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Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen
Juha Takkunen, laboratorioanalyytikko (AMK)
Projektipäällikkö, TPA Andersson Oy
juha.takkunen@tpapalvelut.fi

Puhtausluokitellun osan sisäpinnan pölykertymän 
tulee olla alle 0,5 g/m2.

Suunnitelma-asiakirjoissa on kuvattava riittä-
vän tarkasti ilmanvaihdon osien suojaus varastoin-
nin aikana sekä asennuksen jälkeen. Osat on varas-
toitava pölyltä suojattuna ja asennetut kanaviston 
osat sekä kanavien päät suojataan heti asennuk-
sen valmistuttua tai keskeytyessä. Asennustyön ai-
kana ilmanvaihtojärjestelmään ei saa päästä likaa. 
Asennus- ja varastointiolosuhteet ovat hyvin sa-
mankaltaiset vaatimuksiltaan verrattaessa Sisäil-
mastoluokitusta ja ympäristöministeriön asetusta.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitettävä aikatau-
luvaatimukset. Urakan aikataulussa on esitettävä il-
manvaihdon asennustöiden eteneminen lohkoit-
tain, jotta voidaan varmistaa asennustyö puhtaissa 
olosuhteissa. Näin vältytään aikatauluttamasta pö-
lyäviä töitä samalle lohkolle yhdessä ilmanvaihdon 
asennustyön kanssa. Ennen ilmanvaihdon toimin-
takokeita on varattava aikaa loppusiivoukselle, jotta 
toimintakokeet sekä mittaus ja säätö voidaan tehdä 
puhtaissa olosuhteissa.

2 Ilmanvaihtojärjestelmän 
asennustyöt – haasteet ja 
menetelmät rakentamisen aikana

Kun tavoitteena on yhä puhtaampi ilmanvaihtojär-
jestelmä, puhtaudenhallinta huomioidaan työmaal-
la kanaviston osien varastoinnissa sekä ilmanvaih-
don asennustöissä. Järjestelmän osille on varattu 
riittävästi puhdasta varastointitilaa, ja tarvikkeet 
saapuvat työmaalle mahdollisimman oikea-aikai-
sesti. Järjestelmän osat pidetään suojattuina/tul-
pattuina ja suojaukset poistetaan vasta juuri ennen 
asennusta. Asennetut järjestelmän osat suojataan 
sisäpintojen likaantumiselta myös heti asennuk-
sen valmistuessa tai keskeytyessä. Asennustavalla 
on erittäin suuri merkitys kanaviston puhtaudelle. 
Tämä korostuu erityisesti silloin, kun työmaan olo-
suhteet ovat haastavat eikä P1-puhtaustasoa ole 
asennusalueella saavutettu. Näissä tilanteissa ko-
rostuu ilmanvaihtoasentajan ammattiosaaminen.

Asennusalue on osastoitu omaksi lohkokseen. 
Pölyn leviäminen asennusalueelle on estetty esi-
merkiksi rakennusmuovisilla ovilla tai sulkutilal-
la. Työmailla on käytännössä osoittautunut hyväk-

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen al-
kaa suunnittelusta. Suunnitteluvaiheessa asetetaan 
selkeät tavoitteet ilmanvaihtojärjestelmän sisäpuo-
liselle puhtaudelle ja esitetään ne suunnitelmissa 
sekä urakka-asiakirjoissa. Näin urakoitsijat voivat 
huomioida tarjousvaiheessa mahdollisia menette-
lyjä, joilla pyritään entistä puhtaampaan ilmanvaih-
tojärjestelmään. Huomioimalla puhtauden hallinta 
rakentamisessa ja asennustyössä voi ilmanvaihto-
järjestelmän pölypitoisuus sisäpuolelta jäädä par-
haimmillaan vain kymmenesosaan siitä, mitä vaati-
muksia Sisäilmastoluokitus 2008 -asiakirja [1] asettaa 
P1-luokan järjestelmälle. Tämä vaatii kuitenkin hank-
keen kaikilta osapuolilta osaamista ja sitoutumista 
puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttamiseksi 
suunnittelusta käyttöönottoon.

