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Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja
kunnostus
Harri Ripatti, diplomi-insinööri
Climaconsult Finland Oy
harri.ripatti@climaconsult.fi

Hyvää sisäilmastoa arvostetaan yhä enemmän.
Ilmastoinnilla ja ilmanvaihdolla on keskeinen
rooli työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehok-
kuuden kannalta. Sama koskee asuinrakennuk-
sia, joissa hyvä sisäilmasto on viime vuosina
noussut yhdeksi keskeiseksi asunnon arvoteki-
jäksi ainakin omakotiasukkaiden keskuudessa.

Käyttäjien vaatimukset hyvistä lämpöolosuh-
teista työtiloissa myös kesäaikana ovat kasva-
neet viime vuosina merkittävästi. Toimistojen
sisäiset kuormat, suuret ikkunat ja huono aurin-
kosuojaus on sälyttänyt sisäilmaston lämpöolo-
suhteista huolehtimisen tehtävän lähes yksin-
omaan ilmastoinnille. Suomessa alle puolet toi-
mistorakennuksista on varustettu koneellisella
jäähdytyksellä, joten tarvetta ilmastoinnin pa-
rannusratkaisuille lähivuosina on useissa tuhan-
sissa rakennuksissa.

Perusparannusta vaativia ilmastointilaitoksia
on myös paljon. Uudet energiamääräykset edel-
lyttävät poistoilman lämmön talteenoton raken-
tamista. Käyttäjätyytyväisyys edellyttää lämpö-
tilahallinnan lisäksi vanhojen ilmanvaihtojär-
jestelmien tyyppiongelmien kuten melun ja ve-
don poistamista.

Korjausten toteutus riippuu viime kädessä
kiinteistön omistajan päätöksestä. Kunnossa
oleva ilmastointi nostaa kiinteistön arvoa ja tarjo-
aa mahdollisuuden parempiin vuokratuottoihin.
Korjausten esteeksi muodostuu usein remontin
aiheuttamat häiriöt tilan käytössä. Useimmiten ti-
lat joudutaan tyhjentämään remontin ajaksi, josta
aiheutuu suuria kustannuksia. Lisäksi riskinä on
vuokralaisen vaihtuminen, joka voi johtaa kat-
kokseen tilan käytössä.

Talotekniikan korjausrakentamisessa ilman-
vaihdon osuus on merkittävä. Se johtuu siitä, että
ilmanvaihdon parantaminen ja korjaus tarkoittaa
käytännössä ”tilatekniikkaa”. Käytettävissä ole-
vat tilat – konehuoneet, kuilut, alakatot ja kerros-
korkeus – ovat melkein aina liian pieniä.

Rakennus on kantavien rakenteiden osalta
suunniteltu kestämään ainakin sata vuotta. Toi-
saalta ilmanvaihtojärjestelmät on suunniteltu
samalla tavalla kertakäyttörakennuksen periaat-
teella. Ajatus siitä, että rakennuksessa on järjes-
telmiä, jotka uusitaan viiden, kymmenen ja jot-

kut kolmenkymmenen vuoden välein – puhu-
mattakaan siitä, että rakennuksessa on suuri
joukko jatkuvaa huoltoa ja kunnossapitoa vaati-
vaa tekniikkaa – on vasta viime vuosina otettu
suunnittelun yhdeksi keskeiseksi kriteeriksi.

Ilmanvaihtojärjestelmän
korjausten syyt
Ilmanvaihtolaitoksen peruskorjaukseen liittyy
lähes aina asumis- tai työskentelyolosuhteiden
parantaminen vastaamaan tämän päivän sisäil-
mastolle asetettavia vaatimuksia. Kunnostamal-
la ilmanvaihtojärjestelmä voidaan saavuttaa hy-
vät ja terveelliset olosuhteet ja poistaa samalla
usein ilmanvaihtoon liittyvät veto- ja meluon-
gelmat.

Ilmanvaihtojärjestelmän kunnostustarve joh-
tuu monista tekijöistä tekniikan rikkoutumisen
tai vanhenemisen lisäksi. Näitä ovat mm:
• Rakenteiden tiiveyttä parantavat toimenpi-

teet (lisäeristys, höyrysulku, ikkunat)
• Vanhojen korvausilmaventtiilien sulkeminen
• Sisustusmateriaalien ja pinnoitteiden päästöt
• Sisäiset ja ulkoiset lämpökuormat
• Vuotavat tai käyttökelvottomat vanhat hor-

mit ja kanavat
• Kunnossapidon puutteellisuus
• Laitteiden alhainen hygieniataso
• Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton välttämät-

tömyys
• Asiakkaan vaatimustason muutokset (viihty-

vyys, työsuojelu)
• Tila- ja käyttötarkoituksen muutokset
• Toimintavarmuuden parantaminen
• Uuden teknologian hyödyntäminen.

Ilmanvaihtojärjestelmän
kunnostuksen valmistelu

Asiakkaan tavoitteet
Ilmanvaihtojärjestelmän kunnostus liittyy aina
asiakkaan rakennukselle asettamien tavoittei-
den täyttämiseen. Sisäilmastotavoitteiden lisäk-
si tiloille asetetaan lähes aina muita tavoitteita
kuten muuntojousto (muunneltavuus, jousta- 525R
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vuus, täydennettävyys), käytettävyys, esteetti-
syys, energiatehokkuus, ekologisuus jne. Sisäil-
mastotavoitteiden asettaminen tarkoittaa olevas-
sa rakennuskannassa useimmiten sisäilmaston
laadun parantamista vastaamaan tämän päivän
vaatimuksiin. Tällöin kyseeseen tulee yleensä
jäähdytyksen lisääminen, ilmavirtojen kasvatta-
minen ja lämmöntalteenoton rakentaminen.

Onnistuneen ilmanvaihtojärjestelmän kun-
nostuksen perusedellytys on, että määritellään
ilmanvaihdon laatutaso korjauksen jälkeen.
Sisäilmaston osalta voidaan hyvänä apuna käyt-
tää Sisäilmaluokitus 2000 julkaisua [1]. Laatu-
luokituksen perusajatuksena on, että valitun laa-
tutason toteutuminen voidaan todentaa jälkikä-
teen toiminnallisella tarkastelulla ja mittauksin.
Näin tilaaja ja käyttäjät tietävät saaneensa vastik-
keen ostamalleen palvelulle. Sisäilmastoluoki-
tusta täydellisemmän kuvan tavoitteenasettelusta
ja sen vaikutuksesta toteutukseen saa julkaisusta
Terveen talon kriteerit [2].

Kuntoselvitys
Ennen ilmanvaihtojärjestelmän korjaus- ja kun-
nostustoimenpiteiden suunnittelun aloittamista
tehdään kartoitus järjestelmän nykykunnosta ja
sen kunnostusmahdollisuuksista sekä niiden
kustannuksista.

Kuntoselvitykseen kuuluu järjestelmän toi-
minnallisen sekä teknisen kunnon arviointi.
Lisäksi kartoitetaan järjestelmän käyttäjille ai-
heuttamat ongelmat kuten melu- ja vetohaitat
sekä sisäilman laatuongelmat.

Toiminnallisen kunnon arviointi käsittää il-
manvaihtolaitoksen yleisen toiminnan, tilakoh-
taisten ilmavirtojen sekä säätöjen ja ohjausten
tarkastuksen. Tässä yhteydessä selvitetään myös
se voidaanko rakennukseen sijoittaa käyttäjän
vaatimusten mukaiset toiminnot siten, että myös
sisäilmasto ja erityisesti ilmanvaihto saadaan
asettumaan käyttäjän esittämiin laatutasoihin.

Teknisen kunnon arviointi sisältää ilmastoin-
tijärjestelmän pääkomponenttien kuten ilman-
vaihtokoneiden, kanaviston, päätelaitteiden
sekä säätölaitteiden kunnon, käyttökelpoisuu-
den sekä jäljellä olevan teknisen käyttöiän arvi-
oinnin.

Kuntoselvityksen systemaattiseen suoritta-
miseen on laadittu oppaita, mm. Sisäilmaston
kuntotutkimus [3] ja Motivan energiakatselmus-
ohje [4]. Ne ja muut vastaavat ohjeet ovat hyvä
apu ilmanvaihtojärjestelmän kunnon arvioin-
nissa. Tapauskohtaisesti kannattaa kuitenkin
harkita, miten perusteellisia selvityksiä ilman-
vaihtojärjestelmän kunnosta kannattaa tehdä.
Perusteellinen selvitys maksaa usein enemmän
kuin tietyn puutteen kuntoon saattaminen.

