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TARPEENMUKAISEN ILMANVAIHDON KÄYTÄNNÖN HAASTEITA KENTTÄTYÖN 

NÄKÖKULMASTA

• Tarpeenmukainen ilmanvaihto on yleinen ratkaisu rakennusten energiankulutuksen pienentämiseksi

• Nykyiset ilmanvaihdon asetukset ja ohjeistukset ohjaavat suunnittelua tarpeenmukaisuuteen

• Järjestelmiä on useita erilaisia ja laite- ja ohjelmayhdistelmiä on lukemattomia

• Eri laitteissa ja järjestelmissä on erilaisia haasteita ja puutteita

• Jokainen järjestelmä on yksilöllinen

• Wertti Bask (2019) tutki diplomityössään muuttuvien ilmamääräsääteisten ilmanvaihtojärjestelmien 

toimivuutta

• Tutkimusten mukaan vain yksi järjestelmä kahdeksasta kohteesta toimi suunnitellulla tavalla

• Sisäilmaston olosuhteet olivat kuitenkin hyväksyttävät, eikä kohteissa oltu raportoitu ilmanvaihtojärjestelmien puutteista 

tai vioista → järjestelmien toimivuutta ei voi arvioida vain sisäilmaston olosuhteiden perusteella

• Esityksen tarkoituksena on jakaa tietoa ja apua ongelmallisten järjestelmien vianselvityksiin

• Esityksessä ei oteta kantaa ultraääni-ilmamääräsäätimiin
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TARPEENMUKAINEN ILMANVAIHTO – ONGELMIA TARPEESI MUKAAN?

• Tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon liittyy monia erilaisia haasteita

• Kaikissa järjestelmissä merkittäviä ongelmia ei esiinny, mutta erilaiset haasteet ovat yleisiä

• Käytännön haasteet johtavat usein puutteellisesti toimivaan ilmanvaihtojärjestelmään, minkä seurauksena 

ilmanvaihto voi

• olla riittämätön tai liian kova käyttöön nähden

• ajautua epätasapainoon

• aiheuttaa olosuhdehaittoja

Aina puutteista ei aiheudu havaittavia ongelmia tai ongelmat ilmenevät vasta vuosien viiveellä

• Haasteet kohdistuvat useimmiten ilmavirtoja säätäviin ilmamääräsäätimiin (IMS), niiden toimintaan, 

suunnitteluun, asennukseen, säätöön, automatiikkaan ja huoltoon.
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ILMAMÄÄRÄSÄÄTIMET
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• Ilmamääräsäätimissä on erilaisia antureita sekä mittaus- ja ohjaustapoja



ILMAMÄÄRÄSÄÄTIMET - ANTURIT
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Kalvoanturi

Anturin läpi ei virtaa ilma

Läpivirtausanturi

Anturin läpi virtaa ilma



ILMAMÄÄRÄSÄÄTIMET - ANTUREIDEN ETUJA JA HEIKKOUKSIA

+ Anturi ei pääse likaantumaan

- Mittauksen epätarkkuus pienillä paineilla

- Automaattinollausventtiilin vikaantuminen 

(harvinainen)
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+ Tarkempi mittaus pienillä paineilla

- Anturin likaantuminen erityisesti poistoilmassa

Kalvoanturi Läpivirtausanturi



ILMAMÄÄRÄSÄÄTIMET - MITTAUSOSAT
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Mittauslaippa Mittaussiivet/-putket



ILMAMÄÄRÄSÄÄTIMET - MITTAUSOSAT

• Vaatii suuremmat suojaetäisyydet

• Laippa voi irrota asennuksen, huollon tai 

puhdistuksen yhteydessä
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• Toimii hieman pienemmillä suojaetäisyyksillä

• Huollon tai muun toimenpiteen yhteydessä letkut on 

usein kytketty virheellisesti

Mittauslaippa Mittaussiivet



• Laitteet sijoitetaan usein ympäri rakennusta alakattotiloihin

• Huolto, puhdistus ja korjaus on työlästä

 Suositeltavaa sijoittaa kaikki laitteet konehuoneisiin

SUOJAETÄISYYDET JA LAITESIJOITUKSET

• Suunnitelmissa ja toteutuneissa asennuksissa on usein liian pienet 

suojaetäisyydet

• Mittaustarkkuus heikkenee ja säätö voi huojua

7.3.2020 / Antti Alanko9



JÄRJESTELMÄN VAKAUS MUUTTUVISSA TILANTEISSA

• Järjestelmän säädön tarkkuus ja nopeus ei aina 

riitä ylläpitämään ilmavirtatasapainoa, kun 

vierekkäisistä kytkentäkanavista joissain on 

ilmamääräsäädin ja joissain ei

• Kaikkien tilojen ilmanvaihto ei välttämättä pysy 

riittävän hyvin tasapainossa

• Säädön tarkkuuteen vaikuttaa mm. järjestelmän 

koko, kanaviston rakenne sekä automatiikan säädöt
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TOIMINTA ERI TEHOTASOILLA
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• Pienet osatehotasot

• Mittaustarkkuus heikkenee

• Päätelaitteet toimivat eri tavoin → mahdolliset olosuhdepuutteet

Kemppi, J. (2017). Tarpeenmukaisen 

ilmanvaihdon vaikutus sisäilmaolosuhteisiin.



