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Lämmitysverkosto

• Jos tulee palautetta huonoista sisäolosuhteista (etenkin yksittäiset 

asunnot), tulee ensisijaisesti selvittää verkoston, termostaattien, 

rakenteiden ja ilmanvaihdon toimintaa

• Lämmitysverkosto

• Lämmityksen säätökäyrä ja sen oikea taso ja säädön toimivuus

• Lämmitysverkoston säätölaitteiden toiminta

• Patteriverkoston menoveden säätöventtiili

• Pumppu

• Termostaattiset patteriventtiilit ja niiden toiminta sekä kunto

• Mikäli toimimattomia venttiilejä löytyy merkittävästi kannatta harkita kokonaisvaltaista vaihtoa, jossa 

yhteydessä verkoston perussäätö on järkevä toimenpide

• Lämmönsiirtimet, 

• Mikäli tarvetta uusinnalle, kannattaa tämäkin suunnitteluttaa huolella (esim. mahdolliset 

parannusehdotukset, oikea mitoitus yms.) 

• https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-

_yhdessa_energiatehokkaasti/lammitys/lammonjakokeskuksen_uusinta_kannattaa_tehda_suunnitelmallisesti

• Paisunta-astia (kalvopaisunta-astian esipaine)

• Verkoston ilmaus

• Verkoston tasapaino

• Rakenteet

• Ikkunoiden tiivisteiden tarkistus ja mahdollinen vaihto

• Ulkovaipan tiiveys (etenkin katto- tai julkisivuremontin yhteydessä)
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https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/kodin_saatolaitteet/vesikiertoinen_lammitys_-_yllapito_ja_saato
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti/lammitys/lammonjakokeskuksen_uusinta_kannattaa_tehda_suunnitelmallisesti


Lämmityksen ohjaustapoja

• Tavoitteita: asumisen laadun ja 

energiatehokkuuden parantaminen, 

taloudelliset säästöt, huippukulutusten 

hallinta

• Säätökäyräohjaus ulkolämpötilan 

perusteella ”perustapa”

• Sisälämpötila-anturoinnilla lisätarkkuutta 

ohjaukseen

• Sääennuste-pohjaisella ohjauksella 

ennakoivuutta lämmitykseen

• Älytermostaateilla lisätarkkuutta ja 

huonekohtaista tuntitasoista lisäohjausta
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Patteriverkoston perussäädön lähtökohdat

•Milloin patteriverkoston perussäätö tulisi tehdä

• Laajempien peruskorjausten yhteydessä jotka vaikuttavat kohteen lämmöntarpeeseen

• Ikkunaremontit, julkisivuremontit 

• Ilmanvaihdon muutokset

• Patteriventtiilien termostaattien ja linjasäätöventtiilien vaihdon yhteydessä

• Lämmitysmuodon vaihdon yhteydessä!

•Milloin patteriverkoston perussäätöä tulisi harkita muiden toimenpiteiden jälkeen

• Kun sisälämpötilat kohteen asunnoissa poikkeavat merkittävästi toisistaan

• Kohteen energiankulutus noususuunnassa

• Lämmitysverkoston muutosten yhteydessä

• Lämmönvaihtimet, pumput…

• Lämmitysverkoston muut ongelmat

• Patterien toiminnan ongelmat (kylmät/kuumat, lorina, äänet, eivät lämpene tasaisesti…)

• Oikein toimiva patteri on lämmin yläosastaan ja viileämpi alaosastaan

•Tasapainotus tulee olla tehtynä aina uudiskohteessa
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Mikä on patteriverkoston perussäätö

• Linja- ja patteriventtiilien virtaamat säädetään 

(suunnitellaan) oikeaan arvoon, jotta jokainen patteri 

toimisi suunnitellulla tavalla

• Kaiken pohjana hyvä suunnittelu

• Alkukartoitus tarpeellisista toimenpiteistä

• Jokaiselle patterille lasketaan tarvittava vesivirtaama ja sitä kautta 

sama tehdään myös linjasäätöventtiileille

•Tehtyjen suunnitelmien pohjalta verkosto säädetään 

kohdalleen

• Termostaatit irrotetaan ja venttiilin esisäätöarvo asetetaan 

suunnitelman mukaisesti

• Verkosto tulee ilmata hyvin ennen mittauksia

• Verkoston virtaus säädetään kohdalleen mittaamalla joko verkoston 

virtaama tai paine-ero

• Tärkeää on myös asettaa verkoston säätökäyrä oikein säädön jälkeen, 

lämpötilojen seurantamittaus hankkeen jälkeen auttaa tässä
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Esimerkkikohteiden tuloksia