Kuntoselvityksen tulee olla niin perusteelli-
nen, että sen ja kustannuslaskennan perusteella
voidaan päättää, mitkä osat ilmanvaihtojärjes-

telmää säilytetään ja kunnostetaan ja mitkä uusi-
taan.

Ilmanvaihtojärjestelmän
kunnostuksen toteutuksen laajuus
Tilaajan tavoitteiden, tehtyjen toiminnallisten ja
teknisten kuntoselvitysten sekä kustannuslas-
kennan perusteella päätetään ilmanvaihdon pe-
ruskorjauksen tai kunnostuksen toteutusaste ja
-tapa. Koska ilmanvaihdon peruskorjauksesta
aiheutuu paljon myös liitännäiskustannuksia,
yhdistetään ilmanvaihtolaitoksen peruskorjauk-
seen usein muita peruskorjaustarpeita kuten tila-
muutoksia, pintojen uusimisia jne.

Ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjauksessa
voidaan tunnistaa seuraavat yleiset toteutusta-
vat:

Koko rakennukseen kohdistuva
peruskorjaus
Koko rakennus peruskorjataan ja ilmanvaihto-
järjestelmä uusitaan tai korjataan kattavasti.
Laajuudeltaan ja kustannuksiltaan tämä toteu-
tustapa vastaa uudisrakentamisen kustannus-
tasoa.

Tiloihin tai tilaryhmiin kohdistuva korjaus
Korjaus kohdistuu tiettyihin tiloihin, tilaryh-
miin tai rakennuksen osiin. Huomattava osa
kohteesta jää ennalleen. Korjaus liittyy usein ti-
lojen käyttötarkoituksen muutokseen tai huone-
jaon muutokseen. Muutosalueen osalta ilman-
vaihtojärjestelmä kunnostetaan uutta vastaavak-
si. Ilmanvaihtojärjestelmään joudutaan usein te-
kemään muutoksia myös korjattavan alueen ul-
kopuolella konehuoneissa tai runkojakeluiden
osalta. Lisäksi joudutaan usein tekemään lisä-
asennuksia remonttialueen ulkopuolisia tiloja
varten, jotta työskentely siellä voisi jatku häi-
riöttä.

Vain ilmanvaihtojärjestelmään
kohdistuva korjaus
Vain ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuva kor-
jaus liittyy sisäilmaston laatutason parantami-
seen kuten jäähdytyksen lisäämiseen, tekniseen
kunnostukseen kuten vanhentuneen laitteen uu-
simiseen sekä hygieniatason ylläpitoon kuten
kanaviston puhdistamiseen ja perussäätöön.
Nämä ilmanvaihtoon liittyvät kunnostus- ja kor-
jaustoimenpiteet tehdään niin, että käyttäjille ai-
heutuvat häiriöt (melu, pöly jne.) minimoidaan ja
ilmavaihdon käyttökatkokset ajoitetaan aamu- ja
iltatunneille.

Yksittäisen ongelman poistaminen
Huonetiloissa on usein ilmanvaihtoon liittyviä
paikallisia ongelmia kuten melu, veto, lämpöti-
la, huono ilman laatu jne. Konehuoneessa voi
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puolestaan olla käyttöön liittyviä ongelmia ku-
ten lumisateella kastuvat suodattimet, lattia-
kaivojen kuivumisesta johtuvat hajuongelmat,
kosteina ja lämpöisinä kesäpäivinä jäähdytys-
patteriin tiivistyvästä vedestä aiheutuva kone-
huoneen lainehtiminen jne. Nämä yksittäisiä
käyttäjiä tai käyttöä häiritsevät ongelmat poiste-
taan (tulisi poistaa) välittömästi niiden ilmaan-
nuttua käyttäjätyytyväisyyden varmistamiseksi.

