
Tausta 
Rakennusten toimiva ilmanvaihto on edellytys hyvälle 

sisäilmastolle ja sisäilman puhtaudelle. Ilmanvaihtojärjestelmä 

voi myös aiheuttaa ja pahentaa sisäilmasto-ongelmia. 

Ongelmien syyt ovat usein eri suunnitelmien, urakoiden ja 

vastuualueiden rajapinnoilla. Sisäilman laatuun kohdistuvien 

tutkimusten lisäksi tulee aina tehdä riittävän yksityiskohtaiset 

ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden varmistavat tutkimukset.  

Yhteyshenkilöt 
 

Mikko Saari, puh. 020 722 4757 

Mikko Nyman, puh. 020 722 4905 

etunimi.sukunimi@vtt.fi 

 

Taneli Päkkilä, puh. 020 722 7614 

Helena Järnström, puh. 020 722 6123 

 

Havaintoja ilmanvaihtojärjestelmistä 

sisäilmaongelmaisissa kohteissa 
 

Mikko Saari • Mikko Nyman • Taneli Päkkilä • Helena Järnström 

VTT Expert Services Oy 

Ilmanvaihdon aiheuttamat paine-erot lisäävät 

epäpuhtauksien kulkeutumista 
Rakennuksen vaipan ilmanpitävyyden parantuessa jäljelle 

jäävät vuotokohdat keskittyvät epäedullisiin kohtiin kuten 

alapohjaan 

Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa vaipan yli 

vallitsevaa paine-eroa ei yleensä suunnitella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riittämätön ilmanvaihto heikentää ilman laatua 
Ilmavirrat suunniteltua pienempiä suunnittelu-, mitoitus- ja 

perussäätövirheiden takia 

Tarpeenmukaisessa ilmanvaihdossa puutteelliset 

indikaattorit, väärät asetusarvot ja tehoton ilmanjako 

Ilmanvaihtoa käytetään virheellisesti (vetovalitukset, 

tulospalkkio) 

Tuloilman laatu huono (esim. haiseva palautusilma) 

Käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto riittämätöntä 

• Toimistoissa ja kouluissa jopa 2/3-osa ajasta voi olla 

käyttöajan ulkopuolista aikaa 

• Hygieniatilojen poistoilmanvaihto ei riitä rakennuksen 

käyttöajan ulkopuoliseksi ilmanvaihdoksi 

• Epäpuhtauspitoisuudet voivat nousta korkeiksi, koska 

yleisilmanvaihto on pois päältä, mutta jatkuva alipaine 

imee epäpuhtauksia  

• Puhtausluokitellut rakennusmateriaalit eivät sellaisenaan 

takaa puhdasta sisäilmaa 

Puutteelliset siirtoilmareitit 

Teknisissä tiloissa ei ole riittävää ilmanvaihtoa, jolloin 

epäpuhtaudet ja hajut voivat levitä puhtaisiin tiloihin kuilujen, 

asennusputkien ja läpivientien vuotokohtien kautta  

Kiinni olevat palopellit voivat olla syypää puutteelliseen 

ilmanvaihtoon ja paine-erojen muutoksiin 

 

 

Ulkoilman sisäänotto epäpuhtauslähteenä 
Ulkoilmasäleikkö on asennettu siten, että rakenteista vuotaa 

epäpuhtauksia sisään  

Sadeveden erotusta ja poisjohtamista ei ole suunniteltu 

Ulkoilmakammioiden viemäröinti on puutteellista ja viemäri 

tuulettuu alipaineiseen kammioon ja viemärinhaju leviää tiloihin 

Rakenneaineiset kammiot (ja konehuonekammiot) eivät 

vastaa rakenteeltaan ja puhdistettavuudeltaan 

ilmanvaihtojärjestelmälle asetettuja vaatimuksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeneratiivinen (pyörivä) lämmöntalteenotto ja 

epäpuhtaudet 
• Regeneratiivisessa lämmöntalteenotossa puhdas tuloilma ja 

likainen poistoilma kulkevat samoja reittejä vuorotellen 

• Epäpuhtauksien kulkeutuminen likaisesta ilmasta 

puhtaaseen ilmaan on mahdollista 

• Lämmönsiirtimen huono tiiviys poistoilmapuolelta 

tuloilmapuolelle  

• Suuri paine-ero poisto- ja tuloilmapuolen välillä (ylipaine 

poistoilmapuolella)  

• Likaisen ilman kulkeutuminen lämmönsiirtimen sisällä 

poistoilmapuolelta tuloilmapuolelle (carry over) 

• Kosteuden ja vesiliukoisten yhdisteiden (esim. 

ammoniakki) tiivistyminen lämmönsiirtimen pinnoille ja  

palautuminen tuloilman kautta sisäilmaan 
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