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sisäilman  
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”Sisäilman laadun  
parantaminen  
kuuluu 
vastuualueisiimme.”
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Huipputehokkaat  
LVI-järjestelmät 
tuottavat terveelliset 
sisäilmaolosuhteet 
suodattamalla 
ulkoilmaa ja 
säätämällä sen 
kosteutta.



„
K:  Sveitsin ilma- ja vesihygieniayhdistyksen (SVLW) 

puheenjohtajana millaisena näette terveellistä sisäilmaa 
koskevien säännösten ja LVI-alan standardien välisen 
suhteen?

V:  SVLW:n tehtävänä on edistää terveellistä sisäilmaa ja 
tukea lainsäädännön, standardien sekä ohjeiden 
kehittämistä.  Toimimme tiiviissä yhteistyössä LVI-
alan ja asiasta kiinnostuneiden järjestöjen kanssa 
lisätäksemme tietoisuutta ja jakaaksemme sisäilma-
asioita koskevaa tietämystä turvallisuuden ja 
hygieenisyyden varmistamiseksi mahdollisimman 
pienellä energiankulutuksella.

K:  Kuinka Belimo edistää terveellisen sisäilman laadun 
parantamista?

V:  Belimon tavoitteena on ollut jo alun alkaenkin 
rakennuksissa oleskelevien ihmisten (ja eläinten) 
terveyden ja turvallisuuden varmistaminen samoin 
kuin tämän tavoitteen saavuttaminen käyttämällä 
energiaa tehokkaasti ja taloudellisesti. Seitsemän 
perustekijän muotoileminen seuraa loogisesti tätä 
tavoitetta. Näiden periaatteiden muotoilun perustana 
on ollut eri puolilla maailmaa toimivien ja päivittäin 
sisäilman laadun kanssa tekemisissä olevien 
asiantuntijoiden kokemus. Nämä seitsemän 
perusperiaatetta ovat sijoittajille, tilojen käyttäjille, 
suunnittelijoille jne. tarkoitettu työkalu, joka auttaa 
heitä ymmärtämään paremmin järjestelmän, joka on 
niin tärkeä aineenvaihduntamme ja terveytemme 
kannalta. 
 
Tehokkaan ja taloudellisen ilmanvaihtojärjestelmän 
suunnittelun, asennuksen ja huollon on tapahduttava 
näiden periaatteiden mukaisesti. Tuotteet ovat 
ilmanvaihtojärjestelmän taloudellisen ja luotettavan 
toiminnan perusta. Belimo tarjoaa luotettavia 
tuotteita, jotka pitävät sisäilman laadun terveellisenä 
ja minimoivat energiankulutuksen. Saumaton 
integrointi rakennusautomaatiojärjestelmään ja 
pilvipohjainen liitettävyys takaavat, että käyttäjät 
saavat näkyvyyden sisäilman laadun mittauksiin 
jatkuvaa monitorointia ja ohjausta varten.

 

Hyvät asiat  
vaativat aikaa.
Alfred Freitag
Alfred Freitag on Sveitsin ilma- ja vesihygienian 
yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on työskennellyt yli 26 
vuoden ajan Belimon palveluksessa ja toimii tällä hetkellä 
yrityksen Euroopan suhteisiin erikoistuneena konsulttina.

Miksi sisäilman laatu on niin olennaista 
terveytemme kannalta? 

„
K:  Voisitteko kertoa rakennustekniikan professorina ja sisäilman laadun asiantuntija-

na lyhyesti, miksi LVI-järjestelmät ovat niin tärkeitä ihmisten terveyden kannalta?

V:  LVI-järjestelmä vastaa sekä lämpömukavuuden että tyydyttävän sisäilman 
laadun tuottamisesta asukkailleen. Hyvä sisäilman laatu on rakennuksen 
suunnittelun ja käytön olennainen tavoite. LVI-järjestelmän tulee pystyä pitä-
mään sisäilman laatua vaarantavat tekijät tehokkaasti kurissa, oli sitten kyse 
kemiallisista, hiukkasmaisista tai biologisista tekijöistä, jotta rakennuksen 
sisäympäristö olisi turvallinen, terveellinen, tuottava ja miellyttävä. Lisäksi 
järjestelmän tulee olla energiatehokas ja taloudellinen. Käytettävissä on 
nykyisin vähintään energianeutraalia tekniikkaa, joka parantaa sisäilman 
laatua, ja uutta tekniikkaa syntyy koko ajan.

Hyvä sisäilman laatu
on keskeinen tavoite.

