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Sisäilmaston tekijät
• Rakennuksen 

käyttötarkoitus 

määrittelee minkä 

tekijöiden 

vaikutukset ovat 

tärkeimmät

• Rakennus on 

prosessi -

lopputuotteena 

ovat 

sisäolosuhteet
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Lämpö- ja sisäolosuhteiden hallinta

Perustapauksen vuosikustannukset

Palkat (sis. 30% 

henkilösivukuluja)

86 %

Kalusteet

1 %

Toimitilat

9 %

ICT ja 

toimistokoneet

4 %

Esimerkki: Toimistorakennukset

Energiakustannukset ovat Suomessa noin 30 % toimitilakustannuksista – n. 3 % 

kokonaiskustannuksista (10 % säästö = 0,3 % kokonaiskustannuksista)

Minimoimalla energiakustannukset voidaan heikentää sisäolosuhteita jotka vaikuttavat 

tuottavuuteen – henkilökustannukset ovat toimistorakennuksissa n. 86 %

Sisäolosuhteiden vaikutus merkittävä!

Sisäolosuhteet hyvällä tasolla – energiakulut optimoitava – otettava huomioon kun 

energiansäästötoimenpiteitä suunnitellaan
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Lämpö- ja sisäolosuhteiden hallinta

Keskeiset tekijät

• Ulkovaippa

• Lämmitysjärjestelmä

• Ilmanvaihtojärjestelmä

• Automaatiojärjestelmä

• Kuormitus, käyttäjien aktiviteetti

• Sääolosuhteet

Lämpöoloja ja sisäilmastoa koskevia valituksia esiintyy jatkuvasti

Osatekijöiden ja järjestelmien yhteensopivuus keskeinen asia
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Missä vaiheessa energiatehokkuuteen ja sisäoloihin voidaan 

vaikuttaa?
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Toimivuuden varmistus –prosessi (ToVa)

Sisäolosuhteiden,               

kulutusten ja palve-

lujen hallinta

Tavoitteiden toteuttaminen  ja

todentaminen

Tavoitteet

  järjestelmille

Tavoitteiden 

asettaminen

Tarveselvitys

ja hanke-

suunnittelu

Suunnittelu
  - luonnokset
  - ratkaisut
 - lupa-asia-
kirjat

Toteutus-

   suunnittelu

     - työ- ja

   valmistus-

suunnitelmat

Rakenta-

minen
Toiminta-

kokeet, 

säädöt ja 

luovutus

Käyttö ja

ylläpito

Asiakastarpeiden, vaatimusten ja määräysten hallinta

1 2 3 4 5 6 7

1. Tilaajan 

tavoitteiden

tarkistus

2. Suunnittelu-

edellytysten 

varmistus

3. Järjestelmä-

ratkaisujen 

kelpoisuuden 

varmistus & 

lupa-asiakirjat

4. Hankinta- 

ja rakenta-

misedellytys-

ten varmistus

5. Toiminta-

kokeisiin ja 

säätöihin 

valmistautu-

minen

6. Luovutuksen 

ja käyttöönoton 

varmistus

7. Säännöllinen  

jatkuva

toimivuuden 

varmistus
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Toimivuuden varmistaminen (ToVa)

• Prosessi, joka käynnistetään jo rakennushankkeen 

tavoitteita asetettaessa ja jossa 

– Tarkistetaan:

• Tilaajan vaatimuksien (OPR) ja käyttäjien tarpeiden kattavuus (KPI=Key 

Performance Index, keskeiset toimivuustekijät)

• Mittausten avulla varmistettava

• rakennuksen suunnitelmat ja niiden toteutus

– sisältäen sisäilmasto- ja energiatehokkuusvaatimukset

– Auditoidaan osapuolien ratkaisut ja toimenpiteet hankkeen eri 

vaiheissa

– Todennetaan, että rakennus saavuttaa asetetut sisäilmasto- ja 

energiatehokkuustavoitteet käytössä

• ToVa jatkuu suunniteltuina säännöllisinä varmistustoimina 

kiinteistön koko käytön ajan
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Esimerkki: Tarkistuslistat
Liite A: Toimivuuden ja energiatehokkuuden ToVa tarkistuslistat 

Toimivuuden ja energiatehokkuuden varmistamisen tarkistuslistat on 

tarkoitettu ToVa toiminnan vetäjän apuvälineiksi laadittaessa ToVa 

suunnitelmia ja hankekohtaisia tarkistuslistoja. 

