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1 JOHDANTO 

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toiminnan halutun lopputuloksen 
saavuttamiseen tarvitaan asiantunteva suunnittelu, asennuksen ja 
perussäädön toteutus sekä hyvin toimivat säätölaitteet. Halutun 
lopputuloksen ylläpitämiseksi pitää säätölaitteiden toiminta tarkastaa 
säännöllisesti. Hyvin toteutetun perussäädön ja lämpötilasäädön ansiosta 
rakennuksen keskimääräinen sisälämpötila voidaan pitää 
lämmityskaudella mahdollisimman matalana. Rakennuksen sisälämpötilan 
yhden asteen muutos vaikuttaa noin 5 % rakennuksen lämmitysenergian 
kulutukseen. Matalin hyväksytty huonelämpötila ja kaikkien huoneiden 
lämpötilojen keskiarvo määrittävät sen, kuinka alas rakennuksen 
keskilämpötila ja lämmitysenergian kulutus voidaan laskea. 

Säädön tarkoituksena on suunnitelmien mukaisten tilakohtaisten 
lämpötilojen saavuttaminen ja ylläpitäminen. Oleskeluviihtyvyyden sekä 
energiatalouden vuoksi on tarpeen säätää rakennuksen eri tilojen lämpötilat 
vastaamaan mahdollisimman hyvin tavoitearvoja. Halutun sisälämpötilan 
saavuttamisen edellytys on verkostojen virtauksien säätäminen. 

Tässä ohjekortissa on esitetty virtauksien säätömenetelmiä. Tämän 
ohjekortin kanssa samaan aikaan laaditussa ohjekortissa RT xxxxxx 
NESTEKIERTOISET LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSVERKOSTOT, 
Huonelämpötilojen säätö on puolestaan esitetty ohjeita verkostojen 
menoveden- ja huonelämpötilojen säätöön. 

Säätötöitä tilattaessa sovitaan, suoritetaanko pelkkä virtauksien säätö vai 
myös menoveden lämpötilan sekä huonelämpötilojen säätö. 

2 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 

Asetusarvo on säätimeen asetettava arvo, jossa säädettävä suure 
pyritään pitämään. 

Esisäätöarvo on venttiiliin asetettava arvo, joka määrittää venttiilin läpi 
menevän virtauksen tietyllä painehäviöllä. 

Itsesäätyvä laite on laite, joka säätää automaattisesti lämmönluovuttimen 
lämmitystehoa lämmitysasetusten mukaisesti. 

Kertasäätöventtiili on venttiili, jolla säädetään käsin tai työkalujen avulla 
venttiilin läpi menevä virtaus. 

kv-arvo on säätöventtiilin kapasiteettikerroin, joka kuvaa venttiilin läpi 
menevän virtauksen määrää tietyllä venttiilin painehäviöllä. 

kvs-arvo on täysin auki olevan venttiilin kv-arvo. 

Linjasäätöventtiili on tiettyä osaa verkosta palveleva mittausyhteillä 
varustettu kertasäätöventtiili. 

Lämpötilojen säätö on haluttujen tilakohtaisten lämpötilojen 
saavuttaminen lämmitysverkoston virtauksia ja menoveden säätökäyrää 
säätämällä. 

Mittauspoikkeama on todellisen arvon ja mitatun arvon ero 
mittaushetkellä. 

Mittausvirhe on mitatun arvon kokonaisvirhe, joka koostuu mittarin 
virheestä, mittausmenetelmän virheestä ja lukemavirheestä. 
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Perussäätö on suunnitelmien mukaisten virtauksien säätäminen 
nestekiertoiseen verkostoon mitoitustilanteessa esisäädettävillä 
venttiileillä, kun lämpötilaa säätävät venttiilit on asetettu täysin auki -
asentoon. 

Rakennuksen keskilämpötila on rakennuksen kaikkien tilojen 
huonetilavuudella painotettu keskilämpötila. 

Säädin on laite, joka suorittaa asetusarvon ja mittausarvon vertailun sekä 
ohjaa toimilaitetta. 

Säätöventtiili on venttiili, jolla säädetään sen läpi kulkevan nesteen, 
kaasun tai höyryn määrää taikka painetta. Säätöventtiili on varustettu 
toimilaitteella, ja se on jatkuvasääteinen tai auki/kiinni -toiminen. 

Säätöventtiilin lineaarinen ominaiskäyrä on käyrä, jossa venttiilin 
sulkuelimen asento on lineaarisesti verrannollinen virtaukseen. 

Säätöventtiilin tasaprosenttinen ominaiskäyrä on käyrä, jossa 
samansuuruinen sulkuelimen asennonmuutos aiheuttaa prosentuaalisesti 
vakion muutoksen virtaukseen. 

Takuuaikainen säätö on takuuaikana havaittujen liian suurten 
lämpötilapoikkeamien syiden selvittämistä ja poikkeamien korjaamista. 

Tasapainotus (verkoston tasapainotus) on nestekiertoisen verkoston 
virtauksien säätämistä suunnitelmien mukaisiin arvoihin. 

Termostaattiventtiili on omavoimainen venttiili, joka saa käyttövoimansa 
säädettävästä prosessista, esimerkiksi huoneilman tai virtaavan nesteen 
lämpötilasta. 

Toimilaite on laite, joka muuttaa säätöventtiilin karan asentoa. Toimilaite 
voi olla omavoimainen tai ulkoista apuenergiaa käyttävä. Omavoimainen 
toimilaite saa käyttövoimansa säädettävästä prosessista. Ulkoisena 
apuvoimana käytetään yleensä sähköä. 

Virtauksien säätö. Katso perussäätö. 

3 NESTEKIERTOISTEN VERKOSTOJEN SUUNNITTELU 
PERUSSÄÄDÖN KANNALTA 

3.1 Yleiset periaatteet 

Verkoston perussäätöä helpottaa, kun säätötyössä käytettävien venttiilien 
painehäviöt ovat suuria suhteessa verkoston muiden osien 
painehäviöihin. Kun verkostossa on paljon säädettäviä päätelaitteita, 
kuten patteriverkostossa, on verkoston muiden osien painehäviöt saatava 
mahdollisimman pieniksi. Jos verkostossa on vain vähän päätelaitteita, 
kuten tyypillisesti ilmanvaihdon lämmitysverkostossa, voivat verkoston 
painehäviöt olla suurempia. Erityyppisiä verkostoja koskevia ohjeellisia 
suunnitteluarvoja on annettu kohdassa 3.2. 