•VVO Saarenvainionkatu, Tampere

• Rakennettu 1971, asuntoja 33 kpl

• Lähtökohtana muut kohteeseen toteutetut toimenpiteet 

• Patteriverkoston termostaattien vaihto

• Ilmanvaihdon säätö ja nuohous

• Ikkunoiden vaihto

• Perussäätö toteutettiin 2010

• Perussäädön hinta 10 000 €

• Perussäädön jälkeen huonelämpötilat tasaantuivat ja 

lämmityksen säätökäyrää pystyttiin laskemaan

• Lämmön säästö yhteensä noin 2 000 €/a ~ 10 % 

• Mahdollinen säästö riippuu kuitenkin lähtötilanteesta!
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Yleistä ilmanvaihdosta



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

• Vedottomasti ja hajuttomasti

• Korvausilman puutteellinen toteutus voi johtaa siihen, että 

korvausilma tulee hallitsemattomasti (rakenteiden 

vuotokohdat, postiluukku, viemärit, naapurista)

Sopivan lämpöistä

• Huoneilman lämpötilasuositus on 20–22 ˚C,

• Alle 18 ja yli 23 asteen lämpötilat voivat aiheuttaa 

terveyshaittoja

• Lämpötilan nosto alentaa suhteellista kosteutta

Hyvässä sisäilmassa hiilidioksidia on alle 900 

ppm (hiilidioksidi on hyvä ilmanladun 

yleisindikaattori)

• Välttävän ilman raja 1 200 ppm

• Toimenpideraja ylittyy jos pitoisuus on 1 150 ppm 

suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus
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Ilmanvaihdosta selvitettävät asiat

• 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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Ilmanvaihtojärjestelmän kunto ja huolto



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
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Lähde: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali ja hengitysliitto

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.
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Lähde: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali ja hengitysliitto

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



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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Ilmanvaihdon puhdistus ja perussäätö 1/2

• Ilmanvaihtojärjestelmän tarkistus, puhdistus ja säätö

• Toteuttavan yrityksen olisi hyvä käydä paikanpäällä tarkistamassa kohde ennen 

tarjouksen antamista

•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

• Saavutettava edut

• Jokaisen asunnon ilmanvaihdon toimivuus 

• Mahdollinen energiansäästö

• Yhdistettynä patteriverkoston perussäätöön saavutetaan paremmat olosuhteet
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Ilmanvaihdon puhdistus ja perussäätö 2/2

• Ilmanvaihdon puhdistus

• Suodatuksesta huolimatta ilmanvaihtojärjestelmään pääsee hiukkasmaisia epäpuhtauksia, jotka 

kertyvät eri osien pinnoille. Vanhojen ilmanvaihtojärjestelmien tuloilmakanavista kerätyn pölyn 

epäorgaanisen aineksen osuus on noin 80 %.

• Mikrobikasvun riski lisääntyy, jos kanaviston pinnoilla oleva mikrobeja sisältävä materiaali kostuu 

tiivistyvästä tai muusta vedestä.

• Puhdistuksesta pöytäkirja

•Työn suorittaja, työsuorituksen ajankohta, tehdyt puhdistustoimenpiteet ja niiden laajuus, työmenetelmät, havaitut 

puutteet ja tehdyt korjaukset.

• 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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Yhteenveto

• Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien tärkein 

asia on huolehtia niiden kunnossapidosta ja 

säännöllisestä huolloista. Näin varmistetaan 

hyvät olosuhteet ja energiatehokas toiminta.

• Huoltokohteet selville ja suunnitelma säännöllisistä 

huolloista (huoltokirja?)

• Jos tehdään muutoksia tai korjauksia, 

kannattaa ne aina tehdä suunnitelmallisesti 

kokonaisuus huomioiden. 

• Muista kunnossapitosuunnitelman (PTS) ajantasaisuus.

• Eri järjestelmät ja rakenteet eivät ole irrallisia 

toisistaan

• Ilmanvaihto + lämmitys + rakenteet = toimiva 

rakennus
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Lisää tietoa

• Motiva sivujen taloyhtiö osio

• Taloyhtiön energiatarkastus

• Asiaa energiasta – Facebook

• Kuluttajien energianeuvonta

Tulevat tilaisuudet:

• Sähköautojen lataus taloyhtiöissä (9.3 ja 

13.10.2022)

• Lämmönjakokeskuksen uusinta ja 

lämmityksen ohjaus (4.4.2022)

• Aurinkosähköä taloyhtiöön (15.9.2022)

• Vedenkulutus taloyhtiössä – käyttöveden 

mittarointi ja laskutus (10.11.2022)
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https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti/taloyhtion_energiatarkastus
https://www.facebook.com/asiaaenergiasta
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/sahkoautojen_lataus_taloyhtioissa.1173.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/lammonjakokeskuksen_uusinta_ja_lammityksen_ohjaus.1167.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/aurinkosahkoa_taloyhtioon.1177.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/vedenkulutus_taloyhtiossa_-_kayttoveden_mittarointi_ja_laskutus.1180.html


www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos
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https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy

