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ECOCAMPUS-Hanke

 Rakennusten toimivuuden ja sisäolosuhteiden seuranta - ja 

mittausmahdollisuudet vaihtelevat rakennus- ja 

järjestelmäkohtaisesti

 Sisäolosuhdekuva: Puutteellinen anturointi, piilevät toiminnalliset 

puutteet sekä raportointiongelmat. 

 Eco-Campus-hanke: 

 Kahdeksassa eri-ikäiseen opetusrakennuskohteessa on asennettu 

langattomia mittausyksiköitä olemassa olevan järjestelmän 

mittausten lisäksi. 

 Yhden koekohteen kauden 2014 - 2015 mittaustuloksia sekä 

lisämittausten vaikutus sisäolosuhteiden seurantaan.

 Mittaukset on liitetty paikalliseen valvontakeskukseen (LOC) ja 

etävalvontakeskukseen (TOC). 

 Kohteissa on toteutettu kevyiden energiakatselmusten perusteella 

lyhyen aikavälin korjausohjelma. 
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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. 



426/03/2015 4

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ JA 

MITTAUKSET - Esimerkkikohde

 Rakennusautomaatiojärjestelmän mittausten lisäksi kohteena 

olevassa opetus- ja toimistorakennuksessa on n. 130 anturi-

lähetinyksikköä, joilla mitataan tiloittain huonelämpötilaa, suhteellista 

kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, läsnäoloa ja valaistusta. 

Rakennusautomaatiojärjestelmän päivittäminen ja suunnitellut 

muutostyöt ovat vielä osittain tekemättä. Järjestelmä on uusittu 

vuonna 2004.

 Rakennusautomaatiojärjestelmän päätehtävänä ovat

 Automaattiset päälle - ja poiskytkennät

 Järjestelmien toiminnan optimointi

 Järjestelmien tilan ja olosuhteiden monitorointi

 Energiankäytön hallintaan tarvittavien tietojen tuottaminen

 Sähkön käytön hallinta

 Rakennuksen etävalvonta
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SISÄOLOSUHTEET JA MONITOROINTIPOHJAINEN 

TOIMIVUUDEN VARMISTUS - Energiansäästöpotentiaali

Tärkeimmät lyhyen takaisinmaksuajan investoinnit 

olivat:

 Ilmatiiveyden parantaminen (ovet, ikkunat)

 Ilmanvaihtojärjestelmän- ja lämmitysverkoston 

tasapainotus ja käyntiaikojen säätö, sisälämpötilojen 

paikallinen alentaminen 

 Valaistuksen säädön kehittäminen

 Valvontajärjestelmän säätö ja viritys

Toimenpide Säästöt, 

MWh/a

Säästöt, €/a Säästöt, %

Ilmavuotoluku q50 arvosta 6,5 tasolle 2 46 2760 4,2

Sisälämpötilan lasku 1̊ C 54 3240 6,3

Ilmanvaihdon käyntiaikojen lyhennys -

10 %

28 1680 3,3

Taulukko 1. Nolla- ja matalan tason energiansäästöinvestointien laskennallinen vaikutus

Kohteessa on suoritettu kevyt 

energiakatselmus sekä sen 

pohjalta tehty toimivuuden 

varmistusraportti. 

Energiakatselmuksen 

perusteella saatiin 

energiansäästöpotentiaaliksi 24 

% lämmitysenergian ja 7 % 

sähköenergian osalta 

nykytasoon verrattuna. 
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RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ JA 

MITTAUKSET - Esimerkkikohde

 Sisäolosuhteita on voitu mitata syksystä 2013 lähtien ja syksystä 

2014 alkaen täydessä laajuudessa (n. 130 huonetilaa). 

 Huonetiloista mitataan 

 Lämpötila, 

 Hiilidioksidi (CO2),

 Suhteellinen kosteus (RH), 

 Läsnäolo sekä valaistus. Läsnäoloanturi laskee kumulatiivisesti 

huonetilaan tulleet ja sieltä poistuneet henkilöt. 

 Tiedot siirretään langattomasti valvontakeskukseen.

 Tammikuussa 2014 mitatut sisälämpötilat olivat suhteellisen korkeita
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Toimistohuone

  

Toimistohuone, sisälämpötila 19–25.1.15 Toimistohuone, CO2-pitoisuus 19–25.1.15 

  

Toimistohuone, sisälämpötila 8-15.12.2014 Toimistohuone, CO2-pitoisuus 8-15.12.2014 
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Luentosali

  

Luentosali, sisälämpötila 19–25.1.15 Luentosali, CO2-pitoisuus 19–25.1.15 

  

Luentosali, sisälämpötila 8-15.12.2014 Luentosali, CO2-pitoisuus 8-15.12.2014 
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Tietokoneluokka

 Toimistohuone: Työpäivän aikana lämpötila joulukuussa 25-26 C 

ja tammikuussa > 26 C ja CO2-pitoisuus n. 720 ppm

 Luentosali: Kuormitettuna sisälämpötila n. 28 C, CO2-pitoisuus < 

1000 ppm

 Tietokoneluokka: Suuri lämpökuormitus, sisälämpötilat > 26 C, 

CO2 > 1000 ppm

  

Tietokoneluokka, sisälämpötila 19–25.1.15 Tietokoneluokka, CO2-pitoisuus 19–25.1.15 

 

Tietokoneluokka, CO2 
Tietokoneluokka, sisälämpötila 
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JOHTOPÄÄTÖKSET

 Rakennuksen lämmitys-, -jäähdytys ja sähköenergian kulutus tulee 

mitata ja raportoida vähintään kuukausi- ja tarvittaessa 

päivä/tuntitasolla. 

 Sähköenergian mittaukset pitää pystyä tekemään järjestelmä-, 

kohde- ja tarvittaessa tilakohtaisesti riittävän lyhyellä mittausvälillä 

(esim. valaistus, ilmanvaihto, rasiakuormat) (kohteessa NIALM -

pohjainen mittausjärjestelmä).

 Monitorointipohjainen toimivuuden varmistaminen edellyttää 

vähintään seuraavia mittauksia:

 Ilmanvaihtokoneiden lämmön talteenoton hyötysuhde (ulkoilman, 

tuloilman, poistoilman ja jäteilman lämpötilojen mittaukset)

 Eri ilmanvaihtokoneiden pääilmavirrat (tulo- ja poistoilmamäärät)

 Rakennuksen painesuhteet (tärkeä ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan 

seuraamisen sekä mahdollisten ilmavuotojen kannalta)

 Sisäolosuhteiden mittaaminen (T, RH, CO2, tarvittaessa valaistus, 

läsnäolo) ainakin erikseen määritellyissä tiloissa
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JOHTOPÄÄTÖKSET

 Mittausten oikeellisuus!

 Tulosten käsittely ja raportointi

 Joissakin tapauksissa 30% on turhaa kulutusta – käyttäjien 

osuus voi olla 20 % - uusissa ”hyvissäkin” rakennuksissa jopa 

20 % :n säästöpotentiaali – mm. tämän takia monitorointia 

tarvitaan

 Mittauspisteiden lisääminen jälkikäteen ei nykytekniikalla ole 

ongelma – ei mittauksia kuitenkaan mittausten vuoksi

 Mittaustiedon lisääntyessä tulosten käsittelyn, analysoinnin ja 

raportoinnin merkitys korostuu. 



Kiitos

timo.kauppinen@vtt.fi
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