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1

JOHDANTO

Työn tarkoituksena on tuoda esille lvi-järjestelmien puhdistuksen tärkeys ja
käsitys siitä, miksi lvi-järjestelmien puhdistus olisi hyvä tehdä. Opinnäytetyössä
tuodaan esille syitä, joiden tarkoitus on selvittää, miksi lvi-järjestelmien puhdistus
on kannattavaa energiansäästön kannalta, lvi-järjestelmien eliniän kannalta ja
asumisviihtyvyyden kannalta. Työssä käsitellään yleisimmät puhdistuksen
tarpeen syyt ja esitellään tavallisimmin käytössä olevat lvi-järjestelmien
puhdistusmenetelmät.
asukkaan

tulee

itse

Opinnäytetyössä
tehdä

opastetaan

lvi-järjestelmien

mitä

asuinkiinteistön

puhdistamiseksi

ja

mitkä

puhdistusmenetelmät kuuluvat lvi-alan ammattilaiselle.
Tämän

opinnäytetyön

puhdistuksesta

tarkoituksena

asuinrakennuksien

on

antaa

käyttäjille,

tietoa

sekä

lvi-järjestelmien

opastaa

heitä

eri

puhdistusvaiheiden vastuista ja puhdistusmenetelmistä. Käyttäjän on hyvä tietää
mitä vastuita kuuluu kiinteistön kunnossapidon osalta asukkaalle ja miten näillä
voidaan vaikuttaa koko kiinteistön asumismukavuuteen.
Työ on tarkoitettu myös muille asuinkiinteistöihin liittyville henkilöille, kuten
esimerkiksi isännöitsijät, kiinteistöhuolto, asunnon ostajat ja sijoittajat.
Opinnäytetyö tukee työtäni kiinteistöhuollon palveluesimiehenä.
Vastuualueelleni kuuluvat asuinkiinteistöt ja hotellit. Juuri ne kiinteistöt, joissa
asumismukavuus tulee ensisijaisen tärkeänä esille. Lvi-järjestelmien puhdistus
on iso osa-alue asumismukavuudessa. Työssä käsitellään asumismukavuutta
lvi-järjestelmien puhdistuksen kautta, ja kuinka merkittävässä roolissa lvijärjestelmien puhdistus on myös energiatehokkuutta ajatellen.
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2 LVI-JÄRJESTELMIEN PUHDISTUS

2.1 LVI-järjestelmien puhdistus yleisesti
Talotekniikka mahdollistaa asuinkiinteistöissä asumismukavuutta. Talotekniikka
vaatii huoltamista, että saadaan varmistettua sen käyttövarmuus ja pidennettyä
käyttöikää. Internetistä löytyy paljon tietoa, mutta oikean tiedon löytäminen
saattaa olla vaikeaa. Lvi-järjestelmien puhdistamiseen saa neuvoja ja apua lvialan yritykseltä.
Puhdistusmenetelmät voivat muuttua tulevaisuudessa ja keksitään uusia ja
helpompia keinoja sen tekemiseen. Lvi-järjestelmien puhdistuksen syyt ja
aiheuttajat eivät kumminkaan muutu vaan ne saattavat lisääntyä ja siitä syystä
lvi-järjestelmien puhdistuksen merkitys voi tulevaisuudessa kasvaa entisestään.
Lvi-järjestelmien yleisimmät puhdistusmenetelmät ovat lämmitysjärjestelmissä,
vesi-

ja

viemäriverkostoissa

impulssihuuhtelu

ja

imupainehuuhtelu.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus tapahtuu taas nuohouksen avulla. (Delete,
Viemärityöt. T&T Air, Ilmanvaihtokanavien nuohous.)

2.2 LVI-järjestelmiin kertyvä lika
Lvi-järjestelmiin kertyy likaa rakennusvaiheessa, ulkoilmasta, maaperästä ja
ihmisten toiminnoista. Lika, pöly ja ilma ovat haitaksi lvi-järjestelmissä. Ne
aiheuttavat

ajan

kanssa

lvi-järjestelmien

tehokkuuden

heikkenemistä,

järjestelmien toimimattomuutta ja kustannusten nousua. (Pirkko Pihlajamaa,
lehtori Tamk, opetusmateriaali.)
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2.2.1 Rakennusaikainen lika lvi-järjestelmissä

Lvi-järjestelmien

materiaalien

valmistusprosessin

aikana

syntyy

osa

epäpuhtauksista materiaalien pinnoille. Varastointi ja kuljetus lisäävät pölyn ja
epätuhkauksien tarttumista materiaalien pinnoille. Säilytys ja kuljetus vaiheessa
materiaalien pakkaus tulisi tehdä kunnolla. Esimerkiksi ilmanvaihtokanavat ja
kupariputket kuljetetaan sellaisenaan niputettuna. Ilmanvaihtokanavien päät
tulpataan kahdesta eri syystä. Ensimmäinen syy tulppaukselle on, ettei ohut
ilmanvaihtokanavan pää vaurioidu kuljetuksessa ja säilytyksessä. Toinen syy on,
että tulppaus estää likaa pääsemästä kanavan sisälle. (Pirkko Pihlajamaa,
lehtori, Tamk, opetusmateriaali)
Rakennusaikana lvi-järjestelmien materiaalien säilytys ja kuljetus on tärkeää
tehdä oikein. Lvi-järjestelmien säilytykseen on alettu panostamaan. Lvijärjestelmien rakennusmateriaalit tilataan työmaalle vasta juuri ennen niiden
asentamista.

Jos

ilmanvaihtokanavat

lvi-järjestelmien
ja

työmaarakennuksissa,
rakennustyömaan

niiden
on

muusta

rakennusmateriaalit

osat

tällöin

säilytetään

tärkeää,

toiminnasta.

että

Työmaalla

kuten

esimerkiksi

rakennuskonteissa
osat

eivät

vastuullinen

tai

vahingoitu
toiminta

materiaalien kanssa on tärkeää. Näin ei myöskään synny materiaalihävikkiä.
(Pirkko Pihlajamaa, lehtori, Tamk, opetusmateriaali)
Verkoston passivoituminen käyttöönottovaiheessa ei onnistu, jos verkosto on
likainen. Verkosto ei tee tiivistä oksidikerrosta ja tästä syystä korroosio saa
alkunsa. Jalometallit kuten kupari ja ruostumaton teräs ovat materiaaleja, joissa
pistekorroosion riski kasvaa. (Pirkko Pihlajamaa, lehtori, Tamk, opetusmateriaali,
Marko Mäenpään, opetusmateriaalit, Metallit)

2.2.2 Käytönaikainen lika lvi-järjestelmissä
Lvi-järjestelmien käytön ja eliniän aikana syntyy likaa ja epäpuhtauksia. Lvijärjestelmien käytön aikainen lika syntyy virtaavasta aineesta, siitä aineesta, mitä
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järjestelmän halutaan liikuttavan. Vesi, jätevesi, tai ilma ovat aineita, joita lvijärjestelmä kuljettaa verkostoissa.
Putkistoissa likaa syntyy myös putkiston materiaaleista. Esimerkiksi vesi
aiheuttaa ajan kanssa korroosiota putken materiaalin kanssa. Yleisimpiä
putkistojen rakennusmateriaaleja ovat kupari, teräs, erilaiset muovit, valurauta ja
pelti. Kaikki nämä ovat erilaisia seoksia. Vaikka kupari on alkuaine, sitä ei käytetä
sellaisenaan kupariputken valmistamiseen, vaan sitä jalostetaan sopivaksi
käyttötarkoituksensa mukaan. (Marko Mäenpään, opetusmateriaalit, Metallit)
Epäpuhtaudet mitä lämmitysverkostoon syntyy ovat putkiston ja veden aikaan
saamaa. Lämmitysjärjestelmän verkoston materiaali on terästä. Teräs veden
kanssa saa aikaan ajan saatossa korroosiota, joka irrottaa putken pinnasta likaa
ja limaa. Lika kulkeutuu veden mukana putkistossa putkiston pinnalle mutkiin,
liitoskohtiin ja komponentteihin. Lian päätyessä komponentteihin voivat ne
jumiutua tai jopa rikkoutua. (Marko Mäenpään, opetusmateriaalit, Metallit)
Epäpuhtaudet putkistoissa aiheuttaa putkistojen, lämmönsiirtimien ja muiden
komponenttien painehäviön lisääntymistä. Painehäviön lisääntyminen aiheuttaa
verkostoissa

energiatehottomuutta.

