
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmanvaihtosuunnitelmien digi-

talisoiminen olemassa olevien 

suunnitelmien ja kohdekäyntien 

perusteella 

Niko Suomi 

 
 

OPINNÄYTETYÖ 
Toukokuu 2021 
 
Talotekniikan koulutus  
LVI-talotekniikka 

  



 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Talotekniikan tutkinto-ohjelma 
LVI-talotekniikka 
 
SUOMI, NIKO: 
Ilmanvaihtosuunnitelmien digitalisoiminen olemassa olevien suunnitelmien ja 
kohdekäyntien perusteella 
 
Opinnäytetyö 37 sivua, joista liitteitä 1 sivu 
Toukokuu 2021 

Tämän työn tarkoituksena oli tehdä tarkastuslista ja opas ilmanvaihtosuunnitel-
mien digitalisoimisesta. Työn tilaaja on Insinööritoimisto R.J.Virta Oy. Työn ta-
voitteena oli selkeyttää olemassa olevien ilmanvaihtosuunnitelmien digitalisoimi-
sen kulkua ja luoda tarkastuslista, jota voi johdonmukaisesti käyttää ilmanvaih-
don digitalisointiprojekteissa.  
 
Työssä nostetaan esille asiat, jotka pitää ottaa ilmanvaihdon digitalisointiprojek-
tissa huomioon. Tämän lisäksi käsitellään Suomen ilmanvaihdon määräysten his-
toriaa ja miten ne ovat vaikuttaneet ilmanvaihdon suunnitelmiin. Näin saadaan 
käsitys, minkälaisia ratkaisuja mallinnettavista suunnitelmista saattaa tulla vas-
taan. Tämän jälkeen perehdytään tarkemmin ilmanvaihdon kehitykseen, piirros-
merkkeihin, mahdollisesti tehtävän tietomallinnuksen vaatimuksiin ja suunnitel-
mien ajantasaisuuden merkityksestä tilaajalle sekä suunnittelijalle pohditaan. 
Myös suunnitelmien digitalisoimista mahdollisesti nopeuttavia menetelmiä tutkit-
tiin. 
 
Digitalisoinnista on muodostettu työn tuloksena ohje, jota Insinööritoimisto 
R.J.Virta Oy tulee käyttämään tulevaisuuden digitalisointiprojekteissa. Digitali-
sointiprojektin kulkua on havainnoitu Insinööritoimisto R.J.Virta Oy:ssä tehdyissä 
projekteissa. Projekteissa kertyneisiin havaintoihin ja kokemuksiin perustuu myös 
niin ikään työn tuloksena laadittu ilmanvaihdon digitalisointiprojektin tarkastus-
lista. Opinnäytetyö ja tarkastuslista palvelevat ilmanvaihdon digitalisointiprojek-
teja esittämällä projektin kulun selkeästi kohta kohdalta. Näin varmistetaan, ettei 
mitään olennaista jää prosessissa huomaamatta. Uusia, digitalisointia mahdolli-
sesti nopeuttavia menetelmiä ei löytynyt. Ohje ja tarkastuslista voivat kylläkin jo 
itsessään prosessia nopeuttaa. 
 
Huolimatta siitä, että tarkastuslista ja digitalisoinnin ohje on tehty Insinööritoimisto 
R.J.Virta Oy:lle voivat muutkin alalla työskentelevät käyttää niitä hyödyksi, sillä 
projektin kulku on yleisesti kaikille samanlainen. Jatkokehityksenä voisi digitali-
sointiprojektien kohdalla syventyä tilaajan ja yrityksen välisiin sopimusasioihin 
enemmän. 

  

Asiasanat: ilmanvaihto, digitalisoiminen, mallinnus 



 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Building Services Engineering 
HVAC Systems 
 
SUOMI, NIKO: 
Digitizing Ventilation Plans from Existing Plans and based on Site Visits 
 
Bachelor's thesis 37 pages, appendices 1 page 
May 2021 

The purpose of this thesis was to make a checklist and a guide on how to digitize 
ventilation plans. The work was commissioned by Insinööritoimisto R.J.Virta Oy. 
The thesis had two goals. The first was to clarify the process of digitizing the 
existing ventilation plans and to study the methods that would speed up the pro-
cess. The second was to create a checklist that can be consistently used in dig-
itization projects. 
 

The theory section explores the former and up to date Finnish regulations, the 
history of ventilation systems, the data modeling requirements, and some com-
monly used ventilation plan symbols. The information was gathered from online 
publications, textbooks and Finnish regulations and guides. The digitization sec-
tion of this thesis was made to be used as a guide for Insinööritoimisto R.J.Virta 
Oy. The course of the digitization project and the checklist were made on the 
basis of the experiences and the observations that were received during the time 
worked in Insinööritoimisto R.J.Virta Oy.  
 
There were no new methods found that would speed up the digitization process 
since most of the known methods are already in use at Insinööritoimisto R.J.Virta 
Oy. However, with this guide and checklist it is possible to speed up the process 
since the working order and the accountable things are explained to the designer. 
Insinööritoimisto R.J.Virta Oy will use the checklist and guide in their future pro-
jects. 
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1 JOHDANTO 

 

 
Ilmanvaihtojärjestelmiä ja niihin liittyviä suunnitelmia on tehty jo pitkään. Vanhem-
missa rakennuksissa ilmanvaihtoa on todennäköisesti toteutettu monilla eri mää-
räyksillä ja tavoilla, mahdollisten muutosten ja laajennusten takia. Dokumentointi 
on ollut entisaikaan huonompaa, työt on tehty ilman suunnitelmia tai ne ovat jopa 
ajansaatossa hukkuneet. Rakennukseen tehtäessä muutoksia tai laajennuksia 
olisikin tärkeää, että ilmanvaihdosta olisi olemassa paikkaansa pitävät suunnitel-
mat. Tämä helpottaa huomattavasti suunnittelijan työtä ja rakennuksen huoltoa, 
sekä pitkässä juoksussa säästää tilaajalta rahaa. 
 
Työssä selvitetään ilmanvaihdon määräyksiä, asetuksia ja ohjeita sekä niiden 
historiaa Suomessa. Digitalisoitavat kohteet saattavat olla hyvinkin vanhoja, 
jonka takia suunnitelmat saattavat aiheuttaa digitalisoijalle ihmetystä. Ratkaisut 
ovat todennäköisesti olleet tekoaikana hyväksyttäviä. Edellä mainittujen asioiden 
lisäksi opinnäytetyössä käsitellään asioita, joita suunnitelmien digitalisoimisessa 
tulee tietää. Käsiteltäviä asioita ovat ilmanvaihtojärjestelmien kehitys, yleiset tie-
tomallivaatimukset ja piirrosmerkit. 
 
Työn päätarkoituksena on tehdä tarkastuslista ja opas ilmanvaihtokuvien digitali-
soimisesta Insinööritoimisto R.J.Virta Oy:lle. Aikaisemmin mallinnus on tehty lä-
hinnä jokaisen työntekijän parhaaksi kokemalla tavallaan, eikä selvää ohjetta ole 
ollut. Mallintamisosuuden tavoitteena on selkeyttää sekä tehostaa olemassa ole-
vien ilmanvaihtosuunnitelmien ja kohdekäyntien perusteella tehtävää digitalisoin-
tia. Opinnäyte toimii tulevaisuudessa ilmanvaihdon digitalisoinnin oppaana Insi-
nööritoimisto R.J.Virta Oy:lle. Tämän lisäksi tuotetaan tarkastuslista, jota voidaan 
käyttää hyödyksi tulevaisuuden ilmanvaihdon digitalisointiprojekteissa. Tarkas-
tuslista pitää huolen siitä, että projekti etenee johdonmukaisessa järjestyksessä, 
tarvittavat lähtötiedot osataan selvittää ja ettei mitään olennaista pääse unohtu-
maan. Itse mallintamisesta kerrotaan ohjeenomaisesti, ja se on räätälöity Insi-
nööritoimisto R.J.Virta Oy:lle. 
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2 ILMANVAIHTO SUOMESSA 

 

 

2.1 Ilmanvaihdon tarkoitus 

 

Ilmanvaihdon tarkoituksena on taata ihmiselle puhdas ja terveellinen sisäilmasto. 

Sen avulla poistetaan epäpuhtauksia, jotka syntyvät rakennuksessa ja tuodaan 

puhdasta ilmaa tilalle, jota ihmiset tarvitsevat hengittämiseen. Ilmanvaihdon 

avulla poistetaan rakennuksesta esimerkiksi vesihöyry ja hiilidioksidi. Epäpuh-

tauksia ei saada poistettua rakennuksesta kokonaan, mutta ilmanvaihdon avulla 

niiden pitoisuudet saadaan pidettyä sillä tasolla, että ihmiset sekä itse rakennus 

voivat hyvin. (Sisäilmayhdistys n.d.) 

 

 

2.2 Määräykset, asetukset ja ohjeet 

 

Suomessa on julkaistu 1940-luvulta lähtien ilmanvaihtoon liittyen ensimmäiseksi 

ohjeita, joiden jälkeen tulivat 1970-luvulla määräykset ja ohjeet. Ohjeiden tarkoi-

tuksena on antaa suunnittelijoille nimensä mukaisesti ohjeellisia arvoja, joita 

olisi hyvä käyttää. 

 

Ohjeet esittävät hyväksyttävän ratkaisun, joilla päästään määräysten vaatimuk-

siin, jonka rakennuslupaviranomaisen on hyväksyttävä. Muitakin kuin ohjeessa 

esitettyjä ratkaisuja voi tehdä, kunhan ne täyttävät määräysten vaatimukset. 

(Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D2 1978, 2.) 

 

1970-luvulla julkaistiin Suomen rakennusmääräyskokoelman osa D2, jonka 

myötä tulivat voimaan ensimmäiset ilmanvaihtoa koskevat määräykset Suo-

messa. Määräykset ovat luonteeltaan sitovia ja niitä tulee noudattaa. 1970-lu-

vulla julkaistun D2:n jälkeen teos uudistui monesti ja sen rinnalle tuli myös si-

säilmastoa koskevia ohjeita, joiden avulla pyrittiin vielä parempaan sisäilman 

laatuun. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja il-

manvaihdosta (1009/2017) lopulta korvasi D2:n vuoden 2018 alussa, joka on 

nykyäänkin voimassa. Tämän tueksi on luotu ilmanvaihdon mitoitusoppaita, joi-

den ohjearvot pohjautuvat pitkälti korvatuksi tulleen D2-arvoihin. 
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Seuraavissa kappaleissa käydään läpi Suomessa esiintyneitä määräyksiä, ase-

tuksia ja ohjeita, sekä miten ne ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet ja sitä 

kautta vaikuttaneet ilmanvaihtoon. Määräysten, asetusten ja ohjeiden muutok-

sissa ei käydä läpi kaikkia muutoksia, vaan käsitellään huomattavimmat eroa-

vaisuudet ja ensisijaisesti käsitellään ilmavirtojen mitoitukseen tulleita muutok-

sia. 

 

 

2.2.1 Rakentajain kalenteri 1940 

 

Rakentajain kalenteri on julkaistu Suomessa vuodesta 1917 saakka. Kalenterin 

tarkoitus oli vuosittain esittää matrikkeli (ammattialan henkilötietohakemisto) 

Suomessa toimivista rakennusteknikoista sekä rakennusmestareista, jotka oli-

vat valtiolla töissä. Kalenterissa esitettiin myös arkkitehdit ja insinöörit. Ajanta-

saisten teknisten taulukoiden ja muun käsikirjatiedon julkaiseminen oli kalente-

rin toinen päätehtävä. Kalenteri seurasi rakennusalan kehitystä valppaasti ja si-

vumäärä kasvoi nopeasti. 1920-luvulla kalenteriin otettiin mukaan myös sään-

nökset ja normit. (Rakennustieto n.d.) Kalenteri oli ilmanvaihdon osalta Suo-

messa merkittävä teos, sillä siinä julkaistiin 1940-luvulla ensimmäistä kertaa oh-

jearvoja poistoilmavirtojen mitoittamiseksi asunnoissa (Palonen, J. Asuntoilman-

vaihto, 459). Taulukossa 1 on esitetty Rakentajain kalenterin ja sen jälkeen tul-

leiden Normaaliohjeiden ja Suomen rakentamismääräyskokoelmien osan D2 il-

mavirtoja.  
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TAULUKKO 1. Tilakohtaisia poistoilmavirtoja Suomessa eri aikoina (Palonen, J. 

Asuntoilmanvaihto, 459). 

Vuosi                                          Ilmavirrat l/s 

 

1940 (Rakentajan kalenteri) 

Keittiö WC Kylpyhuone 

30,6 8 8 

1954 (Normaaliohjeet) 27,8 8,3 16,7 

1966 (Normaaliohjeet) 22,2 8,3 16,7 

1978 D2 22 8 16 

1987 D2 20 10 15 

2003 D2 8/25 7/10 10/15 

 

 

2.2.2 Normaaliohjeet 1954 ja 1966 

 

Vuonna 1954 julkaistiin Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden suunnittelun normaa-

liohjeet teos. Normaaliohjeita noudattamalla, oli rakennuksen talotekniikka läh-

tökohtaisesti oikein suunniteltu. Tällöin suunnittelu oli tehty hyväksyttävästi ja vi-

ranomaisten sekä tilaajan hyväksyttävissä.  Normaaliohje julkaistiin 1966-luvulla 

uudestaan muutoksin ja korjauksin. (Sainio, J. Koulurakennus 2020.) Normaa-

liohjeet olivat Rakentajain kalenterin jälkeen seuraavat teokset, jotka antoivat 

ohjeellisia ilmavirtojen suunnitteluarvoja. 

 

 

2.2.3 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 1976 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 julkaistiin ensimmäistä kertaa 

vuonna 1975 ja astui voimaan 1.7.1976. D2 sisälsi ensimmäistä kertaa ilman-

vaihtoon liittyviä määräyksiä, joiden D2:n käyttöönoton jälkeen tehtyjen raken-

nustoimenpiteiden tuli täyttää. Tätä ennen ilmanvaihtoon liittyen oli vain ohjeita. 

D2:ssa esitettiin ainoastaan määräyksiä, ohjeita se ei vielä sisältänyt. Tulo- ja 

poistoilmavirtoja D2:ssa ei vielä tässä vaiheessa esitetty. 

 

D2:ssa todettiin, että ilmavaihto tuli turvata kaikkiin rakennuksiin tilakohtaisen 

käyttötarkoituksen mukaan. Ilmanvaihdon tuli olla riittävä ja sillä tuli saavuttaa 

tyydyttävä sisäilman laatu. D2:ssa sallittiin painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö 
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asuin-, työ-, ja kokoontumistiloissa, jos ne olivat mahdollista tuulettaa. Tulo- ja 

poistoilmavirtoja ei esitetty, vaan viitattiin sisäasianministeriön ja muiden viran-

omaisten määräyksiin ja ohjeisiin. (Suomen rakentamismääräyskokoelma osa 

D2 1976, 6.) 

 

 

2.2.4 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 1978 

 

Vuonna 1978 julkaistiin ensimmäisen D2:n seuraaja ja se astui voimaan 

1.7.1979. Päivitetty D2 oli edeltäjäänsä paljon kattavampi. Teos sisälsi mää-

räysten lisäksi myös ohjeita, jotka vähensivät määräysten väärin tulkitsemista. 

Merkittävimpänä parannuksena voidaankin pitää ohjeiden tuomaa tukea suun-

nittelijalle. Ohjeiden avulla pystyttiin nyt esimerkiksi määrittämään tilojen ilman-

vaihdon tarve. Määräysten osalta ei muutoksia juurikaan ensimmäiseen D2:een 

verrattuna tapahtunut. Painovoimainen ilmanvaihto oli sallittua samoin kritee-

rein. 

 

Uudistettu D2 tarjosi kolme eri tapaa laskea tilakohtainen ilmanvaihto. Ensim-

mäisen tavan tarkoituksena oli laskea johdettavan ulkoilman vähimmäismäärä 

kaavalla 1 sellaisiin oleskeltaviin tiloihin, joissa oleskelu oli enemmän kuin tila-

päistä. Ilmanvaihto katsottiin aiheelliseksi tämän kaltaisiin tiloihin rakenteista 

lähtevien haitallisten aineiden vuoksi. Kaavan 1 mukaisella laskennalla saavu-

tettiin normaalikorkuisissa tiloissa 0,5 kertainen ilmanvaihto, eli huonetilan il-

masta vaihtui puolet tunnissa. (Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D2 

1978, 3.) 

      

0,35 
dm3

sm3 (1,3
m3

hm2)   (1) 

 

Toisena tapana esitettiin tulo- ja poistoilmavirtojen määritys henkilöperustei-

sesti. Tällöin määritettiin tarvittavan ulkoilmavirran määrä katsomalla se D2:ssa 

esitetystä kuvaajasta, joka on esitetty kuviossa 1. Tulo- ja poistoilma tuli tämän 

avulla laskea siten, että vähimmäisulkoilmavirta ei alitu missään tilanteessa. Ul-

koilmavirran määritys tapahtui huonetilassa olevien henkilöiden määrästä ja 

huonetilan käyttötarkoituksesta. (Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D2 

1978, 3.)  



10 

 

KUVIO 1. Henkilöperusteinen ulkoilmavirran määritys (Suomen rakentamismää-

räyskokoelma osa D2 1978, 3). 

 

Käyrä a: huonetila, jossa tupakoidaan  

Käyrä b: huonetila, jossa ei tupakoida 

Käyrä c: lisäys niissä tiloissa, joissa ei ole helposti avattavaa ikkunaa tai vastaa-

vaa tuuletusaukkoa 

 

Kolmantena tapana oli käyttää D2:ssa esitettyjä taulukon ohjeellisia tilakohtaisia 

ilmavirtoja tulo- ja poistoilmavirtojen mitoittamiseksi. Edellytyksenä, että tuloilma 

täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Arvot olivat tarkoitettu käytettäviksi niille 

esitetyissä huonetiloissa, mutta niitä voitiin myös soveltuvin osin käyttää saman-

tapaisiin huonetiloihin. Taulukon arvojen käytön ehtona oli, että ulkoilman osuus 

tuloilmavirrassa on tilavuuden mukaisesti laskettu, henkilöperusteisen mitoituk-

sen mukainen tai tupakoimattomissa tiloissa ulkoilmavirran osuus 40% ja tupa-

koitavissa 60%. (Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D2 1978, 3.) 