Tarkistuslistat sisältö ajoittuu hankeprosessissa seuraavasti: 

1. Tilaajan ja käyttäjien tavoitteiden tarkistus 

2. Suunnittelutavoitteiden ja suunnitteluedellytysten varmistus 

ennen suunnittelun käynnistämistä 

3. Suunnitteluratkaisujen ja rakennuslupa-asiakirjojen 

kelpoisuuden varmistaminen 

4. Detaljisuunnitelmien, hankinta-asiakirjojen ja rakentamisen 

käynnistämiseen liittyvät tarkistukset ja varmistukset 

5. Rakennuksen ja sen järjestelmien toimintakokeiden 

suunnitelmien tarkistukset ja toimivuuden todentaminen 

6. Rakennuksen luovutukseen ja käyttöönottoon liittyvät 

varmistukset 

7. Suunnitellut toimivuuden ja energiatehokkuuden varmistukset 

rakennuksen elinkaaren aikana 

 

Tavoitteena on ToVa tarkistuksen avulla varmistaa eri järjestelmien 

integraatio sisäolosuhteiden ja energiatehokkuuden osalta. ToVa 

suunnitelmia laadittaessa noteerataan yritysten laadunvarmistus-

menettelyt.  

Tarkistuslistoissa ei ole huomioitu eri rakennustyyppejä tai erilaisten 

hankkeiden vaativuustasoja. Käytettäessä tarkistuslistoja eri 

tyyppisissä hankkeissa on niitä hyödynnettävä soveltuvin osin.  

7. Säännöllinen jatkuva 

toimivuuden varmistus

6. Luovutuksen ja käyttöönoton 

varmistus

5. Toimintakokeisiin ja säätöihin 

valmistautuminen

4. Hankinta- ja rakentamis-

edellytysten varmistus

3. Järjestelmäratkaisujen 

kelpoisuus & lupa-asiakirjat

2. Suunnitteluedellytysten 

varmistus

1. Tilaajan tavoitteiden tarkistus
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Lämpöolosuhteiden hallinta

Vaikuttavia tekijöitä (esimerkkejä)

• suuret ja korkeat ikkunapinnat, lasirakenteet

• kapeakarmiset, yleensä metallipuitteiset ikkunat

• lattia- tai kattolämmitys, erityisesti varaava lattialämmitys, kun 
ulkoilman sisäänotto tapahtuu ikkuna- tai seinäventtiilien 
kautta

• monimuotoiset ulkovaipparakenteet

• yksilehtiset ulko-ovet, ovirakenteet

• ilmavuodot (rakenteiden tiiviys) ja matalat rakenteiden 
liitoslämpötilat (kylmäsillat)

• riittämätön tai ylisuuri ilmanvaihto, matalat tuloilman 
lämpötilat
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Taulukko 1. Rakennuksen ulkovaippaan liittyviä mahdollisia ongelmakohtia. 

Tekijä Mahdollinen vaikutus 

energiankulutukseen tai 

sisäilmastoon 

Prosessin vaihe, jossa 

ongelmaan vaikutetaan 

Suuret ikkunapinta-alat Veto, kasvattaa lämmönkulutusta, suuret 

lämpökuormat, varjostustarve 

Suunnittelutavoitteet, 

suunnitteluratkaisut 

Höyrysulun tai 

tuulensuojauksen puutteet 

Ilmavuodot, kosteusvauriot, 

pintalämpötilojen lasku 

Työmaa 

Kylmäsillat, eristevirheet Rakenteiden alhaiset pintalämpötilat  

veto, sisäilman kosteuden tiivistyminen 

 homeen kasvu 

Detaljit, työmaa 

Parvekkeiden ja terassien ovet Tiivistevuodot, kylmät pinnat, 

huurtuminen 

Detaljit, hankinnat 

Kevytrakenteiset ovet Käyristyminen, veto Detaljit, hankinnat 

Kapeakarmiset, 

metallipuitteiset ikkunat 

Puitteet jäähtyvät  veto, jäätyminen Suunnitelmat, hankinnat 

Lasitiilirakenteet kosteissa 

tiloissa ulkoseinissä 

Matalien pintalämpötilojen aiheuttama 

kondenssi 

Suunnitteluratkaisut 

 

Ulkovaipan ongelmakohtia
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Taulukko 1. Lämmitysjärjestelmään liittyviä mahdollisia ongelmakohtia. 

Tekijä Mahdollinen vaikutus 

energiankulutukseen tai sisäilmastoon 

Prosessin vaihe, jossa 

ongelmaan vaikutetaan 

Virheellinen termostaatin 

sijainti 

Ongelmat lämmityksen säädössä ja 

ohjauksessa 

Suunnitteludetaljit 

Lämpöteknisesti erilaisten 

tilojen säätö samalla 

termostaatilla 

Epäviihtyisät lämpöolot Suunnitteludetaljit 

Sähkölämmityspatterin 

alimitoitus 

Patterin korkea pintalämpötila Suunnittelu 

Yhdistetty lattia- ja 

kattolämmitys 

Huoneen epätasainen lämpötilajakauma Suunnittelu 

Lattialämmitys Veto, jos suuret ikkunat Suunnittelu 

Lattialämmityksen 

asennusvirhe 

Lämmittämättömiä alueita Työmaa 

Varaavan lattialämmityksen 

kapasiteetti kylmimpänä 

vuodenaikana 

Lämmitystehon riittämättömyys, 

lämpötilan lasku 

Suunnittelu 

Kattolämmitys Veto, jos suuret ikkunat Suunnitteluratkaisu 

 

Lämmitysjärjestelmä
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Taulukko 1. Ilmanvaihtojärjestelmään liittyviä mahdollisia ongelmakohtia. 

Tekijä Mahdollinen vaikutus 

energiankulutukseen tai sisäilmastoon 

Prosessin vaihe, jossa 

ongelmaan vaikutetaan 

Ikkunapuitteisiin tai ulkoseiniin 

asennetut venttiilit 

Veto Suunnitteluratkaisu 

Painovoimainen 

ilmanvaihtojärjestelmä 

Liian pienet ilmamäärät Järjestelmävalinta ja mitoitus 

Ulkoilmaventtiilit 

lattialämmityksen yhteydessä 

Veto Suunnittelu 

Koneellinen 

ilmanvaihtojärjestelmä, 

pienessä asunnossa 

Ylisuuret ilmamäärät Suunnittelu ja säätö 

Ulkoilmaventtiili 

lämmityspatterin takana 

Huolto, säätö ja kunnossapito vaikeaa Suunnitteluratkaisu 

Puutteet ulkovaipan 

höyrysulussa ja/tai väärin 

tasapainotettu IV-järjestelmä 

Vaipparakenteiden läpi tulevat 

ilmavuodot 

Asennus, säädöt 

Käyttäjä kuristaa 

tuloilmamääriä 

Vuotoilman osuus kasvaa Säädöt, ohjeistus 

Tuloilmamäärän 

pienentäminen kovilla 

pakkasilla 

Rakenteiden jäähtyminen 

ilmavuotokohdissa 

Suunnitteludetaljit, 

asennustapa 

Tuloilmaelimien väärä sijainti 

tai väärä heittokuvio 

Alentunut lämpöviihtyisyys Laitevalinnat 

Saman koneen 

vaikutusalueella erityyppisten 

tilojen säätö toisen tilan 

anturilla 

Toisen tilan olosuhteita ei saada 

hallintaan 

Suunnitteluratkaisut 

Yhtäaikainen lämmitys ja 

jäähdytys IV-koneilla 

Energiankulutus kasvaa Järjestelmien integrointi 

 

