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NESTEKIERTOISET LÄMMITYS- JA 
JÄÄHDYTYSVERKOSTOT. 
Huonelämpötilojen säätö 

Tässä ohjekortissa esitetään huonelämpötilojen säätöön liittyviä 
ohjeita nestekiertoisissa lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa. 
Ohjekortin kohderyhmänä ovat LVI-suunnittelijat, -urakoitsijat sekä -
valvojat. Ohjekortin kanssa samaan aikaan julkaistaan virtauksien 
säätöä käsittelevä ohjekortti RT xxxxxx  
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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 yhden asteen 
sisälämpötilan 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. 

Haluttujen huonelämpötilojen säätö suoritetaan niin, että ensin säädetään 
verkostojen virtaukset, sitten menoveden säätökäyrän kaltevuus sekä 
kaarevuus ja sen jälkeen huonelämpötilat. Lopuksi lämmitysverkostojen 
osalta säädetään rakennuksen haluttu sisälämpötilataso lämmityskaudella 
menoveden säätökäyrän suuntaissiirrolla. 

Tämän ohjekortin varsinaisessa tekstissä on esitetty verkostojen menoveden 
lämpötilan sekä huonelämpötilojen säätö. Tämän ohjekortin kanssa samaan 
aikaan laaditussa ohjekortissa RT xxxxxx NESTEKIERTOISET LÄMMITYS- 
JA JÄÄHDYTYSVERKOSTOT, Virtauksien säätö on puolestaan esitetty 
ohjeita verkostojen virtauksien säätöön ja tasapainotukseen. 

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. 

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. 
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Mittausvirhe on mitatun arvon kokonaisvirhe, joka koostuu mittarin 
virheestä, mittausmenetelmän virheestä ja lukemavirheestä. 

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 VERKOSTOJEN MENOVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 

3.1 Patterilämmitysverkostojen menoveden lämpötilan säätö 

Lämpöpattereiden lämmönluovutus on aina epälineaarista. Tästä johtuen 
lämpöpatteri- eli radiaattoriverkoston lämmityksen säätökäyrän pitää olla 
kaareva, jotta sisälämpötila pysyy samana eri ulkolämpötiloilla. Myös 
säätökäyrän kaltevuuden pitää olla oikea, jotta sisälämpötila pysyy 
samana eri ulkolämpötiloilla. Säätökäyrän lämpötila-arvo ja sitä vastaava 
ulkolämpötila määrittävät sisäilman lämpötilatason. 
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Kuva 1. Esimerkki lämpöpatteriverkoston menoveden säätökäyrästä (punainen viiva), kun pattereiden mitoituslämpötilat 
ovat 60/30 °C, mitoitussisälämpötila on +21 °C ja mitoitusulkolämpötila on -26 °C. 

Kuvasta 1 voidaan todeta, että jos käytetään lämpöpatteriverkoston 
menoveden säätökäyränä suoraa, niin se on pahimmillaan 2 °C alempi 
kuin teoreettisesti tarvittava säätökäyrä. Kaksi astetta liian matala 
menoveden lämpötila tarkoittaa, että huonelämpötila on noin yhden 
asteen liian alhainen, kun tiloissa ei ole lämpökuormia. Kuvan 1 
säätökäyrässä ei ole otettu huomioon ns. sisäisiä lämpökuormia, kuten 
auringonsäteilyn, sähkölaitteiden ja ihmisten tuottamaa lämpöä. 
Käytännössä tarvittava säätökäyrä on alempana ja sen kaltevuuskin on 
erilainen, koska sisäisten lämpökuormien määrä ei ole sama eri 
ulkolämpötiloilla. 

3.2 Säätökäyrän asettelu 

Kun rakennus otetaan käyttöön, asetetaan lämmitysjärjestelmän 
säätökäyrä suunnitelman mukaiseen arvoon. Lämmityskaudella seurataan 
säännöllisesti sisälämpötiloja ja ulkolämpötilaa. Jos huonelämpötilat 
nousevat kylmällä säällä liian korkeiksi, säätökäyrä on liian jyrkkä. Jos 
säätökäyrä on liian loiva, huonelämpötilat laskevat kylmällä säällä liian 
alas. Säätökäyrän kaltevuus on valittu oikein, kun huonelämpötilat pysyvät 
samassa arvossa eri ulkolämpötiloilla. Lämpöpatteriverkostossa pitää 
myös ottaa huomioon tarvittava säätökäyrän kaarevuus (ks. kuva 1). 

Jos huonelämpötilojen tasoa on tarpeen nostaa tai laskea, tehdään 
korjaus lämmityksen säätökäyrän suuntaissiirrolla. Tällöin menoveden 
säätökäyrää nostetaan tai lasketaan yhtä monta astetta kaikilla 
ulkolämpötilan arvoilla muuttamatta säätökäyrän kallistusta. 

Kuvissa 2-4 on esitetty menoveden säätökäyrän asennon ja sijainnin 
vaikutus huoneen lämpötilaan ohjekortin LVI 19-10399 mukaan. 
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Kuva 2. Käyrä on liian jyrkkä. Huoneilma on liian korkea pakkasella. 

 

Kuva 3. Käyrä on liian loiva. Huoneilma on liian matala pakkasella. 

 

Kuva 4. Käyrä on oikea, mutta huonelämpötilat liian korkeat. Lasketaan suuntaissiirrolla käyrää alaspäin. 

3.3 Lattialämmitysverkostojen menoveden lämpötilan säätö 

Lattialämmityksen lämmönluovutus on lähes lineaarista, joten 
lattialämmitysverkostojen säätökäyrä voi olla suora. Lattialämmitykselle 
on ominaista, että lattioiden pintalämpötilat halutaan pitää jossain 
minimiarvossa, jotta lattia ei tunnu kylmältä. Varsinkin hyvin lämpöä 
johtavilla lattiapinnoitteilla, kuten keraamisilla laatoilla, kivilaatoilla, 
marmorilaatoilla ja betonilla pinnoitetut lattiat tuntuvat kylmiltä paljaille 
jalkapohjille, jos niiden pintalämpötila ei ole vähintään +26 °C. Puu- ja 
parkettilattioille vastaava pintalämpötila on +23 °C. 