(Pirkko

Pihlajamaa,

lehtori,

Tamk,

opetusmateriaali)
Lika patterin sisäpinnalla toimii eristeenä ja lämpö ei johdu patterista
huoneilmaan yhtä tehokkaasti kuin puhdistetulta pinnalta. Jopa 0,5 millimetrin
kerros epäpuhtautta patterin pinnalla pudottaa energian johtumista puolella.
Tämä on todella merkittävä määrä lämpöenergiaa. Raudasta ja kuparin
hapettumisesta

syntyy

magnetiittia

ja

kuparioksidia,

joilla

on

huono

lämmönjohtavuus. Tästä seuraa, että järjestelmän energiatehokkuus heikentyy
entisestään. (Pirkko Pihlajamaa, lehtori, Tamk, opetusmateriaali)
Ilmanvaihtoon kulkeutuu ihmisten toiminnoista epäpuhtauksia, kuten pölyä,
ruuanvalmistuksessa
aineenvaihdunnasta

syntyviä
irtoavaa

epäpuhtauksia,
likaa,

rakennus-

kemikaaleja,
ja

ihmisten

sisutusmateriaaleista

kulkeutuvaa pölyä, siitepölyä, savua, käryjä, mikrobeja, bakteereja ja kosteutta.
Epäpuhtaudet likaavat ajan saatossa suodattimet ja ilmanvaihtokanavat. Pöly ja
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lika

ilmanvaihtokanavassa

ovat

myös

paloturvallisuus-

ja

terveysriski.

(Sisäilmayhdistys, hiukkasmaiset epäpuhtaudet.)

2.3 Lvi-järjestelmät asuinkiinteistöissä
Asuinkiinteistö voi olla kerros-, rivi-, pari- tai omakotitalo. Kiinteistö, jossa on lain
edellytykset asumiskäyttöön. Tässä opinnäytetyössä käsitellään lvi-järjestelmistä
lämmitystä, ilmanvaihtoa, käyttövesi- ja viemärijärjestelmiä.
Omakotitalon ikä kertoo, mitä lvi-järjestelmiä kiinteistössä on. Alun perin 50-luvun
rintamamiestaloissa ei ollut mitään lvi-järjestelmiä. Kantovesi, ulkokäymälä,
painovoimainen

ilmanvaihto

ja

puu

lämmitys

kuuluivat

siihen

aikaan

omakotitaloihin. Nykypäivänä rintamamiestaloja on peruskorjattu täyttämään
tämän päivän tarpeet. (Motiva, lämmönjaon vaihtoehdot 2016.)
Tämän päivän tarpeiden edellytys on lvi-järjestelmät. Ilman kuuluu vaihtua, vesi
tulee ja poistuu kiinteistöstä. Kiinteistön tulee lämmitä. Asumismukavuus,
helppokäyttöisyys ja energiatehokkuus ovat tämän päivän sanat.
Lvi-järjestelmien

valintaan

vaikuttaa

asuinkiinteistön

sijainti,

hinta,

ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Järjestelmistä halutaan tehdä
kestäviä, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä.
Uusiutuvat energialähteet ovat olleet suuressa nousussa. Aurinkopaneeleja
asennetaan etenkin omakotitaloihin. Maalämpöä asennetaan niin omakotitaloihin
kuin kerrostaloihin. Erilaiset hybridijärjestelmät ovat olleet jo pitkään suosittuja,
mutta niitä myös kehitetään jatkuvasti paremmiksi. (Motiva, lämmönjaon
vaihtoehdot 2016.)
Kestävä kehitys on 2000-luvun trendi. Kestävä kehitys on tullut jäädäkseen ja sitä
uudistetaan jatkuvalla tekniikan kehittämisellä. Lvi-järjestelmät tulee valita ja
mitoittaa käyttötarkoituksensa mukaan oikein. Lvi-järjestelmien puhdistaminen
on myös osa kestävää kehitystä. Sen avulla lisätään lvi-järjestelmien käyttöikää.
(Pirkko Pihlajamaa, lehtori, Tamk, opetusmateriaalit)
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2.3.1 Ilmanvaihto asuinkiinteistöissä
Ilmanvaihto voi olla koneellisesti järjestetty, joko asuntokohtaisesti omalla
ilmanvaihtokoneella tai sitten koko kiinteistöä palvelevalla ilmanvaihtokoneella.
Ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto on erittäin oleellisesti merkittävä tekijä
hyvän sisäilman laadun suhteen. Puhdas ja raikas sisäilma parantaa niin
asumisviihtyvyyttä. Hyvä ilman vaihtuvuus pitää myös kiinteistön rakenteet
kuivana ja näin ollen kunnossa. (Sisäilmayhdistys, sisäilmasto.)
Hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa tulee olla enintään 2160 mg/m3, kun sääolot ja
huonetilan käyttöaika on tavanomainen. Suomen sisäilmaluokituksessa 2018
määritellään ilmanvaihdon paine-erot. Rakennukset tulee suunnitella hieman
alipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmaa poistetaan
kiinteistöstä noin 5-10 % enemmän kuin kiinteistöön tuodaan ilmaan.
(Sisäilmaluokitus 2018.)
Rakennukset

suunnitellaan

alipaineisiksi,

vaihtamatta

jääneet

ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimet aiheuttavat kiinteistössä merkittävää
alipaineisuuden

lisääntymistä.

Alipaine

lisääntyy,

koska

likaiset

tuloilmasuodattimet ovat tukossa liasta. Ilma ei pääse kulkeutumaan suodattimen
läpi. Tuloilman estyessä kiinteistön poistoilma vie mennessään olematonta ilmaa,
jonka se imee läpi rakennuksen vuotokohdista. Vuotokohtia ovat esimerkiksi
ikkunoiden karmit, ovet, läpiviennit ja rakenteiden saumakohdat. Alipaineisuus
asunnossa ilmenee esimerkiksi siten, että ulko-ovea ei tahdo saada auki tai
asunnossa vetää. (Rakennusten tiiviysmittaus, Hamk.)
Ilmanvaihtokoneen ilmansuodattimien vaihto on tärkeää puhtaan ja raikkaan
sisäilman takaamiseksi. Ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto tulee tehdä
ilmanvaihtokoneen ohjeiden mukaisesti, mutta yleisohjeena voidaan antaa, että
suodattimet tulee vaihtaa pari kertaa vuodessa, mutta vähintään kerran
vuodessa. Suodatinluokkia on useita. Suodatinluokka määräytyy kiinteistön
sijainnin mukaan, eli sijaitseeko kiinteistö vilkas liikenteisen kaupungin
keskustassa, vai taajama alueella missä ilmanlaatu on puhtaampaa. Tässä
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kannattaa kääntyä ilmanvaihtokoneen ohjeiden puoleen, missä kerrotaan oikea
suodatinluokka. (Dinair, Rintamäki, asiakasmateriaali. Sisäilmaluokitus 2018.)