Dr. William P. Bahnfleth, PhD, PE
Dr. William P. Bahnfleth on rakennustekniikan laitoksen 
professori Pennsylvanian osavaltionyliopistossa. 
Bahnfleth on väitellyt tohtoriksi Illinoisin yliopistosta, ja 
hän on myös virallisesti rekisteröity insinööri. Bahnfleth 
on ASHRAE-järjestön johtokunnan jäsen ja ASHRAE-
järjestön, American Society of Mechanical Engineers 
-järjestön ja International Society for Indoor Air Quality 
and Climate -järjestön Fellow-jäsen.

„
K:  Toimitte akateemisena ja lääketieteellisenä neuvonantajana ja teillä on 30 vuoden 

kokemus rakennusten sisäilman laadusta ja sen vaikutuksesta terveyteemme. 
Mitkä näette ensisijaisiksi syiksi heikkoon sisäilman laatuun?

V:  Sisäilma voi sisältää satoja erilaisia taudinaiheuttajia, joiden vuoksi voi syntyä 
päästöjä, jotka ovat luonteeltaan haihtuvia, hiukkasmaisia, nestemäisiä tai 
mikrobisia. Tutkimus keskittyy pääasiassa fossiilisten polttoaineiden polttami-
sen, tupakkatuotteiden, synteettisten rakennusmateriaalien ja kalusteiden sekä 
puhdistus- ja huoltotuotteiden vaikutuksiin, mutta ihmisperäisten päästöjen ja 
sisätiloissa elävien mikrobiomien merkitystä ei ole juuri tutkittu ja niitä on 
väheksytty. Emme pysty pitämään sisätiloja terveellisenä elinympäristönä, 
ellemme näe rakennettua ympäristöämme ekosysteeminä, jossa asukkaat, 
mikrobit, rakennusten pinnat ja sisäilma ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 
 
Rakennusten ulkopuolisten ekosysteemien tavoin rakennetun ympäristön 
ekosysteemi tukee ja pitää yllä terveyttämme, mikäli mikrobiresurssit sekä 
mikrobien monimuotoisuus ja kilpailu, ilmasto samoin kuin ilmanlaatu suosivat 
ihmisen fysiologiaa ja monipuolista mikrobiomia. Tämä edellyttää sitä, että 
käytettävissä ovat lämpötilan, kosteuden, ilmanpaineen, hiilidioksidin (CO�), 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja lähitulevaisuudessa myös tartun-
toja aiheuttavien aerosolien monitorointi- ja ohjausjärjestelmät.

Rakennusten monitoroinnin 
tulisi olla pakollista.

Dr. med. Walter Hugentobler
Dr. med. Walter Hugentobler on lääketieteellinen ja 
akateeminen neuvonantaja, joka keskittyy ilman-
kosteuteen, rakennusfysiikkaan ja ilmanvaihtoon.



Terveellisen sisäilman seitsemän 
perustekijää ja Belimon panos
Nämä seitsemän perustekijää ovat ensiarvoisen tärkeitä 
pyrittäessä luomaan rakennukseen ympäristö, jossa vallitsee 
terveellinen sisäilma. 

Hengittämämme ilma vaikuttaa terveyteemme ja tuottavuuteemme, joten 
ilmavirran tarkka säätö on ratkaisevan tärkeää kaikissa työtiloissa. Hyvin 
suunnitelluilla muuttuvan ilmavirran (IMS) järjestelmillä varmistetaan, että 
tilaan syötetään oikea määrä ulkoilmaa ja että saastunut ilma poistetaan 
hallitusti. Belimo tarjoaa IMS-säätimiä ja toimilaitteita, jotka voidaan 
räätälöidä erityistarpeisiin: IMS-Compact on taloudellinen kokonaisratkaisu 
– yhteen laitteeseen on niputettu toimilaite, säädin ja anturi muuttuviin ja
vakiovirtausjärjestelmiin toimistorakennuksissa, hotelleissa, sairaaloissa ja
muissa kuin asuinrakennuksissa. Moduulirakenteinen IMS-Universal käsittää
VRU-säätimen, johon on integroitu korkealaatuinen paine-eroanturi ja joka
ohjaa huoneautomaatiojärjestelmän, esim. huonelämpötilan tai ilmanlaadun
säätimen, määrittämää virtausta.