Lattialämmityksen säätökäyrä asetetaan kuitenkin siten, että haetaan 
optimaalista huonelämpötilaa miellyttävän pintalämpötilan sijaan. Lisäksi 
huomioon on otettava energiankulutus sekä pintamateriaalien suurin 
sallittu käyttölämpötila, etteivät ne vahingoitu. Märkätilojen 
lattialämmitykseen on myös kesäaikaan voitu johtaa lämmintä vettä 
parantamaan mukavuutta ja lattioiden kuivumista. 

Ympäristöministeriön asetuksen 718/2020 eräiden rakennusten teknisten 
järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista mukaan 
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uudisrakennuksissa ei voida käyttää muita kuin itsesäätyviä venttiileitä, 
jotka säätävät erikseen lämpötilaa kussakin huoneessa. Tämä koskee 
myös märkätilojen lattialämmitystä. 

 

 

Kuva 5. Esimerkki lattialämmityksen menoveden lämpötilan säätökäyrästä, kun verkoston mitoituslämpötila on +38/32 °C, 
mitoitussisälämpötila on +21 °C ja mitoitusulkolämpötila on -26 °C. 

3.4 Ilmanvaihdon lämmitysverkostojen menoveden 
lämpötilan säätö 

Ilmanvaihdon lämmitysverkoston menoveden säätökäyrä on lineaarinen. 
Ilmanvaihdon lämmitysverkoston menoveden lämpötilassa pitää ottaa 
huomioon myös mahdolliset jälkilämmityspatterit ja varsinaisen 
lämmityskauden ulkopuolella tarvittava tuloilman lämmitys. Esimerkiksi 
kun tuloilmaa kuivataan, pitää tuloilmaa lämmittää jäähdytyspatterin 
jälkeen. Siksi menoveden alimmaksi lämpötilaksi ulkolämpötilalla +21 °C 
tarvitaan usein +25…30 °C. 

3.5 Säteilylämmityksen lämmitysverkostojen menoveden 
lämpötilan säätö 

Säteilylämmittimien lämmönluovutus on lähes lineaarista, ja siksi 
säteilylämmityksen lämmitysverkostojen menoveden säätökäyrä 
lämmityskäytössä on lineaarinen. 

3.6 Lämpimän käyttöveden verkostojen menoveden 
lämpötilan säätö 

Lämpimän käyttöveden menoveden lämpötila pidetään vakioarvossa ja 
yleensä arvossa +58 °C. Kiertojohdosta vedenlämmittimelle palaavan 
veden lämpötila ei saa laskea alle +55 °C:n. Vanhoissa rakennuksissa, 
joissa ei ole tehty linjasaneerausta tai uusittu lämpimän käyttöveden 
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lämmönsiirrintä 1.1.2018 jälkeen, voi lämpimän käyttöveden kiertojohdon 
paluuveden lämpötila olla edelleen +50 °C. 

3.7 Jäähdytysverkostojen menoveden lämpötilan säätö 

Jäähdytysverkostojen menovesi pidetään normaalisti vakiona. Lämpötila 
riippuu käytetyistä jäähdyttimistä. Kondensoivia jäähdytyksen 
päätelaitteita käytettäessä menoveden lämpötila on yleensä +7…10 °C. 

Kondensoimattomia jäähdytyksen päätelaitteita käytettäessä menoveden 
lämpötila on vakio ja yleensä välillä +15…17 °C. Lisäksi menoveden 
lämpötilaa ohjataan kastepistesäädöllä siten, etteivät päätelaitteet ja 
putkisto kondensoi ääriolosuhteissa. 

4 HUONELÄMPÖTILOJEN TARKASTUS JA SÄÄTÖ 

4.1 Huonelämpötilojen tarkastus 

Takuuaikana rakennuksen käyttöönoton jälkeen voidaan suorittaa 
huonelämpötilojen tarkastusmittaus. Lämmitysjärjestelmien osalta mittaus 
suoritetaan lämmityskaudella ja jäähdytysjärjestelmien osalta 
jäähdytyskaudella. 

Sama huonelämpötilojen tarkastus suoritetaan tarvittaessa myös 
kauemmin käytössä olleessa rakennuksessa. Huonelämpötilojen 
tarkastus on tarpeellista silloin, kun asukkaat tai käyttäjät valittavat liian 
alhaisista tai liian korkeista huonelämpötiloista. Myös jos halutaan säästää 
lämmityskustannuksissa, pitää sisälämpötiloja mitata ja tarvittaessa 
säätää, jotta rakennuksen keskilämpötilaa voidaan laskea. 

Kun rakennuksessa on valvontajärjestelmään liitettyjä huonelämpötila-
antureita, niin huonelämpötilojen tarkastusmittausten yhteydessä 
kannattaa mitata myös lämpötilat huoneantureiden kohdalla ja verrata 
tarkastusmittausten tuloksia antureiden mittaamiin arvoihin. Näin voidaan 
todeta lämpötila-antureiden mahdollinen vikaantuminen sekä estää 
vikaantuneiden antureiden aiheuttamat väärät tulkinnat. 

Lämmitykseen liittyvien huonelämpötilojen mittaus suoritetaan sen 
jälkeen, kun lämmityksen säätökäyrän oikea kaltevuus ja lämpötilataso on 
löydetty. Ulkoilman lämpötilan tulisi olla alle 0 °C sekä sään pilvinen ja 
tyyni, kun huonelämpötiloja mitataan. Huonelämpötilat mitataan 
uudisrakennuksissa suunnitelmissa määritetyssä laajuudessa ja käytössä 
olleissa rakennuksissa sovitussa laajuudessa. 

Jäähdytetyt huoneet mitataan jäähdytyskaudella, kun ulkolämpötila on yli 
+20 °C. Huonelämpötilojen mittauksen laajuus on sama kuin 
lämmityksessä. 