1 Ilmanvaihtojärjestelmän 
puhtausluokka suunnittelussa

Puhtaalla ilmanvaihtojärjestelmällä varmistetaan ti-
loihin virtaavan ilman hyvä laatu. Ilmanvaihtojär-
jestelmän puhtausluokka tulee kuvata hankkeen 
suunnitelma-asiakirjoissa. Ympäristöministeriön ase-
tuksesta rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaih-
dosta ”D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. 
Määräykset ja ohjeet” [2] löytyvät vähimmäisvaati-
mukset ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudelle. Ase-
tuksessa todetaan, että järjestelmä rakennetaan 
osista, joiden sisäpinnoilla ei ole öljyä, pölyä tai mui-
ta epäpuhtauksia ja ettei ilmanvaihtojärjestelmän 
osista saa irrota ilmavirtaan haitallisia aineita tai ha-
juja. Ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnalle ei ole ase-
tuksessa määritelty tarkkaa pölykertymän raja-ar-
voa, mutta käytössä olevissa tiloissa PM10-hiukkasia 
saa olla sisäilmassa enintään 50 µg/m3.

Haluttaessa määritellä ilmanvaihtojärjestelmän 
sisäpuoliselle pölykertymälle tarkkaa raja-arvoa, 
voidaan käyttää apuna Sisäilmastoluokitusta. Sisäil-
mastoluokitus 2008:n mukaan P1-puhtausluokan 
luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän pölyker-
tymän keskiarvo ei saa ylittää 0,7 g/m2:ä suodatin-
menetelmällä mitattuna tai visuaalisesti arvioituna. 
Vastaavasti P2-järjestelmän raja-arvo on 2,5 g/m2. 
Molemmissa tapauksissa järjestelmät tulee määri-
tellä rakennettavaksi puhtausluokitelluista osista tai 
työmaalla vastaavaan tasoon puhdistetuista osista. 
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si ovivaihtoehdoksi muovilamelliovi osastoitaessa 
ilmanvaihdon asennusalueita. Muovilamelliovesta 
on huomattavasti helpompi kulkea kuin esimerkiksi 
vetoketjuovesta. Lamelliovi on kuitenkin asennetta-
va tarkasti, jotta lamellit eivät jää liian korkealle lat-
tian pinnasta. Ilmanvaihdon asennusalueen läpikul-
kua vältetään ja lian leviäminen alueelle estetään. 
Asennusalueen lattiapinnoilla ei ole jätettä, ja lat-
tiapinta on pölynimuripuhdas. Ilmanvaihdon asen-
nustyössä käytetään tarvittaessa kohdepoistolla va-
rustettuja työvälineitä (esimerkiksi kannakoinnissa 
käytetyissä porauksissa), eikä alueella muut urakoit-
sijat tee samaan aikaan pölyäviä töitä. Kannakointi 
voidaan työmaalla tehdä myös ennen asennusalu-
een siivousta, jolloin asennusaikana tilojen likaan-
tuminen vähenee ja näin myös ylläpitosiivous asen-
nustöiden aikana helpottuu.

Puutteellinen määrittely suunnitelma- ja tarjous-
pyyntöasiakirjoissa voi aiheuttaa haasteita puhtaan 
ilmanvaihtojärjestelmän toteuttamiselle. Jos ilman-
vaihtojärjestelmälle on esitetty vaatimuksena Sisäil-
mastoluokitus 2008:n mukainen puhtausluokka P1, 
mutta puhtaudenhallintaa ei ole kuvattu työmaal-
la muuten riittävän tarkasti, voi ilmanvaihtourakoit-
sija joutua tekemään asennustyötä pölyisissä olo-
suhteissa. Tämä vaarantaa valmistuvan kanaviston 
puhtauden. Työmailla kuulee silloin tällöin ilman-
vaihtourakoitsijoiden kommentoivan, että he ovat 
P1-puhtausluokan kanssa työmaalla ”yksin”. 

