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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

Harri Heinaro, Motiva Oy



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

Harri Heinaro, Motiva Oy



…vaikuttaa myös lämmönkulutukseen…

Harri Heinaro, Motiva Oy

Lähde: Taloyhtiön energiakirja



… ja sähkönkulutukseen!

Taloyhtiö v. 1975 
(10 000 rm3, asuntoja 40 kpl, 2 400 asm2)

Hissit Autonlämmitystolpat

LVI: Puhaltimet ja pumput Valaistus

Talosauna

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

Autonlämmitystolpat LVI: Puhaltimet ja pumput Valaistus

Lähde: Kiinteistöliitto

Harri Heinaro, Motiva Oy

50 %30 %



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

Harri Heinaro, Motiva Oy

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


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.

• Vetoisuus tiloissa.

• Liian suuri ilmanvaihto

• Esim. poistoilma jatkuvasti tehostuksella

• Ikkunatiivisteiden huono kunto

• Alipaine kuuluu suhinana ovea tai ikkunaa avattaessa.

• Ilmanvaihto epätasapainossa

• Ilma virtaa asunnosta ulospäin,

• Ikkunan ulkolasin sisäpinta huurtuu

• Hajuja kulkee asunnoista toiseen

• Ilmanvaihtokone pitää melua → mitoitettu liian pieneksi.

Harri Heinaro, Motiva Oy



Ilmanvaihdon toiminta



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

https://youtu.be/YMzU_e6E4fI


Koneellinen poistoilmanvaihto

Harri Heinaro, Motiva Oy

• 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.

• Tyypillisesti tehostetaan 3-4kertaa päivässä

• Tarkista termostaattiohjauksen asetusarvo ja toiminta.

• Liesituulettimen säätöportaiden käyttö ja niiden ohjeistus

• Korvausilmaventtiilien säätö kesä- tai talviasentoon vuodenajan 

mukaan.

• Venttiilien tukkiminen vedon vuoksi yleinen ongelma

• Puhaltimien toimintaa on seurattava

• Venttiilit on puhdistettava säännöllisesti

https://youtu.be/YMzU_e6E4fI


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.

• Tuloilman lämpötilan asetusarvo tavoiteltua huonelämpötilaa alempi (esim. 16-18 °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

• Muista käyttää lämmön talteenoton kesä- ja talviasentoja oikein.

• Venttiilit on puhdistettava säännöllisesti

• Ilmanvaihtokoneen suodattimet vaihdettava säännöllisesti

Harri Heinaro, Motiva Oy

Hajautettu järjestelmä

Keskitetty järjestelmä



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.

Harri Heinaro, Motiva Oy



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

Harri Heinaro, Motiva Oy

Lähde: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali ja hengitysliitto

https://www.hengitysliitto.fi/kodin-sisailma-ja-kunnossapito/ilmanvaihto/ilmanvaihdon-huolto/
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.

Harri Heinaro, Motiva Oy

Lähde: BUILD UP Skills -hankkeessa tuotettu opetusmateriaali ja hengitysliitto

https://www.youtube.com/watch?v=_XpLGtXLg9U
https://www.youtube.com/watch?v=_XpLGtXLg9U


Ilmanvaihdon tasapaino



Ilmanvaihdon puhdistus ja perussäätö 1/2

• Ilmanvaihtojärjestelmän tarkistus, puhdistus ja säätö

• Toteuttavan yrityksen olisi hyvä käydä paikanpäällä tarkistamassa kohde ennen 

tarjouksen antamista

• Suomen LVI-liiton pätevyysrekisteri ilmanvaihdonmittaajista ja -säätäjistä

•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

Harri Heinaro, Motiva Oy

https://sulvi.fi/koulutus/patevyysrekisteri/


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 

Harri Heinaro, Motiva Oy



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

• Valmiit asukastiedotteet 

Toimii energiatehokkaasti

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

Harri Heinaro, Motiva Oy

https://www.youtube.com/watch?v=YMzU_e6E4fI
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti/ohjeistus_hallitukselle_ja_isannoitsijalle


Ilmanvaihdon energiatehokkuustoimet



Ilmanvaihdon lämmön talteenotto

• Lämmön talteenoton toimintaa tulee aina tarkkailla

• Erilliset mittaukset

• Ohjauspaneelin/automaation mittaukset ja valmis hyötysuhdelaskenta

• Tyypilliset ongelmat

• Päälle/pois –kytkentä vuodenaikojen mukaan jos ei automaattinen

• Automaation ja toiminnan ongelmat

• Mittausten antama väärä informaatio

• Likainen patteri

• Nestekiertoinen LTO

• Huurtumiseneston asetusarvo

• Nesteen pakkasenkesto

• Levylämmönsiirrin

• Peltien toiminta ja tiiveys

• Pyörivä kiekko

• Kiekon hihna

• Kannattaa hyödyntää esim. huoltoliikettä tarkistamaan LTO:n

toiminta

Harri Heinaro, Motiva Oy

LTO-laitetyyppi Lämpötilasuhde %

nestekiertoiset 40-55

levylämmönsiirtimet 45-55

pyörivät regeneraattorit 65-78

Kerrostalo

• Täysin toimimattomalla LTO:lla

menetetty energiakustannus esim. 4 400 

€/a

• 10 000 m3 kerrostalo, keskitetty 

ilmanvaihto LTO oletusvuosihyötysuhde 

50 %, 



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

Harri Heinaro, Motiva Oy

Kuvat: Taloyhtiön energiakirja



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

Harri Heinaro, Motiva Oy



Lisää tietoa

• Motiva sivujen taloyhtiö osio

• Taloyhtiön energiatarkastus

• Asiaa energiasta – Facebook

• Kuluttajien energianeuvonta

Tulevat tilaisuudet:

• Pientalon remontoijan tiekartta (31.10.2022)

• Vedenkulutus taloyhtiössä – käyttöveden 

mittarointi ja laskutus (10.11.2022)

Harri Heinaro, Motiva Oy

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/pientalon_remontoijan_tiekartta.1179.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/vedenkulutus_taloyhtiossa_-_kayttoveden_mittarointi_ja_laskutus.1180.html


Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia, Sitra





www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos

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