Verkostojen suunnittelussa perussäädön kannalta huomioon otettavia 
asioita ovat 
- putkien sekä niiden osien ja putkiin liitettävien varusteiden painehäviö 
- kertasäätöventtiilien painehäviö 
- päätelaitteiden säätöventtiilien painehäviö 
- lämmön- tai kylmäntuotantolaitteiden painehäviö 
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- verkoston puolella olevien menoveden lämpötilan säätöventtiilien 
painehäviöt 

- ilman poisto verkostosta 
- menoveden jäähtyminen verkostossa 
- verkoston meno- ja paluuveden lämpötila- ja korkeuseron aiheuttama 

paine-ero 
- jatkuvat lämpökuormat 
- lämmön siirtyminen tilojen välillä 
- tarvittavat suojaetäisyydet ennen ja jälkeen kertasäätöventtiiliä 
- tuloilmakanavien eristämisen tarve. 
 
Suunnitelmien perusteella on pystyttävä säätämään haarojen ja 
päätelaitteiden virtaukset. Kaikkien esisäädettävien venttiilien 
esisäätöarvot on ilmoitettava suunnitelmissa. Mittausyhteillä varustetuista 
kertasäätöventtiileistä on suunnitelmissa aina ilmoitettava virtaus ja kv-
arvo tai painehäviö. Suunnitelmissa voidaan kv-arvon tai painehäviön 
sijaan esittää esisäätöarvo, venttiilin malli ja venttiilin nimelliskoko. 

Kun mitoituksessa käytetään mahdollisimman pientä lämpötilaeroa 
verkoston meno- ja paluulämpötilan välillä, tulevat vesivirrat suuremmiksi, 
mikä helpottaa säätötyötä. Haittapuolena tällöin on kuitenkin hankinta- ja 
käyttökustannusten lisääntyminen. 

Verkoston haarat varustetaan linjasäätöventtiileillä. Pumpun yhteyteen 
suunnitellaan linjasäätöventtiili, josta voidaan mitata pumpun virtaus 
paine-eromittarin avulla. 

 

 

Kuva 1. Lämmitysverkoston periaatteellinen kytkentä. 

Patteri- ja linjasäätöventtiilien mitoituksessa on varmistettava, ettei venttiili 
aiheuta käyttöolosuhteissa ääniongelmia. Liian suuret painehäviöt 
venttiileissä aiheuttavat häiritsevää ääntä. Ohjeita on esitetty LVI-
ohjekortissa LVI 12-10224 Vesikeskuslämmityksen äänenvaimennus. 

Verkoston pumppuna tulee käyttää kierroslukusääteistä pumppua. 
Pumppu valitaan siten, että sillä on mitoitustilanteessa mahdollista 
suurentaa virtausta 10 %, mikä samalla kasvattaa nostokorkeutta 21 %. 

Jos kuitenkin käytetään vakiokierroslukuista pumppua, niin pumpun 
ominaiskäyrän tulisi olla mahdollisimman laakea. Näin siksi, etteivät paine-
erot verkostossa kasva termostaattiventtiilien kuristaessa virtauksia niin 
suuriksi, että tulee ääniongelmia. 

Putkiston ja venttiilien mitoituksesta löytyy lisätietoa ohjekortista LVI 12-
10343 Vesikiertoinen patterilämmitys. 

3.2 Ohjeellisia suunnitteluarvoja eri verkostoille 

Suunnittelussa käytettäviä ohjeellisia painehäviön mitoitusarvoja erilaisille 
nestekiertoisille verkostoille on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Ohjeellisia painehäviöiden mitoitusarvoja eri verkostoille. Venttiilien arvot koskevat virtausteknisesti 
vaikeimman piirin venttiileitä. Muissa piireissä painehäviöt ovat suurempia. 

 

Suunnittelussa otetaan huomioon seuraavia seikkoja: 

Verkostojen jatkuvasäätöiset säätöventtiilit 
- Käytetään säätöventtiileitä, joiden ominaiskäyrä on tasaprosenttinen. 
- Säätöventtiilin vaikutusasteen valinnassa otetaan huomioon 

säädettävän prosessin epälineaarisuus ja nopeus sekä säätöventtiilin 
painehäviön aiheuttamat hankinta- ja käyttökustannukset. 

- Säätöventtiilin vaikutusasteen valinnassa otetaan huomioon pienin 
säädettävissä oleva virtaus sekä millä säätökäyrän alueella 
säätöventtiili tulee toimimaan. 

Lattialämmitysverkostot 
- Jakotukin piirikohtaisten kertasäätöventtiilien ja toimilaitteellisten 

säätöventtiilien kvs-arvot vaihtelevat 1,1…3,8 riippuen valmistajasta. 
- Yhden lattialämmityspiirin (vain putki) painehäviö on enintään 20 kPa 

ja kitkavastuksen maksimi 200 Pa/m. 
- Yhden lattialämmityspiirin painehäviö on enintään 25 kPa ja se sisältää 

putket sekä jakotukin venttiileineen. 
- Samaan jakotukkiin liitettyjen piirien painehäviöt pitäisi suunnitella 

saman suuruisiksi. 
- Suurin suositeltava virtausnopeus lattialämmitysputkessa on 2,5 m/s ja 

pienin 0,1 m/s, kuitenkin niin, että virtaus pysyy turbulenttisena. 

Ilmanvaihdon nestekiertoiset lämmöntalteenottoverkostot 
- Uudet hyötysuhdevaatimukset lämmön talteenotolle ovat nostaneet 

painehäviöitä LTO-pattereissa. 
- Painehäviö riippuu eniten mitoitusulkolämpötilasta. Etelä-Suomessa 

painehäviö on luokkaa 110…150 kPa ja Pohjois-Suomessa 
200…250 kPa. 

- LTO-patterin painehäviö riippuu halutusta tai vaaditusta 
hyötysuhteesta, mitoitusulkolämpötilasta, ilmavirran 
otsapintanopeudesta, putkirivien määrästä, nesteen pitoisuudesta ja 
aineominaisuuksista, patterin putkirivien määrästä, patterin 
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lamellivälistä, patterin putkien koosta ja patterin virtausreittien 
pituudesta. 

Lämpimän käyttöveden kiertoverkostojen suurin sallittu virtausnopeus 
kupariputkista tehdyissä kiertojohdoissa on 1,0 m/s ja suositeltu 
mitoitusnopeus on ≤ 0,5 m/s. Kupariputkista tehdyissä lämpimän 
käyttöveden jakojohdoissa virtausnopeuden pitää kuitenkin olla yli 
0,2 m/s, etteivät vedessä olevat hiukkaset jää putken pinnalle ja aiheuta 
pistekorroosiota. 

Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoituksessa ja eristämisessä pitää 
myös ottaa huomioon, että veden lämpötila ei saa laskea alle +55 °C:n 
missään kohdassa putkistoa. Tämä varotoimenpide tappaa verkostoon 
mahdollisesti päässeet legionellabakteerit ja estää niiden kasvun. 

3.3 Muu suunnittelu 

Kun rakennuksessa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä ja tuloilman 
halutaan olevan yli- tai alilämpöistä, tulisi tuloilmakanavat eristää. Tällöin 
tuloilma huoneisiin tulee mahdollisimman samanlämpöisenä eikä vaikuta 
sisälämpötiloihin eri tavalla eri huoneissa. Kanavat pitää eristää myös 
silloin, kun ne kulkevat läpi tilojen, joiden lämpötila voi poiketa useita 
asteita tuloilman lämpötilasta (erityisesti pesutilat, joissa on 
mukavuuslattialämmitys). 

Asuinkerrostalojen keskitetyssä ilmanvaihtoratkaisussa tuloilman 
lämpötilan pitää olla lämmityskaudella mahdollisimman lähellä 
mitoituslämpötilaa, jolloin tuloilma ei tule kovin erilämpöisenä eri 
asuntoihin. Tällöin yleisesti käytetty alilämpöinen tuloilma ei myöskään 
jäähdytä eri tehoilla eri tiloja lämmityskaudella. Esimerkiksi jos korkean 
asuinkerrostalon keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilman 
lämpötila ylimmässä kerroksessa on 4 °C alilämpöistä, niin alimmassa 
kerroksessa se saattaa olla vain 1 °C alilämpöistä. 

4 PERUSSÄÄDÖN SÄÄTÖVENTTIILIT 

4.1 Kertasäätöventtiilit 

Kertasäätöventtiileitä käytetään tasapainottamaan verkoston virtaukset 
suunniteltuihin arvoihin. Niissä on esisäätöarvot, joita muuttamalla kv-arvo 
muuttuu. Kun kertasäätöventtiili on varustettu paine-eron mittausyhteillä, 
pystyy venttiilistä mittaamaan paine-eromittarin avulla virtauksen. Venttiili 
toimii myös sulkuventtiilinä. 
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Kuva 2. Erilaisia linjasäätöventtiileitä 

4.2 Linjakohtaiset paine-erosäätimet 

Linjakohtaisia paine-erosäätimiä käytetään verkostoissa, joiden painehäviöt 
ovat niin suuret, että päätelaitteissa syntyy mahdollisesti ääniongelmia. 
Sellainen on esimerkiksi laaja rivitaloyhtiö, jossa on termostaattiset 
patteriventtiilit. Linjakohtainen paine-erosäädin on kokonaisuus, jossa meno- 
ja paluuputkiin kytketään venttiilit ja ne yhdistetään toisiinsa 
kapillaariputkella. Paluuputken venttiili pitää linjan yli olevan paine-eron 
säädetyssä arvossa, vaikka muualla verkostossa tapahtuu virtaus- ja paine-
eromuutoksia. 

Paine-erosäätimiä käytetään myös mm. helpottamaan tasapainotusta, 
parantamaan säätöventtiilien (suhteellisesti säätävät moottoriventtiilit) 
auktoriteettia ja siten niiden säätökykyä sekä mahdollistamaan vaiheittain 
tapahtuva käyttöönotto. 

4.3 Päätelaitteiden säätöventtiilit 

4.3.1 Käsikäyttöiset venttiilit 

Ympäristöministeriön asetuksen 718/2020 eräiden rakennusten teknisten 
järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista mukaan 
uudisrakennuksissa ei voida käyttää muita kuin itsesäätyviä venttiileitä. 
Myös silloin, kun käytössä olevan rakennuksen lämmöntuotantolaitteet tai 
lämmitysverkosto uusitaan, pitää lämmönluovuttimet varustaa 
itsesäätyvillä venttiileillä. Sellaisissa käytössä olevien rakennusten 
tiloissa, joissa lämpökuormat eivät paljon vaihtele eikä sisälämpötilaa 
tarvitse säätää, voi päätelaitteissa olla käytössä käsikäyttöisiä 
säätöventtiileitä. Virtauksien säätöä varten pitää käsikäyttöisissä 
säätöventtiileissä olla niiden kv-arvon esisäätömahdollisuus, eli kyseisten 
venttiilien painehäviötä ja virtausta pitää pystyä muuttamaan. 
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4.3.2 Termostaattiset venttiilit 

Termostaattiventtiileissä on venttiilirunko, jossa on kv-arvon 
esisäätömahdollisuus sekä termostaattiosa, joka muuttaa venttiilin karan 
asentoa termostaatin ympäristön lämpötilan muuttuessa. Termostaatti 
voidaan varustaa tarvittaessa irtoanturilla. 

Venttiilirunko ja termostaatti asennetaan niin, että kytkentäputkista tai 
lämmittimestä nouseva lämmin ilmavirta ei osu termostaattiin. 
Termostaattia ei saa myöskään peittää koteloilla tai verhoilla, vaan ilman 
pitää pystyä kulkemaan vapaasti termostaatin vierestä. Jos termostaattia 
ei pysty asentamaan edellä kerrottujen ohjeiden mukaan, käytetään 
irtoanturia. 

4.3.3 Paineriippumattomat venttiilit 

Paineriippumaton eli painevakioitu venttiili on yleensä paine-erosäätimellä 
varustettu säätöventtiili. Toisin sanoen venttiiliin integroitu paine-
erosäädin pitää paine-eron vakiona vastuksen (esisäätö) yli. Haluttu 
virtaus voidaan asetella suoraan venttiilistä. Aseteltu virtaus ei ylity, vaikka 
järjestelmän kuormitus muuttuu. Venttiili säätää virtausta yksilöllisesti 
paine-eron perusteella. 

4.3.4 Auki/kiinni -venttiilit 

Päätelaitteiden tehon ohjaukseen käytetään myös kaksiasentoisia 
venttiileitä, jotka ovat joko täysin auki tai täysin kiinni. Näissä venttiileissä 
ei yleensä ole virtauksen esisäätömahdollisuutta, jolloin niiden kanssa 
pitää käyttää kertasäätöventtiiliä. On myös olemassa 
yhdistelmäventtiileitä, jotka sisältävät virtauksen maksimirajoituksen, 
jolloin erillistä kertasäätöventtiiliä ei tarvita. Kaksiasentoisia venttiileitä 
ovat esimerkiksi magneettiventtiilit ja termomoottoriventtiilit. Auki/kiinni -
venttiileitä käytetään mm. säteilylämmittimissä, tuulikaappien 
kierrätysilmakoneissa ja lattialämmityspiireissä. 

4.3.5 Jatkuvasääteiset venttiilit 

Jatkuvasääteiset venttiilit ovat normaaleja rakennusautomaatiossa 
käytettäviä toimilaitteellisia säätöventtiileitä. Näitä säätöventtiileitä 
käytetään, kun tarvitaan tarkkaa lämpötilan säätöä laajalla tehoalueella, 
esimerkiksi tuloilmakoneen lämmityspatterin tehon säädössä. 
Jatkuvasääteisten toimilaitteellisten säätöventtiilien kanssa pitää aina 
käyttää kertasäätöventtiiliä, jotta virtaukset saadaan säädettyä 
suunnitelmien mukaisiksi. Ellei käytetä yhdistelmäventtiiliä, joka sisältää 
kertasäätöventtiilin. 

4.4 Verkostojen sisäiset menoveden lämpötilan 
säätöventtiilit 

Verkostoissa tarvitaan verkoston sisäisiä menoveden säätöventtiileitä 
silloin, kun lämmöntuotantolaitteessa ei itsessään ole menoveden 
lämpötilan säätöä (kuva 3). 
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Kuva 3. Kattilalämmitysverkosto. Kuvan LSV2 tarvitaan, jos kattilan painehäviö on niin suuri, ettei putkimitoituksella saada 
ohitusjohdon painehäviötä yhtä suureksi kuin kattilan painehäviö. 

Menoveden lämpötilan säätöventtiileitä on myös silloin verkostossa, kun 
samassa verkostossa on eri lämpötilatasoilla toimivia päätelaitteita, jotka 
tarvitsevat eri menoveden lämpötilaa. Esimerkiksi kun samassa 
verkostossa on sekä lämpöpattereita että lattialämmitystä (kuvat 4 ja 5). 

 

 

Kuva 4. Yhdistetty patteri- ja lattialämmitysverkosto kolmitiesäätöventtiileillä. 

 

 

Kuva 5. Yhdistetty patteri- ja lattialämmitysverkosto kaksitiesäätöventtiileillä. 
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5 VERKOSTOJEN PERUSSÄÄTÖ 

5.1 Yleistä 

Uudisrakennusten ja myös vanhojen käytössä olevien rakennusten 
perussäätö tehdään suunnittelijoiden virtaus- ja painehäviölaskelmien 
perusteella. Tällöin laskelmilla määritellään kerta- ja linjasäätöventtiileille 
sekä päätelaitteiden venttiileille esisäätöarvot. Tätä virtausten 
perussäätömenetelmää kutsutaan myös esisäätömenetelmäksi. 

Nestevirtauksien säätö tehdään verkoston valmistuttua, kun kaikki 
asennukset on tehty, verkosto on täytetty, koepainettu, ilmattu sekä 
tarvittaessa huuhdeltu ja lianerottimet puhdistettu. 

Seuraavat työt on määriteltävä putkiurakoitsijan, 
rakennusautomaatiourakoitsijan ja säätöurakoitsijan osalta 
säätöurakkasopimuksessa: 
- Kuka asettaa venttiilien esisäätöarvot suunnitelmien mukaisiin 

arvoihin? 
- Kuka asettaa toimilaitteelliset säätöventtiilit säätötyön edellyttämään 

asentoon (asetusarvomuutokset ja pakko-ohjaukset)? 
- Kuka irrottaa termostaatit lämpöpattereista? 
- Kuka kiinnittää termostaatit takaisin lämpöpattereihin? 

Säätöurakoitsijan pitää kuitenkin aina ennen säätötöiden aloittamista 
varmistaa muilta urakoitsijoilta, että nämä ovat tehneet itselleen kuuluvat 
työt. 

5.2 Alustavat toimenpiteet ennen virtauksien säätöä 

Seuraavat tehtävät on suoritettava ennen työmaalle menoa: 
- Hankitaan uusimmat LVI-suunnitelmat. 
- Varmistetaan putkiurakoitsijalta asennuksessa käytettyjen venttiilien 

valmistaja, malli ja nimelliskoko. 
- Hankitaan asennettujen venttiilien tekniset tiedot. 
- Kysytään putkiurakoitsijalta asennettujen pumppujen valmistaja ja malli 

sekä hankitaan niiden käyttöohjeet kierrosluvun säätöä varten. 
- Laaditaan esitäytetyt mittauspöytäkirjat mittauksia varten. 
- Varmistetaan putkiurakoitsijalta, että verkosto on täytetty ja ilmattu 

sekä lisäksi mahdollinen alipaineilmanpoistin on ollut käytössä 
vähintään kaksi viikkoa. 

- Selvitetään missä linjasäätöventtiilissä on pienin painehäviö. Asia 
voidaan kysyä LVI-suunnittelijalta tai etsiä suunnitelmista. 

- Pyydetään muita urakoitsijoita asettamaan kaikkien LVI-järjestelmiin 
liittyvien rakennusautomaatiolaitteiden asetusarvot suunnitelmien 
mukaisiksi tai säätötöiden edellyttämään arvoon, jos niin on sovittu. 
Tämä koskee myös kokonaistoimituksina hankittavia järjestelmiä, 
kuten maalämpölaitteita ja ilmanvaihtokoneita. 

Seuraavat tehtävät työmaalla on suoritettava ennen nestevirtauksien 
mittauksia: 
- Varmistetaan putkiurakoitsijalta, että verkoston lianerottimet on 

puhdistettu ja pyydetään puhdistamaan ne tarvittaessa. 
- Tarkastetaan, että sulkuventtiilit ovat oikeassa käyttöasennossa. 
- Tarkastetaan, että yksisuuntaventtiilit on asennettu oikein päin. 
- Tarkastetaan, että kaikki pumput käyvät ja pyörimissuunta on oikea. 
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- Tarkastetaan, että verkoston paine vastaa vähintään verkostossa 
olevaa keskilämpötilaa ja lisätään painetta tarvittaessa. 

- Irrotetaan patteriverkostoissa termostaatit termostaattisista 
patteriventtiileistä. 

