
Hallittu ja puhdas ilmanvaihto  
on asumisterveyden perusta 

Toimiva ilmanvaihto tuo asuntoon suodatettua, 
puhdasta korvausilmaa ja poistaa huonekosteutta 
sekä asumisen epäpuhtauksia sisältävää käytettyä 
ilmaa. Jos ilmanvaihto ei toimi kunnolla, se saat-
taa aiheuttaaa yleisten oireiden, kuten nuhan, ys-
kän, silmien ärsytyksen, päänsäryn ja väsymyksen 
lisääntymistä. Ainoastaan ilmanvaihtojärjestel-
män toimivuus ja säännöllinen huoltaminen sekä 
suodatinten vaihtaminen mahdollistavat asumis-
terveyden toteutumisen. Valitettavan usein tuloil-
man laadun ongelmana on korvausilmaventtiilien 
suodatinten tukkeutuminen tai puuttuminen ko-
konaan.

Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat mo-
net tekijät, joista tärkeimmät ovat kunnossa ole-
vat rakenteet ja toimivat ilmanvaihtolaitteet. Il-
manvaihtolaitteiden huoltaminen onkin perusta 
asumisterveydelle. Rakennuksen ilmanvaihto voi-
daan toteuttaa joko painovoimaisena tai koneelli-
sena, kunhan se on oikein suunniteltu. 

Hallitussa ilmanvaihdossa on huolehdittu sekä 
tulo- että poistoilmanvaihdosta siten, että samas-
sa tilassa ei ole sekä tulo- ja poistoilmanvaihtoa, 
pois lukien sauna, jonka ilmanvaihto toteutetaan 
sekä tulo- että poistoilmaratkaisulla. Hallittu il-
manvaihto edellyttää koko ilmanvaihtojärjestel-
män säätämistä ja vakioimista niin tulo- kuin pois-
toilmanvaihdon osalta. 

Asumisterveydestä puhuttaessa tulee muistaa 
myös työpaikat ja muut toimipaikat, joissa yhtä-

lailla tulee huolehtia terveellisestä sisäilmasta, 
koska vietämme työssä kolmasosan arkipäivistäm-
me. On myös tärkeää huomioida, että nukumme 
kolmasosan vuorokaudesta eli lähes 3000 tuntia 
vuodessa, joten ei ole merkityksetöntä, millaista 
ilmaa hengitämme nukkuessamme.  

Ulkoilmavirtaa tarvitaan noin 4 l/s henkilöä koh-
den, jotta ihmisen aineenvaihdunnan tuottama hii-
lidioksidipitoisuus ei kohoaisi terveydensuojalain 
raja-arvoa 2700 mg/m3 (1 500 ppm) suuremmaksi. 
Rakennusten ilmavirtojen ohjearvot asuin- ja toi-
mistotiloissa voidaan mitoittaa joko henkilömää-
rän mukaan tai asunnon koon mukaan. Ohjeet mi-
toittamiselle löytyvät rakentamismääräyksestä.

Toimiva ilmanvaihto edellyttää hallittua 
tulo- ja poistoilmanottoa

Raitista tuloilmaa eli korvausilmaa otetaan asun-
toon ulkoa useilla eri tavoilla. Koneellisessa il-
manvaihdossa ilma otetaan joko katossa tai sisä-
seinässä olevan venttiilin kautta, ulkoseinässä tai 
tuuletusikkunassa olevalla tuloilmaventtiilillä tai 
ikkunakarmiin tai ikkunan tilkerakoon asennetul-
la korvausilmaventtiilillä. Painovoimaisessa ilman-
vaihdossa vastaavasti ruokakomeron, seinäventtii-
lin ja karmiin tai tilkerakoon sijoitetun venttiilin 
kautta.

Yhä useammin ikkunasaneerauksissa päädytään 
joko uusiin energiatehokkaisiin tuloilmaikkunoi-

Rakennuksen vaipan tiiviys on keskeinen rakenteiden kosteudensiirtoon 
ja ilmanvaihdon toimintaan vaikuttava tekijä. Rakennuksessa syntyy 
jatkuvasti epäpuhtauksia, joten ilmanvaihdon on oltava aina päällä. 
Ilmanvaihtoa tarvitaan terveellisen ja viihtyisän sisäilman ylläpitämiseen 
rakennuksessa

hin, joissa korvausilma kierrätetään lämmityskau-
della ensin ikkunalasien välissä, jossa se lämpiää 
ennen suodatettua sisäänottoa tai hyväkuntois-
ten, vanhojen ikkunoiden muuttamiseen tuloil-
maikkunoiksi. 

