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YLEISKOMMENTIT: 
Kiitämme mahdollisuudesta lausua opasluonnokseen, vaikka jouduimmekin irtautumaan projektista sen loppuvaiheessa. Opasluonnoksessa on osittain otettu 
huomioon huolenaiheitamme, joita toimme esiin hankkeen aikana. Ohjeluonnos selkeyttää myös painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitteluvaatimuksia ja tuo esiin 
suunnittelun keskeisiä kohtia. Esimerkiksi näemme hyvänä lisäyksenä sen, että myös puhallinavusteiset ja hybridijärjestelmät on huomioita oppaassa. 
 
Alla olevaan listaan on koottu ne yksityiskohtaiset kommentit, jotka olemme saaneet sisäisessä käsittelyssämme nyt kommentoitavana olleeseen 
ohjeluonnokseen. Toivomme niistä olevan apua opasta viimeisteltäessä. Myös muut hankkeen aikana antamamme kommentit ovat edelleen relevantteja. 
 
Lisäksi edellytämme, että tämä opas ja rakennusvalvontaviranomaisten julkaisema ohjekortti ovat sillä tavalla samansisältöisiä, että niissä ei ainakaan olisi 
ristiriitoja. Nyt kommentoitavana oleva opas on sisällöltään laajempi, kuin rakennusvalvontojen ohjekortti ja sisältää täydentäviä ohjeita. Oppaassa olisi kuitenkin 
oltava kaikki rakennusvalvonnan ohjeen kohdat huomioituna. Emme ole tehneet tarkkaa vertailua, mutta esimerkiksi rakennusvalvontojen ohjekortin kohta 
”Ilmanvaihtojärjestelmälle on suoritettava asetuksen edellyttämät käyttöönottovaiheen toimenpiteet.” ei ole mukana riittävässä määrin kommentoitavana 
olevassa ohjeessa. On siis hyvä tarkistaa, että kaikki ohjeen kohdat on huomioitu riittävän tarkasti. 
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Kommentit ehdotuksen eri kohtiin: 

 sivu 2,  oikea 
palsta, 1. 
kappale 

Virke: Lämmön talteenoton puuttumista ei 
siis tarvitse kompensoida rakennusosien tai rakenteiden 
lämmöneristävyydellä tai ilmanpitävyydellä. 

 

Koskeeko tämä koko rakennusta, mikäli vain 
osassa on painovoimainen ilmanvaihto? 
Onko tällaisessa tapauksessa 
ilmanvaihtokoneen hyötysuhteelle tai SFP:lle 
samat vaatimukset kuin koneellisessa 
ilmanvaihdossakin? 

Lisäys: E-lukuvaatimukset on silti täytettävä. 

 

 sivu 1 vasen 
palsta, 2. 
kappale 

virke: Jos tällainen ilmanvaihtojärjestelmä toimii kuitenkin 
pääosan ajasta painovoimaisesti, sitä… 
 
Jo 1. kappaleen määritelmässä käytetään sanaa pääasiassa 
(peräisin asetuksesta) ja toisessa kappaleessa käytetään sanaa 
pääosin. Ainakin ohjeessa olisi hyvä määritellä tämän pääasiassa 
pääosin rakennelman jälkimmäinen osa eli pääosin. 

muutetaan määritelmää niin, että se on 
sidottu muuhun kuin aikaan: Esimerkiksi… 
Jos tällaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä 
puhallinavustusta tarvitaan vain tilanteessa, 
jossa oleskelutiloihin tuotavan ilma voidaan 
tuoda sisälle ilman vetoriskiä, sitä kutsutaan 
tässä oppaassa puhallinavusteiseksi 
painovoimaiseksi ilmanvaihdoksi. 

 

 sivu 2, 
uusi 
kappale  

oikea 
palsta, alas 

jotta suunnittelu voidaan tehdä asianmukaisesti, on tuotteiden 
ilma- ja äänitekniset ominaisuudet tunnettava. Tämän vuoksi on 
hyvä lisätä viittaus myös siihen, että käytettäväksi suunniteltu 
rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 
vaatimukset. 

Käytettävien tuotteiden kelpoisuus 
osoitetaan CE-merkinnällä tai jollakin eräiden 
rakennustuotteiden tuotehyväksyntää 
koskevan lain (954/2012) mukaisella 
menettelyllä.  CE-merkinnällä tai lain 
(954/2012) mukaisilla toimenpiteillä voidaan 
osoittaa, rakennustuote täyttää maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaiset vaatimukset. 
Käytännössä suunnittelijan on tunnettava 
tuotteiden ilma- ja äänitekniset 
ominaisuudet luotettavasti. 
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 sivu 4 oikea 
palsta, 1. 
kappale 

Virke: Poistoilmahormit kootaan yhteen ja hormien vesikatolle 
ulottuvaa yläosaa lämmitetään niiden ympärille 
rakennetun yksinkertaisen aurinkokeräimen 
avulla.  
Ylläolevan virkkeen ja asetuksen välillä on ristiriita. 
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta 
ja ilmanvaihdosta, 18 § Ilmanvaihdon yhdistäminen, 
Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei voida yhdistää yhden 
asunnon nousukanavia eikä käyttää usean asunnon yhteisiä 
nousukanavia. 