- Asetetaan kerta- ja linjasäätöventtiilien sekä päätelaitteiden venttiilien 
esisäätöarvot suunnitelmien mukaisiin arvoihin. Esisäätöarvot 
asetetaan niin, että venttiili avataan ensin täysin auki ja sitten 
kuristetaan haluttuun arvoon. Samalla tarkastetaan, että venttiilin malli 
ja nimelliskoko ovat ilmoitettujen mukaisia. Jos kaikkien venttiilien 
esisäätöarvoja ei pysty asettamaan käsin, pitää mukaan ottaa 
tarvittavat työkalut. 

- Asetetaan verkoston pumpun yhteydessä olevan kertasäätöventtiilin 
esisäätöasento vastaamaan n. 3 kPa:n painehäviötä 
mitoitusvirtaamalla. 

- Varmistetaan, että verkostojen kaikki toimilaitteelliset säätöventtiilit 
ovat täysin auki -asennossa, ja muutetaan asento tarvittaessa 
asetusarvomuutoksella tai käsikäytöllä. 

- Asetetaan pumppujen kierrosluku vakiopainesäädölle. 
- Asetetaan pumppujen kierrosluku mitoituspisteen nostokorkeuden ja 

virtauksen edellyttämälle kierrosluvulle valmistajan mitoitusohjelman tai 
pumppukäyrästöjen avulla ja varmistetaan pumpun oikea virtaus 
mittaamalla pumpun yhteydessä olevasta kertasäätöventtiilistä. 
Pumpun virtauksen pitää olla 0…+10 % sen mitoitusvirtauksesta. 

5.3 Virtaussäädön paine-eromittaukset 

Verkostojen virtauksien säätämiseksi ja selvittämiseksi mitataan yleensä 
kaikista mittausyhteillä varustetuista kertasäätöventtiileistä paine-ero, 
jonka perusteella saadaan selville virtaus venttiilin läpi. Poikkeuksen 
muodostavat erittäin suuret tai suunnitelmissa määritellyt kohteet, joissa 
kaikkien venttiilien mittaaminen ei ole järkevää. 

Kerta- tai linjasäätöventtiiliä mitattaessa on oltava käytettävissä kyseisen 
venttiilin ominaiskäyrästö tai ominaisuustaulukko, jonka avulla mitattu 
paine-ero voidaan muuttaa virtausarvoksi. 

Mittauksissa tarvitaan seuraavia välineitä: 
- kalibroitu painemittari varusteineen ja mittausletkut sekä liittimet 

mittausyhteisiin 
- ominaiskäyrästöt tai taulukot esisäätöarvojen lukeman muuttamisesta 

kv-arvoksi laskelmia varten 
- muistiinpanovälineet ja mittauspöytäkirjalomakkeet 
- otsalamppu tai taskulamppu sekä peili 
- kaikki säädettävään verkostoon liittyvät suunnitelmat, kuten 

kytkentäkaaviot, pohjapiirustukset, laiteluettelot ja LVI-työselostus. 

Joihinkin paine-eromittareihin voidaan syöttää venttiilien tiedot, jolloin 
venttiilien ominaisuustietoja ei tarvita erikseen työmaalla. 

Pohja,- ja paikantamispiirustuksista tai muista suunnitelma-asiakirjoista 
löytyvät venttiilien mallit ja sijainnit sekä venttiilien ja muiden laitteiden 
mitoitustiedot. Laitetiedot on kuitenkin tarkistettava kentällä, erityisesti 
säätötyössä käytettävien venttiilien valmistajat, mallit, koot ja 
esisäätöarvot. 

Vesivirran mittaus linjasäätöventtiilistä etenee seuraavalla tavalla: 
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1 Kiinnitetään mittausliittimet ja painemittarin letkut paikoilleen 
linjasäätöventtiilin mittausyhteisiin. 

2 Poistetaan ilma letkuista ja kalibroidaan mittari sen käyttöohjeen 
mukaisesti. 

3 Syötetään mittariin venttiilin esisäätöarvo tai sitä vastaava kv-arvo, jos 
se on mahdollista. 

4 Mitataan paine-ero, jolloin mittari laskee virtauksen, tai lasketaan 
virtaus paine-eron ja venttiilin esisäätöarvoa vastaavan kv-arvon 
perusteella. 

5 Kirjataan pöytäkirjaan tai tallennetaan mittariin venttiilin sijaintia 
kuvaava tunnus, joka on esitetty suunnitelmissa. 

6 Kirjataan pöytäkirjaan venttiilin valmistaja, malli, koko, esisäätöarvo, 
mitattu paine-ero ja laskettu virtaus. 

5.4 Virtauksien säätötyö 

Jos verkostossa on kytkentöjä, joissa päätelaitteella on pumppukierto, niin 
näiden päätelaitteiden pumppupiirien virtaukset mitataan ja säädetään 
ensin ennen varsinaista verkoston virtaussäätöä (kuva 6). 

 

 

Kuva 6. IV-verkostosta säädetään ensin IV-koneiden lämmityspattereiden kiertopiirien virtaukset kertasäätöventtiileillä 
LSV2.1 ja LSV3.1. Tällöin linjasäätöventtiilit LSV2 ja LSV3 tai säätöventtiilit taikka sulkuventtiilit laitetaan kiinni-asentoon. 

Virtausmittaukset ja säädöt tehdään seuraavalla tavalla: 
- Aloitetaan mittaukset mittaamalla painehäviöltään vaikeimman eli 

mitoittavan piirin linjasäätöventtiilin virtaus. Painehäviön 
linjasäätöventtiilissä tulisi olla 3…5 kPa. Jos suunniteltu virtaus ei 
toteudu kyseisellä painehäviöllä, muutetaan pumpun kierroslukua 
kunnes haluttu virtaus toteutuu -5…+10 %:n tarkkuudella. 

- Seuraavaksi mitataan kaikkien muiden linjasäätöventtiilien virtaus 
verkoston mitoittavasta piiristä pumpulle päin. 

- Kun kaikki linjasäätöventtiilit on mitattu, niin tarkastellaan saatuja 
mittaustuloksia. Jos löytyy venttiileitä, joiden mitattu virtaus poikkeaa 
yli ±10 % suunnitellusta virtauksesta, niin suunnitellaan minkä venttiilin 
virtausta kannattaa muuttaa ja kuinka paljon. 

- Ensin säädetään niitä venttiileitä, joiden virtaus on yli 10 % 
suunnitellusta arvosta arvoon -5…+5 % mitoitusarvosta. Säätötyö 
aloitetaan siitä venttiilistä, missä virtaus on eniten yli suunnitellun 
arvon. Sitten mitataan ja tarvittaessa säädetään loput venttiilit 
suurimmasta ylityksestä pienimpään ylitykseen. 