Ilmanvaihtojärjestelmän osien suojaaminen va-
rastoinnin aikana voi aiheuttaa ongelmia. Varsin-
kin pienet järjestelmän osat saattavat likaantua va-
rastoinnin aikana, jos niitä varastoidaan esimerkiksi 
avonaisissa pahvilaatikoissa. Ongelmia voivat aihe-
uttaa myös muut urakoitsijat, jotka poistavat varas-
toitujen tai asennettujen ilmanvaihtojärjestelmän 
osien suojauksia oman työnsä takia ja jättävät va-

hingossa palauttamatta suojaukset paikoilleen. Osi-
en varastointiin ja kuljetukseen voidaan työmaal-
la käyttää esimerkiksi kannellisia jäteastioita. Niissä 
osat pysyvät pölyltä suojattuina, ja koska astiat ovat 
renkaallisia, osien kuljetus työmaalla on myös help-
poa. Tämä toimii erityisesti pienien osien kanssa. 
Tärkeää on kuitenkin merkitä astiat selkeästi, ettei-
vät muut urakoitsijat erehdy luulemaan niitä varsi-
naisiksi jäteastioiksi.

Kuva 1. Ilmanvaihtotyö puhtaissa olosuhteissa ja oi-
keilla menetelmillä varmistavat järjestelmän sisäpuo-
lisen puhtauden.

Kuva 2. Muovilamelliovella IV-asennusalueen osas-
tointi onnistuu hyvin.

Kuva 3. Ilmanvaihtojärjestelmän osien suojaamisen 
laiminlyönti on yleinen ongelma. Kuvan osat eivät ole 
enää puhtausluokan mukaisessa kunnossa.R
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Työmaalla ilmanvaihtojärjestelmän sisäpuolisen 
puhtauden toteutumiselle on suuri merkitys, että 
asennoidutaan ylläpitämään puhtautta ja tuotta-
maan laatua. Työmaan puhtaudenhallinnan tulee 
olla jokaisen urakoitsijan asia, ja jokaisen työnteki-
jän tulee mieltää puhdas rakentaminen osaksi laa-
dukasta nykyrakentamista. Työmaan puhtauden-
hallinta pitää ottaa osaksi työmaan perehdytystä, 
jotta jokainen työntekijä oppii työmaan pelisään-
nöt myös puhtaudenhallinnan osalta ja se mielle-
tään osaksi työturvallisuutta.  

3 Ilmanvaihtojärjestelmän 
sisäpuolisen puhtauden arviointi

3.1 Visuaalinen arviointi
Järjestelmän sisäpuolisen puhtauden arvioinnin 
perustana käytetään suunnitelma- ja tarjouspyyn-
töasiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia. Arvioinnin 
suorittaa yleensä visuaalisesti LVI-valvoja tai -suun-
nittelija. Apuna voidaan käyttää Ilmanvaihtojärjes-
telmän puhtauden tarkastusohjeesta [3] löytyvää 
visuaalista puhtausasteikkoa. Ohjeesta löytyvät 
ohjeet mittauspisteiden valintaan järjestelmästä. 
Sisäilmastoluokitus 2008 esittää P1-järjestelmäl-
le vaatimuksen järjestelmän puhtaudesta pölyker-
tymän keskiarvona. Arviointi tehdään visuaalises-
ti järjestelmän sisäpuolen osalta, ellei asiakirjoihin 
ole määritelty muuta. Visuaalinen arviointi on sub-
jektiivinen arviointitapa ja saattaa aiheuttaa kiistaa 
arvioijan ja ilmanvaihtourakoitsijan välille urakka-
asiakirjoissa esitetyistä määrittelyistä huolimatta. 
Tällöin arviointi tulee teettää puolueettomalla kol-
mannella osapuolella tai käyttää arviointiin objek-
tiivista menetelmää.

