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Taustaa ja tavoitteet

• Matalaenergiatalossa on oltava tiivis 
ulkovaippa ja energiatehokas 
ilmanvaihtojärjestelmä

• Ilmanvaihtojärjestelmän 
energiatehokkuuteen ja ilmanvaihdon 
toimintaan vaikuttaa koneiden ja 
kanavistojen tiiviys

• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
ilmanvaihtokanavien tiiviys uudehkoissa
suomalaisissa matalaenergia- ja 
verrokkipientaloissa

• Tavoitteena oli myös verrata kanavien 
tiiviyttä rakennuksen vaipan tiiviyteen
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Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys

• Ilmanvaihtojärjestelmän vuodoista 
aiheutuu mm.

• Ilmanvaihdon lämmitysenergian ja 
puhaltimen sähköenergiankulutus 
suurenevat

• painesuhteiden hallinta vaikeutuu

• epäpuhtauksien leviämistä

• meluhaittaa

• pintojen likaantumista

𝑞f = 𝑞l + 𝑞tu

𝑞tu = päätelaitteiden ilmavirta [𝑚3𝑠−1]

𝑞f = puhaltimen ilmavirta [𝑚3𝑠−1]

𝑞l = vuotoilmavirta [𝑚3𝑠−1]

𝑞l = 𝑘𝑝0.65



Ilmanvaihtojärjestelmien tiiviysvaatimukset

• Ilmanvaihtokanavien tiiviydelle on 
annettu tiiviysvaatimuksia Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osassa 
D2

• Ilmanvaihtokone on yleensä riittävän 
tiivis, kun sen tiiviys vastaa 
tiiviysluokkaa A

• Ilmanvaihtokanavisto on yleensä 
riittävän tiivis, kun sen tiiviys vastaa 
tiiviysluokkaa B

• Tiiviysluokka B saavutetaan yleensä 
käyttämällä vähintään tiiviysluokan C 
kanavia ja kanavanosia

Ilmanvaihtojärjestelmän ja sen osien suurimmat sallitut vuotoilma-
virrat vaipan pinta-alaa kohti eri tiiviysluokissa (D2 2012)



Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviystestaus

• Vastaanottomittausten yhteydessä 
yleensä koko ilmanvaihtojärjestelmän 
tiiviys mitataan standardin SFS 3542 
mukaisella tiiviyskokeella

• Kanavien tiiviys voidaan mitata 
pistokokein, jos kanavisto on tehty 
kokonaan vähintään tiiviysluokan C 
mukaisista laaduiltaan testatuista ja 
tarkastetuista kanavista ja kanavanosista

• Yhtä tilaa tai yhtä asuntoa palvelevissa 
ilmanvaihtojärjestelmissä tiiviyskoe 
voidaan korvata asennustarkastuksella

Vuotoilmavirran mittauslaitteisto (SFS 3542)



Vuotoilmavirran vaikutus puhaltimen sähkötehon 
tarpeeseen

• Jos kanavistossa ei tapahdu muutosta, puhaltimen suoritusarvoista voidaan 
muuntoyhtälöiden eli puhallinlakien avulla laskea uudet suoritusarvot

• Puhaltimen tilavuusvirta on suoraan verrannollinen puhaltimen 
pyörimisnopeuteen

𝑞1

𝑞2
=

𝑛1

𝑛2

• Puhaltimen sähkötehon tarve on verrannollinen puhaltimen pyörimisnopeuden ja 
tilavuusvirran kolmanteen potenssiin
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𝑃2
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Aineisto ja menetelmät

• Tutkimukseen valittiin kaksi matalaenergiapientaloa (valmistuneet 2011) ja kaksi 
tavanomaista pientaloa (2005 ja 2012)

• Kanavisto oli yhdessä matalaenergiatalossa muovia ja muissa taloissa 
kierresaumattuja metallikanavia

• Kanavistojen tiiviyttä ei ollut mitattu vastaanottomittausten yhteydessä

• Ilmanvaihtokanavien ilmatiiviys mitattiin standardin SFS 3542 mukaisella 
tiiviyskokeella (Swema 3000 mittari, johon oli liitetty ilmavirran mittalaippa ja 
taajuusmuuttajalla varustettu puhallin) 

• Talojen vaipan ilmatiiviys mitattiin standardin SFS-EN 13829  mukaisella 
tiiviyskokeella (Minneapolis Blower Door Systems)

• Tulo- ja poistoilmavirrat mitattiin ilmanvaihdon normaalilla käyttöteholla (Swema
125 balometrilla)



Tietoja mitatuista kanavistoista

Kohde*) Kanaviston pituus 

[m]

Kanaviston pinta-ala 

[m2]