Saman käyttötarkoituksen huoneiden lämpötiloista lasketaan keskiarvo. 
Kyseisten huoneiden lämpötilat eivät yleensä saa poiketa keskiarvosta 
enempää kuin ±1,5 °C tai suunnitelmissa ilmoitetun määrän. 

Huonelämpötiloihin vaikuttavia tilapäisiä lämpö- ja jäähdytyskuormia ovat 
- asuntojen mahdollinen tuuletus ikkunoita tai ulkoilmaan johtavia ovia 

avaamalla 
- ulkolämpötilan nopea ja suuri vaihtelu 
- auringonpaiste, joka voi vaikuttaa paljon lämpötilamittausten 

luotettavuuteen 
- voimakas tuuli 
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- sähkölaitteiden käyttö 
- valaistuksen käyttö 
- ihmisten määrä. 

4.1.1 Valmistautuminen huonelämpötilamittauksiin 

Hyvissä ajoin ennen huonelämpötilamittauksia pitää tilojen käyttäjille 
jakaa tiedote tulevista lämpötilamittauksista. Sopiva aika on esim. kaksi 
viikkoa aikaisemmin. Mittauspäivät tulisi ilmoittaa viikkoa ennen 
mittauksia. 

Vähintään viikkoa ennen huonelämpötilamittauksia selvitetään seuraavat 
asiat, jotta tarvittavat muutokset ehditään tehdä ja muutosten vaikutukset 
ehtivät tapahtua: 
- tuloilman lähtölämpötilat ilmanvaihtokoneilta 
- verkostojen menoveden asetusarvot 
- termostaattien ylärajalukitus ja lukituksen lämpötila-arvo. 

Ilmanvaihtokoneilta lähtevät tuloilman lämpötilat selvitetään tarvittaessa 
mittaamalla. Jos lämpötilat poikkeavat suunnitelmien arvoista, selvitetään 
syy poikkeamalle. Jos perusteltua syytä ei ole, säädetään tuloilman 
lämpötilat suunnitelmien mukaisiksi. 

Verkostojen menoveden lämpötilan asetusarvot tarkastetaan. Jos ne 
poikkeavat suunnitelmien arvoista tai teoreettisesti lasketuista arvoista, 
niin selvitetään, onko muutoksiin ollut jokin erityinen syy. Jos syytä ei 
löydy, muutetaan menoveden säätökäyrän asetusarvot suunnitelmien 
mukaisiksi tai teoreettisesti oikeiksi. Yleisin syy sille, että säätökäyrän 
asetusarvot poikkeavat suunnitellusta tai teoreettisesti lasketusta arvosta 
on se, että säätökäyrälle on etsitty oikea kaltevuus ja haluttu taso, jotta 
sisälämpötilat eivät vaihtele eri ulkolämpötiloilla ja rakennuksen 
sisälämpötila on mahdollisimman matala. 

Termostaattien ylärajalukitus tarkastetaan muutamasta radiaattorista. Jos 
termostaateissa ei ole ylärajalukitusta, niin pitää sopia tilaajan kanssa 
asetetaanko termostaatteihin ylärajalukitus ennen huonelämpötilojen 
mittauksia. Ylärajalukituksen käyttäminen parantaa säädön lopputulosta. 

Tilojen käyttäjiä ohjeistetaan toimimaan seuraavasti vähintään yhden 
vuorokauden ajan ennen huonelämpötilamittauksia: 
- Tuulettaminen ikkunoita tai ovia avaamalla on kielletty. 
- Patteritermostaatit käännetään täysin auki -asentoon ja annetaan olla 

siinä asennossa. 

Mittauspäivänä käyttäjältä vaadittavat asiat: 
- Mahdolliset lemmikkieläimet eivät saa estää mittauksia. 
- Varmuuslukot jätetään auki-asentoon, tai varmuuslukon avain 

toimitetaan nimetylle henkilölle. 

4.1.2 Lämpötilamittaukset termostaatit paikoillaan 

Ensimmäisellä mittauskierroksella mitataan kaikkien huonetilojen 
lämpötilat. Mittauksien yhteydessä tarkastetaan termostaattien 
säätöasennot ja huonelämpötilaan vaikuttavat asiat, jotka on esitetty 
kohdassa 4.5. Mittauspöytäkirjaan merkitään havaitut huonelämpötilaan 
vaikuttavat asiat. Mittauspöytäkirjaan merkitään myös 
lämmöntuotantolaitteelta lähtevän ja palaavan verkostoveden lämpötilat 
sekä ulkolämpötila, pilvisyys, tuulen suunta ja tuulen nopeus. 
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Mittauksien jälkeen lasketaan saman tavoitehuonelämpötilan tilojen 
mittaustuloksista keskiarvot. Mittaustuloksista etsitään kaikki ne huoneet, 
joiden lämpötilat poikkeavat yli 1,5 astetta keskiarvosta ja käydään 
tutkimassa tarkemmin, mitkä asiat aiheuttavat lämpötilapoikkeaman. 
Samalla mitataan liikaa tavoitehuonelämpötilasta poikkeavista huoneista 
myös patterille tulevan ja siitä lähtevän veden lämpötilat sekä 
lämmöntuotantolaitteelta lähtevän ja palaavan verkostoveden lämpötilat 
sekä ulkolämpötila. Samoin merkitään pöytäkirjaan pilvisyys, tuulen 
suunta ja tuulen nopeus. Kohdassa 4.5 on esitetty mahdollisia syitä, jotka 
voivat aiheuttaa lämpötilapoikkeaman. 

Tehdään mahdolliset muutokset havaittujen lämpötilapoikkeamien 
aiheuttajien poistamiseksi. Jos muita syitä ei löydy kuin patterin väärä 
virtaus, niin muutetaan patterin esisäätöarvoa pienimmän mahdollisen 
muutoksen verran. 

Aikaisintaan yhden vuorokauden kuluttua muutosten jälkeen mitataan 
uudestaan niiden huoneiden lämpötilat, joissa on tehty muutoksia. Jos 
joidenkin huoneiden lämpötilat poikkeavat edelleen yli 1,5 astetta 
keskiarvosta, suoritetaan näissä huoneissa samat tarkastukset ja 
mittaukset kuin aikaisemminkin. 