Mikäli Sisäilmastoluokitus 2008:n asettamia il-
manvaihtojärjestelmän pölykertymän raja-arvoja 
halutaan tarkentaa, voidaan apuna käyttää Terveen 
talon toteutusohjeesta [4] löytyvää tarkennusta 
kohdasta 5 Vastaanottomenettely. Tällöin järjestel-
män pölykertymälle asetetaan tiukemmat rajat yk-
sittäisten ylitysten osalta. Otetuista näytteistä tulee 
80 %:n alittaa asetettu puhtausluokan raja-arvo ja 
raja-arvon ylittäneistä näytteistä vain 5 %:lle salli-
taan 50 %:n ylitys raja-arvosta. Järjestelmä todetaan 
likaiseksi, jos yksikin näyte ylittää raja-arvon kolmin-
kertaisesti tai joku edellä mainittu ehto täyttyy. Tar-
kennus ei kuitenkaan poista visuaalisessa arvioin-
nissa subjektiivisuuden ongelmaa.

3.2 Objektiivinen arviointi
Sisäilmastoluokitus 2008 -asiakirja esittää ilman-
vaihtojärjestelmien sisäpintojen puhtautta arvioi-
taessa objektiivisena mittausmenetelmänä suoda-
tinmenetelmän. Se on mittaustapana tarkka, mutta 
vaatii tulosten saamiseksi mittausvälineistön ja la-

boratorion. Menetelmällä ei saada mittaustuloksia 
välittömästi kenttäolosuhteissa, ja menetelmän 
käyttö vaatii mittaajalta kvantitatiivisen analyysin 
hallitsemista.

Usein mittaustuloksia kaivataan nopeasti heti mit-
tauksen jälkeen aikataulussa lähestyvän toiminta-
kokeen takia. Erityisesti Norjassa on ilmanvaihtojär-
jestelmän sisäpuolisen pölykertymän mittaukseen 
käytetty pintapölymittaria. Menetelmässä geeliteip-
pi painetaan tarkastuksen kohteena olevalle pinnalle 
näytteenottotelalla. Telattu geeliteippi läpivalaistaan 
laseroptisella mittauslaitteella (BM-Dustdetector®), 
joka ilmoittaa pölypeittoprosenttina, kuinka suu-
ri osa teipin pinnasta on pölyn ja lian peitossa. Me-
netelmän etuna on sen nopeus ja käytettävyys työ-
maaolosuhteissa. Laitteen maahantuoja esittää, että 
Sisäilmastoluokituksen 0,7 g/m2 vastaa pintapöly-
mittauksessa 5–8 %:n arvoa. Pintapölymittauksen 
toteuttaminen vaatii mittaajalta osaamista. Liian 
kovaan pinnalle telattu teippi voi vääristää tulos-
ta kanaviston sisäpinnan kuvioinnin painuessa tei-
pin pintaan, tai teippiin voi tarttua kanavistosta 
metallihippuja ym. hienoa irtolikaa, joka muuttaa 
mittaustulosta merkittävästi. Tästä syystä mittauk-
sen tukena tehdään myös visuaalinen arviointi mit-

Kuva 4. Pintapölynäyte on juuri otettu järjestelmän si-
säpinnalta. Mittaustulos ja visuaalinen arviointi ker-
tovat järjestelmään kertyneestä rakentamisen aikai-
sesta pölystä.
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tauspisteittäin ja tarvittaessa rinnakkaismittauksia. 
Mittausmenetelmä antaa kuitenkin samoin kuin vi-
suaalinen arviointi tuloksen heti mittauspisteessä. 

Ilmanvaihtojärjestelmän sisäpuolisen puhtauden 
arviointi ei ole ongelmatonta. Tästä syystä menetel-
mä ja raja-arvot tulee kuvata asiakirjoissa mahdol-
lisimman tarkasti ristiriitatilanteiden välttämiseksi. 
Samoin tulisi kuvata vaiheittain mahdolliset puh-
distusvastuut sekä -menetelmät. Ilmanvaihtojär-
jestelmä tulee puhdistaa vasta, kun kaikki pölyävät 
työt ovat työmaalla päättyneet ja tilat on siivottu 
toimintakoevaiheen puhtauteen.

