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Esityksen sisältö

• Tavoitteet ilmavirtojen säätötyölle kuntien sisäilmaverkoston ohjeesta 
palvelurakennusten ilmanvaihdon käytölle 

• Tilaaja Helsingin kaupungilla
• Ilmavirtojen mittaus- ja säätötyön palvelukuvaus
• Ilmavirtojen säätötyön onnistumisen selvitys
• Vaativat kohteet ilmavirtojen säätötyölle
• Ilmamäärien mittaus- ja säätöurakoitsijan kirjaukset, miksi säätötyö ei 

onnistu
• Paine-erojen pysyvyyskäyriä seurantamittauksista
• Korjaustoimenpiteet lukiorakennuksessa
• Ilmavirtojen säätötyöllä mahdollisimman onnistuneeseen lopputulokseen,
• jossa ilmanvaihdon toimintaa heikentäviä puutteita on korjattu
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Ilmanvaihdon rooli sisäilman laadussa
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Lainattu Pawel Wargockin esityksestä Sisäilmastoseminaarissa 2018



Kuntien sisäilmaverkoston ohje 
palvelurakennusten ilmanvaihdon käytölle

• Ilmavirtojen vaikutus rakennuksen paine-eroon
• Rakennuksen paineolosuhteista huolehditaan tasapainottamalla 

ilmavirrat huolellisesti, jotta ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisä- ja 
ulkoilman väliseen paine-eroon on mahdollisimman pieni. Jotta 
rakennuksen ilmavirrat saadaan tasapainoon kokonaisuutena ja 
palvelualueittain, ilmanvaihtosuunnitelmien ja -toteutuksen 
päivittäminen on yleensä välttämätöntä, sillä aiemmin poistoilmavirrat 
mitoitettiin tuloilmavirtoja suuremmiksi
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Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
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Rakennukset ja 

yleiset alueet, RYA

Rakennetun 

omaisuuden 

hallintapalvelu

Rakennuttaminen 

-palvelu
YlläpitopalveluTilapalvelut

Asuntotuotanto -

palvelu

Palvelut ja luvat, 

PALU
Maankäyttö ja 

kaavoitus, MAKA

Hallinto- ja 

tukipalvelut, HATU

Töiden tilaaminen   

vuosisopimusurakoitsijoilta

1. IV-puhdistustyöt

2. IV-puhtauden tarkastuspalvelut

3. IV-mittaus- ja säätötyöt 

Hankinta-asiantuntijat, 

sisäilma-asiantuntijat, 

ympäristö- ja energia-

asiantuntijat, …



Ilmavirtojen mittaus- ja säätötyön tarjouspyyntö-
aineiston palvelukuvauksessamme lukee

2.3 Mittaus- ja säätötöiden suorittamisesta laaditaan sähköisessä muodossa 
tilaajalle toimitettava mittaus- ja säätöpöytäkirja sekä kirjallinen raportti, johon on 
merkittävä:

• …..  ….. (kohdetiedot, pvm, yms.)
• laitekohtaisten ja niiden vaikutuspiirissä olevien yksittäisten pääte-elimien 

ilmavirrat (suunnitelmien mukaiset ja säädön jälkeen mitatut arvot) linjoittain
• mittausten perusteella havaitut puutteet ja haitat IV-järjestelmässä sekä 

järjestelmässä havaitut muut epäkohdat 
• työn aikana tehdyt ja tekemättä jääneet ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden 

kannalta tarpeelliset korjaukset

2.4       Mittaus- ja säätötöiden suorittamisen kannalta tarpeelliset pienet korjaus-
ja/tai muutostyöt sisältyvät tehtävään. Suoritettavista korjaus- ja/tai muutostöistä 
on kuitenkin sovittava tilaajan edustajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
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Ilmavirtojen säätötyön onnistumisen selvitys
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• Ylläpitopalvelumme teettää viiden vuoden välein palvelurakennusten 
ilmanvaihdon puhdistuksen ja ilmavirtojen säätötyön, mikä on 
ohjelmoitu huoltokalenteriin

• Rya selvitti v. 2019 – 2020 kuuden palvelukiinteistön ilmanvaihdon 
säätötyön onnistumisen tilaamalla paine-eroseurannan ja 
toimenpidesuositukset A-Insinööreiltä. Kahden päiväkodin, kahden 
lukion (toisessa lukio + ala-aste) ja kahden peruskoulun ilmavirrat oli 
mitattu ja säädetty IV-järjestelmänpuhdistamisen jälkeen   ̴kesällä 
2019

• A-Insinöörit ovat laatineet ympäristöministeriön toimeksiannosta 
Rakennusten paine-erojen mittausohjeen, joka on julkaistu YM:n
verkkosivuilla 14.10.2019 https://ym.fi/rakentamismaaraykset



Vaativat kohteet ilmavirtojen säätötyölle
• Kolmen palvelukiinteistön paine-erot vaipan yli olivat pieniä ja kolmen 

palvelukiinteistön paine-erot olivat liian suuria

• Kolmen vaativan palvelukiinteistön ilmavirrat oli mitannut ja säätänyt kaksi 
eri säätöurakoitsijaa, joista toinen oli laatinut  yksityiskohtaiset raportit siitä, 
mitkä viat ja puutteet estivät ilmavirtojen säätämisen suunnitteluarvoihin.