 

 

2.2.5 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 1987 

 

D2 päivitettiin toisen kerran vuonna 1987 ja astui voimaan 1.1.1988. Päivite-

tyssä versiossa tuotiin uutena asiana lämpötilan hallinta ja ilman enimmäisno-
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peudet oleskeluvyöhykkeellä. Myös sisäilman puhtauteen kiinnitettiin aikaisem-

paa enemmän huomiota. Päivitetyssä versiossa esitettiin epäpuhtauksien enim-

mäispitoisuuksia, esimerkiksi hiilidioksidille ja radonille. Uudistetun D2:n taulu-

kot olivat monipuolisempia, sillä niissä esitettiin tilakohtaisesti ilmanlämpötila, 

operatiivinen lämpötila, vetokäyrä, ulkoilmavirta, poistoilmavirta ja äänitasot. 

Edeltäjässä puolestaan esitettiin ainoastaan tilakohtaiset ilmavirrat. Uuden D2 

ilmamääriin tuli myös muutoksia, koska ilmaa piti johtaa oleskelutiloihin tyydyttä-

vän sisäilman puhtauden takaava määrä ulkoilmaa.  

 

Tyydyttävän sisäilman puhtauden takaamiseksi, D2:ssa määrättiin ulkoilmaa 

tuotavaksi oleskelutiloihin 10 dm3/s henkilöä kohti, missä tupakointi oli sallittu. 

Tupakoimattomiin oleskelutiloihin ulkoilman määrä katsottiin erillisen kuvaajan 

mukaisesti, minimi määränä pidettiin kuitenkin 4 dm3/s henkilöä kohti. Kuvaaja 

on esitetty kuviossa 2. Näiden lisäksi piti varmistaa, että normaalikorkuisten 

huonetilojen ilmanvaihtuvuus täytti 0,5 kertaisen vaihtuvuuden kriteerin. (Suo-

men rakentamismääräyskokoelma osa D2 1987, 5.) 

 

 

KUVIO 2. Henkilöperusteinen ulkoilmavirran määritys (Suomen rakentamismää-

räyskokoelma osa D2 1987, 5). 

 

Henkilöperusteista ilmanvaihdon mitoitusta pidettiin ensisijaisena määritysta-

pana. Jos tälle ei kuitenkaan ollut riittäviä perusteita, katsottiin ulko- ja poistoil-

mavirtojen ohjearvot liitteen 1 taulukoista. Taulukossa esitettyjen ilmavirtojen 
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ohjearvot eivät välttämättä riittäneet tietyissä tilanteissa. Tämän kaltaisia tilan-

teita olivat esimerkiksi normaalia suuremmat hajuintensiteetit, epäpuhtausmää-

rät tai jäähdytys- ja lämmitystehon riittävyys, jolloin ilmanvaihdon mitoitus perus-

tui laskelmiin. (Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D2 1987, 5.) 

 

 

2.2.6 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 2003 

 

Seuraava päivitys tapahtui vasta vuonna 2002 ja se astui voimaan 1.10.2003. 

Uudistetun D2:sen ajatuksena oli taata terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäil-

masto oleskeluvyöhykkeellä edellisen version tyydyttävän sisäilmaston sijasta. 

Yksi merkittävimmistä muutoksista oli lämpöenergian talteenoton vaatimukset 

poistoilmasta. Tämä ajoi käytännössä koneellisen tulo- ja poistoilman lämmön-

talteenotolla pakolliseksi. Ilmanvaihdon energiatehokkuusvaatimukset myös tiu-

kentuivat. Tilakohtaiset ilmavirrat pysyivät suurimmaksi osaksi samoina. 

 

Uudessa D2:ssa kiristettiin ilmanvaihdon energiatehokkuutta koskevaa mää-

räystä. Sen myötä koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän SFP-luku eli omi-

naissähköteho, sai yleensä olla enintään 2,5 kW / m3/s. Jos käytössä oli pelkäs-

tään koneellinen poistoilmajärjestelmä, SFP-luku sai yleensä olla enintään 1,0 

kW / m3/s. Tietyissä tilanteissa suurempikin SFP-luku oli sallittu, esimerkiksi ta-

vanomaisesta poikkeavan ilmastoinnin vuoksi. (Suomen rakentamismääräysko-

koelma osa D2 2003, 17.) 

 

D2 määräsi poistoilmasta otettavaksi lämpöenergiaa talteen vähintään 30% il-

manvaihdon lämmöntarpeesta. Tästä voitiin kuitenkin luopua vastaavalla mää-

rällä rakennuksen lämpöenergiantarpeen pienentämisellä, rakennuksen vaipan 

lämmöneristystä parantamalla. Tietyissä yksittäisissä tiloissa lämmöntalteen-

otosta voitiin luopua ilman energiankulutuksen pienentämistä, tällöin oli osoitet-

tava, että lämmöntalteenoton rakentaminen oli epätarkoituksenmukaista. (Suo-

men rakentamismääräyskokoelma osa D2 2003, 17.) 

 

D2 todettiin, että ulkoilmavirtojen mitoittamiseksi tulisi käyttää ensisijaisesti liit-

teen 1 tilakohtaisia ohjearvoja. Henkilöperusteista ulkoilman määritystä pidettiin 

ensisijaisena menetelmänä, samoin kuin edeltäjässä. Jos tälle ei kuitenkaan 
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löytynyt perusteita, laskettiin ulkoilmavirta pinta-alan perusteella. Jos oleskeluti-

laa ei löytynyt liitteen 1 taulukoista, oli ensisijaisesti määritettävä ilmavirta henki-

lömäärän mukaisesti, 6 dm3/s per henkilö, jos sille oli riittävät perusteet. Ulkoil-

mavirta piti kuitenkin olla yleensä vähintään 0,35 dm3/s / m2, joka tarkoittaa 0,5 

ilmanvaihtokerrointa huoneissa, joiden vapaa korkeus on 2,5 m. (Suomen ra-

kentamismääräyskokoelma osa D2 2003, 8.) 

 

Muutoksia ilmavirroissa tai niiden laskennassa ei edelliseen hirveästi siis tapah-

tunut. Tupakointi ei ollut enää niin vahvasti mukana ulkoilmavirtojen määrityk-

sessä ja henkilöperusteisen ulkoilmavirran määrityksessä minimi nostettiin 4 

dm3/s per henkilöstä 6 dm3/s per henkilöön. 

 

 

2.2.7 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 2010 & 2012 

 

Neljännen kerran D2 päivitettiin vuonna 2008 ja uudistus astui voimaan 

1.1.2010. Se ei sisältänyt merkittäviä muutoksia verrattuna edeltäjäänsä. Yksi 

suurimmista muutoksista oli lämpöenergian talteenoton vaatimuksen kiristys 

poistoilmasta. Tilakohtaisiin ilmavirtoihin ei mainittavia muutoksia tullut. 

 

Poistoilmasta otettavan lämpöenergian talteenotto nostettiin edellisestä 30 %, 

45 % ilmanvaihdon lämmöntarpeesta. Vastaava määrä lämpöenergiaa voitiin 

säästää myös muin keinoin, kuten rakennuksen vaipan lämmöneristystä tai il-

manpitävyyttä parantamalla tai vähentämällä ilmanvaihdon tarvitsemaa lämpö-

energian määrää muin keinoin kuin poistoilman lämmöntalteenotolla. (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma osa D2 2010, 23.) 

 

Viimeisen kerran D2 päivitettiin vuonna 2011 ja astui voimaan 1.7.2012, eli vain 

2,5 vuotta edellisen määräyksen voimaantulosta. Muutokset olivat vähäiset. 

Huomattavin muutos oli energiatehokkuutta käsittelevän osion poisto kokonaan, 

joka jatkossa löytyi Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta D3. D3 kä-

sittelee rakennusten energiatehokkuutta. Ilmavirtoihin ei edelleenkään tullut 

mainittavia muutoksia. Ilmavirrat pysyivät siis käytännössä muuttumattomina 

vuoden 2003 D2:n jälkeen, pieniä mahdollisia muutoksia lukuun ottamatta. 
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2.2.8 Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus 1995 & 

Sisäilmastoluokitus 2000 - 2018 

 

Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus 1995 ja sitä seuran-

neet Sisäilmastoluokitukset toimivat määräyksiä täydentävinä dokumentteina. 

Niiden avulla päästään määräyksiä parempaan sisäilmaston laatuun. Asiakirjat 

ovat erittäin laaja-alaisia eivätkä puhtaasti keskity ilmanvaihtoon, vaan useisiin 

sisäilmastoon vaikuttaviin tekijöihin. Uusin voimassa oleva Sisäilmastoluokitus 

julkaistiin vuonna 2018. 

 

Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus 1995 julkaistiin en-

simmäistä kertaa vuonna 1995. Luokituksella tähdättiin parempaan sisäilmas-

toon sisäilmaston tavoitearvoilla, rakennusmateriaalien kemikaaliemissioiden 

rajoittamisella sekä rakennustöiden suorittamista käsittelemällä. (Sisäilmasto-

luokitus 2000, 2.) 