4 Toimintakoevaiheen menettelyt 
ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden 
säilyttämiseksi

Toimintakoevaiheessa työmaan puhtaudenhallin-
nan tehtävänä on estää puhtaan ilmanvaihtojär-
jestelmän likaantuminen. Tämä edellyttää, että ra-
kennus- ja asennustyöt ovat suurelta osalta valmiit. 
Tiloissa tehdään, kun toimintakoevaiheen puhtaus 
on saavutettu, enää pieniä jälkitöitä, kuten paikka-
maalauksia, alakattojen asennuksia sekä päätelaite-
asennuksia. Näin varmistetaan, ettei töistä enää ai-
heudu pölyä, joka voisi kulkeutua käytössä olevaan 
ilmanvaihtojärjestelmään.

Toimintakoepuhtauden määrittelyyn voidaan 
käyttää apuna Sisäilmastoluokitus 2008 -asiakir-
jaa, josta löytyvät toimintakoevaiheen puhtaus-
vaatimukset P1-kohteissa. Käytännössä toiminta-
koevaiheen puhtauden tulee kohteessa tarkoittaa 
sitä, ettei millään näkyvällä tai ei-näkyvällä pinnalla 
ole pölyä, joka voi kosketuksen tai ilmavirran vuok-
si nousta ilmaan ja kulkeutua ilmanvaihtojärjestel-
mään. Ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset 
poistetaan vasta, kun tilat on todettu pölyttömiksi. 
Näin voidaan varmistaa, ettei järjestelmä likaannu 
toimintakoevaiheessa.

Mikäli toimintakokeet, mittaukset ja säädöt suo-
ritetaan työmaalla lohkoittain, on pölyn leviäminen 
ympäröiviltä alueilta toimintakoepuhtaisiin tiloihin 
estettävä. Toimintakoepuhtaan alueen läpikulkua 
vältetään ja kulku toimintakoepuhtaalle alueelle ta-
pahtuu esimerkiksi sulkutilan kautta. Ympärillä ole-
vat likaiset alueet alipaineistetaan ja lian kulkeutu-
minen puhtaalle alueelle estetään tekstiilimatoin. 
Toimintakoepuhtaissa tiloissa noudatetaan työs-
kenneltäessä puhtaan rakentamisen periaatteita. 
Pölyävät työvaiheet tehdään puhtaan alueen ul-
kopuolella. Työstä aiheutuneet jäljet siivotaan toi-
mintakoepuhtaista tiloista välittömästi työskente-
lyn päätyttyä. Jos toimintakoepuhtaalla alueella 
joudutaan tekemään suuria viimeistely- tai muu-
tostöitä, työskentelyalue osastoidaan ja suojataan 
uudestaan. Näin varmistetaan, ettei rakentamisesta 

syntyvää pölyä pääse enää loppuvaiheessa puhtaa-
seen ilmanvaihtojärjestelmään.

5 P1 järjestelmien puhtauden 
toteutuminen 2009–2012 -tutkimus 

Sisäilmastoseminaarissa 2013 esiteltiin TPA Anders-
son Oy:n tekemä tutkimus ”Puhtaan ilmanvaihto-
järjestelmän toteuttaminen ja saavutetut tulokset” 
[5]. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2009–2012 
valmistuneiden P1-puhtausluokan ilmanvaihtojär-
jestelmien sisäpuolista puhtautta. Tutkimukseen 
otettiin mukaan yhteensä 94 järjestelmää neljän 
vuoden ajalta. Jokainen järjestelmä asennettiin työ-
maalla, jossa noudatettiin P1-puhtausluokkaa myös 
rakentamisessa. Arviointiin ei otettu mukaan järjes-
telmiä, joista otettiin tarkastuksen yhteydessä alle 
10 näytettä.

