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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

 tunkkaisuutta, hajuja

 hiilidioksidin pitoisuuden kasvua - päänsärkyä ja väsymystä

 kosteuden tiivistymistä – kosteusvaurioita

 mikrobeille suotuisaa kasvuympäristöä.
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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
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Ilmanvaihdon toiminta
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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

• Kiinnitä huomiota:

 Venttiilit on puhdistettava säännöllisesti

 Korvausilmaventtiilien säätö kesä- tai talviasentoon vuodenajan mukaan.

 Venttiilien tukkiminen vedon vuoksi on yleinen ongelma

 Tuuletus talvella ikkunan kautta nopeasti, mieluiten ristivedolla.

Harri Heinaro Motiva Oy 8

Kuva: taloyhtiön energiakirja



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

• Kiinnitä huomiota:

 Kello-ohjauksen oikeat tehostusajat ja toiminta.

 Tarkista termostaattiohjauksen asetusarvo ja toiminta.

 Korvausilmaventtiilien säätö kesä- tai talviasentoon vuodenajan mukaan.

 Venttiilien tukkiminen vedon vuoksi yleinen ongelma

 Puhaltimien toimintaa on seurattava

 Venttiilit on puhdistettava säännöllisesti
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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. 

Uudisrakennukset suunnitellaan tasapainoon

 Rakennuksen vaipan on oltava ehdottoman tiivis

• Kiinnitä huomiota:

 Käytä ilmanvaihtoa tarpeenmukaisesti kuormituksen mukaan. Käytä 

esimerkiksi poissaolo- tai yötuuletustilaa. Ohjeista asukkaita 

tarpeenmukaisesta käytöstä.

 Aseta tuloilman sisäänpuhalluslämpötilan arvo oikein eli vedon tunne 

huomioiden mahdollisimman alhaiseksi.

 Muista käyttää lämmön talteenoton kesä- ja talviasentoja oikein.

 Venttiilit on puhdistettava säännöllisesti

 Ilmanvaihtkoneen suodattimet vaihdettava säännöllisesti
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Ilmanvaihtojärjestelmän kunto ja huolto
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Aluksi on tärkeää selvittää, mikä on rakennuksen ilmanvaihdon toteutustapa. Kun 

ilmanvaihdon toteutustapa tunnetaan, voidaan alkaa miettiä tarkemmin muun muassa sen 

oikeaa käyttöä ja selvittää mahdollisia ongelmatilanteita sekä parannustoimenpiteitä. Tämän 

jälkeen voidaan tarkentaa sitä, miten ilmanjako rakennuksessa on toteutettu eli tuleeko 

esimerkiksi kaikkiin asuntoihin riittävästi ja hallitusti korvausilmaa. Ilmanvaihdon nykyiset 

huoltokäytännöt on myös syytä selvittää ja tehdä tarvittaessa muutoksia käytäntöihin.

• Tee näin:

 Selvitä rakennuksen ilmanvaihdon toteutustapa (painovoimainen, koneellinen poisto tai 

koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto).

 Selvitä miten ilmanvaihtoa tulisi käyttää ja ohjeista asukkaita oikeasta käytöstä sekä erilaisten 

asioiden tarkkailemisesta ilmanvaihtoon liittyen. 

 Selvitä miten ilmanvaihtoa huolletaan. Tee huoltosuunnitelma, jos sellaista ei vielä ole tai 

päivitä olemassa olevaa huoltosuunnitelmaa tarpeen mukaan. Ohjeista asukkaiden vastuulla 

olevat huoltotoimet tai sopikaa huoltojen tilaamisesta yhteisesti.

 Selvitä miten ilmanjako rakennuksessa toimii asunnoittain ja tee suunnitelma 

korjaustoimenpiteistä. Samalla voidaan selvittää ilmanvaihdon energiatehokkuuteen liittyvät 

parannustoimenpiteet. Selvittämiseen kannattaa hyödyntää asiantuntijan apua. Kohteeseen 

voi tilata esimerkiksi kuntoarvion, energiakatselmuksen, ilmastointijärjestelmien 

kuntotutkimuksen tai muun selvityksen.
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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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https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanvaihto/paatelaitteen-puhdistaminen
https://www.youtube.com/watch?v=HUoza8SQRBM
https://www.youtube.com/watch?v=fORosZu8FR8
https://www.youtube.com/watch?v=mwlUb6CDp4s
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Pientalot/Korjaushankkeet/Ikkunakorjaukset/Ikkunan_ja_oven_tiivistysohje
https://www.youtube.com/watch?v=HUoza8SQRBM
https://www.youtube.com/watch?v=fORosZu8FR8
https://www.youtube.com/watch?v=mwlUb6CDp4s