 

Sisäilmaston rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus 1995 korvattiin 

vuonna 2000 Sisäilmastoluokitus 2000 asiakirjalla. Asiakirjan avulla pyrittiin en-

tistä viihtyisämpiin ja terveellisempiin rakennuksiin. Asiakirja oli tarkoitettu hyö-

dynnettäväksi ennen kaikkea uudisrakentamiseen, mutta sitä voitiin käyttää tie-

tyin osin korjausrakentamisessakin. Sisäilmastolle on annettu luokituksessa ta-

voite- ja suunnitteluarvot. (Sisäilmastoluokitus 2000, 2.) 

 

Sisäilmastoluokitus antaa sisäilmastolle tavoitearvot. Tavoitearvot määräytyvät 

valittavasta laatuluokasta, joita on kolme: S1, S2 ja S3. S1 vastaa parasta luoki-

tusta ja S3 puolestaan huonointa. S1 vastaa yksilöllistä sisäilmastoa. Tämä tar-

koittaa, että tilan lämpöolosuhteet pysyvät viihtyisinä kaikkina vuoden aikoina ja 

sisäilman laatu erittäin hyvänä. Tilan yksilöllinen lämpöolojen hallitseminen ja 

ilmanvaihdon tehostus on mahdollista käyttäjän toimesta. Käyttäjien eritysvaati-

mukset täyttyvät pääsääntöisesti ilmanlaadun ja lämpöolojen osalta. S2 vastaa 

hyvää sisäilmaston laatua, eli tila on sisäilman laadultaan hyvä ja vetoa ei 

esiinny. Lämpötila voi nousta kesän kuumimpina päivinä viihtyisän tason ylä-

puolelle. S3 on huonoin luokka ja vastaa tyydytyttävää sisäilmastoa. Luokassa 

tilan lämpöolot ja sisäilman laatu täyttävät säännösten vähimmäisvaatimukset. 
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Tällöin vedon tunnetta saattaa esiintyä, ilma tuntua ajoittain tunkkaiselta ja ke-

sän kuumimpina päivinä ylilämpeneminen on yleistä. (Sisäilmastoluokitus 2000, 

4.) 

 

Ilmavirrat määräytyvät valitun laatuluokan mukaisesti. Sisäilmastoluokitus 2000 

asiakirjassa oli tähän tarkoitettu taulukko, josta ilmavirrat voitiin katsoa ja se on 

esitetty taulukossa 2. 

 

TAULUKKO 2. Sisäilmastoluokitus 2000:ssa esitettyjä ulkoilmavirtojen mitoitus-

arvoja tavanomaisissa asuin- ja työtiloissa (Sisäilmastoluokitus 2000, 11, muo-

kattu). 

Käyttötilanne Yksikkö S1 S2 S3 

Normaali käyttö (ei tupakointia, vähäpäästöiset materi-

aalit, muissa tapauksissa suositellaan kaksin- tai kol-

minkertaisia ilmavirtoja.) 

l/s, hlö 12 8 6 

Tehostustilanne, tilakohtainen suurennusmahdollisuus % 50 - - 

Käyttöajan ulkopuolinen perusilmanvaihto l/h 0,2 0,2 0,2 

 

Sisäilmastoluokitus 2008 korvasi sisäilmastoluokitus 2000:nen. Laatuluokat py-

syivät samoina, pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä lukuun ottamatta. Uudessa luo-

kituksessa ilmavirtojen laskenta oli uudistunut paljon. Sisäilmastoluokitus tarjosi 

nyt kattavat taulukot, josta ilmavirrat voitiin määritellä tarkemmin tilakohtaisesti. 

Seuraavassa kappaleessa on avattu Sisäilmastoluokituksen ilmanvaihdon mitoi-

tuksen perusteet, johon myös Sisäilmastoluokituksessa esitetyt taulukot pohjau-

tuivat. 

 

Sisäilmastoluokitus 2008 mukaan ilmanvaihdon tarkoituksena on ensisijaisesti 

poistaa ihmisistä aiheutuvat epäpuhtaudet. Epäpuhtaudet ja niiden haittavaiku-

tukset, jotka aiheutuvat rakennus- ja sisustusmateriaaleista on ensisijaisesti tor-

juttava vähäpäästöisiä materiaaleja käyttämällä. Ulkoilmavirrat pohjautuivat 

standardin EN-15251:2007 liitteen B menetelmään B1.2. Standardin luokka I 

vastasi sisäilmastoluokkaa 1 ja standardin luokka II vastasi sisäilmastoluokkaa 

2. Ulkoilmavirtojen mitoituksessa voitiin käyttää erittäin vähäpäästöisen raken-

nuksen mitoitusarvoja, jos kyseisen Sisäilmastoluokituksen ohjeita oli nouda-

tettu koskien rakennusmateriaalien valinnassa, rakennustöiden puhtaudenhal-

linnassa ja kosteudenhallinnassa. Rakennuksessa oli myös oltava tupakointi 
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kielletty. S1-luokassa ulkoilmavirta oli 0,5 dm3/s, lattian neliötä kohti, johon vielä 

lisättiin 10 dm3/s per henkilö. S2-luokka oli muutoin sama, mutta lisättävä ilma-

virta oli 7 dm3/s per henkilö. (Sisäilmastoluokitus 2008, 13.) 

 

Asuintilojen (olo- ja makuuhuoneet) ulkoilmavirtojen mitoitusarvot pohjautuivat 

erilliseen taulukkoon. Mitoitusarvot on esitetty taulukossa 3. Sisäilmastoluokituk-

sen mukaan jokaiseen huonetilaan, joka soveltui makuuhuoneeksi, on oltava 

mahdollisuus tuoda kahden hengen vaatima ilmavirta. Tämä tuli huomioida ka-

naviston ja ilmanvaihtokoneen mitoituksessa. Olohuoneen ilmavirta voitiin pie-

nentää, mikäli makuuhuoneen ilma poistui olohuoneen kautta. Muiden asunnon 

tilojen ilmavirtojen määrityksessä käytettiin D2:n arvoja. (Sisäilmastoluokitus 

2008, 15.) 

 

TAULUKKO 3. Sisäilmastoluokitus 2008:ssa esitetyt ulkoilmavirtojen mitoitusar-

vot asuintiloissa (olo- ja makuuhuoneet) (Sisäilmastoluokitus 2008, 15, muo-

kattu). 

Käyttötilanne Yksikkö S1 S2 S3 

Normaali käyttö dm3/s, hlö 12 8 6 

Tehostustilanne, asuntokohtainen suurennusmahdolli-

suus 

% 30 30 - 

Käyttöajan ulkopuolinen perusilmanvaihto dm3/s, m2 0,2 0,2 0,15 

 

Poistoilmavirrat tuli mitoittaa 10% tuloilmavirtaa suuremmaksi asunnossa. Pois-

toilmavirtojen summan ollessa yli 110% tuloilmavirtojen summasta, kasvatettiin 

makuuhuoneiden ilmavirtoja. Jos puolestaan tuloilmavirtojen summa oli yli 90% 

poistoilmavirtojen summasta, kasvatettiin märkätilojen poistoilmavirtoja. Tämän 

lisäksi tuli tarkastaa, että asunnon kokonaisilmavirta oli vähintään 0,5 dm3/s ne-

liötä kohti S1-luokassa ja 0,35 dm3/s neliötä kohti S2-luokassa. (Sisäilmasto-

luokitus 2008, 15.)  

 

Sisäilmastoluokitus 2008 korvattiin kymmenen vuoden jälkeen vuonna 2018, 

nykyisinkin voimassa olevalla Sisäilmastoluokitus 2018:lla. Laatuluokat ovat 

edelleen S1, S2 ja S3. Luokkiin tuli jälleen tarkennuksia ja lisäyksiä, mutta pää-

asiallinen sisältö pysyi samana. Tilojen ilmavirrat löytyvät tuttuun tapaan erilli-

sestä taulukosta. Uudistuksen myötä tilojen ulkoilmavirrat nojaavat nyt uuteen 

standardiin. Asuintilojen ulkoilmavirtojen mitoitus löytyy edelleen sille laaditusta 
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erillisestä taulukosta. Vaatimus mahdollisuudesta tuoda kahden hengen ilma-

virta makuuhuoneiksi soveltuviin tiloihin ei muuttunut edellisestä. Muiden tilojen 

kuin oleskelu- ja makuuhuoneiden ilmavirtojen määritys perustuu D2:n liitetaulu-

kot korvanneeseen Finvac:in oppaaseen, joka on käsitelty luvussa 2.2.9. Asuin-

tilat mitoitettiin nyt tasapainoon alipaineistuksen sijasta. 

 

Tilojen ulkoilmavirrat pohjautuvat nyt standardin SFS-EN 167983:2017 mukaan. 

Standardin luokka I vastaa sisäilmastoluokkaa S1 ja standardin luokka II sisäil-

mastoluokkaa S2. S1-luokassa ulkoilmavirta on 0,5 dm3/s neliötä kohti, johon 

lisätään 10 dm3/s per henkilö. S2-luokassa puolestaan ulkoilmavirta on 0,35 

dm3/s neliötä kohti, johon lisätään 7 dm3/s per henkilö. S3-luokassa ulkoilma-

virta on 0,35 dm3/s neliötä kohti tai vähintään 6 dm3/s per henkilö. (Sisäilmasto-

luokitus 2018, 15.) Mitoitusarvojen käyttö edellyttää samojen asioiden täytty-

mistä kuin aikaisemmin jo esitetty Sisäilmastoluokitus 2008:sta, sillä erolla, että 

noudatettava ohje on nykyinen Sisäilmastoluokitus 2018.  