Kanaviston puhtautta arvioitiin visuaalisesti sekä 
edellä kuvatulla geeliteippimenetelmällä BM Dust-
detector® -laitteella. Näytteenottopisteet valittiin 
satunnaisesti Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden 
tarkastusohjeen mukaisesti tai näytteet otettiin 
kohteen IV-valvojan osoittamista paikoista. Kana-

Kuva 5. Toimintakoevaiheen siivous on aloitettu ala-
katon yläpuolisilla pinnoilla ja jatkuu alemmille pin-
noille pölyn poistamiseksi toimintakoepuhtautta var-
ten.
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viston sisäpuolisen puhtauden raja-arvona käytet-
tiin geeliteippimenetelmällä 8 %:n mittaustulosta. 
Järjestelmän puhtauden arviointiin sovellettiin li-
säksi aiemmin esitettyä Terveen talon toteutusoh-
jeen tarkennusta raja-arvojen ylityksistä. 

Työmaalla seurattiin osassa kohteita rakennusai-
kaista puhtaudenhallinnan toteutusta säännöllisillä 
puhtaudenhallinnan katselmuksilla. Katselmuksis-
sa arvioitiin myös työmaan ilmanvaihdon asennus-
olosuhteita ja -tapaa sekä ilmanvaihtojärjestelmän 
osien suojausta varastoinnin aikana. Katselmuksista 
tuotettiin raportit, jotka toimitettiin urakoitsijoiden 
edustajille sekä tilaajalle ja valvojille.

5.1 Tutkimustulokset
Ilmanvaihtojärjestelmistä otettiin yhteensä 2179 
geeliteippinäytettä. Otettujen näytteiden keski-
arvot olivat vuosina 2009 ja 2011–2012 vuosittain 
otettujen näytteiden osalta 2,6 %, vuonna 2010 
keskiarvo oli 3,1 %. Sisäilmastoluokituksen raja-ar-
vo alitettiin merkittävästi. Tutkimuksessa tarkastel-
tiin myös mittaustulosten mediaaneja, sillä keskiar-
voa vääristivät muutamat keskiarvoon verrattaessa 
yli kymmenkertaiset mittaustulokset. Tutkimusma-
teriaalissa oli suurin mittaustulos ilmanvaihtojärjes-
telmän sisäpinnalta 53,8 %. Kuvassa 6. on esitetty 
vuosittaiset pintapölymittausten keskiarvot ja me-
diaanit.

Puhtauden osalta yksikään mitattu järjestelmä ei 
ylittänyt keskiarvon osalta annettua geeliteippime-
netelmän 8 %:n raja-arvoa. Järjestelmät tulivat hy-
lätyksi pelkästään siksi, että Terveen talon toteu-
tusohjeen mukaiset vaatimukset eivät täyttyneet. 
Kuvassa 7. on esitetty vuosittain puhtauden osal-
ta hylättyjen järjestelmien osuus tutkituista järjes-
telmistä.

Työmaakatselmuksien yhteydessä havaittiin, että 
puhtausluokitellut osat saapuivat toimittajalta työ-
maalle lähes poikkeuksetta pölyttöminä. Myös osi-
en suojaus kuljetuksen aikana oli pääosin kunnossa. 
Työmaa-aikaisessa varastoinnissa suurimmat puut-
teet olivat pienien osien suojauksessa, ja ajoittain 
työmaalla varastoidut osat ylittivät visuaalisen ar-
vioinnin perusteella sisäpintojen puhtauden osal-
ta P1-luokan 0,7 g/m2:n rajan. Asennetut ja kes-
keneräiset kanavistot suojattiin työmailla hyvin 
ennen toimintakoevaihetta. Järjestelmien hylkäys-
tuloksissa oli kuitenkin huomattavissa lievää nou-
sua sellaisissa tapauksissa, joissa osa kanavista oli 
asennettu rakentamisen alkuvaiheessa, vaikka jär-
jestelmän suojaus ja asennettujen kanavien tulp-
paus olisi ollut kunnossa. Mikäli asennetun kanavan 
tulppaus oli asennusvaiheessa unohtunut, näkyi 
se arvioin nissa välittömästi järjestelmän sisäpinto-
jen epäpuhtautena. Järjestelmät hylättiin lähes aina 
yksittäisestä runkolinjasta otettujen näytteiden pe-
rusteella. Runkolinjan likaantuminen johtui yleen-
sä asennetun kanavan tulppauksen laiminlyönnistä 
asennuksen päättyessä tai keskeytyessä. Visuaali-
sen arvioinnin pohjalta voidaan myös todeta, että 
järjestelmään asennetut käyrät kanavaosat ovat 
usein sisäpinnoiltaan pölyisempiä kuin suorat. 