KUVA 1. Uudet suodatinluokat (Dinair, Rintamäki)
Ilmanvaihtokanavat suositellaan puhdistettavaksi ainakin kerran 10 vuoden
aikana. Ilmanvaihtokanaviin kertyy likaa aivan yhtä lailla, kuin suodattimiin, mutta
suodattimien säännöllinen vaihtaminen ylläpitää myös kanavien puhtautta.
Ilmanvaihtokanavat tulee suunnitella ja asentaa siten, että ne ovat ennen
rakennuksen käyttöönottoa puhtaita ja niiden puhtautta pystytään helposti
ylläpitämään myös käyttöönoton jälkeen.
Asuinkiinteistöissä
korvausilma

tulee

voi

olla

myös

painovoimainen

korvausilmaventtiileistä,

jotka

ilmanvaihto.

voivat

olla

Tällöin

sijoiteltuna

ulkoseinään tai ikkunakarmin yhteyteen. Korvausilmaventtiileissä on myös
suodattimet, jotka tulisi puhdistaa tai vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Samalla tulee testattua korvausilmaventtileiden toiminta. (Omataloyhtiö -artikkeli:
ilmanvaihtokanavien puhdistus.)
Tehostettua ilmanvaihtoa käytetään keittiön liesituulettimessa, joka voi olla liitetty
myös kylpyhuoneen poistoilmaan. Voi olla myös niin, että keittiön liesituulettimen
poistotehostus

ja

kylpyhuoneen

poistotehostus

ovat

erikseen,

tähän

poistotehostukseen käytetään erillistä roottoria eli kyseessä on huippuimuri.
Näitä ei saa liittää yleiseen huoneilmanvaihtoon, koska poistoilma on likaista ja
kosteaa. Poistoilma tulee johtaa ulos kiinteistöstä niin, että käyttäjille, kiinteistölle
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tai ympäristölle ei aiheudu terveydellistä tai muuta haittaa. (Sisäilmaluokitus
2018. Omataloyhtiö -artikkeli: ilmanvaihtokanavien puhdistus.)

2.3.2 Lämmitysjärjestelmät asuinkiinteistöissä
Kiinteistö lämmitetään lämmitysjärjestelmän avulla. Näitä vaihtoehtoja on monia,
mutta

tässä

työssä

keskitytään

vesikiertoiseen

lämmityspiiriin

ja

tavanomaisimpiin lämmönsiirtimiin eli pattereihin.
Lämmitysenergiaa voidaan tuottaa esimerkiksi maalämmön, kaukolämmön,
öljyn,

tai

puun avulla.

Lämmitysjärjestelmä koostuu energialaitoksesta,

putkistosta, lämmönjohdattimista eli pattereista ja kaiken tämän läpi virtaavasta
nesteestä. Nesteenä käytetään vettä. Veden lämmönjohtavuus soveltuu tähän
hyvin. Vesi kiertää lämmityskattilasta kuumennettuna patteriverkostoon, jossa se
luovuttaa lämpöenergiansa pattereiden kautta huoneilmaan. Vesi palaa
jäähtyneenä takaisin lämmityskattilaan, joka lämmittää veden uudestaan
haluttuun lämpötilaan. (Motiva, lämmönjaon vaihtoehdot 2016.)

2.3.3 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmät asuinkiinteistöissä
Käyttövesiputkistot sisältävät kylmän-, lämpimän- ja kiertovesiverkoston.
Rivitaloissa ja etenkin kerrostaloissa on pitkät käyttövesiverkostot. Tähän avuksi
on tehty lämminkiertovesiverkosto. Lämminkiertovesi kiertää verkostoa pumpun
avulla jatkuvasti. Tämän avulla saadaan hanasta lämmintä vettä nopeasti. Ilman
lämminkiertovesiverkostoa lämpimän veden saanti hanasta saattaa kestää useita
kymmeniä sekunteja. (Rakenna oikein. Käyttöveden laatu ja putkimateriaalit.)
Lämmin- ja kylmävesijohdoiksi käytetään putkiston materiaalina kuparia, PEXputkea, komposiittia eli monikerrosputkea tai ruostumatonta teräsputkea. Kuparia
ja messinkiä käytetään liittimissä ja venttiileissä messinkiä. Muovisia liittimiä ja
venttiilejä on myös markkinoilla. Tonttijohtomateriaali on yleensä PE-muovia. PEmuovi on painetta kestävää muoviputkea.

Kiinteistöjen vesilaitteistojen
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materiaalien tulee olla kestäviä ja turvallisia eikä niistä saa tulla veteen
terveydelle haitallisia aineita.
Käyttövesiverkoston

materiaalien

laatu

on

tärkeämpää

kuin

hinta.

Rakennusmateriaalit tulee olla CE-merkittyjä, tyyppihyväksyttyjä ja niistä tulee
olla varmennustodistus, mutta CE-merkintä ei ole käytössä vesilaitteistojen
tuotteille.

Vesilaitteistoille

Vesijärjestelmissä

tulee

riittää
käyttää

ympäristöministeriön
ainoastaan

tyyppihyväksyntä.

materiaaleja,

jotka

ovat

tyyppihyväksyttyjä tai vastaavan kelpoisuusarvioinnin läpi käyneitä. (Rakenna
oikein. Käyttöveden laatu ja putkimateriaalit.)
Markkinoilta löytyy myös tuotteita, joiden soveltuvuutta ei ole testattu
suomalaiseen talousveteen. Tuotteiden laatua ei myöskään ole välttämättä
varmistettu. Näistä tuotteista saattaa liueta haitallisia aineita veteen tai ne voivat
vaurioitua ennen aikojaan ja aiheuttaa vuotovahinkoja.
Käyttövesiputkistojen

käyttöikään

vaikuttaa

talousveden

pH-arvo.

Rakennusvaiheessa tulisi ottaa selvää asuinalueen talousveden pH-arvo, jolloin
pystytään

parhaiten

varmistetaan,

että

valitsemaan

oikea

käyttövesiverkosto

vesiverkoston

olisi

materiaali.

mahdollisimman

Tällä

pitkäikäinen.

(Rakenna oikein. Käyttöveden laatu ja putkimateriaalit.)
Viemäriverkostot rakennetaan muoviputkesta. Valurauta on toinen käytetty
materiaali. Valurauta kestää palokuormaa erittäin hyvin, sekä painoa. Valurautaa
käytetään yleensä maanpinnan alapuolella ja kerääjäviemäreissä. (Delete,
viemärityöt.)
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KUVA 1 ja 2. Viemäriliitospaloja, muoviputki.

2.4 Terveyshaitat
Kohdassa 2.2. esiteltyjä lvi-järjestelmiä asuinkiinteistöissä., joista suurimmaksi
terveyshaittojen aiheuttajaksi muodostuu ilmanvaihto. Sisäilman laatu ja
sisäilmaongelmat ovat yleisiä.
Tähän mennessä on tullut valtava määrä epäilyjä huonosta sisäilmasta
kouluissa. Sisäilman laatu on erittäin tärkeä asia kaikissa rakennuksissa.
Sisäilma on se mitä me ihmiset hengitämme. Se mitä ihminen tarvitsee
elääkseen. Siksi sisäilma vaikuttaa terveyteen. Seuraavissa kohdissa on lueteltu
sisäilmaan liittyviä terveyshaittoja.
Sisäilman laatuun pystytään vaikuttamaan pienillä kotona tehtävillä puhdistuksilla
ja koneellisissa kiinteistöissä ilmanvaihtosuodattimien vaihtaminen riittävän usein
on tärkeä toimenpide. (Sisäilmayhdistys, sisäilmasto.)
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2.4.1 Huonepöly
Pöly

lvi-järjestelmissä

on

varmasti

suurin

terveyteen

liittyvä

tekijä.