 

Ulko- ja poistoilmavirrat mitoitetaan asunnossa yhtä suuriksi. Jos asunto on mo-

nessa kerroksessa, tulisi ilmavirtojen olla yhtä suuret kerroskohtaisesti. S1- ja 

S2-luokissa makuuhuoneiden ilmavirrat suositellaan mitoittamaan yhtä suuriksi, 

jolloin vältytään oviraolta tai siirtoilmasäleiköltä ja päästään parempaan ää-

nieristävyyteen. Lisäksi tulee tarkastaa, että kokonaisilmavirta on vähintään 0,5 

dm3/s neliötä kohti S1- ja S2-luokassa ja 0,35 dm3/s neliötä kohti S3-luokassa. 

(Sisäilmastoluokitus 2018, 16.) Nyt asunnot mitoitetaan siis tasapainoon, edelli-

nen Sisäilmastoluokitus ohjeisti mitoittamaan asunnot alipaineisiksi. Lisäksi 

oleskelu- ja makuuhuoneiden ulkoilmavirtojen mitoitusarvoja esittävässä taulu-

kossa tapahtui pieniä muutoksia. Mitoitusarvot on esitetty taulukossa 4. 

 

TAULUKKO 4. Sisäilmastoluokitus 2018:ssa esitetyt ulkoilmavirtojen mitoitusar-

vot asuintiloissa (oleskelu- ja makuuhuoneet) (Sisäilmastoluokitus 2018, 17, 

muokattu). 

Käyttötilanne Yksikkö S1 S2 S3 

Normaali käyttö dm3/s, hlö 10 8 6 

Tehostustilanne, asuntokohtainen suurennusmahdolli-

suus 

% 30 30 30 

Käyttöajan ulkopuolinen perusilmanvaihto dm3/s, m2 0,2 0,2 0,15 
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2.2.9  Finvac ilmanvaihdon mitoitusopas 2017 & 2019 

 

Ympäristöministeriön uuden asetuksen (1009/2017) korvatessa rakentamis-

määräyskokoelman osan D2 2012, päätetiin sen rinnalle tehdä ilmanvaihdon 

mitoituksen oppaat. Mitoituksen oppaat korvasivat D2:n liitetaulukot. Oppaita 

tehtiin kaksi, asuinrakennuksille ja muille kuin asuinrakennuksille. (Finvac. IV-

suunnittelun oppaat n.d.) 

 

Finvac:in ohjeelliset vähimmäisilmavirrat perustuvat hyvän sisäilmalaadun yllä-

pitämiseen sellaisissa tiloissa, joissa pätevät normaalia käyttöä vastaava määrä 

kosteus-, epäpuhtaus- ja hajulähteitä. Ilmavirtojen edellytyksenä on myös vähä-

päästöisten materiaalien käyttö rakennuksessa. Poikkeuksellisten epäpuhtaus-

lähteiden tai materiaalien päästöjen vuoksi, tulee ilmanvaihdon olla suurempi 

kuin Finvac:in oppaassa on esitetty. Lämpöoloja oppaassa ei ole käsitelty, jonka 

vuoksi ylilämmönhallinta usein edellyttää suurempia ilmamääriä kuin oppaassa 

on esitetty tai vaihtoehtoisesti erillistä jäähdytystä. (Finvac opas ilmanvaihdon 

mitoitukseen… 2017, 4.) 

 

Muiden kuin asuinrakennusten ulkoilmavirrat määräytyvät henkilöperusteisesti. 

Jos henkilöperusteiseen ilmanvaihtoon ei ole riittäviä perusteita, käytetään 

pinta-alaan, huonekohtaista, laitteiden tai kalusteiden määrään pohjautuvaa mi-

toitustapaa. Ohjearvot esitetään rakennustyypeittäin käyttöajan ilmanvaihdon 

mitoituksella. Vähimmäisulkoilmavirtana henkilöä kohti käytetään 6 dm3/s. (Fin-

vac opas ilmanvaihdon mitoitukseen… 2017, 4.) 

 

Asuinrakennusten ilmavirrat määritetään siten, että koko asunnon vähimmäis-

vaatimukset täyttyvät. Vaatimuksena on, että ulkoilmavirta on vähintään 0,35 

dm3/s/m2 koko asuinpinta-alaa kohden, ulkoilmavirta on vähintään 18 dm3/s 

koko asunnossa, ulkoilmavirta on vähintään 0,35 dm3/s/m2 jokaisessa asuin-

huoneessa, ulkoilmavirta on vähintään 8 dm3/s jokaisessa asuinhuoneessa tai 

12 dm3/s jos huone on yli 11 m2. Jos asunto sisältää saunan, tulee kokonaisul-

koilmavirtaan lisätä 6 dm3/s. (Finvac opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mi-

toitukseen, 4.) 
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Molemmissa oppaissa ilmavirrat on esitetty lisäksi taulukoissa, joissa on an-

nettu ilmanvaihdon vähimmäisarvot. Taulukot eroavat D2:n taulukoista, sillä 

niissä ei esitetä muuta kuin ilmavirrat. Finvac:issa esitetyt ilmavirrat ovat suu-

rimmaksi osaksi pienemmät kuin mitä edeltäjä D2 esitti. 

 

Mitoitusopas korvattiin vain kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2019 julkaistulla 

versiolla. 2017 julkaistun oppaan ollessa vuoden vanha, päätettiin siitä kerätä 

palautetta ja tehdä palautteen pohjalta uudistettu versio. (Finvac. IV-suunnitte-

lun oppaat n.d.) Oppaaseen tehtiin lähinnä korjauksia ja ilmavirtojen mitoituksiin 

ei juurikaan koskettu. 2019 julkaistu versio on nykyäänkin oppaiden viimeisin 

versio ja siinä esitetyt arvot esittävät Suomessa tällä hetkellä vähimmäisilman-

vaihdon arvoja. 
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3 ILMANVAIHTO 

 

 

3.1 Kehitys 

 

Ilmanvaihdon kehittyessä ovat kanavistot ja sen osat kehittyneet niin materiaalil-

taan kuin tekniikaltaan. Uusia ratkaisuja on tullut kehityksen myötä. Tämä on 

hyvä tiedostaa ja ottaa huomioon vanhoja järjestelmiä mallintaessa, koska hyvin 

vanhoja ratkaisuja saattaa tulla vastaan. Ne ovat saattaneet olla täysin määräys-

ten ja hyvän rakennustavan mukaisia tekoaikanaan, vaikka eivät enää olisikaan.  

 

Ilmanvaihtokanaviston tarkoitus on kuljettaa sen sisällä ilmaa hallitusti eri tiloihin 

rakennuksessa. Ilmanvaihtokanavina on Suomessa eri aikakausina käytetty eri-

laisia ilmanvaihtokanavia. Sandberg (2016) mukaan nykyaikaisiin kanaviin siirryt-

tiin Suomessa 1960-luvulla, rakennusaineisista hormeista. Taulukossa 5 on esi-

tetty eri aikoina käytettyjä kanavia. Kierresaumakanavalla ”naku” tarkoitetaan ka-

navaa, jossa ei ole kumirengastiivistettä, jolloin liitokset täytyi tiivistää ilmastoin-

titeipillä tai kutistenauhalla. (Sandberg, 2016. Sisäilmasto ja ilmastointijärjestel-

mät, 213.) 

 

TAULUKKO 5. Suomessa käytettyjä kanavia ja hormeja (Sandberg, 2016. Si-

säilmasto ja ilmastointijärjestelmät, 213). 

Nimitys Aikakausi 

Tiili- ja betonihormi …1960 

Kipsikalkkilaastihormi …1960 

Peltihormi, käsin tehty …1970 

Asbestisementtihormi …1970 

Kierresaumakanava, ”naku” 1965…1980 

Kierresaumakanava, kumirengastii-

vistein 

1970… 

Suorakaidekanava, pelti 1965… 

Ontelolaatta 1975…1990 

Kierresaumakanava EU 1995… 

Muovikanava 2000… 
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Tiiviyden ja puhtauden tärkeys ilmanvaihtokanavistossa on Suomessa tullut 

koko ajan tärkeämmäksi. Tämän vuoksi kierresaumakanavat kumitiivisteren-

kain, ovat kasvattaneet suosiotaan ja suorakaidekanavan käyttö vähentynyt. 

(Sandberg, 2016. Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät, 213). Pyöreä kanava on 

myös virtausteknisesti parempi ratkaisu kuin suorakaidekanava. Suorakaideka-

navaa käytetäänkin nykyään yleisesti vain, kun pyöreää kanavaa ei tilanahtau-

den tai muun syyn vuoksi pystytä käyttämään. 