Aikaisintaan yhden vuorokauden kuluttua toisen muutoskierroksen jälkeen 
mitataan uudelleen niiden huoneiden lämpötilat, joissa on tehty 
muutoksia. Ellei toimenpiteistä huolimatta saada kaikkia lämpötiloja 
halutuiksi, raportoidaan se tilaajalle. 

Jos lämpötilamittausten perusteella laskettu huoneiden keskilämpötila 
poikkeaa halutusta arvosta, eivätkä suurimmat poikkeamat mitatuista 
huonelämpötiloista ole esteenä keskilämpötilan muuttamiselle, voidaan 
tilaajan kanssa sopia, kuinka paljon keskilämpötilaa muutetaan. Haluttu 
keskilämpötilan muutos tehdään säätökäyrän suuntaissiirrolla. Siirtämällä 
säätökäyrää suuntaissiirrolla 1 °C sisälämpötila muuttuu 0,5 °C. 

Kun säätötyöt on tehty termostaattien ollessa kiinni patteriventtiileissä, niin 
säätökäyrän suuntaissiirto alaspäin lämpötilojen säätötoimenpiteiden 
jälkeen saattaa tuoda esiin ongelmia huonelämpötiloissa. Tämä johtuu 
siitä, että säätökäyrän oltua liian korkealla ovat lämpimien huoneiden 
termostaatit kuristaneet virtauksia, jolloin kylmempien huoneiden 
virtaukset ovat olleet suurempia. Säätökäyrää laskettaessa myös 
lämpimämpien huoneiden termostaatit avautuvat enemmän ja lisäävät ko. 
huoneiden pattereissa virtausta. Tällöin kylmempien huoneiden 
pattereissa virtaukset pienenevät ja huonelämpötilat laskevat. Asiaa 
voidaan helpottaa, jos säätökäyrää lasketaan hieman jo ennen 
huonelämpötilojen mittauksia ja säätöjä. 

Paras lopputulos saadaan, kun asetetaan termostaateille ylärajalukitus. 
Sopiva yläraja patteriverkostossa on yksi aste yli tavoitehuonelämpötilan. 
Tällöin huonelämpötila on yleensä ±1,5 asteen alueella 
tavoitelämpötilasta. Sopiva ylärajalukitus lattialämmitysjärjestelmässä on 
sama kuin tavoitehuonelämpötila. 

4.1.3 Lämpötilamittaukset termostaatit irrotettuina 

Huonelämpötilat voidaan mitata myös patteritermostaatit irrotettuina. 
Tällöin termostaatit poistetaan termostaattisista patteriventtiileistä 
vähintään vuorokausi ennen mittauksia. Kun lämpötilamittauksia 
suoritetaan termostaatit irrotettuina, on otettava huomioon, että tiettyjen 
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patteriventtiilien esisäätöarvoja pääsee helposti muuttamaan. Jos 
rakennus on lämpötilamittausten aikana käytössä, täytyy urakoitsijan ja 
tilaajan informoida käyttäjiä siitä, etteivät nämä muuta pattereiden 
esisäätöarvoja.  

Kun termostaatit ovat irrotettuina, saadaan huonelämpötiloista arvot, jotka 
eivät ota huomioon eri tekijöiden vaikutusta lämpötilaan. Ilman 
termostaattia patteriventtiili ei ota huomioon ihmisistä, sähkölaitteista tai 
auringosta tulevaa lämpökuormaa, taikka liiasta vuotoilmasta, 
alimitoituksesta ja rakennusvirheistä aiheutuvaa lisälämmöntarvetta. 

4.2 Huoneilman lämpötilojen mittaukset 

Huonelämpötilat mitataan 1,1 m:n korkeudelta oleskeluvyöhykkeeltä, joka 
alkaa 0,6 m:n etäisyydeltä seinäpinnoista. Mittauspaikaksi valitaan 
pääasiallinen oleskelu- tai työpiste. Jos tämä piste ei ole tiedossa, 
mitataan huonelämpötilat keskeltä huonetta. 

Mittausarvo luetaan, kun mittari on asettunut termiseen tasapainoon 
ympäristön kanssa. Tähän vaadittava aika on mittauksen aloittamisesta 
vähintään viisi kertaa mittarin aikavakio, vähintään kuitenkin 30 sekuntia. 
Lämpömittarin anturin heiluttaminen edestakaisin nopeuttaa termisen 
tasapainon saavuttamista. Anturia on syytä pitää viistoon alaspäin, ettei 
kämmenestä nouseva lämmin ilmavirta vaikuta mittaustulokseen. Anturia 
kohti ei saa myöskään hengittää, ettei lämmin hengitysilma vaikuta 
mittaustulokseen. 

Lämpömittarin lukematarkkuuden pitää olla 0,1 °C. Mittarin virheen tulisi 
olla korkeintaan ±0,6 °C. Mittarin kalibrointitodistuksen tulee olla 
voimassa. 

Ennen mittauksia on lämpömittarin annettava tasaantua suunnilleen 
ympäristön lämpötilaan, koska lämpömittarin lämpötilan poikkeama 
ympäristön lämpötilasta saattaa aiheuttaa merkittävän mittausvirheen. 
Esimerkiksi pakkasella ei pidä jättää lämpömittaria yöksi ulkona olevaan 
autoon, jos aamulla aloitetaan lämpötilamittaukset. 

4.3 Päätelaitteiden lämpötilamittaukset 

Päätelaitteille tulevan ja lähtevän nesteen lämpötilamittaukset kannattaa 
mitata infrapunalämpömittarilla, koska sillä on nopeampaa ja helpompaa 
mitata kuin pintalämpömittarilla. 

Infrapunalämpömittarilla pitää mitata maalatuista pinnoista. Puhtaiden 
metallipintojen säteilykerroin vaihtelee niin paljon, ettei ole mahdollista 
saada vertailukelpoisia mittaustuloksia. Jos maalattua metallipintaa ei 
löydy, niin metallipinnalle voi kiinnittää tiiviisti palan maalarinteippiä ja 
mitata lämpötila teipin pinnalta. 

