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toimilatteiden ja niitä ohjaavien pai-
nikkeiden välillä kulkevat suoraan, jo-
ten erillistä keskusyksikköä ei tarvita, 
mikä puolestaan tekee järjestelmästä 
toimintavarman. 

– Systeemiin voidaan ohjelmoida esi-
merkiksi kotoa pois -ominaisuus, joka 
nappia painettaessa sulkee käyttövesi-
verkoston ja katkaisee sähköt halutuis-
ta laitteista. Kaikkia toimintoja voidaan 

S ähkö- ja talotekniikan puolella uu-
sinta ajattelua edustaa KNX-stan-
dardiin perustuva taloautomaatio-

tekniikka. Insinöörikielellä sanottuna 
kyseessä on avoin, laiteriippumaton jär-
jestelmä, jossa kaikki standardin mu-
kaiset talotekniset ratkaisut ja niitä oh-
jaavat painikkeet voidaan kytkeä 
samaan väylään. 

KNX:ssä käskyt väylään liitettyjen 

tarvittaessa ohjata ja valvoa etänä, ku-
vaa talon sähköurakasta ja KNX-asen-
nuksista vastaavan LJM Sähkö Oy:n 
KNX-asiantuntija Jukka Mäkinen.

Talon omistaja, rakennusurakoitsi-
ja Timo Etula, kertoo, että hän osti 
1950-luvulla rakennetun puurunkoisen 
rintamamiestalon keväällä 2014 alku-
peräiskuntoisena. Remontin suunnit-
telu alkoi saman tien.
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Kun kädentaitoinen ammattirakentaja remontoi itse perheelleen 
kodin, niin silloin myös valaistus ja sähköistys on suunniteltu tarkoin. 

MATTI VALLI, teksti  MIKKO KÄKELÄ, kuvat 
 

KNX-ohjauKSEN
Rintamamiestalo saa

Timo Etula esittelee saunan kiuasta. Valmiissa saunassa löylyä heitetään nappia painamalla.
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– Koska olen töissä rakennusalalla, 
niin tiesin jotakin KNX:n ominaisuuk-
sista ja tunsin myös KNX-asennuksia te-
kevän LJM Sähkö Oy:n, Etula kertoo.

Etulan oma firma on vuonna 2009 
perustettu Rakennusliike T. Etula Oy, 
joka tekee niin uudisrakentamista kuin 
saneeraustakin. Erikoisalana ovat vaa-
tivat huoneistoremontit sähkö- ja put-
kitöineen.

KELLARIIN SAUNA
JA VIIHDEKESKUS

Haastatteluhetkellä Helsingin Torp-
parinmäessä sijaitsevan talon remontti 
on kesken, mutta remontoitu kellari- 
tila antaa viitteitä siitä, mitä on tulossa. 
Matalasta kellaritilasta on saatu nor-
maalikorkuinen kaivamalla maata pois 
45 kuutiota. 

– Kellariin on asennettu KNX:llä oh-
jattavat äänentoistolaitteet, mutta ti-
lan ilme muuttuu vielä. Sinne on tu-
lossa muutakin viihde-elektroniikkaa, 

KNX-järjestelmään 
voidaan ohjelmoida 
esimerkiksi kotoa 
pois -ominaisuus, 

joka nappia 
painettaessa sulkee 
käyttövesiverkoston 
ja katkaisee sähköt 

valikoidusti.

kuten kotiteatteri videoiden katselua 
varten, erilaista tunnelmavalaistusta ja 
pieni baaritiski, isäntä pohtii.

LÖYLYNHEITTOKIN
HOITUU AUTOMAATIOLLA

Saunatilojenkin toimintoja ohjataan 
KNX:llä. Valoa saunaan tulvii ison la-
siseinän läpi, joten valaistukseksi riit-
tää valokuituvalaistus. Kiukaan ylä-
puolella on lämpötila-anturi. Isäntä ei 
halunnut saunaan ylimääräistä säätö- 
nappulaa, joten kiuas kytketään pääl-
le KNX:n avulla ohjauspaneelilla,  
tabletilla tai matkapuhelimella. Saunan 
ovessa on ovitunnistin. Kiuas kytkeytyy 
päälle vain, jos ovi on kiinni. 

Lauteisiin on integroitu painike. Si-
tä painamalla automatiikka heittää vet-
tä kiukaalle. Heittoaika on ohjelmoitu 
neljään sekuntiin. Vesimäärä antaa so-
pivan pehmeät löylyt, jotka eivät ole 
lapsillekaan liikaa.