 

 

3.2 Piirrosmerkit 

 

LVI-suunnitelmissa käytettävät piirrosmerkit on esitetty Suomen rakentamis-

määräyskokoelmassa D4 LVI-piirrosmerkit Ohjeet 1978. Ohjeessa määritellään 

viivatyypit, viivapaksuudet, laitteiden piirrosmerkit, laitteiden lyhenteet ja eriste-

merkinnät. Suunnittelijan on tärkeä tietää edellä mainitut asiat, jotta voi piirtää ja 

tulkita suunnitelmia oikeaoppisesti. Ohje on laadittu 1978, jonka jälkeen niitä ei 

ole päivitetty. Tämän vuoksi ohjeessa on osaksi myös vanhoja piirrosmerkintöjä 

ja selityksiä, joita nykyaikana käytetään vain harvoin. Nämä ovat kuitenkin hyö-

dyllisiä vanhoja suunnitelmia mallintaessa. Kuvissa 1 ja 2 yleisimpiä nykypäi-

vänä käytettäviä ilmanvaihdon piirrosmerkkejä. 

 

 

KUVA 1. Yleisimpiä ilmanvaihdon kojeiden ja laitteiden merkintöjä. 
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KUVA 2. Kanavien viivalajit, eristemerkinnät ja virtausnuolet. 

 

 

3.3 YTV2012 

 

YTV 2012 eli yleiset tietomallivaatimukset 2012 on ohje, joka on luotu suunnitte-

lualalla toimiville tahoille. Se sisältää yksityiskohtaiset ohjeet tietomallista ja mitä 

tietosisältöä tietomalli pitää sisältää. Tässä kappaleessa tarkastellaan vain 

YTV2012 osaa 4, eli talotekniikan suunnittelua koskevaa osiota. Talotekniikan 

suunnittelusta käsitellään vain ilmanvaihtoa ja sen mallintamiseen liittyviä asioita 

opinnäytetyön aiheeseen liittyen. YTV2012 ohjeita on hyvä noudattaa kaikissa 

projekteissa, vaikka se ei mallinnuskohde olisikaan. Tämä luo käytettävän pohjan 

tulevaisuuden varalle, jos mallinnus jossain vaiheessa haluttaisiinkin tehdä. 

 

YTV2012 mukaan yleissuunnitteluvaiheessa on tehtävä palvelualuekaavio. Kaa-

vio voi olla tasoa yksi tai kaksi. Tasossa yksi luodaan palvelualekaaviodoku-

mentti, esimerkiksi arkkitehdin pohjaan HATCH-toiminnolla. Tasossa kaksi teh-

dään tietomallipohjainen palvelualuekaavio. (YTV2012 osa 4, 6–7.) Tason kaksi 

palvelualuekaavio on jo hieman monimutkaisempi, jota ei tässä opinnäytetyössä 
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käsitellä sen paremmin. Olemassa olevaa mallintaessa, ei ole pakko palvelu-

aluekaaviota tehdä. Usein olemassa olevaa mallintaessa ja sen pohjalta tehtävä 

palvelualuekaavio, on kuitenkin tehty arkkitehtipohjaan HATCH-toiminnolla, niin 

kuin YTV2012 taso yksi ohjeistaa. Kuvassa 3 esitetty esimerkki tason yksi palve-

lukaaviosta. 

 

 

KUVA 3. Ilmanvaihdon palvelualueet merkattuna. 

 

Kaikista pääjärjestelmistä tehdään omat mallit. Pääjärjestelmillä tarkoitetaan il-

manvaihtojärjestelmää, vesi- ja viemäröintijärjestelmää, sekä lämmitys- ja jääh-

dytysjärjestelmää. Pääjärjestelmät on myös hyvä mallintaa omilla väreillään, 

jotka on määritetty YTV2012:ssä. Järjestelmä on mallinnettava niin, että se on 

piirto-ohjelmassa toimiva ja sen laskenta- ja analyysitoimintoja voidaan käyttää. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki järjestelmän toimintaan vaikuttavat kom-

ponentit mallinnetaan. Järjestelmän on toimittava kerrosten välillä, jotta se toimii 

koko rakennuksessa ja on virtausteknisesti ehjä. Pääjärjestelmät jaetaan osajär-

jestelmiin, eli esimerkkisi ilmanvaihtojärjestelmä tuloilmajärjestelmään ja poistoil-

majärjestelmään. Kaikista ilmastointikoneista ja puhaltimista tulee luoda oma 

osajärjestelmänsä. Komponentit mallinnetaan myös todellisilla objekteilla, esi-
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merkiksi ilmanvaihtokanavat pyöreinä peltikanavina. Eristeet tulee mallintaa si-

ten, että sen käyttötarkoitus, paksuus ja materiaali tulevat ilmi. Selvästi kustan-

nuksiin vaikuttavat eristeiden pinnoitteet tulee myös lisätä eristekoodiin, kuten 

pelti. (YTV2012 osa 4, 7–8.) 

 

 

KUVA 4. Ilmanvaihdon mallinnuksessa käytettävät värit (YTV 2012 osa 4, liite 

2). 
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4 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MALLINNUS 

 

 

4.1 Digitalisoimisen hyödyt 

 

Olemassa olevat suunnitelmat voivat olla hyvin vanhoja, puutteellisia tai pahim-

massa tapauksessa niitä ei edes ole. Kun rakennukseen tehdään muutoksia, olisi 

hyvä olla paikkaansa pitävät ilmanvaihdon suunnitelmat, josta nähdään heti ra-

kennuksen ilmanvaihdon nykyinen tila. Tällöin suunnittelijan on helppo lähteä 

suunnittelemaan tarvittavia muutoksia, jolloin kohdekäyntiä ei välttämättä edes 

tarvita, koska voidaan luottaa suunnitelmien paikkaansa pitävyyteen. Paikkaansa 

pitävien suunnitelmien avulla on myös helppo huoltaa rakennuksen ilmanvaihtoa. 

Yksi suurimmista hyödyistä saavutetaan, jos käytetään samoja projektidoku-

mentteja, jolla digitalisointisuunnitelmat ovat tehty. Silloin kaikki muutokset on 

helppo tehdä digitalisointiprojektin suunnitelmiin, jolloin koko rakennuksen ilman-

vaihto pysyy ajantasaisena. 

 

Jotta suunnitelmat pysyvät ajantasaisina ja paikkaansa pitävinä, vaatii se myös 

tilaajan ja urakoitsijoiden aktiivisuutta. Tilaajan tulisi käyttää aina suunnittelijaa, 

vaikka muutokset olisivat pieniä, eikä rakennuslupaa vaadittaisikaan. Urakoitsijan 

tulee taas toimittaa suunnittelijalle punakynät, jos suunnitelmista poiketaan. Nii-

den avulla suunnitelmat päivitetään vastaamaan todellisuutta, jolloin suunnitel-

mat pysyvät ajantasaisina. Ilmanvaihdon suunnitelmien digitalisoimisesta onkin 

hyötyä projektin molemmille osapuolille, suunnittelijalle sekä tilaajalle. Se sääs-

tää tilaajalta pitkässä juoksussa rahaa ja suunnittelijan ylimääräiseltä selvitys-

työltä, johon ei kiireellisissä projekteissa välttämättä olisi edes aikaa. 

 

 

4.2 Digitalisoimista nopeuttavat menetelmät 

 

Insinööritoimisto R.J.Virta Oy:ssä olemassa olevien suunnitelmien mallintaminen 

on tapahtunut pääasiassa vanhoja paperisia suunnitelmia, skannattu suunnitel-

mia tai sähköisessä muodossa olevia suunnitelmia hyväksi käyttäen. Harvem-

missa tapauksissa pistepilven tai laserkeilauksen hyödyntäminen on myös ollut 
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mahdollista. Sähköisessä muodossa olevat DWG-suunnitelmat ovat ihanne ti-

lanne, jolloin niitä voidaan käyttää sellaisenaan mallinnuksessa hyödyksi. Pape-

risista tai skannatuista suunnitelmista mallintaminen voi olla työlästä ja virheal-

tista. Skannatun suunnitelman voi tietyissä tilanteissa tuoda piirto-ohjelmaan ja 

käyttää piirron pohjana. Näiden menetelmien rinnalle tutkittiin mallinnusta mah-

dollisesti nopeuttavia menetelmiä. 

 

Ennestään tuttujen menetelmien lisäksi nousi esille ainoastaan vektorointi. Vek-

toroinnissa olemassa olevat suunnitelmat skannataan tietokoneelle ja vektoroi-

daan CAD-ohjelmalla DWG-muotoon, jolloin ne ovat muokattavissa. Edellytyk-

senä on kuitenkin, että skannattavat suunnitelmat ovat hyvässä kunnossa. Tä-

män vuoksi vanhat suunnitelmat eivät välttämättä ole kelvollisia sovellettavaksi. 

Ongelmana LVI-puolen suunnitelmien vektoroinnissa on se, että se ei tuo älyä 

kuvaan. Kanavat ovat tällöin normaalilla viivapiirrolla DWG-muodossa. Tällöin 

MagiCAD:in mitoitukset eivät toimi. Vektorointi soveltuukin lähinnä hyvin arkki-

tehtisuunnitelmien hyväksikäyttöön. Voidaan siis todeta, että vektorointi ei tuo li-

säarvoa ilmanvaihdon suunnitelmien digitalisoinnissa, jos järjestelmistä halutaan 

MagiCAD:issä muokattavia ja älykkäitä systeemejä. 

 

Ennestään tuttujen menetelmien lisäksi ei siis löytynyt nopeuttavia menetelmiä, 

kun halutaan piirtää MagiCAD:illä älykkäitä ilmanvaihdon suunnitelmia, joissa mi-

toitukset ja muokkaukset toimivat helposti. 

