
 

 

Reetta Heinisuo 

Keskitetyn ja hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän 
vertailu päiväkotirakennuksessa 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Insinööri (AMK) 

Talotekniikka 

Insinöörityö 

07.01.2019 



 Tiivistelmä 

 

Tekijä 
Otsikko 

Reetta Heinisuo 
Keskitetyn ja hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän vertailu  
päiväkotirakennuksessa 

Sivumäärä 
Aika 

44 sivua + 17 liitettä 
07.01.2019 

Tutkinto insinööri (AMK) 

Tutkinto-ohjelma talotekniikka 

Suuntautumisvaihtoehto LVI-suunnittelu 

Ohjaajat 
varatoimitusjohtaja Henri Airaksinen 
lehtori Seppo Innanen 

 
Työn tarkoituksena oli vertailla päiväkodin keskitettyä ja hajautettua ilmanvaihtojärjestelmää 
ottaen huomioon vuonna 2018 voimaan tulleet ympäristöministeriön asetukset uuden raken-
nuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017), ääniympäristöstä (796/2017) sekä 
energiatehokkuudesta (1010/2017). Työssä on otettu huomioon myös muita ilmanvaihtoon 
liittyviä ohjeistuksia. 
 
Esimerkkikohteena työssä käytettiin rakenteilla olevaa päiväkotirakennusta, johon Äyräväi-
nen Oy on tehnyt LVI-suunnitelmat. Ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan päiväkotirakennuk-
seen keskitettynä ilmanvaihtojärjestelmänä. Ilmanvaihtojärjestelmien vertailua varten esi-
merkkikohteesta tehtiin insinöörityöhön varjosuunnitelma hajautetusta ilmanvaihtojärjestel-
mästä. Vertailua kahden järjestelmän välillä tehtiin tilankäytön, äänitekniikan, huollettavuu-
den ja säädön sekä hankinta-, käyttö- ja elinkaarikustannusten näkökulmasta. Vertailussa 
apuna käytettiin Ympäristöministeriön asetuksia ja niiden pohjalta tehtyjä ohjeita, laskelmia, 
laitevalmistajien teknisiä esitteitä ja asiantuntijoita sekä muita aiheeseen liittyviä kirjallisuus-
lähteitä. 
 
Työn tuloksena havaittiin keskitetyn ja hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän kustannusarvioi-
den olevan lähes yhtä suuret. Eroa ilmanvaihtojärjestelmien välillä toivat lähinnä hajautetun 
ilmanvaihtojärjestelmän tuoma tilan säästö rakentamatta jätetyn ilmanvaihtokonehuoneen 
takia, paremmat säätömahdollisuudet sekä soveltuvuus muuntojoustavaan tilankäyttöön. 
 
Tulosten perusteella voidaan päätellä, että hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä on yhtä hyvä 
vaihtoehto kuin keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä. Tilaajan mietittäväksi jää, haluaako tilaaja 
järjestelmän, joka soveltuu paremmin muuntojoustavuuteen tai on säätyvyydeltään tarkempi 
vai haluaako järjestelmän, jossa on vähemmän huoltokohteita ja huollot tehdään ergonomi-
sesti suuremmissa tiloissa. 

Avainsanat ilmanvaihto, keskitetty, hajautettu, ilmanvaihtokone, sisäilmasto, 
kustannukset, elinkaari 



 Abstract 

 

Author 
Title 

Reetta Heinisuo 
Centralized and Decentralized Ventilation Systems in Day-care 
Building 

Number of Pages 
Date 

44 pages + 17 appendices  
7 January 2019 

Degree Bachelor of Engineering 

Degree Programme Building Services Engineering 

Specialisation option HVAC Design 

Instructors 
 

Henri Airaksinen, Deputy Managing Director 
Seppo Innanen, Senior Lecturer 

 
The purpose of this Bachelor’s thesis was to compare centralized and decentralized venti-
lation systems in a day-care center, implemented according to three new decrees of the 
Ministry of Environment and other directions related to ventilation. 
 
The case building was one under construction, with a centralized ventilation system. For the 
comparison, a decentralized ventilation system was also planned. The efficiency of space 
utilization, sound technology, serviceability and adjustability of the systems were compared, 
as well as the costs related to procurement, operation and lifecycle. Apart from the decrees 
of the Ministry of the Environment and instructions based on them, also calculations, tech-
nical brochures, experts from equipment manufacturers, and literary sources were used. 
 
The cost estimates for both ventilation systems were almost equal. The decentralized sys-
tem saved space because it does not need a ventilation room, it is adjustable and suitable 
for adaptable space usage. 
 
As a conclusion, both ventilation systems are good options. When making the choice, the 
client should consider whether they want adaptability and accurate adjustability or a system 
with fewer service items and a larger, more ergonomic space for maintenance. 

Keywords ventilation, decentralized, centralized, indoor climate, costs, life 
cycle 



 

 

 

Sisällys 

Lyhenteet 

1 Johdanto 1 

2 Ilmanvaihto ja sisäilmasto 2 

2.1 Ulkoilmavirta 3 

2.2 Ilmavirtojen ohjaus 4 

2.3 Äänitaso 4 

2.4 Tilavaraus ja huollettavuus 7 

2.5 Energiatehokkuus 9 

2.6 Sisäilmastoluokitus 9 

3 Ilmanvaihtojärjestelmät 11 

3.1 Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä 11 

3.2 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 13 

3.2.1 Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän rakenne 14 

3.2.2 Keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 17 

3.2.3 Hajautettu tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 18 

4 Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon ohjausperiaatteet 19 

4.1 Vakioilmavirtajärjestelmä CAV 19 

4.2 Muuttuva ilmavirtajärjestelmä VAV 20 

5 Esimerkkikohde 21 

5.1 Lähtötiedot ja ilmanvaihdon mitoitusperusteet 21 

5.2 Ilmanvaihtojärjestelmät 22 

5.2.1 Esimerkkisuunnitelma 1 24 

5.2.2 Esimerkkisuunnitelma 2 26 

6 Vertailu 28 

6.1 Tilankäyttö 28 

6.2 Äänitekniikka 29 

6.3 Huollettavuus ja säätö 35 

6.4 Investointikustannukset 37 

6.5 Käyttökustannukset 38 

6.6 Elinkaarikustannukset 40 



 

 

7 Yhteenveto ja pohdinta 42 

Lähteet 43 

Liitteet 

Liite 1. Ilmanvaihtojärjestelmä, 1 krs, esimerkki 1 

Liite 2. Ilmanvaihtojärjestelmä, ullakko, esimerkki 1 

Liite 3. Lämmitysjärjestelmä, 1 krs, esimerkki 1 

Liite 4. Lämmitysjärjestelmä, ullakko, esimerkki 1 

Liite 5. Vesi- ja viemärijärjestelmä, ullakko, esimerkki 1 

Liite 6. Ilmanvaihtokone IV Product 205TK, tekniset tiedot 

Liite 7. Ilmanvaihtokone IV Product 206TK, tekniset tiedot 

Liite 8. Ilmanvaihtokone IV Product 207TK, tekniset tiedot 

Liite 9. Ilmanvaihtojärjestelmä, krs 1, esimerkki 2 

Liite 10. Ilmanvaihtojärjestelmä, ullakko, esimerkki 2 

Liite 11. Lämmitysjärjestelmä, 1 krs, esimerkki 2 

Liite 12. Lämmitysjärjestelmä, ullakko, esimerkki 2 

Liite 13. Vesi- ja viemärijärjestelmä, 1 krs, esimerkki 2 

Liite 14. Ilmanvaihtokone Swegon Compact LP 05, tekniset tiedot 

Liite 15. Ilmanvaihtokone ILOXAIR ILOX 397, tekniset tiedot 

Liite 16. Sähköenergian kulutus 

Liite 17. Huoltokustannukset 

  

 

 



 

 

Lyhenteet 

 

 

EC Electronically commutated, elektronisesti kommutoitu tasavirtamoottori 

CAV Constant Air Volume, vakioilmavirta 

LA,eq,T(dB)  A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) 

LA, max(dB)  A-painotettu enimmäisäänitaso huoneessa 

LTO lämmöntalteenotto 

VAV Variable Air Volume, muuttuva ilmavirta 

SFP Specific Fan Power, puhaltimen ominaissähköteho 

 

 



1 

 

1 Johdanto 

Insinöörityö tehtiin Äyräväinen Oy:lle. Äyräväinen Oy on Helsingissä toimiva LVIA-tek-

niikkaan erikoistunut insinööritoimisto, joka tekee paljon päiväkotisuunnittelua pääkau-

punkiseudulla. Työn tarkoituksena oli selvittää, voisiko useammalla ilmanvaihtokoneella 

toteutettu hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä olla kannattava ratkaisu päiväkotiin yleisesti 

käytetyn keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän sijaan. 

Tarkastellessa keskitettyä ja hajautettua ilmanvaihtojärjestelmää päiväkotikohteessa 

otetaan huomioon vuonna 2018 voimaan tulleet ympäristöministeriön asetukset sekä 

muut aiheeseen liittyvät ohjeistukset. Kahden ilmanvaihtojärjestelmän välisiä eroja ver-

taillaan esimerkkikohteen avulla. Vertailua tehdään kustannusten, järjestelmien huollet-

tavuuden, tilankäytön sekä tilojen ääniteknisen tarkastelun näkökulmista. 

Insinöörityön teoriaosuudessa käydään läpi päiväkodin ilmanvaihtosuunnittelun kannalta 

oleellisia asetuksia ja ohjeita sekä tarkastellaan hajautetun ja keskitetyn ilmanvaihtojär-

jestelmän perusominaisuuksia, rakenteita ja mitoitusperusteita. Teoriaosuus antaa poh-

jan työssä tehdylle ilmanvaihdon suunnittelutyölle sekä vertailulle, jota kahden eri ilman-

vaihtojärjestelmän välillä tehdään.  

Työn toisessa osassa suunnitellaan varjosuunnitelma hajautetusta ilmanvaihtojärjestel-

mästä päiväkotirakennukseen, johon alkuperäisen ilmanvaihtojärjestelmän on suunnitel-

lut Äyräväinen Oy. Alkuperäinen suunnitelma edustaa työssä keskitettyä ilmanvaihtojär-

jestelmää. Ilmanvaihtosuunnitelmien avulla tehdään vertailua kahden eri järjestelmän 

kannattavuuden osalta. 

Aihe on ajankohtainen varsinkin suurimmissa kaupungeissa, jossa rakennetaan tiiviisti 

ja rakennusoikeutta on vähän. Väkiluvun kasvu ja kaupunkeihin muuttosuuntaus tuo tar-

vetta tilojen muuntojoustavuudelle ja tehokkaalle käytölle. 
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2 Ilmanvaihto ja sisäilmasto 

Rakennuksen ilmanvaihto on yksi tärkeimmistä rakennusprojektissa huomioon otetta-

vista seikoista, jolla on keskeinen vaikutus sisäilmastoon ja energian kulutukseen. Ase-

tusten mukaisella ja tarkkaan suunnitellulla ilmanvaihdolla saavutetaan sekä rakennuk-

sen käyttäjille turvallinen ja terveellinen sisäympäristö että toisaalta myös pidennetään 

rakennuksen käyttöikää ja saadaan aikaan energiansäästöä.  

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen myötä 1.1.2018 ympäristöministeriö antoi uu-

det asetukset uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017), ää-

niympäristöstä (796/2017) sekä energiatehokkuudesta (1010/2017). Edellä mainitut uu-

det asetukset korvaavat ilmanvaihdonkin suunnittelussa aikaisemmin käytetyt rakenta-

mismääräyskokoelman osat D2 ja C1 sekä D3. Uudet asetukset koskevat rakennus-

hankkeita, joille haetaan rakennuslupaa asetusten voimaantulopäivän jälkeen. Uuden 

rakennuksen ilmanvaihto ja sisäilmasto on suunniteltava siten, että ne täyttävät asetuk-

sissa annetut vaatimukset. Päiväkotirakennusten ilmanvaihdon mitoituksessa on otet-

tava huomioon myös varhaiskasvatussuunnitelmien vaatimukset tiloille ja niiden käytölle.  

Suunnittelun ja rakentamisen apuna voidaan lisäksi käyttää vuonna 2018 uudistunutta 

Sisäilmastoluokitusta sekä kuntien omia rakentamiseen liittyviä ohjeita, jolloin kaikkien 

rakennusprojektiin osallistuvien on helpompi pysyä sovituissa tavoitteissa. Uusien ase-

tusten pohjalta myös useat eri tahot ovat julkaisseet ohjeita, joita tässäkin insinöörityössä 

on käytetty lähteenä.  

Yleisesti ottaen ilmanvaihtojärjestelmän on toimittava niin, että rakennukseen tuodaan 

riittävästi raitista ilmaa ja poistoilman mukana viedään sisäilmasta terveydelle haitallisia 

aineita, kosteutta ja hajuja pois. Myös rakennustuotteista aiheutuvat päästöt tulee saada 

ilmanvaihdon avulla poistettua tehokkaasti huoneilmasta. (1)  

Ympäristöministeriön uuden asetuksen myötä sisäilmaston laatua koskevat vaatimukset 

pysyvät nykytasoa vastaavina. Uusi asetus kuitenkin tekee säännöksistä joustavampia, 

ja siten suunnittelija saa enemmän vapauksia, mutta toisaalta myös vastuuta. Asetuksen 

mukaan uudisrakennuksen suunnittelussa yksi tärkeimmistä tavoitteista on saavuttaa 

hyvä ja terveellinen sisäilmasto sekä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Hyvä 

ja terveellinen sisäilmasto ei kuitenkaan saa vaarantua energiansäästön vuoksi. (1) 
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Päiväkodin taloteknisiä järjestelmiä suunniteltaessa on tärkeää pyrkiä ratkaisuihin, jotka 

joustavat toiminnan mukaan. On pystyttävä jo suunnitteluvaiheessa ennakoimaan päi-

väkodin toiminnassa tapahtuvat muutokset koko sen elinkaaren aikana, sillä lasten ko-

konaismäärä tai ikäryhmät voivat muuttua ja sen seurauksena myös ryhmäkoot tai toi-

mintatavat voivat vaihdella. Kun rakennuksesta suunnitellaan muuntojoustava, on ilman-

vaihdonkin joustettava muuttuvissa tilanteissa. (2) 

Seuraavissa alaluvuissa on käsitelty tarkemmin päiväkodin kannalta olennaisia ilman-

vaihtoon liittyviä asetuksia ja ohjeita sekä mitoitusperusteita. 

