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1 Ohjeen käyttö 

Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden 

kuntotutkimuksen yhteydessä, jolloin puhtauden raportointi tehdään kuntotutkimusohjeen 

raporttipohjille. Ohjetta voidaan käyttää myös itsenäisesti ilmanvaihtojärjestelmien puhtau-

den tarkastuksessa, jolloin raportointi tehdään ohjeen liitteenä olevaan tarkastuspöytäkir-

jaan. Tarkastajalla on oltava kokemusta ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden arvioinnista 

sekä puhtauteen ja pintojen likaantumiseen vaikuttavista tekijöistä. 

 

2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus ja ylläpito 

2.1 Määräykset ja ohjeet 

Ilmavaihtojärjestelmien puhdistusta koskeva Sisäasianministeriön asetus 802/2001 on ku-

mottu vuoden 2006 lopussa. Asetuksessa oli esitetty määrävälit (1 tai 5 vuotta) ilmanvaih-

tojärjestelmien puhdistukselle sekä puhdistuksen yhteydessä tehtävälle palonrajoittimien ja 

kanavien tiiviyden tarkastukselle. Pelastuslaki 29.4.2011/379 määrää rakennuksen omista-

jan, haltijan ja toiminnanharjoittajan huolehtimaan siitä, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteet 

on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa. Ilmanvaihtojärjes-

telmien hygieniaan pelastuslaki ei ota kantaa. 

Ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmassa ei saa olla järjestelmästä peräisin olevia terveydelle 

haitallisia aineita kuten mikrobeja tai asbestikuituja eikä viihtyisyyttä alentavaa hajua tai 

hiukkasia. Ilmanvaihtojärjestelmän pölyssä on yleensä pieniä määriä homesienten itiöitä ja 

bakteereita, jotka eivät yleensä aiheuta terveys- tai viihtyvyyshaittaa tilojen käyttäjille. Uu-

dehkoista toimisto- ja koulurakennusten tuloilmakanavista on mitattu pölyn elinkykyisiksi 

homesieni-itiöiden määräksi noin 0,2 pmy/cm2 (Pasanen 1998). Silmämääräisesti likaisista 

tuloilmakanavista homesieni-itiöiden määräksi on mitattu 1 pmy/cm2 (Lindroos et al. 1998). 
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Mikrobikontaminaatiosta aiheutuvan riskin minimoimiseksi elinkykyisten mikrobien määrä 

tulisi pitää tuloilmakanavissa pienenä. Kosteuden puute on keskeinen mikrobikasvua rajoit-

tava tekijä. 

Ilmanvaihtojärjestelmän pölyssä voi esiintyä myös teollisia mineraalikuituja. Kuidut ovat pe-

räisin rakennusaikaisista eristystöistä, vaurioituneista tai pinnoittamattomista äänenvaimen-

timista tai vähäisessä määrin lasikuitusuodattimista. Työterveyslaitoksen analyysivastaus-

ten mukaan (Lappalainen ym. 2003, Korhonen et al. 2008, Salonen 2009) keskimääräinen 

kuitukertymä käytössä olevissa tuloilmakanavissa on vaihdellut 1030 kuitua/cm2. Sisäilma-

ongelmien välttämiseksi tuloilmakanavien pöly- ja kuitukertymä tulisi pitää mahdollisimman 

pienenä sekä huolehdittava siitä, ettei tuloilmajärjestelmässä ole kuitulähteitä. 

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden tarkastus on osa hyvää huoltokäytäntöä. Määräaikaiset 

tarkastukset tulee tehdä säännöllisesti laitetoimittajien antamien ohjeiden mukaan. Sisäil-

mastoluokitus 2008 suosittelee tarkastamaan ilmanvaihtokanavien puhtauden viiden vuo-

den välein. Uuden ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen pölykertymä ei saa ylittää 

0,7 g/m2 puhtausluokassa P1 ja 2,5 g/m2 puhtausluokassa P2. Käytössä olevan ilmanvaih-

tojärjestelmän pölykertymä ei saa ylittää 2,5 g/m2 puhtausluokassa P1 ja 5 g/m2 puhtaus-

luokassa P2. Periaatekuva ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastuksesta ja tarkastuk-

sen edellyttämistä toimista on esitetty vuokaaviona kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus ja ylläpito. 