- Sen jälkeen säädetään niitä linjasäätöventtiileitä, joiden virtaus on alle 
-10 % suunnitellusta arvosta arvoon -5…+10 % mitoitusvirtauksesta. 
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Säätö tehdään suurimman alituksen venttiilistä pienimmän alituksen 
venttiiliin. 

- Jos esisäätöarvoja on jouduttu muuttamaan, niin lopuksi tehdään vielä 
tarkistusmittaus kaikille kerta- ja linjasäätöventtiileille. 

- Viimeiseksi säädetään mahdolliset kolmitieventtiilien ohitushaaran 
kertasäätöventtiilit (kuvassa 7 LSV2), kun päähaara on laitettu täysin 
kiinni (kuvassa 7 TV1:n virtaus lämmityspatterin kautta). 

 

 

Kuva 7. Ilmanvaihdon lämmöntalteenottoverkosto. 

 
Mittauksesta ja säädöstä laaditaan pöytäkirja, jossa esitetään 
- venttiilin tunnus 
- venttiilin valmistaja ja malli 
- venttiilin nimelliskoko ja esisäätöarvo 
- mitattu paine-ero ja virtaus 
- suunniteltu virtaus 
- mitatun virtauksen poikkeama suunnitellusta virtauksesta (%) 
- mahdolliset huomautukset 
- pumpun valmistaja ja malli sekä asetettu toimintakäyrä ja kierrosluku 
- verkoston meno- ja paluuveden lämpötila mittaushetkellä 
- käytetty jäätymisenestoaine ja sen pitoisuus 
- mittaaja, käytetty mittari ja mittauspäivä. 
 
Kun mittaus- ja säätötyöt on saatu tehtyä valmiiksi, varustetaan kaikki 
kerta- ja linjasäätöventtiilit kyltillä, jossa esitetään venttiilin tunnus, 
nimelliskoko, esisäätöarvo, mitattu virtaus ja mitattu paine-ero. 

5.5 Virtauksien säätötyön laadunvarmistus 

Virtauksien säätötyön jälkeen on suositeltavaa varmistaa myös 
päätelaitteiden virtauksien oikeellisuus. Se tapahtuu mittaamalla 
päätelaitteille tulevan ja niistä lähtevän virtauksen lämpötila 
infrapunalämpömittarilla tai lämpökameralla. Samalla tulisi mitata myös 
huonelämpötila, koska se vaikuttaa veden jäähtymiseen tai 
lämpenemiseen päätelaitteessa. 

Näillä lämpötilamittauksilla voidaan todeta, onko päätelaitteen virtaus 
suunnitelmien mukainen. Teoriassa veden jäähtymisen tai lämpenemisen 
pitäisi olla yhtä suuri kaikissa päätelaitteissa. Käytännössä kuitenkin 
esimerkiksi menoveden jäähtyminen tai lämpeneminen, sisäiset 
lämpökuormat, päätelaitteiden yli- tai alimitoitus ja sisälämpötila 
vaikuttavat veden lämpötilan muutokseen. Näistä syistä johtuen veden 
lämpötilan muutos päätelaitteissa vaihtelee, vaikka virtaus päätelaitteissa 
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olisi suunnitelman mukainen. Liitteessä 3 olevan laskentataulukon avulla 
voidaan joidenkin edellä mainittujen tekijöiden vaikutus päätelaitteessa 
tapahtuvaan veden jäähtymiseen laskea. 

Kun ulkolämpötila on yli 0 °C, tulisi lämmityksen säätökäyrää nostaa 
suuntaissiirrolla niin paljon, että menoveden lämpötila vastaa suunniteltua 
arvoa ulkolämpötilalla 0 °C. Säätökäyrän nostaminen on tarpeellista siksi, 
että mittausvirheet pienistä lämpötilaeroista eivät aiheuta vääriä tulkintoja. 
Jos säätökäyrää on tarve nostaa, niin lämpötilamittaukset voi aloittaa 
aikaisintaan yhden vuorokauden kuluttua säätökäyrän nostamisen 
jälkeen. 

5.6 Paineriippumattomia venttiileitä sisältävän verkoston 
säätö 

Venttiili pyrkii pitämään virtauksen vakiona toimilaitteen tai termostaatin 
ollessa auki. Jokainen venttiilin esisäätöarvo vastaa tiettyä virtaamaa. 
Venttiilit asetetaan laskettuihin esisäätöarvoihinsa. Pumppu asetetaan 
vakiopaineelle ja varmistetaan, että mitoittavassa piirissä tai, jos se ei ole 
tiedossa, niin kauimmaisessa piirissä, on käytettävissä hieman enemmän 
paine-eroa, kuin mikä on venttiilin vaatima minimipaine-ero. Tätä voidaan 
arvioida esimerkiksi mittaamalla paine-ero suljettua venttiiliä vasten. 

Tämän jälkeen haarojen tai nousujen linjasäätöventtiilien virtaamat 
voidaan tarkistaa siten, että asetetaan venttiili esisäätöarvolle, jolla 
saavutetaan mitoitusvirtaama 3 kPa:n paine-erolla. 

5.7 Paine-erosäätimiä sisältävän verkoston säätö 

Paine-erosäädin pyrkii pitämään paineen vakiona kytkentäkohdassaan 
meno- ja paluuputken välillä. Säätötyö aloitetaan yleensä kauimmaisesta 
piiristä. Ensin säädetään paine-erosäätimen jälkeiset venttiilit, kuten 
muissakin verkostoissa. Tämän jälkeen paine-erosäätimen pitämä paine-
ero säädetään vastaamaan piirin paine-eroa esimerkiksi seuraavasti: 

1 Mittaventtiili säädetään sellaiseen esisäätöarvoon, jolla saavutetaan 
mitoitusvirtaus 3 kPa:n paine-erolla. 

2 Säädetään paine-erosäätimen pitämää paine-eroa siten, että 
saavutetaan haluttu mitoitusvirtaus. 

Sama säätö toteutetaan kaikille verkoston haaroille kauimmaisesta piiristä 
pumpulle päin. Pumppu asetetaan pitämään vakiopainetta. 