2.1 Ulkoilmavirta 

Ilmanvaihtojärjestelmä on mitoitettava siten, että oleskelutiloihin saadaan aikaan terveel-

linen ja viihtyisä sisäilma. Oleskelutilojen ulkoilman tarpeen mitoitus tehdään ensisijai-

sesti henkilöperusteisesti. Jos tarkka henkilömäärä ei ole tiedossa, voidaan ulkoilmavir-

ranmitoitus tehdä pinta-alan mukaan. Taulukossa 1 on esitetty asetusten mukaiset vä-

himmäisilmavirrat muun muassa päiväkotirakennuksille.   Vaatimusten mukainen si-

säilma uuden asetuksen mukaan saavutetaan, kun vähimmäisulkoilmavirta päiväkotira-

kennuksessa on 6 dm3/s henkilöä kohden tai lattia pinta-alaa kohden vähintään 

(3 dm3/s)/m2. Myös lapsille ulkoilmavirran mitoitusarvo (6 dm3/s) /hlö on perusteltua ai-

neenvaihdunnan sekä vilkkauden johdosta. (3) 

Taulukko 1. Opetusrakennusten ja päiväkotien vähimmäisilmamäärät (FINVAC Opas ilmanvaihdon mitoi-
tukseen muissa kuin asuinrakennuksissa) 

Tila/käyttötarkoitus Ulkoilmavirta Poistoilmavirta Muita ohjeita 

dm3/s, hlö dm3/s, m2 dm3/s, m2   

Päiväkotien toimintatilat 6 3     

Päiväkotien henkilökuntatilat   2     

Päiväkodin märkäeteinen     5   

Ruokailutila 6 3     

Sali, liikuntakäyttö   2   
Suurimpaan ilmanvaihtoon joh-
tava kriteeri määrää mitoituksen, 

ilmanvaihdon on oltava ohjatta-
vissa käytön mukaan 

Sali, juhlasalikäyttö 6 

    

Ulkovaatteiden säilytystilat     3   

Käytävät ja aulat   3     
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Lisäilmanvaihdon tarve voi olla suurempi, jos käyttötarkoitus niin vaatii. Ilmavirtojen 

suunnittelussa on otettava huomioon myös mahdollinen muuntojoustavuus ja tilojen vaa-

timukset toiminta-ajan ulkopuolella, erityisesti liikuntasaleissa ja taideaineiden tiloissa.(3) 

Ilmanvaihtojärjestelmän palvelevan tilan tulo- ja poistoilmavirrat pyritään suunnittele-

maan pääasiassa yhtä suuriksi. Palvelualueen sisällä tulo- ja poistoilmavirrat voivat kui-

tenkin olla eri suuret eri tiloissa, jos esimerkiksi käytävän tuloilmaa johdetaan WC-tiloihin 

siirtoilmana. Asetuksen (1009/2017) mukaan palautusilmaa ei saa käyttää tuloilmana 

päiväkotien lepo-, leikki- ja ryhmähuoneissa. (4) 

2.2 Ilmavirtojen ohjaus 

Ilmanvaihtojärjestelmä tulee suunnitella siten, että ilmavirtaa voidaan säätää tarpeen 

mukaan esimerkiksi tilan kuormitustilanteessa tai sisäilman laadun heikentyessä tila- tai 

vyöhykekohtaisesti. Kaikissa tilanteissa tulo- ja poistoilmavirtojen on säilyttävä tasapai-

nossa. Ilmavirtoja voidaan ohjata automaation avulla esimerkiksi huonetilojen lämpöti-

lan, CO2-pitoisuuden, läsnäolon tai kosteuspitoisuuden mukaan. (4) 

Päiväkotirakennuksessa suunnitellun käyttöajan ulkopuolella ympäristöministeriön ase-

tuksen 1009/2017 mukaan ulkoilmavirran on oltava vähintään 0,15 (dm3/s) lattian pinta-

alaa kohden kaikissa huonetiloissa, ja arvo vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,2 1/h huo-

neessa, jonka vapaa korkeus on 2,5 m. (1) Käyttöajan ulkopuolella ilmavirtojen säätämi-

nen takaisin käyttöaikaan sopiviksi on aloitettava hyvissä ajoin, jotta huonetilat ehtivät 

tuulettua ennen kuin oleskeluajan alkamista (4).  

2.3 Äänitaso 

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut ympäristöministeriön asetus (796/2017) rakennusten 

ääniympäristöstä asettaa vaatimukset rakennuksen ääniolosuhteille ja meluntorjunnalle. 

Rakennuksen ääniympäristö ja meluntorjunta on otettava huomioon jo suunnitteluvai-

heessa. Ääniympäristön huomioimista pidetään aikaisempaa tärkeämpänä asiana, 

koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen on huomattavasti lisääntynyt, toisaalta 

myös rakennusten sisäiset äänilähteet ovat lisääntyneet. Äänitekniikan huomioiminen on 

entistä tärkeämpää nykyaikana myös oppimistilojen muuttuessa entistä avonaisemmiksi 

tiloiksi. (5)  
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Myös oleskelutilojen muuntojoustavuus on otettava ääniteknisessä suunnittelussa huo-

mioon. Tilan äänitasot suunnitellaan sen käyttötarkoituksen mukaan, joka vaatii alhai-

simmat äänitasot. Rakennus on suunniteltava niin, että melu pysyy niin alhaisena, ettei 

se vaaranna rakennuksen käyttäjien terveyttä. Melutason on pysyttävä myös niin alhai-

sena, että se antaa mahdollisuuden nukkumiseen, lepäämiseen sekä työskentelyyn riit-

tävän hyvissä olosuhteissa. (5) 

Ilmanvaihtojärjestelmästä aiheutuvia ääniä kutsutaan ilma- ja runkoääniksi. Ilmaääni le-

viää äänilähteestä ympäristöön ilman välityksellä. Runkoääni syntyy värähtelystä, joka 

etenee kanavistoa ja rakenteita pitkin. Runkoääni vaimenee siirryttäessä kauemmaksi 

äänilähteestä. Runkoääntä voidaan vaimentaa esimerkiksi tärinänvaimentimilla. Ilmaää-

net saadaan vaimennettua äänenvaimentimien avulla. (6) 

Rakennuksen äänitasoon vaikuttavista tekijöistä ilmanvaihto on yksi merkittävimmistä. 

Ilmanvaihtojärjestelmässä keskeisimmät ääntä aiheuttavat seikat ovat puhallin, säätö- ja 

päätelaitteet sekä suuret virtausnopeudet. Ilmanvaihtokanavisto ja rakenteet vievät il-

manvaihtojärjestelmästä aiheutuvan melun tehokkaasti oleskelutiloihin ilman kunnollista 

äänenvaimennusta ja tärinäneristystä. Ilmanvaihtokanavien kautta myös muiden äänien 

kuten liikenteen melun, puheen tai musiikin on mahdollista siirtyä huoneesta toiseen. 

Ääni voi siirtyä tilasta toiseen myös huonosti tehtyjen kanavaläpivientien kautta. (6) 

Äänenvaimennuslaskelmat ovat olennainen osa ilmanvaihtosuunnitelmaa, kun suunni-

tellaan ääniteknisesti määräysten mukaista rakennusta. Äänitekninen suunnittelu vaatii 

tiivistä yhteistyötä esimerkiksi IV-suunnittelijalta, arkkitehdiltä ja rakennesuunnittelijalta.  

Äänitekniikan huomioiminen ja siihen liittyvät laskelmat on tärkeää tehdä suunnitteluvai-

heessa hyvissä ajoin ennen järjestelmien asennusta, sillä lisävaimennuksen tekeminen 

tai laiteosien muuttaminen jälkikäteen voi olla sekä hankalaa että kallista. 

Ympäristöministeriön julkaisemassa rakennuksen ääniympäristöön liittyvässä ohjeessa 

on määritelty taloteknisten järjestelmien ohjearvot keski- ja enimmäisäänitasoista. Tau-

lukossa 2 on esitetty taloteknisistä järjestelmistä syntyvän melun keski- ja enim-

mäisääniarvot päiväkotirakennukselle A-painotettuna. Varhaiskasvatuksen opetusti-

loissa melun keskiäänitasoksi LAeq,T on määritetty 28 dB ja enimmäisäänitasoksi LAFmax,T 

33 dB. (5)  
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Taulukko 2. Keskiäänitason LAeq,T ja enimmäisäänitason LAFmax,T  ohjearvot.(1) 

 

Ilmanvaihdosta aiheutuvaa melua mitattaessa käytetään useimmiten A-painotusta 

(kuva 1). A-painotus tarkoittaa mittaustapaa, jolla äänitaso muutetaan vastaamaan kor-

van kuulemaa ääntä. Enimmäisäänitasoa mitattaessa A-painotuksen lisäksi käytetään 

mittareissa useimmiten aikapainotusta F (fast). F-aikapainotuksella mittari tallentaa 1 se-

kunnin välein äänitasoja muistiin. (7) 

 

Kuva 1. A-painotus (dB) taajuuskaistoilla 10 - 20 000 Hz  

 

Jälkikaiunta-aika on se aika, jonka aikana äänenpainetaso laskee 60 dB äänilähteen 

hiljennettyä. Ympäristöministeriö on antanut jälkikaiunta-ajan ohjearvoksi päiväkodeissa 

≤ 0,6 s. (5) Huoneen tilavuus ja pintojen materiaalit vaikuttavat osaltaan jälkikaiunta-

aikaan. Jos huoneen jälkikaiunta-aika on liian suuri, voidaan esimerkiksi ilmanvaihdosta 
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aiheutuvaa taustamelua vähentää kattoon liimattavilla akustiikkalevyillä. Liian suuri jälki-

kaiunta-aika heikentää puheenerotettavuutta varsinkin 500 Hz:n taajuusalueella. (6)  

Ympäristöministeriön ohjeen mukaan taustamelutason taloteknisille laitteille pitäisi läh-

tökohtaisesti olla mahdollisimman pieni, jotta rakennuksen äänitason vaatimukset on 

mahdollista täyttää (5).  

2.4 Tilavaraus ja huollettavuus 

Keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä ilmanvaihtokone on sijoitettu useimmiten vesi-

katolle tai ullakolle erilliseen ilmanvaihtokonehuoneeseen. Ilmanvaihtokoneita voi sa-

massa konehuoneessa olla yksi tai useampia. Konehuoneita voi rakennuksessa olla 

useita koneiden lukumäärän mukaan. Konehuoneen sijaintiin ja suunnitteluun vaikutta-

vat muun muassa ulkoilman sisäänotto, jäteilman johtaminen ulos, kanavistojen reitit ko-

nehuoneeseen ja paloturvallisuus. Kanavistot on pyrittävä suunnittelemaan mahdollisim-

man yksinkertaisiksi ja lyhyiksi, sillä kanaviston pituuden kasvaessa myös painehäviö 

kasvaa. Painehäviön kasvaessa tavoiteltuun SFP-lukuun pääseminen voi hankaloitua 

(SFP-luvun määritelmä on esitetty alaluvussa 2.5). Toisin sanoen konehuoneen tulisi 

sijaita mahdollisimman lähellä sen palvelemaa aluetta. Talotekniikkainfon laatiman il-

manvaihtolaitosten paloturvallisuusoppaan mukaan ilmanvaihtolaitteisto, joka palvelee 

useaa palo-osastoa, on sijoitettava palotekniset vaatimukset täyttävään konehuonee-

seen tai kammioon, ellei sijainti ole rakennuksen ulkopuolella. (8) 

Vuonna 2018 voimaan tulleen asetuksen (1010/2017) mukaan ullakon tasolla olevia il-

manvaihtokonehuoneita ei lasketa kerrosalaan (9).  

Ilmanvaihtokonehuoneessa on oltava riittävästi tilaa, jotta ilmanvaihtokoneen huolto ja 

korjaus onnistuu vaivattomasti. Asetuksen mukaan konehuoneessa on oltava huolto-

suunnassa vähintään huollettavien laitteiden mittainen alue vapaata tilaa. (1) Sisäilmasto 

ja ilmanvaihto -oppaan mukainen mitoitusesimerkki ilmanvaihtokonehuoneesta on esi-

tetty kuvassa 2. Kuvassa A-mitta on ilmanvaihtokoneen leveys ja mitta b on 0,4 kertaa 

ilmanvaihtokoneen korkeus tai vähintään 600 mm. (4)  
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Kuva 2. Ilmanvaihtokoneen huoltoon varattava huoltotila (4) 

 

Hajautetussa järjestelmässä ilmanvaihtokoneiden ollessa pienempiä ne voidaan sijoittaa 

muihin erillisiin tiloihin, esimerkiksi WC- ja pesutiloihin, alakattoon tai käytävälle koteloi-

tuna. Hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä ilmanvaihtokonehuonetta ei välttämättä 

tarvita. Mikäli ilmanvaihtokone on asennettu alakaton ja välipohjan väliseen tilaan, tulee 

koneiden ja siihen liittyvien osien olla kokonaan huollettavissa ja vaihdettavissa raken-

teita purkamatta. 