Kevyt ”pintaremontti”
Kevyessä pintaremontissa huoneiden ilmettä
parannetaan maalaamalla, uusimalla pintamate-
riaaleja ja vaihtamalla kalusteita. Tässä yh-
teydessä tehdään myös vähäisiä ilmanvaihtoon
liittyviä töitä, esimerkiksi uusitaan ja puhdiste-
taan päätelaitteita.

Ilmanvaihtojärjestelmän
kunnostuskohteet
Seuraavassa on esitetty luettelomaisesti ilman-
vaihtojärjestelmän yleisimmät kunnostuskoh-
teet. Ne on jaettu korjaustavaltaan kolmeen ryh-
mään.

Kokonaiskorjauksella tarkoitetaan koko il-
manvaihtojärjestelmän peruskorjausta joko uu-
simalla kaikki ilmastointijärjestelmän osat ja
laitteet tai uusimalla ne osittain ja kunnostamal-
la loput.

Osakorjaukset tarkoittavat ilmanvaihtojär-
jestelmään kohdistuvia toimenpiteitä, joilla ko.
järjestelmän osa kunnostetaan uutta vastaavak-
si. Osakorjaus voidaan yleensä tehdä siten, että
muu osa ilmanvaihtolaitosta voidaan jättää en-
nalleen. Jotkut osakorjaukset edellyttävät kui-
tenkin laajempia toimenpiteitä. Tyypillinen täl-
lainen osakorjaus on lämmöntalteenoton lisää-
minen, josta seuraa välittömästi vaatimuksia il-
manvaihtokoneiden painetason korottamiseen
ja säätölaitteiden lisäämiseen.

Paikalliskorjaus on ilmanvaihtokonehuo-
neessa, huonetilassa tai ilmanvaihtokanavistoon
kohdistuva yksittäinen toimenpide, jolla pyri-
tään parantamaan sisäilman laatua poistamalla
havaittu epäkohta.
Kokonaiskorjaus
• uusitaan koko ilmanvaihtolaitos
• uusitaan osa ilmanvaihtojärjestelmää (ilmas-

tointikoneet, päätelaitteet, säätölaitteet jne.)
ja kunnostetaan osa (kanavisto)

• kunnostetaan koko ilmanvaihtolaitos
Osakorjaus
• ilmavirtojen perussäätö
• järjestelmän puhdistus
• äänitason alentaminen
• ilmavirtojen kasvattaminen
• tarpeenmukaisen ilmanvaihdon järjestäminen
• jäähdytyksen lisääminen
• yötuuletuksen ja -jäähdytyksen käyttöönotto

• lämmön talteenoton lisääminen
• säätö- ja valvontalaitteiden uusiminen
Paikalliskorjaus
• Konehuone

– veden ja lumen sisäänpääsyn ja suodattimen
kastumisen estäminen

– suodatusasteen parantaminen
– jäähdytyspatterien kondenssiveden hallinta
– laitteiden hygienian parantaminen

• Kanavisto
– kanaviston tiivistäminen
– kanaviston puhdistus
– ontelolaattojen puhdistaminen, tiivistäminen

ja pinnoittaminen
– äänenvaimentimien pinnoittaminen

• Huonetilat
– huoneiden ilmanjaon parantaminen
– huoneiden meluongelman poisto
– huonelaitteiden hygienia
– huonekohtaisen säädön lisääminen.

Ilmanvaihtojärjestelmän
kunnostuksen työmaatoteutus
Yhä useammin rakennus pyritään pitämään ai-
nakin osittain toiminnassa korjaus- ja kunnos-
tustöiden aikana. Siitä aiheutuu vaatimuksia
korjausten suunnittelijoille ja toteuttajille. Tar-
vitaan esimerkiksi:
• pika- ja pinta-asennusmenetelmiä
• puhtaampia ja pölyttömämpiä asennustapoja
• meluttomampia asennustapoja
• tulityövapaita asennustapoja (puristusliitok-

set, putki- ja kanavaleikkurit)
• koneita ja laitteita, joista ei aiheudu häiriöitä

sähköverkkoon.
Tilojen käyttö remontin yhteydessä vaatii mm:
• jatkuvaa energian syöttöä
• ilmanvaihdon jatkuvaa toimintaa, joka edel-

lyttää tilapäisiä ilmanvaihto- ja lämmitysrat-
kaisuja

• pölynpoistojärjestelyjä
• suojaseinämiä
• turvallisuusjärjestelmien toiminnan varmis-

tamista
• tulitöiden valvontaa
• asennustöiden suorittamista osittain normaa-

lin työajan ulkopuolella.
Ilmanvaihtolaitoksen kunnostusprojektin toteu-
tuksessa tarvitaan urakoitsijan ja tilojen käyttä-
jien läheistä yhteistyötä. Häiriötilanteista tiedot-
taminen, töiden ajoitus ja vaiheistus sekä työtur-
vallisuusvelvoitteiden täyttäminen vaativat mo-
lempien osapuolten aktiivista osallistumista.