 

Ilmanvaihtojärjestelmä
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Monitorointipohjainen toimivuuden varmistus- MBCx

 Toimivuuden varmistus (ToVa): Koko rakentamishankkeen ja käytön aikaisia 

rakentamisen laatuun, käyttöön ja toimintaan liittyviä toimenpiteitä joilla 

varmistetaan rakennuksen suunniteltu toimivuus

 Edellytykset:

 Tavoitteiden asettaminen (OPR)

 Toimivuustekijöiden seuraaminen (KPI

 MBCx = Monitor Based Commissioning

 Todennetaan asetetut sisäilma- ja toimivuustavoitteet rakennuksen 

käytön aikana rakennuksen oman automaatio-, -mittaus- ja 

raportointijärjestelmän avulla. 

 Lähtökohdat: Keskeiset toimivuustekijät (KPI=Key Performance Indicators) ja 

tilaajan määrittelyt (OPR = Owner´s Project Requirements) ovat selvillä

 Uudet rakennukset: Mittausten/instrumentoinnin suunnittelu

 Vanhat rakennukset: Mitä mittauksia pitää lisätä/muuttaa?

 Jatkuvatoimisten mittausten lisäksi yksittäismittaukset (esim. tiiviys, 

lämpökuvaus
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Toimivuustekijät ja niiden määrittely

• ilmanvaihdon lämpötilat ja lto:n toiminta, ilmavirrat

• sisäilman laatutekijät ja niiden tavoitearvot, CO2, kosteus, VOC

• painesuhteet, ylimpien kerrosten erityisesti, absoluuttisen paineen 

mittaukset rakennuksen eri osista ja ulkoa

• säteilylämpötilat

• käyttäjätyytyväisyys

• läsnäolo ja poikkeamat, turhaan toimiminen, älykkäät järjestelmät

• vesimäärä, vuotohälytys, kosteusanturit
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Mittaukset
Mittaustavoitteet– mitkä ovat tavoitteet ja mitä ne merkitsee käytännössä –

alamittaukset ym

• Uudet rakennukset - suunnittelukriteerit

• Vanhat rakennukset – mitä voidaan tehdä?

• Mitä mitataan?

• Miten eri osatekijät mitataan (luotettavuus ja kalibrointi) ?

• Mittausjärjestelmien auditointi

• Raportointi ja tietojen käsittely

• Kuvissa esimerkkejä virheellisistä asennuksista ja mittauksista – myös

algoritmit oltava oikein (iv-alakeskuksessa tulo- ja poistopuhaltimen k-

arvot vaihtuneet = iso virhe virtausmittauksissa)
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Esimerkki: Tiiviysmittaus omaa iv-järjestelmää käyttäen

Tiiviysmittauksen periaate on seuraava: 

 Valitaan kohteesta yleensä teholtaan suurin poistoilmanvaihtokone, jota 

käytetään mittauksessa. 

 Muut koneet suljetaan tulo- ja poistopuolelta, samoin mittausta palvelevan 

koneen ulkoilmakanava, sekä huippuimurit joko katolta tai poistoventtiileistä. 

 Käytettävän poistopuhaltimen tehoa säädetään taajuusmuuttajalla (tässä 

tapauksessa seutuvalvomosta) 

 Poistoilmakone aiheuttaa rakennuksessa alipaineen, jonka suuruus mitataan 

kahdelta vastakkaiselta julkisivulta rakennuksen keskikorkeudelta (ulko- ja 

sisätilan välinen paine-ero muuttuu rakennuksen korkeussuunnassa). 