Kanaviston materiaali Ilmanvaihtokone

tuloilma poistoilma tuloilma poistoilma

MOKT 2 31 30 13 15 metalli Enervent

MOKT 3 41 32 15 11 muovi Nilan

VOKT 3 27 24 11 10 metalli Vallox

VPT 1 22 7 8 3 metalli Swegon

*) MOKT on matalaenergiaomakotitalo, VOKT verrokkiomakotitalo ja VPT verrokkiparitalo



Ilmanvaihtokanavien ja rakennuksen vaipan tiiviyden 
mittaus tutkimuskohteessa



Tiiviysmittausten tulokset

Talo Koepaine

[Pa]

Suurin sallittu 

vuotoilmavirta

[dm3 s-1 m-2]

Vuotoilmavirta

[dm3 s-1 m-2]

Vuotoilmavirta

[dm3 s-1 m-2]

Vuotoilmavirta

[dm3 s-1 m-2]

A B Poistoilma-

kanavisto

Tuloilma-

kanavisto

Tuloilma-

kanavisto ja 

iv-kone

MOKT 2 400 1,33 0,44 0,53 0,49 

MOKT 3 200 0,85 0,28 0,48  0,68

VOKT 3 200 0,85 0,28 0,41 0,39 

VPT 1 200 0,85 0,28 1,13 0,68 0,73



Vuotoilmavirran vaikutus puhaltimen ilmavirtaan (100 Pa)
Talo Mitattu vuotoilmavirta 

[dm3 s-1]
Mitattu ilmavirta 

päätelaitteista 
[dm3 s-1]

Arvioitu puhaltimen 
ilmavirta
[dm3 s-1]

Tuloilma-
kanavisto

Poistoilma-
kanavisto

Tuloilma-
kanavisto

Poistoilma-
kanavisto

Tuloilma-
puhallin

Poistoilma-
puhallin

MOKT 2 2,6 3,1 61 61 64 64

MOKT 3 - 3,3 24 32 24 35

VOKT 3 2,8 2,6 68 71 71 74

VPT 1 3,5 2,2 63 56 67 58

Mitatut vuotoilmavirrat olivat noin 5-10 % verrattuna arvioituun puhaltimen ilmavirtaan. 



Kanaviston ja vaipan tiiviys pinta-alaa kohti

Talo Vuotoilmavirta [m3 h-1 m-2] Kanaviston ja vaipan 
vuotoilmavirtojen suhde [-]

Ilmanvaihtokanavisto Rakennuksen vaippa

Koepaine 50 Pa 100 Pa 5 Pa 50 Pa  50 Pa 50 Pa  100 Pa 5 Pa

MOKT 2 0,5 0,8 0,1 0,5 1,0 7,4

MOKT 3* 0,7 1,0 0,2 0,8 0,8 5,8

VOKT 3 0,6 0,9 0,2 1,0 0,6 4,4

VPT 1 1,2 1,8 0,3 1,5 0,8 6,1

(*poistoilmakanaviston vuotoilmavirta on arvioitu samaksi, kuin tuloilmakanaviston mitattu vuotoilmavirta.)



Ilmanvaihtokone, josta on poistettu tuloilmapuhallin ja 
lämmön talteenottokenno



Tulosten tarkastelu

• Pientaloissa on suhteellisesti paljon haaroja ja mutkia kanaviston pinta-alaan 
nähden

• Tästä johtuen pientalot ovat kanavistojen vuotoilmavirtamittauksissa 
epäedullisemmassa asemassa kuin suuremmat rakennukset

• Yhden matalaenergiakerrostalon ilmanvaihtojärjestelmän tiiviyttä ei pystytty 
mittaamaan riittävän luotettavasti - ilmanvaihtojärjestelmät on asennettava 
siten, että niiden tiiviys on helppo mitata

• Asennustarkastuksessa on kiinnitettävä  enemmän huomiota kanavien tiiviiseen 
asennukseen



Johtopäätökset

• Tutkimuksen valituissa pientaloissa ilmanvaihtokanavien tiiviys ei täyttänyt 
kanavien tiiviydelle annettua tiiviysvaatimusta

• Kanavien tiiviys oli heikompi kuin mitä on mitattu ruotsalaisista 
rakennuksista (SAVE-DUCT -hanke), mutta parempi kuin mitä on mitattu 
belgialaisista ja ranskalaisista rakennuksista

• Kanavistojen tiiviys kanaviston pinta-alaa kohden (100 Pa) oli heikompi kuin 
talojen vaipan tiiviys vaipan pinta-alaa kohti (5 Pa)

• Kanaviston vuotoilmavirtojen arvioitiin kasvattavan puhaltimen 
tehontarvetta näissä taloissa noin 1020 % puhaltimen paine-erolla 100 Pa

• Tämä suppea tutkimus osoittaa myös sen, että laajemmalle tutkimukselle 
suomalaisten rakennusten kanavien tiiviydestä olisi tarve 