Ilmanvaihtokanavistoon kertyy ajan mittaan pölyä, siitepölyä, mikrobeja sekä muita si-

säilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauksia, jotka kulkeutuvat tuloilman mukana huoneti-

laan. Jotta rakennuksen sisäilma pysyy laatuvaatimusten mukaisena ja ilmanvaihtojär-

jestelmä energiatehokkaana, on kanavistoa puhdistettava säännönmukaisesti. Aikai-

semmin sisäasiainministeriön asetuksen (802/2001) mukaan ilmanvaihtokanaviston ja -

laitteiston puhdistus tuli tehdä päiväkodeissa viiden vuoden välein. (10) Nykyään asetus 

(802/2001) on kumottu ja ilmanvaihdon puhdistustarpeen määrittää pelastuslaki. Sen 

mukaan on pidettävä huolta, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdis-

tettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa. (11)    

Ilmanvaihtokanaviston on oltava sisäpinnaltaan sellainen, että se on helposti puhdistet-

tavissa. Kanaviston täytyy sisältää riittävän määrän puhdistusluukkuja, joiden kautta 

koko kanaviston puhdistaminen onnistuu helposti ja turvallisesti. Vaakasuoraan kana-

vaan suositellaan laitettavaksi puhdistusluukkuja kymmenen metrin välein. Välimatka voi 

olla pidempikin, jos kanavisto saadaan siitä huolimatta kokonaan puhdistettua. Ilman-

vaihtojärjestelmän huoltokohteita varten on alakattoon tehtävä huoltoluukut. Huoltoluuk-

kuja vaativia ilmanvaihtokanaviston osia ovat esimerkiksi palo-, säätö- ja moottoripellit. 
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Ilmansuodattimen vaihto on tehtävä kaupungissa muutaman kerran vuodessa. Puh-

taammassa ympäristössä voi riittää pidempikin vaihtoväli. Suodattimen likaantuessa 

ilma ei puhdistu enää tehokkaasti. Likaantumisen seurauksena painehäviötä syntyy, ja 

ilmanvaihtokoneen puhallin joutuu käymään suuremmalla teholla kasvattaen energian-

kulutusta. Ilmansuodattimen vaihdon sopiva ajankohta on keväällä ennen siitepölykau-

den alkamista ja syksyllä, kun kevään ja kesän aikana suodattimet ovat likaantuneet. 

2.5 Energiatehokkuus  

Ilmanvaihdon energiatehokkuuteen on kiinnitettävä huomiota, sillä suuri osa taloteknis-

ten järjestelmien käyttämästä energiasta kuluu juuri ilmanvaihtoon. SFP-luvulla eli ilman-

vaihtokoneen puhaltimen ominaissähköteholla voidaan osittain arvioida ilmanvaihtoko-

neen energiatehokkuutta. Ilmanvaihtokoneen puhaltimen ominaissähköteho eli SFP-

luku kertoo, kuinka paljon puhaltimet kuluttavat energiaa ilmanvaihtokoneen vaihtamaan 

ilmaan nähden.  

Ympäristöministeriön uuden rakennuksen energiatehokkuusasetuksessa määritellään 

koneellisen ilmanvaihdon ominaissähkötehoksi enintään 1,8 kW (m3 /s). Asetuksen mu-

kaisesta SFP-luvusta voidaan poiketa joissakin poikkeustapauksissa. Vaaditusta SFP-

luvusta voidaan poiketa esimerkiksi tapauksissa, joissa tuloilmanlaadun puhtausluokan 

saavuttamiseksi joudutaan käyttämään poikkeavan tehokasta suodatusta. Tehokas il-

mansuodatus aiheuttaa painehäviötä kanavistossa, ja näin ollen myös ilmanvaihtoko-

neen puhaltimen ominaissähköteho nousee. (9)  

2.6 Sisäilmastoluokitus 

Rakennushankkeessa voidaan käyttää myös apuna Sisäilmastoluokituksen mukaisia ta-

voitearvoja. Sisäilmastoluokkia on kolme: S1, S2 ja S3. Sisäilmastoluokka S1 on laatu-

tasotavoitteiltaan tasokkain ja S3 luokan vaatimukset vastaavat Ympäristöministeriön 

asettamia minimitavoitteita. Luokille on uudessa Sisäilmastoluokituksessa annettu sa-

nalliset kuvaukset, jotka auttavat hahmottamaan mihin luokituksella pyritään tähtää-

mään. Seuraavassa on kerrottu sisäilmaluokkien vaatimukset sanallisesti Sisäilmasto-

luokitus 2018:n mukaan (12): 
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S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä ja 

lämpö- olot ovat viihtyisät kesällä ja talvella. Tilan käyttäjä pystyy yksilölli-

sesti hallitsemaan lämpöoloja ja tarvittaessa parantamaan sisäilman laatua 

tehostamalla ilmanvaihtoa. Lämpöolot ja ilman laatu täyttävät pääsääntöi-

sesti myös käyttäjien erityisvaatimukset (esimerkiksi vanhusväestö, aller-

gikot, hengityselinsairaat). 

S2: Hyvä sisäilmasto Tilan sisäilman laatu on hyvä ja lämpöolot vedotto-

mat. Kesän kuumimpina päivinä lämpötila nousee viihtyisän tason yläpuo-

lelle. 

S3: Tyydyttävä sisäilmasto Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot täyttävät 

säännösten tarkoittamat vähimmäisvaatimukset. Ilma saattaa ajoittain tun-

tua tunkkaiselta ja vedon tunnetta saattaa esiintyä. Ylilämpeneminen on 

yleistä kuumina kesäpäivinä. 

Sisäilmaluokituksessa määritellään myös sisäympäristön tavoitearvot, joihin sisältyy 

mm. huonetilan ihmisestä peräisin oleva hiilidioksidipitoisuus. Hiilidioksidipitoisuuden ta-

voitearvot ovat seuraavat: S1 <350 ppm, S2 <550 ja S3 <800 ppm. Lukuarvoon on lisät-

tävä ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. (12) 

Sisäilmastoluokituksessa on annettu rakennusten ulkoilmavirtojen mitoitukselle tavoi-

tearvot (taulukko 3) tiloille, jotka täyttävät erittäin vähäpäästöisen rakennuksen kriteerit. 

Muuntojoustoon varautuminen saattaa edellyttää suurempia ilmavirtoja. Vähäpäästöisen 

rakennuksen kriteerit täyttyvät, jos noudatetaan Sisäilmastoluokituksen ohjeita raken-

nusmateriaalien valinnasta, rakennustöiden puhtauden hallinnasta ja kosteushallin-

nasta. (12) 

Taulukko 3. Ulkoilmavirtojen mitoitusarvot Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan (12) 

 

 

Tila Lattia-ala

m2/hlö dm3/s,hlö dm3/s,m2 dm3/s,hlö dm3/s,m2 dm3/s,hlö dm3/s,m2

Päiväkodin ryhmätilat 3 12 4 8 3 6 3

Käytävä, aula 1,5 1 1

Ruokala 2 11 5,5 8 4 6 3

Kuumennus- ja jakelukeittiö 10 10 10

Sali 10 8 6

S1-luokka S3-luokkaS2-luokka
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3 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmän tarkoituksena on luoda ja ylläpitää viihtyisä ja ter-

veellinen sisäilma koko sen käyttöajan. Ulkoilmavirta on ohjattava sinne, missä sitä kul-

loinkin tarvitaan. Asetuksen (1009/2017) mukaan ilman on vaihduttava muissa kuin 

asuinrakennuksissa myös käyttöajan ulkopuolella. Käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihdon 

avulla poistetaan rakenteista ja niiden läpi tulevat epäpuhtaudet sekä mahdollinen kos-

teus. Ilmanvaihtoa ei saa esimerkiksi säästösyistä kytkeä pois, kun rakennus ei ole käy-

tössä. Rakennuksen käyttötarkoitus tuo myös omat vaatimuksensa ilmanvaihtoon. 

Tässä luvussa on esitelty erilaisia ilmanvaihtoratkaisuita, joita on aikaisemmin käytetty 

tai on mahdollista käyttää uusissa päiväkotirakennuksissa. (8) 

3.1 Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä 

Viime vuosisadan puoliväliin saakka painovoimainen ilmanvaihto oli tavallisin ilmanvaih-

tojärjestelmä Suomen kaikissa rakennustyypeissä. Nykyään uusissa pientaloissa käyte-

tään vain harvoin painovoimaista ilmanvaihtoa. Uusissa julkisissa tai isommissa asuin-

rakennuksissa täysin painovoimaista ilmanvaihtoa ei enää juurikaan käytetä. 

Periaatteena painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä on, että raitis ilma tuodaan si-

sätilaan yleensä lämmittämättömänä ulkoseiniin tai ikkunoihin asennettujen korvausil-

maventtiilien kautta ja poistoilma viedään keittiön, kylpyhuoneen ja WC:n kautta ulos. 

Järjestelmän periaate on havainnollistettu kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä 
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Ilmanvaihdon toiminta on hyvin riippuvainen vallitsevista sääoloista. Painovoimainen il-

manvaihto perustuu ulko- ja sisäilman välisiin tiheyseroihin, joita lämpötilaerot saavat 

aikaan. Mitä suurempi lämpötilaero on sisä- ja ulkoilman lämpötilalla, sitä paremmin pai-

novoimainen ilmanvaihtojärjestelmä toimii. Lämpiminä kuukausina lämpötilaeroa ei vält-

tämättä ole ollenkaan, eikä siten ilmaa liikuttavaa voimaakaan ole. Tällöin poistoilmahor-

meissa saattaa esiintyä jopa vääränsuuntaista virtausta.  

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa toinen ilmaa liikuttava tekijä on tuuli. Tuulen vaiku-

tusta on vaikea tarkastella laskennallisesti etukäteen. Koska painovoimainen ilmanvaihto 

perustuu sääoloihin, sen säädettävyys ja hallittavuus ovat haasteellista. Myös jäähdy-

tysenergian käyttö hallitusti on mahdotonta painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestel-

mässä. (13) 

Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan varmistamiseen myös kesäaikaan 

on olemassa joitakin vaihtoehtoja.  Ikkunan avaamista ja sen käyttöä osaksi ilmanvaih-

tojärjestelmää ei ole kielletty asetuksessa. Ristiriitana ikkunan avaamisessa tulevat kui-

tenkin vastaan ääneneristys ja ilmansuodatusvaatimukset varsinkin vilkkailla kaupunki-

alueilla. Ikkunan käyttöä osana ilmanvaihtojärjestelmää ei siis pidetä suositeltavana rat-

kaisuna etenkään kaupunkialueilla. 

Hybridijärjestelmä eli puhallinavusteinen painovoimainen ilmanvaihto on painovoimaisen 

ja koneellisen tulo- tai poistoilmanvaihtojärjestelmän yhdistelmä. Hybridijärjestelmästä 

puhutaan myös, jos painovoimaiseen ilmanvaihtojärjestelmään asennetaan puhallin. Pu-

hallin ylläpitää riittävää ilmavirtaa niissä tilanteissa, kun paine-erot eivät ole tarpeeksi 

suuret tarvittavan ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Puhallinta voidaan ohjata esimerkiksi 

CO2-, Rh-mittauksen tai lämpötilan mukaan. Määräysteknisesti hybridi-ilmanvaihtojär-

jestelmää pidetään silti painovoimaisena ilmanvaihtojärjestelmänä. (13) 

Uudet rakentamista koskevat määräykset ja asetukset tuovat haasteita painovoimaisen 

ilmanvaihtojärjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Järjestelmän toimivuus on osoi-

tettava laskennallisesti etukäteen rakennusluvan hakemisen yhteydessä. (13) 
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3.2 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 

Koneellisesti toteutettu ilmanvaihto on nykyään käytetyin tekniikka uudisrakennuksissa. 

Sen avulla voidaan saavuttaa hallitusti nykymääräysten mukaiset sisäilmanlaadun sekä 

energiatehokkuuden vaatimukset, eivätkä muuttuvat sääolot vaikuta merkittävästi ko-

neellisen ilmanvaihdon toimintaan.  

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän tarkoituksena on nimensä mukaisesti 

johtaa koneellisesti tuloilma sisälle rakennukseen ja poistoilma ulos rakennuksesta. Tu-

loilmasta suodatetaan epäpuhtaudet ennen kuin se johdetaan kanavistojen kautta huo-

netiloihin ja huoneista poistettavasta ilmasta otetaan talteen lämpöä ilmanvaihtoko-

neessa olevalla lämmöntalteenottoyksikön avulla. Jotta koneellinen ilmanvaihto toimii oi-

kein ja toivotulla tavalla, on rakennuksen vaipan oltava tiivis, ettei ilmavuotoja pääse ta-

pahtumaan muualta kuin on suunniteltu.  

Koneellinen ilmanvaihto voidaan toteuttaa joko keskitetysti tai hajautetusti. Keskitetyssä 

koneellisessa ilmanvaihdossa yksi ilmanvaihtokone palvelee suurempaa aluetta. Hajau-

tetussa ilmanvaihtojärjestelmässä rakennus on jaettu pienempiin ilmanvaihdon palvelu-

alueisiin, joilla jokaisella on oma itsenäisesti toimiva ilmanvaihtokone. Koneita on ole-

massa käyttökohteen mukaan erikokoisia. Hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän koneet 

ovat kompakteja pieneen tilaan sopivia, joiden nimellisvirtaama-alue on noin 50-700 l/s. 