  

LAUSUNTOVERSIO



RTS 21:29 OHJE-EHDOTUS - 15 

MP/1/kuukausi 2022/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS sr 2022 

KIRJALLISUUTTA 

Rakennustiedon ohjekortteja 

LVI 014-10290 LVI-laitosten mittaukset 
LVI 05-10627 Sisäilmastoluokitus 2018 
LVI 10-10397 Rakennusten lämmitys 
LVI 12-10327 Vesikeskuslämmityksen äänitekninen suunnittelu ja 
äänenvaimennus 
LVI 12-10126 Lämmitysverkoston säätöventtiilin mitoitus 
LVI 12-10343 Vesikiertoinen patterilämmitys 
LVI 13-10261 Vesikiertoinen lattialämmitys 
LVI 19-10399 Lämmitä oikein. Vesikeskuslämmitysjärjestelmän käyttäjän 
ohje 
 

Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita 

Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien 
energiatehokkuuden vaatimuksista 718/2020. 

 

Ohjeen on laatinut Rakennustietosäätiö RTS sr:n asettama toimikunta TK 
427 Lämmitysverkoston säätö. Käsikirjoituksen on laatinut Erkki Sainio.  

Mikko Lättilä, IMI Hydronic Engineering, puheenjohtaja 
Erkki Sainio, käsikirjoittaja 
Aatos Kärkkäinen, Tekno-Innovaatio Oy 
Esko Laurila, Eslacon Oy 
Sami Ventä, Granlund Tampere Oy 
Heikki Laakso, Caverion Suomi Oy 
Robin Gottberg, Roth Finland Oy 
Eero Ryysy, Saniera Oy 
Ossi Juutilainen, Are Oy 
Marko Pulliainen, Rakennustieto Oy, sihteeri 
 

  

LAUSUNTOVERSIO



RTS 21:29 OHJE-EHDOTUS - 16 

MP/1/kuukausi 2022/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS sr 2022 

LIITE 1 Muita verkostojen tasapainotusmenetelmiä. 

Liitteessä kuvataan lyhyesti muita kuin ohjekortin luvussa 5 esitettyjä 
virtauksien tasapainotusmenetelmiä. 

1 Suhteellinen menetelmä 

Suhteellinen menetelmä perustuu siihen, että piiriin yhteisesti vaikuttavan 
paine-eron muutokset muuttavat virtaamia piirissä samassa suhteessa. 
Suhteellisessa menetelmässä tarkastellaan säädettävien piirien mitatun 
virtaaman ja laskennallisen virtaaman suhdetta. Säätötyö aloitetaan 
laskemalla rungon venttiilien virtaussuhteet ja sen jälkeen sen haaran 
virtaamasuhteet, jossa on pienin virtaamasuhde. Tavoitteena on saada 
kaikille piireille sama virtaamasuhde, jolloin säädettävien piirien virtaamat 
muuttuvat samassa suhteessa. Säätötyö etenee haarajohdoista kohti 
pääjohtoa. Lopulta verkoston pääventtiiliä säätämällä saadaan kaikille 
verkoston venttiileille virtaamasuhteeksi 1. 

Menetelmä on työläs ja aikaa vievä, mutta sen hyvänä puolena on se, että 
perussäädön toteutus onnistuu yhden mittaajan voimin, ja teoriassa 
säätötyö voidaan tehdä ilman esisäätöarvoja. Lisäksi menetelmä soveltuu 
lähes kaikentyyppisille verkostoille. 

2 Paine-eromenetelmä 

Paine-eromenetelmää käytetään patteriverkoston perussäädössä silloin, 
kun halutaan tehdä perussäätö mahdollisimman tarkasti. Paine-
eromenetelmän käyttö edellyttää suunnittelijan laskemia esisäätöarvoja 
venttiileille ja painehäviöarvoja linjoille. Sillä voidaan päästä edulliseen ja 
tarkkaan perussäätöön, koska paine-ero voidaan mitata huomattavasti 
tarkemmin kuin vesivirta. Menetelmä perustuu linjojen paine-eron 
mittaamiseen linjoihin asennetuista mittausyhteistä. 

Paine-eromenetelmä soveltuu erityisesti patteriverkostoihin, joihin 
painehäviölaskelmat on tehty, ja etenkin vanhoihin kiinteistöihin, joissa 
putkiston painehäviöt ovat alhaiset. Säädetään linjasäätöventtiilit sekä 
patteriventtiilit ja valitaan pumpulle suunniteltu nostokorkeus. Toiminnan 
tarkastus tehdään mittaamalla linjojen paine-erot suunnitelmiin merkityistä 
kohdista. 

Kun virtauksien säätö tehdään linjojen paine-erojen perusteella, mitataan 
paine-erot linjojen lähtöpäähän meno- ja paluuputkeen asennetuista 
mittausyhteistä. Ennen paine-eromittauksia pitää kaikkiin putkiston kerta- 
ja linjasäätöventtiileihin sekä päätelaitteiden venttiileihin asettaa 
suunnitelmien mukaiset esisäätöarvot. Suunnitelmissa pitää myös esittää 
linjojen paine-eroarvot tai ne pitää tarvittaessa laskea erikseen. Linjojen 
suunnitellut virtaukset löytyvät linjasäätöventtiilien arvoista tai ne pitää 
erikseen laskea. Muuten mittaukset tapahtuvat samalla tavalla kuin paine-
eromittaukset kertasäätöventtiileistä. 

Säädetty virtaus voidaan laskea paine-eromittauksen tuloksesta 
seuraavalla kaavalla: 

 

𝑞
∆

∆
 ∙ 𝑞 , jossa 

qm on mitattu virtaus, dm3/s 

Δpm on mitattu painehäviö, kPa 
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Δps on suunniteltu painehäviö, kPa 

qs on suunniteltu virtaus, dm3/s 

 

3 Kompensointimenetelmä 

Kompensointimenetelmä on suhteellisesta menetelmästä pidemmälle 
kehitetty versio. Kompensointimenetelmässä virtaamasuhteet pidetään 
koko ajan arvossa 1. Virtaamasuhteen pitämiseksi arvossa 1 haarajohdon 
vaikeimman piirin kertasäätöventtiilistä (vertailuventtiili) mitataan jatkuvasti 
virtaamaa. Säätötyön edetessä haarajohdossa vertailuventtiilin virtaaman 
muutokset kompensoidaan haarajohdon pääventtiiliä säätämällä.  

Kompensointimenetelmän etuja ovat: 

1 Verkosto voidaan ottaa käyttöön osittain tarvitsematta säätää koko 
verkostoa uudelleen sen valmistuttua. 

2 Säätöön käytettävä aika vähenee huomattavasti verrattuna 
suhteelliseen menetelmään, koska kompensointimenetelmä vaatii vain 
yhden virtaama-asetuksen venttiiliä kohden. 

