TALOYHTIÖN
ENERGIAEKSPERTTIKOULUTUKSET
Ilmanvaihdon toimintaperiaatteet, hallinta ja seuranta
Harri Heinaro, Motiva Oy

Kestävä ja
kehittyvä
Suomi
5 521 000 kuluttajaa
320 000 yritystä
311 kuntaa ja
kaupunkia
Tekevät päivittäin
PÄÄTÖKSIÄ, VALINTOJA
JA TEKOJA, joilla on
kauaskantoisia
vaikutuksia.

on osaava, hyvinvoiva,
kilpailukykyinen ja
vastuullinen

Enemmän
VASTUULLISIA
PÄÄTÖKSIÄ
VIISAITA TEKOJA
KESTÄVIÄ
VALINTOJA
joka päivä.

Yleistä ilmanvaihdosta
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Ilmanvaihto
• Ilmanvaihto on yksi merkittävimmistä energian kuluttajista.
• Ilmanvaihdolla tuodaan raitista ulkoilmaa sisälle ja poistetaan epäpuhtauksia



hiilidioksidi, kosteus, pöly, toksiinit, allergeenit, ruoan käry
uusien rakennusmateriaalien ja kalusteiden päästöt

• Riittämätön ilmavaihto aiheuttaa
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tunkkaisuutta, hajuja
hiilidioksidin pitoisuuden kasvua - päänsärkyä ja väsymystä
kosteuden tiivistymistä – kosteusvaurioita
mikrobeille suotuisaa kasvuympäristöä.
Harri Heinaro Motiva Oy
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Mihin lämmitysenergiaa kuluu?
Ilmanvaihto
25–35 %

Yläpohja
3-6 %

Ulkoseinät
10-20 %
Ikkunat ja
ovet 15-25 %

Etelä-Suomessa
1960-1990-luvulla
rakennettujen
kerros- ja rivitalojen
lämpöindeksi
on tyypillisesti
45-65 kWh/m3/v

Aurinko + ihmiset 10-20 %
Sähkölaitteet 10-20%
Lämmitys 60-70 %
Alapohja
4-6 %
13/03/18

Lämmin
käyttövesi
15-20 %

Kuva: Taloyhtiön energiakirja 2012
Harri Heinaro Motiva Oy
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Mihin kiinteistösähköä kuluu?
Taloyhtiö, 1975
(10 000 rm3, asuntoja 40 kpl, 2 400 asm2)

Taloyhtiö v. 2002
(6 100 rm3, asuntoja 25 kpl, 1 475 asm2)

85 €/kk
1 000 €/v

200 €/kk
2 400 €/v

Hissit

Autonlämmitystolpat

LVI: Puhaltimet ja pumput

Valaistus

Autonlämmitystolpat
LVI: Puhaltimet ja pumput
Valaistus

Talosauna

Kiinteistösähkön kulutus on tyypillisesti noin 2-6 kWh/m3/v
13/03/18
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Lähde: Kiinteistöliitto
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Hyvä sisäilma
• Riittävästi tuloilmaa tai korvausilmaa

• Huoneilman lämpötilasuositus on 20–22 oC,


alle 18 ja yli 23 asteen lämpötilat
voivat aiheuttaa terveyshaittoja

• Hyvässä sisäilmassa hiilidioksidia on alle 900 ppm

(hiilidioksidi on hyvä ilmanladun yleisindikaattori)

Välttävän ilman raja 1200 ppm

13/03/18
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Ilmanvaihdon määrä
• Rakentamismääräysten mukaan rakennuksen koko ilma on vaihdettava puoli
kertaa tunnissa


ilmanvaihtokerroin 0,5



vähintään 0,2.



6 litraa sekunnissa eli 21 m3/h (tarpeen mukainen säätö).