Hajautettua järjestelmää voidaan asuintalojen lisäksi käyttää esimerkiksi toimistotiloissa, 

kouluissa ja päiväkodeissa. (8) 

Keskitetyn ilmanvaihdon koneet ovat kooltaan sitä suurempia, mitä suurempia ilmamää-

riä ne käsittelevät. Keskitetyn ilmanvaihdon koneet koostuvat useimmiten erillisistä mo-

duuleista, jotka asennetaan erilliseen konehuoneeseen halutunlaiseksi kokonaisuu-

deksi. (8)  

Seuraavassa kolmessa alaluvussa on käyty läpi tarkemmin koneellisen tulo- ja poistoil-

manvaihtojärjestelmän rakennetta ja lisäksi hajautetun- sekä keskitetyn ilmanvaihtojär-

jestelmän pääperiaatteita. Hajautetun ja keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän koneet ovat 

rakenteeltaan lähestulkoon samanlaisia.  
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3.2.1 Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän rakenne 

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmään kuuluvat osat ovat sekä hajautetussa 

että keskitetyssä järjestelmässä lähes toisiaan vastaavat. Ilmanvaihtokoneen pääkom-

ponentit ovat nähtävissä kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Tulo- ja poistoilmanvaihtokoneen rakenne. 1.Suodatin 2. LTO 3.Tuloilmapuhallin 4.Lämmityspatteri 
5. ja 6.Äänenvaimennin 7. Suodatin 8. Poistoilmapuhallin  

 

Puhallin on ilmanvaihtokoneen toiminnan kannalta olennainen osa. Tulo- ja poistopuhal-

timien avulla ilma saadaan liikkumaan kanavien kautta huoneisiin ja edelleen huoneista 

pois ulkoilmaan. Puhaltimet on nykyään useimmiten varustettu paremman hyötysuhteen 

omaavilla EC-moottoreilla, joiden elektronisesti tapahtuvalla säädöllä varmistetaan toi-

minta optimaalisella teholla. Koteloiduissa ilmanvaihtokoneissa otsapintanopeus saa olla 

enintään 1,6 m/s. (8) 

Äänenvaimentimen tarkoituksena on vaimentaa ilmanvaihtokoneesta ja kanavistosta 

oleskelutiloihin kantautuvaa häiritsevää ääntä. Äänenvaimentimet voivat sijaita joko il-

manvaihtokoneessa tai kanavistossa lähellä äänilähdettä. Molemmissa tapauksissa ne 

toimivat samalla periaatteella.  Äänenvaimentimen sisäpuoli on materiaalia, joka vaimen-

taa kanavassa kulkevaa ääntä, esimerkiksi polyesterikuitua. (8) 

Lämmön talteenoton (LTO) avulla hyödynnetään rakennuksen poistettavan ilman sisäl-

tämää lämpöenergiaa. Poistoilmasta talteen otettava lämpöenergia siirretään takaisin 
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tuloilmaan. Lämmön talteenotto sisältää lämmönsiirtimen, joka voi olla tyypiltään pyörivä, 

levy- tai nestekiertoinen lämmönsiirrin. Levylämmönsiirtimet ovat jaoteltu edelleen risti- 

ja vastavirtalämmönsiirtimiksi. Nestekiertoisessa lämmönsiirtimessä lämpöenergiaa siir-

tävänä nesteenä kiertää vesi, johon on lisätty esimerkiksi glykolia jäätymisen estä-

miseksi. Pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettu laite on edellä mainituista lämmönsiirrin 

tyypeistä energiatehokkain ja eniten käytetty vaihtoehto. Levylämmönsiirtimiä ja neste-

kiertoisia lämmönsiirtimiä voidaan käyttää tiloissa, joissa tulo- ja poistoilmavirrat eivät 

saa sekoittua keskenään. Esimerkiksi WC, suihku ja pukuhuonetilat ovat sellaisia tiloja, 

joiden poistoilmaa ei saa sekoittaa tuloilman kanssa. (8) 

Ilmanvaihtokoneen suodattimen tehtävä on poistaa ulkoilmasta epäpuhtauksia kuten sii-

tepölyä, viruksia tai liikenteestä aiheutuvia ilman epäpuhtauksia. Suodatinta valittaessa 

ulkoilman ja tuloilman laatutasot täytyy määrittää. Suodattimien luokat perustuvat stan-

dardiin SFS-EN ISO 16890. Suodatinluokka määräytyy ulko- ja tuloilman laatuluokituk-

siin pohjautuen. Ulko- ja tuloilmaluokat nähdään taulukosta 4 ja suodatinluokat voidaan 

jakaa pääluokkiin taulukon 5 mukaan. Suodatinluokan valinta voidaan tehdä taulukon 6 

mukaan. (4)  

Taulukko 4 Ulko- ja sisäilmaluokat (4) 

Luokka Kuvaus 

Hiukkasmaisten epäpuhtauksien 
raja-arvo 

PM 2,5 PM 10 

ODA 1 Ulkoilma, jossa pölyä ainoastaan tilapäisesti 25 μg/m3 
50 μg/m3(24 h)     

40 μg/m3(vuosi)  

ODA 2 
Ulkoilma, jossa suuria hiukkasmaisia ja/tai kaasu-
maisia epäpuhtauspitoisuuksia 37,5 μg/m3 

75 μg/m3(24 h)     
60 μg/m3(vuosi)  

ODA 3 
Ulkoilma, jossa on erittäin suuria hiukkasmaisia 
ja/tai kaasumaisia epäpuhtauspitoisuuksia yli 37,5μg/m3 

yli 75 μg/m3(24 h)     
yli 60 

μg/m3(vuosi)  

SUP 1 
Tuloilma - erittäin pienet hiukkaset ja/tai kaasu-
maiset epäpuhtauspitoisuudet 6 μg/m3 12,5 μg/m3 

SUP 2 
Tuloilma - pienet hiukkaset ja/tai kaasumaiset 
epäpuhtauspitoisuudet 12,5 μg/m3 37,5 μg/m3 

SUP 3 
Tuloilma - keskimääräiset hiukkaset ja/tai kaasu-
maiset epäpuhtauspitoisuudet 18 μg/m3 37,5 μg/m3 

SUP 4 
Tuloilma - suuret hiukkaset ja/tai kaasumaiset 
epäpuhtauspitoisuudet 25 μg/m3 50 μg/m3 

SUP 5 
Tuloilma - erittäin suuret hiukkaset ja/tai kaasu-
maiset epäpuhtauspitoisuudet 32,5 μg/m3 75 μg/m3 
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Taulukko 5. SFS-EN ISO 16890 Standardin mukaiset suodatinluokat (4) 

Pää-
luokka 

Mittausväli (µm ja luokitus) Määritelmä PMx-hiukkasille 

ePM1 0,3…1 ja erotusaste ≥ 50 % Hiukkaset, jotka läpäisevät halkaisijaltaan 
1 µm:n aukon, 50-prosenttisesti 

ePM2,5 0,3…2,5 ja erotusaste ≥ 50 % Hiukkaset, jotka läpäisevät halkaisijaltaan 
2,5 µm:n aukon, 50-prosenttisesti 

ePM10 0,3…10 ja erotusaste ≥ 50 % Hiukkaset, jotka läpäisevät halkaisijaltaan 
10 µm:n aukon, 50-prosenttisesti 

Coarse 0,3…10 ja erotusaste < 50 % Hiukkaset, jotka läpäisevät halkaisijaltaan 
10 µm:n aukon, alle 50-prosenttisesti 

 

Taulukko 6 Minimisuodatusluokat tulo- ja ulkoilmaluokan perusteella (4) 

Ulkoilma-
luokka 

Tuloilmaluokka 

SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5 

ODA 1 
ePM10 50 % + ePM1 50 %  ePM1 50 % ePM1 50 %   
ePM1 50 %         

ODA 2 
ePM2,5 65 % + ePM10 50 % + ePM1 50 % ePM1 50 % * 

ePM1 50 % ePM1 50 %       

ODA 3 
ePM2,5 65 % + ePM2,5 65 % + ePM10 50 % + ePM1 50 % * 

ePM1 80 % ** ePM1 50 % ePM1 50 %     
* SUP 5 tuloilmaluokan hiukkaspitoisuus suurempi kuin asumisterveysasetuksen toimenpideraja huoneilmalle  

** Suositellaan käytettäväksi hiukkassuodatuksen lisäksi myös kaasusuodatusta   
 

Ilmanvaihtokone on varustettava kondenssiveden poistojärjestelmällä. Ilmanvaihtoko-

neen lämmöntalteenotosta muodostuu ulkoilman kosteuden takia kondenssivettä ko-

neen kondenssivesialtaaseen varsinkin levylämmönsiirtimillä varustetuissa ilmanvaihto-

koneissa. Altaasta vesi johdetaan konehuoneen lattiakaivoon joko viemärin kaadon tai 

kondenssipumpun avulla. (14) 

Ulkoilmasäleikön tarkoitus on ottaa ilmanvaihtokoneelle raitista ulkoilmaa, niin että ul-

kona satava vesi tai lumi ei pääse ilmanvaihtokoneen sisälle. Toisinaan ulkoilmasäleikkö 

varustetaan lisäksi myös sähköisellä lämmityksellä. Säleikön otsapintanopeus on hyvä 

mitoittaa alle 1 m/s, ellei valita sellaista mallia, jossa tarvittava vedenerotuskyky saavu-

tetaan suuremmillakin nopeuksilla.  

Ulospuhallussäleikön tarkoitus on saada jäteilma ulos kiinteistöstä niin, että säleikön 

kautta ei kulkeudu vettä/lunta takaisin kanavistoon. Ulospuhallussäleikön valinnassa on 

hyvä huomioida alhaiset painehäviöt sekä äänitaso.  
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Ilmanvaihtokanaviston väljällä mitoituksella saavutetaan helpommin tasapainossa oleva 

ja ääniteknisesti hyvä kanavisto.  Kanavat kannakoidaan tukeviin rakenteisiin, jottei run-

koääni pääse etenemään rakenteiden kautta huonetiloihin. Kanavistot on lämpöeristet-

tävä ainakin ulkoilma- ja jäteilmakanavan osalta. Jos koneellisessa ilmanvaihtojärjestel-

mässä on myös jäähdytys tai varaus sille, on tulo ja poistoilmakanavistokin lämpöeris-

tettävä kondenssiveden muodostumisen välttämiseksi. 

3.2.2 Keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 

Keskitetyssä tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmässä (kuva 5) yksi suurempi ilmanvaih-

tokone palvelee yhtä tai useampaa tilaa. Yhden ilmanvaihtokoneen palvelualueeseen 

voivat kuulua rakennuksen kaikki tilat. Huonetiloista tulo- ja poistoilmakanavat kulkevat 

useimmiten vesikatolle sijoitettuun erilliseen konehuoneeseen. Ilmanvaihtokone voi olla 

myös suoraan vesikatolla, jos kone on ulkokäyttöön soveltuva.  

 

Kuva 5. Keskitetty tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä 

 

Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä voidaan toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, 

joko siten että jokaisen tilan ilmamäärää säädetään keskitetysti tai siten että tilojen ilma-

määriä voidaan säätää erikseen. Puhaltimien ilmavirtaa säädellään kanavapaineen mu-

kaan säätöpeltien ja rakennusautomaation avulla. Säätöalue voi olla keskitetyssä ilman-

vaihtojärjestelmässä kuitenkin rajallinen riippuen erilaisista käyttötarkoituksista ja käyt-

töajoista. (8) Lämmöntalteenoton lämmönsiirtimenä käytetään yleisimmin levy- tai nes-

tekiertoista lämmönsiirrintä, sillä keskitetyn ilmanvaihdon palvelualueisiin voi kuulua ti-

loja, joiden poistoilma ei saa sekoittua tuloilmaan. Niin sanotuille likaisille tiloille voidaan 

myös suunnitella oma erillispoisto. 
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3.2.3 Hajautettu tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 

Hajautetussa tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmässä (kuva 6) ilmanvaihtokoneita on 

useampia, jotka kukin palvelevat pienempää vyöhykettä rakennuksesta. Hajautetussa 

järjestelmä ulkoilma otetaan ulkoseinästä ulkoilmasäleikön kautta. Ulkoilmasäleikkö ei 

saa sijaita suoraan alueella, jossa on ulkoilmaa heikentäviä tekijöitä, esimerkiksi vilkas-

liikenteinen katu. (4) 

Poistoilma johdetaan ilmanvaihtokoneelta ulospuhallushajottajien kautta vesikatolta 

ulos. Poistoilmakanava on paloeristettävä ilmanvaihtokoneelta vähintään 2,5 metrin mat-

kalta, ja lisäksi loppuosa on lämpöeristettävä. Jokainen ilmanvaihtokone kanavoidaan 

erikseen. (8) 

 

Kuva 6. Hajautettu tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 

 

Vuonna 2018 voimaan tullut ympäristöministeriön asetus (1009/2017) toisaalta mahdol-

listaa myös ulospuhalluksen seinästä, mikä voi antaa uusia mahdollisuuksia hajautetun 

ilmanvaihdon suunnitteluun. Asetuksen mukaan poistoilmaluokan 1 ilmanvaihdon ulos-

puhallusilma voidaan johtaa ulos myös rakennuksen seinässä olevan ulospuhallusilma-

laitteen kautta. Ulospuhalluslaitteen sijoittaminen on kuitenkin suunniteltava siten, että 

asetusten mukaiset ulospuhalluslaitteen etäisyysvaatimukset täyttyvät. (1) 

Hajautetussa järjestelmässä ilmanvaihdon palvelualueet jaetaan pienempiin osiin, joista 

jokaista palvelee yksi ilmanvaihtokone. Tilojen ilmamäärien tarpeenmukainen säätö ja 

painesuhteiden hallinta yksinkertaistuvat, kun palvelualueet ovat pienempiä. 
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4 Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon ohjausperiaatteet 

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän ohjaustapa valitaan suunnitteluvai-

heessa. Ohjaustavan määrittämiseen vaikuttaa esimerkiksi tilan käyttötarkoitus sekä ti-

lojen tarve muuntojoustavuuteen. Ilmanvaihtojärjestelmä voi olla joko vakioilmavirtajär-

jestelmä tai tarpeen mukaisesti säätyvä muuttuva ilmavirtajärjestelmä.  Huonetiloissa, 

joissa henkilömäärä vaihtelee suuresti päivän aikana voi olla tarpeen suunnitella ilman-

vaihtojärjestelmän ohjaus, niin että ilmamäärä järjestelmässä säätyy tilan kuormituksen 

mukaan. Toisaalta on myös huonetiloja, joihin on tuotava vakiomäärä ilmaa jatkuvatoi-

misesti. Vakioilmavirralla toteutettavia huonetiloja ovat esimerkiksi WC- ja pesutilat. 