 

 

2.2 Järjestelmien likaantuminen 

Hyvinkin huollettu ilmanvaihtojärjestelmä likaantuu vuosien käytön aikana. Tuloilmajärjes-

telmän likaantumiseen vaikuttaa rakennuksen ja ulkoilmalaitteiden sijainti, ulkoilman epä-

puhtaudet sekä tulo-, palautus- ja kierrätysilman suodatus. Poistoilmajärjestelmän likaan-

tumiseen vaikuttaa pääasiassa tilan käyttötarkoitus. 

Vanhoihin ilmanvaihtojärjestelmiin kertyneen pölyn määrä vaihtelee yleensä muutamista 

grammoista kymmeniin grammoihin neliömetrillä. Kertynyt pöly on koostumukseltaan pää-

asiassa epäorgaanista ainetta. Jäljelle jäävä osuus on mm. kasveista peräisin olevaa orgaa-

nista ainesta. Kasviperäinen aines on hyvää ravintoa mikrobeille ja lisää palokuormaa. 
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2.3 Puhdistettavuus 

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistettavuuteen vaikuttaa rakennuksen kerroskorkeus, alakat-

torakenne, huoltotasot, kanavien muoto ja materiaali sekä puhdistusluukkujen määrä ja si-

jainti. Vaikeita puhdistettavia komponentteja ovat mm. syvät lämmönsiirtimet, ontelolaat-

takanavat, jäähdytyspalkit ja vanhat päätelaitteet. Puhdistettavuutta arvioitaessa on huo-

mioitava pinnoille kertyneen lian määrä ja koostumus. 

2.4 Kosteusriskit 

Ilmanvaihtojärjestelmän pinnoille tuleva toistuva tai pitkäaikainen kosteus voi luoda edelly-

tykset mikrobikasvulle, mistä pahimmillaan muodostuu tuloilman mikrobikontaminaatio. 

Kosteutta ilmanvaihtojärjestelmään voi tulla ulkoilman sisäänoton kautta, kondenssivetenä 

ja kostutuslaitteista. Ulkoilman kosteuden pääsyn estäminen järjestelmään on tärkeää. Ul-

koilman sisäänottoaukon ritilän on oltava puhdas, jotta otsapintanopeus aukossa ei kasva 

liian suureksi. Koneiden kammioiden kallistukset on oltava sellaiset, että kammioon päässyt 

vesi viemäröityy esteettä pois. Vesilukoissa ja lattiakaivoissa on oltava vettä, jotta viemäri-

kaasut eivät pääse järjestelmään. Lämmöneristys on oltava kondenssin välttämiseksi riit-

tävä. 

Ilmastointikoneissa käytetään ilman kostutukseen sumutus-, haihdutus- ja höyrykostutinta. 

Sumutuskostutin tarjoaa erinomaiset kasvuolosuhteet mikrobien kasvulle, jos kammion 

pohjalle jää seisomaan vettä. Haihdutuskostuttimesta mikrobit eivät siirry ilmaan niin hel-

posti kuin sumuttavasta kostuttimesta, koska vesi haihtuu märältä pinnalta eikä siirry ilmaan 

pisaroina. Korkean lämpötilan vuoksi höyrykostuttimesta ei siirry ilmaan biologisia epäpuh-

tauksia. On kuitenkin huolehdittava siitä, ettei höyry pääse tiivistymään kanaviston pinnalle. 

 

3 Asiakirjatarkastus 

Ennen tarkastusta perehdytään ainakin seuraaviin asiakirjoihin: 

 ilmanvaihtosuunnitelmat ja -piirustukset 

 vastaanottopöytäkirjat 

 huolto-, tarkastus- ja puhdistuspöytäkirjat 

 kuntoarviot ja -tutkimukset. 

 

4 Silmämääräinen puhtauden tarkastus 

4.1 Aistienvarainen havainnointi  

Silmämääräisessä puhtauden tarkastuksessa on suositeltavaa pyyhkäistä tarkasteltavaa pin-

taa sormella noin 10 cm matkalta, jotta saadaan käsitys pölykerroksen paksuudesta ja ka-

sautumisesta sekä siitä, miten tiukasti lika on kiinnittynyt pinnalle. Pölykertymän paksuuden 

mittauskampaa voidaan käyttää arvioinnissa apuvälineenä. Tarkastuspisteet valokuvataan 

ja liitetään raporttiin. 