Vastaanotto
Ilmanvaihtojärjestelmän tai sen osien kunnos-
tustöiden laadunvalvonta sekä sopimuksenmu-
kaisen toteutuksen todentaminen tehdään peri-
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aatteessa samalla tavalla kuin uudisrakentami-
sessakin. Valvontatyön rytmi on kuitenkin kii-
vaampi korjausrakentamisessa, koska tilojen ol-
lessa käytössä tehdyt asennukset otetaan usein
välittömästi käyttöön niiden valmistuttua. Val-
vontatyön sisältö määräytyy sen mukaan, min-
kälaisesta ilmanvaihdon kunnostus- ja korjaus-
projektista on kysymys.

Systemaattiseen valvontaan kuuluu ainakin
• malliasennusten tarkastus
• peittyvien työsuoritusten tarkastus
• tiiviys-, paine- ja puhtaustarkastukset
• laite- ja asennustapatarkastukset.
Toimintakokeissa käydään järjestelmällisesti
läpi ilmanvaihtolaitoksen eri komponenttien toi-
minta. Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon
järjestelmän niiden osien toiminta, jotka eivät
mahdollisesti ole kuuluneet kunnostustyön pii-
riin.

Toimintakokeiden jälkeen tehdään lopulliset
säätö-, mittaus- ja viritystoimenpiteet, jonka jäl-
keen valvoja tekee tarkistusmittaukset esimer-
kiksi Sisäilmaluokitus 2000 -ohjeiden mukaan.

Vastaanottotarkastuksessa todetaan urak-
kasopimuksen mukaisten töiden valmistuminen
ja kirjataan mahdolliset puutteet. Käyttöönoton
yhteydessä omistajalle luovutetaan rakentamis-
vaiheessa koottu käyttö- ja huolto-ohje.

Yhteenveto
Ilmanvaihtojärjestelmä voidaan kunnostaa ny-
kyisten vaatimusten mukaiseksi usealla eri ta-
valla. Aikaisemmin suosittiin täydellistä uusi-
mista. Elinkaariajattelun mukaisesti järjestel-
män osien kunnostaminen uusimisen sijaan on
tulossa vallitsevaksi käytännöksi.

Kanaviston ja koneiden pesu- ja puhdistus-
menetelmien kehittyminen on edesauttanut jär-
jestelmän hygieniatason ylläpitämistä. Kanavis-
ton tiivistys- ja pinnoitusmenetelmien kehittä-
misen ansiosta voidaan kanaviston ja äänenvai-
mentimien käyttöikää pidentää. Ilmanvaihtojär-
jestelmien kunnostus nykyaikaisen tarpeenmu-
kaisen ilmanvaihdon vaatimusten mukaiseen ta-
soon on nykyään mahdollista korjausrakentami-
seen kehitettyjen tuotteiden kuten saneeraussää-
töpeltien ja -puhdistusluukkujen, päätelaittei-
den, äänenvaimentimien, joustavien kanavaliit-
timien sekä säätö- ja mittauslaitteiden avulla
modernia mallinnustekniikkaa hyödyntäen.

Ilmanvaihtolaitosten ajanmukaistaminen on
tehtävä, joka on sekä toteutuksen, että lopputu-
loksen kannalta hoidettava ammattitaidolla ja
eri osapuolten hyvässä yhteistyössä. Vain näin
saadaan vanhentuneet ja huonosti toimivat il-
manvaihtolaitokset kuntoon ja tuottamaan ra-
kennuksen käyttäjille hyviä sisäolosuhteita,
joissa työtehokkuus ja viihtyisyys ovat kohdal-
laan.
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