Tuloilma tulee johtaa huoneiston puhtaimpiin 
tiloihin, kuten makuuhuoneisiin ja olohuonee-
seen, joista se virtaa siirtoilmana edelleen keitti-
öön ja märkätiloihin. Näin taataan paras ilman-
laatu oleskelutiloissa. Ikkunatuuletusta tulee pitää 
vain keinona tehostaa ilmanvaihtoa hetkellisesti. 
Tuloilmaventtiileistä käytetään myös nimityksiä 
korvausilma- ja raitisilmaventtiili.  Venttiilisuodat-
timet huolehtivat sisäänotettavan ilman puhtau-
desta. Venttiilien ja suodatinten huoltamisesta  tu-
lisi huolehtia asumisterveyden nimissä vähintään 
kerran, mieluiten kahdesti vuodessa.

Jos korvausilmaventtiileitä on liian vähän, ilma tu-
lee niistä liian kovalla paineella, aiheuttaen vedon 
tunnetta. Riittävä venttiilien määrä tasoittaa mer-
kittävästi ilmavirtaa. Myös rakennuksen tiiviys vai-
kuttaa venttiilin tuloilmasuihkuun. Mitä tiiviimpi 
rakennus, sitä paremmin ilma saadaan tulemaan 
hallitusti venttiilien kautta. 

Poistoilmanvaihto huolehtii käytetyn ilman joh-
tamisesta pois asunnosta. Poistoilmanvaihdon toi-
minta perustuu paine-eroihin. Ilma virtaa suurem-
masta paineesta pienempään. Paine-ero voidaan 
saada aikaan lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaiku-
tuksella (painovoimainen ilmanvaihto) tai poisto-
puhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto). 

Pelkkä poistoilman järjestäminen ei takaa toimi-
vaa ilmanvaihtoa. Poistoilmanvaihdon toteutuk-

sessa on tärkeää huolehtia myös hallitusti puhtaan 
ilman sisäänotosta  esim. korvausilmaventtiilien 
avulla. Poistoilmaventtiili tulee löytyä jokaisessa 
huoneistossa wc:stä, keittiöstä, vaatehuoneesta 
ja suihkutilasta. Huoneiston ilmankierron varmis-
tamiseksi väliovien yläosaan tai yläkarmin tilkera-
koon olisi hyvä asentaa siirtoilmasäleikkö.  Ilman-
kierto oven alareunan kautta nostattaa ja siirtää 
lattian pölyjä tilasta toiseen.

Tilanne voi myös olla sellainen, että huoneistossa 
ei ole lainkaan korvausilman ottoa, mutta poistoil-
manvaihto on hoidettu koneellisesti. Tällöin pois-
ton imuvoima vetää korvausilmaa hallitsematto-
masti rakenteiden vuotokohdista, kuten listojen 
alta, postiluukusta, nurkista, putkistosta ja ikkunoi-
den sekä ovien huonosti eristetyistä tilkeraoista.
 Sisäilma kuormittuu tällaisessa tilanteessa paitsi ul-
koa tulevista, myös rakenteiden läpikulkevaan il-
mavirtaan mukaantulevista epäpuhtauksista asu-
misesta syntyvien epäpuhtauksien ohella. 

Tavallista on myös, että korvausilma kulkee vää-
rään suuntaan poistoilmakanavistossa, jolloin naa-
puruston tuoksut kulkeutuvat asunnosta toiseen. 
Tällöin ratkaisuna on tuloilman järjestäminen 
huoneistoon venttiileiden avulla sekä rakenne-
vuotojen tiivistäminen. 

Hallitun ilmanvaihdon toteuttamiseksi kannattaa 
ottaa yhteyttä ilmanvaihdon asiantuntijoihin, jot-
ta saadaan aikaan asumisterveyden kannalta paras 
mahdollinen toteutus.
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