Hengitysilmassa leijailee aina pölyä. Tiloja ei saa mitenkään pölyttömiksi, mutta
sitä voidaan vähentää oikeanlaisilla menetelmillä. Ilmanvaihtosuodattimet tulee
valita hyvin.
Huonepöly koostuu orgaanisista ja epäorgaanisista hiukkasista. Leijuvaa pölyä
pystytään poistamaan ilmanvaihdon avulla ja laskeutuva pöly pystytään
poistamaan erilaisilla siivousmenetelmillä. (Sisäilmayhdistys, hiukkasmaiset
epäpuhtaudet.)
Huonepölyn hienopöly kooltaan < 1µ sisältää mm. raskasmetallihiukkasia,
nokihiukkasia ja öljyhiukkasia. Nokihiukkasiin kuuluvat myös polysykliset
aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet. PAH-yhdisteiden tiedetään aiheuttavan
syöpää. Nämä hienopölyhiukkaset syntyvät erilaisista palamisprosesseista,
kuten liikenne- ja teollisuuspäästöt sekä tupakansavu.
Huone pölyn karkea pöly on ihmisen toiminnoista syntyvää pölyä. Karkeapöly on
kooltaan >1µ. Pinnoilla oleva pöly ja rakennuspöly luokitellaan karkeaksi pölyksi
Suomen

sisäilmastoluokitus

2000

mukaan

hiukkaspölypitoisuuksien

enimmäismäärä on PM10 20…50 µg/m3. PM10 tarkoittaa huoneilmassa leijuvaa
pölyä, jonka halkaisija on alle 10 µm. Hiukkaset, jotka kulkeutuvat keuhkoihin
ovat kooltaan pienempiä kuin 5 µm. (Sisäilmaluokitus 2018. Sisäilmayhdistys,
hiukkasmaiset epäpuhtaudet.)

2.4.2 Epäorgaaniset kuidut
Epäorgaanisia kuituja ovat esimerkiksi mineraalivillakuidut kuten lasivilla ja
vuorivilla sekä lasikuidut. Nämä kuidut voivat esiintyä sisäilmassa leijuvina tai ne
voivat laskeutua pinnoille. Mineraalivillakuidut ovat kooltaan 0,1…8 µm.
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Mineraalivilloja

käytetään rakennusten rakennusmateriaaleina esimerkiksi

lämmöneristeenä ja paloeristämismateriaaleissa. Jos epäorgaanisien kuitujen
määrä sisäilmassa ylittää 100 kuitua/m3, saattavat mineraalikuidut aiheuttaa
ylähengitysteiden,

silmien

ja

ihon

ärsytystä.

(Sisäilmaluokitus

2018.

Sisäilmayhdistys, hiukkasmaiset epäpuhtaudet.)

2.4.3 Mikrobit
Tärkeimpiä sisäilman mikrobeja ovat bakteerit, sädesienet ja muut sienet eli
homeet. Näillä kaikilla on terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Mikrobeja yhdistävä
tekijä on kosteus. Rakenteissa voi ilmetä kosteusvaurioita ja vaurioista voi
siirtyä sisäilmaan hiukkasia, kuten esimerkiksi itiöt, mikrobit ja rihmaston
kappaleita.
Mikrobit kulkeutuvat sisäilmasta hengitysteihin ja limakalvoille. Mikrobit
saattavat aiheuttaa ärsytysoireita, väsymystä, päänsärkyä, kuumeilua, allergiaa
ja infektioita. Terveyshaittoihin vaikuttaa myös altistusaika, altisteen laatu ja
pitoisuudet. (Sisäilmayhdistys, hiukkasmaiset epäpuhtaudet.)

2.4.4 Allergeenit
Sisäilmassa saattaa esiintyä biologisia epäpuhtauksia, kuten esimerkiksi
eläinpölyä, punkkeja, homeita ja siitepölyä. Nämä voivat sisältää allergeeneja,
jotka aiheuttavat allergisia oireita, kuten astmaa, atooppista ihottumaa tai
allergista nuhaa. Sisäilmassa allergiaa saattaa aiheuttaa myös lemmikkieläimet
ja huonekasvit. (Sisäilmayhdistys, hiukkasmaiset epäpuhtaudet.)
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3 LVI-JÄRJESTELMIEN PUHDISTUKSEN VASTUUNJAKO

Asunto-osakeyhtiölaissa

säädetään

taloyhtiön

kunnossapitovastuusta.

Kunnossapitovastuuta

ja

osakkaan

helpottamaan

välisestä
on

tehty

vastuunjakotaulukko. Vastuunjakotaulukosta näkee helposti kenelle mikäkin työ
kuuluu. Esimerkiksi kuuluuko lattiakaivon puhdistus osakkaalle eli asukkaalle vai
huoltoyhtiölle. Vastuunjako on yleinen ohje kaikille taloyhtiöille ja osakkaille,
mutta taloyhtiö on voinut tehdä poikkeuksia vastuunjakoon. Nämä poikkeukset
tulee olla kirjattuna sääntöihin ja helposti saatavilla taloyhtiöltä tai isännöitsijältä.
Vastuunjakotaulukoita

löytyy

omistusasumiseen

ja

vuokra-asumiseen.

Uusimmassa vastuunjakotaulukossa on tehty selvyyden vuoksi tarkennuksia
joihinkin vastuualueisiin. Vastuujakotaulukkoa on syytä käydä vuosittain läpi,
koska mahdollisia muutoksia saattaa astua voimaan. Liitteissä 1 ja 2 on
esimerkkejä

vastuunjakotaulukoista.

(Tapiolan

Lämpö-konserni,

vastuunjakotaulukko 2019.)
Lvi-järjestelmien puhdistus voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan
asuinkiinteistöissä.

Yleinen ulkopuolinen lvi-järjestelmien puhdistus kuuluu

asukkaan vastuulle. Pintapuolinen puhdistus, eli pölyjen pyyhkiminen, näkyvän
lian puhdistaminen, liesituulettimen suodattimen pesu tai suodattimen vaihto,
lattiakaivon puhdistus ja asuntokohtaisten ilmanvaihtokoneiden suodattimien
vaihto.
Toiseen ryhmään kuuluvat kiinteistöhuoltoliikkeen vastuulle kuuluvat työt.
Tukkeutuneet viemärit, sadevesikourut ja yleisten tilojen, kuten esimerkiksi
pesula, pyykkitupa ja kerhohuoneiden vesikalusteiden tukkeumat ja hajulukkojen
avaukset. Siivoushenkilökunta pitää huolta yleisten tilojen puhtaudesta
pintapuolisesti. (ISS Palvelut Oy, kiinteistöjen ylläpitopalvelut.)
Kolmas kategoria on lvi-ammattilaisten tekemät puhdistustyöt. Puhdistustöitä
ovat esimerkiksi ilmanvaihtokanavien nuohous, vesi- ja viemärijärjestelmien
huuhtelut, viemäritukosten avaus imupaineautotyönä. Nämä lvi-järjestelmien
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vaatimat työt kuuluvat ammattipätevyyden saaneelle lvi-alan ammattilaiselle, eikä
näitä töitä voi tehdä kuka tahansa.
Liitteessä 2. on malliesimerkki vastuunjaosta vuokra-asunnossa. Jokaiselta
vuokrayhtiöltä tai isännöitsijätoimistolta on saatavissa vastuunjakotaulukko tai jos
poikkeuksia ohjeissa esiintyy löytyvät ne myös vuokrayhtiöltä tai isännöitsijältä.
Internetistä löytyy myös vastuunjakotaulukko hakusanalla. Kannattaa tutustua
oman taloyhtiön vastuunjakotaulukkoon ja olla yhteydessä vuokrayhtiöön tai
isännöitsijään, jos tulee kysyttävää.