 Paine-ero puhaltimen yli luetaan kalibroidulla paine-eromittarilla ja osoittavalta 

paine-erolähettimeltä tai mittarilta (yleensä koneissa varusteena). 

 Paine-ero muutetaan virtaukseksi puhaltimen tietojen perusteella. 

 Vuotokohtien paikannus lämpökuvauksella
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Tiiviysmittaus omaa iv-järjestelmää käyttäen
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Tiiviysmittaus omaa iv-järjestelmää käyttäen –

vuotokohtien paikannus lämpökuvauksella

Ilmavuotokohdat havaitaan alipaineessa
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Esimerkki: Lämpötila ongelmahuoneessa
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Esimerkki: Lämpötila ongelmahuoneessa

• Poistoilman lämpötila mitataan koko 
palvelualueen keskilämpötilana – yksittäisten 
tilojen mahdolliset lämpötilapoikkeamat jäävät 
huomaamatta

• Sama pätee ilmamääriin

• Erityisesti opetusrakennuksissa, joissa 
kuormitus jakaantuu luokissa epätasaisesti tai 
jos tiloja käytetään normaalin koulutyön 
jälkeen voi tulla ongelmia 
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Rakennusautomaatiojärjestelmät 
• Rakennusautomaatiojärjestelmä ohjaa taloteknisiä järjestelmiä ja 

pyrkii pitämään sisäolosuhteille asetetut toimivuusarvot

• Rakennusautomaatiojärjestelmien tuottama tieto, data, ja 
varsinkin sen jalostaminen käyttäjiä ja eri osapuolia 
palvelevaksi informaatioksi vaihtelee

• Järjestelmästä puuttuu joku sisäolosuhteisiin 
ilmanvaihtojärjestelmään, tai lämmitysjärjestelmään liittyvä 
mittaus, jonka avulla voidaan arvioida rakennuksen 
kokonaistoimivuutta, ilmanvaihdon toimivuutta ja sisäolosuhteita. 

• Mittauspisteitä voi olla riittävästi, jopa liikaa, mutta joku 
olennainen mittauspiste puuttuu tai rakennuksen käyttäjille ja 
käytöstä vastaaville suunnatuissa raporteissa on kehittämisen 
tarvetta. 

• Rakennuksen sisäolosuhteet ovat rakennuksen vaipan, 
taloteknisten järjestelmien, sääolosuhteiden ja kuormituksen 
muodostama kokonaisuus. Järjestelmien tulisi toimia hyvin 
yhteen
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Johtopäätökset - etävalvonta

• Kehittyvä mittaus- ja tiedonsiirtotekniikka, pilvipalvelut

• Raportoinnin kehittäminen 

• Laajempien alueiden rakennuskannan etävalvonta

• Palveluliiketoimintamahdollisuudet

• Tietoa kerätään paljon, mutta sen jalostaminen eri osapuolten tarpeiden mukaiseksi 

informaatioksi vaatii kehitystyötä. 

• Tämä voi johtua myös käyttäjien ja eri osapuolten (tilaajan) vaatimusten ja tavoitteiden 

asettamisesta. 

• Mitatun tiedon kasvaessa sen jatkokäsittely eri osapuolia palvelevaksi informaatioksi on 

olennaisin asia – tiedolla johtaminen, vrt teollisuuden käyttö- ja tuotantoraportit

• Suomen talonrakennustuotannon arvo 21 - 24 miljardia euroa

• 2012 talonrakennustuotannon arvo oli 22,7 miljardia euroa. TOVA – toiminnan  osuus voisi 

olla esim. noin 0,4 prosenttia uudisrakennushankkeiden arvosta ja noin 0,2 prosenttia 

korjausrakennushankkeiden arvosta. 

• 75 miljoonan euron toimintavolyymi →750 htv työllistävä vaikutus.