• Tyhjässä rakennuksessa ilmanvaihtokerroin
• Ihmistä kohden raitista ilmaa tarvitaan

• Raitista ulkoilmaa tuodaan makuu- ja olohuoneisiin



makuuhuoneet 0,5 l/s/m2
olohuone 0,5 l/s/m2

• Ilmaa poistetaan tiloista, joissa on paljon kosteutta tai epäpuhtauksia



keittiö 8–25 l/s
kylpyhuone 10–15 l/s
kodinhoitohuone 8–15 l/s
WC 7–10 l/s
sauna 2 l/s/m2
vaatehuone, varastot 3 l/s



muista kynnysraot, ovien pitäminen auki







• Ilman pitää päästä liikkumaan eri tilojen välillä
www.talotekniikkainfo.fi/sisailmasto-ja-ilmanvaihto-opas
13/03/18
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Ilmanvaihdon toiminta
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Painovoimainen ilmanvaihto

Kuvat: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali ja Taloyhtiön energiakirja
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Painovoimainen ilmanvaihto
• Yleinen 1960-luvulle asti
• Painovoimainen ilmanvaihto perustuu kylmää ilmaa kevyemmän

lämpimän ilman ylöspäin virtaamiseen. Sisätilan ja ulkoilman välille syntyy
lämpötilaerosta johtuen paine-ero.

Talvella sisäilman ja ulkoilman lämpötilaero
on suuri, jolloin paine-erokin on suuri ja ilmanvaihto toimii hyvin.

• Ilma poistetaan poistoilmahormeista tiloista joissa on epäpuhtauksia ja
korvausilman tuodaan korvausilmareittejä pitkin oleskelutiloihin

• Edellyttää riittäviä korvaus- ja siirtoilmareittejä
• Venttiilien tukkiminen vedon vuoksi on yleinen ongelma
• Perushuoltona venttiilien säännöllinen puhdistus.
13/03/18
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Koneellinen poistoilmanvaihto

Kuvat: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali ja taloyhtiön energiakirja
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Koneellinen poistoilmanvaihto
• Yleinen vuosina 1960–1990
• Ilma poistetaan puhaltimilla
• Säätö yleensä liesikuvun yhteydessä, keskitetyllä kello-ohjauksella tai ei ollenkaan
• Ilma poistetaan poistoilmakanavilla tiloista, joissa on epäpuhtauksia ja korvausilman
tuodaan korvausilmareittejä pitkin oleskelutiloihin

• Edellyttää riittäviä korvaus- ja siirtoilmareittejä
• Venttiilien tukkiminen vedon vuoksi yleinen ongelma
• Puhaltimien toimintaa on seurattava
• Venttiilit on puhdistettava säännöllisesti
13/03/18
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Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Välimuotojärjestelmä
Täysin hajautettu järjestelmä
13/03/18

Täysin keskitetty järjestelmä

Kuvat: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali ja taloyhtiön energiakirja
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Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
• Ilma tuodaan ja poistetaan puhaltimilla.
• Tarkasti säädettävissä, sää ei vaikuta ilmanvaihtoon.
• Lämmöntalteenotolla saadaan poistoilmasta energiaa takaisin rakennukseen.
• Tuloilma suodatetaan ja tarvittaessa esilämmitetään.
• Rakennus suunnitellaan yleensä ulko-ilmaan nähden 0–10 Pa alipaineiseksi, jotta
vältytään rakenteiden kosteusvaurioilta.

• Rakennuksen vaipan on oltava ehdottoman tiivis

13/03/18
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Hyvin toimiva ja oikein säädetty ilmanvaihto
• Sisäolosuhteet pysyvät hyvinä ympäri vuoden
• Säännölliset huollot tehtynä




Venttiilit
Ilmanvaihtokoneet ja puhaltimet
Kanavistot

• Asukkailla on selvä kuva laitteiston toiminnasta ja käytöstä






Korvausilmaventtiilien ja ilmanvaihdon säätö vuodenajan mukaan
Tuuletus oikein painovoimaisessa ilmanvaihdossa
Ei tukita korvausilmareittejä
Asukkaiden velvollisuudet huolloista ja puhdistuksista selvillä
Tarvittaessa ohjeistus joka kaikkien saatavilla

• Toimii energiatehokkaasti
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Yhdessä talon muiden järjestelmien kanssa (rakenteet, ikkunat ja lämmitys)

Harri Heinaro Motiva Oy
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Ilmanvaihtoon liittyvät huoltotoimenpiteet
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Ilmanvaihdon huolto
• Venttiilin ilmarakoon muodostunut vaatepöly puhdistetaan
vuosittain, mielellään kahdesti vuodessa.