3 Pumpun nostokorkeus saadaan minimoitua, sillä pumpun ylimääräinen 
paine jää menetelmässä verkoston pääventtiilille. 

Kompensointimenetelmä on menetelmänä paras esitetyistä menetelmistä, 
jos syystä tai toisesta ei haluta laskea venttiilien esisäätöarvoja. Lisäksi 
menetelmä soveltuu lähes kaikentyyppisille verkostoille. Perussäädön 
suorittaminen ilman esisäätöarvoja saattaa kuitenkin olla huomattavan 
paljon työläämpää kuin esisäätöarvojen laskeminen 
suunnitteluohjelmistolla. 

Perusperiaate on, että mittauksessa hyödynnetään kahta vesivirtamittaria. 
Piirin kauimmainen venttiili toimii vertailuventtiilinä, johon säädetään 
esisäätöarvo, jolla saavutetaan mitoitusvirtaama 3 kPa:n paine-erolla. 
Piirin pääventtiilillä, joka mittaa kokonaisvirtaamaa, säädetään siten, että 
vertailuventtiilin paine-ero pysyy 3 kPa:ssa. Tämän jälkeen toisella 
mittarilla säädetään venttiilit kauimmaisesta venttiilistä pumpulle päin 
järjestyksessä mitoitusvirtaamaansa. Samalla pääventtiilillä huolehditaan, 
että vertailuventtiilissä säilyy 3 kPa:n paine-ero. 

4 Matalavirtamenetelmä 

Matalavirtamenetelmässä lämmitysverkoston menoveden lämpötila 
pidetään korkeana ja virtausta pienennetään. Matalavirtamenetelmää 
voidaan käyttää erityisesti vanhempien rakennusten saneerausten 
yhteydessä tehtävän lämmitysverkoston perussäätösuunnittelun 
perustana. Käytännössä matalavirtamenetelmää voidaankin hyödyntää 
patteriverkostojen saneeraussuunnittelussa vain silloin, kun 
lämmitysverkoston lämmönluovuttimet on ylimitoitettu suhteessa 
tarvittavaan lämpötehoon. 

Matalavirtamenetelmällä on seuraavia etuja verrattuna perinteiseen 
korkeavirtamenetelmään: 
- Se parantaa lämmönjakokeskuksen termistä suorituskykyä ja 

hyötysuhdetta. 
- Se antaa parhaimmat edellytykset asuntokohtaiseen lämpötilan 

mukavuussäätöön. 
- Sillä on matalammat käyttökustannukset. 
- Sillä on pienemmät investointikustannukset. 
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- Se mahdollistaa lämmitysjärjestelmien luontaisten virheiden 
kompensoinnin. 

 

5 Iteratiivinen menetelmä 

Iteratiivista menetelmää käytetään yleensä silloin, kun muita menetelmiä 
ei voida syystä tai toisesta käyttää. Tyypillisesti iteratiivista menetelmää 
joudutaan käyttämään verkostoihin, joita ei voida kertasäätöventtiilien 
puutteen vuoksi jakaa moduuleihin. Iteratiivinen menetelmä on 
yksinkertainen suorittaa, mutta vaatii paljon aikaa ja vaivaa. 

Iteratiivisessa menetelmässä säätötyö aloitetaan pumppua lähimpänä 
olevista piireistä, joissa on todennäköisesti ylivirtaamia. Ylivirtaamia 
kuristetaan ja piirit, joiden venttiileissä on alivirtaamia, jätetään täysin auki. 
Säätötyötä toistetaan, kunnes mitatut virtaamat vastaavat riittävällä 
tarkkuudella suunniteltuja virtaamia. Isojen verkostojen säätäminen 
iteratiivisella menetelmällä on työlästä ja aikaa vievää. 
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LIITE 2 Esimerkki linjasäätöventtiilien mittauspöytäkirjasta. 

 

LIITE 3 Patterin lämmönluovutuksen laskenta. 
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Lämpöpatterin toiminnan simulointi tapahtuu esimerkiksi 
seuraavasti: 

1 Kun halutaan tietää mitatuilla lämpötiloilla patterin virtaus ja teho  

 sijoitetaan mitoitusarvot ja mittausarvot laskennan lähtöarvoiksi. 

2 Kun halutaan tietää jollain tietyllä patterille tulevan veden lämpötilalla, 
huonelämpötilalla ja patterin  mitoitusvirtauksella patterin paluuveden 
lämpötila ja patterin teho 

 muutetaan lähtöarvoissa patterilta lähtevän veden lämpötilaa sekä 
huoneilman lämpötilaa, kunnes patterin käyttötilanteen virtaus on 
sama kuin mitoitusvirtaus ja patterin teho on sama kuin huoneen 
lämmitystehon tarve käyttötilanteessa. 

3 Kun halutaan tietää tarvittava virtaus patterin ollessa yli- tai alimitoitettu 

 muutetaan lähtöarvoissa patterilta lähtevän veden lämpötilaa ja, 
kunnes patterin teho käyttötilanteessa on sama kuin 
mitoitustilanteessa. 

4 Kun halutaan tietää tarvittava patterille tulevan veden lämpötila patterin 
ollessa yli- tai alimitoitettu 

 muutetaan lähtöarvoissa patterilta tulevan ja siitä lähtevän veden 
lämpötilaa ja, kunnes patterin käyttötilanteen teho ja virtaus 
vastaavat mitoitustilanteen arvoja. 

 

Laskennassa on käytetty seuraavia kaavoja: 

Ø = G • θ 

G = G0 • (θ / θ0)n 

θ = (Tm - Tp) / ln((Tm - Ts) / (Tp - Ts)) 

Ø = cp • ρ • q • (Tm -Tp) 

Ø on patterin teho, W 

G on patterin konduktanssi toimintatilanteessa, W/°C 

G0 on patterin konduktanssi mitoitustilanteessa, W/°C 

θ on logaritminen lämpötilaero toimintatilanteessa, °C 

θ0 on logaritminen lämpötilaero mitoitustilanteessa, °C 

n on patterimallin eksponentti 

cp on veden ominaislämpö veden keskilämpötilassa, kJ/kg°C 

ρ on veden tiheys veden keskilämpötilassa, kg/m3 

Tm on menoveden lämpötila, °C 

Tp on paluuveden lämpötila, °C 

Ts on sisäilman lämpötila, °C 
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