Päätelaitteille tulevan ja lähtevän veden lämpötila voidaan mitata 
päätelaitteelle tulevien putkien pinnalta, jos putkien ulkohalkaisijat ovat 
suurempia kuin infrapunamittarin mittausaukon halkaisija. Myös 
lattialämmityspiirien meno- ja paluulämpötilat mitataan putkien pinnalta 
jakotukin luota. Infrapunalämpömittari laitetaan mittauspintaan kiinni tai 
mahdollisimman lähelle mitattavaa pintaa, ettei vahingossa mitata osittain 
taustalämpötiloja. Jos infrapunalämpömittarin mittauskeilassa on myös 
muita pintoja kuin mitattava pinta, on mittaustulos virheellinen. 
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Lämpöpatterista lämpötilat kannattaa mitata patterin lämpöpinnalta 
mahdollisimman läheltä putkiliitoksia. 

Infrapunalämpömittarin tarkkuuden voi tarkastaa esimerkiksi mittaamalla 
lämpöpatterin pintalämpötila sekä kalibroidulla pintalämpömittarilla että 
infrapunalämpömittarilla ja vertaamalla saatuja mittaustuloksia. 

4.4 Muut lämpötilamittaukset 

Tuloilman lämpötiloja huoneisiin on tarpeellista mitata joka kerroksesta ja 
keskitetyssä ilmanvaihtoratkaisussa myös joka linjan osalta. Tuloilman 
sisäänpuhalluslämpötilan perusteella saadaan selville, lämmittääkö vai 
jäähdyttääkö tuloilma huonetta. Lämpötilat mitataan työntämällä anturi 
tuloilman päätelaitteen sisälle. Jos anturi ei mahdu päätelaitteen sisälle, 
niin lämpötila-anturi laitetaan päätelaitteen pinnalle tuloilmavirtaukseen. 
Tuloilman päätelaitteen voi myös irrottaa ja työntää anturin 
tuloilmakanavaan. Tuloilman lämpötilan mittaukseen voidaan käyttää 
myös infrapunalämpömittaria, jolla mitataan tuloilman päätelaitteen 
pintalämpötila tuloilmavirtauksen kohdalta mahdollisimman läheltä 
päätelaitetta. 

4.5 Lämpötilapoikkeamien syyt 

Rakennuksen asuinhuoneiden keskilämpötilan tulisi olla +21…22 °C. 
Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaan alin hyväksyttävä asuinhuoneen 
lämpötila on +20 °C. Asumisterveysasetuksen toimenpideraja on +18 °C, 
jonka alle asuinhuoneen lämpötila ei saa laskea lämmityskaudella. Jos 
huoneen lämpötila poikkeaa yli 1,5 °C saman käyttötarkoituksen 
mitattujen huoneiden keskilämpötilasta, pitää syy lämpötilapoikkeamaan 
selvittää ja korjata lämpötilapoikkeama hyväksyttävään arvoon. 

4.5.1 Lämmitettyjen huoneiden lämpötilapoikkeama 

Lämmitetyn huoneen lämpötilan ollessa liian alhainen voi syy olla 
seuraava: 
- Lämmittimelle tulevan veden lämpötila on liian matala, koska 

o tuleva vesi jäähtyy liikaa putkistossa. 
o menoveden säätökäyrä on asetettu väärin. 
o lämmöntuotantolaitteen teho on liian pieni. 
o verkoston kiertopumpun virtaus on liian pieni. 

- Vesi jäähtyy liikaa lämmittimessä, koska virtaus on liian pieni. 
- Lämmitin on alimitoitettu huoneen lämmitystehon tarpeeseen nähden. 
- Lämpöpatterin edessä on verho, sohva tai muu kaluste taikka patteri 

on muuten peitetty, jolloin ilma ei pääse kiertämään vapaasti patterin 
lämpöpintojen kautta huoneeseen, eikä patteri pääse vapaasti 
säteilemään lämpöä ympäri huonetta. 

- Huoneen rakenteet ovat huonompia tai huonommin toteutettu kuin 
suunnitelmissa eli huoneen lämmöntarve on suurempi kuin 
mitoituksessa käytetty arvo. 

- Huoneen tuloilman lämpötila on liian matala (useita asteita alle halutun 
huonelämpötilan), koska 

o tuloilman lämpötilan asetusarvo on väärä. 
o säätölaitteet eivät toimi. 
o tuloilman lämmityslaitteet eivät toimi. 

- Huoneen alipaineisuus on suunniteltua suurempi, jolloin kylmää 
ulkoilmaa tulee huoneeseen liikaa vuotoilmana ulkoseinän raoista. 
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- Ulkoseinä ei ole tarpeeksi tiivis, jolloin kylmää ulkoilmaa tulee 
huoneeseen liikaa vuotoilmana ulkoseinän raoista. 

- Kova tuuli lisää vuotoilmaa. 
- Tuuletusikkuna on jätetty auki. 
- Ikkunoita ei ole suljettu kunnolla tuuletuksen tai pesun jälkeen. 
- Kun rakennuksessa on painovoimainen poistoilmanvaihto, voi kylmän 

ulkoilman virtaus huoneeseen olla lämmityskaudella liian suuri 
varsinkin kovilla pakkasilla. 

- Lämmittävän konvektorin tai puhallinkonvektorin suodattimet tai 
lämpöpinnat ovat tukossa, jolloin lämmittävä ilmavirta on liian pieni. 

- Huonetta lämmitetään tuloilmalla, ja tuloilman lämpötila on liian 
alhainen tai tuloilmavirta on liian pieni. 

- Termostaattinen patteriventtiili on asennettu väärään asentoon. 
- Patteriventtiilien termostaatin ylärajalukitus on asetettu väärään 

arvoon. 
- Termostaattisen patteriventtiilin kara on juuttunut kiinni. 
- Patteriventtiili tai sulkutulppa on lian tukkima. 
- Sulkutulppa on kuristettu. 