 

 

4.3 Mallinnuksen materiaali 

 

Ennen kuin ilmanvaihdon mallintaminen voidaan mallinnusprojektissa aloittaa, 

pitää riittävä materiaali olla hankittuna. Tilaajalta tulee pyytää hyvissä ajoin en-

nen aloitusta, arkkitehtipohjat sähköisessä muodossa yleisesti muotoa DWG. 

Parhaimman hyödyn mallinnuksesta saa, kun myös arkkitehtipohjat ovat päivi-

tetyt ja paikkaansa pitävät. Arkkitehtipohjien lisäksi, tulee pyytää kaikki ilman-

vaihtoon liittyvä dokumentaatio mitä on saatavilla. Tässä tapauksessa doku-

mentaatio voi olla paperilla tai sähköisessä muodossa. Sähköisestä dokumen-

taatiosta saa suuremman hyödyn, jos suunnitelmat on tehty samalla ohjelmalla, 
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jota mallinnusprojektissa käytetään. Kun aikaisemmat suunnitelmat on toteu-

tettu eri suunnittelutoimistossa, on kannattavaa tiedustella, olisivatko he haluk-

kaita niitä luovuttamaan sähköisessä muodossa. Kun viimeisimmät arkkitehti-

pohjat ja riittävä ilmanvaihdon dokumentaatio on kasassa, voidaan mallinnus-

projekti aloittaa. 

 

 

4.4 Projektin luonti 

 

Projekti aloitetaan tekemällä sille oma projektikansio. Projektikansioon kopioi-

daan malliprojektikansion sisältö. Malliprojektiin on tehty jo kaikki yleiset tarvitta-

vat asetukset valmiiksi, mitä piirrossa tarvitaan. Tehdyssä projektikansiossa tu-

lee säilyttää kaikki projektiin liittyvät tiedot oikeissa alikansioissa. Projektikansi-

ossa oleva EPJ-tiedosto tulee nimetä projektinumerolla. Tämän jälkeen kannat-

taa ilmanvaihtokansiossa oleva, valmiiksi tehty DWG-tiedostoa kopioida kansi-

oon niin monta kertaa, kuin kerroksia projektissa on. DWG-tiedostot nimetään 

esimerkiksi: I1200301. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa mitä kuva sisältää. Tässä 

tapauksessa I tarkoittaa ilmanvaihtoa. Seuraavat neljä numeroa ovat juokseva 

projektinumero. Kolmanneksi viimeinen numero tarkoittaa taas, mitä kuva sisäl-

tää, 3 tarkoittaa ilmanvaihtoa. Kaksi viimeistä numeroa ovat kerrosnumeroita. 

Kuvassa 5 esitetty Insinööritoimisto R.J.Virta Oy:n nimiömalli. Nyt ilmanvaihto-

kansiossa olevat DWG-tiedostot voidaan avata ja liittää ne projektiin.  

 

 

KUVA 5. Insinööritoimisto R.J.Virta Oy:n nimiömalli. 
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Projektiin luodaan mallinnuskohteen kerrokset ja asetetaan niiden korkeusase-

mat. Korkeusasemat tulee katsoa arkkitehtipohjista tai leikkauskuvasta, jos sel-

lainen on saatavilla. Kun korot pitävät paikkaansa, on helpompi hahmottaa mi-

ten kanavisto saattaisi rakennuksessa mennä, jos ne kulkevat esimerkiksi pii-

lossa alakaton yläpuolella. Kanavisto tulee piirtää oikeille koroille ja jos korkotie-

toja ei ole saatavissa, täytyvät ne arvioida kerrosten korkotietojen avulla. Oi-

keista koroista on hyötyä jälkikäteen, jos rakennukseen tehdään muutoksia tai 

laajennuksia, sekä mahdollisen IFC-mallin luonti tulevaisuudessa helpottuu. 

 

Kerroskorkojen jälkeen tuodaan jokaiseen kerroskuvaan arkkitehtipohja alle Ma-

giCAD:in xref-toiminnolla. Arkkitehtipohjien tulisi asettua oikealle kohdalle piirto-

ohjelman koordinaatistoon toisiinsa nähden, jos ne ovat oikeaoppisesti piirretty. 

Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä tarkistaa tämä, valitsemalla kiintopiste ku-

vasta, johon piirretään esimerkiksi ympyrä ja MagiCAD:in clipboard-toiminnolla 

kopioidaan se eri kerroksiin, jolloin sen tulee asettua samalle kohdalle. Kiinto-

pisteenä on hyvä käyttää esimerkiksi pilareita tai muuta sellaista, jonka täytyy 

olla muissa kuvissa samassa kohtaa. Kun arkkitehtipohjat ovat joka kerrok-

sessa ja samassa kohtaa, voidaan MagiCAD:in kerrosorigot lisätä. Kerrosorigo 

sijoitetaan yleisesti 0,0,0 koordinaatteihin. 

 

Kun projektin kerrokset ovat määritetty, arkkitehtipohjat alla ja MagiCAD:in ker-

rosorigot paikallaan, voidaan määrittää kanavapiirron asetukset. Kanavapiirron 

asetukset ovat yleensä malliprojektissa määritetty jo valmiiksi. On kuitenkin 

hyvä tarkastaa ne projektin alussa. Osajärjestelmien väreinä käytetään yleiset 

tietomallivaatimukset YTV2012 määrittämiä värejä. 

 

Vielä ennen piirron aloitusta on hyvä tarkastaa MagiCAD:in mitoitusasetukset 

projektiasetuksista. Nämä asetukset ovat jo valmiiksi määritetty malliprojektiin, 

mutta ovat myös hyvä tarkastaa ennen piirron aloitusta. Balancing-toiminnon li-

säksii sizing-toiminto tulee tarkastaa, vaikka sitä ei mallinuksessa tarvitakaan. 

Tämä on jatkon kannalta turvallisempaa, jos kohteeseen tehdään mahdollisesti 

muutoksia tai laajennuksia tulevaisuudessa, jolloin mallinnusprojektin kuvia käy-

tettäisiin. Tällöin kuvien piirtäjä voi olla eri, kuin alkuperäisen mallinnuksen teh-

nyt. Jos asetukset eivät ole oikein voi virheitä päästä syntymään.  
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4.5 Mallinnuksen aloittaminen 

 

Ennen kuin mallinnus aloitetaan kannattaa perehtyä ilmanvaihtodokumentteihin 

huolellisesti. Ilmanvaihtoon liittyviä suunnitelmia voi olla monta samasta kerrok-

sesta, jolloin tulee selvittää mikä suunnitelmista on uusin ja pitää paikkaansa. 

Lisäksi kerroksessa voi olla tehty jonkin osa-alueen muutoksia, jotka pitää ottaa 

huomioon koko kerrosta mallintaessa. Kun materiaali on käyty läpi, muodostuu 

rakennuksen ilmanvaihdosta selkeä kuva, jolloin on helppo päättää mistä mallin-

nus kyseisessä rakennuksessa kannattaa aloittaa. Yleisesti mallinnus kannattaa 

tehdä IV-koneittain, jolloin virheiden syntyminen minimoidaan. Kerroksittain piir-

täminen ei ole suositeltavaa, tällöin on vaikea hahmottaa mikä kanava liittyy mi-

hinkin. 

 

Mallinnus aloitetaan valitusta IV-koneesta. Jokaisella IV-koneen kanavistojärjes-

telmälle luodaan oma systeemi MagiCAD:in projektiasetuksista.  Kuvassa 6 esi-

tetty omia systeemejä. Omina systeemeinä niitä ei voida tällöin sekoittaa eri IV-

koneen kanaviin, systeemille voidaan määrittää mm. eri mitoitusperusteet ja esi-

merkiksi IV-koneen ääniarvot äänikaistoittain. 

 

 

KUVA 6. Ilmanvaihdon systeemejä määritetty. 
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4.6 Mallintaminen 

 

Kanavisto mallinnetaan vanhoista dokumenteista niin hyvin kuin on mahdollista. 

Kanaviston koko, osat, eristeet, päätelaitteet ja ilmavirrat mallinnetaan sellaisi-

naan, kun ne ovat vanhoissa dokumenteissa esitetty. Mitään sellaista mitä van-

hoissa kuvissa ei ole esitetty ei tule lisätä.  

 

Mallinnus on hyvä aloittaa IV-koneesta kanavapiirrolla. Ensimmäiseksi mallinne-

taan runkokanavisto ja pystynousut. Kun runko on saatu mallinnettua, voidaan 

piirtää haarat päätelaitteille ja lisätä kanavistoon sen komponentit. Jos kanavis-

tossa käytetyt säätö- ja palopeltien tyypit tiedetään, on ne hyvä hakea projektiin. 

Tällöin voidaan säätöpelteihin antaa säätöarvot, jos järjestelmä halutaan uudel-

leen säätää.  

 

Ilmanvaihdon päätelaitteet haetaan projektiin vanhoissa suunnitelmissa ilmoitet-

tujen päätelaitteiden mukaan. Jos kohde on hyvin vanha, on melkein mahdo-

tonta hakea täsmällisesti oikeaa päätelaitetta. Tähän ongelmaan törmätään lä-

hes jokaisessa mallinnusprojektissa. Tällöin haetaan päätelaite, joka vastaa 

ominaisuuksiltaan mahdollisimman hyvin vanhoissa suunnitelmissa ilmoitettua. 