Erityisesti kosteiden tilojen poistoventtiilit vaativat puhdistusta.
Korvausilmaventtiilien yhteydessä mahdollisesti oleva suodatin tulee myös
puhdistaa
Tarvittaessa venttiili voidaan irrottaa ja puhdistaa perusteellisemmin (esim.
pestä).
Venttiilien lautasten säätöä ei saa muuttaa, jotta tilojen ilmamäärät eivät
muutu.

• Liesituulettimen rasvasuodatin pestään kahdesti vuodessa


Mahdollinen aktiivihiilisuodatin vaihdetaan tarpeen mukaan
(esim. kerran vuodessa)

• Ilmanvaihtokanavisto tulee nuohota vähintään 10 vuoden välein.


Samassa yhteydessä ilmanvaihto tulee myös aina säätää

• Ikkunoiden tiivisteet tulee tarkistaa säännöllisesti ja vaihtaa huonot
tiivisteet uusiin.

• Vesikaton läpimenojen kunto ja vesitiiveys tulee tarkastaa
vuosittain

Lähde: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali ja hengitysliitto
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Ilmanvaihtokoneen huolto
• Ilmanvaihtokoneen suodattimet on puhdistettava tai vaihdettava
vähintään kaksi kertaa vuodessa.








Aina kuitenkin tarpeen mukaan
Puhdistus ja vaihto tehdään siitepölykauden jälkeen.
Suodatinten puhdistus voidaan tehdä esimerkiksi imuroimalla ja/tai
paineilmasuihkulla.
Suodatinten vaihto vähintään kerran vuodessa
Isommissa koneissa suodattimet tulee aina vaihtaa
Suodattimet vaihdetaan uusiin samanlaisiin, kun suodatinten likaantuminen
heikentää ilmavirtausta. Ilmavirtauksen heikentyminen lisää painehäviöitä ja
puhallinten energian kulutusta, heikentää LTO hyötysuhdetta ja huonontaa
sisäilman laatua.

• Lämmöntalteenottokenno tai –kiekko irrotetaan ja pestään vedellä
2-3 vuoden välein (asuntokohtaiset koneet).


Pesuveteen voidaan hieman lisätä astianpesuainetta.

• Laitteiden huollosta on tarkempia ohjeita valmistajan käyttö- ja
huolto-ohjeessa.


IV-koneet on aina kytkettävä jännitteettömäksi huollon ajaksi.

Lähde: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali ja Hengitysliitto
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Ilmanvaihdon perussäätö
• Tarve havaitaan tyypillisesti kuntoarvion yhteydessä





Kuntoarvion yhteydessä havaitaan myös tyypillisesti muita ilmanvaihdon
korjaustarpeita
Yleensä ongelmat sisäilman laadussa kertovat tarpeesta
Tulee kuitenkin käytännössä tehdä vähintään 10 vuoden välein
o



Suositeltavaa vähintään tarkistaa puhtaus viiden vuoden välein

Muita mahdollisia kartoituksia mm. SuLVIN ilmanvaihdon kuntotutkimus,
energiakatselmus, energiatodistus

• Ilmanvaihdon perussäätö



Ilmanvaihtojärjestelmän tarkistus, puhdistus ja säätö
Ilmanvaihtoon liittyvät korjaustoimenpiteet kannattaa toteuttaa ennen
perussäätöä
o