IMS-RATKAISUT TARVEOHJATTUUN ILMANVAIHTOON

ANTURIT SISÄILMAN  
LAADUN MITTAUKSEEN

Mitä ei voi mitata, sitä ei voi säätää. Belimolla on laaja valikoima 
huone- ja kanava-antureita lämpötilan, suhteellisen ja 
absoluuttisen kosteuden, entalpian, kastepisteen, CO�:n ja VOC-
yhdisteiden tarkkaan mittaamiseen. Valikoimaan kuuluu aktiivisia 
ja passiivisia antureita. Kanava-antureiden rakenne on kestävä ja 
se täyttää NEMA 4X/IP65 -vaatimukset. Aktiivisten huoneanturien 
käyttöönotto ja diagnostiikka on mahdollista älypuhelimella Belimo 
Assistant App -sovelluksen avulla. Sen lisäksi, että Belimo anturit 
ovat tarkkoja, niillä on lyhyt vasteaika ja alhainen ajautumisnopeus, 
jotka takaavat pitkäaikaisen vakauden. 

PAINEANTURIT JA -KYTKIMET SUODATTIMIEN MONITOROINTIIN

Suodattimien avulla varmistetaan, etteivät ulkoa tai kiertoilmasta 
tulevat epäpuhtaudet, kuten hieno pöly ja taudinaiheuttajat, saastuta 
rakennukseen syötettävää ilmaa. Terveellisen sisäilman 
varmistamiseksi ja energian säästämiseksi suodattimen huolto ja 
vaihto on suoritettava käytön, ei aikataulun perusteella. Belimo-
ilmanpainekytkimet ovat kustannustehokas ja luotettava tapa valvoa 
suodattimia järjestelmissä, joissa on ilmavirtauksen määrä on vakio. 
Paine-eroanturi on puolestaan paras ratkaisu tarpeenmukaiseen 
ilmanvaihtoon tarkoitetuissa muuttuvan ilmavirran järjestelmissä. 

BELIMO ENERGY VALVE™ 

Tuloilman oikea ilmastointi on tärkeää terveellisen 
sisäilman kannalta. Tämä voidaan saavuttaa 
optimoimalla samanaikaisesti energiatehokkuus. 
Palkittu Belimo Energy ValveTM on täydellinen esimerkki 
Belimon innovaatioista, joissa äly yhdistyy 
toimilaitteeseen, virtausantureihin ja palloventtiiliin. 
Tämä yhdistelmä menee paljon PI-säätöä pidemmälle 
ratkaisemalla alhaisen delta T -syndrooman ja 
tarjoamalla virtaus- ja tehonsäädön. 

SAUMATON INTEGROINTI RAKENNUS-  
AUTOMAATIOJÄRJESTELMIIN JA IOT-ALUSTOIHIN

Digitaalisen kommunikaation integrointi laitteisiin 
antaa mahdollisuuden luoda joustavasti innovatiivisia 
LVI-ratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa ohjaus,
monitorointi ja huolto mistä tahansa paikasta. Belimo-
tuotteet tukevat avoimia tiedonsiirtoprotokollia
Modbus, RS485- tai TCP/IP*-pohjainen BACnet.
Belimon esineiden Internet -valmiit tuotteet voidaan
yhdistää nykyaikaisten rakennusten IoT-alustoihin
rakennusautomaatiojärjestelmän liitettävyyden lisäksi,
ja ne sisältävät tuloja anturien mittausarvojen siirtoon
digitaaliseen ekosysteemiin, jolloin ei tarvita
ylimääräisiä I/O-pisteitä.

ILMASTOINTIPELTIEN TOIMILAITTEET ERILAISIIN OLOSUHTEISIIN

Ilmastointipeltien toimilaitteet ovat tärkeitä terveellisen sisäilman kannalta, sillä 
niitä tarvitaan LVI-järjestelmien luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Ne 
varmistavat riittävän ulkoilmamäärän saannin ilmanottoaukosta ja ohjaavat 
syöttöilman, paluuilman ja kiertoilman virtausta ilmanvaihtojärjestelmän sisällä. 
Palvelualueen lähellä toimilaitteet säätelevät ulkoilman määrää tarpeen ja 
ilmanottoaukkojen avulla siten, että tuloksena on haluttu ilmavirtausmalli. 
Belimon ilmastointipeltien toimilaitteet tarjoavat alhaisen tehontarpeen ja 
kattavan vääntömomenttialueen suorakytkentäisellä, pyörivällä tai lineaarisella 
liikkeellä sekä nopeatoimisia malleja äärimmäisiin LVI-sovelluksiin. 
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1     Sisäilman laadun jatkuva ja luotettava mittaus, näyttö ja monito-
rointi

  Ihannetapauksessa ilmanlaadun monitorointiin ovat käytettävis-
sä ilmankosteuden, CO�-pitoisuuden tai VOC-yhdisteiden pitoisuu-
den mittaukseen tarkoitetut anturit. Tämä siksi, että vain mitattuja 
muuttujia voidaan säädellä. On tärkeää mitata näitä muuttujia 
käyttämällä soveltuvia antureita niin, että voidaan ottaa käyttöön 
asianmukaisia toimenpiteitä, esimerkiksi tarpeenmukainen ilman-
vaihto, ilmanpuhdistus tai kostutus.