Lämmitetyn huoneen lämpötilan ollessa liian korkea voi syy olla seuraava: 
- Patterille tulevan veden lämpötila ja sen luovuttama teho on liian suuri 

johtuen siitä, että lämmityksen säätökäyrä on liian korkealla. 
- Virtaus patterissa on liian suuri. 
- Patteri on ylimitoitettu. 
- Huoneen lämpöhäviöt ovat pienemmät kuin on laskettu. 
- Huoneessa on ylimääräisiä lämpökuormia kuten auringonsäteilyä, 

paljon käytössä olevia sähkölaitteita, ihmisiä tai eristämättömiä 
lämpöjohtojen nousulinjoja. 

- Tuloilman lämpötila on paljon yli mitatun huonelämpötilan, koska 
o tuloilman lämpötilan asetusarvo on väärä. 
o säätölaitteet ei toimi oikein. 
o tuloilma lämpenee kanavistossa. 

- Mukavuuslattialämmityksellä varustetut kylpyhuoneet ovat 
ylilämpöisiä ja lämpöä tulee väliseinien läpi johtumalla tai avoimesta 
ovesta kylpyhuoneen viereisiin tiloihin. 

- Lattialämmitetyissä taloissa välikerroksien mitoituslaskelmissa ei ole 
otettu huomioon yläpuolisen kerroksen lattialämmityksen vaikutusta 
alapuolisen kerroksen lämmöntarpeeseen. 

4.5.2 Jäähdytettyjen huoneiden lämpötilapoikkeama 

Jäähdytetyn huoneen lämpötilan ollessa liian korkea voi syy olla 
seuraava: 
- Jäähdytyslaitteelle tulevan veden lämpötila on liian korkea. 
- Jäähdytysveden virtaus jäähdytyslaitteessa on liian pieni. 
- Jäähdytyslaite on alimitoitettu. 
- Huoneessa on ylimääräisiä lämpökuormia. 
- Tuloilman lämpötila on suunniteltua korkeampi. 
- Ikkunoiden aurinkosuojaukset puuttuvat tai niitä ei ole käytetty. 
- Jäähdyttävä ilmavirta on liian pieni. 
- Jäähdyttävän ilmavirran lämpötila on liian korkea. 
- Säätölaitteiden asetusarvo on liian korkea. 
- Säätölaitteet eivät toimi. 
- Jäähdytettyjen tilojen väliovet ovat auki lämpimämpiin tiloihin, joissa ei 

ole jäähdytystä. 
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- Jäähdyttävän konvektorin tai puhallinkonvektorin suodattimet taikka 
lämpöpinnat ovat tukossa, jolloin jäähdyttävä ilmavirta on liian pieni. 

Jäähdytetyn huoneen lämpötilan ollessa liian matala voi syy olla 
seuraava: 
- Jäähdytyslaitteelle tulevan veden lämpötila on liian matala. 
- Jäähdytysveden virtaus jäähdytyslaitteessa on liian suuri. 
- Jäähdytyslaite on ylimitoitettu. 
- Tuloilman lämpötila on suunniteltua alhaisempi. 
- Jäähdyttävä ilmavirta on liian suuri. 
- Jäähdyttävän ilmavirran lämpötila on liian alhainen. 
- Säätölaitteiden asetusarvo on liian matala. 
- Säätölaitteet eivät toimi. 

4.6 Lämpötilapoikkeamien syiden selvittäminen ja syiden 
vaikutuksen suuruusluokka 

4.6.1 Lämpöpatteri 

Lämpöpatterille tulevan menoveden liian alhainen tai liian korkea 
lämpötila todetaan mittaamalla lämmöntuotantolaitteelta lähtevän 
menoveden ja patterille tulevan menoveden lämpötilat. Mitattuja arvoja 
verrataan sekä keskenään että teoreettisesti laskettuun menoveden 
lämpötilaan. 

Lämpöpatterille tulevan veden liian alhaiseen lämpötilaan voi olla syynä: 
- Lämmöntuotantolaitteen teho on liian pieni. 
- Säätökäyrän kaltevuus on väärä. 
- Säätökäyrän muoto on väärä (säätökäyrä on suora eikä kaareva). 
- Säätökäyrä on liian alhaalla. 
- Menoveden säätölaitteissa on vika. 
- Putkistossa lämpöhäviöt ovat suuret. 
- Kyseisen haaran tai koko verkoston virtaus on liian pieni (ks. 

seuraavista kappaleista kohta lämpöpatterin liian pieni virtaus). 

Lämpöpatterille tulevan veden liian korkeaan lämpötilaan voi olla syynä: 
- Säätökäyrän kaltevuus on väärä. 
- Säätökäyrän muoto on väärä (säätökäyrä on suora eikä kaareva). 
- Säätökäyrä on liian korkealla. 
- Menoveden säätölaitteissa on vikaa. 

Esimerkiksi jos lämpöpatterin mitoitusarvot ovat vedelle +60/30 °C ja 
huoneilmalle +21 °C, ja tällöin kyseiselle patterille tuleva menovesi 
mitoitustilanteessa onkin vain +58 °C, niin huonelämpötila laskee 
teoreettisesti arvoon +20 °C. 

Lämpöpatterin liian pieni virtaus todetaan vertaamalla 
lämmöntuotantolaitteen meno- ja paluuveden lämpötilaeroa lämpöpatterin 
meno- ja paluuveden lämpötilaeroon. Jos veden lämpötilaero patterilla on 
suurempi kuin lämmöntuotantolaitteella, on patterin virtaus liian pieni. 
Liitteessä 2 olevalla laskentataulukolla voi laskea patterin virtauksen 
suuruuden. Patterin läpi kulkevan virtauksen muutoksen vaikutus patterin 
tehoon on esitetty kuvassa 7. 

Lämpöpatterin liian pieneen virtaukseen voivat olla syynä seuraavat asiat: 
- Patterissa on ilmaa. 
- Patteriventtiilin termostaatti kuristaa venttiilin virtausta, koska 

o termostaattia on kierretty kiinni-asentoon päin. 
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o termostaatin ylärajalukitus rajoittaa virtausta. 
o termostaatti on asennettu lämpöjohtojen yläpuolelle. 
o aivan termostaatin lähellä on lämpöä tuottavia laitteita. 
o termostaatin ja huoneen välissä on verho. 
o termostaatti on muuten peitetty. 