Esim. puhaltimen uusinta, korvausilmareittien parannus, ikkunoiden tiivistys

Ilmanvaihdon perussäädön jälkeen on tyypillisesti myös tarpeen tehdä
patteriverkoston perussäätö

• Saavutettava edut
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Jokaisen asunnon ilmanvaihdon toimivuus
Mahdollinen energiansäästö
Yhdistettynä patteriverkoston perussäätöön saavutetaan paremmat
olosuhteet
Harri Heinaro Motiva Oy
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Yleisiä ongelmia ilmanvaihtoon liittyen
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Merkkejä huonosti toimivasta ilmanvaihdosta
• Riittämätön ilmanvaihto



Sisäilma tuntuu tunkkaiselta sisälle tultaessa.
Paperiarkki ei pysy poistoventtiilissä kiinni
Ilman kosteus jatkuvasti yli 45 %
Ikkunat ja peilit pysyvät pitkään huurussa kosteissa tiloissa.
Äänettömyys → ilmanvaihto on pois päältä.
Venttiilit puuttuvat, ovat kiinni tai tukossa.
Ikkuna huurtuu sisäpuolelta.



Liian suuri ilmanvaihto









• Vetoisuus tiloissa.
o




Esim. poistoilma jatkuvasti tehostuksella

Ikkunatiivisteiden huono kunto
Alipaine kuuluu suhinana ovea tai ikkunaa avattaessa.

• Ilmanvaihto epätasapainossa



Ilma virtaa asunnosta ulospäin,
Ikkunan ulkolasin sisäpinta huurtuu

• Ilmanvaihtokone pitää melua → mitoitettu liian pieneksi.
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Ilmanvaihdon energiatehokkuustoimet
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Säätötoimet
• Painovoimainen ilmanvaihto



Korvausilmaventtiilien säätö vuodenajan mukaan
Tuloilmaikkunan venttiili talviasentoon lämmityskauden ajaksi.

• Koneellinen poistoilmanvaihto


Ilmanvaihdon säätö tarpeen mukaisesti
o
o

Liesituulettimen säätöportaiden käyttö ja niiden ohjeistus
Keskitetyssä kellolla ohjatussa poistossa tehostusaikojen tarkistus


Tyypillisesti tehostetaan 3-4kertaa päivässä

• Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto



Mahdollisten tehostustoimintojen hyödyntäminen
Tuloilman lämpötilan asetusarvon oikea taso jos käytössä
jälkilämmityspatteri
o
o
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Tuloilman lämpötilan asetusarvo tavoiteltua huonelämpötilaa alempi (esim.
16-19 °C)
Energian käytön tehokkuuden kannalta lämmitys kannattaa siirtää
mahdollisimman paljon varsinaisille huonetilojen lämmittimille, jotka ovat
tarkkasäätöisempiä ja hyödyntävät ilmaislämmöt ja sisäiset lämpökuormat
paremmin kuin ilmanvaihtokone
Harri Heinaro Motiva Oy
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Ilmanvaihtokanavien energiatehokkuus
• Kylmissä tiloissa IV-tuloilmakanavat on eristettävä
huolellisesti.






Kanavien alta on varmistettava, ettei eristeiden painuminen synnytä
kylmän ilman onteloa.
Esimerkiksi ristikoiden väliin asennetaan levyvillat, kanavat
sijoitetaan lähelle ristikkoa ja päälle puhalletaan puhallusvilla.
Tarvittaessa tehdään puhallusvillan sullonta.
Jos mahdollista, niin lämpimät putket asennetaan eristeen
lämpimälle puolelle ja kylmät putket eristeen kylmälle puolelle.

• Kondenssieristys tarvitaan esimerkiksi:





tuloilmakanavat lämpimissä tiloissa
viemärin tuuletusputki lämpimissä tiloissa
kylmä käyttövesi lämpimissä tiloissa
poistoilmakanavan eristys kylmissä tiloissa.

• Vaipan läpiviennit on tehtävä erityisen huolellisesti
yhteistyössä rakennus- teknisten töiden kanssa.

