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Helsingin kaupunkiympäristön 
toimialan Tilat-palvelu
• Vastaa mm.

• toimitilojen ja asuntojen järjestämisestä 
kaupungin omiin tarpeisiin

• tilaomaisuuden hallinnasta

• Henkilökuntaa yli 300

• + 1000 kiinteistöä, n. 3,3 miljoonaa

• Talonrakennuksen investointimäärärahat
vuonna 2021 n. 270 M €

• Käynnissä olevia yli 1 M € hankkeita n. 75 kpl

• Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankkeita 
(koulut ja päiväkodit) n. 75 %

• Muita mm. Finlandia-talon pp, 
Kaupungintalokorttelien pp, Töölön kisahallin pp
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Tavoiteohjaus eri tasoilla
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Strategiat ja toimenpideohjelmat

Rakentamisen linjaukset

Hankekohtaiset tavoitteet, 

toimenpiteet, kriteerit

Helsingin 
kaupungin 
toimitilastrategia

2030



Hiilineutraali Helsinki 2035 2030

Liikenne
24 %

Lämmitys
56 %

Sähkönkäyttö
15 %

Yhdyskuntajäte
3 %

Muu
2 %

Mistä Helsingin 
kasvihuonekaasupäästöt syntyvät nyt?
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Vuonna 2035:

• Lämmönkulutus -20 % verrattuna 
nykyiseen kasvavasta kaupungista 
huolimatta

• Aurinkosähköllä 15 % sähkönkäytöstä 
(nyt 0,1 %)

• Maalämmöllä 15 % lämmitystarpeesta 
(nyt 0,5 %)



Ilmanvaihdon osuus kiinteistön energiankulutuksesta

Koulurakennus
rakentamisvuosi 2002 
rakennustilavuus 30 420 rm³ 
bruttoala 6 370 brm² 
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Päiväkoti
rakentamisvuosi 2009 
rakennustilavuus 6 930 rm³ 
bruttoala 1 165 brm²

sähkönkulutus

lämmönkulutus sähkönkulutus lämmönkulutus

yht. 27 %



Energiatavoitteet / -vaatimukset hankkeissa
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Miksi tiloissa tarvitaan koneellista ilmanvaihtoa ?
• Tuomaan suodatettua ulkoilmaa 

tiloihin
• Epäpuhtauksien ja hajujen 

poistoon
• sekoitusilmanvaihtoa 

käytettäessä epäpuhtauksien ja 
hajujen laimentamiseen

• Toiminnasta aiheutuvan kosteuden 
poistoon

• Jäähdyttämään tiloja
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Ilmanvaihtoon tarvittavan ilmavirran 
laskentaperiaate
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BRptot qAqnq +=

missä
qtot = tarvittava kokonaisilmavirta, dm3/s 
n = henkilöiden lukumäärä,
qp = ulkoilmavirta per henkilö, dm3/s
AR  = huoneen pinta-ala, m2

qB = emissioiden poistamiseen tarvittava ilmavirta, dm3/s,m2

Huoneilman epäpuhtaudet tulevat ihmistä ja rakennusmateriaaleista



Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla  ylläpidetään 
hyvät sisäolosuhteet energiataloudellisesti 
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Käyttöaste on usein hyvin pieni ja on järkevää käyttää ilmanvaihtoa 
tarpeenmukaisesti => suunnitellaan muuttuvailmavirtainen ilmanvaihtojärjestelmä



Ilmavirtojen säätö perustuu huoneolosuhteisiin

• Käyttöjakson aikana tuloilmavirtaa voidaan säätää tarpeenmukaisesti 
kolmessa portaassa läsnäolon, huoneilman lämpötilan ja ilmanlaadun 
(CO2-pitoisuus) perusteella.
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IMS-laitteilla portaaton ilmavirran säätö
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Paineesta riippumaton 

Huonelaitteet kompensoivat 
kanavapaineen muutokset

Paineesta riippuva 

Huonelaitteiden toiminta 
perustuu vakiopainekanavistoon



Ongelmia ja puutteita
• Ilmavirrat eivät ole suunnitelman 

mukaisia. 
• Minimi-ilmavirta on säätöalueen 

ulkopuolella
• Ilmavirtojen suhde ei ole oikein
• Toimilaitteet asennettu vääriin 

paikkoihin
• Ohjaava anturi väärässä huoneessa => 

VAK ohjaa väärän huoneen säädintä
• Sähköjohdot kytkemättä
• Toimilaitteet jumissa
• Poistoilmavirran mittalaitteet likaiset

• Liian ahtaat ja epäsymmetriset kanavat
• Säätödokumentit ovat yleisiä 

standardikuvia, jolloin mm. 
säätöstrategia ja asetusarvot voivat jäädä 
arvailun varaan

• Rakennusautomaation hyödyntämisessä 
puutteita,  mittauspisteitä puuttuu ja 
trendimittauksia ei juuri ole ollut  
käytössä

• Automaatiojärjestelmiä ei osata käyttää 
eikä järjestelmän kokonaistoimintaa 
ymmärretä
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Wertti Bask, Confirming the Functionality of Variable Air Volume Ventilation 
Systems with Field Studies, 2019, Aalto-yliopisto, diplomityö



Toimivuuden varmistamisen prosessikuvaus VTT 2007
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palaute



Muuttuvailmavirtaisen IMS-järjestelmän suunnittelu-, 
toteutus-, käyttöönotto- ja ylläpito-ohje

• Helsingin tilat-palvelu on tilannut Sitowise Oy:ltä ohjeen 
laatimisprojektin

• Keskeistä on asennetun järjestelmän tarkistaminen  
tarkistusproseduuria noudattaen urakoitsijan 
itselleluovutuksessa sekä testaaminen
vastaanottovaiheessa tiettyä toimintamallia noudattaen

• Havaittujen vikojen ja puutteiden korjaaminen
• Toimivuuden varmistaminen takuuajalla
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Ilmanvaihtojärjestelmän (LVIA-järjestelmien) 
toimivuuden varmistaminen takuuajalla
• ToVa-toimintamallia noudatetaan jokaisessa rakennushankkeessa
• Edellytyksiä

• Etäyhteys automaatiojärjestelmän pilvivalvomoon
• Olosuhdemittaukset, joista trendinäkymät olosuhdeseurantajärjestelmään
• LVI- ja automaatiojärjestelmien asiantuntijuus tilaajalla tai tilaajan hankkimalla 

yhteistyökumppanilla
• Aikaa ja resursseja
• Raportointi rakennushankkeen projektiryhmälle, joka vastaa tarvittavista 

korjauksista
• Seuranta neljännesvuosittain (takuuaikana 8 kertaa) ja raportointi 

projektiryhmälle
• Palautteet rakennuksen käyttäjiltä eri vuodenaikoina (takuuaikana 2 kertaa)
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Päiväkoti valmistunut 5/2021
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Päiväkoti valmistunut 5/2021
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Olosuhdeseurantajärjestelmän diagnostiikkaa
• Suuri kiinteistömassa
• Manuaalisesti mahdotonta seurata 

kaikkia poikkeamia
• Hyödynnämme automaattisen 

analytiikan avulla tehtävää toimivuuden 
varmistamista Nuuka Solutionsin 
energiankulutus- ja 
olosuhdeseurantajärjestelmässä

• Osallistumme Nuuka Solutionsin 
kehitystyöhön

12.10.2021 18

Tarpeeton jäähdytys

16 °C

21,5 °C



Kiinteistödatan avulla toimivampi ja viihtyisämpi 
sisäympäristö

• Meillä on dataa ja työkaluja – onko mitattu data validia?

• Datasta tietoa – mitä diagnostiikalla ja analyyseillä tehdään? Ovatko ne 
ymmärrettäviä? Informaatio pakottaa luomaan uusia toimintamalleja

• Toimivat prosessit – tarvitaan osaamista ja aikaa jalkauttamiseen ja 
omaksumiseen; suuren kiinteistönomistajan haasteet

• Toimiva vuorovaikutus eri osapuolten välille; suunnittelijoiden ja 
ylläpitohenkilön koulutus sekä motivaation lisääminen
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Kiitos!

marianna.tuomainen@hel.fi

mailto:marianna.tuomainen@hel.fi