4.1 Vakioilmavirtajärjestelmä CAV 

Vakioilmavirtajärjestelmistä on koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon ohjausperiaat-

teista yksinkertaisin ja edullisin. Periaate on se, että käyttöaikana joka huoneeseen tuo-

daan henkilömäärään tai pinta-alaan perustuva maksimi-ilmamäärä. Huonetiloihin tuo-

tava ilmavirta pysyy jatkuvasti vakiona eikä erillisiä tilakohtaisia huonesäätimiä ole. Va-

kioilmavirtaista järjestelmää voidaan säätää vain muuttamalla koneen pyörimisnopeutta 

esimerkiksi aikaohjauksella. Vakioilmavirtajärjestelmää käytetään usein samantyyppi-

sissä tiloissa, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan ja joilla on samanlainen ilmanvaihdontarve. 

Vakioilmavirtajärjestelmän lisäksi tiloihin on järjestettävä asetusten mukainen käyttöajan 

ulkopuolinen ilmanvaihto. (15) 
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4.2 Muuttuva ilmavirtajärjestelmä VAV 

Tarpeenmukaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä ilmavirta pyritään pitämään jatkuvasti 

tarvetta vastaavana. Kuvassa 7 on esitetty periaate sille, minkälainen tarpeenmukaisen 

ja vakioilmavirtaisen järjestelmien ilmavirtojen ero päivän aikana voisi esimerkiksi olla. 

Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla pystytään pienentämään ilmavirtojen suuruutta ja sillä 

voidaan saada aikaan energiansäästöä. Ohjaustapa on tarpeellinen paikoissa, joiden 

kuormitustila muuttuu paljon. Ohjausperiaatteena muuttuvailmavirtaisessa järjestel-

mässä voi olla esimerkiksi lämpötila tai huoneilman CO2-pitoisuus.   

 

 

Kuva 7.Esimerkki muuttuvan ilmavirtajärjestelmän ja vakioilmavirtajärjestelmän ilmamäärien vaihtelusta päi-
vän aikana 
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5 Esimerkkikohde 

Esimerkkikohteena tässä insinöörityössä käytettiin Helsingin Myllypuroon rakenteilla ole-

vaa lastenpäiväkoti Neulasta, jonka LVI-suunnitelmat teki Äyräväinen Oy. Päiväkoti Neu-

lanen tulee olemaan lapsimäärältään suuri päiväkotirakennus, joka rakennetaan vanhan 

purettavan päiväkodin tilalle. Päiväkotiin valmistuvat tilat 289:lle lapselle, ja tilat jakautu-

vat kolmeen eri siipeen.  

Insinöörityöhön käytettävä aika huomioon ottaen päiväkodin ilmanvaihtoratkaisuiden tar-

kastelu ja vertailu rajattiin tässä työssä ainoastaan rakennuksen yhteen siipeen. Työssä 

esimerkkinä olleessa siivessä oli pääasiassa kotipesätiloja sekä toritiloja. Kotipesä on 

yhden lapsiryhmän käytössä oleva ryhmähuone, jota täydentävät kahden lapsiryhmän 

yhteiset WC- ja eteistilat. Tilat on ryhmitelty siten, että kahden kotipesän välissä on yh-

teinen toritila, joka on kummankin lapsiryhmän yhteisessä käytössä. Tarkastelun koh-

teena ollut siipi sisältää yhteensä neljä vastaavaa kokonaisuutta. 

Lisäksi tarkastelun kohteena olleessa siivessä oli WC-, pesu- ja käytävätiloja. Keittiö- 

sekä liikuntatilat sijaitsivat toisessa siivessä, joten niitä ei otettu ilmanvaihtojärjestelmien 

tarkastelussa ja vertailussa huomioon.  

Kohdetta suunnitellessa uudet asetukset ja Sisäilmastoluokitus 2018 ei ollut vielä tullut 

voimaan, joten jossain määrin suunnittelun pohjana käytetyt määräykset eroavat nykyi-

sistä asetuksista. Päiväkodin taloteknisen suunnittelun perusteena on käytetty Sisäil-

mastoluokitus 2008:aa ja rakentamismääräyskokoelman osaa D2 sekä Helsingin kau-

pungin LVI-suunnitteluohjeita. Tämän insinöörityön esimerkkikohteen suunnitelmat täyt-

tävät myös pääosin vuonna 2018 voimaan tulleet asetukset ja tavoitearvot.  

5.1 Lähtötiedot ja ilmanvaihdon mitoitusperusteet 

Päiväkotirakennuksen bruttoala on 2 866 brm2, huoneistoala 2 318 htm2 ja hyötyala 

2 013 hym2. Päiväkotirakennus on suunniteltu yhteensä 289:lle 1–6-vuotiaalle lapselle 

sekä arviolta 47:lle hoito- ja kasvatushenkilölle riippuen hoidossa olevien lasten mää-

rästä ja iästä. Lisäksi ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä päiväkodissa on yh-

teensä 3 – 5 henkilöä. (16) Insinöörityöhön rajatun siiven pinta-ala on 637 m2. Tarkkaa 

käyttäjämäärää insinöörityössä esimerkkinä käytetylle siivelle ei ollut tiedossa. 
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Rakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joista jokainen on oma muunneltavissa oleva 

kokonaisuutensa. Siipien keskellä sijaitsevat muun muassa yhteiset ruokailutilat. Raken-

nuksen katolle sijoitetaan aurinkosähkökeräysjärjestelmä. (16) 

LVIA-järjestelmät suunnitellaan vähän energiaa kuluttaviksi. Rakennus varustetaan ko-

neellisella tulo-poistoilmanvaihdolla sekä tehokkaalla LTO-järjestelmällä. Talotekniikan 

käyttöikätavoitteet ovat 10–50 vuotta järjestelmästä riippuen. Tekniset järjestelmät suun-

nitellaan siten, että tiloista on mahdollista tehdä muuntojoustavia. Lisäksi ilmanvaihtolait-

teistot ryhmitellään niin, että tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen on helposti toteutet-

tavissa. (16)  

Helsingin kaupungin LVIA-suunnitteluohjeen mukaan päiväkoteihin ei pääsääntöisesti 

suunnitella jäähdytystä. Jäähdytyksen tarvetta voidaan pienentää esimerkiksi rakenteel-

lisia keinoja käyttäen, joita ovat esimerkiksi aurinkosuojaukset tai pienentäen sisäisiä 

kuormitustekijöitä. Myös esimerkiksi oikeanlaisella pihasuunnittelulla voidaan pienentää 

ulkoisia kuormitustekijöitä. (18) 

Sisäilmasto on suunniteltava siten, että se vastaa Sisäilmastoluokituksen 2008:n luokan 

S2 tavoitearvoja. Suunnittelussa on otettava huomioon materiaalien emissiotyypit, kor-

jattavuus sekä kestävyys. (16) 

Suunnittelun tukena kohteessa on käytetty muun muassa Helsingin kaupungin julkaise-

mia päiväkotien ilmanvaihdon mitoitusohjeita. Kohteessa toimintatilojen ulkoilmavirrat on 

mitoitettu pinta-alaperusteisesti 3 l/s, m2, arvo vastaa myös Sisäilmastoluokituksen luok-

kaa S2. Käyttöajan ulkopuolella ilmavirta on 1/3 kokonaisilmavirrasta eli 1 l/s, m2. Näin 

ollen asetuksen mukainen minimi-ilmavirta 0,15 l/s, m2 pinta-alaa kohden täyttyy. 

Helsingin kaupungin ohjeen mukaan kohteen sisätiloissa päiväajan keskiäänitaso sai 

suunnitteluhetkellä olla enintään 35 dB ja yöajan keskiäänitaso enintään 30 dB (17).  

5.2 Ilmanvaihtojärjestelmät  

Yhtenä osana insinöörityöhön kuului hajautetun ja keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän 

vertailu päiväkotirakennuksessa. Esimerkkikohteena käytetyn päiväkoti Neulasen ilman-

vaihto toteutetaan esimerkkisuunnitelman 1 mukaan, jonka on tehnyt Äyräväinen Oy. 

Insinöörityössä esimerkkisuunnitelma 1 edustaa keskitettyä ilmanvaihtojärjestelmää ja 
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insinöörityötä varten samasta kohteesta tehty varjosuunnitelma, esimerkkisuunnitelma 

2, hajautettua ilmanvaihtojärjestelmää. Kummassakin esimerkkisuunnitelmassa ilman-

jako- ja ohjaustavat olivat samanlaiset. Lisäksi esimerkkisuunnitelmissa sekä tulo ja 

poistoilmalaitteiden määrät että paikat olivat toisiaan vastaavat. Suurin ero kahden jär-

jestelmän välillä johtui ilmanvaihtokoneiden sekä kanavointien määrästä että sijoitte-

lusta.   

Toimintaperiaatteena molemmissa suunnitelmassa on seuraava: Ulkoilma johdetaan ul-

koseinässä olevien ulkoilmasäleikköjen kautta ilmanvaihtokoneelle ja siitä edelleen tu-

loilmana päätelaitteiden kautta huonetiloihin. Poistoilma vastaavasti johdetaan huoneti-

loista poistoilmalaitteiden kautta ilmanvaihtokoneelle, josta se puhalletaan kanavistoa 

pitkin vesikatolla sijaitsevien ulospuhallushajottajien kautta ulos. Poistoilmasta otetaan 

lämpöä talteen palvelualueesta riippuen joko pyörivällä tai vastavirtalämmönsiirtimellä. 

Ilmanvaihdon ohjaus on suunniteltu kummassakin esimerkkisuunnitelmassa siten, että 

jokaiseen ryhmätilaan tulee kaksi tulo- ja poistoilmakanavaa. Toisen tuloilmakanavan 

kautta tulee huonetilaan ja toisaalta toisen poistoilmakanavan kautta lähtee huonetilasta 

jatkuva vakioilmavirta. Toisessa tulo- ja poistoilmakanavassa on kaksiasentoinen säätö-

pelti, joka tarpeen mukaan lisää tai pienentää kanavasta tulevan ja lähtevän ilman mää-

rää. Säätöpeltiä ohjataan huonetilan CO2-pitoisuutta mittaavan anturin sekä lämpötila-

anturin avulla. Kun lämpötila tai hiilidioksidipitoisuus on yli raja-arvon (suurempi arvo on 

määräävä) pellit ovat auki, muulloin pellit ovat kiinni. Raja-arvo hiilidioksidille on 700 ppm 

ja raja-arvo lämpötilalle on 24 °C. Jos ulkolämpötila ylittää 25 °C, pellit eivät ohjaudu 

lämpötilan ohjaamana. Ryhmätilojen ilmanvaihtokoneet käyvät tarpeenmukaisella oh-

jauksella (klo 06.00–20.00) ja käytönajan ulkopuolella (klo 20.00–06.00) 1/3-teholla. 

Jotta kanavapaine pysyy vakiona, on keskitetyssä järjestelmässä ullakkotiloissa lähellä 

ilmanvaihtokonetta vakiopainepelti sekä tulo- että poistoilmakanavassa. Vakiopainepel-

lin avulla ilmanvaihtokone pystyy havaitsemaan pienet paineen muutokset suuremmas-

sakin järjestelmässä, jossa kanavoinnit haarautuvat useaan eri tilaan. Hajautetussa il-

manvaihtojärjestelmässä vakiopainepeltiä ei tässä työssä tarvittu lyhyiden kanavointien 

sekä vähäisten kanavahaarojen takia. Hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä ilman-

vaihtokone havaitsee ilman erillistä vakiopainepeltiä paineen muutokset.  
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Käytävien ja wc-tilojen ilmanvaihtokone toimii käyttöaikana (klo 06.00-20.00) 1/1 teholla 

mitoitetusta ilmavirrasta ja käyttöajan ulkopuolella (klo 20.00-06.00) 1/3 mitoitetusta il-

mavirrasta. 

Malliesimerkki kahden ryhmätilan ja niiden välisen yhteisen toritilan ilmanjaosta ja oh-

jauksesta esitetty kuvassa 8. Malliesimerkki on ilmanvaihtojärjestelmä esimerkistä 2 eli 

hajautetusta järjestelmästä. Päätelaitteiden sijainnit ja ilmanohjaustapa ovat kummassa-

kin esimerkissä samanlaiset. Vain kanavoinnit ja ilmanvaihtokoneiden sijainti eroavat toi-

sistaan. 

 

Kuva 8. Ryhmätilojen ilmanjako ja ohjaus esimerkkisuunnitelma 2 

 

5.2.1 Esimerkkisuunnitelma 1 

Esimerkkisuunnitelmassa 1 rakennus on jaettu yhteensä kolmeen eri palvelualueeseen, 

joita palvelevat ullakolla sijaitsevat kolme ilmanvaihtokonetta. Palvelualueet on esitetty 

kuvassa 9.  