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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https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanvaihto/ilmansuodattimen-vaihto
https://www.youtube.com/watch?v=_XpLGtXLg9U
https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanvaihto/ilmanvaihtokoneen-huolto
https://www.youtube.com/watch?v=_XpLGtXLg9U


Ilmanvaihdon tasapaino
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Ilmanvaihdon määrä
• Rakentamismääräysten mukaan rakennuksen koko ilma on vaihdettava puoli 

kertaa tunnissa
 ilmanvaihtokerroin 0,5

• Tyhjässä rakennuksessa ilmanvaihtokerroin 
 vähintään 0,2.

• Ihmistä kohden raitista ilmaa tarvitaan 
 6 litraa sekunnissa eli 21 m3/h (tarpeen mukainen säätö).

• 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

• Ilman pitää päästä liikkumaan eri tilojen välillä
 muista kynnysraot, ovien pitäminen auki

www.talotekniikkainfo.fi/sisailmasto-ja-ilmanvaihto-opas
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http://www.talotekniikkainfo.fi/sisailmasto-ja-ilmanvaihto-opas


Ilmanvaihdon Ilmanvaihdon puhdistus ja 

perussäätö 1/2
• Tulisi tehdä 5-10 vuoden välein

 Suositeltavaa vähintään tarkistaa puhtaus viiden vuoden välein

 Tarve havaitaan usein kuntoarvion yhteydessä

 Muita mahdollisia kartoituksia mm. SuLVIN ilmanvaihdon kuntotutkimus, 

energiakatselmus, energiatodistus
 Kuntoarvion yhteydessä havaitaan myös tyypillisesti muita ilmanvaihdon 

korjaustarpeita

 Yleensä ongelmat sisäilman laadussa kertovat tarpeesta

 Toteuttavan yrityksen olisi hyvä käydä paikanpäällä tarkistamassa kohde ennen 

tarjouksen antamista

• Ilmanvaihdon puhdistus

 Suodatuksesta huolimatta ilmanvaihtojärjestelmään pääsee hiukkasmaisia 

epäpuhtauksia, jotka kertyvät eri osien pinnoille. Vanhojen 

ilmanvaihtojärjestelmien tuloilmakanavista kerätyn pölyn epäorgaanisen 

aineksen osuus on noin 80 %.
o Mikrobikasvun riski lisääntyy, jos kanaviston pinnoilla oleva mikrobeja sisältävä 

materiaali kostuu tiivistyvästä tai muusta vedestä.

 Puhdistuksesta pöytäkirja
o työn suorittaja • työsuorituksen ajankohta • tehdyt puhdistustoimenpiteet ja 

niiden laajuus • työmenetelmät • havaitut puutteet ja tehdyt korjaukset.
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https://www.sulvi.fi/materiaalipankki/iv-kuntotutkimushanke/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/muut_energiakatselmukset/asuinkerrostalojen_energiakatselmus
http://energiatodistus.motiva.fi/


Ilmanvaihdon Ilmanvaihdon puhdistus ja 

perussäätö 2/2
• Ilmanvaihdon perussäätö

 Rakennuksen huonetiloissa tulee olla tilojen käyttötarkoitukseen 

riittävä ilmanvaihto. Perussäädön tavoitteena on varmistaa 

huonetiloihin suunnitelmien mukaiset ilmavirrat. Perussäädön 

yhteydessä ilmavirrat mitataan ja säädetään.

 Säädön aikana sää ei saa olla kovatuulinen eikä poikkeuksellisen 

kylmä.

 Etenkin koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon kohteissa tulisi 

mitata myös paine-erot ilmamäärien lisäksi, jotta nähdään miten 

rakennuksen painesuhde toteutuu käytännössä

 Suoritetusta ilmanvaihtojärjestelmän mittaus- ja säätötyöstä 

tulee aina tehdä mittauspöytäkirja 
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