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Tausta 
  
Rakennusten ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät ovat kehittyneet voimakkaasti 

2000-luvulla, joten sekä ilmastointialalla että rakentamisen muilla sektoreilla on 

syntynyt tarve päivitetystä ja kokonaisvaltaisesta korkeakoulutasoisesta ilmas-

tointialan peruskirjallisuudesta. Suomen LVI-liiton toimeksiannosta syksyllä 2012 

Esa Sandberg teki tarvesisällöstä ja toteutuksesta alustavan suunnitelman, jonka 

mukaan laaditaan 2-osainen kirjasarja kohderyhmien mukaan. 

  

   

Toteutus 
  
Kirjojen laatimista varten koottiin asiantuntijaryhmä, jossa kukin asiantuntija tai 

asiantuntijapari kirjoittaa kirjan osan tietystä aihepiiristä. Kirjasarjan kirjoittajina on 

yli 30 henkilöä suunnittelusta, urakoinnista, kehityksestä, huollosta, käytöstä ja 

opetuksesta. Kirjojen suunnittelijana, organisoijana ja toimittajana toimii Esa 

Sandberg Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Kirjoitustyö aloitettiin kesällä 2013 ja 

kirjat valmistuvat kevään 2014 aikana.  

 

Kirjat tulevat olemaan laajuudeltaan yhteensä vähän yli 1000 sivua. Osa 1 on 

hieman suppeampi kuin osa 2. Asiasisältö on laadittu siten, että osan 2 käyttäjän 

oletetaan jo tuntevan osan 1 asiat.  

Osa 1  

Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät 

 
Osa 1 sisältää perustietoa ilmastointitekniikasta rakentamisen ja 

rakennusten käytön asiantuntijoille, kuten rakennuttajille, arkkiteh-

deille, rakenne-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelijoille sekä  

-urakoitsijoille, kiinteistöpidon ja huollon henkilöille, sisäilmaryhmille 

sekä opiskelijoille. 

Tavoitteet 
  
Uuden ilmastointitekniikan 2-osaisen kirjasarjan tavoitteena on toimia koko ilmas-

tointitekniikan alan perusteoksena, jossa käsitellään ilmastoinnin osuus kattavasti 

perusteista viimeisimpiin sovelluksiin. Tavoitteena on, että kirjoja käytetään yliopis-

toissa ja ammattikorkeakouluissa oppikirjana. Lisäksi se on tarkoitettu ilmanvaihto- 

ja ilmastointijärjestelmien tietämystä haluaville rakentamisen, ylläpidon ja käytön 

henkilöille sekä mm. sisäilmaryhmille.   

Johtopäätökset 
  

Laajan 2-osaisen teoksen laatiminen on iso urakka. Kullekin osa-alueelle on kutsut-

tu mahdollisimman sopivat asiantuntijat suunnittelusta, urakoinnista, tuotekehi-

tyksestä, rakennuttamisesta, tutkimuksesta ja opetuksesta. Kirjoittajien määrä 

toisaalta asettaa haasteet kirjojen yhtenäisyydelle ja aikataulun hallinnalle.  
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Osa 2 

Ilmastointilaitoksen mitoitus 

 
Osa 2 on jatkoa osalle 1 ja sen tavoitteena on syventää osaamista 

ilmastointilaitosten suunnittelussa, urakoinnissa, huollossa ja käy-

tössä, joten se on ensisijaisesti tarkoitettu talotekniikan asiantunti-

joille ja opiskelijoille. Lisäksi se soveltuu myös osan 1 käyttäjä-

ryhmille mitoitusasioiden omaksumiseen. 

Ilmastointilaitoksen suunnittelu ja mitoitus
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Harjoitustehtävät

Asennukset, vastaanotto, käyttö ja huolto
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Ilmastointilaitoksen kuvaus, säädökset ja elinkaariprosessi
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