3.1 Rakennuttajan vastuu
Rakennuttajalla on vastuu puhdistaa lvi-järjestelmät ennen niiden käyttöönottoa.
Rakennusaikainen pöly ja rakennuslika jää muutoin lvi-järjestelmiin aiheuttaen
lisäkustannuksia, komponenttien rikkoutumisia sekä mahdollisesti ihmisen
elimistölle kuormitusta. Ajan mittaa pöly ja lika aiheuttaa turhaa energiankulutusta
ja mahdollisesti rikkoutuneita komponentteja. (Pirkko Pihlajamaa, lehtori, Tamk,
opetusmateriaali.)
Rakennuksen käyttöönottajalla on oikeus vaatia rakennuttajalta todistus lvijärjestelmien puhdistuksesta. Tätä kyseistä todistusta tulisi vaatia, vaikka sen
saaminen

voi

tuntua

mahdottomalta

tehtävältä.

Lvi-järjestelmien

puhdistustodistus on hyvä olla olemassa, jos tulevaisuudessa tulee ongelmia
esimerkiksi sisäilman laadun, komponenttien rikkoutumisten tai pattereiden
lämmönluovutuksen kanssa. Puhdistustodistuksen avulla voidaan todistaa, että
lvi-järjestelmät ovat ammattilaisten puhdistusmenetelmillä puhdistettu eikä vika
johdu puhdistamatta jättämisestä. Puhdistustodistus on myös rakennuttajan etu,
jos vikoja epäillään lvi-järjestelmien puhdistamattomuuden takia. (Pirkko
Pihlajamaa, lehtori, Tamk, opetusmateriaali.)
Puhdistustodistuksen laatiminen on kovin harvinaista ja hankalaa. Lvijärjestelmien puhdistamiseen kuluu rahaa, mutta oikeuskäsittelyt maksavat vielä
enemmän, jos sellainen tilanne rakennuttajalle tulee eteen. (Pirkko Pihlajamaa,
lehtori Tamk, opetusmateriaali.)
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3.2 Asukkaan vastuulle kuuluvat lvi-järjestelmien puhdistustyöt
Asukkaan vastuulle kuuluvat tietyt lvi-järjestelmiin liittyvät puhdistustoimenpiteet
asuinkiinteistössä. Oli kyseessä vuokra- tai omistusasunto. Asukkaan vastuulla
olevat työt parantavat koko asuinkiinteistön asumismukavuutta. Tärkein asia
mikä tulee kaikkien asukkaiden muistaa, on että kerros- ja rivitalokiinteistöissä
asukkaan vastuulla olevat säännöllisesti tehtävät puhdistustyöt helpottavat arkea
ja

vaikuttavat

kaikkien

asukkaiden

asumisviihtyvyyteen,

myös

muissa

asunnoissa. (Tapiolan Lämpö-konserni, vastuunjakotaulukko 2019.)

3.2.1 Ilmanvaihto
Asukkaan

tulee

huolehtia

Ilmanvaihtopäätelaitteita

ovat

ilmanvaihtopäätelaitteiden
tulo-

korvausilmaventtiilit

sekä

poistoilmakanavien

päätelaitteisiin

ja

liesituulettimen
ja

asuinhuoneistossa epäpuhtauksia. (Kuva 2.)

poistoilmakanavien

puhtaudesta.
päätelaitteet,

rasvansuodatin.
korvausilmaventtiileihin

Tulo-

ja

kertyy
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KUVA 2. Poistoilmakanavan likainen päätelaite (T&T Air, Tomi Pötry)

KUVA 3. Poistoilmakanavan puhdas päätelaite. (T&T Air, Tomi Pötry)
Epäpuhtaudet sisältävät pölyä, rasvaa ja muita tavallisessa asumisessa syntyviä
epäpuhtauksia. Päätelaitteet tulee puhdistaa viimeistään, kun näkyvää likaa
kertyy päätelaitteen ympärille. (Sisäilmayhdistys, hiukkasmaiset epäpuhtaudet.)
Päätelaite voidaan irrottaa ja pyyhkiä kuivalla mikrokuituliinalla. Tämän jälkeen,
kun irtopöly on pyyhitty, voidaan päätelaite pyyhkiä nihkeällä liinalla.
Yleispuhdistusainetta voidaan käyttää laimennettuna, jos pääte-elimessä tai
korvausilmaventtiilissä on näkyvää likaa tai rasvaa, joka ei lähde pelkästään
veden avulla.
Liesituulettimen läpi kulkeutuu likaista ilmaa, joka käsittää rasvan ja muun
vaikeasti puhdistettavan lian, jota syntyy ruokaa valmistettaessa. Mitä enemmän
ruokaa valmistetaan, sitä enemmän rasvaa kertyy suodattimeen. Liesituulettimen
rasvansuodatin tulee puhdistaa 1-3 kuukauden välein. Jos rasvasuodatinta ei
puhdisteta riittävän usein, kulkeutuu ruuan valmistuksessa syntyvä rasva ja muut
epäpuhtaudet huoneilmaan ja kalusteiden pinnoille, sekä poistoilmakanavan
pintaan. Tämä on myös paloturvallisuusriski. (T&T Air, Tomi Pötry)
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KUVA 4. Liesituulettimen poistokanava, ruskea on rasvaa. (T&T Air, Tomi Pötry)
Liesituulettimen metallinen rasvasuodattimen puhdistus onnistuu kotikonstein
tiskikoneessa tai astianpesuaineen avulla liottamalla ja harjaamalla käsin.
Liesituulettimissa käytetään myös muita kuin metallisia ritiläsuodattimia. Muut
kuin metalliset suodattimet tulee vaihtaa kokonaan uusiin. Näissä tapauksissa
noudatetaan liesituulettimen huolto-ohjeita ja suodattimien valmistajan ohjeita.

KUVA 5. Liesituulettimen metallinen rasvasuodatin.
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On hyvä myös muistaa, että sähkölaitteet keräävät paljon pölyä itseensä.
Sähkölaitteet tulisi puhdistaa riittävän usein. Etenkin hankalat paikat, kuten
jääkaapin ja lieden taakse kertynyt pöly kulkeutuu hengitysilmaan. Pöly ja ruuan
valmistuksessa

muodostunut

rasva

muodostavat

paloturvallisuusriskin

sähkölaitteiden takana.
Asuntokohtaisen ilmanvaihtokoneen suodattimen vaihto kuuluu asukkaalle.
Suodattimien vaihto tulee tehdä kaksi kertaa vuodessa, mutta vähintään kerran
vuodessa. Suodattimien vaihto voidaan joutua tekemään useamminkin, jos
asutaan kaupungin keskustassa, vilkkaan tien varrella tai lähistöllä rakennetaan
paljon. Puhdas ilma ei pääse likaantuneen suodattimen läpi puhtaana
huoneilmaan.

Tämä

saattaa

aiheuttaa

tunkkaisuutta

huoneilmassa

ja

hengitysteihin kulkeutuu epäpuhtauksia. (Hengitysliitto, sisäilma, rakennusten
suodattimet.)
Epäpuhtauden syntyvät ihmisten toiminnoista kuten ruuanlaitosta, asumisesta,
ihmisten aineenvaihdunnasta sekä rakennus- ja sisustusmateriaaleista. Myös
ulkoilmasta ja maaperästä voi kertyä epäpuhtauksia, kuten esimerkiksi radon.
(Sisäilmayhdistys, hiukkasmaiset epäpuhtaudet.)
Asuntokohtaisten ilmanvaihtokoneiden ohjeiden noudattaminen on tärkeää.
Ilmanvaihtokoneiden

suodattimet

luokitellaan

standardien

mukaan.

Suodatinluokat ja niiden tunnukset perustuvat kansainvälisiin testausmenetelmiin
ja standardeihin. (Dinair, Toni Rintamäki, suodatinluokat.)
Ilmanvaihtokoneiden suodattimet edellyttävät jatkuvaa huolto- ja vaihto-ohjelman
noudattamista. Ilmanvaihtokoneet kuormittuvat ja saattavat vioittua puutteellisen
huollon takia. Lika ja pöly kertyvät kanavistoon ja ilmanvaihtokoneeseen, jolloin
tulipalovaara on mahdollinen. Korvausilmaventtiilit sisältävät myös suodattimet.
Nämä olisi hyvä vaihtaa vähintään kerran vuodessa. (Hengitysliitto, sisäilma,
rakennusten suodattimet. Hengitysliitto, liesituulettimen puhdistus.)
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KUVA 6. Korvausilmaventtiili auki -asennossa.

3.2.2 Lämmitysjärjestelmät
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien puhdistukseen tarvitaan ammattilaista, mutta
pintapuolinen puhdistus kuuluu asukkaan vastuulle. Pölyt pattereiden pinnoilta ja
takaa ovat tärkeitä toimenpiteitä. Pöly lämmityspatterin takana saattaa
pahimmillaan aiheuttaa tulipalonvaaran. Pölyt lämmityspattereiden pinnoilta olisi
hyvä poistaa 1-2 kuukauden välein. Lämmityspatteri kerää lyhyessä ajassa pölyä
itseensä. Lämmin ja metallipintainen lämmityspatteri on kuin magneetti pölylle.
Runsas

pöly

lämmityspattereiden

takana

ja

etupinnoilla

on

myös

asumismukavuutta huonontava asia. Pöly leijailee hengitysilmaan ja sitä kautta
ihmisten ja lemmikkieläinten hengitysteihin.
Lämmitys ja jäähdytyspattereiden pintapuolinen pölyn pyyhintä on helpointa
tehdä kuivalla mikrokuituliinalla. Jos pinnoilla on näkyvää likaa, voidaan se
pyyhkiä nihkeällä liinalla ja mietoa yleispuhdistusainetta apuna käyttäen. Aina
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kun käytetään puhdistusaineita, tulee ottaa huomioon puhdistettavan pinnan
materiaalin ja puhdistusaineen yhteensopivuus.

3.2.3 Vesi- ja viemärijärjestelmät
Vesi ja viemärilaitteissa on paljon asukkaan vastuulle kuuluvia toimenpiteitä.
Vesi- ja viemärikalusteiden pintapuolinen puhdistus on tärkeää, kun kyseessä on
hygienia. Tämä käsittää pesualtaat, pesuallaspöydät, wc-istuimet, lattiakaivot,
suihkupäät, letkut ja hanat.
Hanat, altaat ja wc-istuin ovat tärkeimpiä puhdistaa usein pelkästään
asumismukavuuden säilyttämiseksi. Näissä kalusteissa kulkeutuu eniten myös
bakteereja. Likaiset saniteettitilat eivät houkuttele ketään. Pintapuolinen
puhdistus onnistuu nihkeällä liinalla tai harjalla ja saniteettitiloihin tarkoitetun
pesuaineen

avulla.

On

hyvä

muistaa

käyttää

siivouskäsineitä.

Keittiövesikalusteissa voidaan taas käyttää keittiön siivoukseen suunniteltua
puhdistusainetta.
Pintapuolisen puhdistuksen lisäksi asukkaan vastuulla on puhdistaa lattiakaivot.
Lattiakaivo kerää paljon epäpuhtauksia, kuten hiuksia, pesuainejäämiä, pölyä ja
karvoja. Lattiakaivon puhdistus on helppo tehdä, mutta epämiellyttävä
toimenpide. Lattiakaivon ritilä nostetaan pois. Lattiakaivon saa parhaiten tyhjäksi
hiuksista ja muusta liasta tyhjentämällä kaivo käsin siivouskäsineet kädessä.
Lopuksi puhdistetaan ritilä ja kaivo pesuainetta ja harjaa apuna käyttäen.
Lattiakaivo tulisi viimeistään puhdistaa, kun huomaa, että vesi ei laske nopeasti
viemäristä. Tämä tarkoittaa, että lattiakaivossa on tukkeuma. Yleensä tämä
tukkeuma on hiuksia, pölyä ja likaa.
Nämä työt kuuluvat asukkaalle itselleen, vaikka työ ei ole se kaikista mieluisin
tehtävä. Muu äkillinen veden nousu altaassa, wc-istuimessa tai lattiakaivossa on
yleensä merkki viemäritukoksesta syvemmällä viemärilinjassa. Tämän kaltaiset
tilanteet kuuluvat huoltohenkilölle, joka käy tarkistamassa tilanteen ja tilaa
tarvittaessa lvi-alan ammattilaisen paikalle. (Delete, Viemärityöt)
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3.3 Huoltoyhtiön vastuulle kuuluvat lvi-järjestelmien puhdistustyöt
Osa puhdistustoimenpiteitä kuuluu huoltoyhtiön vastuulle. Asuinkiinteistöissä
tulee vastaan paljon sitä, että asukas on tehnyt puhdistustöitä, esimerkiksi
lattiakaivon tyhjennys, mutta lattiakaivo ei siltikään vedä kunnolla. Näissä
tapauksissa huoltoyhtiön kiinteistönhoitaja tulee tarkistamaan tilanteen.
Edellisessä vastuunjakotaulukossa asukkaan vastuulle kuuluivat altaiden
hajulukkojen puhdistukset, mutta nykyään uudessa 2019 vuoden päivitetyssä
vastuunjakotaulukossa ne kuuluvat kiinteistöhuollolle. Huoltoyhtiön vastuulle
kuuluvat myös sadevesikourut ja rännien puhdistukset. (Tapiolan Lämpökonserni,

vastuunjakotaulukko

2019.

ISS

Palvelut

Oy,

kiinteistöjen

ylläpitopalvelut.)

3.3.1 Ilmanvaihto
Hyvin

usein

huoltoyhtiö

tekee

kiinteistökohtaisten

ilmanvaihtokoneiden

huoltotyöt. Tähän kuuluu ilmanvaihtosuodattimien vaihdot, hihnojen kiristykset tai
vaihdot ja iv-koneen imurointi.
Kiinteistökohtaisten ilmanvaihtokoneiden suodattimet vaihdetaan yleensä kaksi
kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
International

Standards

Organization

on

julkaissut

uuden

standardin

ilmansuodattimien testaamiseen ja luokitteluun. Uusi standardi ISO 16890 on
tullut vuonna 2018. Uuden standardin ISO 16890 myötä EN779:2012 jää
historiaan.
(Dinair, Toni Rintamäki)
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KUVIO 1. Ilman epäpuhtaudet ja suodatusmenetelmät. (Dinair, AAF, Toni
Rintamäki)

3.3.2 Lämmitysjärjestelmät
Lämmitysjärjestelmien puhdistustöitä huoltoyhtiön vastuulle ei juurikaan kuulu.
Kiinteistönhoitaja hoitaa pattereiden ilmaamisen, kun sille ilmenee tarvetta.
Pattereiden suurin ilmaustarve ilmenee lämmityskauden alussa.
Lämmityskauden alkaessa patteriverkostoon kertynyt ilma kulkeutuu
putkistossa pattereihin. Ilma pattereissa estää patterin lämpiämistä.
Patteriverkostossa saattaa kuulua myös pulputtavaa ääntä. Ääni kertoo, että
verkostossa on ilmaa. Tällöin tulee olla yhteydessä huoltoliikkeeseen ja
kiinteistönhoitaja tulee ilmaamaan patterit. (Pirkko Pihlajamaa, lehtori, Tamk,
opetusmateriaali. ISS Palvelut Oy, kiinteistöjen ylläpitopalvelut.)

3.3.3 Vesi- ja viemärijärjestelmät
Huoltoliikkeen vastuulle kuuluvat 2019 vuoden aikana päivitetyn
vastuunjakotaulukon mukaan pesualtaiden hajulukkojen puhdistamiset. Tämä
on ennen kuulunut asukkaalle. Hanat ja käsisuihkut kuuluvat myös
kiinteistöhuoltoliikkeelle.
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Viemäreihin liittyvät puhdistukset kiinteistöhuolto tekee, jos epäillään, että
kyseessä on tukos, esimerkiksi lattiakaivo ei vedä, vaikka se olisi asukkaan
toimesta puhdistettu. Kiinteistönhoitaja voi omilla keinoillaan saada viemärit
vetämään, mutta jos ei saa, on tukos jossain syvemmällä viemärilinjassa. Tässä
tapauksessa kiinteistönhoitaja tilaa imupaineauton paikalle. Imupaineauton
avulla saadaan syvällä olevat tukokset aukeamaan. (Delete, Viemärityöt. ISS
Palvelut Oy, kiinteistöjen ylläpitopalvelut.)

3.4 LVI-alan ammattilaisille kuuluvat puhdistustyöt
Osa

lvi-järjestelmien

puhdistustyöt

kuuluvat

alan

ammattilaisille.

Alan

ammattipätevyydet määrittelevät sen, kuka saa tehdä ja mitäkin. Puhdistustyön
laajuuden

huomioiden

ja

ammattilaisten

käyttämät

työvälineet

ovat

välttämättömiä suuremmissa puhdistuksissa. Kappaleissa kerrotaan lyhyesti lvialan

ammattilaisten

tekemät

puhdistustyöt.

(Delete,

viemärityöt.

HMK

Talotekniikka. Lämmitysverkoston huuhtelu. T&T Air, ilmanvaihtokanava
nuohoukset.)

3.4.1 Ilmanvaihto
Ilmanvaihtokanavat puhdistetaan nuohoamalla. Ilmanvaihtokanavien nuohousta
suositellaan

tehtäväksi

vähintään

kerran

kymmenessä

vuodessa.

Ilmanvaihtokanaviin kertyy ulkoilman mukana epäpuhtauksia ja kosteutta.
Epäpuhtauksiin kuuluvat esimerkiksi pöly, pakokaasut, siitepöly ja savut. Vaikka
ilmanvaihtokoneissa on suodattimet, jotka keräävät suurimman osan kaikesta
ulkoa tulevasta liasta, kulkeutuu ilmanvaihtokanaviin silti epäpuhtauksia ajan
saatossa. (Suomenilmanvaihto. Sisäilmayhdistys, ilmanvaihdon vaikutus.)
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KUVA 7. Ilmanvaihtokanava, ennen nuohousta. (T&T Air, Tomi Pötry)

KUVA 8. Ilmanvaihtokanava nuohouksen jälkeen. (T&T Air, Tomi Pötry)
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3.4.2 Lämmitysjärjestelmät
Lämmitysjärjestelmät

voidaan

puhdistaa

huuhtelun

avulla.

Lämmitysjärjestelmien huuhtelupalvelua tarjoavat lvi-alan yritykset. Huuhtelu
yleisnimenä

sisältää

erilaisia

huuhtelumenetelmiä,

esimerkiksi

kavitaatiomenetelmä ja sykehuuhtelu. Huuhtelu voidaan tehdä käyttämällä veden
seassa likaa irrottavia aineita tai sitten
valitaan hapeton huuhtelu kaasuttomalla vedellä.
Lämmitysjärjestelmien huuhtelu tuo lisää elinikää lämmitysjärjestelmälle.
Huuhtelu

tapahtuu

sykehuuhtelun

avulla.

Sykehuuhtelu

tarkoittaa,

että

verkostoon päästetään vettä sykkivällä tahdilla. Patteriverkoston suurin ongelma
on putkiin kertyvät epäpuhtaudet. Epäpuhtaudet syntyvät varaajan, kattilan ja
pattereiden metallisista pinnoista ja ne kulkeutuvat putkia pitkin veden
virtauksessa verkoston ahtaimpiin ja jyrkimpiin kohtiin. Sykehuuhtelu irrottaa
likaa tehokkaasti putkistosta ja komponenteista. Sykehuuhtelun avulla voidaan
huoltaa lämmitysverkostoja ja säästää pidemmän ajan kustannuksissa sekä
energiansäästö on myös merkittävä. (HMK Talotekniikka. Lämmitysverkoston
huuhtelu.)
Lämmitysverkoston huuhtelun avulla saadaan säästöjä lämmityskuluissa, koska
epäpuhtaudet toimivat lämmöneristeenä patterin sisäpinnalla. Huuhtelulla
saadaan

poistettua

lämpöpattereiden

epäpuhtauksia

lämmöntuottoa.

ja

näin

Sykehuuhtelu

pystytään
voidaan

parantamaan
tehdä

myös

lattialämmitysverkostoon.
Huuhtelu on hyvä tehdä silloin, kun huomataan, että lämmityspatterit eivät lämpiä
tasaisesti kauttaaltaan. Tähän voi voi vaikuttaa myös verkostossa oleva ilma.
Ensiksi suositellaan huoltoyhtiön käyvän ilmaamassa patterit. Ilmaaminen
tarkoittaa, sitä, että verkostossa oleva ilma päästetään pois patterin
ilmausruuvista. Jos edelleenkään patterit eivät lähde lämpiämään tasaisesti on
syytä epäillä, että huuhtelu olisi tarpeen. (HMK Talotekniikka. Lämmitysverkoston
huuhtelu.)
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Ilmaamisen yhteydessä tulee ilmausruuvin kautta aina vähän ulos ruskeaa tai
lähes mustaa vettä. Tämä todistaa sen, että korroosio on alkanut verkostossa jo
vaikuttamaan. Ilmaamistarve on myös tunnistettavissa siitä, että patterin sisältä
kuuluu veden pulputus tai lorina. Joskus ilmaamista joudutaan tekemään
useampaan kertaan, ennen kuin patteri alkaa lämpiämään, mutta jos ilmaaminen
ei enää riitä, on huuhtelu seuraava toimenpide.
Huuhtelun tekee lvi-alan yritys. Tämä tehdään koko verkoston alueella, eli saman
lämmitysverkoston vaikutuksessa saattaa olla esimerkiksi useampi huoneisto.
Huuhtelun avulla päästään eroon komponenteissa olevista haittaavista äänistä,
ilmaustarve häviää, venttiilit ja termostaatit toimivat taas sekä lämmitysteho
pattereissa paranee. (HMK Talotekniikka. Lämmitysverkoston huuhtelu.)
Huuhtelun yhteydessä tehdään yleensä myös pattereiden perussäätö ja
lämmitysjärjestelmän tasapainotus. Näin saadaan kaikki energiatehokkuus
käyttöön. Tärkein muistettava on, että valitsee lvi-alan yrityksen hyvin ja hinta ei
saa

olla

määrittelevä

tekijä,

koska

lämmitysverkoston

huuhtelun,

tasapainotuksen ja pattereiden perussäädön takaisinmaksu aika on lyhyt, koska
energiasäästö

saattaa

olla

10-20

%

luokkaa.

(HMK

Talotekniikka.

Lämmitysverkoston huuhtelu.)
Vaihtoehtoisesti lämmitysverkostoa voidaan puhdistaa käyttämällä kemikaaleja
eli inhibointi. Näin saadaan poistettua hapettumat, kerrostumat, sakat ja liat.
Kemikaalikäsittely parantaa lämmönjohtavuutta, korroosionkestoa ja käyttöikä
paranee.
Sähkömagneettinen

kenttä

on

myös

vaihtoehto.

Tässä

menetelmässä

verkostoon aiheutetaan muuttuva-taajuuksinen magneettikenttä, joka muokkaa
vedessä olevia mineraaleja niin, että putkien saostumat pilkkoontuvat. Tämän
avulla voidaan poistaa saostumista johtuvat virtaushäiriöt. Virtaushäiriöt
putkistossa

aiheuttaa

suurta

korroosion

riskiä.