• Kanava- ja putkiasennusten asennuksissa on huomioitava




kanavakoot ja supistukset tehdään
suunnitelmien mukaisiin paikkoihin
painehäviöt minimoidaan mm.
tarpeettomien kulmien ja mutkien
välttämisellä

Lähde: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali
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Ilmanvaihdon lämmön talteenotto
• Lämmön talteenoton toimintaa tulee aina

LTO-laitetyyppi

tarkkailla



Erilliset mittaukset
Ohjauspaneelin/automaation mittaukset ja valmis
hyötysuhdelaskenta

nestekiertoiset

40-55

levylämmönsiirtimet

45-55

Päälle/pois –kytkentä vuodenaikojen mukaan jos ei
automaattinen
Automaation ja toiminnan ongelmat
Mittausten antama väärä informaatio
Likainen patteri
Nestekiertoinen LTO

pyörivät regeneraattorit

65-78

• Tyypilliset ongelmat







Lämpötilasuhde %

o

Huurtumiseneston asetusarvo
Nesteen pakkasenkesto

o

Peltien toiminta ja tiiveys

o

Kiekon hihna

o



Levylämmönsiirrin



Pyörivä kiekko

Kerrostalo
• Täysin toimimattomalla LTO:lla menetetty
energiakustannus esim. 4 400 €/a
• 10 000 m3 kerrostalo, keskitetty ilmanvaihto
LTO oletusvuosihyötysuhde 50 %,

• Kannattaa hyödyntää esim. huoltoliikettä
tarkistamaan LTO:n toiminta
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Investoinnit
• Korvausilmareittien parannukset




Korvausilmaventtiilit seinään tai ikkunaan
Tuloilmaikkuna
Tuloilmaradiaattori

• Ohjausmahdollisuuksien parantaminen




Taajuusmuuttajat
CO, CO2, läsnäolo, lisäaikapainike, ym.
Lämpötilansäädön parantaminen, säätötavan muutos

• Uuden ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen





Vanhempi ilmanvaihtokone voi olla myös kannattavaa
korvat uudemmalla mallilla jos koneen ikä on noin 20-30
vuotta
Puhaltimien ja sähkömoottorien parempi hyötysuhde
Lämmön talteenoton hyötysuhde 30-40 -> 70-80 %

• Poistoilmalämpöpumppu

Kuvat: Taloyhtiön energiakirja
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Ilmanvaihtokoneen valinta
• Ilmanvaihtokoneen oikea malli




kätisyys
koko
jälkilämmityspatteri (neste tai sähkö) tai viilennyspatteri haluttuun
paikkaan ja järjestelmään suunnitelmien mukaisesti.

• Puhaltimien SFP-luku


Pienempi SFP-luku kertoo paremmasta ilmantuotosta käytettyä
sähkötehoa kohden.

• Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde


Korkeampi lukema kertoo paremmasta hyötysuhteesta.

• Ilmanvaihtokoneen ohjausten kattavuus





erilaiset tehostus- ja poissaolotilaohjaukset
Yötuuletus
Aikaohjelmat
lämmön talteenoton toiminnan mittaus

• Lisää tietoa valinnasta ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnästä
13/03/18
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Lisätietoa
Motivan taloyhtiösivut
www.motiva.fi/taloyhtiot
Energiatehokas ilmanvaihto opas
Kysy energianeuvojilta: Facebook.com/asiaaenergiasta
Puolueetonta ja ajankohtaista tietoa lampuista ja valaistuksesta
www.lampputieto.fi
Puolueetonta ja ajankohtaista tietoa valaistuksesta
www.valaistustieto.fi
Motivan energiatodistusneuvonta
energiatodistus.motiva.fi/
Lämpöpumppujen hankintaopas taloyhtiöille ja kunnille
www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/lampopumpun_hankinta_taloyhtioon
Aurinkosähköä kotiin
aurinkosahkoakotiin.fi/
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Kiitos.
motiva.fi