Aistienvaraiset havainnot järjestelmän hygieniaa heikentävistä asioista, kuten ilmanvaihto-

järjestelmässä sinne kuulumattomasta kosteudesta tai kosteusjäljistä, vaurioituneista tai 

pinnoittamattomista äänenvaimentimista tai muusta järjestelmään kuulumattomasta ai-

neesta tai poikkeavasta hajusta kirjataan raporttiin. Aistienvaraisten havaintojen lisäksi on 

hyödynnettävä helposti saatavaa mittaustietoa, kuten esim. lämmönsiirtimen paine-eromit-

tausta siirtimen puhtauden arvioinnissa. Järjestelmän puhdistettavuutta vaikeuttavat tekijät 

kirjataan raporttiin. Tarkastuksen yhteydessä havaitut puutteet ilmanvaihtokoneiden ja -

kanavien tiiviydessä ja palonrajoittimien toiminnassa esitetään raportissa. 

4.2 Konehuoneet 

Ilmanvaihtokonehuoneissa tarkastetaan tilojen yleinen siisteys sekä huonepintojen ja lattia-

kaivojen puhtaus. Samalla tarkastetaan ilmanvaihtokoneiden ulkopuolinen puhtaus, kon-

denssiveden viemäröinnin toiminta ja lämmöneristeiden kunto. 
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4.3 Koneet 

Ilmanvaihtokoneiden kammiot ja laitteet avataan niiltä osin kuin se tarkastuksen teke-

miseksi on tarpeen. Erityistä huomiota kiinnitetään ulkoilmasäleikköjen, ulkoilmakammioi-

den, suodattimien, lämmönsiirtimien, puhaltimien, kondenssivesialtaiden ja kostutuslaittei-

den puhtauteen, äänenvaimentimien pintojen kuntoon ja viemäröinnin toimintaan. 

4.4 Kanavat 

Tulo- ja poistoilmakanavien sisäpuolinen puhtaus tarkastetaan päätelaitteiden ja puhdistus-

luukkujen kautta. Tarkastus tehdään järjestelmäkohtaisesti vähintään viidestä pisteestä. Jos 

kanaviston pituus on yli 1000 metriä, tarkastuspisteiden määrää kasvatetaan aina yhdellä 

tarkastuspisteellä jokaista alkavaa 200 vaakakanavametriä kohti. Kanavien puhtaus arvioi-

daan vertaamalla tarkasteltavan kanavanosan pölykertymää kuvassa 2 esitettyihin kerty-

miin. Tarkastuksen yhteydessä arvioidaan myös kanavien ulkopintojen puhdistustarve. 

 

(a)  

Kuva 2. Puhtauden arviointiin käytettävä kuvamateriaali (a) uusille ja (b) käytössä oleville 

tuloilmakanaville (Narvanne ym. 2002). 

 

 

4.5 Päätelaitteet 

Puhtauden tarkastuksessa päätelaitteet avataan niiltä osin kuin se puhtauden arvioimiseksi 

on tarpeen. Erityistä huomiota kiinnitetään ilmaa kierrättävien laitteiden sekä tulo- ja pois-

toilmaventtiilien puhtauteen. Kohdepoistolaitteista (huuva, liesikupu tms.) tarkastetaan suo-

dattimien puhtaus ja kunto. 

 

5 Kanaviston videokuvaus 

Ilmanvaihtokanavat voidaan kuvata hormi-, viemäri- tms. kameralla. Kuvaus tulee vähim-

millään kattaa runkokanavien alku- ja loppupäät. Raporttiin kirjataan kuvatut kanaviston 

osat. Valo- ja videokuvat merkitään tunnistetiedoilla ja liitetään raporttiin. 

 

6 Kvantitatiiviset mittaukset 

6.1 Pölykertymän mittaus 

Kanavien pinnoilla oleva pölykertymä voidaan mitata, jos silmämääräisen arvion perusteella 

ei pystytä tekemään päätöstä järjestelmän puhdistustarpeesta. Pölykertymän mittauksessa 

näytteenottopisteiden määrä riippuu kanaviston pituudesta vastaavalla tavalla kuin silmä-

määräisessä puhtauden tarkastuksessa. Näytteenottokohdat valitaan vaakakanavista siten, 

että näytteet kuvaavat tarkasteltavan kanavanosan keskimääräistä pölykertymää. Pölyker-