- Patteriventtiilin esisäätöarvo on liian pieni eli venttiiliä on kuristettu 
liikaa. 

- Patteriventtiilin kara on juuttunut paikalleen ja rajoittaa virtausta. 
- Patterin paluupuolen sulkutulppa on kuristettu tai tukossa. 
- Patteri on putkilinjassa, jossa on liian pieni virtaus, eli linjasäätöventtiili 

rajoittaa virtausta tai putkilinjassa on ilmaa taikka tukos. 
- Koko verkoston virtaus on liian pieni, koska 

o pumpun tuotto on liian pieni. 
o verkostossa on ilmaa. 
o lianerotin on tukossa. 
o pumpun linjasäätöventtiiliä on kuristettu liikaa. 

Irrottamalla termostaatti patteriventtiilistä voidaan todeta, kuristaako 
termostaatti patterin läpi kulkevaa virtausta. Jos irrotuksen jälkeen 
patterille tulevan tai siitä lähtevän veden lämpötila nousee taikka meno- ja 
paluuveden lämpötilaero pienenee, niin termostaatti on kuristanut 
virtausta. Jos termostaatissa on ylärajalukitus käytössä, siirretään 
lukitusta niin monta astetta suuremmaksi kuin huonelämpötilaa on tarvetta 
nostaa. 

Jos menoveden lämpötila ei nouse termostaatin poistamisen jälkeen, 
tarkistetaan karaa liikuttamalla, onko kara juuttunut kiinni tai onko 
venttiilissä epäpuhtauksia. Avataan esisäätöasento suurimpaan arvoonsa 
ja liikutetaan karaa edestakaisin. Tässä yhteydessä tarkastetaan, onko 
patterin paluuputkessa oleva sulkuyhdistäjä täysin auki -asennossa. Jos 
venttiilissä ei ole tukosta, eivätkä lämpötilat muutu ja jos sulkuyhdistäjä on 
täysin auki, on vika muualla. 

Lämpöpatterin lämpöpintojen vierestä kiertävän ilman ja lämpöpintojen 
säteilyn estäminen huoneen muille pinnoille voi pienentää patterin 
lämpötehoa 1…50 % riippuen siitä, kuinka paljon ja miten patteria 
peitetään. 

4.6.2 Auringonsäteily 

Auringonsäteilyn lämmitysteho ikkunan valoaukon kautta huoneeseen 
riippuu ikkunarakenteesta, säteilyn osumakulmasta ja kellonajasta. 
Auringonsäteilyn maksimiteho on noin 800 W/m². Esimerkiksi 
kolmelasisen ikkunan valoaukon läpi tulevan auringonsäteilyn 
maksimiteho on noin 500 W/m². Sälekaihtimet sisemmässä lasivälissä 
laskevat tehon arvoon 250 W/m². Huonelämpötilojen mittaukset pitää 
tehdä pilvisellä säällä johtuen auringonsäteilyn suuresta vaikutuksesta 
sisälämpötilaan. 

Auringonsäteilyn lämmitysvaikutuksesta on huomioitava, että se ei 
välittömästi ala lämmittää huoneilmaa vaan vasta viiveen jälkeen. Säteily 
lämmittää ensin pinnat, jotka lämmetessään alkavat lämmittää 
huoneilmaa. 

4.6.3 Ihmiset 

Aikuisten ihmisten keskimääräinen lämmöntuotto on seuraava: 
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- nukkuminen 70 W 
- istuminen 100 W 
- kevyt työ istuen 115 W 
- seisomatyö 140 W 

4.6.4 Sähkölaitteet 

Sähkölaitteiden keskimääräisiä tehoja: 
- jääkaappi 25 W 
- jääkaappi-pakastin 45 W 
- pakastin 40 W 
- sähköliesi ja uuni 500-2000 W 
- televisio 50-200 W 
- pöytätietokone 150 W 
- kannettava tietokone 30 W 

4.6.5 Valaistus 

Valaistuksen lämpöteho riippuu paljon siitä, käytetäänkö hehkulamppuja, 
loisteputkia, halogeenilamppuja vai led-lamppuja. Esimerkiksi 
kattokruunu, jossa on 6 kpl 40 W:n hehkulamppuja, antaa lämpötehon 
240 W huoneeseen. Jos kattokruunun hehkulamput on korvattu 
valaistusvoimakkuudeltaan samantasoisilla led-lampuilla, on lämpöteho 
vain 36 W. Led-valoja käytettäessä ei valaistuksen lämpökuorma ole 
merkittävä. 

4.6.6 Tuloilma 

Tuloilman lämpöteho tai jäähdytysteho riippuu ilmavirrasta sekä tuloilman 
ja huoneilman välisestä lämpötilaerosta. 

Kun ilmavirta on 1,0 l/s ja lämpötilaero on 1 °C, niin lämpöteho tai 
jäähdytysteho on noin 1,2 W/(l/s°C). 

Esimerkiksi jos yksiön tuloilman lämpötila on 3 °C enemmän kuin haluttu 
sisäilman lämpötila ja ilmavirta 18 l/s, niin lämpötehoksi tulee 

 1,2 W/(l/s°C) • 18 l/s • 3 °C = +65 W. 

Liitteessä 3 on esitetty tuloilman aiheuttama lämmitys- tai jäähdytysteho 
huoneessa riippuen tuloilmavirrasta ja tuloilman yli- tai alilämpöisyydestä. 

4.6.7 Tuuli 

Tuuli aiheuttaa rakennuksen tuulen puoleiselle seinälle ylipaineen, joka 
lisää ilmavuodon määrää kyseisellä seinällä. Ilmavuodon määrä riippuu 
seinän tiiviydestä sekä tuulen nopeudesta ja osumakulmasta. 