2      Tarkka ilman määrä palvelualueelle ja saastuneen ilman ohjattu 
poistaminen

  Ilmankäsittelykoneet syöttävät yleensä ilmaa useille palvelualueil-
le rakennuksessa. On tärkeää, että jokaiseen huoneeseen tulee 
tarkasti siellä tarvittava määrä raitista ilmaa. Vastaavasti jäteilma 
on myös poistettava huoneesta. Tämän varmistamiseksi palve-
lualueille ja huoneisiin on syötettävä ilmaa yksilöllisesti muuttu-
valla ilmavirralla (variable air volume, IMS). 

3     Hyvin suunniteltu ilmanjako
  Tärkeä tekijä on tapa, jolla huoneeseen ohjautuva ilma virtaa huo-

neen läpi ja poistuu sieltä. Ihannetapauksessa ulkoilma virtaa al-
haalta ylös ihmisen ohi, minkä jälkeen se poistetaan suoraan huo-
neesta. On varmistettava, että tuloilma huuhtelee huoneen 
tehokkaasti. 

4     Rakennuksen vaipan ja tilojen aktiivinen paineistus 
  Huoneen ilmahygieniaa heikentävät myös ei-toivotut ilmavirrat, 

jotka tulevat ulkoa (esim. vilkasliikenteiseltä tieltä) tai muista ti-
loista (esim. kahvilasta). Tätä ilmenee yleensä, jos sisäilman pai-
nesuhteita ei ole tasapainotettu oikein. IMS-säätimien käyttö huo-
neiden tulo- ja poistoilman ohjauksessa sekä paine-eroantureiden 
ja säätimien käyttö palvelualueiden välillä voivat estää tällaiset 
ei-toivotut ilmavirrat.

5     Lämpötilan ja kosteuden oikea säätö
 Keskusilmanvaihtojärjestelmässä tuloilma voidaan säätää melko 
tarkasti haluttuun lämpötilaan ilmankäsittelykoneessa lämmitys- 
tai jäähdytyspatterien avulla. Patterien korkealaatuiset säätökom-
ponentit, kuten Belimo Energy Valve™, takaavat, että tämä tehdään 
sekä erittäin tarkasti että energiatehokkaasti. Huoneilman asian-
mukainen kostutus (suhteellinen kosteus 40–60 prosenttia) on 
myös olennainen tekijä turvallisen sisäilman kannalta.

6     Tehokas suodatus
 Ilmanvaihtojärjestelmään on integroitava suodattimet, jotka eh-
käisevät epäpuhtauksien pääsyn sisätiloihin tuloilmakanavien 
kautta. Järjestelmissä, joissa osa poistoilmasta sekoitetaan takai-
sin tuloilmaan, on käytettävä soveltuvia suodattimia tartuntoja 
aiheuttavien mikrobien aiheuttaman kontaminaation estämiseksi 
(standardin EN1822:2009 mukainen HEPA-suodatin H13). Näiden 
suodattimien tehokas monitorointi voidaan varmistaa käyttämällä 
paineantureita ja dynaamisen ilmavirran mittausta. 

7    Riittävä ulkoilman määrä
 Monissa maissa on annettu suosituksiksi tarkoitettuja tai velvoit-
tavia standardeja mekaanisesta ilmanvaihdosta liikerakennuksis-
sa samoin kuin vaadittavista vähimmäisilmanvaihtokertoimista 
rakennuksen tyypin ja tiloissa oleskelevien henkilöiden määrän 
mukaan (esimerkiksi standardissa ASHRAE 62.1 määritellyt il-
manvaihtovaatimukset). Automatisoitu järjestelmä pystyy syöttä-
mään enemmän ulkoilmaa, kun liikenteen ja teollisuuden aiheutta-
mat saastetasot ovat alhaisia, ja palaamaan vaadittuihin 
vähimmäisilmanvaihtomääriin, kun saastetasot kasvavat.
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