Suljetussa

verkostossa

asennetaan myös suodatinyksikkö, joka kerää veteen sekoittuneet epäpuhtaudet
pois lämmityspiiristä. (Pirkko Pihlajamaa, lehtori, Tamk, opetusmateriaali.)
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3.4.3 Käyttövesiverkosto
Käyttövesiverkostojen puhtaus lähtee jo rakennusvaiheessa. Materiaalien
oikeanlainen varastointi on erittäin tärkeää. Materiaalit tulee pitää puhtaana
varastoinnin ja rakentamisen aikana. Putkien sisään ei saa päästää likaa tai
pölyä.
Putkistot tulee huuhdella epäpuhtauksista ennen käyttöönottoa. Huuhtelun
jälkeen tehdään verkoston painekoe. Painekoe tehdään aina puhtaalla vedellä.
Verkoston käyttöönotto tulisi tehdä mahdollisimman pian huuhtelun ja
painekokeen jälkeen. Jos käyttöönotto ei onnistu heti, tulee verkostossa virrata
vesi säännöllisesti. Painekokeen ja huuhtelun ansiosta verkostosta saadaan
sinne mahdollisesti rakennusvaiheessa päässyt lika pois. (Ympäristöministeriön
asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista RT RakMK-21750 2018.)
Mikäli ennen käyttöönottoa ei ole tehty puhdistusta, voi joutua tekemään
puhdistuksen myöhemmässä vaiheessa jo verkoston ollessa käytössä. Tähän
soveltuu kohdassa 3.4.2. esitellyt syke- ja painehuuhtelu, kemialliset käsittelyt ja
sähkömagneettinen kenttä. (Pirkko Pihlajamaa, lehtori, Tamk, opetusmateriaali.)

3.4.4 Viemäri- ja sadevesijärjestelmät
Viemäreiden puhdistus tapahtuu huuhtelun avulla. Lvi-alan yritykset tarjoavat
viemärinhuoltopalveluja. Viemärit tulisi huoltaa 15-20 vuoden välein. Viemäreihin
kerääntyy esimerkiksi rasvaa, hiuksia ja hiekkaa. LVI-alan yritykset tarjoavat
myös viemäreiden kuvauspalvelua. Viemäreiden kuvausta kannattaa käyttää, jos
epäillään viemäreissä tukosta tai vuotoa tai halutaan selvittää missä kunnossa
viemärit ovat. (M. Ihonen Drainman. Salaojat ja viemärit.)
Viemäriputkina käytetään muoviputkea ja osittain saatetaan käyttää vielä
valurautaputkea. Valurautaputki ikääntyessään hapertuu ja putkesta saattaa
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huuhtelun aikana irrota valurautalastuja. Viemäreiden huuhtelun aikana suurin
riski on vesivahinko. Viemäreiden puhdistus tapahtuu vedellä, jota pumpataan
talon viemäriverkostoon paineella. Tämä irrottaa likaa ja saostumia viemäreiden
seinämistä. Irtoava lika saattaa tukkia viemäriä huuhtelun aikana. Paine-ero
huuhtelun aikana saattaa saada viemäreissä aikaan myös sen, että asunnossa
likavesi nousee ylös esimerkiksi lattiakaivosta. (M. Ihonen Drainman. Salaojat ja
viemärit.)
Ennen viemärinhuuhtelua asukkaille toimitetaan tiedotus ja ohjeet, kuinka
viemärinhuuhtelun aikana tulee toimia. Näiden ohjeiden mukaan lattiakaivot tulee
peittää märällä sanomalehdellä ja laittaa paino päälle, esimerkiksi pesuvati, joka
on täynnä vettä. Wc-istuimen kannen alle asetetaan märkä sanomalehti ja
painoksi vettä täynnä oleva pesuvati tai ämpäri. Pesualtaat tulpataan ja täytetään
vedellä. (Delete, Viemärityöt. M. Ihonen Drainman, Salaojat ja viemärit.)
Asukkaiden vastuulla on toimia annettujen ohjeiden mukaan. Paine-eron
ilmennettyä viemäriverkostossa edellä mainittujen ohjeiden noudattaminen estää
vesivahingot

asunnossa.

Viemäriputkien

kuvaus

ja

huuhtelu

on

ennaltaehkäisevää huoltoa viemäriverkostolle. Näiden avulla viemäreiden elinikä
paranee. (Delete, Viemärityöt. Rudus, salaojat-terveen talon perusta.)
Sadevesiviemärit

ja

sadevesikaivot

kuuluvat

suurimmalta

osin

lvi-alan

ammattilaisille, kuten viemäritkin. Ainoastaan asukkaat ja huoltoyhtiöt voivat pitää
huolen siitä, ettei sadevesikaivojen ritilöihin keräänny lehteä ja roskaa.
Sadevesikaivoihin kertyy paljon hiekkaa, etenkin piha-alueella esimerkiksi
parkkipaikoilla. Kaivoissa on olemassa sakkapesät, mutta ajan saatossa, jos
kaivoja ei ole huollettu tyhjentämällä niitä, eivät ne välttämättä vedä ollenkaan.
Tästä syystä kaivon ympärille saattaa sateilla esiintyä suuria vesilätäköitä.
Sadevesikaivojen sakkapesät tulee ajoittain tarkistaa. Sakkapesät tyhjennetään
imupaineauton avulla. Näin saadaan hiekat ja muu lika kaivosta pois ja
sadevesiviemärit alkavat taas vetää.
terveen talon perusta.)

(Delete, viemärityöt. Rudus, salaojat-
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KUVA 9. Sadevesi rännikaivo, täynnä hiekkaa ja kiviä.

35
4 POHDINTA

Opinnäytetyön tarkoitus ei ole olla asiasisällöltään laaja, koska kyseessä on
opas. Asiasisältö on minimoitu tärkeimpiin asioihin, mikä tekee oppaasta
mielekkään lukea. Jos työssä käytäisiin läpi laajasti lvi-tekniikkaa ja
puhdistukseen liittyviä termejä, työstä tulisi turhan raskas oppaaksi. Opas tulee
olemaan osa asuinkiinteistön asukaskansiota. Nykyään asukaskansiot löytyvät
internetistä taloyhtiön tai isännöintifirman kotisivuilta.
Opinnäytetyön aihe on oma keksimäni ja mielestäni tärkeä, koska ei ole
olemassa mitään vastaavaa opasta, jossa kerrottaisiin lvi-järjestelmien
puhdistamisesta yksinkertaisesti. Oppaan tarkoitus on saada asuinkiinteistöjen
asukkaat havahtumaan, että lvi-järjestelmien puhdistus on tärkeää
asuinkiinteistön ylläpitämiseksi. Olen saanut jo isännöitsijöitä kiinnostumaan
aiheesta.
Mielestäni olen onnistunut oppaassa, koska olen saanut työtä rakentaessa
työyhteisössä kiinnostavia keskusteluja aikaiseksi, kertoessani opinnäytetyön
aiheesta. Opinnäytetyö aiheena on mielenkiintoinen ja työtä on ollut mielekästä
tehdä. Alkuun pääseminen on ollut hankalaa. Puhuessani työstä ja sen aiheesta
sekä kirjoittaessani tätä olen huomannut, kuinka paljon innostun aiheesta
enemmän ja enemmän.
Olen erittäin tyytyväinen aihevalintaani, koska se on saanut jo työn
rakennusvaiheessa isännöitsijöissä kiinnostuksen heräämään, kuten myös
työkavereissani ja työntekijöissäni. Tulen hyödyntämään oppimaani
opinnäytetyön myötä omassa työpaikassani.
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