Esitettävä ratkaisu, jossa ristiriitaa ei synny. 
Tarkoitetaanko kohdassa, että ilmakanavat 
viedään erillisinä ylös ja ulos saakka, vaikka 
ne onkin koottu samaan paikkaan katolla. 

 

 sivu 4 vasen 
palsta, 1. 
kappale 

Virke: Perinteisesti avustukseen on käytetty ikkunatuuletusta. 
 
Lause on virheellinen. Ilmanvaihdon määräyksissä 
ikkunatuuletusta ei ole saanut laskea mukaan ilmanvaihtoon. 
Ikkunatuuletus on ollut käytössä tehostamassa ilmanvaihtoa. 

ehdotetaan, että viimeinen lause jää pois tai 
että se korvataan seuraavalla: Perinteisesti 
ilmanvaihtoa on tehostettu 
ikkunatuuletuksella. 

 

 sivu 5 vasen 
palsta, uusi 
kappale 
ennen 
kohtaa 
Lämpöviiht
yvyys 

Tässä olisi hyvä mainita myös seurannasta. Lisätään uusi kappale: Ilmanvaihtuvuutta 
voidaan seurata käytön aikana helposti 
käyttäjistä johtuvaa ilman 
hiilidioksidipitoisuutta ja sen muutoksia 
seuraamalla.  
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 sivu 5 vasen 
palsta, alin 
kappale 

Kohta: Ulkoilma voidaan johtaa sisälle myös maan alle 
asennetussa ulkoilmakanavassa, jossa ilma esilämpenee 
talvella ja viilenee kesällä. Kanava on varustettava 
kondenssiveden poistolla. 
 
Mikäli maan alla kulkevaan kanavaan pääsee huoneilmaa, 
kondenssi- ja kasvustoriski on ilmeinen. 

Tuloilmakanavistossa on estettävä 
vääränsuuntainen ilmavirtaus ja ilman 
siirtyminen haitallisesti huoneesta toiseen.  

 

 sivu 5 oikea 
palsta, alin 
kappale 

Virke: Olosuhdemittauksella varmistetaan järjestelmän 
toimivuus käytön aikana ja kerätään arvokasta tietoa 
ratkaisujen toimivuudesta. 
 
Olosuhdemittaus ei varmista järjestelmän toimivuutta, mikäli 
sen perusteella ilmanvaihtoa ei säädetä. 

Olosuhdemittauksella seurataan 
järjestelmän toimivuutta käytön aikana, 
kerätään arvokasta tietoa ratkaisujen 
toimivuudesta ja tarvittaessa muutetaan 
ilmanvaihdon säätöjä. 

 

 sivu 6  kuva 2(?) Kuvan numero puuttuu. 
 
Mitoitetaanko pesuhuoneen ilmavirraksi 10 l/s vai käyttöajan 
tehostusilmavirta? Esimerkin pesuhuoneessa ei ole avattavaa 
ikkunaa eli sen myötä tehostusmahdollisuutta. 

  

 sivu 11 keskimmäin
en kuva 
oikealla 
palstalla 

Kuvateksti: Tuulella toimiva vedonparantaja tasoittaa tuulen 
suunnan ja nopeuden vaihtelun vaikutusta poistoilmavirtaan. 
 
Tuulella toimiva hormi-imuri ei tasoita tuulen nopeuden 
vaikutusta vaan nimenomaan kasvattaa sitä. Mitä kovempaa 
tulee, sitä voimakkaammin imuri imee. 

tekstin muotoilu uudelleen: Tuulella toimiva 
vedonparantaja lisää poistoilmavirtausta 
tuulen nopeuden kasvaessa. 

 

 sivu 12 alas, uusi 
bulletti 

Asetus vaatii ilmavirtojen mittaamista ennen käyttöönottoa. 
Menetelmää ei määrätä, joten siinä on vapauksia.  

Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat on 
mitattu ja säädetty ja ilmanvaihtojärjestelmä 
on saatettu toimimaan suunnitelman 
mukaisesti ennen rakennuksen 
käyttöönottoa 
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Kunnioittavasti  
 
 
Juhani Hyvärinen, Talotekniikkateollisuus ry 

 