4.6.8 Ulkolämpötilan vaihtelu 

Ulkolämpötilan suuri ja samalla nopea vaihtelu vaikuttaa myös jonkin 
verran sisälämpötilaan. Pitkäaikainen ulkoilman kylmyys jäähdyttää myös 
ulkoseinärakenteita. Jos ulkolämpötila lämpenee sitten nopeasti 
esimerkiksi yli 5°C, niin ulkoseinä säilyy kylmänä, ja kun samalla patterin 
menoveden lämpötila on laskenut, ei patteri lämmitä tarpeeksi. 

Jos ulkolämpötila on yön aikana esim. kylmentynyt 5 astetta, tarkastetaan 
edellisen päivän mittauksista parin viimeksi mitatun asunnon lämpötilat. 
Jos ne ovat samat tai lähes samat, voidaan todeta, ettei ulkolämpötilan 
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muuttuminen ole olennaisesti vaikuttanut aiemmin mitattuihin 
lämpötiloihin, ja työ voi jatkua normaalisti. Jos testiasuntojen lämpötilat 
ovat esim. nousseet 0,3 astetta, niin siitä saadaan tieto, että aiempien 
mittausten keskiarvo on hieman noussut ja tiedetään mittauksia 
jatkettaessa, että voidaan sallia hieman korkeammat mittaustulokset. Kun 
kaikki vaaditut huoneet on mitattu, tehdään tarpeeksi laaja (vähintään 
20 % huoneista) pistokoeluonteinen tarkistusmittauskierros. 

4.7 Huonelämpötilojen säätäminen 

Kun huonelämpötila poikkeaa mitatusta keskilämpötilasta enemmän kuin 
on sallittu, niin ensin on aina pyrittävä selvittämään syy tai syyt 
poikkeamaan ja korjattava ne. Kohdissa 4.5 ja 4.6 on esitetty mahdollisia 
syitä huonelämpötilan poikkeamaan. Korjausten jälkeen on odotettava 
vähintään yksi vuorokausi ennen lämpötilan tarkistusmittausta. 

Jos todettujen syiden korjaaminen ei riitä, tai syytä lämpötilan 
poikkeamaan ei saada selville, niin vasta tämän jälkeen muutetaan 
huonekohtaisen lämmitys- tai jäähdytyslaitteen virtausta. Kun virtauksia 
muutetaan, se vaikuttaa aina hieman myös muiden huoneiden 
päätelaitteiden virtauksiin ja sitä kautta huonelämpötiloihin. Nämä 
muutokset ovat kuitenkin yleensä niin pieniä, että muiden huoneiden 
lämpötiloja ei sen takia tarvitse mitata. 

Lämpöpatterin tehoa muutetaan säätämällä patteriventtiilin esisäätöarvoa, 
jolloin virtaus patterin läpi muuttuu ja samalla patterin lämpöteho muuttuu. 
Patteriventtiilin esisäätöarvoa kannattaa muuttaa vain yksi pienin 
mahdollinen asteikkoväli kerrallaan. Esisäätöarvon muutoksen jälkeen 
pitää odottaa vähintään yksi vuorokausi ennen huonelämpötilan 
mittaamista uudestaan. 

Patterin vesivirran muutostarpeen suuruus riippuu siitä ulkolämpötilasta, 
jossa sisälämpötila on mitattu. Kuvasta 6 saadaan tarvittava patterin 
vesivirran muutos eri ulkolämpötiloilla, kun huoneen lämpötilaa halutaan 
muuttaa yhden asteen verran. 
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Kuva 6. Tarvittava patterin virtauksen muutos prosentteina, kun sisälämpötila muuttuu arvosta +21 °C arvoon +22 °C. 

Kuvasta 6 voidaan päätellä, että ulkolämpötilalla 0 °C saadaan 
sisälämpötilaa nostettua arvosta +21 °C arvoon +22 °C kasvattamalla 
patterin virtausta n. 23 % suuremmaksi. Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, 
että ulkolämpötilalla -26 °C sisälämpötila olisikin +23,4 °C, jos termostaatti 
ei säätäisi virtausta. 

Virtauksen muutoksen suuruusluokka voidaan laskea seuraavalla 
kaavalla: 

Δq = 1 ∙ 100 ,jossa  (1) 

Δq on virtauksen muutos, % 
kv on termostaattisen patteriventtiilin uusi kv-arvo 
kv0 on termostaattisen patteriventtiilin edellinen kv-arvo 

Ratkaisemalla kv kaavasta 1 saadaan seuraava kaava: 

kv = 
∆ 1 ∙ kv0   (2) 

 

Laskentaesimerkki 1 

Huoneen lämpötilaksi mitattiin+ 21 °C ulkolämpötilalla -5 °C. 
Sisälämpötilaksi haluttiin +22 °C. Lämpöpatterin termostaattiventtiilin 
esisäätöarvo on 5 ja kv-arvo on 0,142. Kuvasta 6 saadaan ulkolämpötilalla 
-5 °C tarvittavaksi virtauksen muutokseksi n. 17 %. Kaavalla 2 saadaan 
uudeksi kv-arvoksi 

kv = (17/100 + 1) • 0,142 = 0,166 

Seuraava esisäätöarvo on 5,5, jolloin kv-arvo on 0,201, ja virtaus kasvaa 
kaavan 1 mukaan 

Δq = (0,201 / 0,142 – 1) • 100 = 41,5 % 
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Tällöin huonelämpötila nouseekin ulkolämpötilalla -5 °C arvoon +23 °C eli 
yhden asteen liikaa, ja mitoitusulkolämpötilalla lämpötila nousee vieläkin 
enemmän. 

 

Kuva 7. Lämpöpatterin tehon muutos virtauksen muuttuessa on esitetty punaisella viivalla. Musta viiva on vertailusuora. 
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LIITE 1 Esimerkkejä huonelämpötilojen mittauspöytäkirjoista. 

Huonelämpötilojen mittauspöytäkirja, joka soveltuu käytettäväksi 
peruspöytäkirjana 
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Huonelämpötilan ja lämmittimen mittauspöytäkirja, joka soveltuu 
käytettäväksi virheiden etsintään. 
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LIITE 2 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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LIITE 3 Tuloilman lämmitys- ja jäähdytysteho huoneeseen. 
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