ILMAMÄÄRIEN OHJAUKSET

• Ilmavirtoja ohjaavien antureiden sijoituksissa tulee huomioida mahdolliset häiriötekijät

• Oven ja ikkunan käyttö tai anturiin suuntautuva tuloilmavirtaus

• Antureiden kalibrointitason tarkastukset eivät yleensä ole sisältyneet huolto-ohjelmiin

• Vuosien aikana anturin mittaus voi ”ryömiä”, eikä järjestelmä säädä enää todellisen tason mukaisesti
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AUTOMATIIKKA

• Sekavien piirustusten, eri dokumenttien väliset ristiriitaisuudet ja huolimaton asennus ovat johtaneet 

kytkentävirheisiin, jolloin järjestelmä on ohjannut väärän tilan ilmanvaihtoa

• Järjestelmän käytettävyyttä ja huollettavuutta vaikeuttaa usein grafiikan epäselvyys

• Prosenttiarvojen merkitys? Asetusarvo, tehotaso mitoitus-/nominaali-ilmavirtaan nähden, pellin asento…?

• Epäselvyydet grafiikalla vaikeuttavat huolto- ja säätömiesten työtä
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YHTEENVETO

• Ilmamääräsäätimillä varustetuissa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon laitoksissa on runsaasti huomioitavia 

asioita ja lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä ja työvaiheita on runsaasti

Suunnittelu, laitevalmistus, asennus, kytkentä, ohjelmointi, säätö, huolto

Joskus järjestelmän puutteet ilmenevät ongelmina vasta vuosien käytön jälkeen

• Kaikki kentällä esiintyneet haasteet ovat selätettävissä, kun suunnittelussa, laitevalinnoissa, asennus- ja 

ohjelmointityössä ja säädöissä huomioidaan kentällä havaitut tekijät
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KOOSTE

Puute Vaikutus Toimilaji

Huonot suojaetäisyydet Mittaustarkkuus ja 

mittauksen huojuminen

Suunnittelu, 

asennus

Huono sijainti / 

huollettavuus

Säännöllinen tarkastus 

”unohtuu” helpommin, 

vianselvitys ja huolto 

hankaloituvat

Suunnittelu, 

asennus

Liian pienet ilmavirrat 

osateholla

Mittaustarkkuus Suunnittelu, 

säätö, 

automatiikka

Puutteet 

tuloilmalaitteiden 

mitoituksissa

Vedon tunne eri 

tehotasoilla

Suunnittelu

Vierekkäisissä 

kytkennöissä / 

rungoissa erilaiset 

säädöt 

(IMS/kammiopaine)

Ilmavirtojen huojuminen, 

säädön tarkkuus ei riitä

Suunnittelu

Huoneanturin huono 

sijainti

Virheellinen ohjaus Suunnittelu, 

asennus

Huoneanturin 

epätarkkuus

Virheellinen ohjaus Huolto
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Puute Vaikutus Toimilaji

Huoltohenkilöstön 

puutteellinen 

perehdytys

Järjestelmän toiminta 

pitkällä aikavälillä

Urakointi, 

huolto

Mittauslaippa 

vinossa / irronnut

Virheellinen mittaus Asennus, huolto

Virheelliset 

letkukytkennät

Virheellinen mittaus Asennus, huolto

Läpivirtausanturi / 

mittayhteet

likaantuneet

Mittaustarkkuus, 

mittauksen huojuminen

Suunnittelu, 

laitevalmistus, 

huolto

Läpivirtausanturin 

rikkoutuminen 

puhdistuksen 

yhteydessä

Virheellinen mittaus Laitevalmistus, 

huolto

Mekaaninen vika Pelti löysä tai ei toimi 

oikein

Laitevalmistus, 

huolto

Laitevika Mittaustarkkuus, 

virheellinen mittaus, 

mittauksen huojuminen

Laitevalmistus

Ohjelmointi-,

suunnittelu- tai 

kytkentävirhe 

automatiikassa

Virheellinen mittaustulos 

automatiikassa, 

virheellinen ilmavirtojen 

ohjaus, puutteelliset 

mittaus-/ohjaustiedot

Automatiikka, 

suunnittelu


