston julkaisussa 710.10 on hienosti tiivistettynä: 

” Hyvän ja aktiivisen kiinteistönpidon tunnuksena on, että tunnettuja toistuvia hälytyksiä ei 

kiinteistössä esiinny.” (Sähkötieto Ry. 2017).  

 

Suurissa kiinteistöissä hälytyslista voi täyttyä monista erilaisista hälytyksistä, mutta moni 

näistä ei ole kriittinen. Hälytyksiä voi tulla monesta eri valvonta-alakeskuksesta ja suurim-

man osan näistä voi vain kuitata tarkastetuksi, jos kyseessä on esimerkiksi lämpötila-anturin 

havaitsema hetkellinen raja-arvon ylitys hellepäivänä, joka on jo kerennyt palata raja-arvo-

jen sisälle. Kiinteistöhuollon päiviin tällaisia ilmoituksia tulee päivittäin riippuen automaa-

tiojärjestelmien laajuudesta ja nämä voivat pidemmän päälle turhauttaa henkilöstöä, jolloin 

myös muut hälytykset voivat inhimillisestä virheestä tai tottumuksesta johtuen tulla kuita-

tuiksi.  

 

6.6.1 Esimerkki automaation hälytyshistoriasta 

Seuraavaksi esitellään erään rakennuskokonaisuuden automaatiojärjestelmän hälytyshisto-

riaa. Taulukko koostuu rakennusautomaatiojärjestelmän tallentamista hälytyksistä vuosilta 

2018–2020 ja esitelty tieto on rajattu pelkästään ilmanvaihtojärjestelmään liittyviin hälytyk-

siin. Emme perehdy syvällisemmin, missä hälytykset ovat tulleet tai mistä ne ovat johtuneet, 

mutta tarkoituksena on näyttää lukijalle, että hälytyksiä saadaan useita ja taulukossa on vain 

ilmanvaihtojärjestelmään liittyviä tietoja, eli vain osa kaikista automaation hälytyksistä.  

 

Hälytyshistoria on otettu talteen kiinteistövalvomosta, jossa automatiikkaa pystytään ohjaa-

maan ja tarkastelemaan Schneider:n graafisella AtmosCare käyttöliittymällä. Tiedot on siir-

retty Exceliin helpompaa tulkintaa ja käsittelyä varten. Taulukossa nähdään eri pistetunnuk-

silta saapuneita hälytyksiä. Kaikki pisteet ja nimikkeet ovat alkuperäisessä muodossa, eli 

samoin kuten järjestelmään on merkitty. Kyseisessä järjestelmässä on laajalti myös esimer-

kiksi asuinhuoneiden lämpötilaseurantaa, joten seuranta ei keskity vain IV-konehuoneen lä-

heisyyteen. Laajuudeltaan järjestelmä kattaa kuitenkin vain murto-osan huonetiloista, joten 

tämäkään ei anna tarpeeksi laajaa kuvaa sisäilman laadusta kokonaisuudessa.  
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Taulukko 4. Esimerkkikohteen hälytyshistoria, josta rajattu pois muut paitsi ilmanvaihtoon liittyvät hälytykset 

 

 

Taulukossa pistetiedolla tarkoitetaan automaatiojärjestelmään kytketyn anturin tai toimilait-

teen nimeä järjestelmässä. Nimi koostetaan yleensä pienistä osista, jotka kertovat lisätietoa 

laitteesta ja sen sijainnista. Nimet ovat yleensä hyvin saman tyylisiä, mutta ilman tarkempaa 

kuvausta, voi pistetiedon ymmärrys olla hankalaa. Nykyjärjestelmien graafisten kuvien 

avulla on kuitenkin helppo ymmärtää, mikä anturi on kyseessä ja esimerkiksi paikannus on 

helppoa vian tullen.  

 

Pistenimiä on hyvin erilaisia, mutta yleinen rakenne on seuraava: 

 

Rakennusosa: TalA_    (Talo A) 

Järjestelmä tai sen osa: TK01   (Tulokone 1) 

Laiteosa: TE03    (Lämpötila-anturi 3) 

Pistenimi: 102_TalA_TK01_TE03 

 

Lisänä nimissä on myös esimerkiksi, minkä VAK:n piiriin laite kuuluu, kuten _VAK1. Var-

sinkin suurissa rakennuskokonaisuuksissa tämä on hyvin tärkeä lisätieto. (Fidelix, 2021). 

Pistetieto Määrä yhteensä Tarkempi kuvaus
R12.M.LS-TE21 269 IV VERKOSTO MENOVESI LÄMPÖTILA

YR14.I.303TK-TE10 259 TK303 SISÄÄNPUHALLUS KUUMAA
AR111.304-PDIE01 240 LJH TULOSUODATIN

AR2.L.TK4-PE10 215 Tk4 KANAVAN VIRTAUSVAHTI
AR112.306-PDIE01 160 IV-KONEHUONE TULOSUODATIN
F18.B.TK301-PU02 131 301TK LTO-PUMPPU

F14.I.PP17.11 131 PALOPELTI 17.m
F1.L.LJ31-TE1 119 IV.verk.Menovesi RAJA-ARVO

AR112.302-PDIE19 101 IV-KONEHUONE TULOSUODATIN
F15.K.303TK01-TF01 88 LJH TULOILMAPUHALLIN
R18.B.TK301-PE02 69 301TK POISTO.PUH

F14.I.303TK-TF 67 Tulopuhallin ristiriita
R18.B.TK301-TE03 66 301TK TULO

R112.301-TE10 64 ASUINHUONEET SIS.PUH.LÄMPÖ

TOP HÄLYTYKSET (ILMANVAIHTO)
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Taulukon 4 kaltaista vikalistaa pidempään rakennuksessa työskennellyt työntekijä osaisi tul-

kita varmasti ilman grafiikkaa, mutta tietotekniikka helpottaa uudempia työntekijöitä. 

 

6.6.2 Hälytyshistorian kehitys 

Uudet automaatiojärjestelmät voivat ensimmäisenä ja jopa toisena käyttövuotenaan aiheut-

taa hieman normaalia enemmän erilaisia hälytyksiä. Nämä yleensä tasoittuvat, kun säätöjä 

hieman tarkastellaan. Esimerkiksi kovien pakkasten ja hellejaksojen aiheuttamat ”pistoko-

keet” ovat juuri hyvä aika tällaisille tarkasteluille.  

 

Alla taulukossa 5 on esimerkkikohteen hälytyshistoria sijoitettuna aikajanalle. Taulukossa 

näkyy selkeästi tietynlaisia piikkejä, jolloin hälytyksiä on ollut huomattava määrä enemmän 

ja eräänlaista aaltoa, joka nousee ja laskee tiettyinä ajanjaksoina. Verrattuna normaaliin vi-

kailmoituslistaan, jossa viat ovat yksitellen eri riveillään, on taulukon 5 avulla helpompi pai-

kantaa vikaryppäät. Tutkimalla minkälaisia vikoja kyseisinä aikoina esiintyy, voidaan tehdä 

tutkimusta, onko näitä vikoja mahdollista estää ilmenemästä.  

 

Taulukko 5. Hälytyshistoria ja "huiput" 
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Automaatiojärjestelmän kuntotutkimuksessa hälytysrekisterin tarkastelu on yksi tehokkaim-

mista tavoista, jolla saadaan nopeasti kuvaa järjestelmän heikkouksista. Kenttäkierroksella 

näihin kohtiin voidaan siten kiinnittää enemmän huomiota. Kenttäkierroksella päästään nä-

kemään myös, kuinka hyvin pistetunnusten tiedot pitävät paikkansa. Nykyisin yhä useampi 

tarkastus joudutaan tekemään sekä kesällä että talvella, koska pitää ottaa huomioon lämmi-

tys- ja jäähdytyskausi.  

 

Vianetsintä historiatiedolla 

 

Historiatietojen avulla nähdään helposti juuri ankarien pakkasten ja helteiden vaikutukset 

ilmoitusten määriin. Historiatiedoilla voidaan myös verrata järjestelmän kuntoa esimerkiksi 

vikailmoitusten määrään aikaisempana vuonna, joten huomattava muutos hälytyksissä voi 

kertoa kunnon heikentyneen. Vikojen ennakointi historiatietojen avulla on varmasti melko 

harvinaista, mutta suuret muutokset hälytysmäärissä ovat merkki, että ainakin tarkempi jär-

jestelmän läpikäynti tai huoltokierros on ajankohtainen. 

 

Automaatiojärjestelmissä ilmenee myös hälytyksiä, jotka eivät johdu toimilaitteista, antu-

reista tai muista fyysistä laitteista, vaan kyseessä on puhtaasti ohjelmallinen ongelma. Täl-

laiset ongelmat voivat vaivata pidempäänkin kiinteistön huoltohenkilöstöä, koska hälytyk-

sille ei näytä löytyvän lähdettä. Nämä saadaan yleensä ”korjattua” helposti kuittaamalla, 

mutta sama hälytys saattaa ilmetä taas seuraavana päivänä tai viikkona. Historiatiedoilla voi-

daan varmistua, milloin hälytykset tarkalleen tulevat ja ylittyykö tai alittuuko tietty raja-

arvo, mutta ongelman lopullinen ratkaisu vaatii laajaa ymmärrystä järjestelmän tavasta toi-

mia, ettei esimerkiksi ohjelmallisia vikoja sekoiteta erilaisiin suojatoimintoihin tai toisin-

päin. 

 

Yleinen suojaustoiminto IV koneelle on esimerkiksi seuraavanlaisesti toteutettu: 

 

IV-kone pysäytetään, jos ulkolämpötila on alle 4°C ja jokin seuraavista on samanaikaisesti. 

- Lämmitysverkoston pumppu on seis tilassa 

- Lämmitysverkoston menoveden lämpötila alle rajan 

- Lämmitysverkoston painehälytys 
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Laitevalmistajilla ja automaatiojärjestelmien toteuttajilla on erityyppisiä suojaus- ja enna-

kointitoimintoja. Ilman selkeitä toimintaselostuksia käyttäjät voivat nopeasti luulla laitteis-

ton olevan viallinen.  
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7 Johtopäätökset 

Nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä on hyvin riippuvainen muiden järjestelmien toiminnasta. 

Työssä esiteltiin ilmanvaihtojärjestelmän ja muiden järjestelmien toimintaa ja rakennetta tii-

vistetysti, mutta jo niiden perusteella pystytään havaitsemaan, että ilmanvaihtojärjestelmän 

suunnittelussa ja huollossa vaaditaan nykyisin erittäin laajaa erityisosaamista.  Automaa-

tiojärjestelmän vastuu muiden järjestelmien toiminnan ohjaamisesta ja seuraamisesta kasvaa 

jatkuvasti. Automaatiojärjestelmän toiminnan ymmärtäminen alkaakin olla minimivaatimus 

huoltohenkilöille, jotka haluavat ymmärtää kiinteistön teknisten järjestelmien toimintoja.  

 

Automaatiojärjestelmä osaa paikantaa viat, joita se on ohjelmoitu huomaamaan. Kaikkia vir-

hetilanteita huomaavaa automaatiojärjestelmää ei ole, eikä automaatiojärjestelmän tietoihin 

pidä luottaa sokeasti. Automaation avulla pystytään kuitenkin seuraamaan vaivattomasti sen 

hallinnassa olevien laitteistojen toimintaa ja laitteistojen tarkastukset paikan päällä on saatu 

vähenemään. Työn loppupuolella läpikäydyt esimerkit automaatiojärjestelmän sokeista alu-

eista kuvastavat kuitenkin, että yleisen huollon ja laajojen tarkastusten tärkeys on erittäin 

suuri toiminnan ja luotettavuuden kannalta.  
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