Etula ei halunnut löylytilaan ylimää-
räisiä saumoja tai huoltoluukkuja. Kun 
on aika siivota, niin lauteiden alle ryö-

Jukka Mäkinen näyttää, miten KNX-ohjaus toimii matka-
puhelimen välityksellä.

Talon sähkökeskus ei poikkea tavanomaisesta.
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Poreamme ja maisemaseinä, jonka tunnelmallinen skaala ulottuu auringonnoususta iltaruskoon.

mitään kiukaan reiästä sen jälkeen, kun 
on ensin purettu kivet ja nostettu kiuas 
syrjään. 

HIENOSÄÄTÖÄ 
DMX:LLÄ JA DALILLA  

Saunaosastolla olevan poreammeen ta-
kaa löytyy talon erikoisuus, Barrisol-sei-
nä. Se on kangaspintainen maisema-
kuva, jonka takana on DMX-ohjatut 
valot. DMX tarkoittaa esitystekniikas-
sa – esimerkiksi teattereissa – käytettä-
vää valaistuksen ohjausta. Tässä tapauk- 
sessa kuvatulosteen värejä voidaan vaih-
della iltaruskosta aamuiseen auringon-
nousuun.

 – KNX-väylämuuntimien avulla tä-
mä teattereissa käytettävä, näyttävä tek-
niikka saadaan toimimaan myös oma-
kotitalopuolella, Mäkinen selvittää.

Mäkinen on toteuttanut värivaloilla 
varustettuja kattoja aikaisemminkin, 
mutta tämänkaltainen kuvatulosteel-
la vuorattu seinä on lajissaan ensim-
mäinen.

Talon himmennettävien ledivalojen 
ohjaus tapahtuu puolestaan DALI-oh-

jausjärjestelmällä. Se tarkoittaa, että jo-
kaista yksittäistä valaisinta voidaan oh-
jata erikseen.

– DALI-ohjaus on integroitu le-
dilamppujen liitäntälaitteisiin. DA-
LI-ohjauksen ja KNX:n välissä oleva 
väylämuunnin muuntaa KNX-signaa-
lit toiseen väylään sopivaksi, Mäkinen 
kuvaa.

Ohjauksen avulla ledivalojen valon 
voimakkuutta voidaan säätää lineaari-
sesti eli erittäin tarkasti. Yleissäätimil-
lä ledien säätö onnistuu kyllä, mutta 
Mäkisen mielestä valaistuksen saami-
nen tunnelmallisen himmeäksi ei täy-
sin onnistu.

– Valaistuksen säädössä valittu ohjaus 
ja ledilamput pelaavat mielestäni hyvin 
yhteen, hän pohtii. 

VARAAJASSA  
SÄHKÖVASTUS

Rakennuksen lämmitys perustuu maa-
lämpöön, mutta varmuuden vuoksi talon 
500-litraiseen varaajaan on otettu sähkö-
vastus, joka kytkeytyy päälle lämpötilan 
laskiessa. Näin voi käydä kovalla pakka-
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KNX-järjestelmän ja myös maisemal-
lisen seinän ohjelmointi voidaan teh-
dä tabletilla.
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LANGALLISUUS ON VALTAVIRTAA 
Kohteen tekniset ratkaisut ovat langallisia, mutta langattomiakin vaih-
toehtoja on olemassa, mikäli esimerkiksi kiinteiden painikkeiden asen-
taminen haluttuun paikkaan ei onnistu. 

 – Saneerauskohteissa ratkaisut yleensä kaapeloidaan, jos se vain on 
mahdollista. Langattomat toteutukset ovat poikkeustapauksia. Uudis- 
taloakaan en lähtisi toteuttamaan puhtaasti langattomana, ihan toi-
minnan varmuuden kannalta ajateltuna, KNX-asiantuntija Jukka Mä-
kinen pohtii.

Mäkinen torjuu näkemyksen, että KNX olisi käytössä jotenkin mo-
nimutkainen. Hänen mukaansa visualisoinnit ja muut voidaan tehdä 
mahdollisimman helppokäyttöisiksi eikä suurta käyttökoulutusta tarvita. 

– Mutta jos asetusmuutoksia joutuu tekemään, niin on hyvä tietää mitä 
tehdään mistäkin. Peruskäyttö onnistuu keneltä vain. Mutta jos haluaa 
ohjelmoida, niin sen tekemiseen tarvitaan ETS-lisenssi. 