Tutkimuksen mukaan järjestelmien sisäpinnat 
olivat yleensä puhtaampia niillä työmailla, joilla 
puhtaudenhallintaa oli seurattu säännöllisesti. Seu-
ranta ei kuitenkaan ollut puhtaan järjestelmän tae, 
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vaan työmaan ja urakoitsijoiden asenne oli ratkai-
sevassa asemassa. Halu tuottaa hyvää laatua sekä 
osaaminen näkyvät työn lopputuloksessa ja näin ol-
len myös järjestelmien sisäpintojen puhtaudessa. Il-
manvaihtourakoitsijat kokevat kertomansa mukaan 
olevansa ajoittain P1-työmailla ”yksin” puhtauden-
hallinnan kanssa, ellei puhtaudenhallinnan osalta 
työmaata ohjaa ulkopuolinen taho. Jos pääurakoit-
sija ei tue P1-mallin toteutusta työmaalla, kasvaa il-
manvaihtourakoitsijan haaste puhtaan järjestelmän 
rakentamiseksi.

6 Ilmanvaihtojärjestelmien 
käytönaikainen puhtauden arviointi 
P1-järjestelmien osalta

P1-luokan ilmanvaihtojärjestelmien sisäpinnan puh-
tautta tulee seurata säännöllisesti myös järjestelmän 
käytön aikana. Sisäilmastoluokitus 2008 määrittelee 
tarkastuksen suoritettavaksi viiden vuoden välein 
käyttöönotosta. Järjestelmän lähtöpuhtaus sekä ra-
kennuksen käyttö vaikuttavat suuresti ilmanvaih-
tojärjestelmän sisäpuolen likaantumiseen ja puh-
distustarpeeseen. Sisäilmastoluokitus 2008 esittää 
P1-luokan järjestelmälle käytön aikana pölykerty-
män raja-arvon 2,0 g/m2. Mittaus suoritetaan jär-
jestelmästä samoilla periaatteilla kuin vastaanot-
tovaiheessa. Ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan 
puhtaus arvioidaan satunnaisesti vähintään vii-
destä eri pisteestä. Menetelmänä Sisäilmastoluoki-
tus 2008 esittää esimerkkinä suodatinmenetelmän. 
Usein tarkastus suoritetaan visuaalisesti arvioiden 
tai vaihtoehtoisesti myös pintapölymittausmene-
telmällä.

Käytössä olevan järjestelmän sisäpuolen pölyker-
tymälle ei ole esitetty tarkkoja järjestelmäkohtaisia 
hylkäys- tai hyväksymisperusteita. Tästä syystä kiin-
teistön omistajan on huolehdittava tarkastus- ja 
puhdistussuunnitelman laatimisesta ilmanvaihto-
järjestelmän osalta rakennuksen käyttöönoton yh-
teydessä. Lisäksi on huolehdittava kiinteistönhoi-
don riittävästä laadusta. Kohteen käyttöasteella ja 
esimerkiksi ylläpitosiivouksen laadulla on vaikutus-
ta sekä sisäilman laatuun että ilmanvaihtojärjestel-
män likaantumiseen. Puhtausketjun tulee kattaa 
rakennuksen koko elinkaari suunnittelusta rakenta-
miseen ja käyttöön saakka.
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Kuva 8. Oikeat menetelmät ja työskentelytavat – tu-
loksena puhdas ilmanvaihtojärjestelmä, jonka puh-
distustarve siirtyy pitemmälle kiinteistön elinkaaressa
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