( b ) 

Puhdistettu  
Vaikeasti irtoava  
pölyjäämä kanavan  
pohjalla  
  

0.4  g/m²  
  

1.4  g/m²  
  

2.8  g/m²  
  

0.7  g/m²  
  

2.3  g/m²  
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tymän näytteenottokohdat valokuvataan näytteenoton jälkeen. Yksityiskohtainen ohje pöly-

kertymän mittauksesta on esitetty lähteessä (Rakennustieto 2002). Pölykertymän näytteen-

otto suodatinkeräysmenetelmällä on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3 (a). Pölykertymän näytteenottovälineet ja (b) näytteenotto pyöreän ilmanvaihtoka-

navan pinnalta (kuvat Vuokko Lappalainen). 

 

 

6.2 Teollisten mineraalikuitujen mittaus 

Ilmanvaihtojärjestelmän pinnoilla oleva mineraalikuitukertymä voidaan määrittää joko otta-

malla geeliteippinäyte (Työterveyslaitos 2013a) tai pyyhintänäyte (Työterveyslaitos 2013b) 

tai ottamalla molemmat näytteet. Teippinäyte otetaan painamalla geeliteippi tutkittavaan 

pintaan. Näytteenoton jälkeen geeliteippi toimitetaan petrimaljassa valomikroskooppiana-

lyysiin. Analyysin tulos ilmoitetaan kuitujen lukumääränä pinta-alayksikköä kohti. Menetel-

mällä ei saada selville kuitutyyppiä, mutta se voidaan määrittää pyyhintänäytteestä. Tällöin 

näyte otetaan pyyhkimällä nurinpäin käännetyllä Minigrip-pussilla kanavan pintaa. Näyt-

teenoton jälkeen pussi käännetään oikeinpäin, suljetaan huolellisesti ja toimitetaan elektro-

nimikroskooppianalyysiin. Analyysin tuloksena ilmoitetaan kuitutyypit sekä arvio näytteen 

kuitupitoisuudesta painoprosentteina. 

Jos halutaan tutkia tuloilmajärjestelmästä sisäilmaan siirtyvien mineraalikuitujen määrää, 

kerätään näyte asettamalla polypropeenisuodatinkangas tuloilma-aukkoon Työterveyslai-

toksen ohjeen (2013c) mukaisesti. Ilmavirta mitataan ja näytteen keräysaika kirjataan ylös. 

Näytteenoton jälkeen suodatinkangas toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Analyysin 

tulos ilmoitetaan kuitujen lukumääränä ilmakuutiota kohti. 

6.3 Mikrobien mittaus  

Pintojen mikrobiologiset näytteet kerätään sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Asu-

misterveysohjeen (2003) mukaisesti. Asumisterveysasetuksessa (STM 2015) on annettu 

myös ohjeita mikrobien näytteenottoon. Pintanäyte otetaan pyyhkimällä tutkittava pinta 

(100 cm2) steriilillä pumpulipuikolla, joka on kastettu steriiliin laimennusveteen. Näytteen 

kontaminaation välttämiseksi mikrobinäytteenotto edellyttää huolellista aseptista työsken-

telyä. Kostutusveden mikrobiologinen analyysi tehdään samoin kuin ympäristö- tai juoma-

vesinäytteiden mikrobiologinen analyysi. Näytteenotossa on käytettävä steriilejä näytteen-

ottovälineitä. 

Mikrobinäytteet viljellään mikrobiologiaan erikoistuneessa laboratoriossa ja pesäkkeet las-

ketaan joko pinta-alayksikköä kohden (pintanäytteet) tai millilitraa kohden (vesinäytteet). 

Lajiston tunnistus on tarpeen arvioitaessa mikrobien haitallisuutta tai mahdollista alkuperää. 

 

7 Raportointi 

Raportissa esitetään kokonaisarvio järjestelmien puhtaudesta ja puhdistustarpeesta, havai-

tuista laitevioista sekä tekijöistä, jotka heikentävät ilmanvaihtojärjestelmän hygieniaa ja toi-

mintaa. Järjestelmän tavanomaisesta poikkeava likaantuminen kirjataan raporttiin. Puhtau-

den tarkastuksessa otetut valokuvat liitetään sähköisessä muodossa raportin liitteeksi. 

 

( a ) ( b )  

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3518.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3518.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3518.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3518.pdf
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