 

Kuva 9. Esimerkkisuunnitelma 1 palvelualueet, keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä 
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Kaksi IV Produkt Ab:n Envistar Flex-mallia olevaa ilmanvaihtokonetta (205TK ja 207TK) 

palvelee itsenäisesti ryhmätiloja. Ryhmätilojen palvelualueet ovat jaettu siten, että toinen 

ilmanvaihtokone kattaa rakennuksen pohjoispuolen ryhmähuoneet ja toinen ilmanvaih-

tokone eteläpuolen ryhmähuoneet. Ilmanvaihtokoneet on varustettu pyörivällä lämmön-

talteenottoyksiköllä. Ilmanvaihtokoneen 205 TK SFP-luku on 1,46 kW/m3 ja 207TK SFP-

luku on 1,65 kW/m3 (ks. liite 6 ja 8). Molemmat ilmanvaihtokoneet alittavat vuonna 2018 

voimaan tulleen asetuksen vaatiman ilmanvaihtokoneen ominaissähkötehon maksimiar-

von.  

Yksi ilmanvaihtokone (206TK) palvelee käytävä-, WC- ja pesutiloja. Ilmanvaihtokone on 

malliltaan myös IV Produkt Ab:n Envistar Flex. Likaisten tilojen eli käytävä-, wc ja pesu-

tilojen lämmöntalteenoton lämmönsiirrin on ristivirtasiirrin, jolloin tulo- ja poistoilmavirto-

jen sekoittumisen estetään. Kanavoinnit on tehty pääasiassa Ø160–500 mm:n kokoisilla 

pyöreillä kanavilla sekä kanavaosilla. 

Ilmanvaihtokoneiden jälkilämmityspatterit ovat vesikiertoisia, ja ne on liitetty lämmitys-

verkostoon. Ilmanvaihtokoneiden kondenssivedet johdetaan ilmanvaihtokonehuoneen 

lattiakaivoihin. 

Ulkoilma otetaan järjestelmään ulkoilmasäleikköjen (3 kpl) kautta ulkoseinistä. Ulkoil-

masäleiköksi valittiin Beventin malli BRYV 800x800, joka on varustettu sähkösulatuk-

sella. Ulkoilmasäleiköltä ilmanvaihtokoneelle menevä kanavaosa lämpöeristettiin. Ulos-

puhallushajottajat (3 kpl) sijaitsevat katolla, ja niiden malliksi valittiin Beventin malli Delta-

AH-400+BRTG 5.  

Esimerkkisuunnitelman 1 ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät LVI-suunnitelmat esitetty liit-

teissä 1–5 ja suunnitelmissa käytettyjen ilmanvaihtokoneiden koneajot liitteissä 6–8. 
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5.2.2 Esimerkkisuunnitelma 2 

Esimerkkisuunnitelmassa 2 rakennus on jaettu yhteensä kuuteen eri palvelualueeseen, 

joita palvelevat alakatossa sekä käytävällä sijaitsevat ilmanvaihtokoneet. Palvelualueet 

on esitetty kuvassa 10.  

 

Kuva 10. Esimerkkisuunnitelma 2 palvelualueet, hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä 

 

Pääasiassa ryhmähuoneita sisältävien alueiden tilat on jaettu neljään eri palvelualuee-

seen, joita palvelevat identtiset ilmanvaihtokoneet 201–204TK. Ilmanvaihtokoneet 201–

204TK ovat malliltaan Swegon Compact LP05. Ilmanvaihtokoneen mitoitusilmavirraksi 

määritettiin 340–390 l/s ja näin ollen kanavapaineeksi saatiin 140–160 Pa. Ilmanvaihto-

koneen ominaissähköteho eli SFP-luku oli välillä 1,42–1,84 kW/ (m3/s), joka alittaa ase-

tuksen mukaisen maksimiarvon (liite 14). 

Yhtenä valintakriteerinä oli ilmanvaihtokoneen fyysisesti pieni koko, jotta sijoittaminen 

pieneen tilaan olisi mahdollista. Ilmanvaihtokoneet ovat suunnitelmassa sijoitettu alakat-

toon WC- ja pesutilojen yläpuolelle, jolloin ilmanvaihtokonehuonetta ei tarvita. Ilmanvaih-

tokoneet varustetaan liukuovella ja alakattoon tehdään sopivan kokoinen huoltoluukku 

ilmanvaihtokoneen huoltamista varten. 
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Ilmanvaihtokone 206TK palvelee rakennuksen pohjoispuolen WC- sekä pesutiloja ja il-

manvaihtokone 205TK palvelee eteläpuolen WC- ja pesutiloja sekä käytäviä. Kumman-

kin ilmanvaihtokoneiden malli on ILOXAIRin ILOX 397. Ilmanvaihtokone 206TK sijoitet-

tiin eteisessä sijaitsevaan tekniseen tilaan ja ilmanvaihtokone 205 TK sijoitettiin eteisen 

käytävälle koteloituna. Likaisten tilojen ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotto tapahtuu 

ristivirtalämmönsiirtimen avulla, jolloin tulo- ja poistoilmavirtojen sekoittuminen estetään. 

Insinöörityön aikarajan puitteissa valittiin kyseiset ilmanvaihtokoneet lattiamallisina. Laa-

jemmalla tutkimustyöllä olisi voinut selvitä pienempien laitevalmistajien joukosta ristivir-

tatekniikalla alakattoon sijoitettavia ilmanvaihtokoneita, jolloin lattiapinta-alaa ei olisi käy-

tetty turhaan.  

Kanavointi suunniteltiin tehtäväksi Ø160–315 mm:n kokoisilla pyöreillä kanavilla ja ka-

navaosilla. Kanavisto on suhteellisen lyhyt ja yksinkertainen sekä ilmamäärät ovat hillityt, 

joten suurempaa kanavakokoa ei tarvittu koko rakennuksessa. Alakattoon sijoitetun il-

manvaihtokoneen jälkeen kanavistoon sijoitettiin sekä tulo- että poistokanavaan äänen-

vaimentimet.  

Ulkoilma otetaan järjestelmään ulkoilmasäleikköjen (6 kpl) kautta ulkoseinistä. Ulkoil-

masäleiköksi valittiin Beventin malli BRYV 600x600, joka on varustettu sähkösulatuk-

sella. Ulkoilmasäleiköltä ilmanvaihtokoneelle menevä kanavaosa lämpöeristettiin. Ulos-

puhallushajottajat (6 kpl) sijaitsevat katolla, ja niiden malliksi valittiin FläktWoodsin 

EYMA Ø315.  

Ilmanvaihtokoneiden jälkilämmityspatterit ovat vesikiertoisia, ja ne on liitetty lämmitys-

verkostoon. Ilmanvaihtokoneiden kondenssivedet johdetaan alakatossa lähimmän WC-

tilan pesualtaan vesilukkoon kaadon avulla. 

Esimerkkisuunnitelman 2 ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät LVI-suunnitelmat on esitetty 

liitteissä 9–13 ja suunnitelmissa käytettyjen ilmanvaihtokoneiden tekniset tiedot liitteissä 

14–15. 
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6 Vertailu 

Tässä luvussa on vertailtu keskitettyä ja hajautettua ilmanvaihtojärjestelmää tilankäytön, 

äänitekniikan, huollettavuuden ja säädön sekä investointi- ja käyttökustannusten näkö-

kulmista. 

6.1 Tilankäyttö 

Keskitetyn ja hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän yksi suurimmista eroista tulee tilankäy-

tössä. Hajautetussa järjestelmässä eli esimerkissä 2 voidaan koko 66 m2:n kokoinen il-

manvaihtokonehuone jättää rakentamatta, kun pienemmät ilmanvaihtokoneet sijoitetaan 

WC- ja pesutilojen alakattotilaan sekä käytävätiloihin. Esimerkkikohteen alakattotilat oli-

vat korkeudeltaan 1 000 mm, jolloin 800 mm korkea ilmanvaihtokone on mahdollista 

asentaa alakaton yläpuolelle.  

Hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä kanavistot ovat halkaisijaltaan huomatta-

vasti pienempiä (Ø160–315 mm) kuin keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä (Ø160–

500 mm). Hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä tilaa säästyy pienempien kanavako-

kojen ansiosta muun muassa käytävien alakatossa sekä tekniikkakuiluissa. Vaikka tässä 

kohteessa jäteilman ulospuhallus suunniteltiin tehtäväksi vesikaton kautta, voitaisiin se 

uusien asetusten puitteissa tehdä mahdollisesti myös ulkoseinästä. Näin ollen voitaisiin 

lisäksi säästää kanavointien määrän pienenemisen sekä pystykanavien pois jäämisen 

myötä.   

Ilmanvaihtokonehuoneen neliöhinnaksi valittiin arvion mukaan 428 €/m2. Näin ollen 

66 m2:n kokoisen ilmanvaihtokonehuoneen rakennuskustannukset olisivat noin 28 000 

€. Kustannusarvio on vain suuntaa antava, sillä rakennuskustannuksia on todellisuu-

dessa vaikea arvioida alan suhdanneherkkyyden vuoksi.  
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6.2 Äänitekniikka 

Hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä eli esimerkkisuunnitelmassa 2 ilmanvaihtoko-

neet sijaitsivat lähellä oleskelutiloja WC-, ja pesutilojen yläpuolella alakatossa, joten ää-

nitason tarkastelu viereisissä ryhmätiloissa oli tarpeen. Vertailuarvoina pidettiin esimerk-

kisuunnitelman 1 vastaavia arvoja, silloin kun ilmanvaihtokone sijaitsi konehuoneessa 

vesikatolla, ja ympäristöministeriön sekä Helsingin kaupungin ohjeissa annettuja enim-

mäisarvoja. Tarkastelu tehtiin määrittämällä ilmanvaihtokanaviston kautta tulevan äänen 

taso ääniteknisesti haastavimmassa huonetilassa. Kuvassa 11 on esitetty ääniteknisesti 

tarkasteltu ryhmähuone. 

 

Kuva 11. Ääniteknisesti tarkasteltu ryhmätila esimerkkisuunnitelma 2. 
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Ilmanvaihtojärjestelmästä huonetilaan aiheutuvan äänenpainetason määrittämistä var-

ten tarvitaan ilmanvaihtokoneen puhaltimelta kanavaan tuleva äänentehotaso oktaavi-

kaistoittain.  Puhaltimen äänentehotasosta vähennetään oktaavikaistoittain eri vaimen-

nustekijät. Vaimennusta äänentasoon aiheuttavat muun muassa kanavistossa ilmavirran 

jakautumisesta aiheutuva vaimennus, kanavisto-osien aiheuttama vaimennus, päätelait-

teen oma vaimennus, päätevaimennus ja äänenvaimentimen aikaansaama vaimennus 

sekä huonevaimennus. Vaimennusta aiheuttavien tekijöiden lisäksi on selvitettävä ääntä 

lisäävät tekijät, joita ovat esimerkiksi päätelaitteet ja säätöpellit. Lopuksi käytetään A-

painotusta, joka muuttaa äänenpainetason vastaamaan ihmisen kuuloherkkyyttä. Kaikki 

äänitason vähennykset ja lisäykset tehdään taajuuskaistoittain. Äänitasojen yhteenlasku 

on tehtävä logaritmisesti yhtälöllä 1. 

𝐿𝐴,𝑡𝑜𝑡 = 10 log (10
𝐿1

10 + 10
𝐿2

10 + 10
𝐿3

10 … + 10
𝐿𝑛

10)  [1] 

jossa 𝐿𝐴,𝑡𝑜𝑡    on kokonaisäänitaso, (dB) 

 𝐿1 … 𝐿𝑛 on yhteenlaskettavat äänitasot, (dB) 

Seuraavassa laskuesimerkissä on esitelty tarkemmin äänilaskennan eteneminen kohta 

kohdalta käyttäen apuna äänilaskennan peruskaavoja. (6) Laskentaesimerkissä on käy-

tetty esimerkkisuunnitelman 2 arvoja. Kanaviston aikaansaama vaimennus on usein hy-

vin pieni, eikä sitä tässä työssä siitä syystä otettu huomioon. Kanaviston aiheuttama vai-

mennus jätettiin varmuusvaraksi. 

1. Laskenta aloitettiin määrittämällä ilmanvaihtokoneen puhaltimen äänitehotasot 

(liite 14). Tiedot ovat useimmiten saatavilla ilmanvaihtokoneajon teknisissä tie-

doissa tai laite-esitteissä. 

2. Ilmavirran jakautumisen aiheuttama vaimennus laskettiin yhtälöllä 2. 

𝐷𝑞 = 10log 
𝑞𝑝ää𝑡𝑒𝑙𝑎𝑖𝑡𝑒

𝑞𝑖𝑣−𝑘𝑜𝑛𝑒
    [2] 

jossa 𝐷𝑞 on ilmavirran jakautumisesta aiheutuva vaimennus 

𝑞𝑝ää𝑡𝑒𝑙𝑎𝑖𝑡𝑒 on päätelaitteen ilmavirta, (l/s) 

𝑞𝑖𝑣−𝑘𝑜𝑛𝑒  on ilmanvaihtokoneen ilmavirta, (l/s)  
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3. Päätelaitteen sekä kanavistossa olevan äänenvaimentimen aiheuttama vaimen-

nus sekä mahdollisesti päätelaitteen tuottama äänitaso saatiin selville laiteval-

mistajien teknisistä esitteistä. Päätelaitteiden osalta täytyy selvittää, onko laite-

valmistajan ilmoittamassa vaimennuksessa otettu jo valmiiksi päätevaimennus 

huomioon. Päätevaimennus syntyy kanavan päättyessä huonetilaan, kun osa ää-

nestä heijastuu takaisin kanavaan. Tässä työssä päätevaimennus sisältyi pääte-

laitteen vaimennukseen, joten sitä ei erikseen huomioitu. Muussa tapauksessa 

päätevaimennus olisi laskettu yhtälöllä 3. 