• Vaativien palvelukiinteistöjen tunnuspiirteitä

• Kiinteistön rakennukset (tai laajennusosat) rakennettu eri 
vuosikymmenillä – Helsingissä jopa 1910-luvulta alkaen

• Alun perin painovoimaista järjestelmää on koneellistettu tai koneellisen 
poiston järjestelmää on paranneltu siten, että koneita, kanavistoja ja 
päätelaitteita on lisätty ja kunnostettu eri vuosikymmeninä

• Kiinteistössä sekä vakio- että ilmamääräsäätöistä järjestelmiä

• Ilmanvaihtopiirustuksia ei ole päivitetty, osa IV-koneista on elinkaarensa 
päässä ja osalle riittää kunnostaminen. 
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IV-mittaus- ja 

säätötyöt 

puitesopimuksella 

olevan 

urakoitsijan 

kirjaukset kahden 

eri palvelu-

kiinteistön IV-

järjestelmien 

puutteista ja 

haitoista, mitkä 

estivät ilmavirtojen 

säätämisen 

suunnitelmien 

mukaisiksi



Paine-erojen pysyvyyskäyriä A-Insinöörien tekemistä 
seurantamittauksia
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Korjaustoimenpiteet
• Urakoitsijan tekemät muutokset

• 206TK/PK koneen poistopuhallin on uusittu suuremmaksi
• 206TK palvelualueella 2. ja 4. kerroksessa on uusittu 

tuloilmapäätelaiteet
• 201TK/PK on muutettu puhaltimien pyörimisnopeutta uusimalla 

kiilahihnapyörät
• 204TK/PK on muutettu puhaltimien pyörimisnopeutta uusimalla 

kiilahihnapyörät
• 206TK/PK on muutettu puhaltimien pyörimisnopeutta uusimalla 

kiilahihnapyörät
• 207PK2 voimistelusalin venttiilit avattu täysin melutason 

pienentämiseksi ja ilmavirran kasvattamiseksi
• 210PK1 puhallin uusittu
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Ilmavirtojen säätötyöllä mahdollisimman 
onnistuneeseen lopputulokseen, 

1. Palvelurakennuksen IV-järjestelmän puhtauden tarkastaminen, 
tarvittaessa puhdistaminen ja ilmavirtojen mittaus ja säätö 
huoltokalenterissa 5 vuoden välein

2. IV-mittaus- ja säätöurakoitsijan osaamista ja kokemusta kannattaa 
hyödyntää. IV-järjestelmässä havaitut puutteet, viat ja haitat tulee vaatia 
raportoitaviksi

3. Ylläpito tarvitsee tukea tarvittavien korjausten ja muutosten 
toteuttamiseen. Tilaajaorganisaation LVIA-asiantuntijat tai ulkopuoliset 
LVIA-konsultit toimivat ylläpidon apuna. He käyvät ylläpidon kanssa läpi, 
mitkä korjaukset tilataan 
1. kiinteistöautomaatiotyöt -puitesopimukselta 
2. ilmanvaihtotyöt –puitesopimukselta

ja mitkä muutokset vaativat suunnittelua, jolloin ne tilataan
3. LVIA-suunnittelupalvelut -puitesopimukselta
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jossa ilmanvaihdon toimintaa heikentäviä 
puutteita on korjattu

4. Vaativissa rakennuksissa paine-eroseurantaa ulkovaipan yli kannattaa 
tehdä ennen ilmavirtojen säätötöihin ryhtymistä 

5. Mikäli paine-erot vaipan yli ovat suuria, kannattaa toteuttaa IV-
järjestelmän puutteiden ja haittojen kartoitus ennen ilmavirtojen 
säätötyöhön ryhtymistä

6. Mm. puhaltimien hihnakäytön välityssuhteiden muutokset, puhaltimen 
uusiminen, ims-laitteiden kytkennät voidaan tehdä ennen ilmavirtojen 
säätötöitä

7. => Viiden vuoden välein IV-järjestelmän toimivuuden varmistaminen
8. Ilmavirtojen säätö- ja mittausurakoitsijalle voi järjestää ulko- ja 

sisäilman välinen paine-erologgaus mittaustyön ajaksi tai pääsy 
rakennuksen jatkuvatoimisen ulko- ja sisäilman välisen paine-
eroseurannan käyttöliittymään
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