Himmennettävien 
ledivalojen ohjaus 

tapahtuu DALI-
järjestelmällä. Kaikkia 
yksittäisiä valaisimia 

voidaan ohjata 
erikseen.

sella tai isomman porukan saunoessa. 
Talon isäntä on myös pohtinut hyb-

ridijärjestelmiä, kuten aurinkopanee-
leiden ja -keräimien yhdistämistä maa-
lämpöön. Helsingin Torpparinmäen 
talot ja piha-alueet ovat kaavamääräyk- 
sillä suojeltuja. Julkisivussa tulee olla 
vanhan ajan laudoitus tai rappaus.

– Taloon jää painovoimainen ilman-
vaihto. Ulkoseinän suojaksi tulee kol-
mikerrosrappaus. Ulkoseinä ja rappaus 
erotetaan toisistaan tuuletusraolla. Ta-
loon saa laittaa lisäeristeeksi ekovillaa 
halutessa, mutta villarappausta ei voi-
da tehdä talon runkoon kiinni, Etula 
kuvaa.

Rappauslaastin valmistaja tekee ta-
loon yksilöllisen kalkkisementtipin-
noitteen. Siihen on saatu rakennus-
viraston lupa. Kalkkisementtirappaus 
tekee talosta arvokkaan näköisen, mut-
ta ratkaisu maksaa kolme kertaa enem-
män kuin tavanomainen rappaus. Ny-
kyaikaista sileätä ohutlevyrappausta ei 
alueelle saa tehdä. 

PALOILMOITTIMET
INTEGROIDAAN KNX:ÄÄN 

Kellarista marssitaan sisääntulokerrok-
seen. Siellä on olohuone ja ruokailuti-
la, joka voidaan väliseinällä jakaa kah-
deksi huoneeksi. Kattoon asennetaan 
paloilmaisinanturit, jotka liitetään 
KNX-järjestelmään. Se mahdollistaa 
erilaisten toimintojen ohjelmoinnin 
hälytyksen varalle.

– Paloilmoitinjärjestelmän lauetessa 
kannattaa sytyttää valot joksikin aikaa, 
jotta asukkaat ehtivät poistua talos-
ta. Talon muista sähkölaitteista, ku-

ten keittiön koneista ja pistorasioista, 
sähköt kannattaa katkaista heti. Mi-
käli joku sähkölaite syttyy palamaan, 
niin laitteen olisi syytä olla virraton, 
Mäkinen kertoo. 

Palohälytystä varten sireenit voidaan 
ohjelmoida soimaan ja valot vilkku-
maan. Kodin turvaksi asennetaan ka-
meroita, joiden tallentamaa kuvaa 
voidaan seurata etänä. Keittiöön ko-
neiden alle asennettavat kosteusanturit 
kertovat havainnoistaan KNX:n kaut-
ta isännän matkapuhelimeen. Ovipu-
helin on itsestäänselvyys. 

– KNX huolehtii myös vesikiertoi-
sen lattialämmityksen ohjauksesta. 
Pääsääntöisesti maalämpö vanhoissa 
rintamamiestaloissa liitetään patteri-
verkostoon, mutta perusteellinen re-
montti on mahdollistanut lattialäm-
mityksen, Etula kuvaa.

MAKSAAKO 
KAIKKI MALTAITA? 

Jukka Mäkinen on tehnyt omakotitalo-
jen ja vapaa-ajan asuntojen KNX-asen-
nuksia useita vuosia. Hänen mukaansa 
KNX -järjestelmään liittyy harhakuva, 
että se olisi liian raskas ja kallis omako-
titalon tarpeisiin. 

– Moni ajattelee sen maksavan maltai-
ta. Toteutusten ei kuitenkaan tarvitse ol-
la raskaita. Omakotitalossa pärjätään hy-
vinkin kevyillä versioilla, Mäkinen sanoo.

Hän väittää, että monissa tapauksissa 
KNX-toteutus tulee halvemmaksi kuin 
perinteinen sähköratkaisu, tai ainakin 
hintaero on hyvin marginaalinen. 

– Asennusvaiheessa säästyy nimittäin 
työtä, koska kaikki painikkeet voidaan 
liittää samaan väylään. Asukkaalla on 
myös mahdollisuus myöhemmin laa-
jentaa järjestelmää.  

Timo Etula kertoo, että keittiökalusteiden alle asennetaan elektroniset 
kosteusanturit.