𝐷 = 10log [1 + (
𝑐

4
∗ 𝑓 ∗ 𝜋)

2

∗
𝑄

𝑆
]   [3]

  

jossa D  on vaimennus, dB 

 c  on äänen nopeus, m/s 

 f  on taajuus, Hz 

 S  on kanavan pääteaukon ala, m2  

 Q  on suuntaavuus, johon äänilähde tehonsa säteilee 

4. Tarkasteltavassa tilassa sijainnut toinen tuloilmalaite otettiin laskennassa huomi-

oon ääntä lisäävänä tekijänä. Äänitasot laskettiin logaritmisesti yhteen taajuus-

kaistoittain. Poistoilmalaitteiden äänitason lisäystä ei otettu laskennassa huomi-

oon. Poistoilmalaitteiden äänitaso jäi niin alhaiseksi, että niistä ei olisi tullut li-

säystä huonetilan kokonaisäänitasoon. 

5. A-painotus otettiin laskennassa huomioon. Sen tarkoituksena oli muuttaa ääni-

taso korvan kuulemaa ääntä vastaavaksi.  

6. Huonevaimennukseen vaikuttavat huoneen pinta-ala ja pintamateriaalit sekä pin-

tamateriaalien absorptiokertoimet. Huonevaimennus laskettiin yhtälöllä 4. Ab-

sorptioalat laskettiin jokaiselle huoneen pinnalle erikseen kertomalla ensin kunkin 

pinnan pinta-ala materiaalin absorptiokertoimella. Lopuksi laskettiin huoneen eri 
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pintojen absorptioalat yhteen taajuuskaistoittain. Työssä käytetyt materiaalien 

absorptiokertoimet ja huonetilan absorptioalat on esitetty taulukossa 7. 

𝐿𝑤 − 𝐿𝑝 = 𝐷 = 10log 
𝐴

4
    [4] 

jossa 𝐿𝑤 on äänilähteen tehotaso, dB 

𝐿𝑝 on äänilähteen painetaso, dB 

𝐷  on huonetilan aikaansaama vaimennus, dB 

𝐴  on huonetilan absorptioala, m2  

 

Taulukko 7. Huonetilan materiaalien absorptiokertoimet ja absorptioalat 

    Pinta-ala Absorptiokertoimet taajuuskaistoittain 

Huoneosa Materiaali m2 125 250 500 1000 2000 4000 

Lattia Linoleumi 32 0,04 0,04 0,08 0,12 0,13 0,1 
Katto Kipsilevy 10 0,25 0,2 0,1 0,05 0,05 0,1 
Katto Akustiikkalevy 22 0,2 0,65 0,95 1 1 0,95 
Seinä 1 Kipsilevy+villa 26 0,3 0,2 0,1 0,05 0,05 0,1 
Seinä 2 Kipsilevy+villa 13 0,3 0,2 0,1 0,05 0,05 0,1 
Seinä 3 Kipsilevy+villa 26 0,3 0,2 0,1 0,05 0,05 0,1 
Seinä 4 Kipsilevy+villa 9 0,3 0,2 0,1 0,05 0,05 0,1 
Ikkuna  Lasi 1,4 0,4 0,3 0,2 0,17 0,15 0,1 
Ovi Puu 4 0,14 0,1 0,08 0,07 0,06 0,05 

      Absorptioalat taajuuskaistoittain, m2 

Huoneosa Materiaali   125 250 500 1000 2000 4000 

Lattia Linoleumi   1,28 1,28 2,56 3,84 4,16 3,2 
Katto Kipsilevy   2,50 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 
Katto Akustiikkalevy   4,40 14,30 20,90 22,00 22,00 20,90 
Seinä 1 Kipsilevy+villa   7,70 5,13 2,57 1,28 1,28 2,57 
Seinä 2 Kipsilevy+villa   3,97 2,65 1,32 0,66 0,66 1,32 
Seinä 3 Kipsilevy+villa   7,70 5,13 2,57 1,28 1,28 2,57 
Seinä 4 Kipsilevy+villa   2,84 1,89 0,95 0,47 0,47 0,95 
Ikkuna  Lasi   0,58 0,43 0,29 0,24 0,22 0,14 
Ovi Puu   0,53 0,38 0,30 0,26 0,23 0,19 
Absorptio ala yht.     31,5 33,2 32,5 30,5 30,8 32,8 

 

7. Lasketaan lopuksi äänentehotasot taajuuskaistoittain yhteen ja lasketaan äänen-

painetaso yhtälön 5 avulla havaintopisteen ja suuntaavuuden avulla.  Suuntaa-

vuudessa tavanomaisesti käytetyt arvot ovat nähtävillä taulukossa 8. 
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𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 + 10 ∗ log((
1

𝑄∗𝑟2
) + (

4

𝐴
))   [5] 

jossa 𝐿𝑝 on äänen painetaso, dB 

 𝐿𝑤 on äänen tehotaso, dB 

 𝑄  on suuntaavuus, johon äänilähde tehonsa säteilee 

𝑟  on havaintopisteen etäisyys äänilähteestä, m 

𝐴  on huoneen absorptioala, m2  

Taulukko 8. Äänitehon suuntaavuudet 

Aukon sijainti Q 

Vapaasti tilassa 4π 

Tasopinnalla 2π 

Kulmassa π 

Nurkassa π/2 
 

Äänilaskenta tehtiin samaan ryhmähuoneeseen sekä esimerkkisuunnitelmaan 1 että esi-

merkkisuunnitelmaan 2. Lopputuloksena saatiin esimerkkisuunnitelman 1 eli keskitetyn 

ilmanvaihtosuunnitelman ryhmätilan äänitasoksi 25 dB(A) ja esimerkkisuunnitelman 2 eli 

hajautetun ilmanvaihtosuunnitelman ryhmätilan äänitasoksi 29 dB(A). Tulokset nähdään 

taulukoista 9 ja 10. 

Taulukko 9. Ryhmähuoneen äänilaskenta esimerkkisuunnitelmasta 1, keskitetty järjestelmä 

Taajuus, Hz 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Puhaltimen äänentehotaso  Lw, dB 85 77 57 42 28 31 32 41 

Ilmavirran jakautuminen -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 

Päätelaitteen oma vaimennus -11 -11 -3 -4 -2 -3 -5 -8 

Ääniteho päätelaitteesta Colibri 21 26 27 24 21 14 6 6 

Ääniteho huoneeseen 63 55 43 28 22 18 16 22 

Toisen päätelaitteen vaikutus 48 49 32 16 9 7 5 13 

A-painotus -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Huonevaimennus -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 

Äänen tehotaso taajuuskaistoittain, dB(A) 28 31 25 17 13 11 8 12 

Äänen tehotaso, dB(A) 33        
Äänen painetaso, dB(A) 25        
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Taulukko 10. Ryhmähuoneen äänilaskenta esimerkkisuunnitelmasta 2, hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä 

Taajuus, Hz 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Puhaltimen äänentehotaso  Lw, dB 98 81 70 68 65 64 64 61 

Ilmavirran jakautuminen -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 

Päätelaitteen oma vaimennus -11 -11 -3 -4 -2 -3 -5 -8 

Äänenvaimennin LRBC 315  -9 -6 -13 -27 -45 -36 -23 -21 

Ääniteho päätelaitteesta Colibri 21 26 27 24 21 14 6 6 

Ääniteho huoneeseen 70 56 46 30 21 19 28 24 

Toisen päätelaitteen vaikutus Eagle 52 47 32 16 9 6 13 12 

A-painotus -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1 

Huonevaimennus -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 

Äänen tehotaso taajuuskaistoittain, dB(A) 35 31 28 18 13 11 20 14 

Äänen tehotaso, dB(A) 37        
Äänen painetaso, dB(A) 29        

 

Alkuperäisen suunnitelman tekohetkellä voimassa olleiden Helsingin kaupungin ohjei-

den mukaan päiväkodeissa sallittiin päiväaikana (klo 7–22) lasten käytössä olevissa ti-

loissa ilmanvaihtolaitteista aiheutuva jatkuva samanarvoinen enintään 35 dB: n äänitaso. 

Vuonna 2018 voimaan tulleen ympäristöministeriön rakennuksen ääniympäristöohjeen 

mukainen ohjearvo keskiäänitasosta päiväkodeille on 28 dB. (5) Esimerkkisuunnitelman 

1 äänitaso alittaa sekä Helsingin kaupungin että ympäristöministeriön ohjearvojen enim-

mäisarvon. Esimerkkisuunnitelman 2 äänitasovaatimus oli voimassa olleiden Helsingin 

kaupungin ohjeistuksien mukainen, mutta ympäristöministeriön uuden rakennuksen ää-

niympäristöohjeen äänitason ohjearvo ylittyy vain hieman. Äänitasoa voitaisiin mahdolli-

sesti laskea lisäämällä eristystä tai valitsemalla tehokkaampi äänenvaimennin kanavis-

toon.  

Lisäksi taulukossa 5 esitettyjen absorptioalojen ja huoneen tilavuuden avulla määritettiin 

myös ryhmätilan jälkikaiunta-aika yhtälöllä 6. 

𝑇 = 0,16 ∗  
𝑉

𝐴
      [6] 

jossa  𝑇  on jälkikaiunta-aika, s 

𝑉 on tilavuus, m3 

𝐴  on huoneen absorptioala, m2  

Sekä ympäristöministeriö että Helsingin kaupunki ovat määritelleet päivähoitotilojen jäl-

kikaiunta-ajan maksimiarvoksi 0,6 s. Insinöörityössä ryhmätilan jälkikaiunta-ajaksi saatiin 

0,5 s, joka alittaa ohjearvot. (17) 
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6.3 Huollettavuus ja säätö 

Hajautetun ja keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän tarkastelu huollettavuuden näkökul-

masta on oleellista. Hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä ilmanvaihtokoneiden määrä 

on kaksinkertainen verrattuna keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään, ja näin ollen myös 

huoltokohteiden määrä on kaksinkertainen. Hajautetussa järjestelmässä alakaton ylä-

puolelle sijoitetut ilmanvaihtokoneet joudutaan huoltamaan epäergonomisessa asen-

nossa ja huoltotöiden suorittaminen voi hankaloitua tilojen ollessa normaalissa käytössä. 

Keskitetyssä järjestelmässä ilmanvaihtokoneen huolto tapahtuu erillisessä konehuo-

neessa, jossa huoltotilaa on riittävästi. 

Ilmanvaihtokoneen suodattimet tulee vaihtaa tarpeen mukaan. Vaihtoväliksi tässä insi-

nöörityössä valittiin 2 kertaa vuodessa. Liitteessä 16 on esitetty suodattimien vaihdosta 

aiheutuvat vuotuiset huoltokustannukset sekä 15 vuoden huoltokustannukset nykyar-

vossa. Laskennassa käytettyjen suodattimien hinnat perustuvat lähteestä (19) haettuihin 

hintoihin. Esimerkkisuunnitelman 1 mukaan suodattimia tuli vaihdettavaksi yhteensä 

6 kpl, sisältäen sekä poisto- että tuloilmasuodattimen. Esimerkkisuunnitelmalle 1 saatiin 

suodattimien vaihdon kustannukseksi vuodessa 1 109 € ja viidessätoista vuodessa 

13 622 € nykyarvoon muutettuna. Esimerkkisuunnitelmassa 2 oli kaksinkertainen määrä 

suodattimien vaihtoja ja suodattimien hinnat poikkesivat hieman esimerkin 1 suodatti-

mien hinnoista. Esimerkkisuunnitelmassa 2 ilmansuodattimien vaihdosta laskettiin ai-

heutuvan vuoden aikana 1 823 €:n ja viidentoista vuoden aikana 22 392 €:n huoltokulut. 

Viidentoista vuoden aikana keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän (esimerkkisuunnitelma 1) 

ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto tulee 8 770 € halvemmaksi kuin hajautetun jär-

jestelmän (esimerkkisuunnitelma 2) ilmansuodattimien vaihto. 

Arvioitiin, että kymmenen vuoden välein järjestelmälle tehdään suurempi huolto, jolloin 

voidaan joutua vaihtamaan ilmanvaihtokoneen puhallin, lämmityspatterin kiertovesi-

pumppu ja suorittamaan kanaviston nuohous. Edellä mainituista huoltotoimenpiteistä 

pyydettiin kustannusarviot kummastakin järjestelmästä. Kustannusarviot joka kymme-

nes vuosi tehtävistä huoltotoimenpiteistä nähdään taulukossa 11. Kustannusarviot sisäl-

tävät työstä aiheutuvat kulut. Hajautetun järjestelmän kymmenen vuoden välein tehtävät 

huoltotoimenpiteet olivat noin 10 000 € kalliimmat kuin keskitetyn järjestelmän.  
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Taulukko 11. Huoltokustannukset 10 vuoden välein 

Huoltotoimenpide 
Hajautettu ilmanvaihto-
järjestelmä, € 

Keskitetty ilmanvaihto-
järjestelmä, € 

Pumpun vaihto 2280 1140 

Puhaltimen vaihto 11664 7200 

Nuohous 10200 7100 

yht. € 24144 15440 

 

Kustannusarvioiden perusteella laskettiin joka kymmenen vuoden välein tapahtuvan 

nuohouksen tulevan keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä 3 100 € halvemmaksi. Ka-

navistot ovat tässä työssä suhteellisen saman mittaisia, mutta keskitetyssä järjestel-

mässä saadaan enemmän ja vähemmällä vaivalla kanavapinta-alaa nuohottua kerralla 

suurempien kanavakokojen ansiosta. Hajautetussa järjestelmässä on enemmän ilman-

vaihtokoneita ja pienemmät kanavat, jolloin nuohous voi olla hitaampaa ja vie enemmän 

aikaa. Kohteissa, joissa hajautetun ilmanvaihdon poistoilman ulospuhallus tapahtuisi ul-

koseinän kautta, kanavistot saattaisivat olla lyhyempiä ja näin ollen puhdistuskin helpom-

paa ja edullisempaa. Kanavistojen puhdistuskustannusten vaikutukset korostuvat koh-

teissa, joissa kerroslukumäärä on suurempi. Tällöin keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän 

kanavointien määrä kasvaa pystyhormien takia.   

