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Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotutkimus?

Sisäilmaongelma, ihmisten oireilu
valitukset

Rakennuksen kuntoarvio / PTS
Toiminnalliset muutokset

Energiakatselmus /- selvitys/-todistus

Pakollinen iv (kylmälaite) 
tarkastus (nyt tilalla ns. 
vaihtoehtoinen  menettely)

ongelman poistaminen

vikojen korjaaminen
ajan tasalle saattaminen
toiminnan varmistaminen

Energiatalouden parantaminen

Jäähdytystarpeen vähentäminen
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Standardit:
CEN 15239
CEN 15240
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Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimus, 
toimintakaavio
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kehittäminen

Järjestelmien yleisarviointi

Poistoilmaikkuna Käytäväpuhallus

Puhallinkonvektori-
järjestelmä

Kuvat: H. Ripatti



	

 

Puhdistettu 
Vaikeasti irtoava 
pölyjäämä kanavan 
pohjalla 
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2.8 g/m² 
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2.3 g/m² 

 

 

 

 

IV-kuntotutkimus, puhtaus ja hygienia





	

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden 
kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen, laskentaohjeet



Ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi

Päätelaitteet ja sisään- ja ulospuhalluslaitteet Painovoimainen Koneellinen 

poisto

Koneellinen 

tulo-poisto

Asennustavan tarkastus
Liitostapa kanavistoon x x x

Puhallussuunnan tarkastus merkkisavun avulla x x x

Ilmavirtausesteiden vaikutus, tarvittaessa merkkisavun avulla x x x

Kunnon tarkastus
mekaaninen ja toiminnallinen kunto x x x

laitteen esteettinen kunto x x x

laitteen puhtaus x x x

äänenvaimennus x x x

sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden veden- ja 

lumenerotuskyky

x x x

Mittaukset
kanavapaineen mittaus x x

ilmavirtamittaukset päätelaitteista tai siihen liittyvillä 

mittauselimellä

x x

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn 
kehittäminen, asunnot

Esimerkki toimenpidelistasta



Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden 
kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen

IV-kuntotutkijan pätevyysvaatimukset

IV-järjestelmien kuntotutkijalla tulee olla monipuolinen osaaminen järjestelmien
tekniikasta ja rakennuksen sisäilma-, energiakysymyksistä. 
Kuntotutkijoille järjestetään pätevöityminen koulutusvaatimuksineen. 
Seuraavassa esitetyt vaatimukset ovat esimerkki, lopulliset vaatimukset tullaan 
antamaan ao. pätevöitymismenettelyn yhteydessä.

IV-kuntotutkimuksesta vastaavalla tulee olla teknillisen yliopiston
diplomi-insinöörin tutkinto tai ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen
insinöörin tutkinto LVI-tekniikasta tai talotekniikasta. 
Hänellä tulee olla monipuolinen osaaminen rakennusten ilmastointi- ja
ilmanvaihtojärjestelmistä sekä sisäilmakysymyksistä. 
Tehtävästä vastaavalla kuntotutkijalla tulee olla vähintään 3 vuotta kokemusta 
ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin liittyvistä selvityksistä, kuten 
kuntoarvoista, energiakatselmuksista ja kuntotutkimuksista tai 
korjaussuunnittelusta.

Lisäksi kuntotutkijan tulee olla suorittanut hyväksytysti pätevyyden 

toteajan järjestämä tentti. 



Ohjausryhmä

Sari Hildén, Helsingin kaupunki (Rakli)
Petri Hannula, Suomen Kylmäyhdistys ry
Juhani Pirinen, ympäristöministeriö (Kosteus- ja hometalkoot)
Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö
Maarit Haakana, ympäristöministeriö
Ilkka Salo, LVI-talotekniikkateollisuus  ry
Paula Porkola, LVI-talotekniikkateollisuus  ry
Jorma Railio, SuLVI, Tekninen tmk.
Jorma Säteri, Sisäilmayhdistys
Arvo Ylönen, LVI-TU
Jarek Kurnitski, SITRA
Rauno Holopainen, Työterveyslaitos
Hannu Sipilä, SuLVI ry
Markku Rantama, Rantama Consulting / SuLVI ry , siht.
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Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden 
kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen

Osatehtävät ja tekijät, vastuuhenkilöt

Projektin koordinointi: Markku Rantama, Rantama Consulting
Tietokartoitus: Markku Rantama ja Inspecta Oy, Minna Launiainen
Yleiset ohjeet ja tilaajan ohjeet: työryhmä, Markku Rantama, Jorma Railio, 
Rauno Holopainen
Järjestelmien yleisarviointi: Kvalitek Finland Oy, Harri Ripatti ja työryhmä
Ylläpidon arviointi: MxQ Teknologiat Oy, Leevi Myyryläinen
Puhtaus ja hygienia: Työterveyslaitos, Rauno Holopainen
Laitteet ja komponentit: VTT, Risto Ruotsalainen ja työryhmä
Jäähdytystekniikka: Kylmäyhdistys, KylmäK Oy, Mikko Keitaanranta ja työryhmä
Mittaus- ja säätötekniikka, Airix Talotekniikka Oy, Ismo Marin ja työryhmä
Laskentaohjeet: VTT, Risto Ruotsalainen 
Asuntosovellukset: Suomen Kiinteistöliitto, Petri Pylsy
Kuntoarvioijan ja energiakatselmoijan ohjeet, Inspecta Oy, Petri Rajaniemi



Rahoitus:

Ympäristöministeriö

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö

Suomen LVI-Liitto ry

Aineisto

http://www.sulvi.fi/ajankohtaistaprojektitaineistot/
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Jäljellä olevia tehtäviä ja kehitystarpeita projektin jälkeen

• Julkaiseminen; LVI- ja KH-kortit (Rakennustieto), käsikirja (SuLVI)
• Laajempi pilotointihanke, enemmän tilaajia ja tekijöitä (?)
• Koulutuksen järjestäminen
• Pätevöintijärjestelmä
• Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi; ilmastointijärjestelmien 

vaihtoehtoinen menettely, viestintä- ja neuvontaohjelma 