Usein tällainen löytyy samalta valmistajalta, mikä vanhoissa suunnitelmissa on 

ilmoitettuna. Kun päätelaitteet vastaavat vanhoja, antaa kanaviston tasapaino-

tus MagiCAD:in balancing-toiminnolla oikeita arvoja. Tätä voidaan hyödyntää, 

jos halutaan esimerkiksi tietää, onko kanaviston tasapainotus mahdollista ja voi-

daan lisäksi antaa säätöpeltien säätöarvot. Kun päätelaite merkataan mallinnus-

kuviin, tulee sen vanhoissa dokumenteissa käytettyä nimeä käyttää, vaikka mal-

linnuksessa olisikin käytetty jotain muuta. 

 

Ilmavirrat lisätään mallinnuskuviin vanhojen suunnitelmien mukaisesti. Ilmavirto-

jen ohjearvot ovat useasti muuttuneet Suomessa vuosien aikana ja mallinnus-

kohteessa saatetaankin törmätä useisiin eri mitoitusperusteisiin. Kuvassa 7 esi-

tetty erään kohteen mallintamista. 

 



31 

 

KUVA 7. Erään kohteen digitalisointia, vasemmalla puolella olemassa oleva 

suunnitelma ja oikealla puolella digitalisoitu suunnitelma. 

 

 

4.7 Mallinnuksen ongelmakohdat 

 

Vanhat suunnitelmat ovat usein huonommin dokumentoidut kuin nykyiset suun-

nitelmat. Tällöin törmätään ongelmiin mallinnuksessa. Kanaviston kokomerkin-

töjen vähäisyys on osoittautunut vanhemmissa kuvissa yleiseksi ongelmaksi. 

Kuvien tulostaminen mittasuhteessa tai skannatun-tiedoston vieminen piirron 

alle mittasuhteessa on helppo ratkaisu, jolloin kanavan paksuus on selvitettä-

vissä. Lisäksi ilmavirtamerkintöjen puuttuminen on osoittautunut yhdeksi ongel-

maksi. Tällöin voidaan ilmavirta arvioida kuvan piirtovuoden perusteella, sekä 

muiden samojen tilojen ilmavirtoja vertaamalla. Joka tapauksessa epäselvä 

kohta tulee merkitä ja selvittää myöhemmin, jos se on mahdollista. 

 

Vanhojen suunnitelmien huono revisiointi on myös osoittautunut ongelmal-

liseksi. On tullut tilanteita, joissa suunnitelmissa on ollut huomattavia eroavai-

suuksia, mutta revisiointi on ollut sama. Tässä tilanteessa on paikkaansa pitävä 

suunnitelma varmistettava kohdekäynnillä. Rakennuksista saattaa myös löytyä 

paikkoja, joista ei suunnitelmia löydy lainkaan, taikka ne ovat todella epämääräi-

siä. Tällöin mallinnetaan mitä pystytään ja merkitään epäselvät alueet, jotka sel-

vitetään myöhemmin kohdekäynneillä. Kaikki epäselvyydet ovatkin hyvä merkitä 

kuviin, selkeyttävien kommenttien kanssa. 
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4.8 Kohdekäynnit 

 

Mallinnuksen aikana nousseet epäselvyydet selvitetään kohdekäynnein. Epä-

selvyydet on helppo käydä läpi, kun ne ovat mallinnuskuvissa merkittyinä, kom-

menttien kanssa. Kohdekäynti tai käynnit tulee suorittaa projektin loppusuoralla, 

taikka suurissa mallinnuskohteissa silloin kun ongelmakohtia on tarpeeksi. 

 

Kohdekäynneille otetaan mukaan mallinnuksen aikana syntyneet suunnitelmat. 

Suunnitelmat voivat olla sähköisessä muodossa tai paperilla. Pääasia on, että 

niihin on helppoa kirjata muistiinpanoja ja mahdollisia kanavareittejä ja kanavis-

ton komponentteja. Kohdekäynneillä kuvien ottaminen on osoittautunut erittäin 

tärkeäksi tukimateriaaliksi. Kohdekäynnillä selvitetyt asiat saattavat tuntua hel-

posti muistettavilta tai muistiinpanot paperilla riittävän hyviltä, mutta todellisuu-

dessa ne unohtuvat yllättävän nopeasti ja paperille tehdyt muistiinpanot muuttu-

vat ajan kanssa tekijälle epäselviksi. Tämän takia on tärkeää ottaa kuvia kohde-

käyntien aikana, jotka toimivat muistiinpanojen ja muistikuvien tukena. 

 

 

4.9 Korjaukset 

 

Suunnitelmat korjataan kohdekäyntien aikana tehtyjen muistiinpanojen ja otettu-

jen kuvien avulla. Suunnitelmien tulisi olla korjausten jälkeen täydelliset, eli epä-

selviä kohtia ei saa olla. Jos selvittämättömiä paikkoja kuitenkin jostain syystä 

jää, tulee ne jättää merkityiksi mielellään selventävin kommentein. Korjausten jäl-

keen ovat dokumentit valmiit luovutettaviksi tilaajalle. 

 

Korjauksia tehdessä täytyy ottaa huomioon sopimusasiat, eli miten mallinnus on 

sovittu tehtäväksi. Mallinnusprojekti on saatettu sopia tehtäväksi pääasiassa van-

hoja suunnitelmia mallintamalla. Jos kuitenkaan tilaajan toimittamat kuvat eivät 

vastaa todellisuutta ja korjattavaa on huomattavasti enemmän, mitä olemassa 

olevat suunnitelmat ovat antaneet ymmärtää, tulee näistä sopia erikseen. Tämän 

tilanteen välttämiseksi, tulisi paikan päällä käydä vertaamassa olemassa olevia 

suunnitelmia etukäteen tai varmistaa tilaajalta niiden paikkansapitävyys. 
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4.10 Valmiit dokumentit 

 

Mallinnuksessa syntyvät ja luovutettavat dokumentit sovitaan tilaajan kanssa eli 

ne vaihtelevat projektikohtaisesti. Yleisesti mallinnusprojektissa luovutetaan ai-

nakin ilmanvaihdon tasokuvat. Mallinnusprojektin aikana usein viimeisenä teh-

dään myös ilmanvaihdon palvelualuekaavio mallinnuksen aikana syntyneistä 

paikkaansa pitävistä suunnitelmista. Ilmanvaihdon palvelualuekaavio on suun-

nittelijalle, sekä tilaajalle erittäin hyödyllinen dokumentti. Ilmanvaihdon palvelu-

aluekaavion avulla nähdään alueittain, mihin mikäkin IV-kone vaikuttaa. Palve-

lualuekaavion teossa noudatetaan YTV2012 ohjeita. 
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5 POHDINTA 

 

 

Työn tarkoituksena oli luoda ohje insinööritoimisto R.J.Virta Oy:lle ilmanvaihdon 

suunnitelmien digitalisoinnista ja mallinnuksen kulusta. Tarkoituksena oli ottaa 

selvää ilmanvaihdon määräyksien, ohjeiden ja asetuksien historiasta, sekä 

tuoda esiin niiden tuomat merkittävimmät muutokset. Niiden lisäksi pyrittiin tuo-

maan esille mallinnuksessa hyödyttäviä asioita kuten piirrosmerkit, ilmanvaih-

don kehitys sekä yleiset tietomallivaatimukset. Työssä tutkittiin digitalisoimista 

nopeuttavia menetelmiä ja sen hyötyjä. 

 

Ilmanvaihdon pitkä historia ohjeista, määräyksistä ja asetuksista loi haasteita, 

miten vertailu tulisi rajata järkevästi. Merkittävimmäksi muutoksiksi koettiin il-

manvaihdon ilmavirtojen mitoituksien muuttumiset, joiden ohella käsiteltiin muu-

tamia tärkeäksi koettuja muutoksia. Ilmavirrat ovat kuitenkin yleisesti ensimmäi-

siä ihmeteltäviä asioita vanhoissa suunnitelmissa, joten niiden vertaileminen oli 

tarpeellisinta. 

 

Päätarkoituksena oli tuottaa ilmanvaihdon digitalisoimisesta tarkastuslista insi-

nööritoimisto R.J.Virta Oy:lle, sekä kertoa suunnitelmien digitalisointiprojektista 

ja itse mallintamisesta ohjeenomaisesti, jolloin sitä voidaan käyttää projekteissa 

apuna. Mallinnuksen kulun opastaminen ja tarkastuslistan teko oli lähtökohtai-

sesti helppoa, sillä aiheesta oli jo jonkin verran kokemusta muutamien projek-

tien kautta. Ohje ja tarkastuslista perustuvatkin omaan kokemukseeni ja insi-

nööritoimisto R.J.Virta Oy:n toimintatapoihin. Tarkoituksena oli kertoa itse mal-

lintamisesta enemmän jotakin projektia esimerkkinä käyttäen, mutta valitetta-

vasti opinnäytetyön aikana selveni, ettei se ollutkaan mahdollista. Tuloksena 

saatiin kaikesta huolimatta ytimekäs ja johdonmukainen ohje, sekä tarkastus-

lista, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa hyödyksi. Ohje on luotu insinööritoi-

misto R.J.Virta Oy:lle, mutta siitä voivat hyötyä varmasti muutkin LVI-alalla työs-

kentelevät.  
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