Pumppujen ja puhaltimen vaihto on suoraan verrannollinen ilmanvaihtokoneiden mää-

rään. Pumppujen ja puhaltimien vaihtokustannukset olivat keskitetyssä ilmanvaihtojär-

jestelmässä 8 340 € ja hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä 13 944 €.  

Hajautetussa järjestelmässä huoltotoimenpiteet eivät sammuta koko rakennuksen ilman-

vaihtoa, vaan osaa huonetiloista voidaan käyttää normaaliin tapaan. Kanaviston nuo-

houksen yhteydessä voidaan usein joutua avaamaan säätöpeltejä, jolloin järjestelmä on 

hyvä säätää uudelleen tai suorittaa ainakin tarkistusmittaus. Jos nuohouksen jälkeen ka-

navistoa joudutaan säätämään uudestaan, lyhyempi ja yksinkertaisempi kanavisto on 

helpompi ja nopeampi säätää.  

Kummassakin esimerkkisuunnitelmassa ryhmähuoneiden ilmanvaihtojärjestelmää sää-

detään tarpeen mukaan huonetilan CO2-pitoisuuden sekä lämpötilan mukaan. Keskite-

tyssä ilmanvaihtojärjestelmässä yhden ilmanvaihtokoneen mitoitusilmavirta on noin 

800 l/s ja hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä yhden ilmanvaihtokoneen mitoitusil-

mavirta on 340–390 l/s. Ryhmähuoneissa vakioilmavirta on 50 l/s ja tarpeenmukainen 
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lisäys 50 l/s. Näin ollen keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä yhden ryhmähuoneen 

tarpeenmukainen lisäys ilmavirtaan on koko ilmanvaihtokoneen mitoitusilmavirrasta noin 

6 % ja hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän noin 15 %. Koska hajautetun ilmanvaihtojär-

jestelmän tarpeen mukaisen ilmanvirran osuus koko ilmanvaihtokoneen ilmavirrasta on 

prosentuaalisesti suurempi, voidaan arvioida, että pienemmän ilmanvaihtokoneen on 

helpompi ylläpitää kanaviston mitoituspainetta muuttuvissa tilanteissa.  

6.4 Investointikustannukset 

Keskitetyn ja hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän investointikustannuksien arvioinnissa 

käytettiin Hanar Ky:n tekemiä kustannuslaskelmia (21). Keskitetyn ilmanvaihtojärjestel-

män ja siihen liittyvien lämmitys-, vesi- ja viemäri- sekä automaatiojärjestelmien kustan-

nusarvio on yhteensä 258 000 € ja hajautetun järjestelmän 225 000 €. Kustannusarviot 

eriteltyinä on esitetty taulukossa 12. Hintaeroa kahden järjestelmän välillä oli 33 000 €, 

eli toisin sanoen kahden ilmanvaihtojärjestelmän välinen kustannusarvioiden ero ollut 

kovinkaan suuri. Investointikustannuksissa täytyy myös huomioida ilmanvaihtokonehuo-

neen rakentamiseen arvioitu rakentamiskustannus 28 000 €, joka säästetään hajaute-

tussa ilmanvaihtojärjestelmässä.  

Hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä lämmityslaitteiden määrä lisääntyi ilmanvaihto-

koneiden määrän kasvaessa. Toisaalta vesi- ja viemäröintityöt olivat hajautetussa ilman-

vaihtojärjestelmässä pienemmät, koska kondenssivesi johdettiin kaadon avulla alaka-

tossa olleesta ilmanvaihtokoneesta suoraan lähimmän pesualtaan vesilukkoon, jolloin 

erillisiä viemäröintejä ja lattiakaivoja ei tarvittu ilmanvaihtoa varten. Keskitetyssä järjes-

telmässä vesi- ja viemäröintitöiden kustannuksia nostivat ilmanvaihtokonehuoneen kon-

denssiveden viemäröinnit, lattiakaivot sekä pesuallas. Ilmanvaihtoon liittyvät työt keski-

tetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä ovat suuremmat johtuen todennäköisesti hieman pi-

demmästä kanavistosta ja halkaisijaltaan suuremmista kanavista. Automaatiopisteitä 

voitiin olettaa hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä olevan kaksi kertaa enemmän kuin 

keskitetyssä järjestelmässä perustuen ilmanvaihtokoneiden lukumäärään, joten hajaute-

tussa järjestelemässä automaatiotöiden kustannukset olivat kaksi kertaa suuremmat 

kuin keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä. 
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Taulukko 12. Ilmanvaihtojärjestelmien kustannusarviot 

  
Keskitetty ilman-
vaihtojärjestelmä, € 

Hajautettu ilmanvaihtojär-
jestelmä, € 

Lämmityslaitteet 18000 21000 

Vesi- ja viemärityöt 4000 2000 

Ilmanvaihtotyöt 228000 186000 

Automaatio 8000 16000 

Yht. € 258000  225000  

 

6.5 Käyttökustannukset 

Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutusta voidaan arvioida yhtälön 7 avulla. 

Työssä käytettyjen ilmanvaihtokoneiden sähköenergian kulutukset ovat esitetty liitteessä 

17. 

𝑊𝐼𝑙𝑚𝑎𝑛𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜  =  ∑ 𝑆𝐹𝑃 ∗ 𝑞𝑣 ∗ ∆𝑡   [7] 

jossa 𝑊𝑖𝑙𝑚𝑎𝑛𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜  on ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh 

 𝑆𝐹𝑃  on puhaltimen ominaissähköteho, kW/(m3/s) 

𝑞𝑣 on ilmanvaihtokoneen ilmavirta 

∆𝑡 on puhaltimen käyttöaika laskentajaksolla, h 

Laskennassa käytettiin käytön aikana ilmanvaihtokoneen täyden tehon ilmavirtaa, sillä 

tarpeenmukaisia ilmamääriä ei ollut tämän insinöörityön laajuuden puitteissa mahdollista 

tarkkaan määrittää. SFP-luvun oletettiin molemmissa järjestelmissä olevan sama myös 

ilmanvaihtokoneen osatehoilla, vaikka todellisuudessa se saattaa hieman laskea. Käyt-

töajan ulkopuolella laskennassa käytetyt ilmavirrat olivat 1/3 mitoitusilmavirrasta. Päivä-

kodin arvioitiin olevan käytössä 240 päivää vuodessa ja kiinni 125 päivää vuodessa. 

Lämmityskustannuksia ei otettu energiankulutusvertailuun mukaan, koska ilmanvaihto-

järjestelmien lämmitystehontarve on yhtä suuri kummassakin järjestelmässä.  

Laskelmissa käytetyn sähkön hinta koostui sähköenergian sähkömyynnin osuudesta, 

sähkön siirtomaksusta ja sähköverosta. Sähköenergian hintana käytettiin Helen Oy:n 
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perussähköä (6,55 c/kWh + 3,84 €/kk). Sähkön siirtohintana käytettiin Helen Oy:n säh-

könsiirtohinnaston yleissiirtohintaa (4,07 c/kWh + 5,51 €/kk). Lisäksi sähkön hintaan li-

sättiin sähkövero (veroluokka I, 2,79 c/kWh). Hinnat sisälsivät arvolisäveron 24 %. (20) 

Energiakustannusten arviointiin käytettiin nykyarvomenetelmää, jolloin tulevaisuudessa 

syntyvät kustannukset diskontattiin nykyhetkeen. Vertailtavien järjestelmien eri suuruiset 

käyttökustannukset olivat tällöin vertailukelpoisia. Energiakustannusten nykyarvo lasket-

tiin yhtälöllä 8. 

𝑁𝐴 = 𝑄 ∗ 𝑞 ∗
1

(𝑖−𝑝)
∗

[1+(𝑖−𝑝)]𝑛−1

[1+(𝑖−𝑝)]𝑛
   [8] 

jossa 𝑁𝐴  on energiakustannusten nykyarvo, € 

𝑄  on energian kulutus, kWh 

𝑞  on nykyinen energian hinta, € 

𝑖  on reaalikorkokanta, % 

𝑛  on käyttöjakson pituus, a  

Energiakustannusten nykyarvo kymmenen vuoden ajanjaksolta nähdään liitteessä 17. 

Esimerkkisuunnitelman 1 eli keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän energiakustannuksiksi 

viidentoista vuoden tarkastelujaksolla saatiin 35 874 € ja hajautetun järjestelmän ener-

giakustannuksiksi vastaavasti 33 250 €.  
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6.6 Elinkaarikustannukset 

Edellä saatujen kustannusten perusteella laskettiin kummallekin järjestelmälle elinkaari-

kustannukset viidentoista vuoden ajanjaksolle. Laskelmissa on huomioitu konehuoneen 

rakennuskustannukset, ilmanvaihtojärjestelmän investointikustannukset, puolivuosittai-

set suodattimen vaihdot, energiankulutus sekä kymmenen vuoden välein tehtävä suu-

rempi huolto. Energian hinnan on oletettu nousevan 3 % vuodessa. Elinkaarikustannuk-

set on laskettu yhtälöiden 9 ja 10 avulla. 

 

𝑁𝐴 = 𝐻 + 𝐾     [9] 

 

jossa 𝑁𝐴  on elinkaarikustannusten nykyarvo, € 

 𝐻  on hankintahinta, € 

 𝐾  on tulevien vuosittaisten kustannusten nykyarvo, € 

𝑘 =
1

(1+𝑖)𝑛 ∗ ℎ     [10] 

 

jossa 𝑘  on tulevien vuosittaisten kustannusten nykyarvo, € 

 𝑖  on laskentakorko, % 

 𝑛  on aikajakso 

 ℎ  on tulevan maksun suuruus, € 
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Keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän elinkaarikustannusten nykyarvoksi viidentoista vuo-

den tarkastelujaksolla saatiin laskelman perusteella 339 795 €, kun taas elinkaarikustan-

nuksen nykyarvo hajautetulle järjestelmälle oli 289 756 €. Eroa elinkaarikustannusten 

välille saatiin laskelmien perusteella 50 039 €. Kuvassa 12 on esitetty kumulatiivinen 

elinkaarikustannusten nykyarvokuvaaja, jossa on sekä keskitetyn että hajautetun ilman-

vaihtojärjestelmän nykyarvokäyrät.  

 

 

Kuva 12. Keskitetyn ja hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän elinkaarikustannukset 
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7 Yhteenveto ja pohdinta 

Kahden eri ilmanvaihtojärjestelmän välillä ei juurikaan tullut eroa elinkaarikustannuk-

sissa. Voidaan päätellä hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän olevan varteenotettavampi 

vaihtoehto varsinkin kaupungeissa, koska rakennuspinta-alaa on vähän käytettävissä ja 

toisaalta tilat pyritään rakentamaan muuntojoustaviksi. Hajautetulla ilmanvaihtojärjestel-

mällä saadaan jätettyä pois suuret ilmanvaihtokonehuoneet, jolloin tila voidaan saada 

muuhun käyttöön. Toisaalta ilmanvaihtokonehuoneen rakentamatta jättäminenkin alen-

taa kokonaiskustannuksia. Hajautettu järjestelmä on helpommin muokattavissa, kun 

käyttötarkoitukset tarpeen vaatiessa muuttuvat.  

Säädettävyyden kannalta hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä voi olla parempi ratkaisu. 

Hajautetulla ilmanvaihtojärjestelmän ilmanvaihtokoneella on vähemmän tiloja palvelta-

vana ja ilmamäärät ovat pienempiä, jolloin ilmanvaihtokone pystyy nopeammin ja luotet-

tavammin reagoimaan tiloissa tapahtuviin olosuhdemuutoksiin.   

Huollon tai vikatilanteen aikana hajautetussa järjestelmässä on vähemmän tiloja ilman 

toimivaa ilmanvaihtoa kuin keskitetyssä järjestelmässä. Toisaalta hajautetun järjestel-

män huolto saatetaan joutua tekemään epäergonomisissa työasennoissa ja useimmiten 

tiloissa, jotka ovat samaan aikaan normaalissa käytössä. Keskitetyn ilmanvaihtojärjes-

telmän etuna on suuremmat tilat huoltotoimenpiteisiin ja huoltokohteiden pienempi 

määrä. 

Järjestelmien tuottamissa äänitasoissa ei ollut kahden järjestelmän välillä mainittavaa 

eroa, vaikka hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä ilmanvaihtokone sijaitsi huomatta-

vasti lähempänä oleskelutiloja.   

Vaikka työssä tutkittiin uutta rakennusta, jo olemassa olevan keskitetyn ilmanvaihtojär-

jestelmän muuttaminen peruskorjauksen yhteydessä voisi olla kannattavaa. Ihmismää-

rän lisääntyessä kaupungeissa myös päiväkotipaikkojen tarve kasvaa jatkuvasti. Opti-

maalisella tilankäytöllä ja muuntojoustavuudella on suuri merkitys uusia rakennuksia ja 

peruskorjauksia suunniteltaessa. 
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